מושגי יסוד
בּוּ דְד דְדהְהַהַ
) Buddhaאו

(Sammà∙sambuddha

הוא

כינוי לכל מי שהשיג התעוררות
מושלמת 1בכוחות עצמו בתקופה
2
שה מַדמְהַמַממְמהַ כבר נשכחה ולא מתורגלת
והפך להיות בּוּ דְד דְדהְהה ער בשלמות.3
בּוּ דְד דְדהְהה ער בשלמות מגלה ומלמד את
ה מַדמְהַמַממְמהַ 4ומייסד ומאמן את המְס מַנ מַג מַגמְהַהַ
5
שהיא קהילת הנזירים )מַבהְּהַיִמַקמַקהַוו(
וקהילת המַבהְּהַיִמַקמַקהַו הְּניִו.6
"ישנו אחד ,נזירים )קְבהְּהְיִקְקקְקהְוו(,
שמופיע בעולם למען רווחתם
וטובתם של רבים,
למען אושרם של רבים ,מתוך
חמלהַ לעולם,
7
בשביל רווחתם ,טובתם ואושרם
של ישויות שמימיות 8ובני אדם.
מי הַוא הַאחד הַזהַ?
– הַטַטקְטהְהְאָ טַגטַטהְ ,9הַאַ טַרטַהְ קְנט ,הַבּוּ דְד דְדהְהַהַ
הַער בשלמות”.10
בדרך כלל כשאנו רושמים "הבּוּ דְד דְדהְהה" הכוונה היא
לבּוּ דְד דְדהְהה "ההיסטורי" ,הבּוּ דְד דְדהְהה גוֹהְטהְמה משבט
ההְסדְק הְיה ,11שהיה הבּוּ דְד דְדהְהה האחרון.
הבּוּ דְד דְדהְהה האחרון ,ששמו היה ססי דְד דְדהְהדְטדְטהְהה גוֹהְטהְמה,
היה נסיך שנולד ביום הירח המלא של חודש מאי623 ,
לפני הספירה )הנוצרית( ,בלוּדְמסבּי סני שבצפון הודו
העתיקה .12לאחר לידתו מספר אנשים רוחניים ניבאו
לו הצלחה יוצאת דופן ,וניתן לו שמו הפרטי:
ססי דְד דְדהְהדְטדְטהְהה ,שמשמעו – "התגשמות המשאלה” .בגיל
עשרים ותשע הוא ויתר על חיי בית המלוכה ,פרש,
הלך ליער ותרגל שם מדיטציה .בגיל שלושים וחמש
הוא השיג התעוררות מושלמת והפך להיות בּוּ דְד דְדהְהה
ער בשלמות .מאז ועד פטירתו בגיל שמונים ,במשך
13
ארבעים וחמש שנים ,הבּוּ דְד דְדהְהה לימד את ה מַדמְהַמַממְמהַ .
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התעוררות מושלמת ).(Sammà∙samboddhi
תקופה שה מַדמְהַמַממְמהַ כבר נשכחה ולא מתורגלת – תקופה "חשוכה".
בּוּ דְד דְדהְהה ער בשלמות/כלל־עולמי.
מגלה ומלמד את ה מַדמְהַמַממְמהַ – 'מסובב את גלגל ה מַדמְהַמַממְמהַ'.
נזירים )מַבהְּהַיִמַקמַקהַוו( .מוסבר במילון המונחים.
מַבהְּהַיִמַקמַקהַו הְּניִו – נזירות .מוסבר במילון המונחים.
 Hitàyaמהמילה  hitaשמשמעה רווח ,ברכה ,טוב ,רווחה וכדומה.
ישויות שמימיות ) דדוֶוֹת(.
מְטמַטהְהַאָ מְגמְטהַ ) :(Thathàgataאחד מכינויי הבּוּ דְד דְדהְהה.
מקור" :האחד” – })Ekapuggalavaggo {AN.I.XIII.170(1
לכן הוא מכונה גם "בּוּ דְד דְדהְהה ססאדְק הְימוּ סני".
לוּדְמסבּי סני נמצאת כיום בשטח נפאל בסמוך לגבולה הדרומי.
ה מַדמְהַמַממְמהַ :האמת ,חוק הטבע והדרך להתעוררות .ראו ערך ,בעמוד .2

נוסף על כך הוא ייסד ואימן את המְס מַנ מַג מַגמְהַהַ 14וייסד למענם את ההְּוֶיִ מְנמְיִהַ ,שהיא אוסף כללי
התרגול הנזיריים .הלימוד שלו הופץ והשפיע על רבים בחלקים גדולים מיבשת אסיה ואף
מעבר לאסיה.
הַבּוּ דְד דְדהְהַהַ טְמדְטטְט דְי יְיהַ
) 15(the Blessed One Metteyyaהוא שמו של הבּוּ דְד דְדהְהה הבא ,הבּוּ דְד דְדהְהה )המלא( החמישי ,החזוי
להופיע בעידן 16שלנו.
בּוּ דְד דְדהְהַהַ שקט
)הְפּדְצ’ֵצצ’ֵהְקה־בּוּ דְד דְדהְהה :(Pacceka-Buddha/ישנו גם סוג נוסף של בּוּ דְד דְדהְהה – "בּוּ דְד דְדהְהה שקט” שגם
הוא מגיע להתעוררות בכוחות עצמו בתקופה שה מַדמְהַמַממְמהַ כבר נשכחה ולא מתורגלת ,17אך
9
בניגוד לבּוּ דְד דְדהְהה מושלם אין ביכולתו ללמד את ה מַדמְהַמַממְמהַ
ולכן הוא נקרא "שקט".

דְדהְהַדְמהְמהַ
) (Dhammaהיא האמת ,חוק הטבע והדרך להתעוררות שבּוּ דְד דְדהְהה
מלמד .ניתן לחלק את הדרך שהבּוּ דְד דְדהְהה לימד לשלושה חלקים:
הלימוד ומילותיו; התרגול של הדרך שלימד; השגת התעוררות
כתוצאה מתרגול הדרך .תרגול ה מַדמְהַמַממְמהַ מכיל בתוכו את פיתוח
הסגולות שבהן הבּוּ דְד דְדהְהה השתמש בעצמו להשגת התעוררות,
ואז השגת התעוררות ושחרור כמו שהבּוּ דְד דְדהְהה השיג בעצמו
ושגם המתרגלים יכולים להשיג בעצמם.
למילה מַדמְהַמַממְמהַ יש גם משמעויות נוספות כמו :טבע )הדברים( ,דרך )חיים( ,דברים ,תופעות
ועוד.

הְס דְנ דְג דְגהְהַהַ
) :(Saŋgha/Saïghaלפי המסורת ישנם שני סוגים –
המְס מַנ מַג מַגמְהַהַ הַנזיִריִת והַמְס מַנ מַג מַגמְהַהַ הַאָציִליִת.

א .הַטַס קְנ קְג קְגטַהְהְ הַנזירית
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היא קהילת הנזירים )והנזירות( – המכילה את:
 .1קהַילת הַנזירים
שייסד הבּוּ דְד דְדהְהה – קהילת הנזירים
)מַבהְּהַיִמַקמַקהַוו( ,19או ה"מַבהְּהַיִמַקמַקהַו־מְס מַנ מַג מַגמְהַהַ"
);(bhikkhu·Saŋgha/bhikkhu·Saïgha
 .2קהַילת הַנזירות
שייסד הבּוּ דְד דְדהְהה – קהילת המַבהְּהַיִמַקמַקהַו הְּניִו,
או ה"מַבהְּהַיִמַקמַקהַו הְּניִו־֫מְס מַנ מַג מַגמְהַהַ"
).(bhikkhunã·Saŋgha/bhikkhunã·Saïgha
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המְס מַנ מַג מַגמְהַהַ שהיא קהילת הנזירים וקהילת הנזירות .ראו ערך ,בעמוד .2
נקרא גם המבורך צמדְטצט דְי סיה.
עידן – .kappa
תקופה שה מַדמְהַמַממְמהַ כבר נשכחה ולא מתורגלת – נקראת "תקופה חשוכה”.
)(samuttisaïgha

מַבהְּהַיִמַקמַקהַו :מוסבר במילון המונחים.

אלו הם תלמידי ותלמידות הבּוּ דְד דְדהְהה שהתנזרו ולקחו על עצמם את ההסמכה הגבוהה ואת
תרגול המוסר הגבוה )כשחלקם בדרכם להתעוררות וחלקם כבר הגיעו להתעוררות(.ב.

הַטַס קְנ קְג קְגטַהְהְ הַאצילית
)"מְאָ הְּרמְיִהַ־מְס מַנ מַג מַגמְהַהַ”( :מכילה את שמונת
סוגי התלמידים האציליים ,את
ארבעת הצמדים של אלו שהשיגו
אחד משלבי ההתעוררות – יִדע הַדרך
ונשיִאָת הַפריִ 20הדרך האצילית
העל־ארציים.
אלה הם תלמידים של הבּוּ דְד דְדהְהה
)שחלקם התנזרו וחלקם נשארו בעלי
בית( שתרגלו את הדרך האצילית
בהצלחה והגיעו להתעוררות )חלקית
או מלאה( ,ובכך הפכו להיות
תלמידים אציליים
)הְא סר הְיה־מְס מַנ מַג מַגמְהַהַ .(Ariya·Saŋgha/Ariya·Saïgha
לעתים הקו המפריד בין שני סוגי
המְס מַנ מַג מַגמְהַהַ נהיה מטושטש מכיוון שתלמיד
השייך למְס מַנ מַג מַגמְהַהַ אחת יכול להיות גם
שייך לאחרת .וגם מכיוון שהדרך שבה
מתוארת קהילת האציליים מתאימה יותר לנזירים מאשר לבעלי־בית )– "… ראויים
למנחות ,ראויים לאירוח ,ראויים לתרומות – ”...21ביטויים היוצרים קשר בין המְס מַנ מַג מַגמְהַהַ הַנזיִריִת
למְס מַנ מַג מַגמְהַהַ הַאָציִליִת(.
י ש נ ו מ י נ ו ח א ח ר הַ מ ת א ר א ת ק הַ י ל ת ת ל מ י ד י הַ בּ וּ דְד דְד הְה ה
ב כ ל ל ו ת הַ ) כ ו ל ל ב ע ל י ־ ה ב י ת ( ו ה ו א ' ב ו מַד מַד מְהַ הַ ־֫ הְפּ אָ הְּר יִ מְס הַ ' .
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יִדע הַדרך

)(Magga·¥àõa

– השגת יִדע הַדרך הוא שלב התעוררות המקדים את שלב השגת יִדע נשיִאָת הַפריִ של הדרך

)Phala

.(·¥àõa

 21הנזירים מקבלים תרומות ונתמכים מתרומות ומתנות הניתנות להם ,בעוד שבעלי הבית בדרך כלל מקבלים שכר מעבודה
ארצית כלשהי.
 22בו מַד מַדמְהַהַ־֫הְפּאָ הְּריִמְסהַ ) :(Buddha·pàrisaקהילת התלמידים והתלמידות של הבּוּ דְד דְדהְהה ,הכוללת נזירים ,נזירות ,בעלי־בית
ובעלות־בית .השימוש במונח זה רווח גם כיום )בתאילנד למשל(.

מילון מונחים
יְאאהְס הְוהַ ) :(àsavaסיאובים ,סחי ,שטפים או שפכים פנימיים ) (influxesהמשכרים ,משחיטים
או מרעילים את התודעה; מזהמי/משכרי תודעה ) .(taintsישנם ארבעה סוגי סיאובים:
א( סיאוב תאוות החושים; ב( סיאוב התאווה להתהוות; ג( סיאוב ההשקפות/הדעות
המוטעות; ד( סיאוב הבורות.
הְאדְבּהְּהַי דְדהְהַדְמהְמהַ ) :(Abhidhammaהחלק השלישי של ההְּטיִהְּפּיִמְטמְקהַ .מכיל רשימות של סוגי מצבים,
מצבי תודעה וכדומה .נראה שהמְאָמַבהְּהַיִ מַדמְהַמַממְמהַ בצורתה הנוכחית התווספה לשני החלקים
הראשונים של ההְּטיִהְּפּיִמְטמְקהַ בתקופה מאוחרת יותר ,בסביבות זמן כינוס המועצה השלישית
24 23
)בסביבות  250לפני הספירה(.
אדם אצילי )הְא סר הְיה־פּוּ דְג הְגהְלה :(Ariya·puggala ,מוסבר תחת הערך מְאָ הְּרמְיִהַ־֫הְסאָמְוֶמְקהַ סעיף ב' במילון
המונחים.
אוּיְפּאהְסהְקהַ ) :(upàsakaתלמיד מסור שהוא בעל בית ,או תלמיד שיש לו אמון בדרך של
הבּוּ דְד דְדהְהה.
אוּיְפּאהְּסייְקא ) :(upàsikàתלמידה מסורה שהיא בעלת בית ,או תלמידה שיש לה אמון בדרך
של הבּוּ דְד דְדהְהה.
אוּטְפּדְקדְקיְהַא ) :(upekkhàאיזון נפשי .גישה או יחס לאחר/ים שהיא גם מדיטציה – אחת
25
מארבע השכינות הנעלות.
אוּפּוֹהְסדְטהְהַהַ ) :(Uposathaימי הירח המלא והחסר הם מועדים המשמשים להתכנסות ,לקיחת
מוסר האָופּוֹמְסמַטמְהַהַ ,הקשבה ל מַדמְהַמַממְמהַ ותרגול מדיטציה אינטנסיבי יותר .בימים אלו
הנזירים )המַבהְּהַיִמַקמַקהַוו( מתכנסים ומקריאים את כללי ההְפּאָהְּטיִמוֹמַקמַקמְהַהַ.
הְא יְנא יְגאהְּמי י ) :(Anàgàmã, Anàgàminה"לא חוזר" ,תלמיִד אָציִליִ 26שהגיע לשלב ההתעוררות
השלישי המאופיין )בנוסף לסגירת האפשרות ללידה עתידית במישורים נמוכים או ארציים(
בשבירת חמשת הכבלים  27הראשונים :אמונה בהשקפת ההְעצסמי ]נצחי[ ,ספקות )בבּוּ דְד דְדהְהה
וב מַדמְהַמַממְמהַ( והיצמדות לטקסים ,תאוות חושים 28וזדון .29הוא עתיד להיוולד מחדש במישור
שמימי מאוד גבוה ומיוחד שנקרא ה"משכן הטהור" 30פעם אחרונה לפני השגת שחרור מלא
מבלי לחזור להיוולד בעולם האנושי.
הְא דְנהְג'ַהְּלי ) :(A¤jaliמחוות כבוד המבוצעת עם הצמדת הידיים מעל אזור הלב או מול
הפנים .נקראת לעתים גם " הְנהְמדְסצטה".
הְא הְנדְטהְטהַ ) :(an·attaחוסר עצמיות ,היעדר עצמי ) (attaשהוא קבוע ,בלתי משתנה או נצחי.
היות שחמשת הַמצרפיִם מופיעים ,נעלמים ומשתנים ,זה אומר שאין בהם יסוד ,מהות או תוכן
כלשהו שהוא תמידי ,קבוע או ניצחי.
According to the Cullavagga version of the Councils [...] the Abhidhamma Pitaka was not rehearsed at “ 23
either Council. The fact that the Abhidhamma is not mentioned in the suttas and that only Dhamma and
Vinaya are usually referred to, only proves that at one time the Abhidhamma did not form a separate
Pitaka. As a matter of fact, it is not held even by the commentators to be the word of the Buddha in the
same sense as the suttas. One section of it, the Kathāvatthu (but see Kathāvatthu), was taught only at
>the Third Council.” <Malalasekera, G.P. (1937), Dictonary of Pàli Proper Names [DPPN], Abhidhamma.
“Kathā-Vatthu [:] The fifth of the seven books of the Abhidhamma Pitaka. (Sometimes called the third, e.g.,
in Mbv.94). It seems to have been compiled when the contents of at least the Dhammasangan ī, the
Vibhanga and Patthāna were already accepted as orthodox. Tradition ascribes its compilation to
”]Moggaliputta-Tissa at the end of the Third Council, held under Asoka's patronage; at P ātaliputta [...
“ <.<Malalasekera, G.P. (1937), Dictonary of Pàli Proper Names [DPPN], Kathā-Vatthu
 24ראו Robinson, R.H., Johnson, W.L., (assisted by) Wawrytko, S.A. & Thanissaro, B. (1997), Buddhist
.Religions: A Historical Introduction, forth edition, Belmont, California, Wadsworth, Page 54
 25אחת מארבע השכינות הנעלות )  .(cattàro brahma·vihàràלמידע נוסף ראו "מַב מְרהַמְמהַ־֫הְּוֶיִהְהַאָ הְראָ".
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תלמיִד אָציִליִ ,מְאָ הְּרמְיִהַ־֫הְסאָמְוֶמְקהַ ).(ariya·sàvako
הכבלים )מְס מַנ מַגיִוֹמְג'ַ מְנהַ.(saüyojana ,
תאוות חושים ).(kàmacchando
זדון ,כוונה רעה ).(byàpàdo, malevolence
ה"משכן הטהור" ).(the Pure Abodes

הְא הְּנידְצ'ַהְצ'ַהַ ) :(aniccaארעיות ,שינוי.
ארבע הַאמיתות הַאצילות )הְא סר הְיה-הְסדְצ'הְצ'ה :(Ariya∙Sacca ,תקציר מתומצת של כל הלימוד של הבּוּ דְד דְדהְהה.
להסברים ראו פרק שלישי .ארבע האמיתות בקצרה:
 .1האמת האצילית של הדומַקמַקמְהַהַ 31:אמת חמשת הַמצרפיִם )החומר והתודעה(.
 .2האמת האצילית של מקור הדומַקמַקמְהַהַ 32:האמת של ה"התהוות מותנית" )הְפּסטידְצ'הְצ'הְסמוּדְפּספּא הְדה,
 (Pañiccasamuppàdaשל חמשת הַמצרפיִם ,כלומר ,כיצד בורוּת ,תאווה ,היקשרות ,וכו' יוצרים
תודעה וחומר ,גורמים ללידה מחדש ,זקנה ,מחלה וכו'.
 .3האמת האצילית של סוף הדומַקמַקמְהַהַ 33:ההפסקה של חמשת הַמצרפיִם ,דהיינו ,הְּניִמַבהְבאָ מְנהַ.
 .4האמת האצילית של הדרך המובילה לסוף הדומַקמַקמְהַהַ 34:הַדרך הַמתוֶמנת הַאָציִליִת,
ש הְּניִמַבהְבאָ מְנהַ היא יעדה.
הְא הְרהְהַדְטהְטהַ ) :(Arahattaיעד המְאָ מְרמְהַמַטמְטהַ – הישג של שחרור מלא מכל המזהמים ,הסיאובים
והרפשים )"מְאָ מְרמְהַ מַנטיִות”( .אדם שהשיג זאת נקרא אַ מְרמְהַ מַנט .הישג המְאָ מְרמְהַמַטמְטהַ מתואר בסומַטטוֶת
כך:
"על ידי השמדה של כל סיאובי התודעה הוא מגיע כבר בחיים אלו לשחרור של הלב,
שחרור דרך חכמה שהוא חופשי מסיאובים ,שהוא בעצמו הבין והגשים …” 35".הוא יודע:
הלידה )מחדש( הסתימה ,החיים הנעלים 36הוגשמו ,לא יהיה עוד מצב )חיים( כזה מעבר
37
לזה”.
אַ הְרהְהַ דְנט ) : (Arahantמילולית – "המכובד""/המוערך" .מתרגל אצילי שהגיע לשחרור מלא מכל
המזהמים והסיאובים .גם בּוּ דְד דְדהְהה הוא אַ מְרמְהַ מַנט )אך הוא המורה( .אלה שתרגלו את הדרך
האצילית בהצלחה והגיעו לסוף המסע הרוחני ,לשלווה ולאושר עילאיים ,לשחרור מכבלי
החמד נות ,השנאה והאשליה .במקרים רבים הם עוזרים לאחרים שמחפשים את האמת,
משמשים דוגמה ומספקים להם הכוונה.
הְא הְּר הְיהַ ) :(Ariyaאצילי.
הְא הְּר הְיהַ הְאדְטדְטהְהַ דְנ דְג הְּגיהְקהַ-הְמ דְג הְגהַ ) :(Ariya Aññh·Aïgika Maggaראו "הַדרך הַמתוֶמנת הַאָציִליִת”.
הְא הְּר הְיהַ־יְסא הְוהְקהַ ) :(Ariya-Sàvakaתלמיִד אָציִליִ .ישנם שני סוגים של תלמידים אציליים:
 .1תלמיד של הבּוּ דְד דְדהְהה ,האצילי .למידע נוסף ראו "המְס מַנ מַג מַגמְהַהַ הַנזיִריִת" תחת הַערך
"מְס מַנ מַג מַגמְהַהַ" במושגי יסוד ,ו"בו מַד מַדמְהַהַ־֫הְפּאָ הְּריִמְסהַ" במילון המונחים.
 .2תלמיד של הבּוּ דְד דְדהְהה ,שהוא אָדם אָציִליִ )אָדם אָציִליִ –  .(Ariya-puggalaלמידע נוסף
על אָדם אָציִליִ ראו "סוֹהְטאָמְפּ מַנ הְנהַ"" ,מְסמְק הְדאָ הְגאָהְּמיִו"" ,מְאָ הְנאָ הְגאָהְּמיִו" ו"אַ מְרמְהַ מַנט" במילון המונחים,
ו"קהַיִלת הַאָציִליִיִם" תחת הערך "מְס מַנ מַג מַגמְהַהַ" במושגי יסוד.
הְא הְּר הְיהַ-הְסדְצ'ַהְצ'ַהַ ) :(Ariya∙Saccaראו "אָרבע הַאָמיִתוֶת הַאָציִלוֶת".
דְבּיְהַא הְו יְנא ) :(Bhàvanàמדיטציה .למידע נוסף ראו "מְסמְממַטמְהַהַ"" ,הְּוֶיִמְפּמַסמְס הְנאָ"" ,דממַטהְטאָ",
"מַב מְרמַהַמְמהַ־֫הְּוֶיִהְהַאָ הְראָ".
38
דְבּהְהַ דְנטְטהַ )" :(Bhanteאדון נכבד" או נזיר מכובד  .כינוי או פניה מכבדת לנזיר.
דְבּהְּהַידְקדְקהַוּ
) :(Bhikkhuהמַבהְּהַיִמַקמַקהַו הוא תלמיד של הבּוּ דְד דְדהְהה שעבר הסמכה מלאה והפך
להיות נזיר־פרוש המתקיים מתרומות מזון של בעלי בית .נזיר 39שעבר
הסמכה מלאה ולקח על עצמו את תרגול המוסר הגבוה ,את תרגול
התודעה הגבוהה ואת תרגול החכמה הגבוהה.
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האמת האצילית של הדוּדְקדְקהְהה )דוּדְקדְקהְהה הְא סר הְיה-הְסדְצ'הְצ'ה.(Dukkha Ariya∙Sacca ,
האמת האצילית של המקור או הסיבה של הדוּדְקדְקהְהה .Dukkha∙Samudaya∙Ariya∙Sacca
האמת האצילית של סוף הדוּדְקדְקהְהה )דוּדְקדְקהְהה -סנירוֹ דְדהְהה הְא סר הְיה-הְסדְצ'הְצ'ה.(Dukkha∙Nirodha Ariya∙Sacca ,
דוּדְקדְקהְהה -סנירוֹ דְדהְהה -סגאסמי סני י הְפּסטיהְפּ סדא הְא סר הְיה-הְסדְצ'הְצ'ה.Dukkha∙Nirodha·Gáminì Paþipadá Ariya∙Sacca ,
ראו .Nyanatiloka, Nyanaponika (edited), Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrines, p. 50
החיים הנעלים )המַב מְרהַמְממְצ'ַ הְּרמְיִהַ(.
ראו לדוגמה

}.Sàma¤¤a·phala·Suttaÿ {DN 2

שלושת תרגולי הַקְבהְּהְיִקְקקְקהְו
הבּוּ דְד דְדהְהה הסביר לנזירים )למַבהְּהַיִמַקמַקהַוו ( על שלושת תרגולי המַבהְּהַיִמַקמַקהַו:
"כאן ,מַבהְּהַיִמַקמַקהַו חי באופן מוסרי; עם ריסון ההְפּאָהְּטיִמוֹמַקמַקמְהַהַ מרוסן הוא חי ,בעל
התנהלות ומקומות ביקור )נכונים(; בשגיאה הקטנה ביותר הוא רואה סכנה,
לוקח על עצמו להתאמן בכללי התרגול .לכך קוראים ,נזירים ,תרגול המוסר
הגבוה...
מַבהְּהַיִמַקמַקהַו ,המרוחק לחלוטין מחושניות ,המרוחק ממצבים מזיקים ...נכנס ושוהה
במַג'ַהְהַאָ מְנהַ הראשונה ...במַג'ַהְהַאָ מְנהַ השנייה ...במַג'ַהְהַאָ מְנהַ השלישית ...במַג'ַהְהַאָ מְנהַ הרביעית.
לכך קוראים ,נזירים ,תרגול התודעה הגבוהה.
המַבהְּהַיִמַקמַקהַו מבין בהתאם למציאות' ,זהו סבל'' ...זהו מקור הסבל'' ...זהו קץ
הסבל'' ...זוהי הדרך המובילה לקץ לסבל' .לכך קוראים ,נזירים ,תרגול החכמה
הגבוהה”.
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דְבּהְּהַידְקדְקהַוּ הְּני י ) :(Bhikkhunãנזירה שהיא תלמידה של הבּוּ דְד דְדהְהה.
בּוּ דְד דְדהְהַהַ ) :(Buddhaמילולית – "זה שהשיג התעוררות" .מוסבר בהרחבה ב"מושגי יסוד".
בּוּ דְד דְדהְהַהַ־יְפּא הְּריהְסהַ ) :(Buddha·pàrisaקהילת התלמידים והתלמידות של הבּוּ דְד דְדהְהה ,הכוללת
נזירים ,נזירות ,בעלי־בית ובעלות־בית .השימוש במונח זה רווח גם כיום )בתאילנד
למשל(.
בּוֹ דְדהְּהַי ) :(Bodhiהתעוררות.
42
בּוֹ דְדהְּהַיהְסדְטהְטהַ ) :(Bodhisattaאדם )מישהו( שעדיין לא הגיע להתעוררות אך הוא מבקש
להפוך להיות בּוּ דְד דְדהְהה בעתיד .כשהבּוּ דְד דְדהְהה מספר על חייו לפני ההתעוררות הוא קורא
לעצמו בוֹ מַדהְּהַיִמְסמַטמְטהַ" :לפני ההתעוררות שלי ,כשהייתי אך ורק בוֹ מַדהְּהַיִמְסמַטמְטהַ שעדיין לא
התעורר ] ."[...בטקסטים מאוחרים )כמו ה סג'אהְטקות (43רשום רבות על הבוֹ מַדהְּהַיִמְסמַטמְטהַ ועל
44
חייו הקודמים.
דְבּ הְרדְהַיְמא ,דְבּ הְרדְהַהְמהַ ) :(brahmà, brahmaישויות/צאלי המַב מְרמַהַמְמאָ" ,המַב מְרמַהַמוֶת” .הישויות השמימיות
הנעלות ביותר שהן בעלות שמחה ,כוח והשפעה רבים מאד .בשביל להיוולד בעולם
המַב מְרמַהַהְמאָ צריך להשיג מַג'ַהְהַאָ מְנהַ )ריכוז מדיטטיבי עמוק – מְסהְמאָ מַדהְּהַיִ( ולשהות בו בזמן המוות.
המַב מְרמַהַמוֶת הם חסרי מין ואין שם הבדל בין זכר לנקבה .עם זאת ,צריך לציין שזה לא
אומר שהמַב מְרמַהַמוֶת משוחררים .אלה שאינם משוחררים ,בסוף חיים ארוכים עד מאד
)תקופה שיכולה להיות מספר עידנים( של שלווה ושמחה הם מתים ,ואחרי־כן הם
יכולים להיוולד מחדש במישורים נמוכים המלאים בסבל.
דְבּ הְרדְהַהְמהַ־ הְּוייְהַא יְרא )) :(brahma·vihàràארבע( השכינות הנעלות ) .(cattàro brahma·vihàràהשכינות
הנעלות הן :אהבה חברית ) ,(mettàחמלה ) ,(karuõàשמחה אוהדת או שמחה בהישגיו של
הזולת ) (muditàואיזון נפשי ) .(upekkhàהסבר על מדיטציות אלו ניתן למצוא בספר של
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נזיר מכובד )באנגלית.(Venerable sir :
נזיר ממסורת המַתהְהַ מְרהְוֶאָ מְדהַ.
מַבהְּהַיִמַקמַקהַוֶּ – ביחיד; מַבהְּהַיִמַקמַקהַוו )הברה אחרונה ארוכה( – ברבּים.
הבּוּ דְד דְדהְהה מסביר את שלושת תרגולי המַבהְּהַיִמַקמַקהַו ,לדוגמא ,ב"סומַטמְטת התרגול הראשון"

)A.III.II.iv.9

.(Pañhama·Sikkhattaya·Suttaÿ

 42המונח מופיע בסומַטטוֶת )של הקנוֶן הַהְפּאָהְּליִ( בהקשר הבא" :לפני ההתעוררות שלי ,כשהייתי אך ורק בוֹ מַדהְּהַיִמְסמַטמְטהַ שעדיין לא
התעורר .(... ”Before my enlightenment, while I was still only an unenlightened Bodhisatta “) "...ראו למשל } {MN.4
 Bhayabherava Sutta, {MN.14} Cūḷadukkhakkhandha Suttaוגם את } .Dvedhàvitakka Sutta {MN.19ראו גם }{DN.14
 Mahàpadàna Suttaובמילון .DPPN
 43סג'אהְטקה ) :(Jàtakaטקסט מאוחר המספר על החיים הקודמים של הבּוּ דְד דְדהְהה.
 44לפי הספרות המאוחרת בוֹ מַדהְּהַיִמְסמַטמְטהַ הוא אדם שבשל ההשראה הגדולה שלו ממפגש עם בּוּ דְד דְדהְהה שהתעורר בשלמות ,לקח
על עצמו נדר בנוכחות אותו בּוּ דְד דְדהְהה להפוך להיות בּוּ דְד דְדהְהה בעתיד .לשם כך הוא היה צריך לפתח תכונות טובות בכמות
גדולה במיוחד .כתוצאה מכך הוא לא השתחרר באותם חיים אך נולד מחדש ומת במישורי קיום שונים מספר רב עד מאוד
של חיים ,במשך מספר רב של עידנים )לכל הפחות ארבע תקופות "עצומות""/בלתי ניתנות לחישוב" ,asaïkheyya/הנכתבות
עם  141ספרות ,ומאה אלף עידנים/תקופות עולם .(kappas/כדי להגשים את המשאלה שלו .טקסטים רבים שחוברו בתקופה
מאוחרת ) סג'אהְטקות –  (Jàtakaמספרים על החיים הקודמים של הבוֹ מַדהְּהַיִמְסמַטמְטהַ .למידע נוסף ראו ערך ' 'Bodhisattaבמילון
.DPPN

הנזיר המכובד הְפּה־אוֹק הְסא הְיאדוֹ )Knowing & Seeing, pp. ,(the Pa-Auk Tawya Sayadaw
.81-90
דְבּ הְרדְהַהְמהַ־הְצ'ַ הְּר הְיהַ ) :(Brahma·cariya/Brahma·cariyàהחיים הנעלים ,החיים )הנזיריים( הטהורים,
חיי הנזירות הטהורים )" .(“holy lifeהמונח מתאר את חיי הנזיר או הנזירה ,וגם את חייו
של בעל־בית המתרגל את שמונת כללי המוסר הכוללים התנזרות ממין .המטרה
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העליונה של המַב מְרמַהַמְמהַ־֫מְצ'ַ הְּרמְיִהַ )לפי  (M.29היא שחרור בלתי מעורער של הלב.
דְג'ַיְהַא הְנהַ ) :(jhànaריכוז מדיטטיבי עמוק )מְסהְמאָ מַדהְּהַיִ(.
יְדא הְנהַ ) :(dànaמתן .ישנן שלושה סוגי מתן :מתן מתנה חומרית ) ;(àmisa∙dànaמתן ביטחון
)הצלת חיים ,תרומת דם ואיברים לאלה בסכנת חיים וכדומה( ) ;(abhaya46∙dànaמתן
ה מַדמְהַמַממְמהַ או מתנת האמת 47.מתן ה מַדמְהַמַממְמהַ או מתן האמת היא הנתינה הגבוהה ביותר
מכל הנתינות) .למידע נוסף ראו פרק ראשון(.
דְדהְהַדְמהְמהַ ) (Dhammaהיא האמת ,חוק הטבע והדרך להתעוררות שבּוּ דְד דְדהְהה מלמד .מוסבר
בהרחבה ב"מושגי יסוד".
דד הְוהַ ) :(devaישות שמימית ,מלאך ,מלאכית" ,בן/בת אור”.
דוּדְקדְקהְהַהַ ) :(dukkhaחוסר סיפוק ,חוסר נחת ,סבל ,חוסר שביעות רצון.
הַדרך הַמתומנת הַאצילית ) :(Ariya Aññh·Aïgika Maggaהדרך לשחרור שהבּוּ דְד דְדהְהה לימד והאמת
האצילית הרביעית באָרבע הַאָמיִתוֶת הַאָציִלוֶת .נקראת גם התרגול המשולש :מוסריות,
ריכוז וחכמה )הְּסיִומְלהַ ,מְסהְמאָ מַדהְּהַיִ ,מְפּ מַנמַנהְיִאָ –  .(sãla, samàdhi, pa¤¤àהיא כוללת:
 .1השקפה )או ראייה( נכונה )הְסדְמסמא סדידְטדְטסהי;(Sammà Diññhi ,
 .2כוונה )או מחשבה( נכונה )הְסדְמסמא הְס דְנ דְגהְקדְפּהְפּה;(Sammà Saïkappa ,
 .3דיבור נכון )הְסדְמסמא סואסצ'א;(Sammà Vàcà ,
 .4פעולה נכונה )הְסדְמסמא הְקדְמהְמ דְנהְטה;(Sammà Kammanta ,
 .5פרנסה נכונה )הְסדְמסמא סא סג'י יהְבה;(Sammà âjãva ,
 .6מאמץ נכון )הְסדְמסמא סוא סיאהְמה;(Sammà Vàyàma ,
 .7מודעות )או תשומת לב (mindfulness ,נכונה )הְסדְמסמא מְסהְּטיִ;(Sammà Sati ,
 .8ריכוז נכון )הְסדְמסמא מְסהְמאָ מַדהְּהַיִ.(Sammà Samàdhi ,
48
הְּהַי י הְנהַ ) :(hãnaנחות ,ירוד ,נמוך ,תחתון ,עלוב.
הְּהַי י הְנ יְיא הְנהַ ) :(hãnayànaשילוב של המילים "הְּהַיִו מְנהַ" ו־"הְיִאָ מְנהַ” )ראו ערך( .מילולית:
"הרכב/המרכבה הנחות/49נמוך” .לאחר פילוג המְס מַנ מַג מַגמְהַהַ )הקהילה הנזירית( הופיעו
אסכולות מאוחרות שבצעו שינויים והוספות רבות .תלמידי האסכולות המאוחרות
הדביקו כינוי מזלזל 50ומטעה 51זה לתלמידי האסכולות המוקדמות ששימרו את הלימוד
המקורי של הבּוּ דְד דְדהְהה .בקשר למרכבה )" סיא הְנה”( – הבּוּ דְד דְדהְהה קרא לדרך שלו הַדרך
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או שחרור בלתי מעורער של התודעה ).(akuppà ceto·vimmuti
 – Abhayaחוסר סכנה או חוסר פחד.
מתנת האמת )) (Dhamma∙dànaלמידע נוסף ראו " מַדמְהַמַממְמהַ" במושגי יסוד ,עמוד .(2
ראו ערך במילון ].The Pali Text Society's Pali–English dictionary [P.E.D.
' The term Hãnayàna itself means, in the words of Rhys Davids 1913: 684, “a wretched, bad method, or system, for
progress on the way towards salvation”. The common expression “small vehicle” is in fact, as already pointed out by
Nattier 2003: 173 note 4, “not based on the Indian term at all, but on the Chinese expression ... 小乘 ... used by
Kumàrajãva and others.” Besides the fact that 小 does not render the pejorative hãna- as well as 劣 or 下, yàna need
not imply a “vehicle”, cf., e.g., Gombrich 1992, Vetter 2001: 62-66, Anàlayo 2009 and Walser 2009.' (”The Hãnayàna
)Fallacy, Anàlayo, 2014, JOCBS,“, p. 10 note 2.

As the new movement [the Bodhisattva-yāna] responded to criticisms from those who did not accept “ ...
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the new Sūtras (BP.34), it increasingly stressed the superiority of the Bodhisattva-y āna, and referred to it
as the Mahā-yāna: the ‘Great Vehicle’, or ‘Vehicle (Leading to) the Great’ (Williams, 2009: 267). The other
‘vehicles’ were disparaged as being the ‘Inferior Vehicle’, or H īnay āna (BS1.197–211, from the Lotus
Sūtra).” <Harvey, P. (2013), An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, second edition,
<Cambridge University Press. p. 110

 51זהו כינוי מטעה מכיוון שהיסטוריונים מצאו שמעולם לא הייתה תנועה שקראה לעצמה כך .ואם הכוונה היא לזרם של
תלמידים )של הבּוּ דְד דְדהְהה( שאינם שואפים להפוך בּוּ דְד דְדהות – היסטוריונים מצאו שגם בזרמים המוקדמים היו מאז ומתמיד
כאלה ששאפו להפוך להיות בּוּ דְד דְדהות ושאותם זרמים מכירים בדרך הבוֹ מַדהְּהַיִמְסמַטמְטהַ )סנקסקריט – בּוֹ דְדסהיהְסדְטדְט הְוה( כדרך מעשית
בת־ביצוע .למידע נוסף ראו ”.The Hãnayàna Fallacy by Anàlayo, JOCBS, 2014“, pp. 1–25

הַמתוֶמנת הַאָציִליִת" ,המרכבה השמימית/הנעלה" ו"מרכבת ה מַדמְהַמַממְמהַ" 52.מאותן קהילות
מוקדמות ,המַתהְהַ מְרהְוֶאָ מְדהַ 53היא היחידה ששרדה.
טְוהְד יְנא ) :(vedanàתחושה ,הרגשה .המצרף השני ב"חמשת הַמצרפיִם" )דְקהְה דְנ דְדהְהה .(khandha
ב"התהוות מותנית" )הְפּסטידְצ'הְצ'הְסמוּדְפּספּאהְדה  (pañiccasamuppàdaהתחושה היא הגורם להופעת
השתוקקות )הְט דְנסהא .(taõhà
הְּוי הְנ הְיהַ ) :(vinayaכללי התרגול הנזיריים המכילים בתוכם את כללי ההְפּאָהְּטיִמוֹמַקמַקמְהַהַ .מהווה את
החלק הראשון של ההְּטיִהְּפּיִמְטמְקהַ.
הְּויהְפּדְסהְס יְנא ) :(vipassanàמדיטציית המפתחת ראייה וחכמה .מדיטציה המפתחת חכמה עד
לשחרור מלא על ידי ידיעה וראייה וההבנה של טבע הארעיות ,הסבל וחוסר העצמיות
של יצירות )חומר אולטימטיבי ותודעה אולטימטיבית( ושל גורמיהם.
חמשת הַמצרפים" ,חמשת מצרפי הַהַיקשרות" או חמשת הַמצרפים הַנתונים להַיקשרות )pa¤c
 :(·upàdàna·kkhandhaהמצרף החומרי וארבעת המצרפיִם הנפשיים ,או "חומר אולטימטיבי"
ו"תודעה אולטימטיבית" .ישנה היקשרות אליהם ולכן הם נקראים "חמשת הַמצרפיִם
הנתונים להיקשרות )או המלווים בהיצמדות(" ) .(clinging-aggregatesחמשת "מצרפיִ
הַהַיִקשרוֶת"" 54:מצרף הַהַיִקשרוֶת" החומרי" 55,מצרף הַהַיִקשרוֶת" של ההרגשה" 56,מצרף
הַהַיִקשרוֶת" של התפישה" 57,מצרף הַהַיִקשרוֶת" של היצירה התודעתית" 58,מצרף הַהַיִקשרוֶת"
של ההכרה 59.למידע נוסף ראו "הנושאים למדיטציית הְּוֶיִמְפּמַסמְס הְנאָ" וֶגם .W.O.K. p.89
הְטדְטיְהַא הְגהְטהַ ) :(Thathàgataאחד מכינויי הבּוּ דְד דְדהְהה.
הְּטיהְּפּיהְטהְקהַ ) :(Tipiñakaמילולית "שלושת הסלים" .מכילה את ההְּוֶיִ מְנמְיִהַ ,הסומַטמְטהַ ,והמְאָמַבהְּהַיִ מַדמְהַמַממְמהַ
המהווים את שלושת החלקים העיקריים של הקנוֶן הַהְפּאָהְּליִ .מלומדים בדרך־כלל מסכימים
שהוא מכיל את הרשומות הקדומות ביותר ששרדו מהלימוד של הבּוּ דְד דְדהְהה 60.למידע
נוסף ראו "קנוֶן הַהְפּאָהְּליִ"" ,הְפּאָהְּליִ".
יְיא הְנהַ ) :(yànaמרכבה ,כרכרה ,רכב.
ידע הַדרך )הְמ דְג הְגה דְנ סיא הְנה :(Magga·¥àõa ,זוהי התודעה הראשונה שיודעת ורואה הְּניִמַבהְבאָ מְנהַ – "יִדע
הַדרך" ) (Path Knowledgeשל הסוֹהְטאָמְפּמַטהְּטיִ ,המְסמְק הְדאָ הְגאָהְּמיִ ,המְאָ הְנאָ הְגאָהְּמיִ והמְאָ מְרמְהַמַטמְטהַ .זהו שלב
ההתעוררות שמקדים את שלב השגת "יִדע נשיִאָת הַפריִ”" .יִדע הַדרך" משמיד את
הסיאובים 61המתאימים – הידיעה משמידה את האשליה שמנעה מאתנו לדעת ולראות
את אָרבע הַאָמיִתוֶת הַאָציִלוֶת לפי המציאות ,62האמת האולטימטיבית .63דהינו ,רק כאשר
אנו יודעים ורואים הְּניִמַבהְבאָ מְנהַ ,רק אז אנו יודעים את אָרבע הַאָמיִתוֶת הַאָציִלוֶת כיאות.
ידע נשיאת הַפרי )דְפּהְההְלה דְנ סיא הְנה :(Phala·¥àõa ,זוהי התודעה העוקבת ) (subsequentשיודעת
ורואה הְּניִמַבהְבאָ מְנהַ – "יִדע נשיִאָת הַפריִ" ) (Fruition Knowledgeשל הסוֹהְטאָמְפּמַטהְּטיִ ,המְסמְק הְדאָ הְגאָהְּמיִ,
המְאָ הְנאָ הְגאָהְּמיִ והמְאָ מְרמְהַמַטמְטהַ) .ראו גם" :יִדע הַדרך"(.
יוֹ הְּניסוֹ הְמ הְנהְּסייְקא הְרהַ ) :(yoniso manasikàraהגות או הרהור עם תשומת לב חכמה ).(wise attention
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"המרכבה השמימית/הנעלה" )” (“Brahmayànaüו"מרכבת ה מַדמְהַמַממְמהַ" )” (“Dhammayànaüאלה הם הכינויים
שהבּוּ דְד דְדהְהה קרא לדרך שלו ,שהיא הַדרך הַמתוֶמנת הַאָציִליִת) .מקור – S.maggasaÿyuttaü.I.4
(Jaõussoõibrahmaõa·Suttaü
מַתהְהַ מְרהְוֶאָ מְדהַ – ראו ערך.
"חמשת מצרפיִ הַהַיִקשרוֶת".pa¤c·upàdàna·kkhandha ,
"מצרף הַהַיִקשרוֶת" החומרי.råp·upàdàna·kkhandha ,
"מצרף הַהַיִקשרוֶת" של ההרגשה.vedan·upàdàna·kkhandha ,
"מצרף הַהַיִקשרוֶת" של התפישה או "מצרף הַהַיִקשרוֶת" של הזיהוי.sa¤¤·upàdàna·kkhandha ,
"מצרף הַהַיִקשרוֶת " של הפעולות/התגובות/היצירה התודעתית/המנטליתsaïkhàr·upàdàna·kkhandha, [mental] – ,
 . formationsהְסנ דְגדְקסהא הְרה – מילה בעלת מספר משמעויות .בהקשר זה משמעותה פעולות/תגובות/תצורות"/יצירות" תודעתיות
שהן בעלות כוונה .בהקשרים אחרים משמעותה רחבה יותר :תצורות ,יצירות ,מבנים ,דברים שנוצרו )הגוף ,למשל(.
"מצרף הַהַיִקשרוֶת" של ההכרה או התפישה החושית.vi¤¤àõ·upàdàna·kkhandha ,
מקורRobinson, R.H., Johnson, W.L., (assisted by) Wawrytko, S.A. & Thanissaro, B. (1997), Buddhist Religions: A :
.Historical Introduction, forth edition, Belmont, California, Wadsworth, p. 325

61
62
63

סיאובים ,משחיתים ,שחיתויות או מזהמים.depravity ,
לפי המציאות ) ,הְידְטסהא דְבּהוּוהְטה( .yathà∙bhåta
האמת האולטימטיבית ,האמת המוחלטת) ,הְפּ הְרהְמדְטדְטהְה-הְסדְצ'הְצ'ה( .paramattha·sacca

כניסהַ לזרם :ראו "סוֹהְטאָמְפּמַטהְּטיִ".
יְמא הְרהַ ) : (màraלמילה יש מספר משמעויות ביניהן הרס ,מוות או סבב הלידות והמוות.
בהקשר אחד הכוונה היא לעולם שבו יש סבב של לידות מחדש ומוות .בהקשרים
אחרים סמא הְרה זה גם כוחות האופל שיכולים להגיע דרך המזהמים שבלב )אצל אדם לא
משוחרר( וגם דרך פיתויים ,הפחדות וכו' המגיעים ממקורות חיצוניים .בהקשר אחר זה
"מלך המוות" או ההאנשה של מוות שמגולמת על ידי יצור מרושע המנסה לפתות,
להפחיד וליצור הפרעות למתרגלים של הדרך האצילית .מטרתו של סמא הְרה היא למנוע
מאנשים להשתחרר ממְס מַנ מַגהְסאָ מְרהַ ) ,(saüsàraמהסבב האין־סופי של הלידות מחדש ,המחלות
והמוות.
מוּ הְּדייְטא ) : (muditàשמחה אוהדת או שמחה בהישגיו של הזולת .רגש ההפוך מקנאה )
 .(sympathetic or appreciative joyגישה או יחס לאחר/ים שהיא גם מדיטציה – אחת
64
מארבע השכינות הנעלות.
דמדְטיְטא )' :(mettàאהבה חברית' ) .(loving-friendliness, loving-kindness, mettà·bhàvanàגישה או
יחס לאחר/ים שהיא גם מדיטציה – אחת מארבע השכינות הנעלות 65.הסבר על
מדיטציית ממדְטסטא ניתן למצוא בספר של הנזיר המכובד הְפּה־אוֹק הְסא הְיאדוֹ )the Pa-Auk
.Knowing & Seeing, pp. 81-88 ,(Tawya Sayadaw
מצרף ,מצרפים ) :(khandhaראו "חמשת הַמצרפיִם".
דְנ יְיא הְנהַ ) :(¥àõaחכמה ,תובנה ,ידיעה ,ידע.
66
הְּנידְבּיְבּא הְנהַ )) :(Nibbànaסנסקריט :ני דְרסבאנה/נירוואנה( ,התעוררות מלאה ,שחרור מלא מכל
המזהמים והסיאובים ,הכיבוי הסופי של אש האשליה ,אש החמדנות ואש השנאה.
יְסא הְוהְקהַ ) :(sàvakaתלמיד/ה )של הבּוּ דְד דְדהְהה(.
יְסא הְוהְקהַ־בּוֹ דְדהְּהַי ) :(Sàvaka-Bodhiההתעוררות של תלמיד/ה )של הבּוּ דְד דְדהְהה(.
יְסאהְמ טְנ הְרהַ ) :(Sàmaõeraפרח־נזורה .נזיר מתלמד שלקח על עצמו להתאמן בעשרת כללי
המוסר.
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סוֹיְטאהְפּ דְנ יְנהַ )" :(Sotàpannaנכנס לזרם" .תלמיִד אָציִליִ שהשיג את 'יִדע הַדרך' הראשון' ,יִדע
הַדרך של הסוֹהְטאָמְפּמַטהְּטיִ' )'הכניסה לזרם'( 68,שלב ההתעוררות הראשון ,שהשמיד שלושה
כבלים :69השקפת עצמי ]נצחי[ 70,ספקות 71והיצמדות 72לטקסים .73ל"נכנס לזרם" יש
ביטחון בלתי מעורער בבּוּ דְד דְדהְהה ,ב מַדמְהַמַממְמהַ ,ובמְס מַנ מַג מַגמְהַהַ ,בתרגול המשולש ,בחיים קודמים
ובחיים עתידיים ,ב'התהוות מותנית' והוא בדרך ל הְּניִמַבהְבאָ מְנהַ .הוא עתיד להגיע לשחרור
מלא תוך שבעה חיים נוספים לכל היותר ,שבהם הוא ייוולד במישור האנושי או
במישורים שמימיים בלבד .למידע נוסף ראו "סוֹהְטאָמְפּמַטהְּטיִ".
סוֹיְטאהְפּדְטהְּטי ) :(Sotàpattiה"כניסה לזרם" ]של הַדרך הַמתוֶמנת הַאָציִליִת ,ה מַדמְהַמַממְמהַ המובילה
לשחרור ,הְּניִמַבהְבאָ מְנהַ [ ,היא שלב ההתעוררות הראשון .היא מאופיינת בסגירת כל אפשרות
ללידה עתידית במישור של סבל ,ובשבירת שלושת הכבלים 74הראשונים :אמונה בהשקפת
הְעצסמי ]נצחי[ 75,ספקות )בבּוּ דְד דְדהְהה וב מַדמְהַמַממְמהַ( והיצמדות לטקסים .76למידע נוסף ראו
"סוֹהְטאָמְפּ מַנ מְנהַ".
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ארבע השכינות הנעלות ) .(cattàro brahma·vihàràראו "מַב מְרהַמְמהַ־֫הְּוֶיִהְהַאָ הְראָ".
ארבע השכינות הנעלות ) .(cattàro brahma·vihàràראו "מַב מְרהַמְמהַ־֫הְּוֶיִהְהַאָ הְראָ".
לפעמים מכונה גם "הארה" )”.(“enlightenment
תלמיִד אָציִליִ ,מְאָ הְּרמְיִהַ־֫הְסאָמְוֶמְקהַ ).(ariya·sàvako
'יִדע הַדרך של סוֹהְטאָמְפּמַטהְּטיִ' ,הכניסה לזרם' ) .(Sot·âpatti·Magga·¥àõa
כבלים ,מְס מַנ מַגיִוֹמְג'ַ מְנהַ ).(saÿyojana
השקפת הְעצסמי ) :(sakkàya·diññhiהאמונה שקיים "הְעצסמי נצחי" בחמשת הַמצרפיִם .אמונה בנצחיותם או בנצחיות חלק מהם.
ספקות ).(vicikicchà
היצמדות/הדבקות ואחיזה מוטעית.
היצמדות לטקסים ).(sãlabbata·paràmàsa
הכבלים )מְס מַנ מַגיִוֹמְג'ַ מְנהַ.(saüyojana ,
השקפת הְעצסמי ) :(sakkàya·diññhiהאמונה שקיים "הְעצסמי נצחי" בחמשת הַמצרפיִם .אמונה בנצחיותם או בנצחיות חלק מהם.
היצמדות לטקסים ) .(sãlabbata·paràmàso, ceremonial observances+being attached to

סוּדְטהְטהַ ) :(Suttaשיחה ,דרשה ,נאום או הרצאה שהבּוּ דְד דְדהְהה או אחד מתלמידיו לימדו
שנשמרה בקנוֶן הַהְפּאָהְּליִ .מהווה את החלק השני של ההְּטיִהְּפּיִמְטמְקהַ.
הְסהְּטי ) :(satiמודעות ,תשומת־לב ).(mindfulness
הְּסי יהְלהַ ) :(Sãlaמוסר או מוסריות .המוסר של בעלי הבית הוא חמשת ,שמונת )או לפעמים
עשרת( כללי המוסר .המוסר של הנזירים )מַבהְּהַיִמַקמַקהַוֶּי( והמַבהְּהַיִמַקמַקהַו הְּניִו הוא אוסף כללי ההְּוֶיִ מְנמְיִהַ.
)ראו פרק שני(.
הְסיְמא דְדהְּהַי ) :(Samàdhiריכוז מדיטטיבי ,מַג'ַהְהַאָ מְנהַ.
הְסהְמדְטהְהַהַ ) :(samathaמדיטציה המפתחת ריכוז )מְסהְמאָ מַדהְּהַיִ( שנקרא גם מַג'ַהְהַאָ מְנהַ .הפרשנות
המאוחרת הרחיבה זאת והסבירה גם על "ריכוז גישה" ) (access concentrationשהוא ריכוז
שקרוב למַג'ַהְהַאָ מְנהַ.
הְס דְנ דְג דְגהְהַהַ ) :(Saŋgha/Saïghaלפי המסורת ישנם שני סוגים – המְס מַנ מַג מַגמְהַהַ הנזירית והמְס מַנ מַג מַגמְהַהַ
האצילית .מוסבר בהרחבה ב"מושגי יסוד".
טַס קְנ קְגיִוֹטַג'ַ טַנהְ ) :(saüyojanaכבלים 77.ישנם עשרה כבלים הכובלים אדם לסבב האין־סופי של
הלידות מחדש ,המחלות ,המוות ,והסבל )מְס מַנ מַגהְסאָ מְרהַ( .כבלים אלו נשברים כשאדם משיג את
שלבי השחרור 78עד להשגת מְאָ מְרמְהַמַטמְטהַ ,שחרור מלא .הכבלים הם :אמונה בהשקפת הְעצסמי
]נצחי[ 79,ספקות )בבּוּ דְד דְדהְהה וב מַדמְהַמַממְמהַ( ,והיצמדות לטקסים 80,תאוות חושים 81,זדון 82,תאווה
לקיום חומרי 83,תאווה לקיום לא־חומרי 84,יהירות 85,אי־שקט 86ובורוּת 87.חמשת הכבלים
האחרונים נשברים עם השגת שחרור מלא )מְאָ מְרמְהַמַטמְטהַ(.
הְס דְנ דְגיְסא הְרהַ ,הְס דְנ דְגיְסא הְרהְצ'ַדְקהְקהַ ) :(saüsàra, saŋsàra, saüsàracakkaהסבב האין־סופי של הלידות
מחדש ,הזקנה ,המחלות והמוות .מְס מַנ מַגהְסאָ מְרהַ מביאה באופן בלתי נמנע סבל גופני ונפשי רב.
הבּוּ דְד דְדהְהה לימד את הַדרך הַמתוֶמנת הַאָציִליִת שמובילה לשחרור 88ממְס מַנ מַגהְסאָ מְרהַ.
הְסהְקיְדא יְגאהְּמי י ) :(Sakadàgàmã, Sakadàgàminה"חוזר פעם אחת" .תלמיִד אָציִליִ 89שהגיע לשלב
ההתעוררות השני המאופיין )בנוסף לסגירת האפשרות ללידה עתידית במישורים נמוכים או
ארציים( בשבירת שלושת הכבלים 90הראשונים – אמונה בהשקפת הְעצסמי ]נצחי[ 91,ספקות
92
)בבּוּ דְד דְדהְהה וב מַדמְהַמַממְמהַ ( והיצמדות לטקסים ,ובהחלשת שני הכבלים הבאים :תאוות חושים
וזדון . 93הוא עתיד לחזור ולהיוולד בעולם החושי פעם אחת לפני השגת שחרור מלא.
הְסהְקיְדא יְגאהְּמייְטא ) :(Sakadàgàmitàשלב או הישג המְסמְק הְדאָ הְגאָהְּמיִו.
יְפּאהְּטימוֹדְקדְקהְהַהַ ) ,(pàñimokkhaאו מוסר ההְפּאָהְּטיִמוֹמַקמַקמְהַהַ ) :(pàñimokkha·sãlaאלה הם כללי
המַבהְּהַיִמַקמַקהַו שהותוו על ידי הבּוּ דְד דְדהְהה .הם מכילים מאתיים עשרים ושבעה כללים ראשיים,
ועוד כללים נספחים רבים.
יְפּאהְּלי ) – (pàliלמילה יש שתי משמעויות:
 .1טקסט או הטקסט המקורי )או הטקסט של הקנון שנקרא כיום "קנוֶן הַהְפּאָהְּליִ"(;
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מקור:
שלבי השחרור סוֹהְטאָמְפּמַטהְּטיִ עד מְאָ מְרמְהַמַטמְטהַ.
השקפת הְעצסמי )  :(sakkàyadiññhiהאמונה שקיים "הְעצסמי נצחי" בחמשת הַמצרפיִם .אמונה בנצחיותם או בנצחיות חלק מהם
וההזדהות איתם.
היצמדות/הדבקות לטקסים ) .(sãlabbata·paràmàso, ceremonial observances+being attached to
תאוות חושים ).(kàmacchando
זדון ,כוונה רעה ).(byàpàdo, malevolence
תאווה לקיום חומרי ).(råpa·ràgo
תאווה לקיום לא־חומרי ).(aråpa·ràgo
יהירות ).(màno
אי־שקט ).(uddhaccaü
בורוּת ,אי ידיעה.(avijjà) ,
שחרור ,מְאָ מְרמְהַמַטמְטהַ.
תלמיִד אָציִליִ ,מְאָ הְּרמְיִהַ־֫הְסאָמְוֶמְקהַ ).(ariya·sàvako
הכבלים )מְס מַנ מַגיִוֹמְג'ַ מְנהַ.(saüyojana ,
השקפת הְעצסמי )  :(sakkàyadiññhiהאמונה שקיים "הְעצסמי נצחי" בחמשת הַמצרפיִם .אמונה בנצחיותם או בנצחיות חלק מהם.
תאוות חושים ).(kàmacchando
זדון ,כוונה רעה ).(byàpàdo, malevolence
} .{AN.X.13 Saüyojana·Suttaü

 .2השפה הְפּאָהְּליִ ) (pàlibhàsàשהיא שפת הכתבים או שפת הטקסט 94.זוהי השפה העתיקה שבה
שימרו את דברי הבּוּ דְד דְדהְהה מלפני כאלפיים שש מאות שנה .הלימוד של הבּוּ דְד דְדהְהה הועלה
לכתב 95על עלי עץ דקל בסביבות  100לפני הספירה הנוצרית ,על ידי נזירים־כותבים
בסרי־לנקה ,במהלך התכנסות המועצה הרביעית .96למידע נוסף ראו "קנוֶן הַהְפּאָהְּליִ".
הְפּ דְנ דְנ יְיא ) :(pa¤¤àחכמה .החלק השלישי של הַדרך הַמתוֶמנת הַאָציִליִת.
הְפּדְצ'ַהְצ'ַ הְיהַ ) :(paccayaארבעת המצרכים שתומכים בחיים :לבוש ,מזון ,מחסה ותרופה.
הְפּ הְּרי הְּנידְבּיְבּא הְנהַ ) :(Parinibbànaהְּניִמַבהְבאָ מְנהַ סופית .השחרור הסופי שמגיע בסוף חיי אַ מְרמְהַ מַנט או
בּוּ דְד דְדהְהה .פטירת אַ מְרמְהַ מַנט או בּוּ דְד דְדהְהה.
דְצ'ַהְהַ דְנהְדהַ ) :(chandaרצון ,החלטה ,בחירה ,כוונה ) .(intention, resolution, will, wish for
הרצון יכול להיות חיובי ומועיל )לדוגמה ,רצון טוב –  ,(Dhamma·chandaאו יכול להיות
מזיק )לדוגמה ,צמא ותאווה להנאות חושים –  ,kàma·chandaרצון שיוצר חוסר שקט
וחוסר שלווה(.
הְקדְמהְמהַ )) (kammaסנסקריט – הְק דְרהְמה( :מילולית – מעשה/פעולה .על פי הלימוד של הבּוּ דְד דְדהְהה
מְקמַממְמהַ היא פעולה מכוונת .חוק המְקמַממְמהַ – חוק הטבע ,החוק המסביר את התוצאות
למעשים שנעשים :בקצרה – שמעשים טובים בעבר ובהווה מולידים תוצאות נעימות
ורצויות ,ואילו מעשים רעים/מזיקים מולידים תוצאות לא נעימות ולא רצויות .זהו
הבסיס של השקפה נכונה) .97מוסבר בקצרה בפרק הראשון והשני(.
הְקדְמהְמהַ־דְסהְסהְקהְטהַ־ דְנ יְיא הְנהַ ) :(Kamma∙ssakata∙¥àõaידע בעלות המְקמַממְמהַ 98.כך הפרשנות קוראת
לידע בעלות־המְקמַממְמהַ .בשביל פשטות הכתיבה רשמנו זאת בדרך כלל כידע חוק המְקמַממְמהַ.
ראו "מְקמַממְמהַ".
קנון הַיְפּאהְּלי :הקנוֶן הַהְפּאָהְּליִ הוא אוסף הכתבים הקדומים ביותר הקיימים כיום ששימר בתוכו
את דברי הבּוּ דְד דְדהְהה 100 99.כתבים אלו דוקלמו בעל פה מתקופת הבּוּ דְד דְדהְהה והועלו לכתב
לראשונה בסרי לנקה בסביבות  100לפני הספירה .כתבים אלו נשמרו בשפה ההְפּאָהְּליִ.
לכתבים מוקדמים אלו נוספו בתקופה מאוחרת יותר פרשנויות וכתבים מאוחרים
אחרים 102 101.גרסאות של הקנוֶן הַהְפּאָהְּליִ מהוות את הבסיס של הקנונים של המסורות
המאוחרות .למידע נוסף ראו "הְפּאָהְּליִ"" ,הְּטיִהְּפּיִמְטמְקהַ"" ,קנוני המסורות המאוחרות".
קנוני הַמסורות הַמאוחרות :אלה הם כתבים בודהיסטים מאוחרים שנכתבו ב"סנסקריט
110
מעורבת” 103,בסינית ,בטיבטית ובשפות נוספות ,מספר מאות שנים לאחר הקנוֶן הַהְפּאָהְּליִ.
הקנ ונים של המסורות המאוחרות מאופיינים בכך שהם מכילים גם חלקים מהכתבים של
הקנוֶן הַהְפּאָהְּליִ 104שעברו שינויים והוספות 106 105וגם כתבים נוספים שחוברו מאוחר יותר.
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למידע נוסף ראו  ,Bimala Churn Law, 1933, A History Of Pàli Literature, Indica Books, Varanasi, Indiaעמודים .12–11
הוא הועלה לכתב בהְפּאָהְּליִ.
התכנסות המועצה הרביעית בהְאלוּ סויהְה הְרה ,בתקופת שלטון המלך הְודְטהְט סגאהְמ סני )) .(Vaññagàmaniמקור.(P.P.:
השקפה או ראייה נכונה.
ידע בעלות המְקמַממְמהַ.kamma ownership knowledge :
The Pali Canon is the only complete early canon still extant.” <Robinson, R.H., Johnson, W.L., (assisted by) “ ...
Wawrytko, S.A. & Thanissaro, B. (1997), Buddhist Religions: A Historical Introduction, forth edition, Belmont,
<California, Wadsworth, Page 325

 100נוסף על ההְּטיִהְּפּיִמְטמְקהַ הוא מכיל גם אוסף של פרשנויות ותוספות מתקופות מאוחרות יותר.
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“]Buddhaghosa in the introduction to his Sumaïgalavilàsinã, informs us that the Dãghabhànaka [the Dãgha reciters
list of the Pàli Canonical texts precluded these four books, namely, the Buddhavaÿsa, the Cariyàpiñaka, the Apadàna,
and the Khuddakapàñha, while the Majjhimabhànaka list included the first three of them.” (Bimala Churn Law, 1933,
)A History Of Pàli Literature, Indica Books, Varanasi, India, p. 35

 102למידע נוסף ראו ערך "מְאָמַבהְּהַיִ מַדמְהַמַממְמהַ".
" 103סנסקריט מעורבת" )” :(“Buddhist Hybrid Sanskrit” or “mixed Sanskritשפה הודית ישנה שהורכבה מסנסקריט קלסית
ושפות מקומיות שנקראו דְפּ הְרדְק סריט .למידע נוסף ראו SWEARER, D.K. (1987). BUDDHISM: BUDDHISM IN SOUTHEAST
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.ASIA. In Lindsay Jones (Ed.) (2005), Encyclopedia of religion, 2nd ed.(p.1132). Farmington Hills, MI: Thomson Gale
“ ”Because of the disappearance of Buddhism from India, a complete Mahàyàna canon in Sanskrit does not exist.
(Hirakawa, Akira, 1990, A history of Indian Buddhism: from Śākyamuni to Early Mahāyāna; translated and edited by
)Paul Groner, University of Hawaii Press, p. 294
) Robinson, R.H., Johnson, W.L., (assisted by) Wawrytko, S.A. & Thanissaro, B. (1997), Buddhist Religions: A Historical
.Introduction, forth edition, Belmont, California, Wadsworth, pp. 84–85

 תקופה112 111 110 109 108, במהלך תקופה של מאות שנים107הם חוברו על ידי מספר מחברים
 עד סביבות114 והמאה הראשונה לספירה113 לפני הספירה150 שהתחילה בזמן כלשהו בין
 וכשהם103,” הקנונים המאוחרים נרשמו בדרך כלל ב"סנסקריט מעורבת115. לספירה650
 במהלך116. הם תורגמו לשפות המקומיות,"הגיעו למרכז אסיה ולסין דרך "דרך המשי
 נראה117.התרגום לסינית המתרגמים הכניסו לתרגום את הרעיונות והפרשנויות שלהם
 במרוצת הזמן אותם רעיונות התערבבו עם118.שהתרגומים הראשונים היו לא ברורים
120
. ונוצרו דרכים חדשות המשלבות מוטיבים של אמונות שונות119אמונות מקומיות
מלומדים סבורים שחלק מהסוּ יּטרות )או הכתבים( של הקנונים המאוחרים חוברו במרכז

The terms "great vehicle" (mahàyàna) and "bodhicitta" are found in [the Chinese texts] - SA 769 and SA 659 '
respectively, but not in their [Pàli] SN counterparts, SN 45.4 and SN 48.50 -see sections (1) and (4). -In references to
the seven factors of enlightenment some disagreements exist, though these possibly do not represent any significant
sectarian division -see section (2). In respect of teachings on the four noble truths, the two versions differ in their
presentation of them as three-turned, twelvefold [...] Also, SN says that to know one of the four truths is likewise to
know the rest of them, while SA says that the four must be known in order -see section (11)' <Choong Mun-keat (Weikeat) (2000), The Fundamental Teachings of Early Buddhism, A comparative study based on the Såtràïga portion of the
<Pàli Saüyutta-Nikàya and the Chinese Saüyuktàgama, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 240—239
The production of Mahàyàna sūtras spans a period of some six or seven centuries. Just as the earlier s ūtras of the “ ...
Nikàyas/âgamas had already given rise to the Abhidharma and the distinctive interpretations of a number of schools,
so the Mahàyàna sūtras are also associated with the production of treatises and commentaries associated with the
emergence of new philosophical schools of Buddhism. Three writers should be singled out in this connection since I
will be referring to them from time to time. The first is Nàgàrjuna, a monk probably from the south of India who lived
in the second century CE and was the author of the Madhyamaka-kàrikà (‘Verses on the Middle’) as well as a number
of other works. He is revered by the Buddhists of China and Tibet as the founding father of one of the principal
‘Sàstra’ systems of Mahàyàna philosophy, namely the Madhyamaka or Sånyavàda. The other two authors can be
taken together. Indeed, tradition has it that they were brothers. They are Asaïga and Vasubandhu, who lived in north
India at the end of the fourth or beginning of the fifth century CE.” (Rupert Gethin, 1998, The Foundations of
Buddhism, Oxford University Press, p. 57)
Tian-tai Buddhism represented an important type of Buddhist school: the text-oriented cult that stressed grasping “
the Buddhas many teachings. Because the [new] sutras that had been brought from India and Central Asia were so
diverse (they had actually been composed by widely different types of Buddhist thinkers over many centuries,
although they were understood as the teachings of a single man), some Chinese thinkers undertook the daunting task
of sorting out the many teachings of these sutras into a coherent hierarchy of teachings that pointed towards a
consistent, ultimate message.” (Eno, R., 2008, BUDDHISM & BUDDHISM IN CHINA, EALC E232, Indiana University, p.
9.)
Hirakawa, Akira, 1990, A history of Indian Buddhism: from Śākyamuni to Early Mahāyāna; translated and edited by
.Paul Groner, University of Hawaii Press, pp. 254, 275—277
Against this background we find, beginning around the beginning of the Christian era, a rather different kind of “ ...
Buddhist literature emerging. Hitherto unknown texts that begin with the words 'thus I have heard'—the traditional
opening of the discourses of the Buddha—begin to appear. In other words, these new texts present themselves not as
the commentary or understanding of a particular school of Buddhism, but as actual s ūtras. They thus claim the
status of 'the word of the Buddha'. The texts in question are the early s ūtras of 'the Great Vehicle' (mah àyàna).”
(Rupert Gethin, 1998, The Foundations of Buddhism, Oxford University Press, p. 56)
.Buswell, R.E. Jr. (Editor in Chief) (2004), Encyclopedia of Buddhism, Macmillan Reference USA, pp. 492—493
.Paul Williams, 2009, Mahāyāna Buddhism: The doctrinal foundations, Second edition, Routledge, pp. 63—64, 85
The Lotus Sūtras [:] The Sanskrit title of the Lotus S ūtras is Saddharmapu õóarãkasūtra. A ten-fascicle Chinese>
translation of the sūtra was completed in 286 by Dharmarak ṣa (T 263). Chih Ch'ien is said to have translated the
chapter on "Parables" as the Fo i san-ch'e-huan ching, but the historicity of this tradition is questionable. The Sa-t'an
fen-Io-t'i ching (T 265, translator unknown) is a one-fascicle Chinese translation of the chapters on "Devadatta" and
the "Apparition of the Jeweled Ståpa, "which was completed around the time of Dharmarakṣa. The translation by
Dharmarakṣa is a complete text with twenty-seven chapters. However, at an earlier date many of the chapters seem to
have circulated independently. The earliest part of the text, the chapter on "Skill in Means" (upàyakauśalya), dates
from before the second century C.E. Since images of the Buddha are mentioned in the verses of this chapter, it can
probably be dated no earlier than the latter half of the first century C.E.> (Hirakawa, Akira, 1990, A history of Indian
Buddhism: from Śākyamuni to Early Mahāyāna; translated and edited by Paul Groner, University of Hawaii Press, p.
252; pp. 282—283)
Harvey, P. (2013), An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, second edition, Cambridge University
.Press, p. 108
Ibid., p. 110: [...] “The new perspective on scriptural legitimacy led to the Mah āy āna having an open, ongoing
‘revelation’, which produced a huge outpouring of new Sūtras in India in the period up to around 650 ce. These were
composed anonymously, often by a number of authors elaborating a basic text, to produce works frequently running
”.to hundreds of pages in length
Buswell, R.E. Jr. (Editor in Chief) (2004), Encyclopedia of Buddhism, Macmillan Reference USA, למידע נוסף ראו
.p.121
It depended upon and included Chinese lay devotees, [...] they were most probably members of lesser gentry >
families, lower-grade officials who in some way or other had made contact with Buddhism, presumably on account of
their Daoist inclinations. As disciples of the foreign àcàryas these cultured laymen seem to have taken part in the
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 אותן סוּ יּטרות הופצו מאוחר יותר גם לוייטנאם )במאה השנייה124 123 122 121.אסיה או בסין
 טיבט127,( לספירה552  או538  יפן )בסביבות126,( לספירה372- קוריאה )ב125(לספירה
 טייוואן129,( לספירה13 מונגוליה )במאה ה־128,()במאות השביעית והשמינית לספירה
 ולארצות נוספות ותורגמו גם לשפות המקומיות של אותן130( לספירה17)במאה ה־
 הן השפיעו על תרבויות רבות ואנשים רבים בחלקים גדולים של אסיה )בעיקר.ארצות
."ִ למידע נוסף ראו גם "קנוֶן הַהְפּאָהְּלי.בחלקה הצפוני ובחלקה המזרחי( והגיעו גם למערב
 גישה או יחס לאחרים שהיא מדיטציה – אחת מארבע השכינות. חמלה:(karuõà) הְקרוּ יְנא
131
.הנעלות
practice of the religious life; as their assistants they noted down whatever they understood of the Buddhist scriptures
dictated to them; as revisors and editors of the translated works they gave them the form in which they were
presented to the Chinese, occasionally introducing their own notions and interpretations into the texts.> (Zürcher,
Erik, 2007, The Buddhist conquest of China : the spread and adaptation of Buddhism in early medieval China, 3rd ed.,
foreword by Stephen F. Teiser, Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, p. 38)
Ibid., p.34: <An Shigao’s versions, and the archaic translations in general, are in several respects highly interesting:
for the general history of Buddhism, since the approximate date of their translation often forms a terminus ante quem
for the existence of the Indian prototypes or for the stage of development of a certain text at that date; for the earliest
history of Chinese Buddhism, since both the nature of the texts selected for translation and the terminology employed
in translating them reveal some basic characteristics of Han Buddhism; from a literary point of view, since they
constitute a new and foreign element in Chinese literature, the stylistic features of which strongly deviated from and
often even conflicted with the Chinese norms of literary composition; from a linguistic point of view, since the majority
of these translations teem with vernacular expressions and syntactic structures which, if studied more closely than
hitherto has been the case, would yield much interesting information on the Northern Chinese spoken language of the
second century AD. As translations, they are generally of the poorest quality. [...] Most archaic versions are actually no
more than free paraphrases or extracts of the original texts, teeming with obscure and not yet standardized technical
expressions, and coated in a language which is chaotic to the extreme and not seldom quite unintelligible even when
we possess Indian versions or later and more literal Chinese translations of the same scriptures.> [An Shigao was a
monk, teacher and translator (“earliest and most famous”). He lived around the second century AD at Luoyang.]
Ibid., pp. 124—125: <In accordance with the custom of describing the essential purport of a scripture in the opening
lines of the preface, Zhi Dun first defines the Praj¤àpàramità as the transcendental Wisdom by which the Saint
attains “the highest non-being” 至無 which is beyond being and non-being, the mystic state of non-perception in which
he is able to realize the unity of all things: [...] All this is a Buddhist elaboration of ideas which we found already in the
works of earlier xuanxue thinkers: the necessity to “forget the symbols in order to grasp ideas” (Wang Bi), or to see
through the ad hoc rules of the doctrine, the Sage’s “traces” 迹, in order to reach his inner wisdom, “that by which the
traces are made” 所以迹 (Xiang-Guo). It is a clear example of hybridization, where the Buddhist pattern of praj¤à
(inner Wisdom) versus upàya (“moyens salviques”) has merged with the Chinese distinction of the immutable inner
mind of the sage and his ever-varying precepts and teachings. Zhi Dun’s terminology is much influenced by that of
Xiang-Guo. [...] The central topic in this mixture of Mahàyàna doctrine and xuanxue is the person of the Saint or Sage
<.聖人, the Perfect Man 至人, still represented as a ruler, but as one of superhuman proportions
Ibid., pp. 132—133: <More important from a doctrinal point of view is his short treatise entitled “An Elucidation of
the Way” 道論 which has been preserved in HMJ.263 With its xuanxue terminology, its highly sophisticated language
and its extreme hybridization of Buddhist and traditional Chinese ideas it forms a curious example of the type of
“Buddhist Dark Learning” which was just at that time coming into vogue in these circles, and which Sun Chuo must
have absorbed at meetings and discussions between learned monks such as the one at Waguansi described in SSXY
<.IB/18a–b, where Sun Chuo is stated to have been present
Chinese monks and lay followers began to create innovative new interpretive traditions and [From 220 until 589]“
demonstrated their full membership in the world Buddhist community by writing their own sutras, which, after all,
were just as much the authentic words of the Buddha as the Sanskrit sutras coming from India (and much easier for
Chinese to read!)”. (Eno, R., 2008, BUDDHISM & BUDDHISM IN CHINA, EALC E232, Indiana University, p. 7)
The Guan Wuliangshou jing (Contemplation of the Buddha of Limitless Life S ūtra) is claimed by tradition to have“
been translated between 424 and 453, though it is probably a Chinese or Central Asian composition.” (Robert
Buswell, R.E. Jr. (Editor in Chief) (2004), Encyclopedia of Buddhism, Macmillan Reference USA, p. 707.)
The Pan-chou san-mei ching (T416-419, Bhadrapàla sūtras) also concerns Amitàbha Buddha, but in the context of>
the meditative exercises in which the practitioner visualized the Buddha. It thus has no direct connection with
Dharmakàra's vows. In this sūtras Amitàbha Buddha is significant as a Buddha of Unlimited Light or Life who is
taken as the object of a visualization exercise. The two conceptions of Amitàbha—Amitàbha as an object of a
visualization meditation (in the Bhadrapàla sūtras) and Amitàbha as the embodiment of compassion (in the "Larger"
Sukhàvatãvyåha)- were finally combined in the Kuan wu-liang-shou-fo ching (T365). Most modern scholars believe
that this sūtra was compiled in either China or Central Asia.> (Hirakawa, Akira, 1990, A history of Indian Buddhism:
from Śākyamuni to Early Mahāyāna; translated and edited by Paul Groner, University of Hawaii Press, p.286; pp. 287—
288.)
.Paul Williams, 2009, Mahāyāna Buddhism: The doctrinal foundations , Second edition, Routledge, 2009, pp. 239, 246
Evidence indicates that Buddhism had come to Jiaozhou (as Vietnam, a Chinese protectorate, was then called) by “
the second century of the common era.” (Buswell, R.E. Jr. (Editor in Chief) (2004), Encyclopedia of Buddhism,
Macmillan Reference USA, p. 879)
Ibid., p. 939: “372 C.E. [—] Buddhism is officially introduced to KOREA with the arrival of Chinese envoy and monk
”.Sundo at the Koguryo˘ court
.”Ibid.: “ca. 538 or 552 [—] Buddhism is first introduced from the Korean peninsula to the rulers of JAPAN
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()כעשר שנים
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בכיר – מַבהְּהַיִמַקמַקהַו בעל ותק של עשר עונות גשומות/ נזיר ותיק:(thera) ַדְתטְהַ הְרה
.לכל הפחות
 מַתהְהַ מְרהְוֶאָ מְדהַ )מילולית – תורת הנזירים:( – סנסקריטSthaviravàda ,ִ – הְפּאָהְּליTheravàda) ַדְתטְהַ הְר יְואהְדה
 שנחשב למוקדם ביותר מהרשומות ששמרו133,ִהוותיקים( הוא השם שניתן לקנוֶן הַהְפּאָהְּלי
 שמו נובע מכך שהוא קובץ ונקבע על ידי חמש־מאות135 134.את הלימוד של הבּוּ דְד דְדהְהה
נזירים בכירים )דְתצהרות( שהיו אַ מְרמְהַ מַנטיִם מעט לאחר הפטירה של הבּוּ דְד דְדהְהה באסיפת
 מקהילת הנזירים הזאת בתקופות מאוחרות יותר התפצלו שבע־עשרה136.סרא הְג' הְגהְהה
 מאותן.( )ובכך נוסדו אסכולות חדשות137אסכולות כתוצאה מפילוגים בקהילת הנזירים
,אסכולות מוקדמות ששמרו את הלימוד של הבּוּ דְד דְדהְהה בצורתו המוקדמת המקורית
 "בודהיזם,” יש כאלה שקוראים לו "בודהיזם דרומי.המַתהְהַ מְרהְוֶאָ מְדהַ היא היחידה ששרדה
 בימינו הוא נפוץ בדרום מזרח אסיה.138"ַמוקדם” ויש כאלה שגם מכנים אותו "הְּהַיִומְנהְיִאָ מְנה
 בעשרות השנים האחרונות. קמבודיה( ובסרי־לנקה, לאוס,בורמה/ מיאנמר,)תאילנד
.הוא התחיל להתבסס גם במערב
."ַ ראו "מְאָ הְּרמְיִהַ־֫הְסאָמְוֶמְקה:תלמיד אצילי
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