
 

 ״1שנקראת ״התהוות בתלות וביחסהנעלה סוטרת המהאיאנה 
 

 בסנסקריט: אריה פראטיטיא סמוטפאדה נאמה מהאיאנה סוטרה
 

 אחלוק כבוד לכל הבודהות והבודהיסטוות. 
 

כס של הישוב על , ההשמימיות של השלושים ושלושהישויות  במחוז הכך שמעתי: פעם שהה הבודה
 הנכבד, בודהיסטוות מהאסטוות כמו אריאט גדולים כמו אשוואג׳י . יחד עמו היו שרוואקות2אינדרה
איתם נכחו שיעור. להן אין שמעלות יקרות ב וניחנש – וג׳רהפאני-רה ואטשווילוקא, אריא אוומייטריה

 שאקרה ,הגדול הראאישוו, נאראיאנה, 3אדון עולם הסאהא – ברהמה הכבירשמימיות כמו ישויות גם 
 רוות. אמלך הגנדה –)מנהיג האלים( ופנצאשיקה 

 
העליונה על  תוממושבו, עטה את גלימרה אלוקיטשוואאווהבודהיסטווה מהאסטווה אריא ואז קם 

אגוואן, קד בפניו ה. הוא פנה אל הברּועל פסגת הר מ   רכו הימנית מונחתבכשכתף אחת, וכרע 
 ואמר: צמודות זו לזו כשכפות ידיו 

מאחר והם נוכחים א לבנות סטופה. יהללו ההשמימיות אגוואן, המשאלה היחידה של הישויות ה״ב
ושפוטנציאל הזכות  יגדל,שלהם מי ההברפוטנציאל הזכות דהרמה כך שאותם אנא למד שכאן, קהל ב

של כל  מזהמונים עשרת  גברי משני המינים 6ושל האופסאקות 5, הביקשונייות4של הביקשויים
 "נים.יברהמו 7שראמנים, כולל ברהמאהשמימיות, המארות, הישויות היצורים בעולמם של 

 
 של ההתהוות בתלות וביחס:השיר בית גוואן את האאמר הבאז 

                                                        
                                           

 ט ד  הייאוו   טֹוג  אטה  אם ט  ש  ם ט  טּוווא ה  ה  ּבפר  טּוה ה  ה דהרמ  י  
 ה.נ  מ  אשר  ה  אדי מ  מו  וו  דהא א  נירֹו ׳ה יֹום צ  אש  ט  
 
  –כל התופעות שמתהוות מגורמים "

 אגטה לימד את גורמיהןההטט
 וגם את היפסקותן.

  ".8כך לימד השראמנה הכביר
 
וביחס הזאת היא הדהרמקאיה של הטטהאגטות. מי  רה זה כך. ההתהוות בתלותאלוקיטשוואאוו"

אם בעלי אמונה רה, אלוקיטשוואשרואה את ההתהוות בתלות וביחס, רואה את הטטהאגטה. אוו
פרי  גודלה הוא כגודלגם אם  –סטופה במקום שאינו מיושב  יבנובן השושלת או בת השושלת שהינם 

                                                       
. רוב התרגומים באנגלית משתמשים במונח התהוות בתלותמונחים שונים, אך דומים, לב משתמשתשפה הטיבטית ה 1

Dependent Arising  מציין שני רבדים של התהוות: התהוות בתלות אך השם המלא של הסוטרה בשפה הטיבטית

 (. המונח המלא בשפה הטיבטית הואrelation/connection :)באנגליתבזיקה ( והתהוות ביחס/dependency)באנגלית: 

rten cing ‘drel bar ‘byung ba.  
. זהו גם הכס של אינדרה במחוז הקיום Ar-mo-nigהסוטרה מתייחסת לסלע שטוח שחור גדול שדומה לאבן שנקראת  2

  הזה.
תגרים והקשיים שהדרך להארה במחוז הקיום הזה הם בעלי סיבולת גבוהה ועם יכולת להתמודד עם הא םתושבי 3

 .טומנת בחובה
 הסמכה מלאה.עלי נזירים ב 4
 הסמכה מלאה.עלות נזירות ב 5
 מתרגלים בודהיסטים שהינם הדיוטות.  6
 (aitngngn ng iniartמיטיבים ) במעשיםשמתאמנים  ( מתייחס לאלוdge sbyongהמונח שראמנה )בטיבטית:  7
8

 בודהה. ה הכינויים שלהשראמנה הגדול הוא אחד 



, ויטמינו בה בגודל של מחט ושמשייה בגודל של פרח עץ הבקולה 10עמוד מרכזי, עם 9עץ המירובלן
, הם ייצרו פוטנציאל זכות של 11שהיא הדהרמדהאטו –ההתהוות בתלות וביחס של בית השיר את 
מן העולם יחלפו הם כאשר עולמות הברהמא. ב והם ייוולד ,ובמותםמן העולם במעבר  המא.בר

 "של המשכנים הטהורים. תהשמימיוישויות של ה להוןהם ייוולדו עם הון שמשתווה , וימותו
 

הישויות  של עולמותהכל השרוואקות, הבודהיסטוות, וכל הקהל, כולל גוואן, שמחו האמשאמר כך הב
 גוואן. האבחו את שאמר הביארוות ושהלמחצה, והגנד תהשמימיוהישויות , בני האדם, תהשמימיו

 
 שנקראת ״התהוות בתלות וביחס״. הנעלה כך מסתיימת סוטרת המהאיאנה 

 
 קולופון:

בנדה יישה לוצאווה  –הגדול נזיר ההודי הנכבד סורנדרבודהי והעורך -מורהעל ידי הונערכה הסוטרה תורגמה לטיבטית 
 דה.
 

 . עריכה: גילה פנפילמטיבטית: הנזיר קארצון )יקי פלט(

                                                       
הפרי קטן והוא נמנה על גרגירי יער. בהודו ונמצא בחלקים של מערב אסיה.  Myrobalanפרי של עץ שנקרא באנגלית  9

 הוא נקרא אמלה. 
 . קורת עץ מרכזית שמוכנסת לסטופה ומשתרעת מבסיסה ועד לראשה. life-treeבאנגלית:  10
 .dharmadhatuמילה נרדפת לריקות. המונח בשפה ההודית הוא  –ספרת הדהרמה  11


