
נאצ׳יקיטאס את מלמד המוות
ה״קאטהא״-אופאמשאד מתוך

פתיחה דברי

 הודו של כתבי־הקודש והם )=דעת(, הווידא כתבי הם הודו של ספרותה ראשית
 השבטים של פלישתם מראשית חלה התהוותם תקופת כתבי־התגלות. הנחשבים

 ששרשיה לוודאי קרוב אבל שלפה״ם. השני האלף במחצית הודו לתוך האריים
המופי האמונות ומן האלים מדמויות כמה שהרי יותר, עוד קדומה בתקופה נעוצים

 משותפים סימנים בהם יש )ריג־וידא( השירות" "וידא ביותר, העתיק בספר עות
 כתבים היוונים. של למשל אחרים, אריים עמים של והאמונות המיתולוגיה עם

 שמירה מתוך לאוזן מפה רק אותם מוסרים היו אלא הכתב, על מעלים היו לא אלה
 אלא בני־אדם של יצירה לא נחשבו שהרי ובנגינה. שבנוסח תג כל על מעולה

 אותם להזמין העולם, ואיתני האלים אל מופנות השירות ממעל. ל״חוזים" הושמעו
ולרצותם. הקרבן אל

 הבראהמאנים של סגולתם היתה ובלחשים אלה בשירות השימוש של נכונה ידיעה
 דרושה מדוקדקת ידיעה ואמנם, הלימוד. ועל הפולחן על הממונים )=בעלי־הלחש(

 כן, אם מלמעלה. ברכה למשוך במקום אסון ולהמיט עניינים לשבש שלא היתה
 היו הצעירים שהבראהמאנים מדוקדק לימוד של מסורת שהתפתחה הוא טבעי

 מותר אם — עסק זה לימוד לתפקידם. מוכשרים להיות כדי בו לעמוד צריכים
 כבמדרש־ במדרש־הלכה — היהודית המסורת מן הלקוחים במושגים כאן להשתמש

 פרטי כל את — והלחשים השירות מלבד — ללמוד עליהם היה כלומר: אגדה.
 רמזיהם על המעשים פירוש את וכן מכריע, בהם פרט שכל שבפולחן, המעשים

 על להעלות אסור היה אותם )שגם ענפה טקסטים מערכת נוצרה וכך וסודותיהם.
 בצירוף ובסוד, ברמז פירושיהם על הפולחן מעשי הלכות בהם שנקבעו הכתב(
המעשים. אל שנקשרו אגדות

 על־ידי העניינים את לקבוע הנסתרת, החכמה יודעים הבראהמאנים, בידי שהיה ככל
 אישיותם ונידלדלה הלכה ובאמת האלים. של כוחם הוגבל כן ולחשיהם, מעשיהם

 הווידית, הספרות של ובתקופה הקדומים, השירות אספי של התקופה במשך כבר
 הלחש(, "בראהמאנא״=םפרי בשם נכללים )חיבוריה עתה בה מדברים שאנחנו

סמלים. יותר, או פחות והפכו, כאלים הראשונית עצמתם את. לגמרי כבר איבדו
 הווידית התקופה בסוף התפתחה הקשרי־ההוויה וסודות הפולחן סודות מדרישת

 של והדעות האמונות את האמת לפי המבטלת סוד, תורת שעניינה עיון ספרות
 מקיימים גם ממנו־ובו סתירה שבמעשה אלא בנויה. היא עליה והלחש הפולחן דת
הסוד. דרך על בפירושם — אותם מבטלים וגם המיתולוגיה ואת הפולחן את
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 "סוף־הווידא״ז או 1"אופאנישאד" בשם ידועים זה שלב ביטויו על בא בהם הכתבים
 שכאילו האחרת, במשמעות וגם )גמרא( הווידית הספרות של סיומה במשמעות סוף
 האופאנישאדות את מאפיין כולו. הווידא של האמיתית התכלית סוף כלול כאן

 המכרעת ממשותם נתבטלה אם חולף. ואינו הקיים האחרון, היש אחרי החיפוש
 )לפי והיצור מפוקפקים, נעשו החיים מערכת וכל פולחן מעשי ואף האלים, של

 בעולם חוזרת מיתה אפילו למות ולמות, להיולד דינו המקובלת( העולם תמונת
 כדאי. זה כל אם שאלה נתעוררה חדש, לגילגול־חיים ולהיולד ולחזור ההוא

 השאיפה ביתר־עוז התלקחה שלילית. תשובה עליה באה ממילא ומשנשאלה,
 וגילגולים בתמורות מותנה שאינו בקיים מקלט למציאת זה, מכל להתנערות

להם. נתון ואינו
 מרכזיים רעיונות־יסוד כמה אבל כתבים, של רב־גונית מערכת הן האופאנישאדות

 שלו האטמאן הוא שביצור והקיים העמוק היסוד שבהם: העיקרי להן. משותפים
 שביקום והקיים הכמוס היסוד עם זהה בעברית(, לנשמה בדומה ,נשם/ )מלשון

 ישועתו, את לאדם נותנת זאת ידיעה )לחש(. בראהמאן אותו שמכנים כולו,
 בדבקות הידיעה של כמימוש גם אלא בלבד שכלי כתהליך לא כאן מובנת ו״ידיעה"

בחולף. מדבקות ובהתנערות השריר יסוד־האמת אל
 האלף של הראשונה במחצית חלה היוצרותן תקופת הקדומות האופאנישאדות

 מחשבה פרקי של פרוזאיים אספים שבהן הראשונות בערך. שלפה״ם הראשון
 כדרך בהופעות־הטבע הכללות מחיפושי היש! הבנת אל שונות בדרכים החותרים

מיטאפיזיות. גאולה לתורות עד ביוון טרום־הסוקראטיים ההוגים
 )כנראה יותר צעיר לרובד שייכת בתרגום, להלן ניתן ממנה שחלק האופאנישאד,

 קצובה, בלשון כמעט כולה כתובה היא בודא(. של לתקופתו הרבה קודמת אינה

 מכוונת. ספרותית יצירה והיא דפוסים, כבר בה מהווים הקודמים החיפושים תוצאות
 ויותר יותר אח״כ שנפוץ )דבר הזה מעולם שאיננו מי מפי נמסרות שבה התורות

 הספרים מן בהרבה וגם אחרות, דתיות בספרויות גם והמצוי הודיים, בספרי־קודש
 בקשר אחד בבראהמאנא המובא לסיפור־מעשה קשורה והיא שלנו(, החיצוניים

 באופאנישאד מובאים הבראהמאנא מסיפור משפטים כמה מסוים. לראש־קרבן
 ניתן אבל האופאנישאד, לקורא כידועה בה מקובלת ושאריתו במלה, מלה שלנו

:הבראהמאנא של סיפורו והנה לגמרי. אחרת בגירסה כאן הוא

היה בן קרבן(. )בשעת לו אשר כל את ואג׳אשראואסא נדב "ברצון

 האמונה בו נכנסה הפרות העברת בשעת נאצ׳יקיטאס. ושמו "לו

 שנית כך אמר ? תתן למי ואותי אבא, :אמר נער. עודנו ״והוא

— אותך. נותן אני למות :מרוגז אביו לו אמר ״ושלישית.

 מסמן הוא ומכאן לאוזן, מפד, לה3ק מישהו, לרגלי הישיבה את המסמן מפועל, בא השש 1
( . סוד. תורת
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הבער! את האב(, )שם גאוטאמא קול: אליו דיבר הקרבן( )מסדר "כשקם

כשתגיע אך נתתיך. למות כי המוות, מעונות אל צא :בנו( )אל ״אמר

לילות שלושה בביתו לון ואתה בדרכים, יימצא "אליו

הנער? לנת, לילות כמה אחר־כך: כשישאלך תאכל. "ולא

את תאמר: הראשון, בלילה אכלת מה כשישאלך שלושה. לו: "תשיב

 — !מעשיך את ? בשלישי מה !מקנך את ? בשני מה !״זרעך

 לילות שלושה הוא לן בדרכים; המוות נמצא אליו "כשהגיע

 — ? הנער לנת, לילות כמה :ושאל המוות אותו מצא אכל. ולא ״בביתו

 ובשני? — זרעך! את אמר: — הראשון? בלילה אכלת מה — שלושה! ״אמר:

 המכובד כבודך, לך יהיה :המוות אמר — !מעשיך את — ? ובשלישי —!מקנך ״את

 לך שאל — אבי! אל חי שאחזור עשה — שאלה! לך שאל !״)בראהמאן(

— ומעשים. קרבנות יכלו לא כיצד הורני כן אם — שאלה! ״עוד

&מ( יכלו לא בזה ;׳נאצ׳יקיטא׳( )המכונה אישה אותו ״הורהו
 אישה שעורך מי של ומעשיו קרבנותיו יכלו לא — ומעשיו. ״קרבנותיו

אמר: — שלישית! שאלה עוד שאל — כך. שיודעו מי וגם ״נאצ׳יקיטא

אישה אותו הורהו — !החוזרת המיתה ביטול את הורני כן ״אם

החוזרת המיתה את מבטל החוזרת. המיתה את ביטל בזה ;״נאצ׳יקיטא

כך". שיודעו מי וגם נאצ׳יקיטא אישה את שעורך "מי
י!3,1^11'£1-21^11111^11^ 3, 11, 8

 בתרגום התחלתי מדעית. ולא ספרותית כוונתי היתה בכאן נותנו שאני בתרגום
 של נסיון "עיון" הפילוסופי ברבעון כשנתפרסם שנים, לפני כבהיסודהדעת

 את כמסלף לי נראה זאת ובכל זה, היה רציני תרגום אופאנישאד. לאותה תרגום
 לא אמנם אם לעצמי להוכיח ניסיתי אז הספרותית. צורתו שינוי מפני דווקה המקור,

 את תירגמתי לא התוצאה. והנה כצורתם, לעברית הדברים את להעביר ניתן
 ההמשך, מן בתים כמה בתוספת הסיפורית פתיחתה את אלא כולה, האופאנישאד

 לקוחות תורות של הרצאה מהווה ההמשך מסוים. לסיום הדברים את להביא
 מחשבה לדרך חלק בהם שיש עניינים בתוספת הקדומות, האופאנישאדות מחשבת

 מובנים אינם אלה דברים שיטתית. פילוסופית לתשובה יותר קרובה יותר, חדשה
 שתירגמתי שהחלקים מקווה אני בחח. השארתים לכן פירוש. וצריכים בקלות

 להבהיר שרוצה ומי להם, נאה אפלה של מסוימת מידה נוספים. פירושים בלי יובנו
 הנוסח את לפרש כשבאים כמובן, מחויב, שהוא )דבר המידה על יתר הדברים את
 להוסיף ולא הקורא מבחינת מהם לגרוע קרוב מדעי( פירוש התורות את או

 שאיננה משמעות כבר טעונים זה בכתב־קודש המחשבתיים היסודות כי עליהם.

כלבד. מחשבתית
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נאצ׳יקטאס את מלמד המוות
 לו ה;ה ן3 1לו. את־פל־א׳?ל ואג׳אשראואסא ;דב ?לצון

 והוא 3אמו;ה,<7 פו ?כ;?ה 2נןבזת3את־ קזהפפירו פשעה נאצ׳יקטאם.
הךד.ר: ןעך ;ער. עזךנו

 — קהות־חוקזים ?;שות־^ב, ^כו, ^תו, הימן
אותן. נזוזן אקןר ילך אין־נסת־פם עולמות אל

ושלישית, שיית, אסת, תתן? לפי ואותי אעא, א;יו: אל ר8א
אותך. נוסן א;י ל?ות לו: אפר

 )נאצ׳יקטאם(:
 הולך׳ אני רפים פלאש
 הולך, אני לפים אתוך

 !ש ליאמא* סה־פ^ד,
,יעשה. פי עתה א^ר

 נאצ׳יקטאם(: אל )קול
 אל־שעפרו, לאחור שור
 פאים,3 אל ים;5ל שור

 אןם׳ של3מת פזלע
נולד. שב הוא זה ?זלע

יאמא(: )במלכות
 ;א, ?י 6פראהמאנא אולם
לפת־אש. ת?3ל פאה

 — שלום לשים יש אליא
6ואןוא?!ואטא! א,3א מ?ם

 ונעם, רעות ןתקוה, תואלת
ועדר׳ פ;ים ?!?וות, ן,3קך קזהר

 מךעת ?פער מכלה אלה ?ל
האכילהו. ןלא פראדגמאן לן איתו

:)יאמא(
 ביתי פתוך לילות ׳?לשה
 אכלת, ןלא פיא^מאנא אורס

 לין שלום לך,?ראהמאן,ויהי ?בודך
לך. ׳?אל שלש קזאלות לזעקתם

)נאצ׳יקטאם^:
 ;נוס 7אועאמא,3 של ;?שו תשקט

 ממני, אפו ו;שב בו, לבו
 תעלס;'• אשר3 לי ?;ים ;אר
לי. אשאל מקואלות3 ךאשו;ה זאת

:)יאמא(
 ?קןם ?פ;ה 8,ארו; אודאלאק

 התךתי, 1נךר ?י לך פנים מאיר
 ר;ז׳ עוד בו אין שלום, לילו ?שפב

מ?ות■ ?דוי או^ך ךאות אסר

חיי־עולם. לקניית קרבן כשכר 1
 בעברית "מקנה" )והש׳ בקר. הוא רכוש הסיפור, שברקע החברה כלכלת בתחום פרות. 2

כסף(. ?,60מט18. וברומית
 הסיפור, בהמשך כמתנה, עצמו מציע הוא כך ומתוך פעולתו, יפעל שהקרבן הבטחון 3

הרכוש. בכלל כלול עצמו הוא וכי עלוב הוא שניתן מה כי מההרגשה
 המוות שר — ומכאן למתים, ראשון גם הוא ההודית. המיתולוגיה של הראשון אדם מעין 4

המתים. במלכות ומלך
 או בו הפוגע כך. בשל ומסוכן הנעלמים, לכוחות כלי הוא )בעל־הלתש( הבראהמאני 5

כפרתו. ונתקבלה הנפגע את לרצות הצליח כן אם אלא עצמו, על אסון ממיט בכבודו
לאב. אחר שם 8 האב. 7 יאמא. :אל־השמש בן 8
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)נאצ׳יקטאס(:
 סד,0?ל־ בוי אין זה עולם־^מים

 אץ, שם אימת־זקןה אחנה, ׳?ם אין
 ס׳ענים, ו?!א, לך?ב ממר

 ?ל־מב. |אייל ם׳? מליא־נסת ע3ז׳ך
 שמ?ם, ממבהיל 0ןדע9א׳?ה
 האמיתי. פי מנות, הורני, אותו

מעלה. ירי ןיךשו סיי־גצח קן
לי. א׳עאל נמהלות ס#;ית את1

:)יאמא(
 נאע׳יקטאס, והוריתיך, לב ׳?ים
 מודעת, לי ^פ?ם ןהיל0 זו אש

 היא, אין־סוף עולם גת$3ל ןסוי
?סהרי-מסר. ?פי;ה היא ?י ןדע

 זו ןסוד־עולם אש הורהו ן3ן
 ה,?5ן איך גךמיק, סךר את

לו. ׳?אמר ?ל א^ריי ׳?}ה ה,או
 לו: אמר הוסיף לצון, יאמא

נאךיקטאס, עמים, ןהיל0 זו אש
 ,0שאל מע$לות3 ׳?דת אער
??מך. תקרא אף תהי, ׳?לך
נאע׳יקטאסו לך, עליעית ׳?אלה ׳?אל

:)נאצ׳יקטאם(
לו? ועקר אער עאןם :ש עמק
ו.3אץ אלה .יענו, אומרים אלה

ןאךעןה. ואת דעת הורד
לי• אעאל מעןןלות3 ס׳קוליקזית היא

:)יאמא(
 ןבוכוז לענים ?ה האלים אף
 הוא. דק פי לדעתו זה ך;ר קל לא

 נאא׳יקטאס, לך, שאל אקרת ׳?א?!־
?ערד! מזה יק וי־ רס?? נא אל

)נאצ׳יקטאס(:
 ןת,9 ;כוכי׳ את1ע האלים אף

 ,$0מך הוא, לדעת קל לא מר
 מבלעדיך, אין ולהורותני

שאלת. לאער שוה קליעה אין

)יאמא(:
 לך, ^אל עדם מאה מאריך ןרע

 גם סוסים, !הב, ?ילים, לרב, מק^ה
 לך, עאל רקעה אחוזת־ארז

?אןהך. עדם אחנה ןק:ה
 שנת־ערך, ׳?אלה היא עעץיך אם

 ןע׳?ר, לך קזאל אךך־ימים
 נאצ׳יקטאס, עארץ, גדול דרה

עמהיך. מעל־טוב ומדשן־עגג
 נעערו א׳?ר פל־קןאות קמף

 ;עולם־ממות! עזה מקשיןן
 עלי־זמר,ס! אוקזות רעב על עלמיה

ה,6 $ןם ח?יג לא ?הןה א׳?י

 שטיבו קרבן נאצ׳יקטאם, אש — אשה 9
האש. של

 באוויר טסות מיתולוגיות, נשי־עגבים 10
ומחול. נגינה בשירה, בעיקר האמנויות,

 עריכתה בפרטי טמון פעולתו סוד אש. העלאת

בכל יפה למודות מרכבות. על רכובות כשהן
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וישלתוך. טא?י מתת ל3ק
נאז׳יקטאסו ות,1ל? ?ושאל אל אך

)נאצ׳יקטאם(:
 ה?וות, ?ני־יו?ם, ©ענוגות

 יאכלו, ?את עד ?ל־חושי־אלם און

 — ?קארי מלאו, אם אף ס?ים, ?מי
 ןזמרו ל1?וח לך אר?ב, לך

 מעשי. לצון אלם יש?ע לא ם3
 ?לענוךז ?י נאקז ?הון האם

 עלינו? שליט ןא©ה הס?ים, ?וי
שאלתי. אשר היא היא *?אלתי

 ר־לעת,3 למות, לקטל דינו א,?3?ר־
 ־??ות,”?דו אי־קטילת ?לא ?י

 ויעי, שלאןה אמדות ?שקל

 ?שעיעז יטיס >ךף ?זה האם
 הודיעני: מות, ו,3 ^□^פק

 אל*טע;רז זו ?דולה הלי?ה ?ה

 ?טארי-סתר ?פוגה השאלה זו

נאדיקטאם. אסרת, ולא שואל׳

:)יאמא(
 ם,5$ה אסי הטוב, אסי ד?ר

 ?קשרו. אלם לך?ם ל?י שגיאם

 ישע, לו עולה טוב3 ק3?ל אשר

 עם.$3 וסר3 הת?לית את ?אטיא
 ?קלבו. אךם אל צעם ?ם טוב גם

 השנ?םז ין3 ??ריע ??סן, ;בון

 הנעם, ?גי על טוב3 ;בון ??סר
 גסת. ?לצונו ??סר תם אנעם

להית האמודות אמדה תאוות

 נאצ׳יקטאס, שום*ש?ל, ?היטי?ך

ע5ש3מו?רות־ אל נתטטת ולא

 ,?לסמי. ?ן ?ני־אלם רב אשר
 השנ?ם, מאד להקו שוני־פגים

 ודעת. ?לא־דעת נולעו אשר
 נאצ׳יקטאם׳ לדעת, שואף אתה
ה?ניעוך. לא התאוות המון

 ;שוטו לא־לעת של ?תוך־תו?ה
 ולמד, עילה להם המוסטים

 ?העיו ושוב לצוא מ?י־ט?לות

 ןס?מ.5 עור ש!ד פעדת־עולים
 לאתי ?אור לא - ט??ר אשר

 שטע•3ט?לות־ מאה יומו הסי
 לו, גלמה דוו3טל אין לעולם, זה

הוא. חוזר־נופל ?די אל־תוך ו?ה

 ג?צרת, שמיעתו אף שטלעים
 — ?לעוהי לא ים3ל שמעו, ואם

 תטטהו, עדין הפשטיעו ?קר
 הורוהו. פרין אסר יולעו ?קר
 זו י}ה3 לאיש ?ק;ה ה?יון לא
 — הוא נודע ס?יב, אסר, מהולאת —
 ד׳הזקת! ?אמת פי קגיתה, זו

 באצ׳יקטאם. ?מוך, שואל לצוי
 חשך ??יבותיו ללאותו, הוא קשה
 זה, קלמון אל ?טתרי־טתר, אבוי

 ו3 נ?שו ?ון־?סד אשר ;בון,
ועאב. ש?אה הטיר להכינו,
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 ות9 לו ןאין נולה סצופהז! אין
 למי־הוא הןה לא מאי־הוא, עא לא

 זה קדמון מדיר, נ?הי, לךה׳ ללא
פה. הגוף ס^תת ?ם מוןות אינו

 הוא ?דול מ?ל ?דול ל־יק,?9 דק

 — האקזמאן אךם, !•מחבואי $בוי
 היצר, העקטת ?ם טשאוף, מדר

עצב. ?ל וסר ?דולתו, ?ראה

ויקודמו ?ד למרסקים
 קום,9 לעל עשעבו ;ע
 לידע עשוי מלבדי טי

 ןלא־ניל. גיל אקזר האל

גוף. ואינו קובגופים
 — ק;ם והוא חולף3ש

 ספל מלא זה, ?דול אקומאן

ם.5 צבו9ן ?בון
 :הסאנסקריטי המקור מן תרגום

ר צ י פ ש משה

הפועלת. ובנשמה בגוף מעורב שאינו באדם, המהתבל היסוד 11
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