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קוראים יקרים,

חלקכם יבחין כי הכותרת הפנימית של הספר מנוקדת באופן לא

ָההאשגרתי, כאשר המילה המוכרת בדרך כלל בצורה  ּקד  מאויתת ומנוקדתבו

ּסהאבצורה  ּקד . האיות והניקוד השונים הם פרט מכוון, אך המילה עדייןבב

כרגיל,  ָההאמבוטאת,  ּקד אלטרנטיביתבו ניקוד  ממערכת  נובע  השוני   .

ִהלי בתרגום. אפשרויות ההגייה בשפת ָהפ שפיתחתי במיוחד לצורך התעתיק ה

כלל ניתנות  אינן  לעתים  ִהלי, שפת הכתבים הבודהיסטים הקדומים,  ָהפ ה

לכתיבה תקנית בעברית. על מנת לאפשר לקוראים המעוניינים להבין,

באופן חד משמעי ככל הניתן, כיצד לבטא מילה מסוימת, נדרשים חוקי

איות וניקוד שונים, מאחר שהעבריים לא מספקים את כל האפשרויות.

ִהלי. ָהפ במערכת הניקוד הזאת השתמשתי לכל אורך הכתוב לאיות מילים ב

אני מקווה שלא הקשיתי בכך על הקריאה השוטפת. ניתן למצוא בסוף

הספר נספח המתאר את כללי המערכת.

אתגר גדול עוד יותר מהניקוד היה טמון במציאת המילים והניסוחים

שיעבירו בצורה ברורה ככל הניתן את הכתוב ואת פשר המושגים. היכן

הערות הוספתי  בהבנה,  בעייתיות  דו־משמעויות  ייתכנו  כי  שחשתי 

כן, כמו  להתייחס.  מאוד  כדאי  אליהן  העמודים,  ממוספרות בתחתית 

ּמדא—אשר תרגמתי ל”הישמרות,” מלשון ָהמ ּמפ ּמא חשתי כי מילה אחת בפרט, 

הישמרות מסכנה או מיצרים מזיקים—הצדיקה הסבר מקיף יותר, ומסיבה

דקהו, ִהה דב ּמסרו  ִהנ ָהה דט הוא מאת  גם  של מאמר,  תרגום  כנספח  צירפתי  זו 

המבאר את פירושה.

למרות כל זאת, הבנת הנאמר תתאפשר, על פי רוב, רק מתוך עיון

חוזר, יחד עם הניסיון ליישם את הכלים שהוא מציע בפועל, ומלחפש

בכוחות עצמך את ההבחנות הדקות במשמעות והדרכים בהן הן מובילות

לתוצאות טובות או גרועות יותר.

דדהו ד ּמנ גג לבסוף, על עזרה בתרגום ובעריכה, ברצוני להודות מקרב לב ל

דקהו, אפרים מרקוביץ, בן יוחאי ונופר אפשטיין, על זמינותם וסבלנותם. ִהה דב

כל טעות שנותרה הינה כמובן באחריותי האישית בלבד.

, אוPDFלקבלת עותק נוסף ללא תשלום, מודפס או בפורמט 

.Q@manga.laלשאלות לגבי התרגום, אנא כתבו לכתובת אימייל 

בברכה,

המתרגם

mailto:Q@manga.la
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אם קיים אושר אלמותי שיכול להביא לקצם המוחלט של כלה

1סבל ודחק?

אם כן, האם ניתן למצוא את האושר הזה דרך מאמץ אנושי?
אם כן, האם ניתן למצוא אותו בדרך שחפה מנזק או אשמה?

 שנה, הובילו איש צעיר בצפון2,600אלה השאלות אשר, לפני כ

 ולחפש אחר התשובה2הודו להיפרד ממשפחתו, לפרוש אל השממה

לכל שלוש לעובדה שהתשובה  התעורר  הוא  לימים,  עצמו.  בתוך 

כן, ישנו אושר אלמותי שמביא לקצו המוחלטכן:השאלות הייתה   

של כל סבל. כן, ניתן למצוא אותו דרך מאמץ אנושי. וכן, המאמץ

הזה חף מנזק או אשמה. בהתעוררותו לעובדות האלה, הוא הפך

ּסּוה:א: ֻבבּד ֵננעור. בהקדשת שארית חייו ללמד אחרים כיצד למצואּסל ּמה  

את אותו אושר עבור עצמם, הוא הקים חניכות של אימון ומחשבה

שהתפצלה מאז לזרמים הרבים של בודהיזם שאנו מכירים כיום.

ה שבה  ּסת:אהדרך  ּסס ִהּוה ּקד למציאתבו ניגש  ּמהא־העתידי,  דד גב ה או   ,

דרך בעיצוב  מכריע  תפקיד  שיחקה  האלה  לשאלות  התשובות 

האימון שלימד לאחרים. לכן, כדי להבין את תורותיו, טוב לראות

איך הגיע ללמוד אותן בחיפושו האישי. ספר זה יסקור בקצרה את

האישי מנסיונו  לבסוף  שהפיק  הלקחים  עם  בשילוב  חייו  קורות 

ושאותם לימד לאחרים.

ִהני שלה ּמי דק ּמס ה נולד למשפחה נסיכית—המטה  ּמתא, אשר  ּמס ִהה דד בו

ּממא ממעמד אצולת הלוחמים—גדל בשפע רב. אביו בנה ּמת שבט הגו

לו שלוש אחוזות להתגורר בהן—אחת לעונה הגשומה, אחת לעונה

הקרה ואחת לעונה החמה—ואפילו המשרתים באחוזות הללו ניזונו

ּמתא עצמו. ּמס ִהה דד ממאכלי פאר, שלא לדבר על סעודותיו של הבו

ּמתא הבין כי כל הדברים בהם ּמס ִהה דד אולם, בנקודה מסוימת, הבו

ומוות. אפילו שהיה לזקנה, מחלה  כפופים  היו  חיפש את אושרו 

צעיר, בריא וחי, גם הוא לא יכול היה להימנע מלהזדקן, לחלות

ּסחק:ב 1 ֶררס.ּסד דט דס
 אזור בלתי מיושב ובלתי מעובד.שממּוה:2
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לגבי משכרונו  יצא  הוא  האלה,  בעובדות  הרהור  תוך  ולמות. 

צעירותו, בריאותו וחייו. הוא ראה את העולם כשלולית מתדלדלת,

שורצת בדגים הנאבקים זה בזה על לגימתם האחרונה. דבר זה

ּסג:אמילא אותו בתחושה של  גֶוו ממ ּק , או חרדה לנוכח חוסר התכליתּסס

בחיים כפי שחיו אותם בדרך כלל. הוא החליט שהמטרה האצילית,

המכובדת, היחידה בחיים תהיה לחפש אחר משהו שאינו מושפע

מזקנה, מחלה ומוות: האלמותי—במילים אחרות, אושר שלא יגמר,

אושר שלא ידרוש מאבק עם אחרים, אושר שלא יגרום לאף אחד

כל רע. בנוסף, הוא הבין כי חיפוש אחר אושר שכזה לא יתאפשר

אם יישאר סבוך במחויבויות חיי הבית. לכן—על פי מסורת בעלת

שורשים עמוקים בתרבות ההודית—הוא גילח את שערו וזקנו, לבש

את הגלימה החומה של הנוודים הדתיים (שהתקיימו ממזון נדבה

שאחרים הציעו להם), נפרד ממשפחתו ויצא אל השממה.
ניגש אל הדרך לאלמותי כמיומנות שיש להתמחות בה. הוא 

וכללו הזו ארכו שש שנים  במיומנות  ולהתמחות  למצוא  מאמציו 

שהצליח היה  להצלחתו  המפתחות  אחד  שגויות.  התחלות  מספר 

לזהות התחלות שגויות כשגויות ולתקן את מסלולו פעם אחר פעם.

בכל פעם  זה כלל אומדן של התוצאות שקיבל ממעשיו, הבחנה בכך

שהן לא הגיעו למטרה, ואז—במקום לקבל את מצבו בהכנעה או

להאשים בו גורמים חיצוניים—את הניסיון לתאר לעצמו דרך פעולה

חדשה. משם הוא העמיד אותה, גם כן, במבחן.
מפתח נוסף להצלחתו היה ששמר על סטנדרט גבוה: הוא לא

נתן לעצמו להתייאש ולא הרשה לעצמו להסתפק עד שמצא אושר

אלמותי באמת.
מדיטטיביים מצבים  שלימדו  מומחים  שני  עם  שלמד  לאחר 

בכלומיות ואינו3מזוככים—השתקעות  תפיסתי  שאינו  ובמצב   

אל־תפיסתי—הוא ראה שאפילו המצבים המזוככים האלה לא היו

אלמותיים. לכן יצא לחפש בכוחות עצמו ועסק בעינוי עצמי במשך

שש שנים, כאשר כמעט הרעיב את עצמו למוות בתקווה שכאב חד

וחזק יטהר את דעתו. הוא הגיע לנקודה שבה, אם שפשף את בטנו,

ּמאין.”3 בתורת הקבלה היהודית קיימת התייחסות למצב נשגב כלשהו בשם "ה
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יכול היה להרגיש את עמוד השדרה שלו; כשהיה עושה את צרכיו,

היה נופל בעילפון. אך לעולם לא הרשה לכאביו וחולשתו הפיזית

לגבור על דעתו. בסופו של דבר, אמנם, הוא הבין כי דרך זו, גם

היא, לא הובילה למטרה האצילית שחיפש.
הוא נזכר במקרה מילדותו בו, כשישב לבדו ליד עץ, נכנס למצב

ּמנא, ממוקד בנשימתו. הוא תהה: האם ָהה דגה' ריכוז שקוע ונעים, הנקרא 

זוהי הדרך לאלמותי? בהחלטה לנסות אותה, הוא נטש את תכנית

ההרעבה העצמית שלו במטרה לשקם את הכוח הגופני שיצטרך על

מנת להגיע לאותה רמת הריכוז. הוא הבין, בנוסף, כי יצטרך לאמן

את דעתו לגרש מחשבות לא מיומנות—אלה שיהוו מכשול לאימון

לאחר הדעת.  ליישוב  שתרמו  מחשבות  רק  ּמנא—ולאפשר  ָהה דגה' ב

שהתמחה באותן מיומנויות, הוא נוכח כי הן אכן היוו את לב הדרך

לאלמותי שחיפש.

מצאה ושבאמצעותה  לאלמותי  הדרך  אל  ניגש  שבה  שיטה 

אותה לימדה אותו שיעורים רבים, לא רק על מיומנויות הדרך, אלא

גם על מידות האופי שהמיומנויות האלה דרשו. והיא לימדה אותו

שיעורים רבים על יכולותיה של הדעת.

הדעת יכולה לאמן את עצמה לנטוש מידות לא מיומנות—•

סיאובים כגון תאווה, סלידה ואשליה; חושניות, כוונה רעה ורצון

להזיק—ולפתח מידות מיומנות, חופשיות מסיאובים אלה, במקומן.
אימון זה מצריך התבוננות זהירה בפעולות שלך, במחשבה,•

בדיבור ובגוף. לפני שאתה פועל, שאל את עצמך: אילו תוצאות אני

מצפה לקבל מפעולה זו? אם אתה מצפה לנזק לעצמך או לאחרים,

בזמן בביצועה.  המשך  לנזק,  מצפה  אינך  אם  אותה.  תבצע  אל 

ביצועה, בחן אותה כדי לראות אם היא גורמת לתוצאות מזיקות

מיידיות כלשהן. אם כן, עצור. אם לא, המשך. לאחר ביצועה, בחן

היא כי  מבחין  אתה  אם  הארוך.  בטווח  הפעולה  תוצאות  את 

התבררה כמזיקה למרות כוונותיך, התחייב לא לחזור על הטעות.

והתחייב בהתקדמותך  שמח  מזיקות,  בתוצאות  מבחין  אינך  אם 

להמשיך ולהשתפר.
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: ההבנה4מסכנההישמרות המניע העיקרי לאימון הזה הוא •

שהפעולות שלך עושות את ההבדל בין סבל לאושר, נזק ואי־נזק,

ושאתה מוכרח להשגיח עליהן היטב. הישמרות, בתורה, צריכה לבוא

מהתוצאות שהפעולות שלךשלא מסתפקת בקלותיחד עם גישה   

מניבות. אם אתה יכול לראות כי אפשר להגיע לרמות אושר גבוהות

נוסף תהיה מוכן לעשות את יותר, אז גם אם הן ידרשו מאמץ 

המאמץ הזה עד שתגיע לרמות המיומנות הגבוהות ביותר.
כנותההצלחה במיומנות הזאת מצריכה שתי מידות נוספות: •

 חזק. אם אינך כנהוכושר התבוננותלגבי הפעולות שלך ותוצאותיהן 

כאשר אתה מספר לאחרים על הפעולות שלך, אין זה סביר שתוכל

להתבונן בהן בכנות בעצמך. לכן שתי המידות האלה מהוות צמד

בלתי נפרד. בלעדיהן, אין כל דרך אמינה לבחון מה מאמץ אנושי—

המאמץ האנושי שלך—באמת מסוגל להשיג.

ּמתא תחת עץ—שלאחר מכן נהיהב ּמס ִהה דד ליל התעוררותו ישב הבו

ִהּוהי—ידוע כ ּקד והתמקד בדרך הנשימה שלו. הוא הצליח להגיעעץב ּוהבו

ּמנא אליה הגיע בילדותו, אלא גם לשלוש רמות ָהה דגה' לא רק לרמת ה

ּמנא הרביעית, בה נשימתו ָהה דגה' השתקעות גבוהות יותר. בהגעה לרמת ה

דממה לגמרי ודעתו קרנה ושררה בשוויון־נפש, הוא יישם את רמת

הריכוז הזו לרכישת ידע משלושה סוגים:

ידע על החיים הקודמים של עצמו;•
הנפשות• כל  בו  האופן  על  מחדש5ידע  ונולדות  מתות   

ּסמ:אבהתאם ל  שלהן (מילה שמשמעותה "פעולה,” אשר בימינו ידועהּסק

ּסמ:איותר בגרסתה הסנסקריטית,  ); ו־ּסקּקֹור

ידע על איך להביא לסופן של האיכויות הנפשיות להן קרא•

ּססּקוֹות ומובילותָה:א בדעת  "מבעבעות"  אשר  נטיות  שפכים:  או   ,

להיוולדות חוזרת.

להיוולדות רק  לא  הדעת  את  כובלים  אשר  אלה,  כששפכים 

.האימון במילה אחתראו נספח בנושא: 4
המילה מתייחסת לכל יצור באשר הוא.נפש:ב 5
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ּמתא—כעת ּמס ִהה דד הבו נעלמו מדעתו,  ולזמן,  למרחב  גם  אלא  חוזרת 

יותר בשם  ּמהא—חווה את האלמותי, שלו קרא מאוחר  דד גב ּסנ:אה ָהב ִהנ

ּסנ:א(מילה שידועה יותר בגרסתה הסנסקריטית,  ָהו ּקֹור ): השתחררות. זוִהנ

הייתה התעוררתו.
ִההי וחווה את דד במשך שבעה שבועות, הוא שכן בקרבת עץ הבו

כפי ללמד.  החליט  מכן  לאחר  רק  האולטימטיבי.  החופש  אושר 

שאמר מאוחר יותר, מה שלמד לאורך התעוררותו היה כמו העלים

ביער; מה שלימד, כמו חופן עלים. הוא בחר ללמד רק את מה

שיהיה שימושי לאחרים ליישם כדי למצוא את האלמותי בעצמם.
דבר זה כלל לשים בצד שאלות שלא היו רלוונטיות להשגת

שלהן—היוו המושגים  עולם  את  קיבלת  אשר—אם  או  האלמותי, 

ּמהא שם בצד באופן מכוון היו: האם דד גב הפרעה. בין השאלות שה

היקום סופי או אינסופי? נצחי או לא? האם הכל הוא בעצם דבר

אחד? האם הוא ריבוי של דברים? מהו בן אדם? האם יש לנו מהות

 או לא?6עצמית
בשאלות רק  ייעץ להתמקד  ּמהא  דד גב ה במקום השאלות האלה, 

פעולות לקדם  אפשר  ובאיך  האנושית,  הפעולה  בכוח  שעוסקות 

ּסמאלרמת המיומנות הנחוצה להתעוררות. אלה היו שיעורי  ּסה ּקד  שלו:ה

השיעורים שהיוו את חופן העלים שלו.

הסופיתר גישתו  ידי  על  עוצבו  הללו  מהשיעורים  בים 

להתעוררות, ועל ידי היבטים של ההתעוררות עצמה.

כירת הנשימהז

ּמנא ָהה דגה' ל ּמתא השתמש כדי להגיע  ּמס ִהה דד שיטת המדיטציה בה הבו

בליל התעוררותו, זכירת הנשימה, הייתה השיטה שלימד יותר מכל,

לארבע הוראותיו  את  חילק  הוא  מאחרות.  יותר  רב  ובפירוט 

מפני שבכל אחת מהן ארבעה צעדים.ֹורביעיותקבוצות, הנקראות   

כל רביעיה עוסקת בהיבטים שונים של יישוב הדעת עם הנשימה,

אך היבטים אלה קשורים וקרובים אחד לשני.

.A Selfמאנגלית: 6
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הבחנה(:א)) הרביעיה הראשונה עוסקת בנשימה עצמה: 1  

 לאמן את עצמך(ג) הבחנה בנשימה קצרה, (ב)בנשימה ארוכה, 

ו־ הגוף  לכל  מודעות  תוך  הנשימות(ד)לנשום  את  להרגיע   

הנכנסות־ויוצאות לנקודה שבה, מבלי להכריח אותן, הן פוסקות

מעצמן.
בגוף2 תחושות  של  בגוונים  מתמקדת  השניה  הרביעיה   (

עצמך  את  מאמן  אתה  של(:א)ובדעת.  תחושה  עם  לנשום   

רעננות, 7התמוגגות או  או(ב)  עונג  של  תחושה  עם  לנשום   

לנשום תוך כדי מודעות לדרך שבה גווני־תחושות(ג)נינוחות,   

ותיוגים—התוויות שהדעת משייכת לדברים—משפיעים על הדעת

 להתמקד בפיתוח תחושות ותיוגים שמרגיעים את ההשפעה(ד)ו־

הזאת ובסופו של דבר נרגעים בעצמם.
) הרביעיה השלישית מתמקדת במצבים תודעתיים. אתה3

 לנשום תוך רגישות למצבך התודעתי ואז,(:א)מאמן את עצמך 

לנשום תוך כדי שימוח הדעת כשהיא צרה(ב)כתלות במצב,   

 לייצב את הדעת כשאינה יציבה או כשהיא מפוזרת(ג)ומכווצת, 

לשחרר את הדעת כשדבר מה מכביד עליה או כשהיא(ד)ו־  

לכודה במצב לא מיומן.

הדעת4 לשחרור  בצעדים  מתמקדת  הרביעית  הרביעיה   (

מבעיות: הסחות דעת מהריכוז, או בעיות במסגרת הריכוז עצמו.

 התמקדות בהפכפכות וחוסר האמינות של מה(:א)הצעדים הם: 

חוסר התשוקה(ב)שמטריד את הדעת,  התמקדות בתחושת   

מכך,  נובעת  אשר  נפסק(ג)למטרד  בו  בלצפות  התמקדות   

 לסוגיה8 התמקדות בהנחה(ד)כתוצאה מחוסר התשוקה שלך ו־

כולה.

הללו מטפחים שתי ּמהא אמר, שישה־עשר הצעדים  דד גב כפי שה

ּמנא—רגיעה ( ָהה דגה' ּסּוה:אמידות חיוניות להגעה ל ּקת ּסמ ָהנ:א) ותובנה (ּסס ּסס ּספ )—ִהו

והן יכולות להוביל את הדעת כל הדרך להתעוררות.

צורת אנרגיה שניתן לחוות בדרכים רבות: או כמלאות יציבה בגוף ובדעת, או7
כאנרגיה זזה, כמו רעד של עונג מסמרר, או גלים ששוטפים אותך.

.to relinquish הרפיה נפשית מדבר מה. גם: נטישה, עזיבה. מאנגלית: ּוהנחּוה:8
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ּסמא והיוולדות חוזרתּסק

בזמנו של הוגים  שנויים מאוד במחלוקת בקרב  נושאים  שני 

ּממא (פעולות, או מעשים) והיוולדות חוזרת. האם יש ּמק ּמהא היו  דד גב ה

לאנשים בחירה חופשית במעשיהם? האם מעשיהם באמת משפיעים

על חווייתם של עונג או כאב? האם הם נולדים שוב אחרי המוות?

כלשהי האלה השפעה  בחיים  למעשיהם  יש  האם  היכן?  כן,  אם 

בקביעת המקום בו יוולדו בחייהם הבאים?
שני סוגי הידע הראשונים שאליהם הגיע בליל התעוררותו סיפקו

ּמהא תשובות לשאלות האלה. כאשר התשובות האלה שולבו עם דד גב ל

התובנות שרכש דרך סוג הידע השלישי שלו—הבאת השפכים לקצם,

ּממא והיוולדות חוזרת—הוא הגיע ללמד על ּמק מה שהביא לקצן של 

ּממא והיוולדות חוזרת בדרכים שלא נלמדו מעולם. ּמק
ּסמאראשית,  אותה.ּסק שמניעה  הכוונה  היא  הפעולה  תמצית   :

להיות  יכולות  מיומנותכוונות  או ל:אב  לכאב;  —מיומנות—מובילות 

נובעות מיומנות  לא  כוונות  גילה,  ּמהא  דד גב שה כפי  לעונג.  מובילות 

ממצבים נובעות  מיומנות  כוונות  אשליה;  או  סלידה,  מתאווה, 

נפשיים שלא מכילים תאווה, סלידה, או אשליה. כוונות מיומנות הן

מקרה פרטי של כוונות טובות, מפני שכוונות טובות אשר נובעות

הכוונות כל  להוביל לכאב. במילים אחרות, לא  מאשליה עלולות 

הטובות מיומנות, אבל כל הכוונות המיומנות טובות. כוונה טובה

צריכה להיות חסרת אשליה בשביל להיות מיומנת באמת.
את השפעות המעשים אפשר לחוות גם כאן, ברגע המיידי, וגם

בעתיד. כתוצאה מכך, חווייתך הנוכחית מורכבת משלושה דברים:

תוצאותיהן של כוונות־עבר עם השפעות ארוכות טווח, כוונות־הווה

את מעצבות  כוונות־הווה  כוונות־הווה.  של  המיידיות  והתוצאות 

חווייתך הנוכחית מתוך חומרי הגלם המסופקים על ידי כוונות־עבר.
מפני שאתה פועל על פי כוונות בכל רגע נתון, ומפני שמעשים

קודמים רבים ושונים עשויים לקחת חלק באספקת חומר הגלם לכל

ּממא יכולים להיות מורכבים מאוד. ּמק רגע בהווה, פרטי הפעולה של 

ּמהא הייתה לשדה עם זרעים רבים. חלק מהזרעים דד גב הקבלתו של ה

בשלים ומוכנים לנבוט אם יקבלו מעט לחות; חלק ינבטו רק מאוחר
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יותר, לא משנה כמה תשקה אותם עכשיו; וחלק ימותו ולא ינבטו

כוונות־הווה מספקות הזרעים שמסביבם.  כתוצאה מצפיפות  כלל 

את המים שמאפשרים לזרעים המבשילים לנבוט, בין אם הם טובים

או רעים.
מציבה ותוצאותיהן]  בעבר  [כוונותיך  ּממת־עבר  ּמק זו,  בדרך 

לסוג הזרע  בהווה—אם  לחוות  שתוכל  מה  על  מסוימות  מגבלות 

מסוים של חוויה לא מוכן להבשיל, שום כמות של מים לא תגרום לו

לנבוט—אך ישנה אפשרות לבחירה חופשית ברגע המיידי בהחלטה

היא הדבר  משמעות  אחרים.  פני  על  מסוימים  זרעים  להשקות 

שמעשים קודמים אינם מעצבים את ההווה באופן מוחלט. בלי מידה

מסוימת של בחירה חופשית בעיצוב ההווה, עצם הרעיון של דרך

אימון לא היה הגיוני, מפני שלא היית חופשי לבחור אם ללכת על

פיה או לא.
בהווה, מזרעי קובעות אם תסבול,  בהווה  בחירותיך  למעשה, 

ּממת־העבר המבשילים. בחירות לא מיומנות בהווה יכולות לגרום ּמק

לך לסבול אפילו מתחושות העונג המתאפשרות ממעשים מיומנים

קודמים. בחירות מיומנות בהווה יכולות לשמור עליך מסבל אפילו

מפני הכאבים שמתאפשרים כתוצאה ממעשים קודמים לא מיומנים.
ּמהא, כשדיבר על נושא ההיוולדותלהיוולדות חוזרתבאשר  דד גב : ה

של  כסוג  אותו  לתאר  נטה  (היהפכותהחוזרת,  ּסו:א  ּסּוה מילהּקב  ,(

שפירושה הוא אימוץ של זהות בעולם חווייתי מסוים. הוא בחר את

פי תיאורו היהפכות היא המילה הזאת, ככל הנראה, היות שעל 

תהליך שקורה הן בקנה מידה גדול—כשתהליך ההכרה עובר לעולם

חדש וזהות חדשה במות הגוף—ובקנה מידה קטן, כשעולם מחשבתי

הזה בעולם  משתכן  ואתה  מסוים,  חשק  סביב  בדעת,  מופיע 

בדמיונך.
היהפכויות קטנות־מידה מספקות את הדלק לתהליך בשני קני

המידה. הן מתחילות לנוע מחוץ לדמיונך אל תוך העולם כאשר

אתה ננעל על חשק מסוים עד לרמה שאתה פועל על פיו. נניח שיש

לך חשק לגלידת שוקולד. העולם שלך, בנקודה זו, מתעצב על פי

החשק: הוא מורכב מכל דבר שעוזר לך להשיג את הגלידה מחד או
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עומד בדרכך מאידך. כל דבר או כל אדם שאינו רלוונטי לאותו

חשק נעלם אל תוך רקע העולם שלך באותו רגע.
באשר לזהותך בעולם, יש לה שני פנים: ה”אתה" שעתיד להתענג

וה”אתה" עם או בלי היכולותכצֹורכן—מאכילת הגלידה—זוהי זהותך 

.כיצֹורןהנדרשות להשגת הגלידה: זהותך 
אותה השגת  שכבר  לגלידה—מפני  החשק  את  נוטש  כשאתה 

ואכלת אותה, או מפני שוויתרת על הנסיון להשיג אותה, או שפשוט

איבדת בה עניין—אתה מוצא את עצמך, בדרך כלל, ממשיך הלאה

לחשק אחר, שמסביבו אתה מפתח תחושה שונה של העולם ותחושה

שונה של מי שאתה: היהפכות חדשה.
אם, כפי שקורה לעתים קרובות, קיימים אצלך מספר חשקים

פנימיים עולמות  לחוות  אותך  יובילו  הם  זמן,  באותו  מתחרים 

מתחרים ותחושות מתחרות של מי שאתה. זו הסיבה שאתה מסוגל

להרגיש מפולג מבפנים וחסר ביטחון בנוגע למקומך בעולם. זוהי

אחת הדרכים הנפוצות ביותר בהן היהפכות מובילה לסבל.
תהליך ההחלפה של היהפכות אחת באחרת יכול להימשך ללא

סוף; בדרך זו היהפכויות קטנות־מידה חוזרות לקרות שוב ושוב.
היהפכויות שמעצבים  החשקים  פי  על  פועל  כשאתה 

קטנות־מידה, אתה מעצב היהפכויות גדולות־מידה, גם בחיים האלה

וגם הלאה אל תוך משכי חיים עתידיים. בדרך זו מונחה תהליך

ההיוולדות החוזרת, אחרי מות הגוף, על ידי מאורעות בדעת.
ּמהא התמקד לא במהו  דד גב  שנולד,ּוהדבֹורבשונה מההוגים בזמנו, ה

 מתרחש. זאת מפני שדיונים על מהו הדברּוהתּוהליךאלא באופן שבו 

שנולד לא מובילים לשום מקום, אך היכולת להבין את השלבים

בתהליך יכולה לעזור לך להתמודד איתו באופן מיומן יותר, על מנת

לרכוש היהפכות חדשה בעולם טוב, או כדי לחצות מעבר לתהליך

ההיהפכות כולו.
 הכרה, שגם היא תהליך, לא צריכה גוף9התהליך תלוי בכמיהה.

כדי להמשיך לתפקד. היא יכולה להיאחז בכמיהה, והכמיהה תיקח

אותה להיהפכות חדשה. בדרך זו ההכרה שורדת את מוות הגוף.

.והצורך לקבלו תחושה של מחסור פנימי אל מול מושא חיצוני9



ּסהא10 ּקד בב תורות ה

אם הכמיהה מיומנת יחסית, היא תוביל ליעד טוב; אם לא, היא

תוביל ליעד רע.
ּמהא הראה לו שהיקום מכיל עולמות רבים דד גב הידע הראשון של ה

שאפשר להיוולד בהם. עולמות אלה מתחלקים לשלושה מישורים.

המישור הראשון מכיל את העולמות החושניים, הנעים בין עולמות

שאול בהם יש סבל רב, ועד לעולם הרוחות, עולם החיות, עולם בני

האנוש, והלאה לרקיעים רבים של תחושות עונג חושני עז. המישור

השני מכיל רקיעים גבוהים יותר, בהם התושבים ניזונים מתחושות

העונג האנינות יותר של "צורה" טהורה, כמו תחושת ההשתכנות

מכיל השלישי  המישור  ונעים.  מעודן  גוף  של  הפנימית  בהרגשה 

דרגות גבוהות עוד יותר של אי־צורתיות טהורה, שהשוכנים בהן

חווים מימדים כמו חלל אינסופי, הכרה אינסופית, או כלומיות.
ּמהא ראה שכל המישורים האלה ארעיים ולא יציבים. שוכני דד גב ה

השאול, לדוגמה, יעזבו את השאול בסופו של דבר ויוולדו מחדש

יפלו לבסוף במקום אחר; אפילו שוכני הרקיעים הגבוהים ביותר 

לעולמות נמוכים יותר. השהייה במישורים האלה ברת חלוף, מפני

שכל השוכנים בהם חייבים ליזון. במקרים מסוימים, המזון הוא פיזי

לחלוטין; במקרים אחרים, זה יכול להיות המזון הרגשי/פיזי הנובע

מהניסיון למצוא סיפוק בתענוגות, עושר, כוח, מעמד, או מערכות

יחסים. אך לא משנה מה סוג המזון, מקורו לעולם לא יהיה נצחי.
ּמהא הראה לו בנוסף כי אין כל הבטחה דד גב הידע הראשון של ה

לכך שהתנועה מחיים לחיים לאורך היקום תהיה כלפי מעלה. נפשות

עולות ונופלות, עולות ונופלות, שוב ושוב. זו הסיבה שקרא לתהליך

ּסראהמעבר בין משך חיים אחד לאחר  ָהס ממ ּק : התגלגלות מתמשכת.ּסס
הידע השני שלו לימד אותו שמסלול הנפשות, בעודן מתגלגלות,

ּממת־עבר מספקת את חומרי ּמק מעוצב על ידי המעשים שלהן: כפי ש

הגלם חומרי  את  מספקת  גם  היא  האלה,  בחיים  להווה  הגלם 

ּממא מיומנת פותחת את הדרך ּמק להיהפכות הבאה שלך אחרי המוות. 

ּממא לא מיומנת פותחת את הדרך ליעדים רעים. ּמק ליעדים טובים; 

מאחר שנפשות ביעדים טובים עלולות להישבות בתענוגות שלהן עד

לרמה שהן נעשות שאננות וקלות דעת, במקרים רבים הן שוכחות
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נופלות קורה שהן  כן,  על  נוספת.  מיומנת  ּממא  ּמק וליצור  להמשיך 

ּממת־העבר שלהן אוזלות. ּמק כשתוצאות 
מפני שהכרה וכמיהה יכולות לספק אחת לשניה מזון לזמן בלתי

מוגבל, תהליך ההיהפכות החוזרת ונשנית נמשך לעד, אלא אם אתה

מתמחה במיומנויות שגורמות לו להיפסק. מפני שתהליך ההתגלגלות

המתמשכת רק עולה ויורד, פעם אחר פעם, הוא חסר תכלית או

ניזונות מתמדת, הוא לא רק בלתי משמעות. מאחר שהוא דורש 

יציב, אלא גם מלחיץ וכואב בכך שהוא מונע מתוך רעב וחוסר

ודאות לגבי מקור המזון הבא שלך. בנוסף לכך, הוא גם מהווה נטל

על כל מי שמספק את מזונך, או שרוצה לתפוס בעלות על מקורות

שאתה ניזון מהם.
ּמהא ראה שהאושר שחיפש לא יכול דד גב בהבנת העובדות האלה, ה

במישורים אפילו  ההיהפכות,  ביקום  מקום  בשום  להימצא  היה 

את לו  נתן  ּמרא  ָהס דמ ד ּמס ב המשמעות  חוסר  מנגד,  ביותר.  הגבוהים 

החופש לספק משמעות משלו לחייו. משתי הסיבות האלה, הוא ראה

לגלות את הדרך ומשמעות תהיה  למצוא אושר  היחידה  שהדרך 

דעתו, את  שהפנה  הסיבה  הייתה  זו  לסופה.  ההיהפכות  להבאת 

אשר השפכים  לסיום  הדרך  השלישי:  לידע  התעוררותו,  בערב 

"זורמים מתוך" הדעת ומציפים אותה בכמיהה והיהפכות. הפתרון

, בדעת.ממשב פּוה ביקום, אלא :איב שםלבעיה, הוא נוכח, לא נמצא 

האמיתות האציליותרבע א

התובנה ששמה סוף לכמיהה הייתה שיש להתבונן במצב הנתון

ּסּוה:אכהווייתו ולחלק אותו לארבע קטגוריות:  ּקק (סבל, דחק), גורםֻבד  

אחת כל  הסבל.  להיפסקות  והדרך  הסבל  היפסקות  הסבל, 

ּמהא ראה שאם דד גב מהקטגוריות האלה באה עם חובה, במובן שה

אדם כלשהו רצה לשים סוף לסבל, זה מה שהיה עליו לעשות: להבין

ולפתח את היפסקותו  לממש את  גורמו,  לנטוש את  הסבל,  את 

ּמהא דד גב הדרך להיפסקותו. כשהשלים את כל ארבע החובות האלה, ה

חווה השתחררות. וזו הייתה התעוררותו.
ארבע היה  הקטגוריות  לארבע  שנתן  השם  ללמד,  כשהתחיל 
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האציליות— הדעת:אציליותהאמיתות  את  האצילו  שהן  במובן   

לבעיית ניגשות  אלה  אמיתות  שחיפש.  האצילית  למטרה  והובילו 

הסבל בדרך של פתרון בעיות, ודומות לדרך בה רופא מיומן מרפא

מחלה: זהה את התסמינים, אתר את גורם התסמינים, אשש שניתן

לרפא את המחלה בהיפטרות מהגורם ורשום דרך טיפול להיפטרות

מהגורם.
האמיתות יוצרות את המסגרת לכל החלקים האחרים בתורות

ּמהא, ולכן כדאי להכיר אותן יותר לעומק. דד גב של ה

ּמהאהאמיתה האצילית הראשונה. דד גב בניגוד לדעה המקובלת, ה  

לא לימד שהחיים הם סבל, אלא מנה מספר היבטים בחיים שהם

כואבים בבירור—כמו זקנה, מחלה ומוות—וציין שהסבל בכל אחד

קרא להן  פעילויות,  בחמש  מהיאחזות  מגיע  האלה  מהמקרים 

ּקנדות ּסּוה ִהלי, שפתּקק ָהפ ּמדא הוא "ערימה" או "מטען" ב דנ ּמה דק . פירוש המילה 

הכתבים הבודהיסטים הקדומים. אולם, היא בדרך כלל מתורגמת

להיות”מצרף"כ נוטות  האלה  שהפעילויות  כך  על  לרמוז  כדי   

עליהן סדר לאכוף  מנסים  שאנו  אפילו  סדר.  וחסרות  אקראיות 

מתנגדות הן  דבר  של  בסופו  רצונותינו,  את  לספק  כדי  מסוים, 

להימצא תחת שליטתנו המוחלטת.

כל אחת מהפעילויות האלה קשורה לפעילות הניזונות, הן ברמה

ּמהא שניזונות— דד גב הפיזית והן ברגשית. זאת בהתאם לתובנה של ה

לחץ, מקור  בעצם  נעימה—היא  להיראות  עשויה  שהיא  למרות 

ושהצורך להמשיך וליזון בלי סוף גורר סבל. פעילויות אלה הן:

(ושישומשצוֹורּוה:תחושה של • מזון  הגוף שדורש  צורת  הן   

התייחס ּמהא  דד גב (ה כמזון.  שישמשו  המושאים  והן  מזון)  למציאת 

של בתהליך  תמיד  שהיא  היות  פעילות  של  כסוג  הגוף  לצורת 

התדרדרות.) כאשר ניזונות פועלת בדמיון, המילה "צורה" מתייחסת

אתה בהן  הדימיוניות  ולצורות  כעצמך  לוקח  שאתה  צורה  לכל 

מתענג.
תחושת הכאב של רעב או מחסור שמניעה אותךתחושּוה:•  

לתור אחר מזון; התחושה הנעימה בסיפוק שמגיע כשמצאת משהו
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לאכול; והעונג הנוסף כשאתה אוכל אותו בפועל. גם תחושות אלה

הן פעילויות בכך שאתה חש אותן רק מתוך תשומת לב פעילה.
 היכולת לזהות את סוג הרעב שאתה חש ולזהות אילותיוג:•

מבין הדברים בעולם החווייתי שלך יספקו את הרעב הזה. תיוג

משחק גם תפקיד מרכזי בזיהוי של מהו מקור מזון ומה איננו.
והואּוהפקּוה:• וסידור,”  “הכנה  שפירושו  טכני  מונח  זהו   

בהקשר חווייתך.  את  לעצב  מוכוונים  לנסיונות  בעיקר  מתייחס 

הניזונות, זה מתייחס לדרך בה אתה צריך לתכנן ולבחון תכניות

שונות למציאת מזון, לאחוז בו מרגע שמצאת אותו ולהכינו כשאינו

אכיל במצבו הגולמי.

 אקט המודעות לכל הפעילויות האלה.ּוהכֹורּוה:•

הפעילויות האלה אינן כואבות בהכרח כשלעצמן, אבל היאחזות

ִהלי להיאחזות,  ָהפ ּסנ:אבהן הופכת אותן לסבל. המילה ב ָהד ָהפ , פירושה גםֻב:א

פעולת ניזונות—כשם שעץ ניזון מאדמה, או אש מחומר בעירה. זה

מראה כי הסבל מגיע מרמה כפולה של ניזונות: הניזונות הרגשית

מהפעילויות שמנסות להקל על הרעב הפיזי והרגשי שלנו.

יש ארבע דרכים בהן אנו נאחזים במצרפים:

וליהנותחושניות:דרך • להשיג  איך  על  ממחשבות  ריתוק   

שלנו לריתוק  מתייחס  זה  הניזונות,  בהקשר  חושניים.  מתענוגות 

מתכנון הדרכים בהן ניזון, בין אם ממזון פיזי או הנאה מתענוגות

על שלנו  בפנטזיות  יותר  נאחזים  אנו  למעשה,  אחרים.  חושניים 

תענוגות חושניים מאשר בתענוגות עצמם.
 התעקשות שדברים חייבים להיעשותּוהֹורגליםב ומנּוהגים:דרך •

בדרך מסוימת, ללא התייחסות לרמת האפקטיביות שלה בפועל.

פיזי בהקשר הניזונות, זה מתייחס להתעקשות שלנו למצוא מזון 

מתייחס זה  יותר,  קיצוניים  בהקשרים  מסוימות.  בדרכים  ורגשי 

לקיבעון טקסי: שהכל תלוי בביצוע טקס מסוים כהלכתו.
ללאדעות:דרך • נכונות,  מסוימות  שדעות  התעקשות   

התייחסות להשפעות הנובעות מהחזקה בהן; או אמונה בכך שעצם

יותר טובים  או  טהורים  אותנו  יעשה  מסוימת  בדעה  ההחזקה 

מאנשים אחרים. בהקשר הניזונות, זה מתייחס לדעות שלנו על מה
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ניתן או לא ניתן למאכל, אך זה יכול להתייחס גם לדרך בה אנשים

ניזונים מדעות פוליטיות, דתיות, או פילוסופיות.
אמונות על מי שאנחנו ולמידוקטֹורינותב מּוהותב עצמית:דרך •  

אנו נהפכים על ידי אכילה—פיזית או רגשית—בצורה מסוימת. זה

יכול גם להתייחס לאמונות על אם יש לנו מהות עצמית אמיתית או

לא, ואם כן, מהי המהות הזו.

מפני שצורות ההיאחזות האלה גוררות סבל בהכרח, הן הבעיה

ּמהא מנסה לפתור. דד גב העיקרית שתורתו של ה

היאחזות נגרמת כתוצאה משלושההאמיתה האצילית השניה.  

נוספת—הן בקנה המידה סוגים של כמיהה שמובילים להיהפכות 

ִהלי להיאחזות קשורה לניזונות, ָהפ ב הקטן והן בגדול. כמו שהמילה 

לכמיהה— ָהּוה:א—המילה  מנ ּק ניזוניםּסת אנו  “צימאון.”  מילולית,  פירושה, 

ליזון, אנו וצמא. כדי לשים סוף לצורך  מכיוון שאנו חשים רעב 

חייבים לשים סוף לרעב וצמא. שלושת סוגי הצמא הם:

כמיהה לחושניות•
כמיהה להיהפכות•
כמיהה לאי־היהפכות•

סוג הכמיהה האחרון הוא הכי פחות אינטואיטיבי, היות שנדמה

כאילו כמיהה לשים סוף להיהפכות תהווה מוטיבציה מועילה לשים

סוף לסבל. אך למעשה, כשהדעת מאמצת את החשק לשים סוף

ברצון הגדול,  המידה  בקנה  אם  היהפכות—בין  של  מסוים  לסוג 

לסיים מערכת יחסים או להתאבד; או בקנה המידה הקטן, ברצון

לשים סוף לדמיונות סביב חשק מסוים—היא מאמצת זהות חדשה,

בתור מחריבה, וזאת נהיית היהפכותה החדשה.

להיות חייבת  לסבל  סוף  לשים  שהדרך  הוא  הדבר  פירוש 

אסטרטגית בשני מובנים: מחד, היא צריכה לתקוף מצבי היהפכות

באופן עקיף. במקום להתמקד בהם ישירות, עליה להתמקד בפיתוח

 שלהם. מאידך, היא חייבת למקד אתּוהגוֹורמים כלפי 10חוסר תשוקה

ִהלי, ב ,חוסֹורב תשוקּוההצירוף החוזר, 10 ָהפ ּסג:אמגיע ממילה אחת ב ָהֹור חוסֹור מילולית, :ִהו
. הכוונה היא לאיבוד הטעם או העניין במאכלים שנהגת לאהוב בעבר.צבע
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המוטיבציה שלה לא בהחרבת היהפכות, אלא בנטישת מידות לא

להיהפכות שיאפשרו  מיומנות  מידות  ופיתוח  בדעת  מיומנות 

להסתיים מעצמה.

מכיוון ששלושת סוגי הכמיהה האלה גורמים להיאחזות שמהווה

את הסבל—ומובילה להיהפכות—הם המטרה העיקרית שהדרך לסוף

ּמהא סיפק תיאור מפורט מאוד דד גב הסבל תצטרך לתקוף. לפיכך, ה

מובילות האלה  הכמיהות  שלוש  דרכם  השלבים  של  רק  לא 

להיאחזות, אלא גם של השלבים שמובילים אל הכמיהות האלה.

נקראת  המלאה  השלבים  מותניתרשימת  משותפת  או11הופעה   ,

) ֵננית  דת גמ ּסד:אנביעה  ָהפ ֻבמ ּסס ּסצ':אב  ִהט ולמרות שהרשימה ארוכה, ארבעּספ  ,(

תכונות בולטות מתוכה:

למרות שכמה משמות השלבים עשויים להישמע מוזר,)1

כולם למעשה הם דברים שאתה חווה ישירות בגוף ובדעת. כמו

שסבל הוא משהו שאתה חווה ישירות, בחלק מהמודעות שלך

יכול לחלוק עם אף אחד אחר, הגורמים שאינך חולק ואינך 

לסבל הם דברים שאתה חווה באותה הרמה.
ּממא—קורים)2 ּמק כ הנחשבת  כוונה,  מהשלבים—כולל  רבים 

לפני המגע בששת החושים. פירוש הדבר הוא שאתה יכול להכין

את עצמך בחוסר מודעות—בדרך שאתה חושב, אפילו בדרך

שאתה נושם—לסבול אפילו מחוויות חושיות נעימות.
גורמים)3 כאשר  רבות,  משוב  לולאות  מכילה  הרשימה 

בשלב אחד מסוים (כמו תחושה) מופיעים גם אחרי זה בשלבים

אחרים. לכן, הקשרים בין הגורמים ברשימה מורכבים עד מאוד.
האמיתות)4 ארבע  בדבר  בבורות  תלוי  כולו  הרצף 

האציליות. הכוונה אינה רק לאי־הכרת ארבע האמיתות, אלא

רואה כשאתה  האמיתות—למשל,  במושגי  ההוויה  לאי־ראיית 

חוויה מסוימת במושגים "אני" ו”שלי,” או "לא אני" ו”לא שלי.”
אולם, אם ידע לגבי ארבע האמיתות האציליות מיושם על שלב

כלשהו מן השלבים ברצף, אותו שלב נהפך מגורם של סבל לחלק

הנשימה על  מיושם  ידע  אם  לדוגמה,  הסבל.  לסוף  הדרך  מן 

 מצורפת סקירה קצרה בסוף הספר..Dependent Co-Arisingמאנגלית: 11
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מן חלק  נעשית  הנשימה  ההפקה),  שלב  (תחת  הנכנסת־ויוצאת 

ֶרלט ֶרק הדרך. בדרך זו אתה יכול לאמן את עצמך לא לסבול אפילו מ

חושי לא נעים. כשידע מגיע לשלמות, לנקודה בה הוא מפתח חוסר

שלב לאותו  מאפשר  זה  השלבים,  מן  אחד  לכל  מוחלט  תשוקה 

להתפוגג ולהיפסק. השפעת ההיפסקות הזאת מפעפעת דרך לולאות

המשוב הרבות ומאפשרת לרצף כולו להיפסק. כמיהה ננטשת, ובכך

מסתיים הסבל של הדעת. בדרך זו, ידע במושגי ארבע האמיתות

האציליות, הגורם הראשון בדרך לסוף הסבל (האמיתה האצילית

הרביעית) מוביל להיפסקות הסבל (האמיתה האצילית השלישית).

כפי שסבל נגרם מבפנים, מבפנים ניתן גם להביא לסופו.

נפסק כאשר שלושת סוגיהאמיתה האצילית השלישית. סבל   

הכמיהה מפסיקים, וזה קורה כאשר, מתוך חיסול הבורות, עקבת

התשוקה האחרונה לצורות הכמיהה הללו נעלמת מן הדעת.

 הדרך להיפסקות הסבל נקראת גםהאמיתה האצילית הרביעית.

(דרך האמצע קיצונויות:  נמנעת משתי  היות שהיא  ) התמסרות1 

) התמסרות לכאב של עינוי עצמי. אולם, אין2לתענוגות חושניים ו־(

בינוניים תענוגות  של  במסלול  הולכת  שהדרך  לומר  מתכוון  זה 

וכאבים בינוניים. במקום זאת, היא מתייחסת לעונג הריכוז, יחד עם

אלא עצמן,  בפני  כמטרות  לא  ההיאחזות,  כאב  תוך  אל  תובנה 

ככלים להשגת מטרה נעלה יותר: האלמותי.

 של האלמותי—אחרי הכל,גוֹורםהדרך, כשלעצמה, אינה מהווה 

לאלמותי, הלה לא היה בלתי מותנה—אלאגֹורםאילו דבר כלשהו   

 אל האלמותי—באותו אופן בו דרך להר אינה גורמתמובילּוהשהיא 

להר, אך הצעידה בה יכולה להביא אותך אל ההר.
הדרך מורכבת משמונה גורמים. משום שהגורמים האלה משיגים

הדרךאת מטרת החיפוש האצילי, הדרך, בצורתה השלמה, נקראת 

"נכונים" בכך שהם יעיליםהמתומנת האצילית . הגורמים נקראים 

הם הגורמים  וגורמיו,  סבל  כמו  התעוררות.  של  בהשגת המטרה 

דברים שאתה יכול לחוות באופן ישיר, אם כי נדרש אימון מסוים

ּממא לפני שתוכל להביא להופעתם. ּמה דד ב
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הגורמים הינם:

 ראיית ההוויה במושגי האמיתות האציליות.דעּוהב נכונּוה:•
נכונּוה:• ב  חושניות,נחֹורצות של  מחשבות  לנטוש  ההחלטיות   

מחשבות של כוונה רעה, מחשבות על פגיעה.
נכון:• ב  שלדיבוֹור מכוון  (סילוף  שקרים  מאמירת  הימנעות   

האמת), דיבור מפלג (במטרה להפריד חברויות בין אנשים אחרים,

או כדי למנוע מחברויות כאלה לצמוח), דיבור אכזרי (בכוונה לפגוע

ברגשות האחר) ופטפוט בטל (דיבור בלי שום כוונה ברורה).
 הימנעות מהריגה, גניבה וקיום מין נפשע.פעולּוהב נכונּוה:•
נכונּוה:• ב  אומחייּוה ישרים  לא  פרנסה  סוגי  מכל  הימנעות   

מזיקים, או שמכוונים ישירות לעוררות תאווה, סלידה או אשליה

בעצמך או באחרים.
נכון:• לעורר את החשק ולשמר את המאמץ למנועמ:אמץב   

ממצבים לא מיומנים להופיע בדעת; לנטוש כל מצב לא מיומן שכבר

הופיע; לעודד מצבים מיומנים בדעת; ולהביא להתפתחות מלאה כל

ּמהא זיהה את דד גב מצב מיומן שכבר הופיע. ישנה אי הבנה נפוצה כי ה

כל סוגי הרצון כגורמי סבל, אך לא כך הדבר. מאמץ נכון מונע

מרצונות ששמים סוף להיאחזות, ולכן הם חלק מהדרך לסוף הסבל.
אי הבנה נפוצה נוספת היא שפירוש המילהזכיֹורּוהב נכונּוה:•  

] הוא מודעות חסרת תגובה לכל מהMindfulness”זכירה" [אנגלית: 

משהו של  ההחזקה  הוא  זכירה  המילה  פירוש  למעשה,  שמופיע. 

במונחים הכלליים ביותר, זכירה 12במודעות. פירושו לשמורנכונּוה   

מידות ולפתח  מיומנות  לא  מידות  לנטוש  הצורך  את  במודעות 

מיומנות. בנוסף, היא גם שומרת במודעות את הדרכים היעילות

ביותר להשלים את עבודת הנטישה והפיתוח.
על מנת שזכירה תיוסד, היא צריכה מערכת ייחוס, וישנן ארבע:

הגוף כשלעצמו, תחושות כשלעצמן, הדעת כשלעצמה ומידות נפשיות

כשלעצמן. הכוונה ב"כשלעצמו" בניסוח הזה היא להתבונן בדברים

העולם בהקשר  למשמעותם  התייחסות  ללא  המיידי  ברגע  האלה 

על לחשוב  מבלי  בנשימה,  ממוקד  הישארותך  לדוגמה,  החיצוני. 

לעתים זה מוגדר גם כהכוונה אקטיבית של המחשבות למושא מסוים.12
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סוגיות אחרות מחוץ לנשימה, היא דרך אחת להישאר ממוקד בגוף

ההתמקדות בעקבות  שמופיעות  בתחושות  ההבחנה  כשלעצמו. 

תחושות עם  להישאר  דרך  תהיה  מתרחשות,  בעודן  בנשימה, 

כשלעצמן, וכך הלאה.
זכירה, כדי להישאר מיוסדת במערכות הייחוס האלה, זקוקה

לעזרתן של שתי מידות אחרות: ערנות ולהיטות. ערנות מחזיקה

של מה ולתוצאות  המיידי  ברגע  עושה  למה שאתה  מודע  אותך 

שאתה עושה. זכירה מזהה את פעולותיך כמיומנות או לא מיומנות

וזוכרת כיצד להגיב בהתאם בכל מצב. להיטות, בעיקרו של דבר,

נכון: המאמץ הכן לעשות את מה שמיומן בהתאם זהה למאמץ 

להוראות הניתנות על ידי הזכירה.
כשזכירה מיוסדת היטב בדרך זו, היא הופכת לנושא העיקרי של

גורם הדרך האחרון:

נכון:• ב  ּמנאֹוריכוז ָהה דגה' ה רמות  ארבע  לכל  זהה  זה  גורם   

ּמתא ביצע בליל התעוררותו. ּמס ִהה דד שהבו

ּמנא הראשונה מורכבת מתחושה של עונג ורעננות שמגיעה ָהה דגה' ה

מהנטישה הזמנית של חושניות ומידות לא מיומנות אחרות, והכוונת

מחשבות הדעת למושא יחיד—כמו הנשימה. בד בבד, אתה בוחן

כיצד לווסת את הדעת ומושאה כדי שהם ישתלבו ביחד בנעימות

ובקלות. בשלב זה, תחושות העונג והרעננות שמגיעות כתוצאה מכך

מאופשרות להתפשט בכל רחבי הגוף.
ּמנא השניה מורכבת מתחושה חזקה יותר של עונג ורעננות ָהה דגה' ה

מחשבותיה את  להכווין  עוד  צריכה  לא  הדעת  כאשר  שמגיעה 

ויכולה להתכנס בפשטות לתחושה של לבחון אותו,  למושאה או 

איחוד עם המושא. שוב, העונג והרעננות מאופשרים לחדור ולמלא

את כל הגוף.
ּמנא השלישית מורכבת מתחושה אנינה יותר של עונג פיזי ָהה דגה' ה

ושוויון־נפש, שמגיעה כאשר הדעת אינה צריכה עוד ליזון מתחושת

ההתמוגגות. שוב, העונג מאופשר להתפשט בכל הגוף.
וזכירה שוויון־נפש  של  מתחושה  מורכבת  הרביעית  ּמנא  ָהה דגה' ה

מטוהרת, שבאה מן היכולת להרפות מהעונג והדחק העדין שנמצא
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אפילו בתחושת עונג אנינה. הנשימה הנכנסת־ויוצאת פוסקת, היות

שצורכי החמצן של הגוף מופחתים, והגוף מתמלא במודעות בהירה

וצלולה.

את בפועל  שמבצע  מה  היא  נכונה  דעה  לעיל,  שציינו  כפי 

תשוקה חוסר  פיתוח  דרך  להיפסק,  לכמיהה  בלגרום  העבודה 

לשלבים השונים בתהליכים שמובילים לכמיהה. אולם, לשם ביצוע

המשימה, דעה נכונה צריכה להתחזק על ידי כל שאר גורמי הדרך,

ּמהא, תחושת העונג דד גב ועל ידי ריכוז נכון בפרט. על פי הקבלת ה

בריכוז נכון מספקת את האוכל שמזין את שאר הגורמים בעבודתם.

שמונת הגורמים של הדרך האצילית נופלים תחת שלוש כותרות.

שני הגורמים הראשונים—דעה נכונה ונחרצות נכונה—נופלים תחת

; השלושה הבאים—דיבור נכון, פעולה נכונה ומחייהּוהבחנּוההכותרת 

; והשלושה האחרונים—מאמץעֹורכיותנכונה—נופלים תחת הכותרת 

הכותרת  נכון—תחת  וריכוז  נכונה  זכירה  זו,ֹוריכוזנכון,  מסיבה   .

: בערכיות מוגבהת,האימון המשולשהדרך נקראת לפעמים בשם 

דעת מוגבהת (ריכוז מוגבה) והבחנה מוגבהת.

לושת המאפייניםש

כפי שצויין למעלה, כל אחת מארבע האמיתות באה עם חובה:

יש להבין את הסבל, לנטוש את גורמו, לממש את היפסקותו ולפתח

את הדרך להיפסקותו.
בין החשובים לביצוע החובות.  עזר רבים  כלי  ּמהא סיפק  דד גב ה

שלושת לפעמים  הנקראים  תיוגים  של  מערכת  נמנית  ביותר 

המאפיינים, אך שם מדויק יותר עבורם הוא שלושת התיוגים.
) ההפכפכות  תיוגי  הם  ּסצ':אאלה  ִהנ (ּס:א דחק  ּסּוה:א),  ּקק ולא־אניֻבד  (

ָהת:א( ּסנ ). תיוג ההפכפכות מפנה את תשומת הלב לאופן בו דבריםּס:א

משתנים, אשר מונע מהם להוות מקורות אמינים לאושר רציף. תיוג

הדחק מפנה את תשומת הלב לעובדה שמקורות לא אמינים של

אושר הופכים גם את האושר שלך למלחיץ. תיוג הלא־אני מפנה את

ראוי איננו  מלחיץ  או  שהפהפך  מה  שכל  לעובדה  הלב  תשומת 
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לתואר "אתה" או "שלך.” מוטב לך להרפות ממנו.
תיוגים אלה משחקים תפקיד במילוי החובות של כל אחת מן

של  במקרה  לדוגמה,  האציליות.  ּוה:אציליתהאמיתות  ב  ּוה:אמיתּוה

ּמהא ממליץ להחיל את כל אחד מהתיוגים האלה עלּוהֹור:אשונּוה דד גב , ה

הן שתחושות  לדוגמה,  בדעתך,  לתייג  המצרפים:  מן  אחד  כל 

הפכפכות, משמע להתמקד בעובדה שתחושות משתנות כל הזמן. זה

מסב את תשומת לבך לעובדה שאף תחושה לא תוכל להוות מקור

ובלתי הפכפכות  התחושות  שכל  מפני  ורווחה.  אושר  של  בטוח 

יציבות, הן מלחיצות. ומפני שהן מלחיצות, הן לא נמצאות תחת

הן לכן  האישי.  כרכושך  להיתפס  ראויות  ולא  המלאה  שליטתך 

לא־אני: במילים אחרות, לא כדאי להיאחז בהן.
אנשים מסוימים פירשו שלא כהלכה את ההנחיה על לא־אני

ּמהא זיהה הן את דד גב כאילו משמעותה הייתה שלא קיים "אני,” אך ה

“אני קיים,” והן את הדעה, “אינני קיים,” כדעות שגויות. הדעה, 

במקום זה, “לא־אני" הינה שיפוט ערכי, שאומר בפשטות כי הדבר

לא  כלא־אני  תופס  “מהותיֹור:אוישאתה  "אני,”  בתור  להיתפס   

העצמית,” או "מה שאני,” מפני שעמדה כזאת גוררת איתה סבל

באופן אוטומטי. תיוג זה עוזר לחתור תחת כל חשק שעשוי להיות

לך לאחוז בכל אחד מן המצרפים דרך כל אחד מארבעת סוגי

ההיאחזות, והרביעי בפרט: היאחזות דרך דוקטרינות מהות עצמית.
ּוהשניּוהבאשר  ב  ּוה:אצילית ב  שלושתל:אמיתּוה את  להחיל  ניתן   ,

התיוגים האלה על שלושת סוגי הכמיהה, ועל התהליכים שמובילים

אליהם, כדי למשוך תשומת לב לעובדה שגם בהם לא ראוי להיאחז.
ּוהשלישיתבאשר  ּוה:אציליתב  והדחקל:אמיתּוהב  ההפכפכות  תיוגי   ,

אינם חלים על היפסקות הסבל, משום שהיא נוגעת באלמותי, שאינו

המגע עם  אמנם,  זה,  אפשרי  שהוא.  לחץ  מכל  וחופשי  משתנה 

באלמותי, לחוש תשוקה לתיוגו של האלמותי ולפתח תחושת זהות

עדינה והיהפכות סביבו. דבר זה יהווה מכשול לשחרור מוחלט. לכן

אותה תחת  לחתור  כדי  הזה  בשלב  רבות  נדרש  הלא־אני  תיוג 

תשוקה על מנת לממש את ההיפסקות במלואה.
, כל התיוגים משחקים שניל:אמיתּוהב ּוה:אציליתב ּוהֹורביעיתבאשר 
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תפקידים נפרדים באימון הזכירה והריכוז. בשלבים ההתחלתיים של

שעלולים מושא  או  מחשבה  כל  על  אותם  להחיל  ניתן  האימון, 

ראויים אינם  אלה  שדברים  להראות  כדי  לריכוז,  להפריע 

להתעניינותך. בשלב הסופי של האימון—לאחר שהיאחזויות בכל מה

שנמצא מחוץ לדרך נעקרו זה מכבר—התיוגים האלה מוחלים על כל

גורמי הדרך עצמה.
מורכבת ּמנא  ָהה דגה' אפילו  כי  לראות  מתחיל  אתה  לדוגמה, 

ממצרפים: צורת הנשימה, תחושות העונג והרעננות, תיוג הנשימה

והבחינה, שמחזיק את הדעת במקום, הפקות החשיבה המוכוונת 

וההכרה שמודעת לכל אותם דברים. בנוסף, אתה מתחיל לראות כי

אפילו ההבחנה מבצעת את עבודתה דרך הפקות־מחשבה ותיוגים.

כשהדעת מגיעה לנקודה בה גורמי הדרך האלה ביצעו את עבודתם,

מעורר זה  דבר  התיוגים.  שלושת  את  עליהם  להחיל  יכולה  היא 

אפילו כלפי הדרך, שבשלב זה חוסֹורב תשוקּוהתחושה של  .נפסקת 

אז  יכולה  ולהשיגלּוהניחהדעת  האלה  התיוגים  לשלושת  אפילו   

שחרור מוחלט.
האציליות, האמיתות  ארבע  של  החובות  ממולאות  זו  בדרך 

הנשימה על  מדיטציה  של  האחרונה  ברביעיה  לשלבים  בהתאם 

ולא־אני), חוסר (יחד עם דחק  לעיל: הגייה בהפכפכות  שהוזכרו 

תשוקה, היפסקות והנחה.

שתחררותה

להמחיש את כדי  מוחלט,  לשחרור  רבים  שמות  היו  ּמהא  דד גב ל

האופן בו הוא פתר הרבה מהבעיות הכרוכות בהתגלגלות מתמשכת,

ּסנאאך השם בו השתמש יותר מכל היה  ָהב , שפירושו המילולי הואִהנ

ִהלית  ָהפ ּסנ:א"השתחררות.” בשימוש יום־יומי, המילה ה ָהב  תיארה כבייהִהנ

נוצרה כתוצאה ּמהא האמינו שאש  דד גב ה של אש. אנשים בזמנו של 

מגירוי תכונת האש, פוטנציאל שהתקיים במצב רדום בכל נקודה

ומיד הייתה תכונת האש מתלקחת  גורתה,  הפיזי. כאשר  בעולם 

נאחזת בחומר הבעירה שלה, וכך הייתה מתקיימת אש בוערת. האש

הייתה נכבית ברגע שהרפתה מחומר הבעירה שלה, ותכונת האש—
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משוחררת—הייתה חוזרת למצבה הקודם והבלתי מגורה.

לדעת המשוחררת  האש  בין  בהקבלה  השתמש  ּמהא  דד גב ה

המשוחררת כדי להמחיש מספר נקודות על שחרור מוחלט:

הוא מהווה מצב צונן של רוגע ושלווה.•

הוא בא מהרפיה של היאחזות. כפי שאש בוערת לכודה, לא•

על ידי חומר הבעירה, אלא על ידי ההיאחזות שלה עצמה בחומר

הבעירה, כך גם הדעת לכודה לא על ידי מצרפי ההוויה, אלא על

ידי היאחזותה במצרפים. זו הסיבה שכאשר היא מרפה, אין בכוחם

של המצרפים למנוע ממנה את השגת השחרור.

כמו שאי אפשר לומר על אש, כשכבתה, שהלכה מזרחה,•

אדם לתאר  אפשר  אי  אופן  באותו  דרומה,  או  צפונה,  מערבה, 

משוחרר לגמרי כקיים, לא קיים, שניהם, או אף אחד מהם. נקודה

זו קשורה, בהקשר של היהפכות, לכך שאתה מגדיר את עצמך דרך

חופשייה המשוחררת  שהדעת  מפני  בהם.  נאחז  שאתה  הרצונות 

מהיאחזות, לא ניתן להגדיר אותה ולכן גם לא ניתן לתאר אותה.

ידי הרצונות גם הוא על  כל היהפכות מוגדר  וכמו שעולמה של 

שאתה נאחז בהם, לא ניתן לאתר דעת משוחררת באף עולם שהוא.

אולם, ההקבלה בין אש משוחררת לבין דעת משוחררת אינה

מושלמת. בניגוד לאש, דעת משוחררת לא חוזרת למצב קודם רדום

ּמנא ָהב ִהנ ולעולם לא ניתן עוד לגרות אותה לעזוב את מצבה המשוחרר. 

ּמרא: ָהס דמ ד ּמס קיימת באופן נפרד לגמרי מההתגלגלות המתמשכת של 

מחוץ למרחב ולזמן, תהליך ההיהפכות ועולמות ששת החושים. היא

זו דבר.  לשום  כגורם  מתפקדת  ואינה  דבר  משום  נגרמת  אינה 

הסיבה לכך שהיא מביאה כל סבל לסופו.
ּמנא מתארים מה היא  ָהב ִהנ ּמהא לתיאור  דד גב ,ל:ארבים ממונחיו של ה

כדי להראות שאינה דומה לדבר במסגרת ששת החושים. לדוגמה,

הוא קורא לה מימד שבו אין רעב, אין היקשרויות, אין שפכים ואין

כן:ייסורים. הוא כן, אמנם, מונה שלוש נקודות חיוביות על מה היא 

היא מהווה חופש מוחלט.•

היא האושר הגבוה ביותר, אם כי האושר הזה לא נופל תחת•
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המצרפים כתחושה נעימה. בניגוד אליהם, היא עונג בלתי מותנה

לחלוטין שאינו תלוי בששת החושים.

היא סוג של הכרה, למרות ששוב אינה נופלת תחת מצרף•

ּמהא להכרה הזו הוא דד גב ההכרה ואינה תלויה בחושים. מונחו של ה

"הכרה ללא פני־שטח.” הדימוי הוא לקרן אור שאינה פוגעת בכלום:

למרות שהיא בהירה בזכות עצמה, איננה נראית באף מקום.

ּמנא בחיים האלה עדיין חש עונג וכאב בחושים, ָהב ִהנ אדם שהגיע ל

אך דעתו משוחררת אחת ולתמיד מתאווה, סלידה ואשליה. בשעת

ּמנא ָהב ִהנ ו כולה,  החושים מצטננת  עולמות ששת  של  החוויה  המוות, 

בחיים ּמנא  ָהב ִהנ דימוי:  מספקים  הכתבים  שוב,  במלואה.  מתגשמת 

האלה היא כמו אש שדעכה אך גחליה עדיין חמימים. לאחר החיים

האלה, היא כמו אש כבויה עד כדי כך שגחליה בעצמם נעשו צוננים.

אפילו או  נעימה  לא  להישמע  עלולה  ּמנא  ָהב ִהנ ש הבין  ּמהא  דד גב ה

מפחידה לאנשים שעדיין מכורים לניזונות, אך הוא הבטיח למאזיניו

הגבוה האושר  למעשה  הינם  השתחררות  של  והאושר  שההכרה 

ושאינם מרעב,  ביותר  הגבוהה  הבטיחות  להשיג,  שניתן  ביותר 

מכילים אף את העקבה המזערית ביותר של חרטה או געגועים למה

שהושאר מאחור.

לבי ההתעוררותש

ּמנא מתרחשת בשלבים, אם כי הזמן בין השלבים ָהב ִהנ ההתעוררות ל

יכול להיספר ברגעים או במשכי־חיים שלמים, כתלות בהבחנה של

החניך המסוים.
ישנם ארבעה שלבים בסך הכל:

הוא • הראשון  אתחדיֹורת־נחלהשלב  משיגה  הדעת  בו   ,

מתוך חדירת־נחל  נקרא  זה  האלמותי.  של  הראשונה  חווייתה 

תגיע הזו,  ההתעוררות  רמת  את  משיג  שאתה  מרגע  הקבלה: 

בוודאות להשתחררות מוחלטת תוך לא יותר משבעה משכי־חיים,

יגיעו בודאות אל הים. ממש כפי שמי נחל המתנקזים לאוקיינוס 

בזמן הביניים, אם התעוררותך אכן תיקח אותך מעבר למשך־החיים
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הזה, לעולם לא תיפול מתחת למישור האנושי.

, אשר מבטיח שתחזור רק פעםחד־חזֹורּוההשלב השני הוא •

אחת נוספת לעולם האנושי ואז תשיג התעוררות מלאה.

הוא • השלישי  לא:אי־חזֹורּוההשלב  שלעולם  מבטיח  אשר   ,

תחזור לעולם זה. במקום זה, אתה תיוולד ברמה רקיעית גבוהה

, ושםּוהמשכניםב ּוהטּוהוֹוריםביותר, בקבוצה של עולמות אלים הנקראים 

תשיג התעוררות מלאה.

שלוש הרמות האלה נופלות מהתעוררות מלאה מפני שהדעת,

גוררת תשוקה  אותה  כלפיו.  תשוקה  מפתחת  האלמותי,  בחוויית 

ּמהא ממליץ להחיל דד גב איתה מידה עדינה של היהפכות. זו הסיבה שה

את תיוג הלא־אני לא רק לדברים מותנים כמו המצרפים, אלא גם

לאלמותי, כדי למנוע מהדעת לפתח כלפיו תשוקה. כשאותה תשוקה

נכרתת, אפשר להניח לתיוג הלא־אני, והדעת משיגה את—

ּקנתיות,השלב הרביעי של התעוררות, • ּסּוה ּסֹור  אשר משחרר אתּס:א

הדעת לגמרי מלידה ומוות ומתהליכי ההיהפכות.

הרמות השונות באות עם תוצאות שונות מכיוון שהן חותכות

דכבלים ,” אשר קושרים13דרך סוגים שונים של סיאובים, הנקראים "

המתמשכת. וההתגלגלות  המוות  הלידה,  לתהליכי  הדעת  את 

ספק זהות־עצמית,  דעות  של  הכבלים  דרך  חותכת  חדירת־נחל 

סלידה תאווה,  מחלישה  חד־חזרה  ומנהגים.  להרגלים  והיקשרות 

דרך חותכת  אי־חזרה  לגמרי.  אותן  מחסלת  לא  אך  ואשליה, 

דרך חותכת  דנתיות  ּמה ּמר ּמא ועצבנות.  חושנית  תשוקה  של  הכבלים 

אלה לאי־צורתיות—שתי  תשוקה  לצורה,  תשוקה  של  הכבלים 

יוהרה ּמנא—אי־שקט,  ָהה דגה' של  השונות  לרמות  לתשוקה  מתייחסות 

ובורות. בחיסול הכבלים האלה, הדעת משלימה את חובותיה כלפי

מההתגלגלות מלא  שחרור  ומשיגה  האציליות  האמיתות  ארבע 

המתמשכת בהיהפכות נוספת.

ּמהא בילה את ל דד גב  השנים האחרונות של45אחר התעוררותו, ה

ֶרבל: שלשלת ברזל, אזיקים.13 ֶרכ מלשון 
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נשים גברים,  שמימיות;  ונפשות  אדם  אחרים—בני  בלימוד  חייו 

רמות את  החיים—להשיג  תחומי  מכל  אנשים  ילדים;  ואפילו 

ההתעוררות השונות עבור עצמם. בין תלמידיו הראשונים היו בני

משפחתו, שרבים מהם הצליחו להשיג התעוררות לאחר שהקשיבו

לתורותיו.
רבים מהאנשים שלימד, אמנם, לא השיגו התעוררות, בין אם כי

לא היו מוכנים לכך, או כי מחויבויותיהם הביתיות הרשו להם רק

נתן ּמהא  דד גב ה אלה,  לאנשים  במלואה.  בדרך  להתאמן  מועט  זמן 

הנחיות להשגת אושר מועיל וממושך בחייהם היום־יומיים. לדוגמה,

הוא המליץ להם להיות חרוצים בעבודתם, לדאוג היטב לרכושם,

ליכולת בהתאם  ולחיות  להערכה  ראויים  חברים  עם  להתרועע 

הפרנסה שלהם. הוא הזהיר במיוחד מפני כניסה לחובות.
 אשר, על אףיושרבנוסף, הוא לימד דרך אימון לטיפוח רמת 

שלא תביא לידי התעוררות מלאה, תספק היוולדויות עתידיות נוחות

במעגל הלידה והמוות ותנאים תורמים להתעוררות בחיים עתידיים.
לאנשים שראויים לכבוד: אלהכבודאיכות יסודית ליושר היא   

ונבונים. ּממא, שהינם נדיבים, ערכיים  ּמק ה שיש להם אמון בעיקרון 

כשאתה מראה כבוד לאנשים כאלה, הם נכונים יותר ללמד אותך

בעצמך, טובות  מידות  אותן  בפיתוח  יותר  הדקות  הנקודות  את 

ואתה נכון יותר לספוג לא רק את מילותיהם, אלא גם את דוגמת

התנהגותם.
ּמהאאמוןאיכות יסודית נוספת ליושר היא  דד גב  בהתעוררותו של ה

יכול היה ּמהא ידע שלא  דד גב ה והיוולדות חוזרת.  ּממא  ּמק ובתורות על 

את התעוררותו לאחרים. הם עשויים להתרשם מהתוצאותלּוהוכיח  

לנוכח ויציבותו  חמלתו  חכמתו,  התעוררותו—כמו  של  החיצוניות 

קשיים—אך אף אחת מהמידות האלה לא היוותה הוכחה אמיתית

להיותו נעור. רק אם הלכו בדרך המתומנת האצילית בעצמם וטעמו

בעצמם את רמת ההתעוררות הראשונה, היו יודעים כי התעוררותו

הייתה אמיתית.
ּמהא לא דד גב ה ּממא וההיוולדות החוזרת:  ּמק ה כך גם עם עקרונות 

יכול היה להוכיח לאחרים שהיה להם חופש בחירה, או שתוצאות

של בהשגתה  רק  עתידיים.  לחיים  אותם  ילוו  שלהם  הבחירות 
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חדירת־נחל, כשהדעת פוסעת מחוץ לזמן, מרחב ופעילויות הכוונות,

היו עומדים הם על נכונותם של העקרונות האלה.
דורשת ממך לצאת פי דרך פעולה כלשהי  על  הליכה  אולם, 

מנקודת ההנחה שאכן יש לך חופש בחירה. ביצוען של הקרבות

תוצאות כי  שתניח  שוב,  דורש,  עתידי  לאושר  יובילו  היום אשר 

אתה סביבך.  התבונן  הכל,  אחרי  במוות.  חודלות  לא  המעשים 

תמצא אנשים רבים שעושים היום מעשים מרושעים, אך יחד עם

ניכר שמצליחים לחמוק מתוצאות הרשע הזה במשך החיים זאת 

הנוכחי. וכדי לשאוף להתעוררות ביום מן הימים, עליך להניח כי

התעוררות אכן ניתנת להשגה דרך מאמץ אנושי.
כל ההנחות האלה הן עניין של אמון. שים לב, אמנם, כי אמון

זה איננו שאלה של אמונה עיוורת בדברים בלתי ניתנים לידיעה.

במקום זה, הוא מתפקד כהנחת עבודה שמתאמתת יותר ויותר ככל

שאתה פועל על פיה לאורך זמן.
—בפרט, הכרתהכרת תודהתכונה יסודית שלישית ליושר היא 

תודה להוריך. אפילו אם לא היו ההורים המוצלחים ביותר, לכל

הפחות נתנו לך את ההזדמנות להיות בן אנוש. אם אינך מעריך את

הקשיים שזה דרש מהם לעבור, אין זה סביר שתוכל לעמוד בפני

הקשיים שחלק מסוגי הטוב דורשים.
כוללים מעשים של  יושר  בפיתוח  נוספים  ּסי:אשלבים  ּקנ , אשרֻבפ

ָהלהמתורגמת בדרך כלל למילה  ֲעע ּסמ אם כי 14"," היה כנראה"טוב”   

תרגום עדיף. טוב זה כולל בתוכו שלושה רכיבים עיקריים: נדיבות,

ערכיות ופיתוח של כוונה טובה כוללנית.

דיבותנ

נדיבות היא הנתינה הרצונית של מתנה כלשהי. זה כולל לא רק

מתנות חומריות, אלא גם את מתן הזמן שלך, הכוח, הידע, או

ענה הוא  היכן מתנה צריכה להינתן,  נשאל  ּמהא  דד גב המחילה. כשה

בפשטות, “היכן שהלב חש השראה.” במילים אחרות, נדיבות צריכה

חיצוניים. אילוצים  ללא  ורצוני,  חופשי  שיתוף  של  אקט  להיות 

 ערך פנימי גבוה. מלשוןמעלּוה:14
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נתינתה של מתנה כזאת מהווה שיעור פשוט וישיר באחד מעקרונות

הבחירה בחופש  להשתמש  יכולים  ביותר: שאנו  החשובים  ּממא  ּמק ה

שלנו ברגע המיידי ולא להיות עבדים לקמצנות שלנו.

ּמהא לא החיל אילוצים על המקרים בהם מתנה דד גב אך בעוד שה

להינתן, הוא היה מפורט יותר בעצתו כשנשאל איך והיכןצֹוריכּוה  

. ביןלקבלב :אתב ּוהתוצ:אותב ּוהטובותב ביותֹורלתת מתנה כלשהי על מנת 

המלצותיו:

לאף אחד—במילים• תזיק  לא  היא  שבו  באופן  תן מתנה 

אחרות, אינך מזיק לנמען ואינך מזיק לעצמך בנתינתה.
בחר את המתנה ואת הנמען כך שתחוש שמחה וסיפוק,•

לפני, תוך כדי ואחרי נתינת המתנה.
הבע כבוד ורגישות כלפי הנמען וטפח תחושה של אמון בכך•

שמעשה הנתינה שווה את זמנך.

תן למי שאין בו תאווה, סלידה ואשליה, או למי שמתאמן•

בנטישת תאווה, סלידה ואשליה.

לשיעור. ניתן  אינו  ּמהא,  דד גב ה אמר  כזו,  ממתנה  שמגיע  הטוב 

מאידך, אפילו הטוב בנדיבות כזו מתגמד בהשוואה לטוב הערכיות.

רכיותע

ערכיות היא הכוונה הרצונית לנהוג באופן בלתי מזיק. האימון

 ושמירה עליהם.חמשת כללי האימוןבערכיות מתחיל באימוצם של 

פירוש הדבר הוא שאתה מתחייב לא לעסוק בכוונה מודעת ב־:

כדי)1 דיה  גדולה  חיה  כל  או  כלשהו,  בן אנוש  הריגת 

להיראות בעין בלתי מזוינת;
גניבה, קרי תפיסת חזקה על משהו ששייך למישהו אחר)2

מבלי לקבל את אישורו;
אשר)3 מבוגר/ת  או  קטין/ה  עם  קרי  נפשע,  מין  קיום 

כאשר  או  יחסים  במערכת  כבר  כבר:אתּוהנמצאים  נמצא   

במערכת יחסים אחרת;
אמירת שקרים, קרי שיבוש האמת ביודעין; ו־)4
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15נטילת חומרים משכרים.)5

ּמהא אמר, כשאתה שומר על הכללים האלה בכל מצב דד גב כפי שה

הנפשות שלך—לכל  מהצד  בטיחות—לפחות  מעניק  אתה  שהוא, 

זוכה במניה מאותה בטיחות כוללנית. למעשה, וגם אתה  החיות, 

הוא מצהיר שאתה הוא המוטב העיקרי של ערכיותך האישית. אחת

הדרכים הטובות ביותר לפעול למען אחרים היא להביא לכך שגם

להתייחס שיש  מראה  הוא  זו,  באמירה  הכללים.  על  ישמרו  הם 

לאחרים לא רק כמושאי הפעולות שלך; יש גם לתת להם את הכבוד

הראוי להיותם בוחרים חופשיים בחייהם האישיים.
וערנות, זכירה  בד בבד, האימון בשמירה על הכללים מפתח 

מידות נחוצות במדיטציה. הוא מפתח גם הבחנה כאשר אתה מוצא

דרכים לשמור על הכללים במצבים קשים מבלי להציב את עצמך או

לשמור לשקר,  היכולת, מבלי  תהיה  לכך  (דוגמה  בבעיה.  אחרים 

שטוב כפי  אך  נזק.)  לגרימת  בו  שישתמשו  אנשים  מפני  מידע 

הנדיבות אינו יכול להתחרות בטוב הערכיות, כך גם טוב הערכיות

כוונה טובה גישה של  יכול להתחרות בטוב שמגיע מפיתוח  אינו 

כוללנית.

וונה טובהכ

) טובה  ָהת:אכוונה  כתרגילגֶומ אמיתי.  לאושר  האיחול  היא   (

מדיטטיבי, אתה משדר מחשבות של כוונה טובה לעצמך ולנפשות

ּמהא דד גב ה היקום.  בכל המישורים השונים של  הכיוונים,  בכל  חיות 

יהיו ה'שנפשות אלה  האיחול:  הדרך הבאה לבטא את  על  המליץ 

חופשיות מאויבות, חופשיות מדיכוי, חופשיות מצרה, ושישמרו על

עצמן בנינוחות!ה'
להיות עליה  באמת,  חזקה  תהיה  הטובה  שהכוונה  בשביל 

כוללנית. במילים אחרות, יש להרחיב אותה לכלול אפילו אנשים

בהתאם כי,  זכור  מזיקות.  בדרכים  שפועלים  או  מחבב  שאינך 

 בנוסף למשקאות אלכוהוליים, הכוונה כאן היא גם.intoxicantsמאנגלית: 15
לסמים קלים וכבדים כאלה ואחרים.
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ּממא, אנשים ונפשות חיות אחרות לא ימצאו אושר רק ּמק לעקרונות ה

משום שאתה מאחל להם אותו. אושרם מוכרח להיות פועל יוצא של

מרחיב את שכאשר אתה  הוא  הדבר  פירוש  האישיים.  מעשיהם 

הכוונה הטובה לכלול גם את אלה שנוהגים באופן מזיק, אתה מביע

את המשאלה שהם יבינו את הגורמים לאושר אמיתי וינהגו בהתאם.

כשאתה חושב בצורה כזאת, אתה יכול להרחיב את הכוונה הטובה

שלך להיות כוללנית בלי כל תחושה של צביעות.
פיתוחה של כוונה טובה, אמנם, אינו רק תרגיל מדיטטיבי. הוא

מיועד גם להשפיע על בחירתך בנוגע למה לעשות, לומר ולחשוב

ּמהא קורא לאימון הזה סוג של ריסון, בכך דד גב בכל מצב שהוא. ה

שהוא מרסן את ההשפעה של דברים שמוצאים חן בעיניך ודברים

מהם אתה סולד, הדברים שאתה אוהב ואלה שאתה שונא, כדי

למנוע מהרגשות האלה להפוך אותך למשוחד או לא הוגן בעיסוקיך

עם אחרים. אתה רוצה לנהוג בצורה שתקדם את רווחת הכלל, בלי

שום קשר לכמה אתה מחבב אי אילו מחברי אותו "כלל.” בדרך זו,

כוונה טובה עושה אותך לאדם אמין יותר בעיסוקיך עם אחרים, וגם

אתה יכול לתת אמון רב יותר בעצמך: שכאשר המצב נהיה קשה,

סביר יותר שתפעל בדרכים שאינן מזיקות מאף בחינה.

כוונה טובה בלתי מוגבלת היא הראשונה מתוך ארבע גישות

ָההרותהנקראות  ִהו ּסמ ּקה ּסר ֲעעלות. אלה הן הגישות שיכולותּקב ּמנ , או גישות 

דהמות ּמר דב ל אנשים  הגבוהים16להפוך  ברקיעים  השוכנות  —נפשות 

ָהמא דה ּמר דב ביותר של צורה ואי־צורתיות. והן גורמות לך להיות כמו 

בחיים האלה. השלוש האחרות הן:

חמלה בלתי מוגבלת, הרצון שכל מי שסובל יוקל מסבלו•

ושכל מי שפועל בדרכים שגורמות לסבל יחדול; זוהי תרופת נגד

להפקת הנאה מסבלם של אחרים;
אהדה בלתי מוגבלת, הרצון שכל מי שמאושר כרגע ימשיך•

להיות מאושר ושכל מי שפועל בדרכים שמובילות לאושר ימשיך

באותן פעולות; זוהי תרופת נגד לקנאה וטינה;

ָהמא הוא 16 דה ּמר דב , אם כי מדובר על מצב קיום בר חלוף:אלהתרגום הנפוץ למילה 
הניתן להשגה על ידי כל נפש, ולא על ישויות נצחיות כבדתות ומיתולוגיות.
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שוויון־נפש בלתי מוגבל, ההבנה שישנם עיתויים בהם איחולי•

הכוונה הטובה, החמלה והאהדה לא ניתנים להגשמה, וההתמקדות

 להיות לעזר; זוהי תרופת נגד לתשוקה.יכולבתחומים בהם אתה 

על אף שארבע הגישות האלה יכולות לעשות אותך לאמין יותר

האנושית הדעת  לגמרי.  לאמין  אותך  עושות  לא  הן  בפעולותיך, 

יכולים והאשליה  הסלידה  התאווה,  סיאובי  לשינוי;  מאוד  נתונה 

ּממא והיושר. אותו ּמק בקלות לגרום לך לזנוח את אמונך בעקרונות ה

בקבלת ואפילו  טוב,  לעשות  במאמציך  אזי  יחבל  אמון  חוסר 

התוצאות הטובות של מעשיך המיומנים, מה שיוביל אותך לחוש עוד

כשאמונך רק  מסתחררת.  בהתדרדרות  הלאה  וכך  אמון,  פחות 

ָהשש על ידי חווייתך האישית הראשונה ּמהא מאו דד גב בהתעוררותו של ה

ּמהא הצהיר דד גב של האלמותי תהפוך לאדם אמין באמת. זו הסיבה שה

שעשיית הטוב הגבוהה ביותר היא השגתה של חדירת־נחל, ושעודד

את כל מאזיניו לכוון להתעוררות.

ּמהא, כששמעו את תורותיו או ראו אתר דד גב בים ממאזיניו של ה

דוגמתו, רצו לאמץ את חיי הנזירות כמוהו. על כן הוא ייסד שתי

ּקגהותקהילות נזיריות, או  מנ ּק , אחת לגברים ואחת לנשים.ּסס

ּמהא מתחלק לארבע קבוצות: מה דד גב לפיכך, קהל החניכים של ה

ָהסאשנקראת  ִהר ּספ (ה נזירים  של  המרובעת  ֻבּוה:אים  ּקק ִהּוה נזירותּקב  ,(

ִהניות( ֻבּוה ּקק ִהּוה ּסק:אים), אנשי בית (ּקב ּסס ָהפ ָהק:איות) ונשות בית (ֻב:א ִהס ָהפ ).ֻב:א
נדרשים התלמידים חניכות בה  להוות  עוצבו  ּמהא  דג דנ ד ּמס ב החיים 

להתגורר עם נזירים ותיקים יותר לתקופה של כמה שנים. בדרך זו

ּממא, אלא גם לדוגמאות חיות ּמה דד ה יוכלו להיוודע לא רק למילות 

ּממא בכל היבט בחיים. ּמה דד לדרך בה יש ליישם את ה
החברים במסדרי הנזירות חיים על סמך מתנותיהם של אנשי

הבית. דבר זה מאפשר להם להקדיש את כל חייהם ללמידת תורות

ּמהא לפרטים וליישומן המלא בפועל. דד גב ּמהא עודד את נזיריו17ה דד גב ה  

לחיות בשממה, כפי שעשה בעצמו, על מנת לאמן את כוח הסיבולת

מתכונת זו מתאפשרת בכפוף להנחיות בדבר נתינה אישית, חופשית ורצונית.17
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להם מאפשרת  אשר  העצמית  ההתייחדות  את  בה  ולנצל  שלהם 

ישירות באימון הדעת עם כמה שפחות הסחות. אולם, להתמקד 

דגהות קיבלו במהרה מתנות דנ ד ּמס ּמהא, שני סוגי ה דד גב אפילו בזמנו של ה

לנזירים הייתה  זאת  לאור  למנזרים.  לבסוף  גדלו  אשר  שטח, 

ולנזירות את האפשרות לחלק את זמנם בין שתי דרכי חיים: חיים

מיושבים בקהילות וזמני נדידה, לפעמים לבד, בשממה.
ּמהא, אנשים רבים שלא היו דד גב דגהות גדלו בזמנו של ה דנ ד ּמס ככל שה

ּמהא נאלץ דד גב מעוניינים בכנות באימון החלו גם הם להתנזר. על כן ה

נזיריו לאיך  הסטנדרטים  את  להציב  כדי  משמעת  קוד  לייסד 

ונזירותיו צריכים להתנהג. מכלול הכללים המשמעתיים השלם נקרא

ּסיא ּסנ ִהו ּמיא בכל אחד מן המסדרים הינו קוד שלה ּמנ ִהו ב . רכיב מרכזי 

ּסהאכללים חשובים, בשם  ּקק ִהטמו ָהפ ּמהא להאזין לוה דג דנ ד ּמס , שעל חברי כל 

כל שבועיים.

ּמיא כדי לשרת שלוש מטרות: ּמנ ּמהא ייסד את כללי הִהו דד גב ה

כדי לשמר את אמונם החיובי של אנשי הבית,•
דגהות, ו־• דנ ד ּמס כדי לקדם הרמוניה בקרב ה

כדי לעזור לנזירים ולנזירות לפתח רגישות לשפכים בדעתם•

ובכך להיות מסוגלים לחטא את דעתם מאותם שפכים.

להתנהג צריכים  ונזירות  שנזירים  הוא  בכללים  חוזר  מוטיב 

באופן שיהיה ראוי למתנות אנשי הבית שתומכים בהם. דבר זה

מספק סביבה אידאלית לאנשי הבית להפיק שמחה כנה מהאימון

הנזירים על  תמיכתם,  על  הבית  לאנשי  להשיב  כדי  בנדיבות. 

ּממא ּמה דד ּממא בכנות ולחלוק את הידע שלהם ב ּמה דד והנזירות להתאמן ב

בחופשיות. זו אחת הסיבות לכך שנזירים בודהיסטים, על אף שהם

מאנשי מנותק  בהסגר  חיים  אינם  להתייחדות,  לחתור  ִהדים  ָהד דמעו

הבית. לכל הפחות, אפילו בשהייתם בשממה, עליהם לשמר מגע יומי

יכולים זו הם  עם בעלי הבית בהולכם לקבל נדבות מזון. בדרך 

להרחיב את דוגמתם החיה מעבר לקירות המסדר המנזרי אל תוך

החברה בכללותה.
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אבן המשולשתה

לא רק קהילות לציין  כדי  ּמהא"  דג דנ ד ּמס " במונח  ּמהא השתמש  דד גב ה

מנזריות, אלא גם את קהילת כל אלה—בין אם אנשי בית או נזירים

יש שני ּמהא"  דג דנ ד ּמס " ,למילה  כן  —אשר הגיעו לכדי חדירת־נחל. על 

לקהילות המתייחסת  המוסכמית,  ּמהא  דג דנ ד ּמס ה משמעות:  של  רבדים 

ּמהא האצילית, המתייחסת לקהילת כל אלה שהגיעו דג דנ ד ּמס המנזריות, וה

לפחות לידי חווייתם הראשונה של האלמותי.
ּמהא המוסכמית, על אף שאינה מושלמת, מתפקדת כנשא דג דנ ד ּמס ה

ּממא, על איך למצוא אושר אמיתי. ּמה דד ּמהא, ה דד גב העיקרי של תורות ה

הללו בכך שהיא מספקת ּמהא האצילית מחייה את התורות  דג דנ ד ּמס ה

זו, ּממא. מסיבה  ּמה דד ה להפיק את המירב מן  לאיך  חיות  דוגמאות 

ּממא ּמה דד ּמהא וה דד גב ּמהא בשתי משמעויות המילה מדורגת יחד עם ה דג דנ ד ּמס ה

כדוגמה ומקור ידע ראשי לאיך למצוא אושר אמין ובלתי מזיק:

ּמהא דג דנ ד ּמס ּממא וה ּמה דד ּמהא, ה דד גב אוצר רב ערך לעולם כולו. זו הסיבה שה

. מאחר שהדוגמה הניתנת על ידי כלאבן החן המשולשתנקראים 

.שלושת המקלטיםהשלושה כה בטוחה, הם נקראים גם 

ּמהא ראה שהצליח לבסס את45חרי שלימד במשך א דד גב  שנה, ה

קרקע לתורתו—על  נתן  עצמו  שהוא  שלו—השם  ּמיא  ּמנ והִהו ּממא  ּמה דד ה

אנשים הכילה  שלו  ָהסא  ִהר ּמפ ב הקבוצות  מארבע  אחת  כל  מוצקה. 

את לגלם  יכלו  ולכן  ההתעוררות,  מרמות  חלק  לפחות  שטעמו 

ּמיא במילותיהם ובמעשיהם. לכן הניח לרצון להמשיך ּמנ והִהו ּממא  ּמה דד ה

לחיות. באותו ערב, הוא כינס את הנזירים יחדיו והודיע להם על

שלושה תוך  תתרחש  המוחלטת  שהשתחררותו  ואמר  החלטתו, 

חודשים. הוא המשיך בסיכום חיי הלימוד שלו לשבע קבוצות של

(הכנפיים להתעוררותעקרונות, שנודעו לימים בשם  ּסי:א־  ִהּוה ּקק ּספ ִהּוהי־ ּקד בו

ּסמ:א ּסּוה ).ּקד

דנו כבר בשלוש מהקבוצות האלה: הדרך המתומנת האצילית,

ארבעת המאמצים הנכונים ( = מאמץ נכון) וארבעת ייסודי הזכירה

( = זכירה נכונה). ארבע הקבוצות האחרות הינן:
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ארבעת יסודות ההצלחה: ריכוז מבוסס על רצון, שקדנות•

וזהירות;
ּמהא, שקדנות,• דד גב ה העוצמות: אמון בהתעוררותו של  חמש 

זכירה, ריכוז והבחנה;
חמשת הכשרים (גרסאות חזקות יותר של חמש העוצמות);•

שבעת הגורמים להתעוררות: זכירה, ניתוח של מידות הדעת,•

שקדנות, התמוגגות, רוגע, ריכוז ושוויון־נפש.

העקרונות עם  בתיאום  הייתה  הנזירים  של  הבנתם  עוד  כל 

ּממא תשרוד. ּמה דד ּמהא, ה דד גב האלה, וכל עוד יישמו אותם בפועל, אמר ה
בדלקת נתקף  הוא  שלו  המוחלטת  ההשתחררות  יום  בבוקר 

מעיים חריפה, אך המשיך ללכת במשך כל אותו היום עד שהגיע

לזוג עצים שפרחו מחוץ לעונתם בפארק על יד עיירה קרובה. שם

ונתן את הוראותיו האחרונות. הוא לימד חניך אחרון הוא שכב 

הארוחה את  עבורו  שסיפק  לאיש  להודיע  לנזירים  ואמר  חביב 

שגררה את דלקת המעיים שלו לא להתחרט על מתנתו: זו הייתה

אחת ממתנות המזון המטיבות ביותר שמישהו אי פעם יתן.
ּמהא אמר לנזירים שעליהם לקחת את דד גב במקום למנות יורש, ה

ּמיא שניסח כמורה שלהם במקומו. הוא הזמין ּמנ ּממא שלימד והִהו ּמה דד ה

הם באשר  ספקות  כל  לגבי  שאלות  אותו  לשאול  הנזירים  את 

ּמהא, דג דנ ד ּמס ּממא או ל ּמה דד ּמהא, ל דד גב שעשויים עדיין להימצא אצלם בנוגע ל

או לדרך האימון. כשאף אחד לא שאל שום שאלה, הוא אמר את

ּמהגיעו להשלמה דרך הישמרות.” מילותיו האחרונות: “
כהנחיה אחרונה לאלה שיכלו לקרוא את דעתו, הוא המשיך

במעבר דרך טווח הישגי הריכוז המלא שלו, בסדר עולה ויורד, ואז

ּמנא הרביעית ומיד בעוזבו אותה—השתחרר לגמרי. ָהה דגה' —משחזר ל

יחידה—או,ה דת  עוד  איננה  כבר  ייסד  ּמהא  דד גב שה מסורת 

ּמיא יחידות. בודהיזם הינה כעת משפחה של ּמנ ִהו ּממא ו ּמה דד במילים שלו, 

למרות במערב.  מונותאיזם  של  השונות  לצורות  בדומה  דתות, 

ּמהא עומדים במרכז הדתות הבודהיסטיות דג דנ ד ּמס ּממא וה ּמה דד ּמהא, ה דד גב שה

השונות, המשמעויות שמוענקות לכל אחד מן המקלטים, יחד עם
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הכתבים שמסבירים את אותן משמעויות, שונות מדת אחת לאחרת.

ִהלי, השריד המוקדם ָהפ המבוא הקצר הזה התבסס על הקנון ה

ּמדא, או ָהו ּמר ֶרה דת ּמהא, ואוסף כתבי היסוד של ה דד גב ביותר של תורות ה

זוהי הדת הבודהיסטית הנפוצה בתאילנד, מיאנמר,תוֹורותב ּוהזקנים.  

הינו ִהלי  ָהפ ה העובדה שהקנון  כמובן,  ולאוס.  קמבודיה  לנקה,  סרי 

התיעוד המוקדם ביותר אינה מהווה ערבות לדיוקו, אך כפי שאומר

הקנון עצמו, מבחנה האמיתי של תורה מסוימת נמצא לא בטענות

המסורת, אלא בתוצאות שהיא מספקת כשמיישמים אותה בפועל.

על מנת להיות הגון, המבחן צריך לכלול ארבעה דברים:

התרועעות עם אנשים ישרים;•
ּממא האמיתית;• ּמה דד האזנה ל
ּממא• ּמה דד ה את  ולבחון  לחקור  נאות—כלומר,  יחס  יישום 

בהתאם לארבע האמיתות האציליות, כדי לראות כיצד ניתן ליישם

בחייך את ההסבר שלה לסבל וסוף הסבל; ו־

ּממא—כלומר, להתאמן כדי לעורר• ּמה דד ּממא על פי ה ּמה דד אימון ב

חוסר תשוקה לסבל וגורמו.

תורה אם  לשפוט  שעוזרות  איכויות  שמונה  גם  מונה  הקנון 

בפועל מוביל יישומה  לא: אם  ּממא אמיתית או  ּמה דד הינה  מסוימת 

לסיפוק, לצניעות,  יוהרה,  להשלת  לאי־היכבלות,  תשוקה,  לחוסר 

ּממא ּמה דד היא  אזי  מעמסה,  לחוסר  לשקדנות,  תסבוכות,  להתרת 

אמיתית. אם הוא מוביל לאיכויות ההפוכות, היא לא.
אנשים חופשיים לקחת על עצמם את המבחן הזה, או לא, כפי

שהם מוצאים לנכון. אך עובדת הסבל עושה את המבחן לדחוף.
ּממא לא יהיו ּמה דד הוא נעשה דחוף עוד יותר מהעובדה שתורות ה

ּמהא לא דד גב ּמהא דורש חניכות פעילה, ה דג דנ ד ּמס זמינות לעד. מפני שאימון ה

ּמהת דג דנ ד ּמס סיפק הוראות להחייאתו במקרה שהוא נמחה מן העולם. 

ּמדא נמחתה במאה השלוש־עשרה, ועל כן אינה ָהו ּמר ֶרה דת הנזירות של ה

ּממא ּמה דד וה תיעלם,  הנזירים  ּמהת  דג דנ ד ּמס גם  אחד  יום  להחייאה.  ניתנת 

ּמהא הבא, בעוד אלפים רבים של שנים. דד גב תישכח עד לזמנו של ה
ּמהא זמינות ומציעות הן מקלט—מקום דד גב אך לעת עתה, תורות ה

של בטחה—והן ואתגר.
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המקלט שהן מציעות הוא האפשרות לאושר אמיתי ואמין, כזה

שלא מזיק לאף אחד. כשאתה הולך על פי התורות, אתה מגן על

עצמך מתוצאות המעשים הלא מיומנים שהיית עלול לבצע אחרת.

במקום זה, מעשיך יגיעו לרמת מיומנות שתוביל לאושר בו תוכל

לבטוח. ביטחון האושר הזה, הן לעצמך והן לאחרים, הוא מקלטך.
ּמהא אמר שהוא רק מציין את הדרך לאושר דד גב באשר לאתגר: ה

יהיו אמיתי. אתה, בעצמך, צריך ללכת בדרך. התוצאות שתקבל 

ּמהא. דד גב תלויות בהכרח במאמץ שתשקיע בהתמחות במיומנויות של ה

ככל שמעשיך יהיו מיומנים יותר, כך גם יותר אמין ובלתי מזיק יהיה

האושר שיביאו לך—עד כדי אושר חופשי לגמרי מהתניות, מעבר

למימדי היקום, אושר שמכלה את הסבל כליל.
זה תלוי בך להחליט אם האושר שלך חשוב מספיק כדי לבחון

את הטענות האלה, ואם אתה מוכן לאמן את עצמך במיומנויות

שצריך כדי לשפוט את המבחן באמינות.
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מכילה שנים־עשר שלבים, כאשרהופעה משותפת מותנית  

כמיהה היא השלב השמיני.
השלבים שמובילים מכמיהה לסבל הינם:

מתנים את...ּוהכמיּוהּוהב ) שלושת סוגי 8
, שמתנים את...ּוהּוהי:אחזות) ארבעת סוגי 9

. היהפכות מהווה קרקע ל...ּוהּוהיּוהפכות) שלושת מישורי 10
 של זהות בתוך היהפכות. היוולדות זו מובילהּוהיוולדות) 11

בהכרח ל...
וסבל. יחד עם צער, כאב, ייאוש זקנּוה,ב מחלּוהב ומוות,) 12

בכיוון ההפוך, מכמיהה חזרה אל גורמיה, השלבים הינם:

 מותנית על ידי...כמיּוהּוה) 8
של עונג, כאב, או היעדר עונג והיעדר כאב.תחושות) 7  

תחושות אלה תלויות ב...
 ב...מגע) 6
(העיניים, אוזניים, אף, לשון, גוף ודעת).ששתב ּוהחושים) 5  

חושים אלה מותנים על ידי...
ב ) התחושה הפנימית של 4 (כמוּוהגוףב ו:איֹורועיוב ּוהתודעתיים

תשומת לב, כוונה, תחושה ותיוג). אלה, בתורם, מותנים על
ידי...
אשר מותנית על ידי... ּוהכֹורּוהב בששתב ּוהחושים,) 3
של 2 סוגים  שלושה  (הנשימהּוהפקּוה:)  גופנית   

הנכנסת־ויוצאת), מילולית (השיח הפנימי של הדעת בחשיבה
ובחינה) ומחשבתית (תחושות ותיוגים). הפקות אלה, בתורן,

מותנות על ידי...
: אי־ראיית הדברים במושגים של ארבע האמיתותבוֹורות) 1

האציליות.
בשלבים  מוזר,  זה  נראה  ו־2אולי  הפקה3  על  לדבר   ,

ּמהאטֹורוםשמתרחשת  דד גב הכרה חושית, אך עלינו לזכור שה  
מישהו של  מהזווית  נראית  שהיא  כפי  ההוויה  את  תיאר 
שחצה מעבר להכרה חושית ואז חזר אליה כשכל אותו זמן
היה ערני לגמרי. לכן יכול היה לראות כיצד ההפקות האלה

משפיעות על הכרתך המלאה של הגוף והדעת.
יש ערך בהגייה ישירות,  אפילו למישהו שלא חווה זאת 
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לפני אפילו  פעילויות  מאותן  מושפעת  ההכרה  בו  באופן 

ולקלט תודעתיות  לפעילויות  לגוף,  במלואה  ניגשת  שהיא 

מהחושים. בדרך זו תוכל להיות ערני לאופן שבו אתה מכין

את הכרתך להוביל או לסבל או הרחק ממנו.
ּמהא לימד זכירה של הנשימה הייתה דד גב אחת הסיבות שה

. בשימוש2שהיא ממקדת את תשומת הלב היישר בשלב 
מחשבותיך את  להכווין  כדי  תיוג,  או  מנטלית,  בתווית 
לנשימה, ובאותו זמן לבחון את הנשימה, לווסת אותה כדי
לעורר תחושת עונג, מביאה הזכירה של הנשימה ידע לכל
שלושת סוגי ההפקה. בדרך זו, היא הופכת אותם מגורמים
של כמיהה וסבל לגורמים בדרך שמובילה להיפסקות הסבל.





האימון במילה אחת

ּמהא יכול היה לחתום את קריירת הלימוד שלו עם מילות דד גב ה

ּמנא או בריקנות ָהב ִהנ , אך לא כך עשה.18השראה על האושר הצרוף ב

ּמדא.” ָהמ ּמפ ּמא  תרגומים נפוצים19הוא סיים בעצה: “הגיעו להשלמה מתוך 

“במסירות,” ליאות,”  "ללא  ּמדא"—כמו  ָהמ ּמפ ּמא "מתוך  של  לאנגלית 

אנו מכך  וחרוץ.  ממושך  מאמץ  של  תחושה  “בקפדנות"—נותנים 

באימון. לדבוק  היה  ּמהא  דד גב ה של  האחרון  מסרו  כי  מתרשמים 

שאננית”; לא  כ"זכירה  ּמדא  ָהמ ּמפ ּמא מתרגמות  סרי־לנקיות  פרשנויות 

תאילנדים מפרשים אותה כהישמרות מסכנה, ערנות, זהירות, דאגה.

ּמדא כשמירה זהירה על הדעת ָהמ ּמפ ּמא הקנון עצמו, בהקשר נוסף, מגדיר 

מפני מצבים תודעתיים מסאבים, ובד בבד חיזוקה במונחים של

לאור הפרשנויות האלה, המסר20שקדנות, זכירה, ריכוז והבחנה.  

ּמהא לא היה פשוט להתמיד ולשקוד. הוא אמר, “אל דד גב האחרון של ה

תהיו שאננים. הישמרו מסכנה. הגנו על המידות הטובות של הדעת.

אל תיתפסו רדומים במשמרת.”

הפרשנויות האלה עוזרות להבין את ההיגיון במקרים אחרים

למשל כשאמר  ּמדא,  ָהמ ּמפ ּמא של  חשיבותה  את  הדגיש  ּמהא  דד גב ה בהם 

ּמדא היא הדרך אל האלמותי ָהמ ּמפ ּמא , או שכלל המידות המיומנות21ש

ּמדא, ושהעליונה מביניהן ָהמ ּמפ ּמא ב ּמדא, מתכנסות  ָהמ ּמפ ּמא ב בדעת נטועות 

ּמדא. ָהמ ּמפ ּמא אינו מסוגל למלא את22היא  מאמץ ממושך, כשלעצמו,   

ּמדא בפסוקים האלה, מאחר שמאמץ חסר שיקול ָהמ ּמפ ּמא תפקידה של 

דעת יכול להביא לחורבן על כל סוגיו. היזהרות והישמרות, לעומת

המאמץ על  לשמירה  הנחוצה  הפרספקטיבה  את  מספקות  זאת, 

בכיוון הנכון: זהירות לנוכח הפוטנציאל שלנו לגרום נזק חסר טעם

ָהתא.18 ּמי דנ גס ִהלי:  ָהפ מ
ּמיא 19 ָהק ִהנ ּמתא  גי דמ .6.15ּמס
ּמיא 20 ָהק ִהנ ּמתא  גי דמ .48.56ּמס
ּמדא 21 ָהפ ּממ ּמה .21דד
ּמיא 22 ָהק ִהנ ּמרא  ּמת גג דנ ּמיא 10.15א ָהק ִהנ ּמתא  גי דמ ּמס  ,3.17.



ניקח זאת ביכולת שלנו—אם  והלמידה לבטוח  ולאחרים,  לעצמנו 

ברצינות—להביא את כל הסבל הזה לסיומו.

אמון על  בונה  וביטחון  זהירות  של  המשולבת  המשמעות 

ּממא: שהפעולות שלנו באמת עושות הבדל, שההבדל בין ּמק בעיקרון ה

בפעולה ושהעקרונות  משנה,  באמת  סבל  של  לאי־גרימה  גרימה 

להפיק נוכל  שבאמת  כדי  דיים  תבניתיים  מיומנת  ולא  מיומנת 

לקחים שימושיים מהטעויות שלנו. יחד עם זאת, השילוב של זהירות

מהותי כה  תפקיד  לשחק  ּמדא  ָהמ ּמפ ּמא ל שמאפשר  מה  הוא  וביטחון 

המיומנת הפעולה  דרך  על  לעלות  המניע  בסיפוק  באימון, 

מלכתחילה, יחד עם הבחינה העצמית והשמירה המתמדת על שיווי

23המשקל, שיכולה להשאיר אותנו במסלול כל הדרך אל האלמותי.

בלי תחושה חזקה של אמון בדרך, קשה להביא את עצמך לנסות

אותה; בלי תחושה חזקה של הסכנות המצויות בכל אושר מותנה,

קל ליפול ממנה.

היצירתית של הדעת ביכולתה  הסכנה הראשית, כמובן, היא 

אחרות— דתיות  דמויות  משלל  אך—בשונה  עצמה.  את  לרמות 

לבטוח כי, במידה שאיננו מסוגלים  ּמהא לא המליץ בפשטות  דד גב ה

בעצמנו, עלינו לתלות את ביטחוננו בו. במקום זה, הוא נתן לנו

דרכים לאמן את עצמנו להיות אמינים על ידי חקר התחומים בהם

ותוצאות שלנו  הכוונות  מכל:  יותר  לעצמנו  לשקר  נוטים  אנו 

ּמלא גה ָהר לבנו,  הראשונות  בהנחיותיו  שלנו.  אמר24הפעולות  הוא   ,

לרהולא להשקיף על כוונותיו לפני שפעל על פיהן, ולהמשיך עמן רק

כדי תוך  לנזק.  תגרום  לא  לבצע  שהתכוון  שהפעולה  ראה  אם 

הביצוע, עליו להשקיף על התוצאות המיידיות של פעולותיו; אם הן

גרמו לנזק לא מכוון כלשהו, עליו לעצור. לאחר שפעל, עליו להשקיף

זאת שבכל  ראה  אם  הארוך.  בטווח  שלו  הפעולות  תוצאות  על 

הובילו לנזק, עליו להתחייב בדעתו שלא לחזור עליהן לעולם. אם

ּמיא 23 ָהק ִהנ ּמרא  ּמת גג דנ .4.37א
ּמיא 24 ָהק ִהנ ּממא  ִהה דגה' .4.37ּממ



לא הובילו לנזק, עליו לשמוח ולהמשיך בהתקדמותו בדרך.

הוראות אלה הן אלף־בית בפיתוח יושר: ללמוד לראות באילו

וכן—תוך בדיקה יכול לבטוח בעצמך,  יכול או לא  מקרים אתה 

עצמית מתמדת כנגד עיקרון הפעולה והתוצאה—להפוך את עצמך

לאדם שניתן לבטוח בו בעקביות. ככל שאתה מפתח את היושר

הפנימי שלך, קל יותר לאמוד את יושרה של כל תורה, או יושרו של

ּמהא ממליץ על דד גב כל מורה שתיתקל בו, מאחר שגם במצב כזה ה

זהירות, לבדוק דברים דרך פעולה ותוצאה. בחן תורה מסוימת על

פי הנזק שהיא עושה או לא עושה כשאתה מיישם אותה בפועל. בחן

מורים, לא על פי הכוחות המיוחדים שלהם, סמכותם העליונה, או

דיבורם הנאור, אלא על פי הנזק שהם עושים או לא עושים דרך

מעשיהם.

ברורות פעולות  על  רק  לא  חלה  הזהירה  הבחינה  תבנית 

ובולטות, אלא גם על מנגנוני הפעולה העדינים והדקים ביותר של

ביותר העמוקות  חוויותיך  חושי,  לגירוי  שלך  התגובה  הדעת: 

במדיטציה או מחוץ למדיטציה. מה שלא תבחר לעשות—ובמיוחד

היטב סרוק  שאנן.  תהיה  דבר—אל  עושה  אינך  כאילו  כשנראה 

ובזהירות, שוב ושוב, אחר העקבות, גם הקלושות ביותר, של דחק

או הפרעה שייתכן שאתה גורם שלא במודע, ולמד כיצד לנטוש כל

יותר מה דבר שאתה עושה שגורם לזה. המשך בזאת עד שאין 

לנטוש.

ּמדא עוזרת לוודא שהדרך שלך תוביל ָהמ ּמפ ּמא בדרך זו, הבנתך של 

עד הסוף אל האלמותי. בשאילת משל נודע: אם האימון הוא כמו

ּמדא איננה רק יסודותיו. היא מהווה גם קירות וגג. ָהמ ּמפ ּמא בניין, הרי ש

דקהו ִהה דב ּמסרו  ִהנ ָהה דט

טוּוהֹורב לבמתוך הספר 





מילון מושגים

ָהמדא/הישמרות..1 ּספ מפניהן.ּסא והישמרות  לסכנות  מודעות   

כוונות כמו  פנימיות,  לסכנות  היא  הכוונה  רבות  פעמים 

פוטנציאליות לפעול על פי תאווה, סלידה ואשליה.

ּסוא/היהפכות..2 ּסה  אימוץ של זהות בתוך עולם חווייתי מסוים,ּקב

יחד עם היווצרות העולם עצמו.

ּסתא..3 ִההס ּקד ּמהא לפני התעוררותו.בו דד גב  שוחר התעוררות. כינוי ל

ּסרא/גישה נעלה..4 ָהה ִהו ּסמ ּקה ּסר  גישה נפשית שבונה על כוונה טובהּקב

דהמות. ּמר דב וחלה באופן בלתי מפלה ובלתי מוגבל. גישתם של 

ּסנא..5 ָהה  מצב מדיטטיבי של ריכוז נכון, על פי הדרך. המילה,ּקגה'

ִהלי, קרובה גם לציון של להבה קטנה שאינה מרצדת. ָהפ ב

ּסמא..6 ּסה נפשית, תופעה,ּקד גם מידה  לעתים  ּמהא.  דד גב ה תורות   

ּמנא. ָהב ִהנ מצב מדיטטיבי, פעולה, או שם נוסף ל

נפשית מדבר כלשהו. מכיל קונוטציות שלהנחה..7 הרפיה   

נטישה, זניחה וויתור על חזקה.

ּסיא..8 ּסנ  קוד המשמעת הנזירי.ִהו

ּסנא/השתחררות..9 ָהב  חירות, שחרור מכבלים, מטרת האימון.ִהנ

ּסגא..10 גֶוו ממ ּק אימה או חרדה לנוכח חוסר התכלית בחיים כפיּסס  

ּסדאשהם נחיים על פי רוב. מגיע לרוב בצירוף עם  ָהס , צלילותּספ

דעת וביטחון שליו בקיומה של דרך מילוט.

ּסרא..11 ָהס ממ ּק לחייםּסס מחיים  והמתמשכת  הארוכה  ההתגלגלות   

במעגל הלידה והמוות.

ּסהא..12 ּקג מנ ּק קהילת הנזירים, או קהילת כל אלה שהגיעו לידיּסס  

רמת ההתעוררות הראשונה, חדירת־נחל.

ִהתי/זכירה..13  הכוונה והחזקה פעילה של דבר מה בדעת.ּסס

להתאפייןהתמוגגות..14 שעשויה  עז,  לעתים  עונג,  תחושת   

במלאות גופנית או רעד מסמרר, נעים וממריץ.



ִהלי ָהפ ניקוד והגיית מילים ב

ִהלי, יחולו הכללים הבאים. ָהפ בניקוד והגיית מילים ב

ּמאב א.” לעולם אינה מבוטאתָהב – תמיד מבוטאת כדגושה, כמו במילה "

ָהא ות.”בכבמילה "
ּמאּספ, תמיד מבוטאת כדגושה, כמו במילה "ב – כמו פ .”ףּמעם,” ולא כב"
– כמעט תמיד מתפקדת כתוספת נשיפתית לעיצור, כלומר, עיצורה  

ּממ ול. במילים שמסתיימותּקגה'העם נשיפה בהגייתו, כמו במילה (תמר) 

, היא תהיה האות הסופית.גֶואבתנועה 
ּמלה.ּסו באנגלית, או כמו במילה W – צלילה כמו של ו דל א

עיצורים כפופים

אלה מבוטאים כצלילם הרגיל בעברית, למעט מיקום הלשון, שנוגעת

ִהפי. יש לשים לב לנקודה מעל ּמא בחך בהגייתם ועוזרת בהפקת צליל 

מל, המציינת את הבדל מיקום הלשון. הם: טכולם, מלבד  מנ,  ממ,  .מד, ט, 

ּקג מייצגות עיצור וילוני, ומבוטאות בצורה דומה, כמעין מנ ו־ממהאותיות  ּקנ

אפי. ניתן למצוא מידע נוסף בנושא עיצורים כפופים בויקיפדיה.

הברות

כמו למעשה  וארוכות. הארוכות נשמעות  הברות מחולקות לקצרות 

הקצרות, אלא שהן מבוטאות למשך פרק זמן מעט ארוך יותר. כלל

אצבע לא רע הוא אורך כפול. בעברית מודרנית, דוגמה להברה קצרה

ָהרה, בהנחה שאיןֲעעּמנבא" ואילו ארוכה תימצא במילה אכזאת היא "

 (קרי, נא–א–רה).עהדגשה של האות 

ִהאי, או, או, גֶוא, ָהאניקוד הברות ארוכות – 

ִהא, בא, ּסאניקוד הברות קצרות – 

י—ולכן שיש צורך לסיים אותן באות ִהאיבמילים שמסתיימות בהברה 

.ִהאִי ואילו סיום ארוך ב־ִהאיבשביל קריאה נוחה—סיום קצר יסומן ב־
.באו, ואילו סיום ארוך ב־או יסומן ב־באבאותו אופן, סיום קצר של 

דגשים

וכדומה, יבוטאו למשך פרק זמן כפול,ד, בעיצורים מודגשים, כמו   

ר.”ּסק־ּקק בצירוף “מרקכצליל חיבור צמד אותיות ה־


	זכירת הנשימה
	קַמַּא והיוולדות חוזרת
	ארבע האמיתות האציליות
	שלושת המאפיינים
	השתחררות
	שלבי ההתעוררות
	נדיבות
	ערכיות
	כוונה טובה
	כוונה טובה (מֶתָּא) היא האיחול לאושר אמיתי. כתרגיל מדיטטיבי, אתה משדר מחשבות של כוונה טובה לעצמך ולנפשות חיות בכל הכיוונים, בכל המישורים השונים של היקום. הבֻדְּהַא המליץ על הדרך הבאה לבטא את האיחול: 'שנפשות אלה יהיו חופשיות מאויבוּת, חופשיות מדיכוי, חופשיות מצרה, ושישמרו על עצמן בנינוחות!'
	בשביל שהכוונה הטובה תהיה חזקה באמת, עליה להיות כוללנית. במילים אחרות, יש להרחיב אותה לכלול אפילו אנשים שאינך מחבב או שפועלים בדרכים מזיקות. זכור כי, בהתאם לעקרונות הקַמַּא, אנשים ונפשות חיות אחרות לא ימצאו אושר רק משום שאתה מאחל להם אותו. אושרם מוכרח להיות פועל יוצא של מעשיהם האישיים. פירוש הדבר הוא שכאשר אתה מרחיב את הכוונה הטובה לכלול גם את אלה שנוהגים באופן מזיק, אתה מביע את המשאלה שהם יבינו את הגורמים לאושר אמיתי וינהגו בהתאם. כשאתה חושב בצורה כזאת, אתה יכול להרחיב את הכוונה הטובה שלך להיות כוללנית בלי כל תחושה של צביעות.
	פיתוחה של כוונה טובה, אמנם, אינו רק תרגיל מדיטטיבי. הוא מיועד גם להשפיע על בחירתך בנוגע למה לעשות, לומר ולחשוב בכל מצב שהוא. הבֻדְּהַא קורא לאימון הזה סוג של ריסון, בכך שהוא מרסן את ההשפעה של דברים שמוצאים חן בעיניך ודברים מהם אתה סולד, הדברים שאתה אוהב ואלה שאתה שונא, כדי למנוע מהרגשות האלה להפוך אותך למשוחד או לא הוגן בעיסוקיך עם אחרים. אתה רוצה לנהוג בצורה שתקדם את רווחת הכלל, בלי שום קשר לכמה אתה מחבב אי אילו מחברי אותו "כלל.” בדרך זו, כוונה טובה עושה אותך לאדם אמין יותר בעיסוקיך עם אחרים, וגם אתה יכול לתת אמון רב יותר בעצמך: שכאשר המצב נהיה קשה, סביר יותר שתפעל בדרכים שאינן מזיקות מאף בחינה.
	כוונה טובה בלתי מוגבלת היא הראשונה מתוך ארבע גישות הנקראות בְרַהְמַוִהָרוֹת, או גישות נַעֲלוֹת. אלה הן הגישות שיכולות להפוך אנשים לבְרַהְמוֹת—נפשות השוכנות ברקיעים הגבוהים ביותר של צורה ואי־צורתיות. והן גורמות לך להיות כמו בְרַהְמָא בחיים האלה. השלוש האחרות הן:
	האבן המשולשת
	הבֻדְּהַא השתמש במונח "סַנְֹגְהַא" כדי לציין לא רק קהילות מנזריות, אלא גם את קהילת כל אלה—בין אם אנשי בית או נזירים—אשר הגיעו לכדי חדירת־נחל. על כן ,למילה "סַנְֹגְהַא" יש שני רבדים של משמעות: הסַנְֹגְהַא המוסכמית, המתייחסת לקהילות המנזריות, והסַנְֹגְהַא האצילית, המתייחסת לקהילת כל אלה שהגיעו לפחות לידי חווייתם הראשונה של האלמותי.
	הסַנְֹגְהַא המוסכמית, על אף שאינה מושלמת, מתפקדת כנשא העיקרי של תורות הבֻדְּהַא, הדְהַמַּא, על איך למצוא אושר אמיתי. הסַנְֹגְהַא האצילית מחייה את התורות הללו בכך שהיא מספקת דוגמאות חיות לאיך להפיק את המירב מן הדְהַמַּא. מסיבה זו, הסַנְֹגְהַא בשתי משמעויות המילה מדורגת יחד עם הבֻדְּהַא והדְהַמַּא כדוגמה ומקור ידע ראשי לאיך למצוא אושר אמין ובלתי מזיק: אוצר רב ערך לעולם כולו. זו הסיבה שהבֻדְּהַא, הדְהַמַּא והסַנְֹגְהַא נקראים אבן החן המשולשת. מאחר שהדוגמה הניתנת על ידי כל השלושה כה בטוחה, הם נקראים גם שלושת המקלטים.
	אחרי שלימד במשך 45 שנה, הבֻדְּהַא ראה שהצליח לבסס את הדְהַמַּא והוִנַיַא שלו—השם שהוא עצמו נתן לתורתו—על קרקע מוצקה. כל אחת מארבע הקבוצות בפַרִסָא שלו הכילה אנשים שטעמו לפחות חלק מרמות ההתעוררות, ולכן יכלו לגלם את הדְהַמַּא והוִנַיַא במילותיהם ובמעשיהם. לכן הניח לרצון להמשיך לחיות. באותו ערב, הוא כינס את הנזירים יחדיו והודיע להם על החלטתו, ואמר שהשתחררותו המוחלטת תתרחש תוך שלושה חודשים. הוא המשיך בסיכום חיי הלימוד שלו לשבע קבוצות של עקרונות, שנודעו לימים בשם הכנפיים להתעוררות (בוֹדְהִי־פַקְּהִיַא־ דְהַמַּא).
	דנו כבר בשלוש מהקבוצות האלה: הדרך המתומנת האצילית, ארבעת המאמצים הנכונים ( = מאמץ נכון) וארבעת ייסודי הזכירה ( = זכירה נכונה). ארבע הקבוצות האחרות הינן:
	ארבעת יסודות ההצלחה: ריכוז מבוסס על רצון, שקדנות וזהירות;
	חמש העוצמות: אמון בהתעוררותו של הבֻדְּהַא, שקדנות, זכירה, ריכוז והבחנה;
	חמשת הכּשרים (גרסאות חזקות יותר של חמש העוצמות);
	שבעת הגורמים להתעוררות: זכירה, ניתוח של מידות הדעת, שקדנות, התמוגגות, רוגע, ריכוז ושוויון־נפש.
	כל עוד הבנתם של הנזירים הייתה בתיאום עם העקרונות האלה, וכל עוד יישמו אותם בפועל, אמר הבֻדְּהַא, הדְהַמַּא תשרוד.
	בבוקר יום ההשתחררות המוחלטת שלו הוא נתקף בדלקת מעיים חריפה, אך המשיך ללכת במשך כל אותו היום עד שהגיע לזוג עצים שפרחו מחוץ לעונתם בפארק על יד עיירה קרובה. שם הוא שכב ונתן את הוראותיו האחרונות. הוא לימד חניך אחרון חביב ואמר לנזירים להודיע לאיש שסיפק עבורו את הארוחה שגררה את דלקת המעיים שלו לא להתחרט על מתנתו: זו הייתה אחת ממתנות המזון המטיבות ביותר שמישהו אי פעם יתן.
	במקום למנות יורש, הבֻדְּהַא אמר לנזירים שעליהם לקחת את הדְהַמַּא שלימד והוִנַיַא שניסח כמורה שלהם במקומו. הוא הזמין את הנזירים לשאול אותו שאלות לגבי כל ספקות באשר הם שעשויים עדיין להימצא אצלם בנוגע לבֻדְּהַא, לדְהַמַּא או לסַנְֹגְהַא, או לדרך האימון. כשאף אחד לא שאל שום שאלה, הוא אמר את מילותיו האחרונות: “הַגיעו להשלמה דרך הישמרות.”
	כהנחיה אחרונה לאלה שיכלו לקרוא את דעתו, הוא המשיך במעבר דרך טווח הישגי הריכוז המלא שלו, בסדר עולה ויורד, ואז—משחזר לגְ'הָנַא הרביעית ומיד בעוזבו אותה—השתחרר לגמרי.
	המסורת שהבֻדְּהַא ייסד כבר איננה עוד דת יחידה—או, במילים שלו, דְהַמַּא ווִנַיַא יחידות. בודהיזם הינה כעת משפחה של דתות, בדומה לצורות השונות של מונותאיזם במערב. למרות שהבֻדְּהַא, הדְהַמַּא והסַנְֹגְהַא עומדים במרכז הדתות הבודהיסטיות השונות, המשמעויות שמוענקות לכל אחד מן המקלטים, יחד עם הכתבים שמסבירים את אותן משמעויות, שונות מדת אחת לאחרת.
	המבוא הקצר הזה התבסס על הקנון הפָלִי, השריד המוקדם ביותר של תורות הבֻדְּהַא, ואוסף כתבי היסוד של התְהֶרַוָדַא, או תורות הזקנים. זוהי הדת הבודהיסטית הנפוצה בתאילנד, מיאנמר, סרי לנקה, קמבודיה ולאוס. כמובן, העובדה שהקנון הפָלִי הינו התיעוד המוקדם ביותר אינה מהווה ערבות לדיוקו, אך כפי שאומר הקנון עצמו, מבחנה האמיתי של תורה מסוימת נמצא לא בטענות המסורת, אלא בתוצאות שהיא מספקת כשמיישמים אותה בפועל. על מנת להיות הגון, המבחן צריך לכלול ארבעה דברים:
	התרועעות עם אנשים ישרים;
	האזנה לדְהַמַּא האמיתית;
	יישום יחס נאות—כלומר, לחקור ולבחון את הדְהַמַּא בהתאם לארבע האמיתות האציליות, כדי לראות כיצד ניתן ליישם בחייך את ההסבר שלה לסבל וסוף הסבל; ו־
	אימון בדְהַמַּא על פי הדְהַמַּא—כלומר, להתאמן כדי לעורר חוסר תשוקה לסבל וגורמו.
	הקנון מונה גם שמונה איכויות שעוזרות לשפוט אם תורה מסוימת הינה דְהַמַּא אמיתית או לא: אם יישומה בפועל מוביל לחוסר תשוקה, לאי־היכבלות, להשלת יוהרה, לצניעות, לסיפוק, להתרת תסבוכות, לשקדנות, לחוסר מעמסה, אזי היא דְהַמַּא אמיתית. אם הוא מוביל לאיכויות ההפוכות, היא לא.
	אנשים חופשיים לקחת על עצמם את המבחן הזה, או לא, כפי שהם מוצאים לנכון. אך עובדת הסבל עושה את המבחן לדחוף.
	הוא נעשה דחוף עוד יותר מהעובדה שתורות הדְהַמַּא לא יהיו זמינות לעד. מפני שאימון הסַנְֹגְהַא דורש חניכות פעילה, הבֻדְּהַא לא סיפק הוראות להחייאתו במקרה שהוא נמחה מן העולם. סַנְֹגְהַת הנזירוֹת של התְהֶרַוָדַא נמחתה במאה השלוש־עשרה, ועל כן אינה ניתנת להחייאה. יום אחד גם סַנְֹגְהַת הנזירים תיעלם, והדְהַמַּא תישכח עד לזמנו של הבֻדְּהַא הבא, בעוד אלפים רבים של שנים.
	אך לעת עתה, תורות הבֻדְּהַא זמינות ומציעות הן מקלט—מקום של בטחה—והן ואתגר.
	המקלט שהן מציעות הוא האפשרות לאושר אמיתי ואמין, כזה שלא מזיק לאף אחד. כשאתה הולך על פי התורות, אתה מגן על עצמך מתוצאות המעשים הלא מיומנים שהיית עלול לבצע אחרת. במקום זה, מעשיך יגיעו לרמת מיומנות שתוביל לאושר בו תוכל לבטוח. ביטחון האושר הזה, הן לעצמך והן לאחרים, הוא מקלטך.
	באשר לאתגר: הבֻדְּהַא אמר שהוא רק מציין את הדרך לאושר אמיתי. אתה, בעצמך, צריך ללכת בדרך. התוצאות שתקבל יהיו תלויות בהכרח במאמץ שתשקיע בהתמחות במיומנויות של הבֻדְּהַא. ככל שמעשיך יהיו מיומנים יותר, כך גם יותר אמין ובלתי מזיק יהיה האושר שיביאו לך—עד כדי אושר חופשי לגמרי מהתניות, מעבר למימדי היקום, אושר שמכלה את הסבל כליל.
	זה תלוי בך להחליט אם האושר שלך חשוב מספיק כדי לבחון את הטענות האלה, ואם אתה מוכן לאמן את עצמך במיומנויות שצריך כדי לשפוט את המבחן באמינות.
	הופעה משותפת מותנית מכילה שנים־עשר שלבים, כאשר כמיהה היא השלב השמיני.
	השלבים שמובילים מכמיהה לסבל הינם:
	8) שלושת סוגי הכמיהה מתנים את...
	9) ארבעת סוגי ההיאחזות, שמתנים את...
	10) שלושת מישורי ההיהפכות. היהפכות מהווה קרקע ל...
	11) היוולדות של זהות בתוך היהפכות. היוולדות זו מובילה בהכרח ל...
	12) זקנה, מחלה ומוות, יחד עם צער, כאב, ייאוש וסבל.
	בכיוון ההפוך, מכמיהה חזרה אל גורמיה, השלבים הינם:
	8) כמיהה מותנית על ידי...
	7) תחושות של עונג, כאב, או היעדר עונג והיעדר כאב. תחושות אלה תלויות ב...
	6) מגע ב...
	5) ששת החושים (העיניים, אוזניים, אף, לשון, גוף ודעת). חושים אלה מותנים על ידי...
	4) התחושה הפנימית של הגוף ואירועיו התודעתיים (כמו תשומת לב, כוונה, תחושה ותיוג). אלה, בתורם, מותנים על ידי...
	3) הכרה בששת החושים, אשר מותנית על ידי...
	2) שלושה סוגים של הפקה: גופנית (הנשימה הנכנסת־ויוצאת), מילולית (השיח הפנימי של הדעת בחשיבה ובחינה) ומחשבתית (תחושות ותיוגים). הפקות אלה, בתורן, מותנות על ידי...
	1) בורות: אי־ראיית הדברים במושגים של ארבע האמיתות האציליות.
	אולי נראה זה מוזר, בשלבים 2 ו־3, לדבר על הפקה שמתרחשת טרום הכרה חושית, אך עלינו לזכור שהבֻדְּהַא תיאר את ההוויה כפי שהיא נראית מהזווית של מישהו שחצה מעבר להכרה חושית ואז חזר אליה כשכל אותו זמן היה ערני לגמרי. לכן יכול היה לראות כיצד ההפקות האלה משפיעות על הכרתך המלאה של הגוף והדעת.
	אפילו למישהו שלא חווה זאת ישירות, יש ערך בהגייה באופן בו ההכרה מושפעת מאותן פעילויות אפילו לפני שהיא ניגשת במלואה לגוף, לפעילויות תודעתיות ולקלט מהחושים. בדרך זו תוכל להיות ערני לאופן שבו אתה מכין את הכרתך להוביל או לסבל או הרחק ממנו.
	אחת הסיבות שהבֻדְּהַא לימד זכירה של הנשימה הייתה שהיא ממקדת את תשומת הלב היישר בשלב 2. בשימוש בתווית מנטלית, או תיוג, כדי להכווין את מחשבותיך לנשימה, ובאותו זמן לבחון את הנשימה, לווסת אותה כדי לעורר תחושת עונג, מביאה הזכירה של הנשימה ידע לכל שלושת סוגי ההפקה. בדרך זו, היא הופכת אותם מגורמים של כמיהה וסבל לגורמים בדרך שמובילה להיפסקות הסבל.
	האימון במילה אחת
	הבֻדְּהַא יכול היה לחתום את קריירת הלימוד שלו עם מילות השראה על האושר הצרוף בנִבָּנַא או בריקנות, אך לא כך עשה. הוא סיים בעצה: “הגיעו להשלמה מתוך אַפַּמָדַא.” תרגומים נפוצים לאנגלית של "מתוך אַפַּמָדַא"—כמו "ללא ליאות,” “במסירות,” “בקפדנות"—נותנים תחושה של מאמץ ממושך וחרוץ. מכך אנו מתרשמים כי מסרו האחרון של הבֻדְּהַא היה לדבוק באימון. פרשנויות סרי־לנקיות מתרגמות אַפַּמָדַא כ"זכירה לא שאננית”; תאילנדים מפרשים אותה כהישמרות מסכנה, ערנות, זהירות, דאגה. הקנון עצמו, בהקשר נוסף, מגדיר אַפַּמָדַא כשמירה זהירה על הדעת מפני מצבים תודעתיים מסאבים, ובד בבד חיזוקה במונחים של שקדנות, זכירה, ריכוז והבחנה. לאור הפרשנויות האלה, המסר האחרון של הבֻדְּהַא לא היה פשוט להתמיד ולשקוד. הוא אמר, “אל תהיו שאננים. הישמרו מסכנה. הגנו על המידות הטובות של הדעת. אל תיתפסו רדומים במשמרת.”
	הפרשנויות האלה עוזרות להבין את ההיגיון במקרים אחרים בהם הבֻדְּהַא הדגיש את חשיבותה של אַפַּמָדַא, כשאמר למשל שאַפַּמָדַא היא הדרך אל האלמותי, או שכלל המידות המיומנות בדעת נטועות באַפַּמָדַא, מתכנסות באַפַּמָדַא, ושהעליונה מביניהן היא אַפַּמָדַא. מאמץ ממושך, כשלעצמו, אינו מסוגל למלא את תפקידה של אַפַּמָדַא בפסוקים האלה, מאחר שמאמץ חסר שיקול דעת יכול להביא לחורבן על כל סוגיו. היזהרות והישמרות, לעומת זאת, מספקות את הפרספקטיבה הנחוצה לשמירה על המאמץ בכיוון הנכון: זהירות לנוכח הפוטנציאל שלנו לגרום נזק חסר טעם לעצמנו ולאחרים, והלמידה לבטוח ביכולת שלנו—אם ניקח זאת ברצינות—להביא את כל הסבל הזה לסיומו.
	המשמעות המשולבת של זהירות וביטחון בונה על אמון בעיקרון הקַמַּא: שהפעולות שלנו באמת עושות הבדל, שההבדל בין גרימה לאי־גרימה של סבל באמת משנה, ושהעקרונות בפעולה מיומנת ולא מיומנת תבניתיים דיים כדי שבאמת נוכל להפיק לקחים שימושיים מהטעויות שלנו. יחד עם זאת, השילוב של זהירות וביטחון הוא מה שמאפשר לאַפַּמָדַא לשחק תפקיד כה מהותי באימון, בסיפוק המניע לעלות על דרך הפעולה המיומנת מלכתחילה, יחד עם הבחינה העצמית והשמירה המתמדת על שיווי המשקל, שיכולה להשאיר אותנו במסלול כל הדרך אל האלמותי. בלי תחושה חזקה של אמון בדרך, קשה להביא את עצמך לנסות אותה; בלי תחושה חזקה של הסכנות המצויות בכל אושר מותנה, קל ליפול ממנה.
	הסכנה הראשית, כמובן, היא ביכולתה היצירתית של הדעת לרמות את עצמה. אך—בשונה משלל דמויות דתיות אחרות—הבֻדְּהַא לא המליץ בפשטות כי, במידה שאיננו מסוגלים לבטוח בעצמנו, עלינו לתלות את ביטחוננו בו. במקום זה, הוא נתן לנו דרכים לאמן את עצמנו להיות אמינים על ידי חקר התחומים בהם אנו נוטים לשקר לעצמנו יותר מכל: הכוונות שלנו ותוצאות הפעולות שלנו. בהנחיותיו הראשונות לבנו, רָהֻלַא, הוא אמר לרהולא להשקיף על כוונותיו לפני שפעל על פיהן, ולהמשיך עמן רק אם ראה שהפעולה שהתכוון לבצע לא תגרום לנזק. תוך כדי הביצוע, עליו להשקיף על התוצאות המיידיות של פעולותיו; אם הן גרמו לנזק לא מכוון כלשהו, עליו לעצור. לאחר שפעל, עליו להשקיף על תוצאות הפעולות שלו בטווח הארוך. אם ראה שבכל זאת הובילו לנזק, עליו להתחייב בדעתו שלא לחזור עליהן לעולם. אם לא הובילו לנזק, עליו לשמוח ולהמשיך בהתקדמותו בדרך.
	הוראות אלה הן אלף־בית בפיתוח יושר: ללמוד לראות באילו מקרים אתה יכול או לא יכול לבטוח בעצמך, וכן—תוך בדיקה עצמית מתמדת כנגד עיקרון הפעולה והתוצאה—להפוך את עצמך לאדם שניתן לבטוח בו בעקביות. ככל שאתה מפתח את היושר הפנימי שלך, קל יותר לאמוד את יושרה של כל תורה, או יושרו של כל מורה שתיתקל בו, מאחר שגם במצב כזה הבֻדְּהַא ממליץ על זהירות, לבדוק דברים דרך פעולה ותוצאה. בחן תורה מסוימת על פי הנזק שהיא עושה או לא עושה כשאתה מיישם אותה בפועל. בחן מורים, לא על פי הכוחות המיוחדים שלהם, סמכותם העליונה, או דיבורם הנאור, אלא על פי הנזק שהם עושים או לא עושים דרך מעשיהם.
	תבנית הבחינה הזהירה חלה לא רק על פעולות ברורות ובולטות, אלא גם על מנגנוני הפעולה העדינים והדקים ביותר של הדעת: התגובה שלך לגירוי חושי, חוויותיך העמוקות ביותר במדיטציה או מחוץ למדיטציה. מה שלא תבחר לעשות—ובמיוחד כשנראה כאילו אינך עושה דבר—אל תהיה שאנן. סרוק היטב ובזהירות, שוב ושוב, אחר העקבות, גם הקלושות ביותר, של דחק או הפרעה שייתכן שאתה גורם שלא במודע, ולמד כיצד לנטוש כל דבר שאתה עושה שגורם לזה. המשך בזאת עד שאין יותר מה לנטוש.
	בדרך זו, הבנתך של אַפַּמָדַא עוזרת לוודא שהדרך שלך תוביל עד הסוף אל האלמותי. בשאילת משל נודע: אם האימון הוא כמו בניין, הרי שאַפַּמָדַא איננה רק יסודותיו. היא מהווה גם קירות וגג.
	טְהָנִסַּרוֹ בְהִקְּהוּ
	מתוך הספר טוהר לב
	מילון מושגים
	1. אַפַּמָדא/הישמרות. מודעות לסכנות והישמרות מפניהן. פעמים רבות הכוונה היא לסכנות פנימיות, כמו כוונות פוטנציאליות לפעול על פי תאווה, סלידה ואשליה.
	2. בְהַוַא/היהפכות. אימוץ של זהות בתוך עולם חווייתי מסוים, יחד עם היווצרות העולם עצמו.
	3. בוֹדְהִסּתַּא. שוחר התעוררות. כינוי לבֻדְּהַא לפני התעוררותו.
	4. בְרַהְמַוִהָרַא/גישה נעלה. גישה נפשית שבונה על כוונה טובה וחלה באופן בלתי מפלה ובלתי מוגבל. גישתם של בְרַהְמוֹת.
	5. גְ'הָנַא. מצב מדיטטיבי של ריכוז נכון, על פי הדרך. המילה, בפָלִי, קרובה גם לציון של להבה קטנה שאינה מרצדת.
	6. דְּהַמַּא. תורות הבֻדְּהַא. לעתים גם מידה נפשית, תופעה, מצב מדיטטיבי, פעולה, או שם נוסף לנִבָּנַא.
	7. הנחה. הרפיה נפשית מדבר כלשהו. מכיל קונוטציות של נטישה, זניחה וויתור על חזקה.
	8. וִנַיַא. קוד המשמעת הנזירי.
	9. נִבָּנַא/השתחררות. חירות, שחרור מכבלים, מטרת האימון.
	10. סַמְֹוֶגַא. אימה או חרדה לנוכח חוסר התכלית בחיים כפי שהם נחיים על פי רוב. מגיע לרוב בצירוף עם פַסָדַא, צלילות דעת וביטחון שליו בקיומה של דרך מילוט.
	11. סַמְֹסָרַא. ההתגלגלות הארוכה והמתמשכת מחיים לחיים במעגל הלידה והמוות.
	12. סַנְֹגְהַא. קהילת הנזירים, או קהילת כל אלה שהגיעו לידי רמת ההתעוררות הראשונה, חדירת־נחל.
	13. סַתִי/זכירה. הכוונה והחזקה פעילה של דבר מה בדעת.
	14. התמוגגות. תחושת עונג, לעתים עז, שעשויה להתאפיין במלאוּת גופנית או רעד מסמרר, נעים וממריץ.
	ניקוד והגיית מילים בפָלִי
	בניקוד והגיית מילים בפָלִי, יחולו הכללים הבאים.
	ב – תמיד מבוטאת כדגושה, כמו במילה "אַבָּא.” לעולם אינה מבוטאת כבמילה "אָבוֹת.”
	פ – כמו ב, תמיד מבוטאת כדגושה, כמו במילה "פַּעַם,” ולא כב"אַף.”
	ה – כמעט תמיד מתפקדת כתוספת נשיפתית לעיצור, כלומר, עיצור עם נשיפה בהגייתו, כמו במילה (תמר) מַגְ'הוּל. במילים שמסתיימות בתנועה אֶ, היא תהיה האות הסופית.
	ו – צלילה כמו של W באנגלית, או כמו במילה וַאלְלַה.
	עיצורים כפופים
	אלה מבוטאים כצלילם הרגיל בעברית, למעט מיקום הלשון, שנוגעת בחך בהגייתם ועוזרת בהפקת צליל אַפִּי. יש לשים לב לנקודה מעל כולם, מלבד ט, המציינת את הבדל מיקום הלשון. הם: דֹ, ט, מֹ, נֹ, לֹ. האותיות מֹ ו־נֹ מייצגות עיצור וילוני, ומבוטאות בצורה דומה, כמעין נְגְ אפי. ניתן למצוא מידע נוסף בנושא עיצורים כפופים בויקיפדיה.
	הברות
	הברות מחולקות לקצרות וארוכות. הארוכות נשמעות למעשה כמו הקצרות, אלא שהן מבוטאות למשך פרק זמן מעט ארוך יותר. כלל אצבע לא רע הוא אורך כפול. בעברית מודרנית, דוגמה להברה קצרה כזאת היא "אבא" ואילו ארוכה תימצא במילה נַעֲרָה, בהנחה שאין הדגשה של האות ע (קרי, נא–א–רה).
	ניקוד הברות ארוכות – אָ, אֶ, אוֹ, אוּ, אִי
	ניקוד הברות קצרות – אַ, אֻ, אִ
	במילים שמסתיימות בהברה אִי—ולכן שיש צורך לסיים אותן באות י בשביל קריאה נוחה—סיום קצר יסומן ב־אִי ואילו סיום ארוך ב־אִיִ.
	באותו אופן, סיום קצר של אֻ יסומן ב־אוּ, ואילו סיום ארוך ב־אֻוּ.
	דגשים
	עיצורים מודגשים, כמו בּ, דּ וכדומה, יבוטאו למשך פרק זמן כפול, כצליל חיבור צמד אותיות ה־ק בצירוף “מרקְ־קַר.”

