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 רוט החוליותיפ

 

    כריסטינה פלדמן
 
 

 ירדן פלד: תרגום

 

 

 DependantOrigination.pdf-https://www.tarabrach.com/mtti/Feldman                      :מקור

           האוס המדיטציה גאיה של מרכז מהמייסדים  (Christina Feldman)   כריסטינה פלדמן

(Gaia House )מלמדת ומובילה ריטריטים של מדיטצית תובנה ברחבי העולם 6791-מ. באנגליה .

לאחרונה מעורבת  .מסצ׳וסטס, Barre- ב IMS  (Insight Meditation Society )- מורה בכירה ב

 .בדיאלוג בין תרפיה קוגנטיבית לתרגול בודהיסטי
 

*** 
 

. היא התנאי הבסיסי להכרה (דפוס, הבניה מנטלית, התניה) ַסְנְקַהאָרה: (ִויְני אָנה)הכרה 

ושות הנכנסות הכרה משמשת במובן של מודעות לכל התח, בחוליות ההתהוות המותנית

, הכרת חשיבה, הכרת תחושה, הכרת שמיעה, כך יש הכרת ראיה. דרך דלתות החושים

וישנה , אחת או אחרת מבין הכרות דלתות החושים שולטת, בכל רגע ורגע. והכרת הגוף

 .ערות לכך במידה ואנו בתשומת לב

 

ההכרה או האופן בו  –הכרה גם מתארת את האקלים הבסיסי של התודעה בכל רגע נתון 

עמום או , בין אם זהו טעם דוחה, מקבלת טעם שונה בכל רגע, התודעה למעשה מעוצבת

לא נבחין כלל בחלק מן ההכרות האלו , מעניין לראות שאם אין עניין או התכוונות. חמדני

הסרט מותח ואתה לחלוטין , אם אתה יושב בסרט וצופה בו במלוא ההתלהבות, למשל. בגוף

ייתכן שלא . כן כי לא תשים לב לאדם היושב מאחוריך ולועס פופקורן בקוליית, שקוע בצפייה

ייתכן שלא תשים לב ליתוש שבדיוק עוקץ את . תשים לב כי ישנן תחושות המתחוללות בגופך

 .מכיוון שהכרה מחזיקה למעשה אותו יסוד של עניין או התכוונות. עורך

 

מכיוון שיכולת ההכרה , העולם הכרה אף  מתחילה לעצב את האופן שבו אנו רואים את

אובייקט זהה ייראה שונה בעיני , ומשום כך. היא בעלת טעם. מתובלת יותר מאשר ניטראלית

אם נצא , לדוגמא. פי הכרתו והסנקהארות הנוכחות באותו רגע-כל אחד על, בני אדם שונים

קהארות ובהתאם לסוגי ההכרה או הסנ, בהתאם למי שאנו, כולנו אל השדה מאחורי המרכז

זה שטח אדמה "בנאי עשוי לומר , ילד היה רואה את השדה כמגרש משחקים, באותה עת

עלינו , הו"ופעיל סביבה יאמר " בואו ניטע כאן כמה צמחים"חקלאי יאמר , "נפלא לבנות עליו

 ".לעשות כך וכך כדי לשמר את השדה

 

על ידי הסנקהארות של הכרה הוא שהיא אינה רק מעוצבת ( האינטראקטיבי)החלק ההידודי 

החלק ההידודי של הכרה מתרחש כל . אלא היא גם מעצבת את הסובב אותנו, והבורות

 .בין אם אנו שמים לב לכך ובין אם לאו, הזמן

 

. אך זה מעט פשטני מדי, תודעה/לעיתים מושג זה מתורגם כגוף. רּוָפה-נ אָמההכרה מולידה 

כל המראות . אלא את כל הגופים האחרים גם כן ,מתאר לא רק את הגוף שלנו, או גוף, רּוָפה
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רּוָפה מתארת סוג של יסוד , אם כך. במובן של צורה או יצור פעיל, או התופעות הינן רּוָפה

 .חומרי

 

סוג תשומת הלב אשר , המגע, הכוונות, התפיסות, מתארת את התחושות, או תודעה, ַנאָמה

נאמה מתארת את כל התנועה , כך אם. אנו מפנים למה שמופיע בשדה המודעות שלנו

האופן בו זה עובד הוא שיש הופעה . המתרחשת בתודעה על כל מרכיביה ביחס לחומריות

סוג היחסים שיש לנו עם כל . של רּופה ולאחר מכן ַנאָמה יוצרת תפיסה או דעה בנוגע לכך

 .לכך או לאבין אם אנו ערים , מעוצב על ידי מה שמתרחש בתודעה, כולל גופנו שלנו, רּופה

 

, כל הזמן בתנועה, משתנה תמידית, רּוָפה-אותו ַנאָמה, הצורה של התודעה והגוף שלנו

הכרה . גומלין-ותודעה מצויים תמיד בתלות, גוף, הכרה. לעולם אינה נשארת אותו הדבר

אם עלתה הכרה שתובלה בכעס או . מובילה את הגוף ואת התודעה לפעול באופן מסוים

היא למעשה סיפקה את התנאים לגוף , י דיכאון או חרדה או כל דבר אחרעל יד, תאוותנות

אנו יכולים . או גוף כועס, אנו יכולים להיות בעלי גוף עצוב. ולתודעה להתארגן באופן מסוים

ואותה תחושה של הגוף אינה רק מה שקורה בגוף , גוף מפוחד, להיות בעלי תודעה קשובה

 .תודעהאלא גם מה שקורה ב, מבחינה פיזית

 

היא לחשוב על אדם הצופה במשחק כדורסל או כדורגל או כל ספורט אחר , דוגמא טובה לכך

הם , הם מתעניינים? לא כך, הגוף והתודעה קשובים במיוחד, כעת. שמרשים אתכם במיוחד

הם הופיעו בהתייחס , הגוף והתודעה קשובים לחלוטין. הם נרגשים, הם מעורבים, להוטים

. הגוף והתודעה לא ממש מתעניינים בכל דבר אחר, בעשותם כך. פהאל הדבר הזה הנצ

הוא לא שומע אפילו ? האם ראיתם אי פעם אדם צופה במשחק פוטבול במלוא ההתלהבות

הגוף והתודעה מעוצבים באופן מסוים על ידי מה . את רעש המכוניות על הכביש הקרוב

 .שנחווה לפני כן

 

, תצורות קרמתיות, התהוות, בחוליות של בורותכל האירועים שהתרחשו עד כה , אם כך

דחפים .. אלה הם למעשה הצעדים החשובים ביותר ביצירת קרמה –תודעה /הכרה וגוף

 .הם למעשה ייצור קרמה –כל מה שקורה בגוף ובתודעה  –רצוניים אלו 

 

ָנה)ששת מרחבי החושים  אי אט  ל  אנו מתקדמים מגוף ותודעה אל עבר שש דלתות  (:ס 

היא , אחת ההבנות העמוקות יותר שאנו יכולים להבין. ם או ששת מרחבי החושיםהחושי

לגוף יש , ממש כפי שלאוזניים יש קולות. ההכרה בכך שתודעה היא אחת ממרחבי החושים

תודעה . ותפיסות אשר עולות ולאחר מכן חולפות, דימויים, לתודעה יש מחשבות, תחושות

 –ים יש לנו הרושם שהתודעה הינה קבועה ורצופה לעית. פי נטיותיה-מופיעה וחולפת על

אך חקירה , "בתפקיד"יש לנו הרושם כי התודעה תמיד ". אין הפסקות כאן", אתם יודעים

 .מעט יותר מעמיקה של מה קורה בפנים התודעה למעשה מנתצת תפיסה זו

 

ָסה)מגע  ת החוש מגע הוא המפגש בין דל. מופיע מגע, כאשר דלתות החושים פועלות :(ְפה 

הכרת הגוף , כאשר גופך מעקצץ. הופיעה שמיעה, צלצלתי בפעמון –לבין המידע החושי 

במופע תמיד . דלת חוש הריח מופיעה, אם הרחת דבר מה מתבשל במטבח. שלך מופיעה

 .שלושה מרכיבים אלה יחד הם מגע. האובייקט החושי וההכרה, חוברים יחדיו דלת החוש
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משמעות . העולם מפסיק, ועם הפסקת המגע. העולם מופיע, כי עם מגע, הבודהה אמר פעם

אלא הכוונה היא כי ישנה הפסקה של העולם כפי שהוא נתפס . הדבר אינה הכחדת העולם

כל רגע של מגע . של העולם" אישית"ישנה הפסקה של תפיסה . מבעד לסנקהארות ולבורות

שנוכחים עבורנו בכל הוא למעשה בידוד של רושם אחד מתוך מכלול הזרם של הרשמים 

 –של רשמים ותופעות אשר מתרחשים , כמובן, יש מספר עצום.. אף כשאנו יושבים כאן, רגע

אל , מגע הוא מה שקורה כאשר דבר מה קופץ מן הרקע האחורי. מראות, רגשות, צלילים

ההכרה ודלת , מתקיים מפגש בין האובייקט החושי, אנו מסבים לכך תשומת לב. החזית

 .זהו מגע. ר ניכר לנוהדב. החוש
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :כדברי שאריפוטרא המכובד, הגוף והתודעה תלויים זה בזה בקשרי גומלין

 

עם הגוף , התומכות זו בזו, בדומה לשתי אלומות ניצבות של קני סוף"

 אם נסיר. יש גוף ותודעה, עם ההכרה כתנאי; יש הכרה, והתודעה כתנאי

אם נסיר את . חברתה תיפול, את האלומה הראשונה של קני הסוף

עם הפסקתם של , באותו אופן. תתמוטט הראשונה, האלומה השנייה

פוסקים הגוף , עם הפסקתה של ההכרה; פוסקת ההכרה, הגוף והתודעה

  [1]."והתודעה

 

[S.II.114] 

 סוטת קני הסוף Nalakalapiyo Sutta - מתוך

   

  טייןסוזף גולד'ג
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 לימוד ממעמקים
 

 קיטיסארו 
 

 

 שולה מוזס: תרגום

 

 

 יםבאישור המחבר Listening to the Heart: A Contemplative Journey to Engaged Buddhism :מקור

 Rhodesבעל מלגת מחקר , בוגר אוניברסיטת פרינסטון, יליד טנסי, Kittisaro))קיטיסארו 

שנים  61לאחר . ה בתאילנד'צ אהן'למנזרו של אג 6791הצטרף בשנת , וניברסיטת אוקספורדבא

קיטיסארו . דרום אפריקה וישראל, אמריקה, הוא פשט את הגלימה ומאז הוא מלמד באירופה, כנזיר

אן מאסטר הואה והוא מחפש דרכים לשלב בין 'שנה במסורת של מורה הצ 51גם למד ותרגל במשך 

 קיטיסארו מנהל יחד עם אשתו טניסארה את מרכז דהרמה, כיום. והמהאיאנה רוואדהמסורות התה

  .גירי בדרום אפריקה שמשמש כמקום לריטרטים וכמרכז לפעילות דהרמה בקהילה

*** 

 ,צללים ,בועות ,אשליות ,חלומות כמו הן המותנות הדהרמות ״כל ,אומרת היהלום סוטרת

 באות ,שלנו החוויות כל ,הדהרמות כל ״.כאלהכ ןבה רהרוה ;ברק והבזק טל אגלי כמו

 הוא אך ,כדבר להיראות יכול צל ?מבודדות ישויות הם צללים האם .צללים כמו הן ;והולכות

 כל .אחר למשהו קשור הוא ;מבודד הוא אין .אחר אובייקט שמאיר לאור קרוב קשר קשור

 ?עצמאיות ישויות הם םהא אך ,הדשא על יהלומים כמו ,טל אגלי כמו הן המותנות הדהרמות

 יחידים אנחנו האם .נעלמים הם ואז שם הם .מתאדים הם זורחת כשהשמש אך ,שם הם

 שאנו האוכל ,האוויר ,השמש כגון ,אחרים דברים אך ,שכן לחשוב עלולים אנו ?מבודדים

 .הזמן כל בנו ותומכים אותנו מקיימים כולם ,אוכלים

 

 סערות ,גירי הדהרמ המדיטציה רכזמ שוכן שם ,דרקנסברג בהרי .לברק בקשר גם נכון זה

 הן הלילה לתוך ממשיכות כשהן .הצהריים אחר בשעות בקיץ מתפתחות מופלאות ברקים

 את מאירים ,סגול בגווני ,רגילים בלתי זוהרים הבזקים .כבוד יראת של הרגשה מעוררות

 אפשר אי .הבא הברק יגיע מתי לדעת אין לעולם ;צפויים בלתי הברק הבזקי .החשיכה

 ,דבר של בסופו .בלבד לרגע מגיע הוא כי .לראותו להצליח מנסים מגיע כשהברק אך ,לנחש

 לקח .מתיש הוא ,רגע בן שנעלם מה את רגע בעוד להאריך ,נתפס הבלתי את לתפוס הנסיון

 .עמוק ושקט עצום מרחב לתוך התמוססל ממשיכים והרעם שהברק לב לשים זמן מעט לא לי

 ואת הברק את ללכוד יכולים אנו אין .איננו הוא ואז ,כאן הרעם .איננו הוא ואז ,כאן הברק

 וליהנות לנוח יכולים אנו .הופעתם של החולף הריגוש את להעריך יכולים אנו אך ,הרעם

 .התנועה חסרי והשקט המעמקים ,החושך לתוך שלהם המהבהבת מההתפוגגות

 

 למצוא הנסיון אך .הארעיות עולם את ,התופעות של המותנה העולם את רק להכיר נוטים אנו

 מאגלי לבקש כמו זה .ישתנה שהוא לרצות ולא ,בברק לאחוז לנסיון דומה תנאיםב בטחון

 אנו .התופעות של החולף לטבע ערים אנו ,כך מהרהרים אנחנו אם ,אולם .יתאדו שלא הטל

 .קיימות אינן שהן במקום נפרדות ועל מוצקות על רומזת כשהיא ,מטעה שהשפה מבינים

 אנחנו כאשר .בככותם ,שהם כפי דברים לדעת פירושה .ַטְטַהא היא לכך הבודהיסטית המלה

 המרחב לתוך בחזרה מתפוגג הברק שהבזק מבינים אנו ,מגיבים במקום מתבוננים ,כך

 ,מרפים אם ,היאחזות אין אם אך ,חרדה מעורר זה ,הברק בהבזק נאחזים אנו אם .האינסופי
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 לא ,התנועה באמצע ושקטים דוממים אנו ,כך מהרהרים כשאנו .ינוחיםונ משוחררים אנו

 העצום המרחב את להעריך גם יכולים אנו אך ,שם הברק .פוחדים ולא ,דוחים או נאחזים

 את ולהעריך ,זו ככותב ולשכון לנוח יכולים אנו .האינסופי החושך את ,הגיע הוא ממנו

 המחשבות זאת ובכל .החיים של ספור איןל הרבות תמורותה את ,הטל אגלי את ,ההבזקים

 אינה שהיא עד ממשית לא כך כל הינה הוויהה ככותש לחשוב נואות להוביל עלולות שלנו

 אוחזים אנו ולכן ,במשהו להחזיק מוצק יותר הרבה לנו נראה .אמיתית תמיכה להיות יכולה

 נאחזים אנו ,לביקורת הופכים והם בשבחים אוחזים אנו ,למחלה הופכת והיא בבריאות

 הקרקע היכן ?האמיתי מנוחתנו מקום היכן ,השינוי בתוך .זיקנה לתוך נמוגים והם בנעורים

 ?שלנו

 

 הם .מאד עוצמתיים אלה הרים .ברקים של תופעות הרבה הכי מתרחשות דרקנסברג בהרי

 .אפריקה של כטיבט גם השידוע ,וטוסל ממלכת במדרון ,רגל 01,111 לגובה מתנשאים

  שם ,החניתות״ ״מחסום או (uKhahlamba) אוקהלמבה אלה להרים קוראים והזול בשפת

 .במבו הר על ממוקמת גירי הדהרמ .לשמים שמגיעות החדות הפסגות את במדוייק שמתאר

 אליו המקום זה.הפתחים״ ״מקום או הגשם״ ״מקום פירושו שבזולו ,מוולני גם נקראת היא

 של קרב מתאר מוולני של (בושמני) סאן-קהוי  עתיק ציור .לגשם להתפלל המקומיים באים

 של המרהיבים וההבזקים הרעם של המתגלגל הרעש הקיץ בעונת .גשם בחיית שאמאן

 .דרקון של כמו עוצמתית נוכחות מעלים הברק

 

 שאב מפני ניתן השם ,הסיפור לפי .באפריקאנית הדרקון״ ״הרי פירושו דרקנסברג ,ובאמת

 ,בקייפ הבריטי מהשלטון לברוח בנסיון הארץ לפנים טוריתההס הדרך את שעשו  ובנו בורי

 הבודהיסטית שבקוסמולגיה לציין מעניין .עננים העטופים ההרים מעל עף דרקון שראו דיווחו

 בין מהפנט קשר יש .ומגשם מברק ,מאש יותר שחזק שמיימי נחש הוא ,נאגה או ,הדרקון

 החוויה ,סאן-הקהוי אומנות ארתשמת הדרמה ,המזרחית העולם תפיסת בין ,האלה השמות

 שהם טבעיותה האוויר מזג תבניותו ,אלה עתיקים הרים של הבראשיתי חוהכ של עצמה

 .אליהם מושכים

 

 ככותל טובה מטאפורה ,ההר של הקביעות על בו רהרלה נהדר מקום הוא המדיטציה מרכז

 מיילים למרחק עשנשמ אדיר רעש יש ,מגיע כשהרעם .הִניַבאנָ ה של בסיסה ,תמיד-הנוכחת

 עדיין בהרים הרעם של והמתגלגל החד הקול ;אלה סערות של עוצמתן את אוהב אני .רבים

 חד קול כל כך ,העצום המרחב לתוך חזרה מתפוגג שהברק כפי .כבוד יראת בי מייצר

 שמה לומר אפשר ,נעלמת הרגעית כשהתופעה .שמתחת לשקט חוזר הרעם של ומתגלגל

 הבזק רואים כשאנו .מתוכן ריק ;מגדירים מאפיינים שאין פירושה ריקות .ריקות זה שנותר

 אלה .חזק״ זה או קרוב״ ״זה ,סגול״ ״זה אומרים אנו ,רעם של טפיחה שומעים או ברק

 ותכונות .השפה באמצעות לתאר יכולים שאנו סימנים או מאפיינים יש הצורות לכל .צורות

 .בשמות אותן מכנים כשאנו יותר מוחשיות להיות הופכות וסוג צורה ,אור של אלה מובחנות

 

 של רושם נותן הוא .ל״זה״ או ל״דבר״ להפוך נוטה הוא ,למשהו לב תשומת מקדישים כשאנו

 את מתייגות מודעות חסרות ותפיסה לב תשומת .באמת הוא מאשר קבוע יותר משהו

 ההבזק .יותועצמא מבודדות בישויות מלא מוצק עולם של התחושה את יוצרות ,שלנו החוויה

 .ל״הלילה״ הופך השחור והמרחב ,ל״הרעם״ הופך המתגלגל הרעש ,ל״הברק״ הופך בשמים

 אנו .השפה ידי על שמתוארות תכונות יש לגוף גם .בו וארוג באחר תלוי אחד כל במציאות

 .שלנו אחרים לתאורים יחסי רק הוא מושג כל אך ,נמוך או גבוה ,קטן או גדול שהוא אומרים



 
 

  

 
 - 7  -

 7102 אוקטובר-ספטמברגיליון        

 

www.buddhism-israel.org        

  

 התהוות מותנית     

 

 ״אני-ו זה״ את אוהב ״אני .רעים או טובים ,כבדים ,קלילים הם .מאפיינים יש רוח למצבי גם

 של  נוסף פירוק כדי תוך ,התודעה את ולעצב להגדיר שעשויות הבחנות הן זה״ את אוהב לא

 ומוחשיות יות״-״דבר של סוג יש האלה המאפיינים לכל .יםנקטנט לחלקיקים שלנו המציאות

 הלילה מתוך בולט שהברק כפי ,הרקע מתוך בולטים הם .מוכרות אופייניות תכונות בעלות

 .השקט מתוך והרעם

 

 מאפיינים בעלות מהות או צורה היעדר של במובן ״ריקות״ במלה משתמשים אנו כלל בדרך

 ואומרים יוצאים אתם .אחד״ אף כאן ״אין ,ואומרים לחדר נכנסים אתם ,למשל .מובחנים

 אתם ״?ג׳ו את ראיתם לא ״האם ,אומרת והחברה  ״.ריק הוא ,בחדר אחד אף ״אין ,לחברה

 האם ?הריקות הלכה לאן ״.ריק לא החדר ;ההיא בפינה ג׳ו הנה ,״הו ,ואומרים לחדר חוזרים

 יכולים הייתם .הריקות את איכלס שג׳ו לומר היא זה על להסתכל אחרת דרך ?אותה הרס ג׳ו

 הצורה האם ,אבל .הריקות וךבת מופיעה צורה .הריקות בתוך יםמופיע תנאיםש לומר

 נראות ריקות-ואי ריקות ,ראשון במבט ?הצורה את מעכבת שהריקות או ?בריקות מתחרה

 ריקות כזה באופן .ביטוי לידי לבוא לצורה מאפשרת הריקות ,אולם .נפרדות תופעות כשתי

 ,דבר של לאמיתו ,אוה כשתיים שנראה מה .נפרדות ואינן הדדי באופן בזו זו תומכות וצורה

 .דואלית לא מציאות

 

 או ,סּוְנַיַטא אוה התופעות כל של הבסיסי הטבע ,הבודהיסטית ההבנה של המבט מנקודת

 הוא .עכשיו שקורה במה מתחיל היה הוא .ופשוטה נגישה בצורה ריקות לימד הבודהה .ריק

 ספר קוראים אתם אם ,למשל ״?כעת תודעתכם את שממלאים המאפיינים ״מהם ,אומר היה

 עונים אתם ״.עייף מרגיש אני ;חלש הקריאה ״אור ,לומר עשויים אתם ,בלילה ,יטהבמ

 לענות יכולים הייתם אך .מזה ריקה אינה שלכם התודעה .לו ערים שאתם מה של במונחים

 ארוחת לאכילת או לעבודה שקשורות החוויות היכן ,למשל .שחסר מה של במונחים גם

 הוא זו נקודה להמחיש כדי ״.אלה מחוויות ריק וכחיהנ ״הרגע ,אומר היה הבודהה ?צהריים

 .וכדומה עצים ,פילים שם היו (זמנים באותם) ביער כשהיה .שמסביבו בעולם משתמש

 בעלי ,היער מתפיסת ריקה - דברים מאותם ריקה היתה החוויה ,מדיטציה בצריף כשהיה

 .כאן נמצא כאן כעת משנמצא מה אך - העצים ,החיים

 

 ממה ורק אך מורכבת היא ;קרומהב ריקה שלנו שהחוויה יודעים אנו ,רבבע ,דומה באופן

 הכרה תוך ,הריקות תפיסת את ציגה הבודהה בה ההדרגתית הדרך היתה זו .עכשיו שנוכח

 .נעלם ואז מופיע הברק .נעלם ואז שם שנמצא משהו של הרגשה .ובהיעדרן צורות בהופעת

 להתחיל יכולים אנו כך .לריקות השער הז תנאיםה של החולף הטבע את למודעות להעלות

 אלא ,דברים של נוכחות נגד או בעד עמדה נקיטת זו אין .הזה העמוק קרוןיהע את להבין

 שקרה ממה ריק שהוא לכך לב ותשומת נוכחיה לרגע לב תשומת של יחסים מערכת ייסוד

 .כן לפני

 

 קטגוריות משחל התודעה ושל הגוף של תנאיםה את חילק הבודהה ,בכך להרהר כדי

 תיאר בה הדרך היתה זו .קיום״ של ״מצרפים או ״ערימות״ ןשפירוש ,ההָ ְדָנְָהְַָקָ ותהנקרא

 המצרפים חמשת .״העצמי״ ואת ״העולם״ את שמהווה מה של המכלול תא הבודהה

 האר  ה  ק  נ  ס   ,(תפיסה) אי  נ  ס   ,(הרגשה/תחושה) אנַ דַ ו   ,(צורה) הפ  רּו הם (ההָ ְסַקְנְד  בסנסקריט)

 האנ  י  ינ  ִו-ו (מכוונת פעילות בעקבות שמתהווים טייםהקרמ והמבנים הרצון ,מנטליים פוסיםד)

 (.חוש תהכר)

 



 
 

  

 
 - 8  -

 7102 אוקטובר-ספטמברגיליון        

 

www.buddhism-israel.org        

  

 התהוות מותנית     

 

 של הפנימית התחושה את וגם החיצונית התחושה את כולל הצורה של הראשון המצרף

 קרובים ,אורגניים לאו אורגניים ,הדברים כל של והתבנית הצורה את כולל גם הוא .הגוף

 יכולים לא אנו .פחות מוחשי וההרגשה התחושה של השני המצרף .וגסים עודניםמ ,ורחוקים

 ותחושה הרגשה .שלנו הלב תשומת את מעוררת בהחלט הרגשה אך ,הרגשה לראות

 מלווה ,חיצונית או פנימית ,חוויה כל .וניטרלי ,נעים לא ,נעים :היבטים לשלושה מסווגות

 המצרף ,התפיסה .אדישות או ,רצון ותשביע אי ,רצון שביעות של בתחושה ,בהרגשה

 לזהות מסוגל אהיה בעיר אלך אם .ולהיכרות לזכרון וקשורה עולמנו את ממסגרת ,השלישי

 תבנית של הרביעי המצרף ,רהאסנקה .לתפיסה הודות ,אחרים ואנשים ,חנויות ,רחובות

 שמים ואנ אליהם בדברים כמותנה נראה עולמנו .הלב תשומת את מכוונת ,מודעת פעילות

 של בעולם לשכון מתחיל ממש אני ,העבר על תמיד שלי הלב תשומת אם ,למשל .לב

 ,עצוב ארגיש מכאיבים זכרונות יש אם .״העצמי״ של התחושה את שמעצב מה זה .זכרונות

 .שמחים זכרונות על כשאחשוב שמח ארגיש - ולהיפך

 

 ,לריחות ,לצלילים ,תלמראו מכוון הרצון כאשר יםמתרחש רצוניים מבנים או ותראסנקה

 מושפעת העצמי תחושת ,כללי באופן .מנטליים לאובייקטים או ,מגע של לחוויות ,לטעמים

 שוב התעכבות ידי על התודעה של נטיות מטביעים שאנו ככל .אליו לב שמים שאנו ממה

 של האנרגיה זורמת בהם פסיכולוגיים חריצים נוצרים ,מחשבות ועל שונים סיפורים על ושוב

 על ששולטים ,עמוק באופן מותנים דפוסים ,רותאסנקה הן אלה מורגלות נטיות .ודעההת

 של רגעים שכוללת ,התחושתית ההכרה הוא האחרון המצרף .העצמי תחושת של הפעילות

 התחושתית ההכרה את מדמים לפעמים .וחשיבה נגיעה ,טעימה ,הרחה ,שמיעה ,ראייה

 שחושב ,ששומע מתמשך עצמי של האשליה את ומייצר ,למשנהו אחד מחוש שנע לחשמל

 לייצר שנוטה מפולגת ידיעה ,ודואלית פצלתמ תודעה על מרמז האנ  י  ינ  ִול הפאלי המונח .וכו׳

 .ואובייקט סובייקט

 

 הארוג השטיח של החוטים את לפרום דרך פשוט היא אלהה הקטגוריות לחמש השמות מתן

 בטבע בזהירות להגות הדרך חפשמ את לעודד שנועד ,לתרגול עזר ,שלנו החוויה של

 .ו״העולם״ ״האני״ בתחושת לתמוך כדי יחד רוגיםא מצרפיםה עירות של רגע בכל .המציאות

 :כך זה שאין אמר הבודהה ,אבל .מוצקות ושל חיבור של האשליה את יוצרים הם ,ביחד

 

 הבדיק ולאחר ,המים פני על תצפו הןכש הגנגס מי של רבותה בועותב הביט אדםש נניח

 בדיוק אופן באותו .מהות וללא ,ממשית לא ,ריקה נראית אחת כל כיצד ראה מעמיקה

 .קבוע עצמי וללא ,וליםחל ,ריקים שהם מגלים אנו המצרפים את בזהירות כשבודקים

 

 אנו .בה לבקר יכולים שאנו ממשית מאד ישות של תחושה ייצרותמ הגנגס״ ״נהר המלים

 ללכוד ננסה אם אולם .המים בזרימת התבונןול צ׳אי לשתות ,הגנגס גדות על לשבת יכולים

 חסרות הבועות כמו ,דומה בדרך .ידינו ביןמ ממש קויחמ הוא .נצליח לא ,״הגנגס״ את

 לנו יש .מוצקה מהות שום בהם אין .ריקים האלה המצרפים חמשת ,הנהר פני עלש מהותה

 יכולים אנו .זאת ותלעש נוכל לא ,״אני״ שנקרא במה לאחוז ננסה אם אך ,עצמי תחושת

 ללא נעלמים טל אגלי .טל אגלי כמו הם אך ,עצמאי קיום יש אלהה מצרפיםשל לדמיין אפילו

 ומעניקים ,טל״ ״אגלי שנקרא משהו תופסים אנו .המוקדם בבקר זורחת כשהשמש עקבות

 שהם לרצות עשויים אנו .יהלומים כמו מנצנצים שהם ,יפים שהם אומרים אנו ;תכונות להם

 .המציאות נגלית מקרוב יותר בהם כשמתבוננים אך ,כ״דברים״ נראים הם .בבעלותנו יהיו



 
 

  

 
 - 9  -

 7102 אוקטובר-ספטמברגיליון        

 

www.buddhism-israel.org        

  

 התהוות מותנית     

 

 בהרבה תלויה הופעתו .נעלם הוא ואז כאן הטל ,הבועות כמו .שהם שחשבנו מה לא הם

 .עצמאי באופן להתקיים יכול הוא ואין תנאים

 

 טבע על אור ןומקרי אמיתי שהוא חושבים שאנו מה על אותנו מיידע אוה .עמוק הרהור הז

 ״.כאן היא ,אמיתית היא ,תראו !היא ״הנה ,אומרת התפיסה ,בועה רואים כשאנו .המחשבה

 ״.נעלמה היא ,אמיתית לא היא ,תראו !איננה ״היא ,אומר אחר מישהו ,מתפוצצת כשהבועה

 האמיתי הדברים טבע את ללכוד יכולה אינה המחשבה .ממשיך הוויכוח ,איננה ,ישנה

 המלים .לתאר אפשר אי הזו הדהרמה ״את ,הלוטוס בסוטרת אמרנ וכך .והמסתורי

 במגבלות להכיר מתחילים אנו ,התופעות של הריק בטבע הוגים כשאנו ״.בפניה משתתקות

 .עצמה המחשבה של מהימן הבלתי הטבע על לחשוב ומתחילים ,השפה

 

 וויותתה .עליהם שלנו מההשקפות ריקים גם הם ,עצמאי מקיום ״ריקים״ הם כש״דברים״

 לא טל אגל .משליכה שהתודעה מה רק הם ,שלי ועל עצמי על מחשבות כולל ,שלנו והדעות

 שינוי של בתהליך ,ריק בבסיסו הוא אניכ תופסים שאנו מה ,האופן באותו .שם לעצמו מעניק

 .מתנים גורמים של רחב בטווח תלוי קיומו .מתמיד

 

 .הבעלות תחושת על רהרלה צטרךנ מתישהו ,משחרר יהיה שלנו המדיטציה שתרגול כדי

 והתודעה הגוף של הבעלים ״מי ,השאלה את לשאול תלמידיו את תמיד עודד צ׳ה ןאהאג׳

 לציית עליו היה ,לנו שייך באמת היה הכעס ״אילו :הכעס על זאת אמר הוא ,למשל ״?האלה

 פעם בכל .אחריו שולל תלכו אל .תעתוע רק שזה אומר זה ,לנו מציית אינו הוא אם .לנו

-מכלה להיות יכול הכעס ״.תעתוע הכל .אחריה שולל תלכו אל ,שמחה או עצובה שהתודעה

 הם חזקים רגשות .נעלם הוא ואז ,רוחנו את מרומם שבח של רגע .נמוג הוא ואז ,כל

 את לראות כדי ,במדיטציה .העצמי תחושת את מעצבים הם שבו אופןב במיוחד עוצמתיים

 במשהו נאחזים אנו אם .שלהם לארעיות לב לשים וניחי ,נכונה מבט מנקודת רגשותה

 במשהו בטחון להיות יכול כיצד .לחרדה התנאים את ,מיד ,יוצרים אנו ,הזמן כל שמשתנה

 ?רגע אחר רגע ,הזמן כל שמשתנה

 

 של העמוקה לאמת השער היא ,ובסבלנות בהתמדה ,ארעיות של ישירה תפיסה על שמירה

 אנו ,התנאים של תמיד-המשתנה הטבע לגבי בנתנוה את מעמיקים שאנו ככל .הריקות

 מוליכות תפיסות בה המעודנת הדרך את ומבינים ,שבהיאחזות התועלת חוסר את מזהים

  ,בסיסי באופן הריקה ,שלו המציאות את  תמיד מגלה ״דבר״ שנקרא מה כל .שולל אותנו

 בעלות-אי של וםלמק אותנו מביא הריקות על רהורהה זו בדרך  .המוצקות חסרת ,החולפת

 .וויתור

 

 נוכחותו על וחושב ,גירי הדהרמ את שמערסל בהר מביט אני ,ודואג נאבק כשאני לפעמים

 הדאגות כל .חשובות יהיו לא עכשיו שלי הדאגות מעטות שנים בעוד .שניםה מליון 221 בת

 לש לדעתם התגובות כל ,חברתית מעורבות של תכניות קידום או המדיטציה מרכז בניית על

 .הגדול הריק מרחבה תוךל בחזרה יתפוגג הכל ,אוהב ולא אוהב של והשפל הגאות ,אחרים

 לא ,ביומו יום מדי ,חיינו את ןנלכוו כדי .אחד יום ייעלמו הזה הגדול הארץ וכדור ההרים אפילו

 לעשות .שחרורו פעולה .ויתור של פנימי תרגול לפתח יש ,המציאות של הבסיסית ריקותה

 אפשר אי .מייצרת הנאחזת שהתודעה מהלחץ להרפות שוב ואז ,לעשות שצריך מה את

 .זו פנימית גישה ללא אפריקה בדרום לעבוד
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אין שם דבר שבעקבותיו ילכו . בתוך הריק הגדול לעולם לא ימצא אתכם מלך המוות

יש , הבנה נכונהעם כלומר , כשאנו רואים ומבינים בתואם עם האמת. חולי ומוות, זיקנה

 .אין בכלל עצמי, אין הם, כאן אין עוד אנחנו. גדולה זאת רק ריקות

 ן צ׳ה אהאג׳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 - ידיעה , הבנה, ראייה, שמיעה

 .כל אלה חד הם

 כשהירח בשמיים הקפואים שוקע

 ,ושעת חצות קרבה

 ,לצד צילי, את צילו של מי

 ?הקרה , תשקף הבריכה הצלולה

 

 

 המשורר שואדו

 

 יעקב רז –מתוך שיחות מטורפות 

 

 

 

 ק קורנפילד'ג
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 לנקות את המחסן
 

  בן קונלי
 

 פיני יניב: תרגום
 

 

 

                    Cleaning Out the Storehouse" by Ben Connelly, originally published in the"             :מקור

 www.tricycle.org      Tricycle: The Buddhist Review, vol. XXVI, no. 1. Fall 2016 issue ofבאישור 
     

במרכז  Katagiri Roshi  הוא מורה סוטו זן ויורש דהרמה בשושלת של( Ben Connelly) בן קונלי

( Inside the Grass Hut" )בתוך בקתת הקש"הוא מחברם של הספרים . זן במינסוטה-צייתמדיט

 .(Inside Vasubandhu’s Yogacara)" וסובנדהוארה של 'בתוך היוגאצ"ו
 
 

 

* * * 
 

 

שאתם מתעצבנים  בהאם שמתם ל? כמה פעמים שמעתם מישהו מתלונן על מזג האויר

האם הכרתם פעם מכור אשר ממשיך לחזור אל ? בגלל אותו טיפוס במשרד פעם אחרי פעם

או שמא הכרתם מישהו ששינה את החיים שלו לטובה כשצמח ? הסם שהורס לו את החיים

-ַאַלַיה, "תודעת המחסן"התפיסה הבודהיסטית של ? אל מעבר להרגלים הישנים שלו

חוזרים  צמחה לפני כאלפיים שנה כדי להסביר מדוע אנשים (alaya vijnana) ְנַיאַנה'ויגְ 

 -שתי פרקטיקות אימון . לעתים כה קרובות לאותם מצבים רגשיים ולאותן השקפות ועמדות

מודעות לכוח המופלא של המחסן ותשומת לב לרגש יכולים לשנות את ההרגלים השכליים 

ובתוך כך  לחולל שינוי , ומשוחררים, שמחה, ולעשותם יותר מלאי חמלה, והרגשיים שלנו

 .בחיינו

 

מקום בו שמורים ההרגלים , דעת המחסן מתייחס לרמה הלא מודעת של החוויההמונח תו

זרם במסורת , ה של הבודהיזםארַ 'אצַ גַ באסכולת היֹו. ומקום בו הם משנים צורה, שלנו

כך שבמקום , התרגול הוא הדרך שבה אנו נוטלים חלק בשינוי הזה, המהאיאנה ההודית

, נוכל להיות משתתפים פעילים, שלנו שנהיה מי שרק חוזרים על ההרגלים וההתניות

משלב תרגול , יוגה-או תרגול, אַרה'היֹוַגאצַ . בדרך שבה ההרגלים נוצרים, בהתכוונות מלאה

 הואדַ וַ ַר ה  ְת וזרם ה האנַ איַ הַ וחשיבה של זרם המַ 

למה כאסכולה אַרה כמעט נע'למרות שהיֹוַגאצַ . תוך שימוש בתפיסות חדשניות כמו המחסן

היא היתה ונותרה בעלת השפעה עמוקה במיוחד במסורת הטיבטית , תבודהיסטית נבדל

 .בודהיזם-ובזן

 

הלימוד הבודהיסטי שם דגש רב על מודעות בכל רגע ורגע לכל מה שנחווה באמצעות ששת 

המחשבה המערבית נוהגת לקטלג את . מישוש ותודעה, ריח, טעם, שמיעה, ראיה: החושים

אבל אם נחקור את החוויה שלנו , ים האחריםהתודעה בקטגוריה נפרדת מחמשת החוש

ברגע זה אתם רואים . תופעות, ברגע זה ניווכח שכל הששה הם פשוט דבר שמתרחש

אולי אתם . סימנים שחורים על רקע לבן ואתם חווים את הסימנים האלה כבעלי משמעות

ות של ישנן תחוש. או מכונית חולפת, אוושת הרוח בענפים, חתול מיילל: שומעים צלילים

אולי רוגע שננסך , גם רגש נוכח. ונשימה הנעה בחלל הבטן, מגע הרגליים ברצפה: הגוף

אולי ישנן . אולי חרדה נוכח אתגרי החיים, בכם כשאתם קוראים כתבים בודהיסטיים

מחשבות כשאתם תוהים כמה ערים אתם או כשדעתכם מוסחת מהטקסט הזה לטרדות 

http://www.tricycle.org/
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, ובה עם כל אלה היא מרכזית בתרגול הבודהיסטיהיכרות קר. מדאיגות הקשורות בעבודה

אבל התפישה של המחסן נוצרה מפני שמודעות עמוקה לרגע הנוכחי אינה . ולשינויים במחסן

 .מסבירה למה אנו נוטים לחוות שוב ושוב אותם תחושות ורגשות

 

ואז התודעה , אנחנו מאמינים כדבר שבשגרה שבאמצעות חושינו אנו רואים מציאות אמתית

שבני אדם , אומרת, לעומת זאת, אַרה'היֹוַגאצַ . מחליטה איך להפיק מזה את מה שהיא רוצה

מה , ומחשבה המצויים במחסן, תפיסה, חשים במציאות שנקבעת על ידי הרגלים של רגש

שמסביר כיצד אותה ידיעה חדשותית מולידה תגובות הפוכות אצל אנשים בעלי עמדות 

ד שאחר ידשדש ובע, חד יכול לקפוץ משמחה בשלוליתאו איך אדם א, פוליטיות שונות

חשבו עד כמה שונה היא התחושה של ללכת לעבודה כאשר אנו במצב . בכבדות בגשם

במצב האחד . לעומת אותן פעמים בהם אנו חוששים או כועסים על משהו, רגוע ונוכח, קשוב

בתנועות , שמייםבכחול או באפור של ה, נבחין בפניו היחודיים של כל זר החולף ברחוב

יתכן שאף לא נבחין שאנו , אך כאשר רגש חזק שולט בנו. במחשבות הבאות והולכות, גופנו

אנו עשויים להגיע בלי שנבחין כלל איך הגענו לאן . נוהגים במכונית או הולכים ברחוב

ההרגלים שבמחסן איפשרו לנו לנסוע והובילו אותנו . כאילו הלכנו מתוך שינה, שהגענו

אולי בלי שנהיה בכלל מודעים לרגש החזק , חלוטין במחשבות על הבעיות שלנולשקוע ל

 . שייצר את המחשבות האובססיביות ואת הניכור שלנו מחיינו

 

חשבו על כל מה שצריך היה . ההתניה שיוצרת את ההרגלים היא רחבת היקף עד מאוד

ת סימנים לראו. כבעלת משמעות הזאתלהתרחש על מנת שתפרשו את האותיות במילה 

מיליוני . שחורים ולייחס להם משמעות הוא הרגל של התודעה אשר פועל באופן בלתי מודע

גם . משחקות תפקיד כדי שתוכלו להבין כל מילה, פיזית ותרבותית, שנים של אבולוציה

הדחף להילחם או . ההרגלים הרגשיים שלנו נובעים מהתניות שלא ניתן לעקוב אחריהן

נולד לפני זמן רב מאוד מהתניות רחוקות לאין , ם קרובינו בעלי החייםלברוח שאנו חולקים ע

, אף הפסיכולוגיה המערבית משתמשת בטכניקה של שחזור מצבים רגשיים בילדות. שיעור

לימודי תודעת המחסן מדגישים עד כמה המחסן הוא . אשר מפעילים הרגלים רגשיים בהווה

ולהתמקד בדפוסים משפחתיים , שנוצרו בעברבמקום לחקור את ההתניות . עצום ובלתי נודע

אַרה מתמקדת במודעות 'היֹוַגאצַ , ובהטיות התפתחותיות, בדעות קדומות תרבותיות, מזיקים

כל זה לא בא לחלוק על פרקטיקות  של פסיכולוגיה . )עמוקה לרגש המתעורר עכשיו

 (. שגם הן טובות ומועילות, מערבית

 

וכפי שאמר הפילוסוף היווני . הוא כמו נהר זורם, הארַ 'אם לצטט כתבי יֹוַגאצַ , המחסן

המחסן יכול לעזור לנו להבין מדוע . לעולם אינך יכול להכנס לאותו נהר פעמיים, הרקליטוס

אחד ההרגלים החזקים ביותר של התודעה הוא : יש לנו תחושה של עצמי קבוע ומתמשך

את התחושה שהעצמי הזה  ולבנות לאורך הזמן, לחלק את חוויית המציאות לעצמי ולאחר

, המחסן וההתניות שהוא אוצר בתוכו, ואף על פי כן". אחר"קבוע ונפרד ממה שהיא רואה בו 

עקרון יסוד של החשיבה הבודהיסטית . כאן עצמי מתמשךאין . הם מיוחדים ושונים בכל רגע

שאנו  אַרה רבים מדגישים'וכתבי יֹוַגאצַ , הוא שהתחושה של אני קבוע ומתמשך הוא אשליה

המחסן הוא כמו נהר הזורם , למעשה. עלולים להתבלבל ולחשוב שהמחסן הוא העצמי שלנו

אני צועד לאורך הקרקע המיוערת ואני לוקח כמובן מאליו כשאני מתהלך שזהו . בעיר מגוריי

כשאני יושב במדיטציה , אך לפעמים, ממש אותו נהר שהאקלברי פין שיחק לצידו, המיסיסיפי

בלי , בלי עבר, בלי שם, כפי שזה ממש כרגע, ותו לא, אלו בבירור רק מים, תעל הגדה החולי

והיא תמיד משתנה , את הצורה שלו, זרימת המיסיסיפי מעצבת את הגדות שלו. עתיד
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. והוא מתרוקן במפרץ, וכאשר גשם מציף אותו, כשהיא אוספת חול מכאן ומניחה אותו שם

, אבל ברגע זה הם מיוחדים, פות גיאולוגיותהם עוצבו לאורך תקו: כך גם ההרגלים שלנו

 .    ליטול חלק  באופן שבו הם זורמים, תוך מודעות, וברגע זה יש לנו הזדמנות מדהימה

 

יותר , המחסן כך שהחיים שלנו יזרמו יותר בשמחהאנחנו יכולים להתאמן לשנות את 

כך שהאנרגיה שלנו תהיה חופשית להיטיב עם כל מי ומה שסביבנו , יותר בשלווה, בנעימות

הן שתי דרכים , להיות מודעים לכוחו הנפלא של המחסן ולהיות ערים לרגשות שלנו. ובתוכנו

רחשותו של שינוי זה הוא של הדימוי הקלאסי לאופן הת. עוצמתיות ליטול חלק בשינוי זה

שכלי או התכוונותי בנו זורע זרע במחסן אשר , כל דחף רגשי. פירות ועיבוד אדמה, זרעים

בכל רגע החוויה שלנו מושפעת במידה רבה . מחשבה או כוונה, ינבט בעתיד לפרי של רגש

אשר יתנו  ובכל רגע אנו גם יכולים לזרוע בכוונה זרעים. מזרעי העבר הנותנים פירות בהווה

של , של אנרגיה, של ענוה, של חסד, אנו יכולים לזרוע זרעים של תשומת לב. פירות בעתיד

אם לא נהיה קשובים לזריעתם של . קשת רחבה של אפשרויות מיטיבות, של שחרור, אמון

זרעים נוספים מן הסוג שאנו נושאים עימנו , כי אז נזרע בלי שנשים לב לכך, זרעים אלה

, אנו מעורבים בזריעת זרעים של כעס, מודאגים או משתוקקים, ו כועסיםכשאנ. מעברנו

 .בלי לתת על כך את דעתנו, דאגה או תאוה

 

הן דרך אחת להיות מודעים לכוחו המופלא של , והקריאה שלכם, הכתיבה שלי, רשימה זו

ת למרו. יום שלכם-ומיד אציע לכם אימון ספציפי לטיפוח המודעות הזו בחיי היום, המחסן

הוא כולל , שהאימון הבודהיסטי מזמין אותנו בדרך כלל לצלול אל מתחת למחשבות מילוליות

יש עצמה רבה בהעברת , אכן. סבל-תמיד מיקוד של התודעה במחשבות שמסייעות להעדר

למודעות לכך שהמחסן שלנו , המיקוד שלנו מאמון בסיפור שיוצרת התודעה על עולם חיצוני

אל לנו לראות את . ולם ואת מה שאנחנו מרגישים ביחס אליומוביל את השקפתנו על הע

אנחנו מקבלים את . עצמנו כקורבנות של העולם החיצוני או כקרבנות של ההתניות שלנו

: ואנחנו יכולים לבחור לעשות את מה שמועיל כרגע, פירות זרעי העבר כחווייה הנוכחית שלנו

 .לשתול זרעים מיטיבים

 

ם לי להיות יותר ער לכוחו המופלא של המחסן מאשר הניסיון שלי אין דבר אשר גור, עבורי

, נטוע ברגשות שבגופי, עצמי בתחושה של עד כמה העולם נראה לי שונה כאשר אני רגוע

יש גם שפע ,  ועם זאת. אשמה או יאוש, מנוהל על ידי כעס, לעומת כאשר אני מוצף ברגשות

מודעים -נצבעת על ידי ההרגלים הלאשל ראיות מדעיות המדגימות כיצד התפישה שלנו 

שנערך במעבדות אוניברסיטת  םוסטריאוטיפיבמחקר על דעות קדומות , לדוגמה. שלנו

הנסיינים . הוצגו לנסיינים לרגע חטוף תמונות של אדם צעיר שהיה חמוש או לא חמוש, שיקגו

התברר שמרבית . התבקשו לציין מי מהדמויות אחזה בנשק ומי אחזה בקלפי משחק

הטעויות היו כאשר הנסיינים זיהו את הדמות כאדם חמוש אם האיש בתמונה היה אדם 

חומלים יותר , מודעות לכוחו המופלא של המחסן יכולה לעזור לנו להיות צנועים יותר.  שחור

כולנו הגענו לרגע הנוכחי רואים ומרגישים את העולם בדרך שעוצבה על ידי . ומנומקים יותר

 .אחד מאיתנו יכול להשתתף ברגע זה בתהליך ההתניה שלנוכל . אינספור זרעים

 

  טיפוח המודעות של המחסן

 

הוא אורך דקה . הנה אימון קל שתוכלו להשתמש בו כדי לטפח את כוחו העצום של המחסן

שימו לב איך אתם מרגישים בלב . וקחו שלוש נשימות מודעות ועמוקות, עצרו. או שתיים
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, נו לעצמכם עשרה דברים מן העבר אשר שתלו זרעים במחסןעכשיו מ. ובגוף ברגע זה ממש

כל דבר שקרה , מכיוון שהכל קשור. שהיו מעורבים ביצירת התפיסה שלכם לגבי הרגע הזה

אחרי ארוחת צהריים אני : הנה דוגמא. אבל טוב להתמקד במצבים רגשיים, פעם נחשב-אי

ד עשר בעזרת האצבעות שלי אז אני סופר ע. עוצר ונושם שלוש נשימות מודעות ועמוקות

, הכביש הגשום אמש, התפישה שלי של הרגע הזה תלויה באהבתי לאימי", ואומר או חושב

התבוננות בגוזלי , סבי הזועף, המדיטציה שעשיתי הבוקר, לבנים פריבילגיים, איֵמי המלחמה

, ךשאני פוחד מהחוש, שאף פעם לא הרגשתי מספיק טוב עם עצמי כשהייתי צעיר, ציפורים

הזכרון שהעבר -פשוט תנו לזרעי. אין שום צורך לנתח. ואז אני ממשיך." דאגות מהעבודה

התזכורות שאינספור זרעים מעצבים את . למחסן, לשקוע לתוך הלא מודע, מעצב את ההווה

; עוזרות לנו להשיר מעלינו את ההרגל של להאמין בכל מה שאנחנו חושבים, הרגעים שלנו

והן עוזרות לנו להתמקד בבסיס ; סבלנים בדרך האיטית של השחרורהן עוזרות לנו להיות 

 . היכולת לשנות את התודעה שלנו, ההעצמה העמוקה ביותר שלנו

 

  תשומת לב לרגשות

 

חמלה -תשומת לב זו היא תרגול של התמקדות מלאת. תשומת לב  לרגשות היא עוצמתית

על האופן בו אנו מסתכלים לרגשות יש השפעה עמוקה . ברגשות הקיימים מתחת למחשבה

בכל רגע נתון אנו מקבלים את הפירות של זרעי העבר הרגשי שלנו . על העולם ופועלים בו

כוחו ימוצה לאור תשומת הלב ואם נהיה מודעים , אם נהיה מודעים לפרי הזה. בצורת חוויה

 כזו שאינה, אנו זורעים את הזרעים למודעות מלאת חמלה, חמלה וממוקדת-בדרך מלאת

רגשות של שמחה יכולים להיווצר בלי ליצור . ומאפשרת לדברים להיות, נאחזת בדברים

אנו מטפחים . ומצבי כאב יכולים להתקיים בלי שיבטאו את עצמם בדרכים מזיקות, היאחזות

אנחנו . את היכולת להיות נוכחים בחיינו בדרך שמאפשרת את כל מה שמתעורר ועולה

הוא תרופה , ביסודו, בודהיזם. ניעים את סבל העולםמפרקים את ההרגלים הרגשיים המ

תשומת לב לרגשות מכוונת היישר לשורשיו . של התודעה םסבל הנגרם מתוך דפוסי, לסבל

 . של הסבל הזה

 

טוב להתחיל עם מודעות ומיקוד בנשימה כפי שהיא , על מנת לתרגל תשומת לב לרגשות

כדי להיות מודעים לרגשות . רגע הנוכחיהגוף יכול לעזור לנו לקשור את המודעות ל. בגוף

גם מתחת לאלה העוסקים ברגשות , מחשבות וסיפורים, עלינו לצלול אל מתחת למילים

, חרדה מבעבעת בבטן: תוכלו למצוא את הרגשות ממוקמים בגוף. ובאיך אנו מרגישים

מחוץ , מקום-הרגש נמצא גם בשום. שמחה עולה לאורך עמוד השדרה, אשמה בוערת בחזה

תנו לו תשומת לב , התקרבו אליו. הרגישו אותו. אבל לא מחוץ להישג התודעה, יד-להישג

זה איננו תרגול בשליטה . וזרעי העבר ישאו פירות ויאבדו מכוחם רק מפני שנחשפו, אוהבת

דומה הדבר ; זה תרגול בלהרגיש בפשטות ובחמלה מה נוכח כעת; או במתן שמות לרגשות

לא קוראים לו בשם , ואנו פשוט שומעים אותו, יפור נשמע בחוץלישיבת מדיטציה כשציוץ צ

 .     ונותנים לו פשוט להיות נוכח, אנו מקשיבים לליבנו. ולא שופטים אותו

 

לראות ולהיראות ברמה ראשונית , לפעמים זו הרגשה נהדרת להציע לעצמכם אינטימיות כזו

רק : זה בסדר. נתפסים לפעמים רגשותיכם הם מעודנים מאוד או כמעט בלתי. שכזאת

אם . )כל מה שאתם מרגישים זה בסדר. לפעמים זה כואב ואפילו מפיל. התבוננו באיך אתם

או לעבור לתרגול פחות , זה כנראה הזמן לשוחח עם המורה שלכם, הכאב גדול מנשוא

ראשוני , מחוייבות ותמיכה כדי פשוט לשבת עם לבכם כפי שהוא, יש צורך באומץ(. עוצמתי
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 וידאו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 לצפייה
 

 

 'בודהיזם בישראל'של  YOUTUBE-ה ערוץ
 

תשומת לב ממוקדת . ייאוש או אשמה, כעס, פחד, כאב, כשאתם מוצפים בתשוקה, יוגולמ

:  ואולי חשוב מכל, ריכוז, תשומת לב, חמלה: ברגשות יכולה לטעת הרבה זרעים נפלאים

להאמין שאנחנו יכולים להיות פה עם כל , אומץ לעמוד מול דברים שאנחנו רוצים לברוח מהם

יש לנו הזדמנות . ים לרוגע ושמחה להתעורר ולעבורולשחרר כשאנו מאפשר, מה שיקרה

אנחנו יכולים להציע לעולם משהו . בלתי רגילה ליטול חלק בכוח המופלא של תודעת המחסן

 .מודעות מלאת חמלה: משנה חיים ברגע זה ממש

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  רופרט גתין על הכרה

 

 'וונאאבית בה'-כחלק משיחתו על ההתהוות המותנית ב
 

 

 אנגליתדובר 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kUjG7DfCMPY&t=17m55s
https://www.youtube.com/watch?v=kUjG7DfCMPY&t=17m55s
https://www.youtube.com/channel/UCYEC8D67UyjwzM0zduXqGAA
https://www.youtube.com/channel/UCYEC8D67UyjwzM0zduXqGAA
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  החוש השישי
 

   ויליאם וולדרון
 

 ר אמיר טל"ד: תרגום
 

 

 sense/-sixth-https://www.bcbsdharma.org/article/the                                                    :מקור

  
 

, ב"ארה, בוורמונט Middlebury College-הוא פרופסור ב (William Waldron) ויליאם וולדרון

  מחקריו מתמקדים. הינדואיזם ומסורות דתיות של דרום מזרח אסיה, שמתמחה בלימודי בודהיזם

 .ארה למחשבה המודרנית'מתמקדים בדיאלוג בין אסכולת היוגאצ
 

 

*  *  * 
  

שנמצא שם בחוץ , אנחנו רגילים לחשוב על עצמנו כסוכנים אוטונומיים שחווים עולם אובייקטיבי

השקפה כזו של , לרוע המזל. תפיסה זאת טבעית לנו כמו נשימה. שלנו ונפרד מההוויה הפנימית

הבודהה הראה לנו איך להתגבר על הסבל . סבל רב, באופן בלתי נמנע, ועל העצמי מביאה עמה

בעקבות . העצמי שלנו בצורה ברורה יותר יתהזה בכך שלימד אותנו כיצד לראות את חווי

נו בונים את תחושת העצמי שלנו מחומרי הגלם של אנו יכולים ללמוד כיצד א, ההנחיות שלו

, קולות, מראות -אנו יכולים לראות כיצד האובייקטים של החוויה החושית שלנו עולים . חוויהה

כיצד הן , כיצד מתעוררות הקטגוריות של העצמי והאחר; נגיעות ומחשבות, טעמים, ריחות

צמי ורגשות של סבל עולים וגואים מתעוררת חרדה לגבי הע, עד שלבסוף; מעלות עוד מחשבות

 .בתוכנו

קיים ממשי הטמון במכלול " אני"במקום להיות . תהליך זה ממחיש כיצד העצמי הוא מושג יחסי

תחושת , באופן ממוקד יותר. הוא תוצאה של החוויה" אני"מה שאנו מכנים כ, החוויות שלנו

המקביל , אליה כחוש השישיאשר בודהיסטים מתייחסים , העצמי שלנו מתעוררת ביחס לתודעה

המתואר במונחים של ההתהוות המותנית , אופן הניתוח הבודהיסטי. וכן הלאה, שמיעה, לראייה

ניתוח זה . מראה כיצד תחושת העצמי מתרחשת תוך כדי תהליך ההתנסות עצמה, של מודעות

המדע של החוויה כתלויה במודעות חושית ומנטלית עולה בקנה אחד עם הגישה הבסיסית של 

היא משהו שנוסף " אני"שתי הגישות מסייעות לנו לראות כיצד תחושת ה. הקוגניטיבי המודרני

 .לחוויה ולא טמון בחוויה עצמה

: בסנסקריט) ִויְנַיאָנה-ַמנֹו, תחושת העצמי מתרחשת ביחס להכרה מנטלית, בניתוח בודהיסטי

אחת מחמש צורותיה הראשונות של כל . אחת משש צורותיה של מודעות קוגניטיבית, (ַנאָנה'ִויגְ 

כולל איבר )המודעות הקוגניטיבית החושית מתעוררת בתגובה לגירוי שפוגש את יכולת החישה 

כלומר היא מתרחשת רק כאשר היה שינוי , בשל כך הכרה זאת היא תמיד נבדלת(. החישה עצמו

יכולת חושית הוא המבנה הפנימי של כל , יתר על כן. מובהק ומשמעותי בשדה הקוגניטיבי שלה

מה שאנו רואים תלוי במה שנופל על רשתית העין , כך למשל; שקובע מה מסוגל להפעיל אותו

ויחד הם קובעים את , המבנה הפנימי והגירויים החיצוניים במובן זה מתואמים לחלוטין. שלנו

באותו מודעות קוגניטיבית מנטלית מתוארת בדיוק . של כל אובייקט קוגניטיבי( ākāra)הצורה 

 .גם היא מתעוררת רק בסיבות ובתנאים מסוימים: אופן

https://www.bcbsdharma.org/article/the-sixth-sense/
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מודעות  קוגניטיבית מנטלית , בניגוד לצורות החושיות של המודעות הקוגניטיבית, אולם

. הגירוי הראשון הוא רגע קודם של מודעות קוגניטיבית חושית. מתעוררת משני סוגים של גירויים

ומופיעה צורה של מודעות חזותית , כולת חוש הראייהברגע אחד גירוי חזותי פוגש את י, לדוגמה

הרגע הראשון של , אבל ברגע שלאחר מכן. זו עדיין לא ידיעה כי אם ראייה פשוטה. קוגניטיבית

כך שרגע , מודעות קוגניטיבית חזותית הופך למושא של מודעות ממפגש עם היכולת המנטלית

חנו כבר מודעים למודעות הקוגניטיבית ברגע הזה אנ. של מודעות קוגניטיבית מנטלית מופיע

 :מערכת יחסים זאת בין שלבי המודעות מתוארת בקטע קצר זה מתורתו של הבודהה. החזותית

והם אינם חווים את , תחומים נפרדים, לחמש יכולות החושים האלה יש שדות נפרדים, חברים"

הלשון   יכולת, האף יכולת ,יכולת האוזן,  יכולת העין, כלומר, השדות והתחומים האחד של השני

שחווים כל אחד שדה נפרד ותחום נפרד ואינם , חמש יכולות החושים האלה, עכשיו. הגוף ויכולת

אשר חווה את השדות , תוצאתם היא התודעה, חווים האחד את השדה והתחום של השני

 ." והתחומים שלהם
  

 (M I 295; Ñānamoli 1995, p. 391) 

 

אולם הניתוח . אנו רואים אובייקטים –זהו תהליך חד שלבי  , תעבור התודעה הלא מאומנ

שרק השני מביניהם הינו סוג  המודעות , בהתהוות המותנית רואה את זה כשני שלבים מובחנים

אולם מודעות חושית . "אני מודע לכך שאני רואה כוס: "העצמית שאותו אנו מכנים הכרה

דע ומאוד קשה לחוות חוויות כלשהן ללא מודעות קוגניטיבית גרידא אינה מספקת לנו מספיק מי

חשוב לדון בה כיוון שבמודעות הקוגניטיבית המנטלית , למרות זאת. קוגניטיבית מנטלית

 .מתחילות רבות מהבעיות שלנו

הסוג השני של גירויים אשר מעוררים את המודעות הקוגניטיבית המנטלית הם רעיונות או 

אל האובייקטים הקוגניטיביים של מודעות קוגניטיבית שההתייחסות אליהם היא כ, מחשבות

מודעות קוגניטיבית מנטלית עולה בתלות בתודעה : "בנוסחה של ההתהוות המותנית. מנטלית

 ".   ובתופעות מנטליות

 החוש השישי

נהוג לומר כי , בימינו. החוש השישי אם תרצו, בודהיסטים מתייחסים לתודעה כאל יכולת חושית

ַרַוואַדה . במוח התודעה נמצאת של דרום מזרח " תורת הוותיקים)"במסורת הלימוד של  הְתה 

, ואכן. נהוג דווקא להתייחס ללב כאיבר התודעה"( הבודהיזם הדרומי"אסיה שלעיתים מכונה 

כשוכנת בלב ולא  citta) או  manas )ברחבי יבשת אסיה אנשים מתייחסים לתודעה או לנפש 

 . במוח

 

דעות קוגניטיבית מנטלית יש את אותם מאפיינים כמו ברגע של מודעות ברגע של מו, כאמור

צריך שיהיה , ראשית. מאפיינים אשר מתקיימים בתלות בתנאים מסוימים: קוגניטיבית חושית

, בדומה לכך. ביחס ליכולת המנטלית –בשדה המנטלי , במקרה זה -שינוי בשדה הקוגניטיבי 

עבור מודעות . קובע מה מסוגל להפעיל אותה המבנה הקוגניטיבי של השדה המנטלי גם

                                 .מבנים אלה מעורבים במה שניתן לכנות קטגוריזציה מובלעת, קוגניטיבית מנטלית

 –על העץ הוא בלתי נראה לטורפים שלו . חשבו על חרק אשר מוסווה בצורה מושלמת, לדוגמא

היא  –השינוי שלו ביחס ליכולת העין  –רק תזוזתו . ושלמתזה מה שנקרא להיות מוסווה בצורה מ
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אבל התזוזה צריכה להיות בטווח הראייה של . תנאי להופעה של מודעות קוגניטיבית חזותית

כך שמופע החרק עבורנו תלוי גם במבנה . שאם לא כן החרק יישאר בלתי נראה, יכולת העין

, כגון מחשבה או רעיון, שינוי בתודעה שלנוחייב להתרחש איזשהו , בדומה לכך. העיניים שלנו

 . וזה תלוי במבנה הקוגניטיבי המסוים שלו –אשר מסוגל לעורר את היכולת המנטלית שלנו 

. היכולת המנטלית שלנו מובנית על ידי קטגוריות רבות אשר מחלקות את העולם לזה וההוא

המבנה של , ולים לראותבאותו אופן שבו מבנה העיניים שלנו קובע את הצורות שאנחנו יכ

הם , במילים אחרות. הקטגוריות שלנו קובע את המחשבות והרעיונות שאנו מסוגלים להמשיג

בלי קטגוריזציה . מתפקדים כהתניות פנימיות להופעה של רגעים של מודעות קוגניטיבית מנטלית

של מודעות וממילא לא יהיו רגעים , לא יהיו לנו מחשבות בכלל, וההבחנה של זה וההוא, זאת

 .קוגניטיבית מנטלית

יכולות החושים . זה עשוי להיות ברור יותר, אם נחשוב על זה במונחים של יכולות החושים שלנו

או כל תופעה מנטלית , כך גם עם מחשבות או רעיונות. מגיבות רק לגירויים מסוימים ולא לאחרים

, דהרמה-אין הכוונה לבודהה ,בהקשר זה(. דהרמה: בסנסקריט)ְדַהָמה בפאלי המכונים , אחרת

אלא לכלל התופעות ככול שניתן להבחין בהן כהיבטים של החוויה והניסיון , תורתו של הבודהה

מהווה תנאי הכרחי להופעתו של רגע " בשדה התודעה"הנוכחות של תופעות מובחנות . שלנו

לת המנטלית כאשר רק תופעות מסוימות נקלטות ביכו, כלשהו של מודעות קוגניטיבית מנטלית

אין שום אבחנות שנראות , בתנאים שבהם כל הסביבה לבנה, למשל, בזמן סופת שלגים. שלנו

ללא שיוך של תופעה להבחנות , באופן דומה. כך שאיננו רואים דבר, לסוג העיניים המיוחד שלנו

הצורות של המודעות , לכן. אנחנו לא יכולים לחשוב על כלום, הקטגוריה המובלעות שלנו

כגון הרהור , גניטיבית המנטלית שלנו נקבעות באופן משמעותי על ידי תהליכי החשיבה שלנוהקו

ה'ִויצ  )ומחשבה  ה-ו אר  ק  הגירויים אשר . אשר נחשבים באופן טיפוסי כתפקודים של הדיבור, (ִויט 

 –לרגע של מודעות מנטלית קוגניטיבית  יםמפעילים את היכולת המנטלית שלנו ואשר מוביל

קטגוריות אלה קובעות . לדיבור או לשפה מיםלהיות מותא כיםצרי –רעיונות או דהמות , כלומר

את החוויה שלנו כיוון שהן משקפות כיצד התובנה שלנו מובנית ואותו מבנה קיים כיוון שאנו 

אנו מנתחים את העולם  באופנים שונים אשר משקפים את (. םִליְנְגִויְסִטי)יצורים בלשניים 

 . יומי-בדיבור היום' זהות עצמית וכו, פעולות, שמות עצם הקטגוריות של

 שלנו" עולם"תנאים להופעת ה

, הניתוח שהוצג לעיל מאתגר את ההנחה השכיחה שלנו בנוגע לקשר בין סובייקטים ואובייקטים

חלוקת העולם לקטגוריות היא לא משהו שהתודעה . שלנו" מחשבות"שלנו לבין ה" תודעה"בין ה

". התודעה מחלקת את העולם: "בלשון ההתהוות המותנית אנחנו לא נאמר. ילעושה באופן פע

ביטוי כזה היה מעודד אותנו לחשוב על התודעה או ההכרה כעל ישות או סוכנות אשר עושה 

התודעה והמחשבה עולות ביחד וקובעות באופן הדדי את טווח , אלא. דברים באופן אקטיבי

 .  האפשרויות של החוויה שלנו

הקטגוריות המובלעות שהוזכרו לעיל מהוות תנאים מגבילים חיוניים לסוג החוויות , ח זהבניתו

  Lakoff and :Johnson1, כפי שעולה מהכתבים של חוקרי הקוגניציה, שאנו חווים באופן רגיל

                                                 
1 Lakoff and Johnson (Philosophy in the Flesh, 1999, 18f) 
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אנחנו מסווגים כך את העולם מפני ... קטגוריזציה היא תוצאה של הדרך שבה אנו מגולמי גוף"

סיווג הוא לא , לכן...ובגלל האופן שבו אנו פועלים  ביחסי גומלין עם העולם, וגוף שיש לנו מוח

יצירה ושימוש , במקום זאת. המתרחש לאחר עובדת החווייה, עניין אינטלקטואלי גרידא

 ."בקטגוריות הם הם החומר של החוויה

 

מאי מהמבנים מחשבה או מושג אינם אובייקטים פשוטים של חשיבה הקיימים באופן עצ, אם כן

הסיווגים המובלעים המאפשרים למחשבות ספציפיות להופיע מהווים תנאים . הקוגניטיביים שלנו

קטגוריות אלו משרטטות קווים סביב העולמות הקוגניטיביים , למעשה. הכרחיים להופעתם

אמר ". עולמנו"בדיוק כמו שיכולות החושים שלנו תוחמים היבטים אחרים של , האפשריים שלנו

 :ת בבירור הבודההזא

 

על הפסקתו של , על מקור העולם, אני מכריז על העולם,  עם תודעה ותפיסה, רק ביחס לגוף זה"

 ( II 48, אנגוטרה ניקאיה." )חורבן העולם ועל הדרך שמובילה להפסקתו של העולם

 

היא פשוט עולמנו  –בלתי ניתנת להפרדה משדה ויכולות החושים שלה  –המודעות שלנו עצמה 

הסיווגים המובלעים שלנו נמצאים בלב העניין ומהווים , ונסון היו מדגישים'כפי שלקוף וג. הנחווה

בתוך המבנים של היכולות  ותמסווגות אלה מחווט" תצורות". "החומר של החוויה"את עצם 

הסנקהארות שהן  ממלאותזה התפקיד את ה, בניתוח בודהיסטי. החושיות והקוגניטיבית שלנו

: סנסקריט) ַסְנְקַהאָרה . המצרפים לפי הניתוח הבודהיסטי של בני האדםאחד מחמשת 

. היא אחת מהמילים הכי קשות לתרגום משפת הפאלי, כפי שאתם אולי יודעים ,(סמסקארה

בא מן השורש   khāra-ו" ביחד" השמשמעות sanהתפתחותו ומוצאו של המונח מתחלק למילה 

kr , או " בניין"משמעותו של המונח הנה , אם כן(. קרמהאותו שורש כמו " )לעשות"שמשמעותו

בשל הקשר הקרוב שלו עם , "תצורה קרמטית"הוא מתורגם לעתים קרובות כ". קבוצת מבנים"

בהקשר זה סנקהארות מתפקדות יותר כתנאים למופע של רגע , אולם. כוונה ומכאן עם קרמה

 . מּוָדעּות

זה מספק דרך . תנאי להופעה של מודעותאלא , קטגוריזציה אינה תוצר של מודעות, זכרו

כי שפה מוטבעת גם . מדויקת יותר לתאר כיצד שפה מתנה את האופן שבו אנו חווים את העולם

ואילו . אין שפה שקיימת במרחב מנטלי טהור מחוץ להתניה הפיזיולוגית שלנו; באופן נוירולוגי

 זאת הסיבה שתהליכי. הלדבר אותה או להבין אות, לא היינו יכולים להשתמש בה, היתה

אין באמת הבדל , במלים אחרות. vaci saṅkhāra: החשיבה קשורים לסנקהארות של הדיבור

 .בין קטגוריות לשפה

אנו רואים באופן אוטומטי את העולם במונחים של , למשל, כאשר אנו לומדים שפות אחרות

אחרי , המקצועיים עכשיו רבות מהקטגוריות שאנו עושים בהן שימוש בחיינו. הקטגוריות שלמדנו

לפני שהלכתם לאוניברסיטה כדי ללמוד את כל , אולם. עובדות באופן אוטומטי, שנים רבות

 .  היה תהליך של למידה מודעת מאוד, הקטגוריות האלה
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 אם יש תאווה
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 טניסארו בהיקהו: תרגום מפאלי לאנגלית
 
 

 טנברגאילן לו: תרגום לעברית
 
 

SN 12.64 
(SN -  אוסף הדרשות המקובצות –ַסְמיּוָטה ִניַקאָיה) 

 

Atthi Raga Sutta: Where There is Passion 

 

 . בסוואטהי

ישנם ארבעה סוגים של מזונות לקיומם של יצורים חיים שכבר נולדו או לאלה , נזירים"

כוונה , השלישי; מגע, השני; גס או מעודן, אוכל, [הראשון]? איזה ארבעה. שעומדים להיוולד

אלו ארבעת סוגי המזון לקיומם של יצורים חיים שכבר נולדו . הכרה, הרביעי; אינטלקטואלית

 .או לאלה שעומדים להיוולד

 

הכרה נוחתת שם , אם יש השתוקקות, אם יש עונג, אם יש תאווה למזון של אוכל, נזירים

, היכן שנוחתים שם וצורה. וצורה נוחתים שם, היכן שהכרה נוחתת ומתגברת. ומתגברת

. יש יצירה של קיום מחדש בעתיד, היכן שצומחים מבנים רצוניים. צומחים מבנים רצוניים

, היכן שיש לידה. הזדקנות ומוות בעתיד, יש לידה, היכן שיש יצירה של קיום מחדש בעתיד

 .    מצוקה וייאוש, זה מלווה בצער, אני אומר, הזדקנות ומוות בעתיד

 

, או למזון של הכרה, כוונה אינטלקטואליתאו למזון של , יש תאווה למזון של מגע, נזירים, םא

היכן שהכרה נוחתת . הכרה נוחתת שם ומתגברת, אם יש השתוקקות, אם יש עונג

 .    מצוקה וייאוש, זה מלווה בצער, אני אומר... ומתגברת

 

, או בכורכום או באינדיגו או בארגמן היה משתמש בצבע או בלק, שאמן או צייר, נזירים, נניח

או על , על קרש מוקצע היטב, מושלמת בכל פרטיה, כדי ליצור דמות של גבר או של אישה

או , או לחומר המזין של מגע, אם יש תאווה לחומר המזין של אוכל, כך גם. קיר או על בד

אם יש , עונג אם יש, או לחומר המזין של הכרה, כוונה אינטלקטואליתלחומר המזין של 

 אבי פאר :ילוםצ
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זה , אני אומר... היכן שהכרה נוחתת ומתגברת. הכרה נוחתת שם ומתגברת, השתוקקות

 .    מצוקה וייאוש, מלווה בצער

למזון , כוונה אינטלקטואליתלמזון של מגע למזון של , אין תאווה למזון של אוכל, נזירים, אם

 . שם ואינה מתגברתהכרה אינה נוחתת , אם אין השתוקקות, אם אין עונג,של הכרה

 

לא , היכן שלא נוחתים שם וצורה. לא נוחתים שם וצורה, היכן שהכרה אינה נוחתת ומתגברת

. אין יצירה של קיום מחדש בעתיד, היכן שלא צומחים מבנים רצוניים. צומחים מבנים רצוניים

היכן שאין  .אין הזדקנות ואין מוות בעתיד, אין לידה, היכן שאין יצירה של קיום מחדש בעתיד

 .    מצוקה וייאוש, זה אינו מלווה בצער, אני אומר, הזדקנות ומוות בעתיד, לידה

 

. הדרומי והמזרחי, עם חלונות בצידו הצפוני, שהיה בית או אולם עם גג משופע, נזירים, נניח

 ?היכן היא תנחת, כאשר השמש זורחת וקרן שמש חודרת דרך החלון

 .אדון מכובד, על הקיר המערבי

 ?היכן היא היתה נוחתת, אם לא היה קיר מערבי

 .אדון מכובד, על הקרקע

 ?היכן היא היתה נוחתת, אם לא היתה קרקע

 .אדון מכובד, על המים

 ?היכן היא היתה נוחתת, אם לא היו מים

 .אדון מכובד, היא לא היתה נוחתת בשום מקום

כוונה למזון של ... עלמזון של מג... אם אין תאווה למזון של אוכל, נזירים, כך גם

היכן שהכרה אינה . הכרה אינה נוחתת שם ומתגברת... למזון של הכרה... אינטלקטואלית

 .   מצוקה וייאוש, זה אינו מלווה בצער, אני אומר... נוחתת ומתגברת

 

 
 
 

 כרמל שלו :ילוםצ
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ל   עצמי כפוע 
 

 

  אנדרו אולנדצקי

 

 פיני יניב: תרגום
 

 

 Self as Verb" by Andrew Olendzki, originally published in the" - הבאישור ההוצא          :מקור

www.tricycle.org     -    Tricycle: The Buddhist Review, vol. XIV, no. 4.  Summer 2005 issue of 

 

התמחה בלימודים . מורה וסופר, יסטימלומד בודה, .Ph.D ,(Andrew Olendzki)צקי דאנדרו אולנ

מנהל . כמו גם באוניברסיטת הרווארד ובסרי לאנקה, בודהיסטיים באוניברסיטת לנקסטר באנגליה

 Insight הוא העורך של. במסצ׳וסטס, ללימודים בודהיסטיים (Barre Center)בפועל של מרכז בארי 

Journal . 
 

* * * 
 

יש , הריקות חסרת הרחמים של כל התופעות ,לתובנת היסוד של המסורת הבודהיסטית

היא מצביעה על . השפעה עמוקה על כל מי מאיתנו המנסה להבין את טבעם של החיים

מקום או עצם הם , כל אדם. העובדה המטרידה שכל העצמים אינם אלא הבניות שרירותיות

שניתן  ,וליצור עצמים, רק רעיון שהמצאנו על מנת לעצור את הזרימה השוטפת של העולם

מאחורי . של התודעה, אך רדודה, וכך לתפוס אותם בפעולה מהירה, לתת להם שמות

מתחולל תהליך עצום שלא ניתן לכנותו , ומעבר להן, תמונות בזק אלה שאנו מצלמים לעצמנו

 . בשם

 

אין מילה , ת של המצב האנושיומכל המילים שאנו משתמשים בהן על מנת להסוות את הריק

 -של תמונות דוממות ' היא מורכבת בתודעתנו מקולאז". עצמי"-יותר ממשפיעה ומכרעת 

אך לבד מכך כל , אשר אמנם משתנות מעת לעת -יחסים , תשוקות, מקצוע, לאום, מין, שם

פשוט , עצמי-העקרון הבודהיסטי של לא. אחת מהן היא שריד מחוויה קונקרטית זו או אחרת

אין זאת שהעצמי אינו . שיש לנו על עצמנו מצביע על המגבלות של תפיסה רפלקסיבית זו

 .    אלא שהוא משתנה וחולף כמו כל שאר הדברים, קיים

 

כשאנו מצליחים . תרגול המדיטציה מזמין אותנו לחקור את שטף הארועים הבאים וחולפים

אנחנו יכולים להתחיל לראות איך כל רכיב של התודעה עולה ויורד כך , ללמוד לעשות זאת

מדי פעם ניַתן לנו להציץ במבט חטוף . כמו קלפים הנשלפים ומוצגים לנו לרגע, שנתבונן בו

. מאחורי הדוממים ישנו תהליך. גם בזריזות הידיים הטורפת את הקלפים ומציגה לנו אותם

 .העצמי הוא פוַעל. העצמי הוא תהליך

 

לנו שביל  והותיר, הבודהה חקר מקרוב עניין זה? את עצמנו" לַעֵצם"איך אנחנו ממשיכים 

והוא מתחיל התהוות מותנית שמו של השביל הזה הוא . לפסוע בו אשר מגלה את התהליך

רוב ההוגים . בעזרת אחד החושים, הכרה באובייקט, ברגע של מודעות( במסורות אחדות)

היכן שישנו . שהמודעות היא העצמי. חושבים שבכך מסתיים העניין( אז כעתה)האחרים 

 .סובייקט ואובייקט מגדירים זה את זה?  הלא כן, ם גם סובייקטחייב להתקיי, אובייקט

 

. אבל לפחות בתורה הבודהיסטית המוקדמת כל שנאמר הוא שהתודעה מגדירה אובייקט

לפחות כל , כפי שהכל יודעים, ובכל זאת. מה מסוים-להיות מודע פירושו להיות מודע לדבר

http://www.tricycle.org/
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יכול , ספורט או אפילו סקס, ריקוד, המי שאיבד את עצמו לכמה רגעים יקרי ערך של מוסיק

פעולת העצמי הוא . אדם להיות מודע לגמרי לאובייקטים בלי ליצור את הסובייקט במקביל

 .אופציה

 

זוהי היחידה היסודית . רגע של מגע נולד, כאשר דבר מה נודע לנו באמצעות אחד מחושינו

. יותר מאשר ישות קיימת, הזהו רגע שקור. אשר ממנה נבנה עולם החוויות שלנו, של חוויה

וכל החבילה הזו שכך מתעוררת . תפיסה והרגשה נוצרות גם הן מאותו רגע של מגע

תוך , כל אלה מצטרפים יחד ליצירתן האלגנטית. משולבת גם בהשקפה או עמדה מסוימת

, (הידועות כחמשת המצרפים)של תופעות מנטליות ופיזיות , אך חסרת עצמי, תלות הדדית

הסובל הרגיל כך זה פועל הן אצל האדם . החושים שלנו" דלתות"את ידע הפוגש בתגובה למ

 .ערוהן אצל הבודהה ה

 

. התהליך של בניית העצמי מתחיל בתגובה מיידית ובלתי מודעת למרקם של גוון התחושה

שיתעורר  רוצהלבין מה שהוא , השתוקקות היא מצב של חוסר איזון בין מה שמתעורר באדם

או שהוא , וא אותו התהליך בין אם אדם רוצה שאושר שהולך ונעלם יימשך עודהתהליך ה. בו

בשני המקרים יכולה השתוקקות להיווצר רק אם נוצר . עלמוימבקש שסבל וכאב ייפסקו וי

נוצר , של ההשתוקקות( המדומה)כמו הסובייקט , (כשם עצם)העצמי . אדם שמשתוקק

 .selfing: רוא לה בשםבהתרחשות שהשפה האנגלית כלל אינה יודעת לק

 

כתוצאה מן . היינו אחיזה או דחייה, התרחשות זו נעשית באמצעות התיווך של ההיאחזות

קמה ונוצרת התגובה של , שהיא הרצון שדברים יהיו שונים מכפי שהם, ההשתוקקות

יצירת העצמי היא הפוַעל וההשקפה של . היצמדות למה שאני רוצה או דחיית מה שאיני רוצה

תהליך יצירת העצמי מתרחש יותר כנקיטת עמדה ביחס . הוא מותירש חותםהיא ההעצמי 

העקרון , אשר על כן. יותר מאשר כדבר עצמו, המבוטאת דרך ההתנייה של הכוונה, לתופעות

. מה-עצמי הוא אמצעי לתיקון השקפה שגויה יותר משהוא שלילת דבר-הבודהיסטי של לא

 :פאליבבכתבים כפי שהדבר מוצג 

 

             " יש עצמי, כאשר יש מה ששייך לעצמי. יש מה ששייך לעצמי,  (attan)ר יש עצמיכאש"

 (.22:25, אוסף הדרשות באורך בינוני, ניַקאיהִהיָמה 'ַמגְ )

 

: כך[ התופעות]אנחנו מתייחסים לכל : (sakkaya)היווצרות של עצמי זוהי הדרך המובילה ל"

זה ': כך[ התופעות]אנו מתייחסים לכל : עצמילחדילת ה זו הדרך' .זה עצמי, זה אני, זה שלי'

  ,048, אוסף הדרשות באורך בינוני, ניַקאיהִהיָמה 'ַמגְ )' .זה לא עצמי, זה לא אני, לא שלי

27-06.) 

 

הוא שהיאחזות היא לא משהו שהעצמי  רגע-אחרי-רגעמה שמתברר מן הניתוח של החוויה 

בכל רגע נוצר עצמי בעבור המטרה . יוצרתאלא שהעצמי הוא משהו שההיאחזות , עושה

מה או -שנצמד לדבר, ק תחושת החוויה לסובייקט שרוצה או שאינו רוצהופישל ס, הפשוטה

כך יש , לאובייקט שלה הכרהבדיוק כפי שמתקיימת התהוות מותנית בין ה. שמבקש לדחותו

אות בין אבל אין קשר מחויב המצי. יקט שלהיהתהוות מותנית בין ההשתוקקות והאוב

 .להשתוקקות הכרהסובייקט לאובייקט או בין 
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המתנה שהוריש לנו הבודהה היא היכולת לראות איך התודעה יכולה להשתחרר מן 

. בלי התיווך המשני של הסובייקט, ולהתיר לה להכיר את הדברים מקרוב, ההשתוקקות

ת לכל ומתגלה מודעו, כאשר את מקומה של ההשתוקקות תופסים איזון וישוב הדעת

 . ולא לפעול באופן מוכני נגדו, אנו זוכים בחופש לנוע עם שינוי, התופעות ללא ייחוסן לעצמי

 

נסו לאתר את רפלקס ההיאחזות בהתנסויות . אבל אל נא תסמכו על בודהה בעניין הזה

ה ממה שמציק יאו דחי, ובחוויות שלכם את העמדה המעודנת של היצמדות למה שנוח

. מכם מה קורה כאשר היא מוחלפת בכל רגע נתון באיזון וישוב הדעתובחנו בעצ, "עצמי"ל

 .הבחירה היא שלכם… לַעֵצם או לא לַעֵצם

 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 בפייסבוק' בודהיזם בישראל'-הצטרפו ל
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  מערכת 

 

 משה בראלו עדה אבשלום, ר כרמל שלו"ד, דורון מלכא, מרב ראט, אילן לוטנברג, אבי פאר

https://www.facebook.com/groups/107311892646151

