
 

 משה בראל: םצילו

 
 

 
 

   
 

 

 בורות
 
 

הוקם בהתנדבות ומציג מגוון של פעילויות בודהיסטיות מכל הזרמים המתקיימות " בודהיזם בישראל"אתר 
 .בישראל וכן ספריית מאמרים בעברית על נושאים בודהיסטיים

 תוכלו למצוא מבחר חומרים מקוריים ומתורגמים, אשר מוקדש בכל פעם לנושא אחר, בכתב העת שלפניכם
 .הרחבה וקריאה מעבר לכתב עת זה ניתן למצוא בפירוט רב באתר .יגים את היבטיו השוניםהמצ

 .המתרגמים והעוסקים במלאכת הוצאת כתב עת זה, ברצוננו להודות לכל הכותבים

 

 

 תוכן

 

 

 2 אג׳אהן סוציטו -לפגוש ולנקות את הבורות 

 9 אלכסנדר ברזין - סר מודעותחו

 41  ודרון'טובטן צ -שורש הסיבה להתנסויותינו הבלתי מספקות : בורות

 48 יטה'שאלותיו של החכם הצעיר אג: סוטרה

טובטן תארפה שיחה של הנזירה -ונה על בורות 'נאגארג: וידאו  19 

 22 טניסארו בהיקהו -בורות  

    בורות    www.buddhism-israel.org 7102יוני -גיליון מאי        

 

   

http://www.buddhism-israel.org/


 
 

  

 
 - 2  -

 7102יוני -גיליון מאי       

 

www.buddhism-israel.org               בורות 

 

 

 לפגוש ולנקות את הבורות
 

 סוציטו אג׳אהן
 

 

 שולה מוזס: תרגום

 
 

 

 

 

http://www.cittaviveka.org/files/articles/Transcribed%20Talks/aj_sucitto%20-          :מקור

06.pdf-11-%20meeting%20yourself%2029 

 
. מבכירי הנזירים האנגלים במסורת נזירי היער התאילנדי, (Ajahn Sucitto) ויט'סוצ אהן'אג

שנים בהדרכתו של  61 -והיה כ, חזר לאנגליה 6791ב , נדבתאיל 6791 -הוסמך לנזירות ב

יטו היה שותף לייסוד מספר 'סוצ אהן'אג(. ה'צ אהן'תלמידו הבכיר של אג)סומדהו  אהן'אג

במערב סאסקס ) Cittaviveka כיהן כאב מנזר 6771-1161בין השנים . מנזרים באנגליה

 .ל פרסומים רביםמחברם ועורכם ש, מנחה ריטריטים ברחבי העולם(. אנגליה
 

*** 

אותה אנו יכולים לסלק , (avijja)מקור הסבל בבסיס החוויה שלנו תלוי בבורות , לפי הבודהה

עבודתנו כמתרגלים , למרות שברור שהבורות אינה משהו שאנו רואים בבהירות. מתודעתנו

, בהקשר זה. היא ליצור ולשמר מיקוד כן בהתנהגות המנטלית שלנו כדי לחשוף בורות זו

כפי ולכן כשאנו שוב בקשר מלא עם הדברים , בורות פירושה ״לא להיות בקשר״ ולא טיפשות

 -אין אנו צריכים הטפות כדי להגיע לאמת . הבהירות של ההבנה נוצרת מעצמה, םשה

כשמרגישים : דומה הדבר לשיבה לשיווי משקל. מדובר יותר בלהיות כן ולהבהיר את הראייה

, אז, שיש דבר כזה כמו נינוחות יציבה שאין צורך להיאחז בה וקיים בטחון, חוסר איזון

 .מה ובהרפייה מסויימת שבים לאיזון-במאמץ

 

 שלוש רמות של בורות

הראשונה בהן . אחת הדרכים להתחיל היא להתמקד בשלוש רמות בהן הבורות משתלטת

ים במונח, היא הבורות במונחים של אי הכרה בפעולותיכם במונחים של סיבה ותוצאה

יש בורות בקשר , בנוסף. או האיכות האתית של הפעולה ,רמהזו הבורות בקשר לק. מוסריים

 .ויש בורות בהתייחס לתחושת העצמי, לטבע התודעה

 

אנו עלולים . מרסק את ייסורי המצפון. ג הראשון של בורות מדכא את הבהירות האתיתוהס

חבר שלי עבד , ״ למשל.ים זאת״כולם עוש: לעשות משהו ואז למצוא לו צידוקים באומרנו

שאר הגברים שעבדו במחסן לקחו תמיד חלק מהסחורה לעצמם כאשר הטעינו או . במחסן

; ״זוהי גניבה: הוא אמר; לא היה מוכן לעשות זאת, לעומתם, החבר שלי. פרקו את המשאיות

 ״.זו חלוקה מחדש של הרכוש, זו לא גניבה, ״לא: ״ אך האחרים אמרו.זהו גזל

 

: אנו יכולים להביא כדוגמא הפצצת עיר והרג אנשיה! יכולה להיות די מתוחכמת הבורות

והרבה צידוקים בהם הבהירות , יש הרבה מקרים ״.משניאפשר לקרוא ״נזק [ להרג]

אך כולם מבוססים על איבוד המגע … הטבעית של הרגישות המוסרית מטושטשת ומעוקרת

(.  ottappa)וכבוד ודאגה לאחרים , (hiri) כבוד ומצפון בהתייחס לעצמנו: עם שתי תכונות

, שהיא הבסיס לחמלה, יש תחושה של ״לאחרים כמו לי״, כששתי תכונות אלה קיימות

כי הן שומרות על התודעה מפני , לא סתם הן נקראות ״שומרות העולם״. לנדיבות ולסובלנות

http://www.cittaviveka.org/files/articles/Transcribed%20Talks/aj_sucitto%20-%20meeting%20yourself%2029-11-06.pdf
http://www.cittaviveka.org/files/articles/Transcribed%20Talks/aj_sucitto%20-%20meeting%20yourself%2029-11-06.pdf
http://www.cittaviveka.org/files/articles/Transcribed%20Talks/aj_sucitto%20-%20meeting%20yourself%2029-11-06.pdf
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, ״הבוס״, ברגע שהאחרים הופכים להיות ״הם״. ״הם״-הצטמצמות למוקד של ״אני״ ו

המושג ״הם״ גורם לאנשים . כל מיני סוגים של התנהגות מזיקה יכולים להופיע, ״האויב״ וכו׳

, יש גם תחושת ״אנחנו״ שעושה את ההיפך, אולם. לשמור מרחק ותומך בפחד וברוע

לאומיות , המלה ״אנחנו״ איננה רק עניין של אידיאל. בטוב לב ובסובלנות, ותומכת בנדיבות

. אין זה ה״אנחנו״ בו משתמשים הפוליטיקאים כשאינם בקשר עם העם. תיתאו קבוצה חבר

את הטוב , והפירוש הוא לכבד את האנושות. ״אנחנו״ אמיתי דורש מאיתנו להיות מציאותיים

שאמנם יהיו להם חולשות ודרכים שונות להסתכל על  -הבסיסי והפגיעות של אחרים 

אלא ; רים או להסכים איתם בכל אשר יגידוכך ש״לכבד״ אין פירושו להאמין לאח. הדברים

 .ולכבד את היושרה והעצמאות של עצמך, לכבד את זכותם להיות שונים

 

מטרה אחת של טיפוח התודעה היא להיות ברורים ? מה אנו יכולים לכבד בעצמנו ובאחרים

כל . שכולנו רוצים נוחות ואושר ופוחדים מכאב ומאובדן, לדעת איך זה עבור כולנו: בקשר לכך

, מצד שני. הפעולות הבלתי מוסריות מתעוררות סביב התייחסות לא נכונה אל נושאים אלה

כשהם מבוססים על . חיים מוסריים אינם רק ענין של משמעת שמבוססת על עונש ואשמה

מפני שלהרגעת , הם מקור לאושר, ועל התאפקות -הרצון לא לפגוע באחרים  -אמפתיה 

-זה גורם לייצוב התחושה של ערך. השפעה מרגיעה ומייצבתהאנרגיה היוצאת מאיתנו יש 

 .מעמד או על דעות לא חכמות, עצמי שאיננה מבוססת על ביצוע

 

בהירות אתית מתחילה ותומכת ברגישות לתחושה של מה שפעולה מעוררת באמת בתוך 

שאנו ולמנהגים , אז אנו הופכים לרגישים יותר לאופן בו אנו עשויים להשפיע על אחרים. הלב

, אתה מבין שרגישות מוסרית זו היא תחושה יקרה, כשזה קורה לך. מרגילים את תודעתנו

מתוך המקום הזה אנו מסוגלים להרחיב את . אינך רוצה להתעלם ממנה או לדכא אותה

או מהקשיחות , ולהרפות קצת מהפחד, התכונות המסוימות של כבוד וטוב לב כלפי עצמנו

להפוך  יש ביכולתךאתה יודע ש, ה חווה תוצאות טובות אלהכשאת. נושאולי אימצנו בחיי

שהיא צורה  -הרגישות המוסרית של ערך ה תאי ידיע, בצורה זו. רגישות זו למדריך של חייך

ולא , וזו הרגישות הזו. נמוגה  -התאמה וחוסר ערך -שמשמרת אצלנו את ההרגשה של אי

 .פות מתוך התודעהשמתפתחת כדי לנקות שכבות בורות נוס, הרצון או הכח

 

 כיוונון לטבע התודעה

מתכוון לזרם  נניואי. הידיעה של טבע התודעה אין הבנה של ״החומר״ התודעתי-לאי

שיש לכולנו , למשל, המנהגים של עצבנות או התלהבות, או התבניות, הרגשות, המחשבות

ולוגיות החומר התודעתי הבסיסי הוא האנרגיה שמתוכה כל הצורות הפסיכ. בדרגות שונות

ורק באמצעות רגישות עמוקה יותר אפשר לראות את הטווח והמחסומים . והרגשיות ניזונות

אך היא , בעלת יכולת תגובהו אינטליגנטיתאנרגיה זו היא . כםשל האנרגיה המנטלית של

על פתיחות היא יכולה לשמור , היא יכולה להיות עדינה. עלולה להיות מזוהמת בבורות

אך היא מסוגלת גם , מאוזנת ופשוט עדה למה שקורה, ה להיות שקטההיא יכול ,ובהירות

מתקשחת והופכת , היא נסגרת, וכשהאלימות משתלטת עליה. ובאלימות, לתמוך בפזיזות

הבודהה דימה תודעה זו לפיל : את התודעה הזו ניתן לאמן, אולם. להיות עקשנית וזדונית

האימון תלוי . ו ובעוצמתו באופן מיומןייצור שאפשר לאמן אותו כדי להשתמש בכוח -פראי 

 .בהתייחסות לאנרגיה ולדחפים הבסיסיים שלו

 

ואין זה . עליו להכיר ולשלוט בתודעתו -בחירתו של כל אדם ההתחייבות לאימון הזה היא 

או על ידי מצבי הרוח , אומר להשתכנע ולהילכד על ידי הנימוקים המשכנעים של האינטלקט
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האם המסרים שלהם ? אך עד כמה הם אמיתיים: מאד משכנעיםכולם . המשתנים של הלב

אלה ? נטיות ותועלת לטווח קצר, בעצמי צר-או על עניין, מבוססים על חוכמה ועל חמלה

כי היא נותנת לכם , למדיטציה יש ודאי תפקיד גדול כאן. שאלות טובות לשאול את עצמכם

האם הם יציבים . אנרגיות שלהםהזדמנות להיות עדים למחשבות ולמצבי רוח ולהרגיש את ה

או שהם מהירים ? האם הם מובילים אתכם למקום של התרחבות ונינוחות? ומאירים

 ?עם מי מהם הייתם רוצים לחיות? ומי יודע לאן הם הולכים, ומגבילים

 

אתם שואלים שאלות ומעריכים את התגובות שלכם במונחים של איך זה מרגיש באופן הזה 

במדיטציה שלכם לנטיה הכפייתית להמשיך לעשות משהו או לחשוב על פשוט שימו לב . לכם

בהתחלה אינכם . מרעיב וגורם לחוסר סיפוק, זה מלחיץ. משהו או להגיע למקום כלשהו אחר

לכן עליכם לפתח אנרגיה . יודעים זאת כי התודעה כל כך זזה ונעה שהרושם הזה מעומעם

. ה כמו זו שמתלווה לשאיפה ולנשיפהאנרגי… שאיננה קשורה לעשייה או להסחת הדעת 

, כשהתודעה עוקבת אחר האופן בו הגוף נושם ואיך זה מרגיש לנשום בכל פעם נשימה אחת

ולא מחמיר , ודבר זה מרסן את האנרגיה למשהו שמכיל ומרפא את הלחץ. היא משנה הילוך

 .אותו

 

 לחשוף תשומת לב באמצעות הנשימה

ב שלכם באמצעות הנשימה או כל דבר אחר עליו אתם מתאימים ומגמישים את תשומת הל

פשוט הרגישו את כפות , מדיטציה בעמידה מתרגליםכשאתם , למשל. אתם מתמקדים

, ואז… לפנים, לכל הגוף, לחלק העליון, ואז תמשיכו לחלק התחתון של הרגליים, הרגליים

רפו את ה, תפתחו את הגב, ואז תפתחו את החזה. הרגישו את כל הגוף העומד, בהדרגה

, ותוך כדי כך אתם חווים את תחושת המוצקות… כל הגוף הופך לאיבר רגיש… הראש

או התנועה המעודנת של ; ״יסוד האש״, או תחושת החום והחיות. שנקראת ״יסוד האדמה״

התחושה , ואתם יכולים לחוות את האיכות של ההתחברות. שהיא ״יסוד האוויר״, הנשימה

החיבור הזה , תחושת שייכות זו. ל הגוף מכוונן לגוף השלםוכל חלק ש, שהכל מתאים ביחד

 .״יסוד המים״ -נקרא 

 

רבים מאיתנו חיים בתוך הראש שלנו ולא . לא תמיד אנו חווים את היסודות האלה כמאוזנים

. ולא מתוך מגע הרגליים על האדמה, ואנו רצים מתוך ציוויים. גוף שלנוהנמצאים במגע עם 

מן תחושה מקוטעת של ״על  -אש ואוויר אך לא הרבה חיבור  כך שיכולים להיות הרבה

וכשהאנרגיה . ואנו מרגישים לא מחוברים אליה, אולי אין הרבה אדמה. הקצה״

קשה לקבל נקודת מבט רחבה , העצבית מבוססת על מצב כל כך מקוטע ומשובש/המנטלית

 .ת תשתלטהבורו, בלי קשר לכמה תהיו חכמים. או להגיע לפעולה מאוזנת, וברורה

 

התנוחה דואגת לצורה החיצונית . לכן חשוב להיות לגמרי נוכחים בתוך הגוף בזמן המדיטציה

והנשימה תומכת , כשקיים איזון הם פועלים ביחד. והנשימה לצורה הפנימית, של הגוף

אתם יכולים לטפח תשומת לב לאופן בו הגוף והנשימה מרגישים במונחים . בעצמה בתנוחה

ובמיוחד על ידי , ל ידי קרקוע עצמכם באמצעות התייחסות לקצב הנשימהע, של היסודות

. מתן הזמן הדרוש לגוף לנשוף נשיפה מלאה ולשהות בהפסקה לפני שהשאיפה מתחילה

. הנשימה בכל הגוף-אתם יכולים לפזר את אנרגיית, נשימה מיוצב-לאחר שתגיעו לקצב

זה חשוב מפני שיש נטיות . את תשומת הלב שלכם לנשימה, לאט, הרחיבו והגמישו

 .או לשקוע ולהתנוון, או למהר ולשחרר, אוטומטיות להתקשח ולהחזיק
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כמה . והרגישו כל מה שמסביבה, בנשימה כמרכז תשומת הלב שלכם, בזהירות, התמקדו

לסבול , אינכם חייבים להתקשח? מה דרוש לשם כך? קשה לכם להתמיד בתשומת הלב

אם תשתמשו ברגישות . לסבלנות ולרצון טוב *עיקרזה קשור ב. ולייצב את תודעתכם

זה . אתם בזרימה, וכשההנאה מתמשכת. התרגול יהיה הרבה יותר מהנה, המוסרית הזו

עד , להרפות פעמים רבות, כלומר להמשיך ולאבד פעמים רבות, משהו שעליכם לטפח

 .שתהיו יותר מיומנים

 

ראיתי את הילדים הגדולים שפשוט רצו  ,כשהייתי ילד קטן. זה כמו ללמוד לרכוב על אופניים

… קפצתי, רצתי לאופניים, ואילו אני -קפצו עליהם והתחילו לרכוב מיד , לקראת האופניים

אינני יכול לרכוב על : וחשבתי! נפלתי שוב… ואם ניסיתי לעשות זאת בזהירות! ונפלתי

היתה שלא ממש הבעיה . משהו לא בסדר איתי -אך לא אני , כל האחרים יכולים, אופניים

אך במשך הזמן , אינכם יכולים לרכוב על אופניים מתוך הראש שלכם. אהבתי את האופניים

כשאתם מרפים מתחושת . כך גם המדיטציה. הגוף שלכם יכול לעשות זאת באופן טבעי

אתם מוצאים , אינכם נופלים רחוק, ה״אני״ הזו ובמקומה אתם מרגישים ישירות מה מתרחש

 .הזרימה ךים לתואת האיזון ונכנס

 

מפני . מוקדיםתחושת ה״אני״ הזו היא דרך נוספת בה הבורות גורמת לנו לא להיות מ

לעולם לא נוכל להגיע . מיוצר על ידי הדאגה והצורךש מסנןזהו , שה״אני״ איננו חוש ישיר

אלא בארגון , מפני שלא מדובר בלהיות במגע עם הדברים, לדברים נכונים מהמקום הזה

יכולה להיות לנו תגובת חרדה חזקה אם איננו חשים ישירות את . ם נגענוהדברים בה

ככל שאנו מסיטים את המרכז שלנו מתחושת ה״אני״ לרגישות , אך במדיטציה -הדברים 

אנו מבינים שיש בנו חוכמה שאיננה מתוכננת והיא כן במגע עם , הטבעית של התודעה

 .המציאות

 

. וגם לא איכות רגשית -איננה משהו בתוך הראש שלנו , זו המודעותאו , זוה האינטליגנציה

זה משהו עליו אפשר לסמוך מפני שאין זה רעיון או , היא מאזנת אותם ומטפלת בהם

זה . וזה משהו משוחרר מנטיות של ״אני״ ו״שלי״. הרגשה בהשראת מה שבא ומה שחולף

העצמי -הכבוד כשאתם במגע עם ,אז. מתפתח ככל שאתם מנקים את נגעי הבורות האחרים

ואז אתם יותר מאוזנים . אינכם חוסמים את התודעה בסטיות גסות, והכבוד כלפי אחרים

, מקורקעים ולא מצופפים, אתם מרגישים מיושבים ופתוחים, במונחים של היסודות

אתם . יותר מוחשית המודעות, איזורים אלההכשהחסמים מוסרים מ. משוחררים מלחץ וניוון

זו היא הצורה היסודית  מודעות. כסוג של יציבות, ה כשיווי משקלמתחילים להרגיש אות

. צורה שהאנרגיה שלה מזינה את ההתנהגויות המנטליות השונות, ביותר של התודעה

, התרחשויות, זו מלאמץ כוונותה המודעותתהליך ההתעוררות הוא תהליך של שחרור 

 .מהרמה ומהתוצאות של הקרמהק, בקיצור: גישות ונטיות, זכרונות

 

היא . זו היא מה שאנו חושפים ומפתחים במכוון במונחים של תשומת הלב לנשימה מודעות

בעוד שנטיית ההרגל היא כמו חלום וללא תשומת לב , ומוגדרת, תמיד שייכת לרגע הזה

זוהי הדרך בה היד שלכם . אז נסו להיות מאד מוגדרים בנושא זרימת הנשימה. לרגע הזה

, זהו סוג של ידיעה. היא מגיבה לחפץ המוחזק -ציפור או ביצה , יודעת שהיא מחזיקה מקל

לכיוונון  ותרגישאלא , הרבה רעיונות ודעות פהשל תשומת לב שלא מוסי, של חוכמה

 .ולהתייחסות לדברים כפי שהם
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 הבורות ביחס לעצמי

אנו מתחילים להכיר את הצורך שלנו בשחרור מתוך הדפוסים וההרגלים של פעולת 

שומעים . זה כמו להקשיב להקלטה. כשאנו מקשיבים למחשבותינו, או הקרמה, התודעה

והנה … ופגוע, והנה אני כשאני קצת פתטי… הנה אני הצדקן… דיבורים של אישיויות שונות

או , קולות אלה מקורם בדפוסים ובמנהגים שונים. וכך הלאה, אני כשאני יותר עליז וחיוני

 .א בזהות אמיתית כלשהיול, רה״אבמונחים בודהיסטים ״סנקה

 

אל הקולות והדפוסים הרגשיים , לעיתים קרובות, אנו מתייחסים, בהשפעת הבורות, אולם

בדיוק כמו זה שאומר  -הם מצדיקים את עצמם ; הם משכנעים.  האלה כאילו שהם אנחנו

או … אין לי זמן למדיטציה: או זה שאומר… רק חלוקה מחדש של רכוש, שלא היתה גניבה

ויש אחד במיוחד שאולי פגשתם פעמים רבות ואותו … ומר שאתם כך ואתם אחרתזה שא

! אתם חייבים לעשות כך! ״אתם חייבים לעשות זאת: זה שאומר. אני מכנה העריץ הפנימי

״ הוא יכול לבטא את החיים רק !ולא מספיק טוב, ומה שעשיתם עד עכשיו לא מספיק

איננו  -אהבה או ברכות , ל לבטא כלל הערכהאיננו מסוג; במונחים של ביצוע או של חובות

 .מסוגל לעשות זאת

 

לכן אינכם ! הוא פשוט אינו יודע איך עושים זאת; הזה איננו מתכוון לטפל בכםהעריץ 

כמובן שהוא תמיד מסוגל להוכיח מדוע אינכם . מעוניינים למקם אותו במרכז החיים שלכם

, א תמיד מסוגל לייצר סטטיסטיקותהו. טובים מספיק ולמנות את כל הטעויות שעשיתם

. אך בואו נתבונן בזה בצורה אחרת. ולתאר איך לא עבדתם מספיק קשה… עובדות ומספרים

 !כבדו את עצמכם וסלקו אותו מכסא הנהג, אם לא? האם הקול הזה יתמוך ויעודד אתכם

 

ן מי זה נסו להבי, וכשאתם מתחילים עכשיו לחקור  ולעבוד עם ההתנייה של הדיבור הפנימי

. נסו לדמיין זאת, הקשיבו לקול הזה כאילו שזה מישהו אחר. הרגישו את האנרגיה. שמדבר

, התבוננו ביעדים ובמטרות שיש לו ושאלו עצמכם אם הוא מכבד אתכם; הקשיבו לגישה שלו

פשוט התבוננו בתכונות הנוכחות , ואז סלקו ממנו את האישיות. אם הוא דואג לכם ולאחרים

, כתכונות, התבוננו בתחום האישי באופן זה… הרוגז, האכזבה, של החרדהלמ -בליבכם 

כך התודעה שלכם אינה מעוותת ליצירת עצמי או . בתודעה או בלב, נעימות או לא נעימות

 .זהות מתוכן

 

. או ההשלמה, או התסכול, הרגישו את המרירות או האכזבה, הרגישו את שמתחת למחשבה

, האם אני בסדר, מי אהיה -את חוסר הבטחון  -התודעה הרגישו את מה שמתחת לקולות 

אך אני , אינני יודע מה! ״אני רוצה: או? מהו הדבר הנכון, מה עלי לעשות, היכן עלי להיות

 ״!רוצה

 

באמצעות , תוכניות או דפוסים מנטליים אלה, אלהה ותראסנקההאתם יכולים לחוש חלק מ

או להרגיש את , יש אזורים מתוחיםאתם יכולים להרג: ההשפעה שיש להם על גופכם

כשאתם . האנרגיה והמרכז שלכם מציפים את ראשכם תוך איבוד תחושה בשאר הגוף

אתם גם יכולים להרגיש את התודעה שמנסה לפרוץ דרך , מרגישים חלק מאי נוחות זו

בלי יכולת , שמנסה למצוא את הדרך החוצה, התודעה היא כמו ציפור בכלוב. ולשנות אותו

כך שהיא מנסה שוב ושוב לפרוץ דרך הסורגים ושוב , בלי יכולת לצאת, במנוחהלשבת 

לאן  -התוצאה הסופית היא חוסר שקט מוחלט ותחושה של הפרעה . וחוזר חלילה, נופלת

 ?התודעתי הזה-למצב, מה עלי לעשות בקשר לרגשות אלה? עלי ללכת
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כשאתם חווים חלק , ליבאופן כל. התשובה הפשוטה היא לחזור לתוך הגוף השלם שלכם

… פשוט תמשיכו לנשום, במקום לחשוב עליהם ולהיאבק בהם, תודעה אלה-ממצבי

ולהרגיש את מצב הגוף והתודעה ביחס לאנרגיית , ולנשוף… לשאוף… ולנשוף… לשאוף

זו אנרגיה שמביאה איתה . תאפשרו לאנרגיית הנשימה הזו להיות השחקן הראשי. הנשימה

. את בחובה את הרגישות אליה כיווננו את עצמנו בהתייחס למוסראנרגיה שנוש, תשומת לב

וכשתשומת לב זו . אתם בסדר. ואפשר לסמוך עליה; ללא חיפזון, ללא סטיות, היא ברורה

את הפסיכולוגיה ואת ההיסטוריה , מה הישנה שלנורפוגשת את הדפוסים המנטליים של הק

או , להיראות כרחבה או בהירה היא יכולה. היא מקבלת איכות מיוחדת, האישית שלנו

 .היא שונה אצל אנשים שונים. או שקטה מאד, פראית

 

 לפגוש את עצמכם

קראתם את הספר שמסביר כיצד . הנה הגענו לרגע בו עליכם להניח את הספר הזה בצד

בהתחלה . עכשיו עליכם לקפוץ על האופניים ולגלות בעצמכם את הדרך; לרכוב על אופניים

במקום רק , אך טוב שאתם רוכבים. אולי הרכיבה לא בטוחה ומתנדנדת; לא כל כך הולך

או להחליט , או לתהות אם אי פעם תצליחו לעשות זאת, לקרוא על רכיבה ולהתבונן באחרים

אתם מקבלים תחושה , כשאתם פוגשים את הדפוסים שלכם בתשומת לב… שלא תצליחו

 .בתוך מה שקורה לכם, לכי אתם מרוויחים אמונה בעצמכם ושיווי משק, של שמחה

 

אינני , כשאני אומר ״עצמכם״. כך שלמען החינוך של תשומת הלב עליכם לפגוש את עצמכם

במיוחד לא אותן תמונות של עצמכם שהעריץ מראה  -מתכוון לציור או לצילום של עצמכם 

הסנקהרה הזו . כפי שזה קורה בתוך התודעה, כלומר לחוויה של להיות מישהו -לכם 

  ״ התהוותהיא נקראת ״. היא החבר והשותף לדבר עבירה של הבורות, העצמי-את-שיוצרת

(bhava .)ופיסות , את הנטיות המיוחדות שלנו, זוהי תכנית שלוקחת את ההרגלים שלנו

אך אתם יכולים לפרום אותו על ידי כך שלא . מההיסטוריה שלנו ויוצרת מהם עצמי מאוחד

אלא תתייחסו לכל פן וקול של התכנית ברגע שהם , תאמצו את התמונה הגדולה של מי אני

ולא , ולשם כך הייתם צריכים לבצע עבודה שממוקדת בתשומת הלב לרגע הזה. מופיעים

 ״  .זה מי שאני, זה שלי, להאמין בתמונה הגדולה והעמומה של ״זה אני

 

זה גם . שבה אנו פוגשים את עצמנו, רגע-אחרי-הזדמנות של רגע, זהו הסטנדרט למדיטציה

. לא לגנוב, לא לפגוע, לא להזיק: בו קיימים חוקים וכללי התנהגות, מקום מפגש מקודש

אז שוב תאמינו , קחו משהו כי ״זה שלי״יאם ת. אינכם יכולים להביא פרסים הביתה

אך היופי אינו שייך . כי יש יופי שמתפתח שם, זה מפתה להיאחז. ״ ובבורותהתהוותב״

, חום, יש בו גמישות. רהאופוגשת את הסנקה, שמבשילה עותהמודזהו היופי של , לאיש

 .ואצל כל אדם יש לו איכויות מיוחדות; אומץ ורגישות

 

יש אנשים מיומנים שסוערים . צורה מעודנת שמיוחדת לכל אדם, הזו יש אנרגיהלמודעות 

, בניםזה לא כאילו שכולנו הופכים להיות דפי נייר ל. ויש אחרים שקטים ונינוחים, ופראיים

שלכם היא המתנה  ותראשפוגשת את הסנקה המודעות. בעלי מידות זהות ובעלי צורות זהות

אם תשימו חול . כמו פנינה, והיא מתפתחת מתוך החול של חייכם. לחיים הרוחניים שלכם

היופי האמיתי . כך גם הפגישה עם עצמכם. תתפתח בהדרגה פנינה מסביבו, בתוך צדפה

 המודעותאלא פנינת , ייף שהעריץ אומר שעליכם להיות או לענודשלכם איננו התכשיט המזו

אנו יכולים . מה ברגישות ובאיזוןרשמתעוררת כאשר אתם פוגשים את ההרגלים שלכם והק
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והנה לכם הצורה הנעלה . לבורות הקשור הא אינימפני שה, התמסר להול יהלסמוך על

אלה שממשיכים לנסות לשנות , ״תהתהוולפגוש דפוסים ותכניות של ״: עצמי-ביותר של כבוד

כי כשהתודעה . נאחזת או מתפזרת לתוך סיפורים, עם תודעה שאיננה מתכווצת, אתכם

ואז רואים את כל . היא מסיטה הצידה את הפעילויות הקרמיות, נאספת לתוך תשומת לב זו

. להביא שיווי משקל ושלמות לתוך חיינו, באמת, האלה כבלתי מסוגלות ותראהסנקה

והרפייה זו איננה ניהיליסטית . נהאאו הרפייה לתוך הניב, אה של ראייה זו היא שחרורהתוצ

 . הבנה עמוקה ותשומת לב שלווה, כי היא מבוססת על רגישות מוסרית, כי אם נאצלת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דברי הבודהה

 תרגומים מתוך הכתבים הבודהיסטים המוקדמים

 

 קרן ארבל: הערות והקדמה, תרגום מפאלי

 ההוצאה לאור של האוניברסיטה העברית

 

, שמציגות את עיקרי ההגות, מבחר מתוך דרשותיו של הבודהה

מאת , בתרגום חדש לעברית, הפסיכולוגיה והתרגול הבודהיסטי

, הדרשות עוסקות בתובנות לגבי הקיום האנושי .ארבל קרן

, במבנה התודעה ובדרכים לשחרר אותה מאי נחת, במדיטציה

 . מחוסר סיפוק ומסבל

  לקוראי ארבל מציגה קרן, השומרת על רוח המקור, בשפה קולחת

 . העברית את תובנותיו העמוקות ביותר של הבודהה

 

ציון דרך בהצגת אחת משיטות החשיבה החשובות ספר שהוא 

 .ביותר בעולם לקוראי העברית

 המלצה על ספר
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 חוסר מודעות
 

 אלכסנדר ברזין
 

 רונה משיח: תרגום
 

 

 

  :מקור
    Alexander Berzin. 2000. Lecture on The Twelve Links of Dependent Arising 

http://studybuddhism.com/web/en/archives/sutra/level2_lamrim/intermediate_scope/twelve_li
nks_dependent_arising/twelve_links_01.html 

 
ר לשפות מזרח אסיה "בהכשרתו האקדמית הוא בעל תואר ד. ב"ארה, רזי'יליד ניו ג, אלכסנדר ברזין

וגם של הדלאי , ה'רינפוצ הוא שימש כמזכיר ומתרגם של המאסטר הטיבטי סרקונג. ולימודי הודו
  The Berzin Archivesברזין הקים את הארכיון האינטרנטי . לאמה

http://www.berzinarchives.com/web/en/index.html) ) -מאגר מידע רחב היקף של כתבים ,
הוא מרצה ומלמד בודהיזם טיבטי , 6711משנת . תרגומים ולימוד של כל מסורות הבודהיזם הטיבטי

כיום הוא מתגורר . פצת התרבות הטיבטיתופעיל בקידום פרויקטים בינלאומיים לה, בכל רחבי העולם
 .בברלין ומשקיע את רוב זמנו בתיעוד והשלמה של חומרים שטרם פורסמו לארכיון האינטרנטי שלו

 

* * * 
 

חוסר "עשרה החוליות של ההתהוות המותנית נקראת -החוליה הראשונה מבין שתים

התרגום לא , "רותבו"למרות שבדרך כלל מתרגמים את המונח כ. [ma-rig-pa]" מודעות

המשמעות היא היעדר , מילולית. מתאים לדעתי כי יש בו מן הרמיזה לכך שאנחנו טיפשים

כשהזכרתי קודם שבלבול מתערבב באופן שבו . חוסר מודעות, במילים אחרות –מודעות 

 :בואו ונתעמק בהגדרת המונח. התכוונתי לחוסר מודעות, אנחנו חווים דברים

הגדירו חוסר מודעות   [Asanga]אסנגה -ו [Vasubandhu]נדהו המאסטרים ההודיים וסוב

כמו זה של דהרמקירטי , תיאורים אחרים. הידיעה-בתור העכירות או הכובד שבאי

[Dharmakirti] , מבהירים שהכוונה היא לעכירות או לכובד שבהבנת הדברים באופן שגוי או

 .ויהאנחנו לא יודעים משהו או מבינים אותו בצורה שג. מהופך

 

לא יודע את שמות , למשל, אני. ישנם דברים רבים שאפשר לא לדעת או לדעת באופן מוטעה

במקרה זה לא מדובר בחוסר מודעות לדברים כאלה אלא לשני . כל האנשים בחדר הזה

להבדיל מסיבה פיזית , הראשון הוא סיבה התנהגותית ותוצאתה. עניינים מסוימים בלבד

הכוונה היא לסיבה . יגיע הכדור כשאני בועט בו בעוצמה מסוימתכמו הידיעה לאן , ותוצאתה

, איך אנו פועלים –הסיבה היא ההתנהגות שלנו , כלומר. ותוצאה הנוגעים בהתנהגות

סיבה ותוצאה התנהגותיות מתייחסות . והתוצאה היא מה שאנחנו חווים –מדברים וחושבים 

 . ועל יוצא מכךלקשר שבין ההתנהגות שלנו ובין מה שאנחנו חווים כפ

 

אנחנו מתנהגים בצורה הרסנית היות , אם אנחנו לא מודעים לסיבה ותוצאה התנהגותיות

. אנו חווים לידות מחדש גרועות יותר, לכן. שאנחנו לא תופסים מה עשויה להיות התוצאה

אנחנו פועלים בדרכים הרסניות וכתוצאה מכך אנחנו נולדים מחדש במצבים שכלל וכלל אינם 

 . ים להתפתחות רוחניתמוליכ

 

איך הכול  –במילים אחרות , העניין השני שאנחנו לא מודעים לו הוא טבעה של המציאות

חוסר מודעות בנוגע למציאות מוביל אותנו לשרשרת סמסרית של לידה , באופן כללי. מתקיים

http://studybuddhism.com/web/en/archives/sutra/level2_lamrim/intermediate_scope/twelve_links_dependent_arising/twelve_links_01.html
http://studybuddhism.com/web/en/archives/sutra/level2_lamrim/intermediate_scope/twelve_links_dependent_arising/twelve_links_01.html
http://www.berzinarchives.com/web/en/index.html)
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של לכולנו יש שני הסוגים . בין אם למצבים שמעודדים פרקטיקה רוחנית ובין אם לא, מחדש

 .חוסר מודעות

 

חוסר , ראשית כל, אסנגה אמר כי? מה הוא עושה לנו? מהו תפקידו של חוסר מודעות

אנחנו לא יודעים מה . אפשר לומר, נבוכים. מודעות גורם לנו להיות מבולבלים או מטושטשים

. אנחנו שרויים במבוכה, היות ואנחנו לא באמת מבינים. אנחנו לא יודעים מה קורה. לעשות

אנחנו לא . אנחנו לא בטוחים בעצמנו; חוסר מודעות גורם לחוסר החלטיות והססנות, תשני

. למרות שיש לנו כל מיני רעיונות בקשר לכך, יודעים איך לנהוג או איך להתייחס לאנשים

גורם לנו להיות עקשנים ולהתעקש על  –שלישית  –אנחנו בדרך כלל מאמצים יחס שגוי והוא 

 .להבנת פני הדברים, רתכזו או אח, דרך מוזרה

 

חוסר , טשטוש, בלבול -אילו יכולנו להתבונן במצב התודעתי או הרגשי שמתואר פה 

באיזו מילה היינו משתמשים  -החלטיות והתעקשות על משהו שאנחנו בעצם לא בטוחים בו 

למרות שאין . כולנו מכירים זאת". חוסר ביטחון"זהו ? תוכלו לזהות את המצב? כדי לתארו

אני חושב שאפשר להבין שעל זה , בשפות הבודהיסטיות המקוריות" חוסר ביטחון"ה למיל

 .  חוסר מודעות הופך אותנו לחסרי ביטחון. אנחנו מדברים פה

 

לא חוסר מודעות לסיבה , החוליה הראשונה של התהוות מותנית הוא חוסר מודעות למציאות

 .עכשיו נפנה להבין זאת ביתר דיוק. םעל זה אנחנו מדברי, באופן כללי. ותוצאה התנהגותיות

  

 חוסר מודעות למציאות

נראה  שדברים מתקיימים , כחלק מהדרך האישית והסובייקטיבית שבה אנחנו חווים דברים

המינוח פה . נראה שהם מתקיימים בצורה מוצקה או ממשית. בסוג מסוים של זהות מוצקה

הבנה כללית על מנת שנוכל לדון בכך עלינו להשתמש במונחים כללים כדי לקבל . קשה מאוד

 . היא המילה הפשוטה ביותר שבה אוכל לעשות שימוש פה" מוצק. "ביתר פירוט בהמשך

יכול להיות . באופן מוצק וממשי –ייתכן שנראה לנו באמת שיש לנו בעיות בחיים , לדוגמא

נו מביטים כל מה שקורה בפועל הוא שאנח, באותו רגע. שבן או בת הזוג שלנו עזבו אותנו

, בעיה ממשית –אבל נראה לנו שיש לנו בעיה מפלצתית . מבעד לחלון ומרגישים עצובים

 .כך אנחנו קולטים או תופסים את הדברים. זה קורה לנו כל הזמן. כבדה, מוצקה

 

אינה תואמת את מה " מפלצתית"הגדרתה כבעיה , למרות שלמעשה עשויה להיות לנו בעיה

דרך מציאותית להסתכל על המצב . בחדר שלנו דבר גדול וכבדלא יושב . שקורה במציאות

מה אנחנו . אבל אלה הם החיים, זה לא קל ואנחנו עצובים, תהיה לחשוב שהאדם עזב

האופן שבו המצב . אנחנו מתמודדים איתה ומנסים למצוא פתרון כלשהו? מצפים מסמסרה

לא זו בלבד שנדמה לנו  ,למרבה הצער. לא תואם את המציאות -כבעיה מפלצתית  -  נדמה

 .שיש לנו בעיה נוראית ועצומה מרגישיםאלא אנחנו ממש , שהבעיה קיימת כך

 

אנחנו לא מודעים לכך שזו לא המציאות או , כשאנחנו תופסים משהו כבעיה מפלצתית

אלו הן שתי ההגדרות . שאנחנו תופסים אותה באופן שגוי וחושבים שזה תואם את המציאות

 .משמעות הדבר היא סבל, בשני המקרים .של חוסר מודעות
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 שתי הדרגות של חוסר מודעות לגבי אופן הקיום של בני אדם

-חוסר מודעות מבוסס: ישנן שתי דרגות של חוסר מודעות לגבי אופן הקיום של בני אדם

הדרגה  .[lhan-skyes]אוטומטית -וחוסר מודעות מתהווה [kun-brtags]דוקטרינה 

בעבר נהגתי לתרגם אותה ". מבוסס אינטלקט"מים כחוסר מודעות הראשונה מתורגמת לפע

אבל עכשיו אני , "חוסר מודעות מבוסס תעמולה"או " חוסר מודעות מבוסס אידיאולוגיה"-כ

 .דוקטרינה-מעדיף להתייחס אל דרגה זו כאל חוסר מודעות מבוסס

 

ממערכות  דוקטרינה נובע ממושגים שלמדנו מהטיעונים של אחת-חוסר מודעות מבוסס

שאותם , [בסנסקריט bdag] ,atman" עצמי"בודהיסטיות ביחס ל-האמונה ההודיות הלא

מתקיים כיחידה  -" אני"או ה -של האדם " עצמי"ה, לפי השקפות אלה. אנחנו מקבלים כאמת

 . תלויה בגורמים המצרפיים של גוף ותודעה-ובלתי, (מונוליט קבוע)אחידה , חסרת תנועה

 

ועל כן לא יהיו , בודהיסטיות-לא חקרו מעולם את מערכות האמונה הלארוב אנשי המערב 

, דוקטרינה מתוך לימוד ואמונה בהשקפתן המשותפת-נתונים לחוסר מודעות אותנטי מבוסס

אני חושב שניתן , עם זאת. בעל כל שלושת המאפיינים האלה" אני"כי אנחנו קיימים כ

דוקטרינה  הנגזר ממקורות -מבוסס מודעות-להעלות על הדעת צורה אנלוגית של חוסר

חוסר מודעות , מבחינה טכנית. אחרים שמאמינים באחד או שניים מהמאפיינים האלה בלבד

כמו במקרה של התייחסות למשהו , [tshul-min-gyi yid-byed]זה נובע מחשיבה שגויה 

 זה עשוי לנבוע ממושגים אודות הקיום שלנו שרכשנו. שאינו סטאטי כאל משהו סטאטי

יכול . וכדומה, הפרסום, הפוליטיקה, הדת, הטלוויזיה, החברה, בהשפעה של משפחותינו

לעתים קרובות אנחנו סופגים ; להיות שלא קיבלנו את המושגים הללו באופן מודע ומכוון

 . אותם בצורה לא מודעת

 

וב אבל אל לנו לחש. שקיים גם אצל חיות, אוטומטית-יש חוסר מודעות מתהווה, בנוסף על כך

אם כי אלה , לחיות יש מושגים. דוקטרינה בדומה לאדם-שאין אצלן גם חוסר מודעות מבוסס

יכול להיות נוירוטי ביחס לעצמו בעקבות , למשל, הכלב, בדיוק כמו האדם. אינם מילוליים

 .  הכאה ואמירה חוזרת ונשנית שהוא רע

 

לידה אנחנו חווים בלבול מרגע ה. אוטומטית-אנחנו לא צריכים ללמוד חוסר מודעות מתהווה

, כבני אדם, למרות שאנחנו לא חשים ומאמינים באופן אוטומטי שיש לנו. ביחס לקיום שלנו

אנחנו , בודהיסטיות-כול שלושת המאפיינים של העצמי על פי מערכות האמונה ההודיות הלא

 .עשויים אוטומטית להרגיש שיש לנו אחת או אחרת מאותן האיכויות

 

, החוליה הראשונה הזאת כעל חוסר מודעות ביחס לאופן בו בני אדם קיימיםכשמדברים על 

דוקטרינה וזה המתהווה -זה המבוסס –אנחנו מדברים על שני סוגים של חוסר מודעות 

, אני חושב שחשוב לזהות אותם בתוכנו. הבה נחקור את שני סוגי הבלבול האלה. אוטומטית

 . עות לגבי אופן הקיום שלנו עצמנואז בואו נמקד את הדיון שלנו בחוסר המוד

  

" אני"נדמה ש. הקונבנציונלי שלנו ולאופן שבו הוא מתקיים" אני"חוסר מודעות זה קשור ל

ישות הנבדלת מן החוויה , תמיד אותו הדבר, שאינה מושפעת מדבר, קיים כישות ממשית

מקבל , שלנוהוא בוס שתלטני שיושב בתוך הראש " אני"נדמה שה, ברמה עמוקה יותר. שלי

הבה נתבונן . ומשתמש בגוף ובתודעה כמו במכונה, לוחץ על מתגים, מידע ממסך ורמקולים

 . בדוגמאות של כל אחד מהמאפיינים האלה כדי לזהות על מה אנחנו מדברים
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דוקטרינה אנלוגית ביחס לאופן -הבה נתבונן בהם במונחים של חוסר מודעות מבוסס, ראשית

לא . "החברה והפרסומות אומרות לנו להיות גבר או אישה, נוהמשפחות של. הקיום שלנו

לא משנה . תשמרו על מקומכם. תהיה גבר או תהיי אישה. אל תושפעו מכך, משנה מה קורה

תבדקו אם אתם . בואו נחשוב על כך לרגע וננסה לזהות זאת בעצמנו". coolתהיו , מה קורה

. ע ממה שאנחנו עושים או ממה שקורהואינו מושפ coolממשי שהוא תמיד " אני"חשים שיש 

 .אנחנו לא נפטרים ממנו בעזרת המחשבה שטיפשי לחשוב ככה

 

. תהיה מישהו בעולם הזה. "יחיד ומיוחד, היבט אחר הוא שנדמה שאנחנו תמיד אותו אחד

כך אומרות לנו החברה שלנו ". תמיד תהיה נאמן לעצמך. תהיה עצמך. תמצא את עצמך

התחושה שאנחנו ? מה עומד מאחורי זה. שרש בתרבויות שלנוזה מו. והמשפחות שלנו

" עצמי"אם לא מצאנו את ה. הייחודי והאמיתי" אני"שהוא ה, יחיד וזהה" אני"תמיד אותו 

כל זה מבוסס . חשבו על זה. זה מוזר. עלינו למצוא אותו ולהישאר תמיד נאמנים לו, שלנו

אנא זכרו שמחשבות אלה בדרך כלל , בנוסף. דוקטרינה ומושרש עמוק מבחינה פסיכולוגית

 . אינן מודעות

 

תמיד . "יציב הזה נבדל מהחוויה שלנו-הכביכול" אני"המאפיין השלישי הוא שנדמה כאילו ה

נבדל מהרגשה רעה או " אני"זה מרמז על כך שעשוי להיות ". תהיה צעיר ותיראה טוב

-עדיין חצי, עוררים בבוקרכשאנחנו מת. מהזדקנות ושיכול תמיד להיות צעיר ולהרגיש טוב

מזה עולה ". זה לא אני: "אנחנו חושבים, ומתבוננים במראה,  השיער שלנו מבולגן, ישנים

אנחנו גורמים לכדור , מתוך האמונה הזאת. שנראה שונה, נבדל מזה" אני"לכאורה כי יש 

, אחר כך אנחנו חושבים. האמיתי" אני"הבשר הזה בעל השיער המזדקר להיראות כמו ה

מתנות , החברה שלנו וכולי, המשפחות שלנו". מה שהיה קודם לא היה אני! עכשיו זה אני"

אנחנו גם ? מי אנחנו, אם כך". אני פשוט לא עצמי היום", אנחנו אומרים. אותנו להתנהג ככה

מה שעצוב זה שאיננו מודעים . זאת היא באמת ההרגשה". לא זיהיתי את עצמי", אומרים

 . אנחנו חושבים שככה אנחנו באמת. קיימים בצורה כזאת לכך שאנחנו לא באמת

 

ישנו : זה רעיון מוזר. פרויד אומר לנו שיש סופר אגו. אומרים לנו גם כל הזמן להיות בשליטה

כמו כשאנחנו ". אני"ישנם שני , כלומר. אחר שיש לשלוט בו" אני"בפנים ששולט ב" אני"

". אבל עכשיו ארשה לעצמי להתהולל, לא הרשיתי לעצמי ליהנות לאחרונה", אומרים

זה משתרש . אחר ליהנות" אני"אחד ייתן רשות ל" אני. "זה באמת משונה, כשחושבים על זה

אלה הם היבטים שונים של חוסר מודעות מבוסס . עמוק פסיכולוגית ומעורר הרבה בעיות

 . דוקטרינה אודות אופן קיומנו

 

זה קורה מכיוון . ם שלנו המתהווה אוטומטיתיש לנו חוסר מודעות לגבי אופן הקיו, בנוסף

זהו חלק מהחוויה הפרטית . שנדמה אוטומטית כי אנחנו קיימים בדרכים בלתי אפשריות

המוחשי שהוא המושא של " אני"הבה נתבונן במאפיינים של ה. והסובייקטיבית של הדברים

 .נוכל להבין זאת בעזרת דוגמאות. חוסר המודעות הזה המתהווה אוטומטית

 

זה לא , אבל הנה אני, נפגעתי. "קבוע" אני", שאינו מושפע מדבר" אני"נדמה כי יש  .0

בתת מודע אנחנו , מכיוון שאנחנו לא משמינים מיידית. ככה אנחנו מרגישים". השפיע עלי

 ".אני יכול לאכול את העוגיה הזאת וזה לא ישפיע עלי", חושבים
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" אני"נרדם אתמול בלילה הוא אותו ש" אני"האין זה נדמה לנו שה. תמיד אותו הדבר .2

זה רק נראה ". ' אני'אותו . הנה אני שוב. נרדמתי ועכשיו התעוררתי"? שמתעורר בבוקר

 .אוטומטית, ככה

חשבו ". פצעתי את היד שלי. "נבדל מהחוויה שלי או מהמצרפים שלי" אני"נראה שיש   .3

שפצע " אני"ה כאילו הנדמ? שנבדל מהיד שלנו" אני"האין זה מרגיש כאילו יש . על זה

שאכל את העוגה " אני"כשם שנדמה כי ה, את היד שלו מתקיים בנבדלות מוצקה מהיד

" אני"נדמה שיש . הדברים נראים כך אוטומטית. מתקיים בנבדלות מוצקה מהעוגה

 .נבדל" אני"זה מרגיש אוטומטית כאילו יש איזה . הנבדל מהחוויה של האיום ונורא

, האומר, כי יש קול שנשמע בראשנו? למה. שהוא הבוס" אני" אוטומטית נראה גם שיש .4

 "?מה אני אמור לעשות עכשיו"

 

הזרז העיקרי לכל תהליך הסמסרה הוא חוסר . זוהי החוליה הראשונה של התהוות מותנית

. דוקטרינה והן בפן המתהווה אוטומטית-הן בפן המבוסס –המודעות לגבי אופן הקיום שלנו 

! גם אנחנו ביניהם, שם נתונים לכך-ל לנו לחשוב שרק אנשים טיפשים איא. כולנו נתונים לו

זה חלק . טבעי להיות נתונים לכך. מהיותנו נתונים לבלבול זה לא משתמע שאנחנו טיפשים

כשאנחנו לא מבינים . אבל זה לא תואם את המציאות. ככה מרגישזה . מחוויית הדברים

 .מאמינים בזהאנחנו נופלים בפח ו, שככה הם פני הדברים

 

היא יסודית . נקודה החשובה היא שהחוליה הראשונה אינה עוסקת בתיאורטי ובמופשטה

היא מלווה את האופן . זוהי החוויה הכי יומיומית שלנו. כולנו נתונים לכך. עבור כל אחד ואחת

 . בין אם אנחנו מודעים לכך ובין אם לא –שבו אנחנו חווים דברים 
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ה שורש הסיב: בורות
 להתנסויותינו הבלתי מספקות

 

  ודרון'טובטן צ
 

 אורנה טאוב: תרגום
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הוסמכה , 6791-לס ב'נולדה בלוס אנג. נזירה ממוצא אמריקאי במסורת הבודהיזם הטיבטי, ודרון'טובטן צ

למדה ותרגלה במשך שנים רבות . בטיוואן 6711וקיבלה נזירות מלאה בשנת  6799לנזירות בשנת 

מורת הבית  ודרון שימשה בתפקיד'טובטן צ. בהדרכתם של הדלאי לאמה ומאסטרים טיבטים אחרים

היא הקימה את מנזר שרווסטי  1111בשנת . וושינגטון, ובסיאטל, במרכז המדיטציה אמיטאבה בסינגפור

 . ועומדת בראשו עד היום, וושינגטון, בניופורט
 

*  *  * 
  

הבודהה עקב אחר הסיבות להתנסויותינו הבלתי מספקות עד לשורשן בגישות הפנימיות של 

הכעס שרוצה להרוס , הכעס שבתוכנו –אנו מביטים בייחוד בכעס אם . כעס ובורות, היקשרות

ככל שיש לנו . הוא קשור מאד להיקשרות שלנו –או להרחיק אותנו מהם , לברוח מהם, דברים

כך אנו מתרגזים יותר , ככל שאנו נאחזים בדבר מה. כך יש לנו יותר כעס, יותר היקשרות

אותה בורות ההופכת את הכל ליציב , ורותההיקשרות באה מתוך הב. כשאיננו מקבלים אותו

 .  ומוצק כל כך

 

שלושת אלה יחדיו הם אשר . מקור הכעס, זה המקור להיקשרות. עלינו להבין מהי הבורות הזו

ההיקשרות בזמן . הקרמה קובעת מה תהיה הולדתנו הבאה. גורמים לנו לייצור פעולות או קרמה

איני . אני רוצה את הגוף הזה: "אנו חושבים, ססיםמכיוון שאנו גו. המוות גורמת לקרמה להבשיל

. אנו נכנסים לפאניקה ונאחזים בגוף אחר, וכשנראה שעלינו להיפרד ממנו." רוצה להיפרד ממנו

שזורקת אותנו לתוך גוף , ההיקשרות שמבשילה את הקרמה, זוהי ההיאחזות בזמן המוות, לכן

 ...ולגוף הבא, וף אחד לגוף הבאאנו מקבלים את הקיום המעגלי הזה של מעבר מג. אחר

, ברגע שאנו נמצאים בתוך גוף, הכעס והבורות, בגלל הקרמה שיצרנו תחת השפעת ההיקשרות

הנפלאות , אולם. חלקן נפלאות וחלקן איומות. אנו נפגשים עם מגוון רחב של התנסויות שונות

, לכן. באיומות אחרות גם האיומות אינן נשארות זמן רב אבל הן מתחלפות. אינן נשארות זמן רב

 .תבין שחייבת להיות דרך נוספת, אחרי שתחשוב על זה

 

. זוהי נקודת מפתח? האם הינך רואה כיצד הבורות הינה המקור לכל ההתנסויות הבלתי רצויות

אין דרך לראות , אם אינך רואה כיצד הבורות הינה המקור לכל ההתנסויות הבלתי רצויות בחייך

היא יוצרת . הבורות יוצרת את ההיקשרות ואת הכעס. בעלת חשיבות כיצד הבנת הריקות היא

היא . הבורות יוצרת את ההיקשרות שגורמת לנו להיאחז בגוף אחר בזמן המוות. את הקרמה

 .גורמת לקרמה להבשיל

 

ישנה ? איך זה הבסיס להתנסות כולה? מהי הבורות הזו וכיצד היא יוצרת את ההיקשרות

בפינה . כך שאינך רואה טוב, אתה נכנס לחדר חשוך. להדגים בורות אנלוגיה בה משתמשים כדי

http://thubtenchodron.org/1994/05/cultivate-far-reaching-practice-wisdom/
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אתה רואה את הדבר המפותל והמפוספס , באפלת החדר. מרוחקת יש משהו מפותל ומפוספס

 .המוח שלך מתחרפן. אתה מאבד את זה ומתחיל לפחד! ואתה חושב שזה נחש

חוסר בהירות , וסר מודעותזהו ח. היא רק אפלה, במילים אחרות. בורות היא כמו אפלה במוח

התודעה נאחזת במשהו , בתוך אי היכולת לראות בבהירות, ובתוך האפלה הזאת, בתודעה

 .  ומשליכה עליו את מה שלא נמצא שם באמת

זהו חבל מפותל . יש לך את הדבר המפותל והמפוספס שהוא חבל, אם נחזור לאנלוגיה

התודעה . היא אומרת שזה נחש, הירותאבל בגלל שהתודעה אינה יכולה לראות בב. ומפוספס

אולם היא מאמינה להשלכה ואז נעשית . משליכה משהו על החבל שלא נמצא שם באמת

 .  מפוחדת

 

הוא . אולם המוח מעורפל ואינו רואה בבהירות. הדברים עולים באופן תלוי הדדית, באופן דומה

( ההיפך הגמור)קיום עצמאי הוא משליך , במקום זאת. אינו יכול לראות את הקיום התלוי הזה

והוא ." ולכן זה עניין רציני, זהו דבר מה בעל קיום עצמאי! אה: "התודעה אומרת. על גבי הדברים

אנו . אנו עושים מעצמנו עניין גדול. אנו עושים עניין גדול מכל דבר. מתחרפן כשקורה לו משהו

הכל הופך  לעניין גדול . נותינומרגשותינו ומרעיו, מבעיותינו, עושים עניין גדול מהרכוש שלנו

כשבעצם צורה כזאת של קיום איננה קיימת , מכיוון שהשלכנו צורת קיום מסוימת על כל דבר

 .במציאות

 

   לבורות נוגדןכ הריקות שבתפיסת החכמה

אנו אומרים שהדברים ריקים מדרכי הקיום המדומיינות שהשלכנו , כשאנו מדברים על ריקות

, החבל ריק מלהיות נחש. אין שום נחש שם. החבל ריק מהיותו נחש, הלחזור לאנלוגי. עליהם

, אנו משייכים צורת קיום, אבל מה שאנחנו עושים הוא לא רק ליחס דברים כמו נחשים ומנורות

 .לתוך התופעות, צורת קיום עצמאית

 

איננו , כשאנו מבינים ריקות. דברים אלו ריקים מהקיום המדומיין שאנו משליכים עליהם, למעשה

כשאנו מבינים . זוהי נקודה חשובה מאד. יוצרים מציאות מסוימת שלא הייתה קיימת קודם

. שהוא חסר את כל הזבל שהשלכנו עליו, אנו בסך הכל רואים את מה שתמיד היה שם, ריקות

זה בסך הכל תפיסת הדברים כפי שהם היו . תפיסת הריקות אינה יצירת מציאות באיזשהו מקום

כשאתה . כיון שהיינו עסוקים כל כך בלהשליך דברים, א יכולנו לראות את זהאלא של. תמיד

 .אינך יכול לראות את החבל, עסוק כל כך בהשלכת נחש על חבל

 

ואתה , הילדים רואים משהו והם מפחדים. אלו מכם שיש להם ילדים יראו זאת בודאי בבהירות

שאי , אבל הם כל כך מפוחדים, ושזה בכלל לא מה שהם רואים, יודע שאין בכלל ממה לחשוש

זה אותו הדבר עם . וודאי נוכל להיזכר במקרים דומים מילדותינו. אפשר להסביר להם את זה

, התודעה שלנו עסוקה כל כך בהשלכת קיום בלתי תלוי או אינהרנטי על הכל. התודעה שלנו

המותנה שישנו  איננו יכולים לראות את הקיום. שאיננו יכולים לראות את הריקות שנמצאת שם

 .  שם

 

רק תבין : "הוא ענה." איך תופסים את הריקות, לאמה: "אני זוכרת שמישהו שאל את לאמה ישה

אינך צריך לייצור . זה הכל. רק הבן שאתה מוקף מציאות." שכל מה שאתה קולט הוא אשליה

דברים תפסיק לייצור עוד . רק הבן מה שכבר נמצא שם. אינך צריך לעשות משהו מיוחד. דבר

 . האופן שבו המוח שלנו קולט דברים, שזה בעצם מה שאנחנו עושים, לשים מעל לזה
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מה שמסבך את העניינים זה שקשה לנו מאד לזהות את הקיום הבלתי תלוי או האינהרנטי הזה 

. מכיוון שאנו עושים את ההשלכות הללו עוד מלפני תחילת הזמנים, שאנו משליכים על הדברים

איננו מודעים כלל לכך שהתודעות שלנו מסובכות בבלגן . ים לכך שאנו משליכיםאנו כלל לא מודע

אנו פשוט מאמינים באופן אוטומטי שהדרך שבה אנו קולטים דברים הינה הדרך שבה הם . הזה

 .  קיימים

 

הוא יגדל להיות . תינוק היוצא מרחם אימו כשהוא מרכיב משקפי שמש( אם תוכל לדמיין)זה כמו 

מכיוון . הכל היה חשוך, כיון שמהפעם הראשונה שהוא קלט משהו, שהכל חשוך מבוגר החושב

כי הוא כל כך , הוא אינו יכול להבין שמה שהוא קולט אינו באמת כפי שהדברים קיימים, שכך

 .רגיל לזה

אנו רגילים כל כך להשלכה הזאת שנראה . אנו משליכים קיום בלתי תלוי על כל דבר, באותו אופן

אנו פשוט כל כך . שזו השלכה כוזבת מצדנו, איננו רואים אפילו." מצדו שלו"קיים  לנו שכל דבר

 .  רגילים לזה

 

להכיר כיצד נראה לנו שיש לדברים , מה שקשה זה להכיר כיצד נראה קיום בלתי תלוי זה, אם כן

 אנו. אולם כך אנו קולטים את הדברים, קיום בלתי תלוי, לא קיים דבר כזה. קיום בלתי תלוי

שכל מה שאתה , יקירי, רק תכיר בכך: "זוהי הסיבה שלאמה ענה. קולטים משהו שאינו קיים כלל

 .אינו כלל וכלל טבעו האמיתי, מה שאנו רואים כטבעו של דבר מה."  רואה הוא אשליה

 

אך , נראה מאד אמיתי –אובייקט בחלום . משתמשים בדוגמאות שונות כדי להדגים לנו את זה

לא יהיו לך פגיעות ,אולם כשתתעורר, לחלום שמישהו מכה בך באלת בייסבולאתה יכול . אינו

או שמשתמשים בדוגמא של השתקפות . גוף כיון שהאובייקט בחלום אינו אובייקט אמיתי

הם נעמדים לפני המראה ומנסים לשחק עם הכלב  –כמו עם הכלבים והחתולים שלכם . במראה

. כשאינם יודעים מהי מראה, דים עושים את זהאני חושבת שגם יל. או החתול בתוך המראה

זה ריק , אבל בעצם, זה נראה כאילו יש שם חיה אמיתית, נראה כאילו יש בתוכה פנים אמיתיות

 . יש שם רק השתקפות. מלהיות חיה

 

, אולם הם נראים לנו בלתי תלויים. כל מה שאנו תופסים הינם אובייקטים תלויים, באותו אופן

אין שום דבר אמיתי בתוך . הם חסרי קיום עצמאי, מצידם. שהם יתקיימו כךואנו נאחזים בכך 

 . האובייקטים שאנו תופסים

 

שעם בורות איננו תופסים את הדברים כפי  –אנו רואים את טעות התפיסה הבסיסית הזו , כך

אופן קיום זה שאנו משליכים . אנו משליכים עליהם אופן קיום שכלל אין להם, במקום זאת. שהם

הפיכת כל דבר לאובייקט קונקרטי ומזוהה . על הדברים הוא שמסבך אותנו בכל כך הרבה בעיות

דרך הבורות אנו . להיקשר ולחוות את כל הבעיות הבאות בעקבותיו, הוא מה שגורם לנו להתרגז

 .הופכים כל דבר למוצק מאד

שחשוב מאד שנכיר כיון , אתן מספר דוגמאות לאופן שבו אנו הופכים דברים ליציבים ומוצקים

 .בזה בחיינו

 

 דוגמת הנימוסים

כשאתה עובר . נימוסים הם דרך מעולה נוספת כדי לראות כיצד הדברים עולים באופן תלוי הדדי

הם גסי רוח כל כך ועושים . הינך מופתע לעיתים מגסותם של האנשים, לחיות בתרבות אחרת

. הם מלקקים את הקעריות שלהם. םהטיבטים לוגמים בקול כשהם אוכלי. דברים כל כך משונים
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אחרי שחיית בארצות . אנו שומעים לעיתים קרובות שהאמריקאיים קולניים מאד, מצד שני

אתה הולך לשדה תעופה ומיד מזהה את . אתה מתחיל להכיר בכך שזה נכון, אחרות

כמה : "אנשים אומרים. האמריקאים בגלל שאתה יכול לשמוע את קולותיהם מעל לכל האחרים

 ." אין להם שום תחושה של התאמה. הם מדברים בקולי קולות. סי רוח האנשים האלהג

 

חשבו כיצד אנו שופטים ומעריכים תרבויות אחרות וכיצד אנו , כשאנו עוברים מתרבות לתרבות

. כל העניין הזה של נימוסים הוא דבר מומצא לחלוטין על ידי התודעה שלנו, ועדיין. מבקרים אותן

 .כפי שאין שום דבר שגוי כשלעצמו בדיבור בקול רם, לא מנומס כשלעצמו בשיהוקאין שום דבר 

כששואלים , בתרבות אסייתית. למשל, אין משהו לא מנומס הטבוע בניסיון לשמור על כבוד

אבל היא התשובה הנכונה , הם עלולים לתת תשובה שאינה בכלל מה שקורה, אנשים שאלות

אתה מקבל את , אם אינך מודע. כיצד להתייחס לתשובהאתה יודע , אם אתה מודע לכך. לתת

הם . הם אינם משקרים, למעשה. זה בצורה אחרת ואז אתה חושב שהאנשים הללו משקרים

 .פשוט נוהגים בנימוס

 

הינו  –מה לא מנומס , מה מנומס –הוא שכל הסיווג הזה של נימוסים , הדבר אליו אני חותרת

 .לזה שום מציאות אובייקטיבית כלל אין. מיוצר לחלוטין על ידי התודעה

אם הם . שימו לב כמה אנו מוטרדים ממנהגיהם של אנשים. ראו כמה אנו מוטרדים מזה, ועדיין

אם הם לא מסתכלים לנו בעיניים כשהם , "תודה"אם הם לא אומרים לנו , "שלום"לא אומרים לנו 

ועדיין , כל כך הרבה משמעות אנו מייחסים לזה! אנו כל כך רגישים בקשר לזה –מדברים איתנו 

 .אין לזה שום מציאות אובייקטיבית. זוהי רק מוסכמה חברתית

 

אם תוכל להביט בחוויות הרבות . אני מנסה להראות לכם מדוע הבנת הריקות חשובה כל כך

הגורמת לדברים , בחייך ולזהות כיצד אתה מתנסה בקושי רב כתוצאה מהראייה מתוך הבורות

אזי תתחיל לראות את הערך האמיתי של הבנת , ים מכפי שהם באמתלהראות יותר מוצק

 .הריקות

 

לעיתים קרובות אני גורמת לאנשים העושים איתי ריטריט לחשוב על התודעה כמקור כל האושר 

כיצד תפסתי את : "ושואלים את עצמנו, אנו מתחילים להביט בבעיה הקיימת בחיינו. והכאב שלנו

 "?מה הייתה הפרדיגמה שלי? צד פירשתי את זהכי? כיצד עיצבתי את זה? זה

 
 

            

 

 

 

ברגע , בדיוק כפי שאורו של נר בודד יכול לסלק חשכת אלף שנים"

לא חשוב כמה ממושך או עמוק  -שאנו מדליקים נר בודד של חוכמה 

 ".הבורות נעלמת -היה הבלבול שלנו 

 

  טייןסוזף גולד'ג
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יטה'שאלותיו של החכם הצעיר אג  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

אביתר שולמן: תרגום  
 
 

 בהוצאת כרמל 'שירת הארה'הספר תוך מ
 
 

 :(יטה'אג)           

 ?באמצעות מה מכוסה העולם  .0132

 ?מדוע אינו קורן  

 ,מהו הכתם, אמור לי 

 ?ומהו הפחד הגדול שלו 

 

 :(הבודהה)           

 ,העולם הזה מכוסה בבּורּות .0133

 .ובעקבות תאוותנות וחוסר ערנות הוא אינו קורן 

 ,אני אומר שכמיהה היא הכתם שלו 

 .וסבל הפחד הגדול שלו 

 

 :(יטה'אג) 

 !הנהרות שוצפים מכל עבר  .0134

 ?מהו מחסום הנהרות  

 הסבר לי את ריסון הנהרות 

 ?וכיצד הם נחסמים  

 

 :(הבודהה) 

 ,אותם הנהרות בעולם .0135

 .שימת הלב היא המחסום שלהם 

 :אתאר את ריסון הנהרות  

 כרמל שלו   :ילוםצ
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 וידאו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 לצפייה
 

 'בודהיזם בישראל'של  YOUTUBE-ה ערוץ
 

 .באמצעות תבונה הם נחסמים 

 :(יטה'אג) 

 ,ורהוצ-מודעות ושם, תבונה .0136

 ,כשאתה נשאל, אדוני, הסבר לי 

 ?היכן הם נעצרים  

 

 :(הבודהה) 

 :את השאלה ששאלת , יטה'אג, אסביר לך .0137

 וצורה נעצרים לחלוטין-שם 

 .באמצעות הכחדת המודעות 

 

 :(טהי'אג) 

 ,כשאתה נשאל, אדוני, תאר לי .0138

 את בעל החוכמה המהלך 

 .ונים כאןבין בעלי ההבנה של הדרך והמתלמדים הש 

 

 :(הבודהה) 

 הוא לא ידבק בתשוקות .0139

 .ויהיה בלא לכלוך בתודעה 

 ,המודע, הנזיר המיומן כלפי כל הדברים 

 .יפרוש 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 ונה על בורות'נאגארג
 

 

 שיחה של הנזירה טובטן תארפה
 

 דקות באנגלית 5-כ
 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XEqPJyU50G0
https://www.youtube.com/watch?v=XEqPJyU50G0
https://www.youtube.com/channel/UCYEC8D67UyjwzM0zduXqGAA
https://www.youtube.com/channel/UCYEC8D67UyjwzM0zduXqGAA
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 בורות
 

 

  יקהו הטניסארו ב

 

 אורנה טאוב: תרגום
 

 

                     :מקור

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/ignorance.html 

 

הוא הוסמך לנזירות . בהיקהו הוא נזיר ממוצא אמריקאי במסורת נזירי היער של תאילנד טניסארו

אהן לי 'אג, מאסטר המדיטציה הנודע מתלמידיו של, וטיקו'פואנגג אהן'אג, ידי מורו-על 6791בשנת 

, בסן דיאגו Metta Forest Monasteryהוא סייע בהקמת מנזר  6776בשנת . דהמהדארו

, בהיקהו הוא מתרגם פורה של רבים מכתבי הקאנון הפאלי טניסארו. שהוא עומד בראשו, קליפורניה

 .ומחברם של ספרים חשובים רבים
 

*** 
 

" ידע"ה שמשמעותה לא רק 'בורות הפוכה למילה וויג ה המילה בפאלי שמשמעותה'אוויג

כאשר הבודהה מדבר על . בדומה למיומנות של רופא או מאלף חיות –" מיומנות"אלא גם 

הוא לא , כגורם למצוקה וסבל, הידיעה של ארבע האמיתות הנאצלות -כלומר אי, הבורות

מיומנות כך שאין להם לידע ישיר על אותן אמיתות אלא גם כך שלאנשים אין מתכוון רק ל

 . הם סובלים כי אינם יודעים מה הם עושים. בהתמודדות איתן

 

החל ממתח קל ועד לייסורים , שמאגדת בתוכה את הכל –מצוקה ( 0)ארבע האמיתות הן 

דרך התרגול המובילה להכחדה ( 4); ההכחדה של המצוקה( 3); הסיבה למצוקה( 2);  קשים

 . של המצוקה

הוא הוסיף שההתעוררות המלאה שלו באה , אשונה את האמיתותכשהבודהה לימד לר

והידיעה , ידיעת המיומנות המתאימה לכל אחת, זיהוי שלהן: מידיעה שלהן בשלוש רמות

 .שהגיע לשליטה מלאה במיומנויות

 

חולי , הזדקנות, אירועים כמו לידה –הבודהה המחיש את מושג המצוקה בעזרת דוגמאות 

והגדיר אותה כנובעת  מחמשת המצרפים של  –מתח ויאוש , ומוות ורגשות כמו צער

; טרליותיבתחושות של תענוג או כאב או בתחושות נ; אחזות בצורה הפיסיתיה. ההיאחזות

את הסיבה למצוקה זיהה עם שלוש צורות . ת החושובהכר; בתבניות מנטאליות; בתפיסה

, ולם של התנסויותתשוקה לזהות עצמית בע, הנאות החושיםתשוקה ל: השתוקקותשל 

 .  ותשוקה להרס של הזהות העצמית ועולם ההתנסויות

 

את . השתוקקותאת ההכחדה של המצוקה הוא זיהה כוויתור ושחרור משלוש הצורות של ה

, ראייה נכונה: הדרך להכחדת המצוקה הוא זיהה עם ריכוז נכון ועוד שבעה פקטורים תומכים

 . מאמץ נכון ותשומת לב נכונה, פרנסה נכונה, הפעולה נכונ, דיבור נכון, נחישות נכונה

 

הן קטגוריות שמשמשות להבנת . ארבע האמיתות אינן אך ורק אוסף עובדות על מצוקה

למשל במקום לראות את ההתנסויות . ההתנסויות ומאפשרות אבחנה וריפוי של המצוקה

להתמקד  אפשר, או במושגים של מה שאני אוהב או לא אוהב, במושגים של עצמי ואחר

כאשר אתה יכול . ואיך לשים סוף לאותו גורם, מה הגורם לה, בזיהוי של מתי יש מצוקה

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/ignorance.html
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אתה מבין שכל אחת מהקטגוריות היא , להפריד את הטריטוריה של ההתנסות בדרך זו

 .פעולה

 

זה משהו שאתה . י כוונה"אבל ההתנסות במצוקה מעוצבת ע, היא שם עצם" מצוקה"המילה 

כאשר אתה מבין זאת אתה יכול לעבוד על פיתוח . גם לגבי שאר האמיתות הדבר נכון. עושה

המיומנות בהקשר של מצוקה היא להבין אותה לעומק עד . המיומנות שמתאימה לכל פעולה

כדי לפתח את המיומנות הזאת אתה . דחייה או אשלייה, לנקודה שאתה משוחרר מתשוקה

 .  ולפתח את הדרך להכחדתה להבין את סיומה, צריך לנטוש את הסיבה למצוקה

 

, למשל כאשר עולים בתודעה מצבים של ריכוז. כל אחת מהמיומנויות מסייעת לחברותיה

לכן המיומנות המתאימה , ריכוז הוא חלק מהדרך. אתה לא רק מתבונן בהם עולים ונעלמים

ך בעשות. להתחזק ולהתעדן, להתייצב, להבין מה גורם לו לגדול, היא להתאמץ לפתח אותו

נוכחות : עד אשר הריכוז הופך פשוט לנוכחות, זאת אתה מפתח גורמים אחרים של הדרך

 .נוכחות של איחוד עם הריקות, נוכחות של לא כלום, נוכחות נוכחת, של מודעות מוארת

 

כאשר נטשת את . אתה מתחיל לראות רמות של מצוקה שלא הבחנת בהם מעולם, וית זוומז

, רגיש לרמות המעודנות יותרהיות אתה הופך ל, שותשגורמת למצוקות ק השתוקקותה

לא הבנת : אתה מתחיל לראות בבהירות מדוע סבלת ממצוקה. ואתה יכול לנטוש גם אותן

ולא זיהית את , ת ממנה לבין המצוקה שהעיקה עליךישנהנ השתוקקותאת הקשר בין ה

הברורות של לבסוף לאחר שנטשת את הסיבות לצורות . ת מהןיהמצוקה בפעילויות שנהנ

שגם השהייה שלך בריכוז מכילה הרבה רבדים נוספים של אתה מתחיל לראות  ,המצוקה

לפעילויות אפילו אז אתה יכול לנטוש כל כמיהה ו. מצוקהולכן גם רבדים נוספים של  –פעולה 

 .אלה ולהשיג התעוררות מלאהה

 

הרגישות גם בגלל הזמן שלוקח לפתח את , הדרך להתעוררות היא בהכרח הדרגתית

יות שאתה זונח רק לאחר שביצעו את והנדרשת וגם בגלל שהיא דורשת פיתוח מיומנ

לעולם לא תצליח , לריכוז לפני שאתה מפתח אותו השתוקקותאם אתה נוטש את ה. תפקידן

להביא את התודעה למצב שהיא תוכל בכנות ובצורה מוחלטת לשחרר את הצורות 

 . פעולההמעודנות ביותר של 

 

הדימוי . ההתעוררות שהן מטפחות באה בפתאומיות, ר המיומנויות שלך מתכנסותאבל כאש

של הבודהה לתהליך הוא לוח היבשה שלחוף  הודו שמתחיל בשיפוע מתון וממשיך בנפילה 

אז אתה יודע שהגעת . שם בעומק לא נשאר זכר למצוקה מנטאלית. פתאומית לעומק רב

 .  בעת האמיתות הנאצלותואז אתה באמת יודע את אר. למיומנות מלאה

 

למשל היא משהו שאתה חווה כל יום אבל עד שאתה זונח אותה לחלוטין אתה  השתוקקות

אתה יכול לחוות מצוקה במשך שנים אבל אתה לא באמת יודע מה זו . לא באמת מכיר אותה

ואפילו שארבעת . שנאה ובורות נעלמים, מצוקה עד שאתה מבין אותה בנקודה שבה תשוקה

נויות מעניקות לך תחושת מודעות ורוגע בשעה שאתה מפתח אותן אתה לא באמת המיומ

 . מבין מדוע הן כל כך חשובות עד אשר אתה רואה לאן יכולה השליטה המלאה בהן להוביל

 

הן אמצעי להשגת . אצלות אינו מטרה בפני עצמהנשל ארבע האמיתות ה לאהמ העיגם יד

. אבל יש כאן משהו גדול בהרבה, ביאה לנירוונההכחדת המצוקה מ :משהו הרבה יותר גדול
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מעבר לכל פעילות זה . הקיום-הקיום או אי, זהו שחרור מוחלט מכל מגבלות הזמן או המקום

 השזכה ב העיהיד, כפי שהבודהה אמר פעם. כולל הפעילות של הכחדת המצוקה

ומה שקיבל מארבעת האמיתות הנאצלות ד העיהיד; התעורר דומה לכל העלים ביערמש

הוא הגביל את עצמו להוראת הקומץ מפני שזה כל מה שהיה דרוש לו להוביל . לחופן עלים

, דיבור על היבטים אחרים של התעוררותו. לידיעה של כל היער בעצמםאת תלמידיו להגיע 

 . לא היה מביא שום תועלת ואפילו מעכב את התקדמותם

 

דומה  –נשתמש באנלוגיה אחרת אם  –למרות שידיעה שלמה של ארבע האמיתות הנאצלות 

אתה צריך למקד את כל תשומת ליבך כאשר אתה חוצה את  –לרפסודה שחוצה את הנהר 

אלא הוא גם עוזר לך להבין תובנות , לא רק שידע זה מקרב אותך להתעוררות מלאה. הנהר

 .הדבר מושג בשתי דרכים. חדשות לאורך הדרך

 

האם נשארה איזו שהיא מצוקה : נותלשיפוט של התוב אמת מידההוא מספק , האחת

 .   אם קיימת מצוקה אין התעוררות אמיתית? לחלוטין? בתודעה

    

דבר , המיומנויות שפיתחת לרגישות גבוהה לכל מה שקורה כאשר אתה פשוט נוכח, השניה

היית יכול , ללא הרגישות הזו. שמבטיח שאפילו מצוקה קלה ביותר לא תסתתר ממבטך

אבל שאתה באמת . ש מצב של ריכוז אין סופי ומואר כמשהו גדול יותרלשגות בקלות ולפר

וכאשר תדע את החופש . תבחין בין  חופש לעשיה כאשר תגיע לכך ,יודע מה אתה עושה

שהמתנה בגדולה ביותר שאתה יכול להעניק לאחרים הוא ללמד אותם את : תדע עוד משהו

 . המיומנות להגיע לכך בעצמם

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. התודעה שאינה ערה נוטה לחולל מלחמה כנגד הדברים כפי שהם"

עלינו להבין את התהליך השלם של יצירת , בכדי ללכת בדרך עם הלב

. כיצד הוא מתחיל וכיצד הוא מסתיים, מלחמה בתוך עצמנו ומחוצה לנו

 ללא הבנה נהפוך על נקלה מפוחדים. שורשי המלחמה נעוצים בבורות

האכזבות , האובדנים ההכרחיים, על ידי השינויים החולפים בחיינו

הבנה מובילה אותנו להילחם כנגד -אי. וחוסר הבטחון של זקנה ומוות

בעודנו בורחים מכאב או נאחזים בבטחון ותענוגות שמעצם , החיים

  ."טבעם לעולם לא יבואו על סיפוקם

 

 ק קורנפילד'ג
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 שלושת הרעלים

 

 ה'רינגו טולקו רינפוצ
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 כעס והשתוקקות, נחש וציפור המייצגים בורות, מרכז גלגל החיים מכיל חזיר
 

המתאר את המחזור הסמסארי של , "מעגל החיים"לטיבטים יש ציור מסורתי שנקרא "

הם מייצגים את . נחש וציפור, זירח: במרכז הגלגל הזה נמצאים שלושה בעלי חיים. הקיום

. למרות שחזיר אינו טיפש בהכרח יותר מחיות אחרות, החזיר מסמל בורות. שלושת הרעלים

מאחר והוא תמיד ישן , ההשוואה מבוססת על תפיסה הודית של החזיר כמטופש מכל החיות

ס בגלל הנחש מזוהה עם כע, בדומה. במקומות המלוכלכים ביותר ואוכל כל מה שנכנס לפיו

  .שהוא יתעורר ויזנק מעלה מהמגע הקל ביותר

אבל , ליה לעיתים קרובות כאל טווסאבמערב מתייחסים . אחזותיהציפור מייצגת תשוקה וה

עד כמה שידיעתי , הציפור המסויימת הזו איננה קיימת במדינות המערב. יחס זה איננו מדויק

שלוש החיות הללו . ג שלההיא משמשת כסמל בגלל שהיא מאד קשורה לבן הזו. מגעת

מונע על . שהם בליבו של גלגל החיים, מייצגות את שלושת הרעלים המנטליים העיקריים

 ."אין עוד סמסארה, בלעדיהם. מעגל הקיום כולו מסתובב, ידם

 

 

 בפייסבוק' בודהיזם בישראל'-הצטרפו ל
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 ר כרמל שלו משה בראל"ד, דורון מלכא, מרב ראט ,אילן לוטנברג, אבי פאר :מערכת 

 

 זוהראלה  :פייסבוקה ריכוז קבוצת ענת הירש :מנהלת האתר

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

