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 מהי התודעה?
 

 הדלאי לאמה
 

 

 מוזסשולה תרגום: 
 

 

 

 http://www.wisdompubs.org/sites/default/files/preview/MindScience%20Book%20Preview.pdfמקור: 

 Wisdom. הוצאת ’Mind Science – An East-West Dialogue‘ הספר מתוך
 

אחד העקרונות הבסיסיים של הבודהיזם הוא עקרון ״ההתהוות המותנית״. עקרון זה אומר 

שכל התופעות, גם החוויות הסובייקטיביות וגם האובייקטים החיצוניים, מתהווים כתלות 

סיבתיות  בסיבות ובתנאים; אין דבר שמתהווה ללא סיבה. בהינתן עקרון זה, חיוני להבין מהי

ואילו סוגים של סיבות קיימים. בספרות הבודהיסטית, מוזכרים שני סוגים עיקריים של 

. סיבות פנימיות כגון 2-. סיבות חיצוניות בצורה של אירועים ואובייקטים פיזיים, ו1סיבתיות: 

 אירועים מנטליים וקוגניטיביים.

 

במחשבה ובתרגול הבודהיסטיים היא כל כך חשוב עקרון זה הסיבה שבגללה יש להבין מדוע 

רגשות של היצורים המודעים של כאב ושל הנאה ושל חוויות המתייחסת ישירות ל סיבתיותשה

אחרות ששולטות בחייהם, שמתעוררות לא רק ממנגנון פנימי אלא גם מסיבות ותנאים 

וההכרתית  חיצוניים. לכן חיוני להבין לא רק את המנגנונים הפנימיים של הסיבתיות המנטלית

 אלא גם את הקשר שלהם לעולם החומרי החיצוני.

 

מאד ברורה לנו העובדה שהחוויות הפנימיות שלנו של הנאה ושל כאב שייכות לטבע 

הסובייקטיבי של מצבים מנטליים וקוגניטיביים. אך האופן בו אירועים פנימיים וסובייקטיביים 

יג בעיה גורלית. השאלה האם ישנה אלה מתייחסים לנסיבות חיצוניות ולעולם החומרי מצ

מציאות פיזית חיצונית שאינה תלויה בתודעה ובמודעות של יצורים מודעים נדונה בהרחבה 

על ידי הוגי דעות בודהיסטיים. באופן טבעי, הדעות בנושא מפוצלות בין האסכולות 

ת, אפילו ( קובעת שאין מציאות חיצוניCittamatraהפילוסופיות השונות. אסכולה אחת כזו )

לא אובייקטים חיצוניים, ושהעולם החומרי אותו אנו תופסים הוא במהותו השלכה של תודעתנו 

בלבד. מנקודות מבט רבות, מסקנה זו קצת קיצונית. באופן פילוסופי, וגם תפיסתי, נראה הגיוני 

יותר להחזיק בעמדה שמקבלת את המציאות לא רק של העולם הסובייקטיבי של התודעה, 

 ם של האובייקטים החיצוניים של העולם הפיזי.אלא ג

 

כעת, אם נבחן את המקורות של החוויות הפנימיות שלנו ושל החומר החיצוני, נמצא שישנה 

אחידות יסודית בטבע קיומם בכך ששניהם נשלטים על ידי עקרון הסיבתיות. בדיוק כפי שקורה 

רגע של חוויה נוצר מתוך הרצף בעולם הפנימי של אירועים מנטליים וקוגניטיביים, כך כל 

הקודם לו וכך הלאה עד אינסוף. באופן דומה, בעולם הפיזי לכל אובייקט או אירוע צריך שיהיה 

 רצף שקודם לו שמשרת כסיבה לו, וממנו מתהווה הרגע הנוכחי של החומר החיצוני.

 

ור אחר יש ספרות בודהיסטית בה אנו מוצאים שמבחינת מקור הרצף שלו, ניתן לעקוב לאח

העולם המאקרוסקוספי של המציאות הפיזית שלנו, עד שלבסוף מגיעים למצב התחלתי בו כל 

החלקיקים החומריים מתגבשים למה שידוע כ״חלקיקי חלל״. אם ניתן לעקוב אחר כל 
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המאקרוסקופי שלנו עד למצב התחלתי כזה, מתעוררת השאלה יקום החלקיקים הפיזיים של ה

ים אחר כך זה עם זה ומתפתחים לעולם מאקרוסקופי שעשוי כיצד חלקיקים אלה מתקשר

להשפיע ישירות על החוויות הפנימיות של הנאה ושל כאב של יצורים מודעים. כדי לענות על 

כך, הבודהיסטים פונים לדוקטרינת הקרמה, המנגנון הבלתי נראה של מעשים ותוצאותיהם, 

 למופעים שונים. שמספקת הסבר כיצד חלקיקי חלל דוממים אלה מתפתחים

 

י )קרמה פירושה פעולה(, קשור באופן טהמנגנון הבלתי נראה של המעשים, או הכח הקרמ

קרוב למניעים בתודעה האנושית שמולידים מעשים אלה. לכן, הבנה של טבע התודעה 

ותפקידה משחקת תפקיד מכריע בחוויה היומיומית שלנו ובשלמותנו הפיזית והמנטלית. אם 

יציבה ורגועה, זה משפיע על גישתו והתנהגותו ביחס לאחרים. במלים  לאדם יש תודעה

אחרות, אם מישהו נשאר במצב תודעתי רגוע, שלו ושקט, הסביבה והתנאים החיצוניים יכולים 

לגרום להפרעה מוגבלת בלבד. אך למישהו שמצב התודעה שלו נסער יהיה קשה ביותר להיות 

ים ובחברים הטובים ביותר. דבר זה מצביע על כך רגוע או שמח, אפילו אם הוא מוקף בתנא

שגישתנו המנטלית היא גורם חשוב ביותר בקביעת החוויה שלנו של שמחה ושל אושר, וכך 

 גם בקביעת בריאותנו הטובה.

 

לסיכום, יש שתי סיבות לחשיבות הבנת טבע התודעה. האחת היא קיום קשר קרוב בין תודעה 

לבין קרמה. האחרת היא התפקיד המכריע שיש למצב התודעה שלנו בחווייתנו את האושר 

 והסבל. 

 אם הבנת התודעה חשובה מאד, מה היא, אם כן, התודעה, ומה טבעה?

 

טנטרה, מכילה דיונים נרחבים על התודעה ועל הספרות הבודהיסטית, גם הסוטרה וגם ה

טבעה. הטנטרה, במיוחד, דנה ברמות השונות של עידון התודעה והמודעות. הסוטרות אינן 

דנות הרבה בקשרים שבין מצבי התודעה השונים לבין המצבים הפיזיולוגיים המתאימים להם. 

ל רמות המודעות ולקשר הספרות הטנטרית, מאידך, מלאה בהתייחסויות לעידונים השונים ש

שלהם למצבים פיזיולוגיים כגון מרכזי האנרגיה החיונית בגוף, ערוצי האנרגיה, האנרגיה 

שזורמת בהם וכו׳. הטנטרות גם מסבירות כיצד, על ידי עבודה עם הגורמים הפיזיולוגיים 

 נים.השונים באמצעות אימוני מדיטציה יוגית מדוייקים, ניתן להשפיע על מצבי התודעה השו

 

לפי הטנטרה, הטבע האולטימטיבי של התודעה הוא טהור במהותו. טבע זך זה נקרא, טכנית, 

״האור הבהיר״. נגעים רגשיים שונים כגון תשוקה, שנאה וקנאה הם תוצרים של התנייה. אין 

הם חלק מהותי של תכונות התודעה, מפני שניתן לטהר את התודעה מהם. כאשר טבע 

היר ממוסך או מעוכב מלבטא את מהותו האמיתית על ידי ההתנייה התודעה הזה של אור ב

רה. אשל הנגעים הרוחניים והמחשבות, אומרים שהאדם הזה נלכד במחזור הקיום, הסמס

אבל כאשר, על ידי שימוש בשיטות מתאימות של מדיטציה ושל אימון, היחיד מסוגל לחוות 

וחרר מהשפעה ומהתנייה של במלואו את טבע התודעה הזה של האור הבהיר כשהוא מש

 הנגעים הרוחניים, הוא או היא נמצאים בדרך לשיחרור האמיתי ולהארה השלמה.

 

לכן, מנקודת מבט בודהיסטית, גם השיעבוד וגם החופש האמיתי תלויים במצבים השונים של 

התודעה הזו של האור הבהיר, והמצב הנוצר, אליו המודטים מנסים להגיע באמצעות שיטות 

את כל הפוטנציאל  ויה שונות, הוא מצב בו הטבע האולטימטיבי של התודעה מציג במלואמדיטצ

החיובי שבו, ההארה, או טבע  הבודהה. הבנה של התודעה של האור הבהיר הופכת, אם כן, 

 לחיונית בהקשר של המאמץ הרוחני.
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ומר, ״בהירות באופן כללי, ניתן להגדיר את התודעה כישות בעלת הטבע של החווייה גרידא, כל

וידיעה״. הטבע היודע, או הפעילות היודעת, היא הנקראת תודעה, וזה איננו גשמי. אך בתוך 

הסיווג של התודעה ישנן גם רמות גסות, כגון התפיסות החושיות שלנו, שאינן מסוגלות לתפקד 

ה או אפילו להיווצר ללא תלות באיבר אורגני כגון החושים שלנו. ובתוך הסיווג של התודע

השישית, התודעה המנטלית, ישנן חלוקות שונות, או סוגים של תודעה מנטלית שתלויים מאד 

ייווצרו. אי אפשר להבין סוגי תודעה אלה בנפרד ש כדיח שלנו, ובבסיס הפיזיולוגי, המ

 מהבסיסים הפיזיולוגיים שלהם.

 

 -יביים כעת מתעוררת שאלה חשובה: איך קורה שסוגים שונים אלה של אירועים קוגניט

יכולים להתקיים ולהיות בעלי הטבע הזה של  -התפיסות החושיות, מצבי התודעה וכדומה 

ידיעה, של אור ושל בהירות? לפי מדע התודעה הבודהיסטי, אירועים קוגניטיביים אלה הם 

בעלי הטבע היודע בשל הטבע הבסיסי של הבהירות שמונח ביסוד כל האירועים הקוגניטיביים. 

י מוקדם יותר כטבע היסודי של התודעה, הטבע המואר והבהיר של התודעה. זה מה שתארת

לכן, כאשר מתארים מצבים מנטליים שונים בספרות הבודהיסטית, תמצאו דיונים בסוגים 

השונים של תנאים שמעוררים אירועים קוגניטיביים. למשל, במקרה של תפיסות חושיות, 

האובייקטיבי; רגע התודעה שממש לפני האירוע  אובייקטים חיצוניים משמשים כתנאי הסיבתי,

הוא התנאי המיידי; והאיבר החושי הוא התנאי הפיזיולוגי, או השליט. חוויות כגון תפיסות 

 סיבתי, מיידי ופיזיולוגי. -חושיות יכולות להתרחש רק על בסיס תצריף של שלושת תנאים אלה 

 

עצמה. נושא יכולתה של התודעה תכונה ברורה אחרת של התודעה היא יכולתה להתבונן ב

להתבונן ולחקור את עצמה מהווה שאלה פילוסופית חשובה זה זמן רב. באופן כללי, קיימות 

דרכים שונות בהן התודעה יכולה להתבונן בעצמה. למשל, במקרה של חקירת חוויה מן העבר, 

ם של אותה כגון דברים שקרו אתמול, אתם נזכרים בחווייה ההיא ובוחנים את הזכרון שלכ

חוויה, כך שהבעיה אינה מתעוררת. אך יש לנו גם חוויות בהן התודעה המתבוננת ערה לעצמה 

בעודה עוסקת, עדיין, בחוויה בה היא מתבוננת. כאן, מפני שגם התודעה המתבוננת וגם המצב 

זמנית, אין אנו יכולים להסביר את התופעה של התודעה -המנטלי שמתבוננים בו קיימים בו

 עת לעצמה, שהיא סובייקט ואובייקט בו זמנית, באמצעות פנייה לגורם של מעבר הזמן.שמוד

 

כך שחשוב להבין שכשאנו מדברים על התודעה, אנו מדברים על רשת מאד מורכבת של 

מצבים ואירועים מנטליים שונים. באמצעות תכונות ההתבוננות הפנימית של התודעה אנו 

ות מוגדרות נמצאות בתודעה שלנו ברגע נתון, מהם יכולים להבחין, למשל, אילו מחשב

האובייקטים בהם אוחזת התודעה, מהם סוגי הכוונות שיש לנו, וכו׳. במצב מדיטטיבי, למשל, 

של התודעה, אתם משתמשים ברציפות ביכולת  נקודתי-יקוד חדכשאתם מודטים ומטפחים מ

-וממוקדת חדמופנית  ההתבוננות הפנימית כדי לחקור האם תשומת הלב המנטלית שלכם

אובייקט או לא, האם ישנה נרפות כלשהי, האם דעתכם מוסחת, וכו׳. במצב זה נקודתית ב

אתם משתמשים בגורמים מנטליים שונים, ואין תודעה יחידה שבוחנת את עצמה. נכון יותר 

 לומר, שאתם משתמשים בסוגים שונים של גורמים מנטליים כדי לחקור את תודעתכם.

 

ה האם מצב מנטלי יחיד מסוגל להתבונן ולחקור עצמו או לאו, זו היא שאלה באשר לשאל

חשובה וקשה במדע התודעה הבודהיסטי. יש הוגים בודהיסטיים שטוענים שישנה יכולת 

עצמית״. אפשר לומר שזוהי יכולת -עצמית״ או ״עירנות-תודעתית שקוראים לה ״מודעות

ן בעצמה. אך טענה זו נתונה במחלוקת. אלה תפיסתית, יכולת שמסוגלת להתבונ-תודעתית אי
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תפיסתית כזו קיימת מבחינים בין שני היבטים בתוך האירוע המנטלי, או -שטוענים שיכולת אי

הקוגניטיבי. אחד מהם הוא חיצוני ומופנה אל האובייקט, במובן זה שישנה דואליות של סובייקט 

א שמאפשרת לתודעה להתבונן ואובייקט, בעוד האחר בעל טבע של התבוננות פנימית שהי

תפיסתית, במיוחד -עצמית אי-בעצמה. יש עוררין על קיום תכונה זו של התודעה, של קוגניציה

 על ידי הפראסאנגיקה, האסכולה המאוחרת של הפילוסופיה הבודהיסטית.

 

בחוויות היומיומיות שלנו אנו יכולים להבחין, במיוחד ברמה הגסה, שהתודעה שלנו נמצאת 

תלויה במצבים הפסיכולוגיים של הגוף. כפי שמצב התודעה שלנו, בין אם דכאוני ובין בקשר ו

 אם שמח, משפיע על בריאותנו הפיזית, כך גם המצב הפיזי שלנו משפיע על תודעתנו.

 

כפי שציינתי לפני כן, הספרות הבודהיסטית הטנטרית מציינת מרכזי אנרגיה מדוייקים בתוך 

ח השני, ולהם קשר מסויים עם מה שהנוירוביולוגים מכנים המ הגוף שאולי, אני חושב, יש

המערכת החיסונית. למרכזי אנרגיה אלה יש תפקיד מכריע בהגדלת או בהקטנת המצבים 

הרגשיים השונים בתודעה שלנו. לתרגילים הפיזיים של היוגה ולשימוש בשיטות מדיטטיביות 

עות חיוביות על בריאותנו, בגלל הקשר מיוחדות שמכוונות לאימון התודעה יכולים להיות השפ

הקרוב בין תודעה לגוף ובגלל הקיום של מרכזים פיזיולוגיים אלה בתוך גופנו. הוכח, למשל, 

שבאמצעות שימוש בשיטות מדיטטיביות מתאימות, אנו יכולים לשלוט על נשימתנו ולהנמיך 

 או להגביה את חום גופנו.

 

טיביות שונות בזמן העירות שלנו, כך גם, בהתבסס בנוסף, כפי שאנו משתמשים בשיטות מדיט

על ההבנה של הקשר המעודן בין תודעה לבין גוף, אנו יכולים לתרגל מדיטציות שונות כשאנו 

במצבי חלום. ההשפעה של הפוטנציאל של תרגולים אלה היא שברמה מסויימת ניתן להפריד 

ע לרמה מעודנת יותר של את הרמות הגסות של התודעה מהמצבים הפיזיים הגסים ולהגי

תודעה ושל גוף. במלים אחרות, אתם יכולים להפריד את התודעה שלכם מהגוף הגס שלכם. 

אתם יכולים, למשל, להפריד בין התודעה שלכם לגופכם בזמן שינה וכך לבצע עבודה נוספת, 

 אותה אינכם מסוגלים לבצע בגופכם הרגיל. אולם, אולי לא תקבלו משכורת על כך!

 

ך, אתם יכולים לראות כאן את הסימן הברור לקשר הקרוב שבין גוף לתודעה: הם אם כ

משלימים זה את זו. לאור זאת, אני שמח מאד לראות שיש מדענים שלקחו על עצמם מחקר 

משמעותי של הקשר תודעה/גוף ושל משמעויותיו כדי שנבין טוב יותר את טבע השלומות 

 Herbert Benson, MD, Associateסון )המנטלית והפיזית. חברי הוותיק ד״ר בנ

Professor of Medicine, Harvard Medical School למשל, ניהל נסיונות עם מודטים ,)

בודהיסטיים טיבטיים כבר מספר שנים. עבודת מחקר דומה נעשתה גם בצ׳כוסלובקיה. 

 בהסתמך על הממצאים עד כה, אני בטוח שיש עוד הרבה עבודה לעשות בעתיד.

 

גוף, התודעה ואת הככל שהתובנות שלנו ממחקרים כאלה גדלות, אין ספק שההבנה שלנו את 

וגם את הבריאות הפיזית והמנטלית, מועשרת מאד. יש מלומדים מודרניים שמתארים את 

 לטענה זו. כלשהוהבודהיזם לא כדת אלא כמדע של התודעה, ונראה שיש בסיס 
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 וידאו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 לצפייה

 
 של 'בודהיזם בישראל' YOUTUBE-ה ערוץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התודעה והמציאות בבודהיזם
 

 שיחה של ד"ר מיילס נילס

 

 דקות באנגלית 5-כ

 
 
 
 

 

 התודעה יכולה להתפזר באלף כיוונים, 

 אבל על הדרך היפה הזאת אני מהלך בשלום. 

 בכל צעד, הרוח נושבת. 

 בכל צעד, פרח מלבלב.

 

 
 

  האן טיק נהאת
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https://www.youtube.com/watch?v=F_ylwNB6R2c
https://www.youtube.com/watch?v=F_ylwNB6R2c
https://www.youtube.com/channel/UCYEC8D67UyjwzM0zduXqGAA
https://www.youtube.com/channel/UCYEC8D67UyjwzM0zduXqGAA
http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=How+To+Meditate+What+is+Meditation&uni=
https://www.youtube.com/watch?v=F_ylwNB6R2c
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  מוח משנה תודעה

 תודעה משנה
 

 ריק הנסון

 תרגום: יצחק גלס

 

and-dharma-the-mind-changing-brain-changing-https://www.bcbsdharma.org/article/mind-מקור:

. Insight journal approved by - neuroscience/    

  
 

 The Greater Good פסיכולוג, מורה וסופר. עמית בכיר של, Ph.D. ,(Rick Hanson) ריק הנסון

Science Center at UC Berkeley  .שותף בייסודו של מכון Heartwood Institute for 

.Neuroscience and Contemplative Wisdom  מחבר של מספר ספרים ביניהם 'Buddha's Brain' 

 Spirit שנים במועצת המנהלים של 9. מלמד מדיטציה במרכזים שונים בעולם. כיהן 1974-החל למדוט ב

Rock Meditation Center .מאמר זה מבוסס על קורס שהוא לימד ב Barre Center  ללימודים

 .2009בודהיסטיים באפריל 

 

*  *  * 

 

 הדהרמה ומדעי המוח

הוכפל בעשרים השנים האחרונות. הוא כנראה יוכפל שוב בעשרים השנים הידע של מדעי המוח 

הבאות. באופן כללי, נוירופסיכולוגיה היא לדעתי היכן שביולוגיה הייתה מאה שנים לאחר המצאת 

 .1725המיקרוסקופ: בסביבות שנת 

 

כדי  MRIאו  EEGלעומת זאת, הבודהיזם הוא מסורת בת אלפיים וחמש מאות שנים. אינך צריך 

לשבת ולצפות בתודעה שלך, לפתוח את הלב שלך ולתרגל בכנות. אינני רואה בנוירופסיכולוגיה 

תחליף לשיטות מסורתיות, אלא פשוט כדרך יעילה מאד להבין מדוע שיטות מסורתיות עובדות. 

זה מועיל לתרבות שלנו מכיוון שטוענים כי הדת החילונית של המערב הוא מדע. אם בתודעה  

ה מבין למה משהו עובד בתודעה  שלך, זה מקדם שכנוע )סדהא, אמון בתורתו של שלך את

הבודהה(. מעט הבנה של נוירופסיכולוגיה גם עוזרת לך להדגיש או לייחד את ההיבטים המסוימים 

של מנהגים מסורתיים שהם המתאימים ביותר למוח שלך; הבדלים טבעיים במוח הם סוג של גיוון 

דיטציה ומורים רוצים לענות על הצרכים של חבריהם הנוכחיים ולהגיע בסיסי, ואם מרכזי מ

 לחדשים, הם יצטרכו להביא בחשבון מגוון טבעי של המוח.

 

פריצות דרך בתחום מדעי המוח מייצרות הזדמנויות לפיתוח שיטות תרגול חדשות או מעודנות. 

רצות האלו ופיתח שיטות כאשר הבודהיזם התפשט דרך טיבט, סין ויפן, הוא למד מהתרבויות בא

חדשות. באופן דומה, כאשר הבודהיזם הגיע למערב ונתקל במה שעשוי להיות הכוח התרבותי 

הוא מתחיל להסתמך על מדע עבור דרכים שגם הן יכולות להיות  –מדע  –הדומיננטי שלו 

שימושיות במסלול ההתעוררות. לא בדרך כלשהיא שתשנה את מטרות האימון, כפי שאמר 

אלא להגברת האמצעים המיומנים למטרה  –אני מלמד דבר אחד: סבל והסיום שלו  –הה הבוד

 הזו.

http://www.buddhism-israel.org/
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https://www.bcbsdharma.org/article/mind-changing-brain-changing-mind-the-dharma-and-neuroscience/
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ניסיון בלתי מוחשי משאיר אחריו עקבות מוחשיים מתמשכים. כדברי הפסיכולוג דונלד הב 

יחדיו, מחווטים יחדיו". זוהי דרך מלומדת נוירולוגית להעריך מדוע  1בעבודתו: "תאי עצב שיורים

חשוב באמת, וכמה חשוב להיות עם סוג של היגיינה נפשית, כדי באמת להעריך את  הניסיון שלך

 מה שאנו מאפשרים שייכנס לתודעתנו. 

 

אולי המוח שלך מריץ תסריטים של איום, צער ואובדן. לחלופין, אולי הוא עובד עם לבביות, נדיבות, 

רונים אלה יורים ומחווטים טוב לב לעצמך ולמשפחתך, התעוררות. בכל סרט שאנחנו מריצים, נוי

ביחד. לכן למידה כיצד להשתמש בתודעה שלך לעצב את החיווט של המוח שלך היא דרך מעמיקה 

 לעזור לעצמך בנתיב של התעוררות. 

 

 תודעה ומוח מתעוררים יחדיו בתלות  הדדית

וכיצד בעשורים האחרונים יש כבר הרבה מחקר והבהרות של האופן שבו המוח יוצר את התודעה, 

 התודעה יוצרת את המוח, בתלות הדדית ובסוג של מסלול מעגלי.

 בואו נתחיל עם כמה הבהרות:

מודע. -(" כוונתי לזרימת המידע דרך מערכת העצבים, אשר רובה תמיד בלתיmindב"תודעה )•  

אנחנו נותנים עדיפות למה שבשדה המודעות מכיוון שלזה אנחנו מודעים. אבל טיפוח גורמים 

 ים למטה, במרתף של המוח, מחוץ למודעות ההכרתית, משפיע למעשה יותר לטווח הארוך.מיטיב

יתר על כן, המוח אפוף במערכות גדולות, כולל מערכת העצבים בכללותה, מערכות גוף אחרות, •  

ובהמשך ביולוגיה, תרבות, ואבולוציה. הוא מעוצב על ידי מערכות אלה, וגם מעוצב על ידי התודעה 

צורך הפשטות אני אתייחס רק למוח, אבל בעצם אנחנו מדברים על רשת נרחבת של עצמה. ל

 גורמים הנמצאים בתלות הדדית. ממש כמו שהבודהה לימד.

ייתכן שישנם גם גורמים טרנסצנדנטיים הנחוצים להתקיימות התודעה, לפעולתה: קרא לגורמים •  

ומעצם ההגדרה איננו יכולים להוכיח  הבודהה, הקרקע, או בכלל ללא שם. היות-אלה אלוהים, טבע

את קיומם או אי קיומם של גורמים טרנסצנדנטיים כאלו, זה עולה בקנה אחד עם העקרונות 

המדעיים של להכיר בגורמים טרנסצנדנטיים בתור אפשרות. באומרנו זאת, תוך קידה עמוקה 

 לכיוונם, נישאר במסגרת של המדע המערבי.   

בקירוב  תנאי הכרחי ומספיק בקירוב עבור התודעה. )הוא מספיק רקבמסגרת זו, המוח הוא •  

מכיוון שהמוח מקנן בתוך רשת גדולה של סיבות, שבלעדיהן המוח אינו יכול להתקיים(. מבט זה, 

המקובל בדרך כלל במדע המערבי, הוא שכל מצב נפשי נמצא במתאם )קורלציה( עם מצב מוחי 

 הכרחי ומספיק בקירוב. 

ל תודעה ומוח יש שלוש השלכות חשובות. ראשית, ככל שהמוח שלך משתנה, גם לשילוב זה ש

התודעה שלך משתנה. שנית, כשהתודעה שלך משתנה, גם המוח שלך משתנה. רבים משינויים 

אלה הם חולפים, מכיוון שהמוח שלך משתנה מרגע לרגע כדי לתמוך בזרימת הֵמיָדע. אבל רבים 

ונים קשורים יחדיו: נוצר מבנה בתוך המוח. פעילות מנטלית היא מהשינויים נשארים מכיוון שנויר

כמו ממטרי אביב, המשאירים עקבות זעירות של מבנה נוירוני מאחור, עם הזמן, הערוצים 

הקטנטנים במורד הגבעה אוספים ומזרימים למטה עוד מים, מעמיקים את מסלולם. בהדרגה 

ואז התודעה נוטה לנוע יותר ויותר למטה מתפתח סוג של דינמיקה מעגלית מתארגנת מעצמה, 

 בערוץ הזה, ועד מהרה יש לך גיא עמוק.

לדוגמה, אם אתה משתמש הרבה במעגלים עצביים, הם הופכים למעשה לרגישים יותר לגירוי, 

לטוב ולרע. במשך הזמן, אם אזור פעיל יותר ויותר, הוא מקבל יותר זרימת דם, יותר גלוקוז, יותר 

סינפסות קיימות מתחזקות וסינפסות חדשות נוצרות. שכבות בקליפת המוח ממש חמצן וכן הלאה. 

                                                 
 נוירונים מתקשרים ביניהם על ידי שיגור פולסים עצביים, פעולה הנקראת 'ירייה' בז'רגון הרלבנטי )ד.מ.(. 1
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אשר  –מתעבות ככל שנבנים מבנים עצביים; למשל, ההתעבות של חלק המוח הקרוי אינסולה 

הודות למדיטציה, היא בסדר גודל של שתי מאיות האינץ',  –חש את המצב הפנימי של הגוף שלך 

 זה המון המון סינפסות חדשות. אשר אולי לא נשמעת הרבה, אבל

 

למרבה הפלא, סינפסות החלו להיווצר במוח שלך לפני שנולדת, והמוח שלך ימשיך להשתנות כל 

הזמן עד למועד נשימתך האחרונה. היות ופעילות עצבית נמשכת באופן יותר ויותר בלתי מאורגן 

ווצר בעוד האורות במשך מספר דקות לאחר הנשימה האחרונה, סינפסות עדיין עשויות להי

 באחוזה הגדולה של התודעה כבים לאיטם.

 

המשמעות השלישית היא מעשית, ובכך נתמקד: אתה יכול להשתמש בתודעה שלך כדי לשנות 

 ושל כל יצור אחר שאתה נוגע בחייו. –את המוח שלך ולהועיל לכל הקיום שלך 

 

 מורכב, דינמי, בתלות הדדית –המוח שלך 

מיליארד נוירונים. באופן עקרוני, המספר האפשרי של מצבי מוח הוא המוח שלך מכיל כמאה 

מספר הצירופים האפשריים של מאה מיליארד נוירונים שיורים או לא )"מופעלים" או "כבויים"(. 

מספר זה הוא גדול באמת: עשר בחזקת מיליון, שהוא אחד שאחריו יש מיליון אפסים. כדי להכניס 

אחד   –ר החלקיקים ביקום הידוע הוא כעשר בחזקת שמונים את הדברים לפרופורציה, מספ

הוא האובייקט  –המוח שלך, ממש עכשיו  –שאחריו שמונים אפסים, לעומת מיליון אפסים. המוח 

 המורכב ביותר הידוע למדע. הוא יותר מורכב מאשר כוכב מתפוצץ, או שינוי האקלים.

 

המון עבודת צוות. חלקים של המוח המוח פועל באמצעות תערובת של התמחות ושל המון 

מתמחים בדברים, כמו מרכזי הדיבור באונות הטמפורלית השמאלית והפרונטלית. מצד שני, אם 

תמפה את מסלולי התקשורת בין האזורים והרקמות המתמחות של המוח, תראה שיש בו 

אינטרנט: התקשרויות הדדיות רבות מאד. זה דומה קצת למעקב מהחלל אחרי כבישים או מידע ב

ֶרֶשת צפופה מאוד. לכן, כאשר אנשים מדברים על התמחות ותיפקוד רק באזור אחד, כמו 

"האמיגדלה היא חלק הפחד של המוח," או "ההמיספרה השמאלית היא רעה וההמיספרה הימנית 

 היא טובה," זוהי הפשטה בלתי מדויקת.

 

", B" המחובר לנוירון "Aוירון "ברשתות של המוח, יש המון לולאות מעגליות. כדי לפשט, יש נ

". אפשרויות אלו של A", ולאחר מכן בחזרה לנוירון "D", המחובר לנוירון "Cהמחובר לנוירון "

להיות   –בין שאר הדברים  –רקורסיה, כפי שמתכנת מחשבים יקרא להן, נותנות לך את היכולת 

 מודע למודעות.

 

" בלולאה Cב, נניח שאתה מפעיל את נוירון "נוירונים גם משתפים אחד את השני. כדי לפשט שו

" גם משותף בלולאה אחרת. אז הנה אתה מעוצבן בגלל טפטוף C, והנוירון "A-B-C-D-Aשלנו 

של ברז באמצע הלילה, ופתאום אתה חושב על ריח העוגיות של הסבתא שלך. למה? מסיבה 

רגע. זרם השיח של ההכרה כלשהי, היתה שותפות מעגלים בקואליציות של סינפסות שנוצרו מידי 

הוא כל כך מורכב עד שכמערכת הוא מפגין כמה איכויות של אי סדר )כאוס(. הבנה של הזרימה 

המטורפת של כל הפעילות העצבית הזו יכולה לאפשר לך  –ולפעמים למען האמת  –הכאוטית 

 לקחת אותה פחות ברצינות.

אולי  –, בין חמש לחמישים פעמים בשנייה לעיתים קרובות נוירונים יורים בהרמוניה אחד עם השני

אפילו שמונים או מאה פעמים בחלקים מסוימים של המוח. הם מתואמים האחד עם השני, וזה 

הנקלטים בעזרת מכשירי  –"גלי מוח"  –מה שמייצר את הגלים הקצביים של פעילות חשמלית 

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


 
 

  

 
 - 10 - 

 2017פברואר -ינוארגיליון        

 

israel.org-www.buddhism       תודעה 

 

EEG  ,גלי מוח שמתרחשים . מקבצים את סוגי גלי המוח על סמך מהירות התרחשותם; למשל

פעמים בשנייה נקראים גלי גמא. במחקר אחד, כשמתרגלים טיבטיים מנוסים מדטו, תבנית  30-80

פעילות גלי גמא במוח התפשטה והתחזקה: מיליארדי נוירונים בפעולה הרמונית האחד עם האחר, 

נרחבים במוח פעמים בשנייה. סנכרון של נוירונים מיקרוסקופיים המתפשט על פני אזורים  30-80

שלך הוא כאילו כולם בין ניו יורק לבוסטון מוחאים כפיים יחדיו נניח שלושים פעמים בשנייה. וואו!  

ואפקטים אלה של סנכרון ואינטגרציה נראים מחוץ למדיטציה פורמלית: באותו מחקר, לנזירים 

מנוחה  יש פעילות גמא במצב –שעות במהלך חייהם  50,000עד  30,000שמדטו  –טיבטיים 

שהיא גדולה מאשר אנשים שלא תרגלו כל כך הרבה. דבר זה מעיד שככל שאנחנו מתרגלים יותר 

ויותר, יש יותר אינטגרציה וקוהרנטיות במוח, אשר מתאימה לתודעה המפתחת יציבות ומרחב, 

 במילים אחרות השתוות הנפש. 

 

 יתרונות למוח ולגוף בשל מדיטציה

( היא אזור המוח  - ACC anterior cingulate cortexוח )הקליפה החגורתית הקדמית של המ

שממנו מתפתחים הרבה תיפקודים חשובים מאד. קודם כל, זהו חלק המוח המנהל את מה שקרוי 

 ACC-"תשומת לב מאומצת", שהיא בעצם שימת לב תוך כוונה תחילה. זה נשמע כמו מדיטציה. ה

וקשב בכל ארבע התנוחות, לא רק ישיבה, הוא חלק המוח שבו אנו משתמשים עבור תשומת לב 

אלא הליכה, שכיבה, ועמידה. זה גם המקור העיקרי של תשומת הלב הממוקדת המשמשת אותנו 

שלך נוטה להתעבות לפי מידת  ACC-לדיבור, ולפעילויות אחרות הדורשות התמקדות מכוונת. ה

 המדיטציה שלך.

 

כשהם חושבים, אבל קשה להביא צלילות  לאנשים רבים, קל להרגיש כשהם מרגישים, או לחשוב

מחשבתית בהיותך כועס, או לחמם מודעות קרה באמצעות רגש של הלב. היכולת לעשות זאת 

. כך למשל, עשיית דברים כמו מדיטצית חמלה, במיוחד עירבוב מחשבות ACC-ממורכזת ב

נוירונים האלה ולכן מחזקת אותו; אתה מפעיל את ה ACC-ורגשות של חמלה יחדיו, מפעילה את ה

 ולכן אתה מחווט בין הנוירונים אלה.

 

(. אם אתה מחזק חלק של המוח insulaאזור אחר שמתעבה בשל מדיטציה קרוי אינסולה )

באמצעות מדיטציה, אתה זוכה בתגמולים אלה לשימושים אחרים. לדוגמה, האינסולה חיונית עבור 

ימית חזקה עם התחושות של אדם אחד משלושת ההיבטים העיקריים של אמפתיה: הזדהות פנ

אחר )שני ההיבטים האחרים הם דימוי בתוכך של הפעולות ]"מערכות מראה"[ ושל 

של אחרים(. ככל שאנחנו בקשר עם ההוויה המחשבות/רצונות/פסיכודינמיקה ]"תאורית התודעה"[ 

פעילות של ומידה זו של חיבור עולה בקנה אחד עם ה –הפנימית שלנו, כולל תחושות הבטן שלנו 

 אנחנו הופכים ליותר מסוגלים להיות אמפתיים לאחרים. –האינסולה 

 

חמלה אמיתית, נדיבות אוהבת אמיתית, דורשים אמפתיה. אני מכיר אנשים עם סוג של חמלה 

כללית ונדיבות כללית, אבל המצב הפנימי של האדם האחר לא באמת נוגע בהם. זה לא הדבר 

לחזק את האמפתיה שלך. אני יכול להגיד לך על סמך עשרים ושבע האמיתי. לכן זה עניין בסיסי 

שנות נישואים, שאמפתיה היא דבר טוב! )ויש כמובן המון מקומות חשובים עבור אמפתיה מלבד 

נישואין(. כמו כן, אם אתה מבין איך להיות אמפתי בעצמך, אתה מבין טוב יותר כיצד לבקש זאת 

 מאחרים.

ת המנטלית הנחקרת ביותר במונחים של השפעה עצבית. אנו יודעים, מדיטציה היא כנראה הפעילו

למשל, שעם ההזדקנות יש למודטים קליפת מוח פחות דקה. ככל שאני רואה כל שנה יותר שערות 

אפורות על ראשי אני מעריך את העובדה שאחת הדרכים המצוינות לקדם יכולות מנטליות גם בגיל 
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ת מחקר אחת הראתה קורלציה בהפחתה של כחמשה עשר מבוגר היא דרך תרגול הגותי. עבוד

בודהיסט אחד, ונכלל אחוזים בתסמינים של אלצהיימר אם לאדם יש רקע דתי )במדגם היה רק 

בו כל סוג של פעילות דתית, אך המחקר עדיין רק מרמז(. הפחתה זו של חמשה עשר אחוזים היא 

 כחיות הטובות ביותר.בערך המירב שיכולות לעשות לאלצהיימר התרופות הנו

 

בדוגמה נוספת, ריצ'רד דיווידסון ערך מחקר מאוד מעניין עם אנשים בחברת הייטק. היו כמה מהם 

יומית. אחרי שישה שבועות בלבד, לאנשים שעשו מדיטציה היו מערכות -שעשו מדיטציה יום

 שלא מדטו.חיסוניות חזקות יותר. הם נלחמו בוירוס השפעת בצורה יעילה יותר מאשר אנשים 

במילים  –ועכל"( -"נוחובכן, מדיטציה מטיבה עמנו בדרכים רבות. הפעלה פאראסימפתטית )

-או-תומכת מאד בתפקוד מערכת החיסון, בעוד שהפעלה סימפתטית )"הילחם –אחרות, הרפיה 

ברח"( מדכאת תפקוד חיסוני. מתח כרוני חושף אותנו לחולי במידה ניכרת. מדיטציה מנומנמת 

מדיטציה במונחים של הפעלה פאראסימפתטית, או ריסון עוררות סימפטיות -על איעדיפה 

)מדיטציה ערה היא בדרך כלל הטובה מכולם(. אנחנו יכולים להיקשר ואפילו להיות צדקניים בנוגע 

לשיטה אחת ספציפית, בעוד שלמעשה למדיטציה יש הרבה השפעות כלליות חשובות שאינן 

 שהי.ייחודיות לשיטה מסוימת כל

 

ממצא מרכזי אחר של ריצ'רד דיווידסון הוא שאנשים הופכים ליותר ויותר מאושרים ככל שהם 

רגשות חיוביים הופכים לנפוצים יותר, בהגדרה רחבה. יש אסימטריה גדולה יותר  –מודטים 

בהפעלה האונה המצחית השמאלית לעומת האונה המצחית הימנית. כדי להדגים זאת בחולי שבץ 

ים עם שבץ באזור המצחי הימני נוטים להפוך לרכים משהו. אולי הם אינם יכולים ללכת מוחי, אנש

היטב, אבל לעתים קרובות הם שלווים יחסית בנוגע לכך. אבל אם יש להם שבץ באזור המצחי 

 השמאלי, הרבה יותר סביר שהם יהיו נרגנים וזועפים.

 

, בעיכוב פעילות רגשית שלילית, ואילו למה זה כך? מכיוון שהאזור המצחי השמאלי מעורב בריסון

האזור המצחי הימני נוטה לעודד פעילות רגשית שלילית. בטבע, יש ערך הישרדותי גדול לפעילות 

העוקבת אחר הסביבה המרחבית שממנה נובעים  –רגשית שלילית; הפעלת ההמיספרה הימנית 

אחרות, מכינה אותך  מכינה אותך להתמודדות עם איומים: במילים –רוב האיומים שבטבע 

 לסלידה, למה שקרוי התנהגויות הימנעות, כלומר להילחם, לברוח, לקפוא, לפייס.

 

אולי התנהגויות אלה הן לפעמים שימושיות; בהיסטוריה האבולוציונית שלנו, הן בהחלט קידמו 

, הישרדות והעברת גנים הלאה. אבל עכשיו, במערך שונה ועם מטרות שונות )כמו תרגול רוחני(

 זה נהדר כשיש הפעלה מצחית שמאלית חזקה יחסית.

 

 התהוות מותנית, מוח, והשתוות הנפש 

דהרמה מתמפה היטב לנוירופסיכולוגיה. בדהרמה, -בודההבו התחושה היא דוגמא טובה למקום 

יש את מושג שרשרת ההתהוות המותנית. חלק אחד של השרשרת הכולל הזדמנויות גדולות 

 הוא הרצף של  מגע < תחושה < השתוקקות < היצמדות < סבל.לצמצם או לחסל את הסבל, 

 

מגע הוא המפגש של שלושה דברים: אובייקט, איבר החוש שתופס את הסוג המסוים של 

האובייקט הזה, וההכרה שבאה עם איבר החוש המסוים הזה. בעקבות מגע, המוח מייצר תחושה 

ה לעשות: להתקרב לנעים, להימנע מהבלתי נעימה, לא נעימה, או נייטרלית  כדי לעזור לך לדעת מ

נעים, ולהמשיך הלאה מהנייטרלי. מנגנון זה הוא דרך יעילה מאוד כדי לקדם את ההישרדות בטבע 
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ואת העברת הגנים הלאה. תחושות הן חשובות באבולוציה והן נושא מרכזי בדהרמה: למשל, הן 

 הלב.-מהוות אחד מחמשת המצרפים, וגם אחד מארבעת יסודות תשומת

 

נאמר שהטלפון מצלצל. בהתאמה להאם אתה מחכה לשיחת מידידה טובה, או עושה משהו באמת 

האמיגדלה : נעימה, לא נעימה או נייטרלית. חשוב ואינך רוצה הפרעות, תקבל תחושה שונה

 נעים ואז משדרים אות לכל הכיוונים.-וההיפוקמפוס אשר במוח, רושמים נעים/בלתי

 

מה שבא בעקבות תחושה היא השתוקקות. אנו משתוקקים לנעים, ולסיומו בהתהוות המותנית, 

נעים. כך או כך, זהו סוג של השתוקקות. לאחר ההשתוקקות מגיעה היצמדות, סוג של -של הבלתי

תוקף, מאושרת. ואז, מה בא -השתוקקות מסוג של "אתה בעניינים", שהיא יותר מוצקה, ברת

 בעקבות היצמדות? סבל.

 

ש יכולה לנתק את השרשרת בדיוק בין תחושה להשתוקקות, כמו מספריים עצומות השתוות הנפ

החדר  –ממדים. אתה מאפשר לתחושה להישאר. היא נכנסת ל"חדר הבוץ" של התודעה שלך 

אבל אינם נכנסים ל"חדר  –החיצוני הזה שבו נשארים המגפיים הבוציים והז'קטים הרטובים 

שתוות הנפש מאפשרת לנו יותר ויותר להיות רק נוכחים המגורים" המרכזי של התודעה שלך. ה

 נעים, והנייטרלי כאחד, מבלי להיות מופעלים מחדש סביבם. -עם הנעים, הבלתי

 

השתוות הנפש היא עניין עמוק מאוד בבודהיזם. זהו אחד משבעת גורמי ההתעוררות, ואחד 

. שים לב, למשל, להבדל בין מסימני ההיכר המאפיינים את הג'האנות )מצבי ריכוז מדיטטיביים(

רגיעה לבין השתוות הנפש. רגיעה היא כאשר אינך זקוק לתגובות. אינך מחומם. אבל בהשתוות 

הנפש אינך מגיב לתגובות שלך; הן נשארות בחדר הלכלוכים.  זה כאילו התגובות מוקפות בהרבה 

תה אפילו לא מגיב זה בסדר. אבל א –נעים ייגמר -מרחב. אתה מעדיף שהנעים יימשך ושהבלתי

כשאינך מקבל העדפה זו. אתה פשוט מקיף אותה במרחב, וזהו מקומו של החופש. לדעתי, ככה 

אנשים כמו הדלאי לאמה יכולים להיות עצובים על מה שקורה בטיבט, ובכל זאת בה בעת להיות 

 בהשתוות הנפש ביחס לכך.

 

שתוות הנפש מבוססת על תובנה, רגיעה מבוססת על תנאים, ולכן היא לא כל כך אמינה. אבל ה

חוכמה, ולכן היא הרבה יותר מהימנה. לדוגמא, התפכחות היא גורם מפתח בהשתוות הנפש. 

אנחנו מתחילים להבין, "לא נלך שולל שוב". לגלידה יש טעם של גלידה, אורגזמות הן אורגזמות, 

ות זה רק זה. אחרי זמן לכעוס זה לכעוס. לנצח בויכוח, להיות צודק ולהראות להם שדרכיהם מוטע

מה אתה אומר, "אז מה?" חוכמה מאפשרת לך להרפות מההנאה הפחותה, מרדיפה אחרי הנעים 

 נעים, למען ההנאה הגדולה יותר של השתוות הנפש.-או מהתנגדות לבלתי

 

מה קורה במוח כאשר אנשים מצויים בהשתוות נפש? במובן מסוים, השתוות הנפש אינה טבעית, 

תחנו להיות ממש טובים בלהגיב לתחושות. אבות אבותינו שהיו פשוט מבורכים, ולא מכיוון שהתפ

עם דחף למצוא מזון ובני זוג, ולא עם דחף להתחמק מטורפים ומסכנות אחרות ... לא העבירו את 

הגנים שלהם. לקדמונים שנותרו בחיים היה קל מאוד לעורר מצבי "חמדנות" ו"שנאה"; הבנתנו 

עצמית אל מסלול תרגול שמעורב, בחלקו, בתנועה במעלה הזרם -א חמלהאת זה עוזרת להבי

כנגד זרמים אבולוציוניים. וחשוב לזכור שכאשר איננו מופעלים, מצב המנוחה הטבעי שלנו 

(: הכרה, רגיעה, שביעות רצון, אכפתיות, The five C’s - מתאפיין בחמשה היבטים )באנגלית

במיוחד לאותות של איום,  –אותות של הזדמנות ושל איום ויצירתיות. אנחנו רק פגיעים מאוד ל

מכיוון שבאבולוציה זה יותר חשוב לחמוק ממקלות מאשר לקבל גזרים: אם אתה מחמיץ היום 
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הזדמנות לגזר סביר שתקבל עוד סיכוי מחר, אבל אם לא תצליח לחמוק היום מהמקל לא יהיה לך 

בולוציונית לדגש ששם הבודהה על התמודדות שום סיכוי לגזרים מחר. אני חושב שזו הסיבה הא

 עם דחייה, מכיוון שהרגשת דחייה מול איומים היא כל כך מרכזית לקיום אנושי.

מצחית כמו -במוח שלך, השתוות הנפש כרוכה בתובנות ובכוונות המתרכזות בקליפת המוח הקדם

כרוכה גם במרחב  מצחי של אותות המידע התחושתי המוזרמים מהאמיגדלה. היא-גם בריסון קדם

תודעתי יציב המתאפיין בפעילות מוגברת של גלי גמא במוח. התפתחויות עצביות אלו הן הפירות 

 של תרגול מתמשך.

 

 התבוננות במקורות הפעילות התודעתית

אחת האפשרויות של מדיטציה, או תרגול באופן כללי, היא לקרב אותנו לעיבוד העירום של "הרגע 

הזה". המוח לוקח את הכאוס הרועש, הפורה של מיליארדי נוירונים הזה, הרגע הזה, הרגע 

מרושתים יחדיו במעגלים מסובכים ומשתנים, ואז הוא יוצר מכלולים אשר עשויים להתקיים כמה 

עשיריות שנייה, או כמה שניות לכל היותר. כשאתה מתבונן בתודעה שלך, אתה יכול לראות את 

בית הזו על ידי צפייה במחשבותיך המתמזגות לכדי ממשות הסימנים החיצוניים של הפעילות העצ

 ואז מתפוררות ומתפוגגות.

 

רגע לפני יצירת מכלול עצבי חדש, יש מרחב של ריקנות פורייה, שבו לא התגבש עדיין מבנה. 

היא כבר לא  –דמות, רגש, ראייה, מחשבה  –ברגע שההתגבשות המייצגת מתקבעת לחלוטין 

ך חופש מסביב לה, אבל מה שזה לא יהיה, התגבשות מייצגת זו היא קבועה חופשייה. יכול להיות ל

 עד שהיא מתפוגגת.

 

לכן לשהות יותר ויותר במרחב הפורה היוצר הזה, שבו מתגבשים מכלולים עצביים, הוא תהליך 

מרכזי במהלך מסלול ההתעוררות. אני חושב שאנשים שבאמת הרחיקו לכת בתרגול שוהים יותר 

 הזה. מחשבה מתרחשת, אבל הם חיים יותר במרחב של חירות פוריה.ויותר בשטח 

 

 קרן-העצמי הוא כמו חד

  -"אני בעצמי! יקר שלי! אני רוצה! איך אני?"   –רכיבים ותפקידים של מה שמצטייר בתור עצמי 

מבוזרים ברחבי במוח. ניקח רק שלושה סוגים של פעילויות הקשורות בעצמי. האחד הוא זיהוי 

" הנמצא על המצח שלך אשר מישהו שם עליו X"-כנבדל מאנשים אחרים, או הבחנה בעצמך, 

מבלי שתדע. רק בעלי חיים מעטים יכולים לעשות את זה, ביניהם בני אדם, "פרימטים גדולים" 

אחרים כמו קופים וגורילות, לווייתנים ודולפינים, ופילים. היבט נוסף הוא היסטוריה אישית, 

יבט השלישי הוא קבלת החלטות; לדוגמה אני רוצה שוקולד, לא וניל. מחקרים הזיכרונות שלך. הה

הראו כי פעילויות אלה הקשורות לעצמי מפוזרות ברחבי המוח שלך. אין איש קטן המסתכל החוצה 

דרך עינייך. העצמי בתוך המוח הוא בדיוק כמו שהבודהה אומר בדהרמה: מורכב )עשוי מחלקים 

תהווה בתלות הדדית. אין לו שום התהוות עצמית משלו, הטבועה רבים(, משתנה וחולף, ומ

 בבסיסו; ולכן הוא ריק מקיום מוחלט.

 

רוב הזמן אין מצב של עצמיות נוכחת; יש נוכחות ופעילות מנטלית בלי הרבה הפעלה של "אני" או 

מי. "שלי". אתה מזיז את הגוף בכיסא שלך כי לוחץ איפשהו: מן הסתם אין הרבה נוכחות של עצ

אבל פתאום מישהו אומר לך משהו, או אתה מבחין, אההה, הכיסא שלהם נצמד לשלי: היי, אתה 

לא מכבד את המרחב שלי?! ואז העצמי באמת נכנס לפעולה. יש תהליך של פעילויות משתנות 

עצם אלא פועל: יש התייחסות עצמית. התייחסות עצמית -הקשורות בעצמי; עצמי הוא לא שם

יה כדי לעזור לנו לשרוד, וכך זה ניכר במיוחד בשלושה תנאים: רדיפה אחר התפתחה באבולוצ
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הזדמנויות )קשורה לעתים קרובות עם "תאוות בצע"(, הימנעות מאיומים )קשורה לעיתים קרובות 

 עם "שנאה"(, ויחסי גומלין עם אחרים )מכיוון שהתפתחנו להיות החיה החברתית מכולן(.

 

כתבניות ארעיות אבל ברות קיימא של פעילות מנטאלית ולכן היבטים של העצמי מתעוררים 

עצבית. תבניות אלו קיימות במובן שהתבניות שמתאימות למחשבה על פרפר או הידיעה כי 

הן קיימות. התבניות קיימות, אבל הן ארעיות ומתהוות באופן מותנה: הן ריקות. תבניות  2+2=4

ות נוספות בתודעה ובמוח, שאינן שונות באופן מנטאליות/עיצביות הקשורות לעצמי הן רק תבני

משמעי מתבניות מנטאליות/עיצביות אחרות. הבעיה היא שאנחנו מעניקים עדיפות לתבניות -חד

הזדהות איתן היא -מסוימות אלו יותר מכל האחרות. הן אלו שאיתן אנו הכי מזדהים, והאי

לית/עיצבית המתייחסת לעצמי הבעייתית ביותר ככל שנתקדם במסלול התרגול. הפעילות המנטא

עוצבה על ידי האבולוציה כדי לקבוע ללא הרף בעלות על חוויות, לקבוע אחריות על פעולות, 

ולקבוע הזדהות גם עם מצבים פנימיים וגם עם אובייקטים חיצוניים )כמו קבוצות פוליטיות או 

נאמר שתגובה חזקה  קבוצות הספורט שאנחנו אוהבים(: זה מאוד עוצמתי! התבונן בתודעה שלך:

תתעורר לה, ובאחת או בשתי השניות הראשונות לא משורג בה הרבה מהעצמי, אבל מהר מאוד 

קופץ העצמי על העגלה ואז קובע שהתגובה היא שלו. העצמי אכן מעורר תשוקה, אבל רוב הזמן 

 התשוקה היא זו שמעוררת את העצמי.

בחינת תיפקוד בעולם, והרגשה פנימית אבל למעשה, במרבית הזמן העצמי הוא באמת מיותר מ

טובה. ללא נוכחות רבה של התייחסות עצמית, אם בכלל, יכולים להיות תיפקודים ביצועיים 

אשר נבדל  -בעבודה, כגון ארגון ותכנון או רצֹון. יכולה להיות נוכחות של רצון בריא, צ'אנדה 

לך לך בחדר: האם יש צורך מטנהה, צמא או השתוקקות, אשר לדברי הבודהה גורם לסבל. התה

 בנוכחות העצמי? הרם את הכוס לשפתיך: האם יש צורך בעצמי?

 

תבניות ההתייחסות העצמית בתודעה או במוח הן אמיתיות; הן קיימות באופן שבו קיים זיכרון או 

רגש. קיומן הוא חולף וריק, לבטח, ולכן לא שווה להיצמד אליהן. אבל מה שיותר לעניין: האם מה 

מצביעות עליו, מה שהן מייצגות, באמת קיים? במילים אחרות, האם למעשה ישות קוהרנטית, שהן 

מאוחדת, יציבה, ומתמשכת מצויה איפשהו, איכשהו, במוח? למעשה, ישות כזו אינה קיימת. איזה 

עצמי שלא נמצא במוח, הוא מרוכב ומבוזר, לא קוהרנטי ומאוחד; הוא משתנה וחולף, לא יציב 

 ילים אחרות, המושג הקונבנציונאלי של העצמי הוא יצור מיתולוגי.ומתמשך. במ

ייצוגים של סוס בתוך התודעה/מוח הם ייצוגים אמיתיים של דבר אמיתי. אבל ייצוגים של העצמי 

 קרן: ייצוגים אמיתיים של דבר לא מציאותי.-במוח הם כמו ייצוגים של חד

 

הם ריקים, שמה שהם מייצגים אינו קיים,  לסיכום, כאשר אתה מקבל שייצוגים של העצמי במוח

 אז אתה מתחיל לקחת את "העצמי" האישי שלך הרבה פחות ברצינות.

 

 מסקנה

המציאות היא שככל שאנחנו לומדים יותר כיצד התודעה והמוח שזורים יחדיו, כך אנו יותר נוכחים 

וש בתודעה עד כמה הם מתמפים היטב לדהרמה. הבודהה הבין היטב את המעגל הזה של שימ

כדי לשנות את המוח, אשר לאחר מכן משנה את התודעה העתידית. אם זה נעשה היטב, זה 

מפחית את הסבל. הוא הראה לנו דרכים לבחון את הניסיון שלנו, לראות איך זה עובד, ולהשתמש 

להשתחרר לגמרי, ממש בחיים הנוכחיים,  –בהבנה הישירה האינטואיטיבית להשתחרר מסבל 

מעט כל מה שמצאנו בנוירופסיכולוגיה תומך ברעיון שהוא צדק. זה אמור לתת לנו כאפשרות. כ

 הרבה יותר שיכנוע בתירגול שלנו, ביחד עם מקור מתמיד לכלים מעשיים שיהפכו אותו למציאות.
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 הרההשתקפויות באגם על 
 

 

 טנזין פאלמו
 

 

 

 ורד כספיתרגום: 
 
 

 

   Mountain Lake: Teachings On Practical Buddhism תובנה מתוך – ויפסנא 7:פרק  מקור:
 

(, 1943( נזירה, מורה, סופרת, ילידת לונדון ) Jetsunma Tenzin Palmoפאלמו ) טנזין ג'טסונמה

פגשה  20מהמערביות הראשונות שלקחו את נדרי הנזירות במסורת הטיבטית בשנות השישים. בגיל 

רינפוצ'ה השמיני. לאחר שש שנות לימוד בקהילה שלו ובהדרכתו,  בהודו את המורה שלה, קמטרול

שנים מתוכם שלוש שנים בבידוד מוחלט. סיפורה  12פרשה למערה מבודדת שבה תרגלה במשך 

 Dongyu Gatsal Ling פאלמו ייסדה מנזר לנשים ן"מערה בשלג", תורגם לעברית. טנזיהנודע 

Nunnery ע להתפתחות הרוחנית של נזירות צעירות, והיא במטרה לסיי פראדש שבהודו בהימאצ'ל

 מקדישה את רוב זמנה לקידום מטרה זו.
 

 
 

*** 
 

מהי ויפסנא, או מדיטציית תובנה? במסורת הטיבטית זוהי התבוננות אל תוך התודעה עצמה 

עם סימן שאלה אחד גדול. מהם הדברים הקרובים לנו ביותר? אלו הם המחשבות והרגשות 

שלנו. אבל המחשבות והרגשות שלנו כל כך קרובים אלינו עד שאנחנו אף פעם לא מביטים 

החוצה, כך שאנחנו כל הזמן משאילים את תשומת הלב שלנו  בהם. החושים שלנו מכוונים

למה שאנחנו שומעים, למה שאנחנו רואים, למה שאנחנו טועמים, וכן הלאה. אבל לעתים 

רחוקות אנו שואלים את עצמנו את השאלה: "מה היא התודעה?" זה מפתיע לראות כמה מעט 

שב אחרת". אבל מה היא מחשבה? אנשים עושים זאת. כולנו אומרים: "אני חושב כך, אני חו

האם אי פעם ראינו אותה? מאיפה היא מגיעה? כמה זמן היא נשארת? לאן היא הולכת? יש 

אנשים שמאמינים כל כך במחשבות שלהם עד שהם מוכנים למות עבורן. בכל פעם שאנחנו 

ו חושבים משהו, אנחנו באמת מאמינים שהוא נכון, למרות שבשבוע הבא ייתכן שנחשוב משה

שונה. כולנו מזדהים עם המחשבות שלנו בעוצמה רבה. אנחנו חושבים: "אני כועס. אני אדם 

כעסן. אני אדם דכאוני. אני אדם נעים. אני אדם כל כך טוב. אני כל כך נדיב. אני כל כך כזה, 

 אני כל כך אחר". אבל מה זה ה"אני" הזה? זאת אנחנו אפילו לא שואלים את עצמנו. 

 

את קרן תשומת הלב שלנו ממה שקורה בחוץ וממקדת אותה מחדש ביקום  ויפסנא מסיטה

הפנימי שלנו. ישנן שיטות רבות לתרגל ויפסנא, בדיוק כפי שישנן שיטות רבות לתרגל שמאטה, 

אבל כולן כוללות את אותו סימן שאלה גדול, את התודעה החוקרת, הסקרנית. תודעה שאין 

כמובן, השאלה הגדולה היא "מי אני?" אנחנו חושבים: לה התשובות, אבל יש לה המון שאלות. 

אני אוהב את זה. אני לא אוהב את ההוא. אני אוסטרלי. אני סיני. אני אדם כועס. אני אדם 

דכאוני. אני אישה. אני גבר. אני מורה. אני נהג אוטובוס; אני, אני, אני, אני. אבל מי הוא האני 

זו של "אני" ו"שלי". המדינה שלי, הבעל שלי, הזה? כל החיים שלנו מבוססים על תחושה 

האישה שלי, הילדים שלי, הבית שלי, המכונית שלי, הרעיונות שלי, הרגשות שלי, הדיכאון 

שלי. מי זה ה"אני" הזה שיש לו כל כך הרבה? המדיטציה היא בדיוק אודות הדברים הללו. 

שויה לגרום לכך. מצד שני, היא היא לא על איך נגרום לעצמנו להרגיש יותר טוב, אם כי היא ע

יכולה גם לגרום לנו להרגיש יותר גרוע. היא לא באמת על איך להיות שלווים, למרות שאנו 
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עשויים להיעשות יותר שלווים, אבל אנו עשויים גם שלא. וודאי שהיא אינה נועדה להפוך אותנו 

ומה היא באמת התודעה, קורנים מאושר. ויפסנא היא התבוננות פנימה וגילוי מי אנחנו באמת 

גילוי של איך התודעה עובדת, איך היא פועלת, ואז, השגת רמת תודעה שהיא מעבר ליומיומי. 

. בהגדרה, זוהי תודעה שמעבר בבודהיזם רמה זו של התודעה מכונה "בלתי מותנית"

למחשבות, מעבר למילים, מעבר למושגים. אבל זוהי השכבה העמוקה ביותר של ההוויה שלנו 

 של כל היצורים החיים. זה מה שמקשר אותנו לכל היצורים. וזוהי המהות של המדיטציה.ו

 

כפי שאמרתי קודם, ישנן הרבה גישות למדיטציה. גישה אחת היא להתמקד בשאיפה 

ובנשיפה. כאשר אנו מתרגלים מדיטציית רוגע, או "שהייה בשלווה", אנו מתעלמים מכל 

ת השונות שנכנסות אל המּוָדעּות שלנו. אנו פשוט המחשבות, התחושות והתפיסות החושיו

-מרפים מהן. זאת כיוון שבמדיטציה זו אנו מנסים לגרום לתודעה להיות רגועה, שקטה וחד

נקודתית, כך שלא נהיה מוסחים על ידי מחשבות או הפרעות חיצוניות. אבל כאשר אנו 

ת לחלוף, אנו מעלים את מתרגלים ויפאסאנה, יש בנו סקרנות. במקום פשוט להניח למחשבו

אותו סימן השאלה ושואלים: "מה היא מחשבה? איך היא נראית? איזה צבע יש לה?האם יש 

לה צורה כלשהי? מאיפה היא מגיעה? איפה היא נשארת? איך ההרגשה כשישנה המחשבה 

 הזו? מה היא התודעה? האם מחשבה ותודעה הן אותו הדבר, או שהן שני דברים שונים?"

מצויה במצב של שקט מוחלט, ללא כל מחשבות, האם זהו אותו המצב כמו כאשר  כשהתודעה

יש מחשבות, או האם הוא שונה? האם המודעות שרואה את כל זה, שמסתכלת על המחשבות 

ועל התודעה, שונה מהמחשבות או זהה להן? בדרך זו אתם מסתכלים ואתם חוקרים. אתם 

ה. אנו מדברים על תודעה, תודעה, תודעה. מקלפים שכבה אחר שכבה, בחיפוש אחר התודע

אבל מה היא התודעה? מה הוא כעס? איך ההרגשה לכעוס? נניח שמישהו עשה לכם משהו 

רע ואתם מרגישים שאתם כועסים עליו. עכשיו, עזבו רגע את אותו אדם. עזבו את האובייקט 

איך הגוף של הכעס והתבוננו בכעס עצמו. מה הוא? איפה הוא? איך ההרגשה לכעוס? 

 מרגיש? פשוט תחוו את זה. אל תשפטו את זה. אל תחשבו על זה. פשוט דעו את זה.

 

הבעיה שלנו היא לא העובדה שיש לנו מחשבות ורגשות. מחשבות ורגשות הן טבעיות 

לתודעה, בדיוק כפי שגלים הם טבעיים לאוקיינוס. הבעיה מתחילה כאשר אנו מאמינים בהם, 

יהם. אילו יכולנו לזהות את המחשבות והרגשות כמצבים מנטליים מזדהים איתם ונצמדים אל

חולפים, שקופים במהותם, כשעשוע של תודעת הֹחכמה, לא תהיה כל בעיה. הם יהיו רק עליה 

ונפילה וחוזר חלילה, כמו גלי הים. אבל איננו עושים זאת. אם עולה בנו רגש או מחשבה, אנו 

ומרחיבים אותם, אנחנו מתעמקים בהם, ואנו  מיד קופצים עליהם. אנחנו מפתחים אותם

חוזרים עליהם שוב ושוב. אנו מזדהים איתם, אנו מעלים אותם גרה שוב ושוב. אנו דואגים 

להם ומודאגים בעטיים. אנו מאשימים את עצמנו אם הם לא טובים. אנו לא מניחים להם ולא 

הזכרונות שלנו. אנחנו  מרפים מהם. אנו מאמינים בהם. אנו עושים את אותו הדבר גם עם

נצמדים אליהם בצורה קיצונית כיוון שאנו מאמינים שהם מגדירים את מי שאנחנו. גם אם הם 

מכאיבים, עדיין איננו רוצים להניח להם. אנו חושבים: "זה אני". אבל עד כמה שהזכרונות 

ותם לזהות כואבים, הם שייכים לעבר. הם הלכו כבר. מדוע אנו צריכים להחזיק בהם ולהפוך א

 שלנו? אבל אנו עושים זאת, ומכיוון שכך, אנו סובלים.

 

רוב האנשים היושבים כאן כרגע הם בסדר גמור. שום דבר נוראי לא קורה לאף אחד מאיתנו 

ברגע הזה ממש.  ובכל זאת, סביר להניח שרבים מאיתנו כאן סובלים מדאגות וחרדות, זכרונות 

זאת הבעיה שלי". אנחנו לא יכולים להיות רעננים ברגע וסערת רגשות. כל אחד מאתנו חושב: "

הזה. ובכל זאת, כל נשימה שאנו לוקחים היא נשימה טרייה רעננה. אנחנו לא נושמים נשימות 
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ישנות. בדומה לכך, כל מחשבה צריכה להיות מחשבה חדשה. אז לא תהיה שום בעיה. אחת 

, היא להתחיל להבין את הטבע המטרות של מדיטציית הויפסנא, לפחות במערכת הטיבטית

של המחשבות והרגשות שלנו. איך התודעה באמת עובדת, וכיצד אנו יכולים לקבל גישה 

לרמות יותר ויותר מעודנות של הנפש שלנו? זה לוקח זמן. מדיטציה היא לא "אינסטנט". אין 

וויות כדור שנוכל לקחת אשר ייתן לנו תובנה. אנחנו יכולים לקחת כדורים שיתנו לנו ח

פסיכדליות, אבל אין שום כדור שיראה לנו את הטבע האמיתי של התודעה. כדורים יכולים 

לפתוח את התודעה שלנו או ליצור אצלנו עניין, אבל הם לא יעשו בשבילנו את העבודה. ישנן 

מכונות אשר עוזרות לנו להירגע ולהכניס אותנו לגלי אלפא, או משהו כזה. אבל אין שום מכונה 

 לתת לנו את אותה הבנה פנימית. הבנה כזו תוכל להגיע רק מישיבה סבלנית. שתוכל

 

מדיטציה היא עבודה קשה, אבל היא גם הדבר המתגמל ביותר שנוכל לעשות עם הזמן שלנו. 

כאשר נתחיל לראות את המנגנונים שקודם לכן קיבלנו כמובנים מאליהם ונתחיל להבין אותם, 

ו להתרופף. אנו נרגיש תחושה כבירה של חופש, מרחב הקשרים שבתוך התודעה שלנו יחל

ושחרור בתוכנו. כשנתחיל להבין את דפוסי החשיבה המעוותים ואת הנוירוזות שלנו, נוכל 

להתחיל לראות אותם ישירות. אז נתחיל לפתח חמלה כלפי עצמנו, כלפי הכאב והבלבול שלנו. 

עיניים של אנשים  עכשיו, כשנתחיל להסתכל בבהירות, נוכל לראות את הכאב ואת הבלבול בַּ

ֵתח חמלה כלפיהם. אין זה משנה עד כמה אנשים נראים מצליחים  אחרים, ובאופן טבעי ְנפַּ

כלפי חוץ, אנו נוכל לראות את הכאב שלהם כשנסתכל לתוך עיניהם. נדיר מאד לפגוש אנשים 

 שהעיניים שלהם באמת נוצצות משמחה. 

 

ולפתח את כל המדיטציות הטיבטיות המסובכות על חמלה. אני לא חושבת שתמיד נחוץ לשבת 

מה שאנו באמת צריכים לעשות הוא להתחיל להסתכל אל תוך הבלבול האישי שלנו. אז נוכל 

לראות את הבלבול גם אצל האחרים. ככל שרמות עמוקות יותר ויותר של הנפש שלנו ייפתחו, 

כנו גם בהירות וגם חמלה, זהו הדבר ישחרר באופן טבעי את החמלה הטמונה בנו. יש בתו

הטבע של התודעה שלנו. כל שעלינו לעשות זה לחשוף אותם. הדבר דומה למעיין מים החבוי 

ֶנה את  בין הסלעים והבוץ. אנו צריכים לחשוף אותו על ידי ניקוי האבנים והפסולת. כאשר ְנפַּ

צומים של אהבה הבוץ והאבנים, המעיין יתפרץ אל פני השטח, נקי וטהור. ישנם מאגרים ע

וחמלה, המונחים קפואים בתוך לבנו. עלינו לגשת אל המאגרים הללו ולהתחיל לחמם אותם 

כדי שהם יוכלו לנבוע. נוכל לעשות זאת על ידי כך שנסתכל אל תוך תוכו של ליבנו ונראה את 

הכאב, הבלבול וההזדהות המוטעית, הכוזבת. נוכל להשתמש בגילוי הזה כדי לגלות ולהבין 

ולם נמצאים באותו מצב לא נעים. זו הסיבה בעטייה אנשים הם כל כך איומים. הם איומים שכ

ונוראים כי הם סובלים, כי הם מבולבלים ונסערים. אדם שבליבו שלום, אהבה וחמלה לא יהיה 

ָאיֹום. הוא לא יפגע באחרים, או יתנהג בצורה גועלית, הוא לא יהיה מוטה מדעות קדומות או 

 היה פתוח.אלים. הוא י

 

כשנתרגל תחילה את מדיטציית השהייה בשלווה ולאחר מכן את מדיטציית התובנה, איכות 

מסויימת של התודעה תיעשה מאד מפותחת. איכות זו מכונה בטיבטית ֶשה ִשין. זוהי מודעות 

דרוכה וערנית אשר צופה, מתבוננת. כאשר אנו יושבים במדיטציה, גם כשאנו מתרגלים שהייה 

ישנו חלק של התודעה אשר עומד ממרחק וצופה. הוא מסוגל לראות כשאנו נופלים  בשלווה,

לקיצוניות זו או אחרת, או במילים אחרות, אם אנחנו נעשים נסערים או להיפך, אם אנחנו 

שוקעים למצב ישנוני. חלק זה של התודעה יודע. הוא יכול לתקן את חוסר האיזון. איכות זו של 

נת. כשאנו מתחילים להסתכל אל תוך התודעה עצמה, נהוג להמשיל התודעה היא מאד מעניי
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זאת לאדם היושב על גדת הנהר וצופה במים הזורמים. אנלוגיה מסורתית אחרת היא של 

 רועה צאן הצופה בכבשים שלו. פתאום יש תחושה של עמידה מרחוק והתבוננות.

 

צעיר נשלח להחליף את רועה פעם כשהייתי בָלאהּול, רועה הצאן של הכפר היה חולה, וילד 

הצאן המנוסה והמבוגר יותר. הילד הצעיר אף פעם לא עשה עבודה זו קודם והיה מאד מתוח. 

הוא עלה למעלה עם כל הכבשים שאסף מהכפר שלמטה, כמאה כבשים, וכנראה חשב שאם 

 יאבד אחת מהן יכתשו אותו במכות. לכן הוא כל הזמן דאג שהן לא יתפזרו. הוא שמר את כל

הכבשים יחד בקבוצה אחת גדולה, וכך נע איתן יחד ממקום למקום. הוא התרוצץ עם הכבשים 

כל היום, עד שלבסוף כשהגיע הלילה והוא חזר לכפר, הוא היה מותש לגמרי. גם הכבשים היו 

מותשות. הן אכלו מעט מאד, כי הילד כל הזמן שמר אותן בקבוצה הדוקה, דבר שגם גרם להן 

 ות. הן היו אומללות, הרועה היה אומלל ולאף אחד מהם לא היה יום מוצלח!להיות מאד עצבני

ביום שלמחרת, הרועה המנוסה חזר לעבודה. הוא הוביל את הכבשים אל שדה המרעה, ואז 

טיפס על תלולית קטנה מעל, הוציא את בקבוק הצ'אנג שלו ונשכב על האדמה כדי לצפות בהן. 

עין. הכבשים הסתובבו לאיטן, כרסמו את הצמחייה,  הוא לא נרדם, אלא שמר איתן על קשר

ובהמשך היום התיישבו להן. בסוף היום הוא אסף את כל הכבשים ולקח אותם חזרה למטה. 

לכולם היה יום שקט ושליו. הכבשים אכלו כדי צרכן וכולם היו שמחים. זו דוגמא מושלמת לדרך 

כשאתם מנסים זאת. כפי שאמר פעם  הנכונה והלא נכונה להתבונן אל תוך התודעה. זכרו זאת

מורה הזן סוזוקי רֹוִשי: "הדרך הטובה ביותר לפקח על הפרה שלך היא לתת לה שדה מרעה 

רחב". כאשר אנו מתבוננים בתודעה, אל לנו להיות כמו מישהו שעומד להסתער על משהו. 

נגרום  איננו צריכים לשבת שם ולנסות לתפוס כל מחשבה ומחשבה. אם ננסה לעשות זאת,

לתודעה להיות מתוחה ונוקשה, ונמנע ממנה לגמרי לשוטט אנה ואנה. אנו מתישים את עצמנו, 

 ואם משהו משתבש, אנחנו נשברים.

 

לפעמים אפשר לראות שזה קורה אצל אנשים היושבים במדיטציה. הם יושבים עם מבט חמור, 

כל וכל. עלינו ללמוד בהבעה שאומרת "להפוך לבודהה או לחדול!" גישה זו אינה מועילה מ

להסתכל בתודעה כך שאנו נשארים מאד בהירים אבל לגמרי נינוחים. פשוט הניחו לתודעה 

ללכת בדרך שלה. לא משנה מה היא חושבת. היא יכולה לחשוב מחשבות מבריקות בצורה 

שלא תיאמן, או מחשבות מטופשות להחריד. זה לא משנה. אלה רק מחשבות, רק שעשוע של 

דבר החשוב הוא לא להימשך בחבלי קסם אחרי משחק זה של התודעה. אתם התודעה. ה

חושבים: "וואו, זו מחשבה באמת מעניינת", ואז פתאום אתם נשאבים לתוכה. אז אתם מגלים 

 ששקעתם לגמרי בתוך איזה זיכרון או פנטזיה והמודעות נעלמה.

 

גושמות. זה בדיוק כמו אם נהפוך את המודעות שלנו לנוקשה מדי, המחשבות שלנו יהפכו מ

שכאשר מישהו יודע שמסתכלים עליו הוא נעשה כל כך מודע לעצמו, עד שהוא לא יכול אפילו 

לשתות כוס תה כמו שצריך. המחשבות עצמן מאבדות את האיכות הטבעית שלהן והגוף 

ם והנפש נעשים יותר מדי מתוחים. בקיצוניות השניה, אם אנחנו יותר מדי רפויים, אנחנו מאבדי

בהדרגה את המודעות שלנו. מה שאנו צריכים הוא לגלות עניין ולהתבונן, אבל לא להפריע או 

להיסחף אחר הדבר עליו אנו חושבים. אל תחשבו על העבר, אל תצפו את העתיד, אל תהיו 

מוקסמים על ידי ההווה. פשוט ראו אותו כפי שהוא. פשוט ֱהיו שם איתו. מחשבה היא רק 

 רגש. הוא כמו בועה. הוא יתפוצץ ואחריו יבוא רגש אחר. מחשבה. רגש הוא רק

 

כשאנו מתחילים לתרגל זאת, נדמה שהתודעה מתפצלת. אנו מפתחים את מה שמכונה 

הצופה, העד, היודע. זהו היבט של התודעה. זו עדיין בסך הכל תודעה, תודעה קונספטואלית, 
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לו ממרחק. כשלעצמה, זו אינה אבל זוהי תודעה שעומדת מאחור ומסתכלת על מה שקורה כאי

מציאות מוחלטת, כיוון שזו עדיין תודעה דואליסטית. אבל זה בכל זאת שיפור עצום לעומת 

הדרך בה אנו חושבים בדרך כלל, כיוון שהיא נותנת לנו את המרחב לראות מחשבה כמחשבה 

יודעים אותם ורגש כרגש. אז אנו יכולים להחליט האם זו מחשבה או רגש מועילים או לא. אנו 

 כפי שהם, ולא נספגים בתוכם. איננו מזדהים איתם יותר.

 

תח את המודעות הפנימית הזאת, שהיא כמו מרחב פנימי, נוכל לרכב על גלי החיים.  אם ְנפַּ

אנשים מדמים לעצמם שכדי להיות מודטים הם צריכים לחיות תמיד בסיטואציות מאד שקטות 

רות וקשות הם יהיו מוצפים. זה נכון לגבי מתחילים, בדיוק ורגועות, ושאם יופיעו סיטואציות סוע

כפי שזה נכון לכל אדם שלומד לגלוש על הגלים. בהתחלה, עליו לגלוש רק על גלים קטנים, 

אחרת הוא יתהפך. אבל גולש מנוסה מחפש את הגלים הגדולים דווקא. כשאתה יודע לשמור 

תר כיף. הסוד הוא להיות מאוזן ויציב. כדי על שיווי המשקל, ככל שהגלים גבוהים יותר, זה יו

להיות גולש טוב עליך להיות לא מתוח מדי ולא רפוי מדי, אלא מאוזן. זה גם מה שעלינו לעשות 

 בתרגול שלנו.

 

כאשר אנו מפתחים את המרחב הפנימי הזה, הכל מקבל איכות חלומית כמעט. לא חלומית 

א כל כך מוצק, לא כל כך אמיתי, לא כל כך במובן של להיות ישנוני, אלא במובן שזה כבר ל

דחוף. יש לזה איכות כמעט כמו של אשליה. אתה כבר לא לוקח את זה כל כך ברצינות, כיוון 

שאתה כבר לא מעורב בצורה כל כך טוטלית עם זה. עכשיו כשיש לנו התחושה הזו של לקיחת 

, אנו מסוגלים להגיב צעד אחד אחורה והתבוננות על החיים במידה רבה יותר של בהירות

לסיטואציות שעולות ברעננות ובספונטניות, במקום בתגובה הרגילה, האוטומטית שלנו, שהיא 

כמו לחיצה על כפתור במכונה. אנו מתחילים להגיב באופן טבעי ההולם את המצב. מאז שהיינו 

ויזיה, ילדים קטנטנים, אנו ממלאים את התודעה שלנו בג'אנק. ג'אנק נכנס פנימה דרך טלו

ִניםספרים, סרטים ושיחות בטלות, ואנחנו אף פעם לא  אותו. אנחנו כל כך מקפידים לשמור  ְמפַּ

על הבית שלנו נקי. אנו נזעקים מכל פירור אבק. אבל עם התודעה שלנו, שהיא הבית האמיתי 

 שלנו, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו אף פעם לא מנקים אותה. 

 

עה כדי לפנות מקום לדברים יותר נחמדים, נקיים, טהורים. כולנו מדיטציה היא גם ניקוי התוד

יכולים להתחיל בכך שנקצה כמה זמן מדי יום פשוט להתבונן בשקט פנימה. הטוב ביותר הוא 

אם נוכל למצוא מורה שייתן לנו הנחיות אישיות, אבל יש גם ספרים. עלינו להיות נחושים. שתי 

ציה באשר הוא הן הסבלנות וההתמדה. זה לא קורה העוזרות הצמודות של כל מתרגל מדיט

בן לילה, אבל הגמול הוא עצום. אין דבר מתגמל יותר מאשר להשליט סדר בתודעה שלנו 

ולרכוש הבנה של טבע התודעה. וזה מועיל לא רק לעצמנו, אלא לכולם, בכל מקום. בסופו של 

ם פתוחה, זה יכול לקרות. אולי דבר, כשהתודעה שלנו היא בו זמנית גם עירנית וגם נינוחה וג

 הבלתי מותנה.מתפרקים, ואנו זוכים להצצה אל  רק למשך מיליונית השניה, כל הדברים

 

כפי שהטיבטים אוהבים לומר, התודעה שלנו היא כמו השמיים העמוקים, העצומים, הכחולים. 

בדרך כלל הם מכוסים עננים, שרק אותם אנו יכולים לראות. לכן אנו מזדהים עם העננים הללו. 

אבל לרגע אחד יכול להיות סדק בין העננים, ואנו יכולים לראות דרכו את השמיים. אנו רואים 

מיים. הם נמצאים שם כל הזמן. לא משנה עד כמה העננים כהים, השמיים עצמם שיש שם ש

אינם מוכתמים. לא משנה עד כמה העננים לבנים, רכים ואווריריים, הם אינם ְמיַּיִפים את 

השמיים. השמיים הם פשוט שמיים. זוהי אותה תודעת שמיים גדולה אשר מחברת אותנו אל 

ים הגדולה הזו אינה רק רעיון או מושג חמוד, אלא היא כל היצורים האחרים. תודעה השמי
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משהו שאנחנו יכולים ממש להגשים. באותו רגע של הגשמה אנו יודעים שאנו אותה ידיעה, 

דואלית. אין שם "אני", ואין שום דבר אותו ניתן לראות. באותו הרגע -בגלל שההגשמה היא לא

 יש רק ראייה. באותו הרגע אנו מתעוררים.

 

האמיתית של התירגול היא להשיג גישה אל התודעה הבלתי מותנית, להיות מסוגלים המטרה 

ליצור אותה מחדש לעיתים יותר ויותר קרובות ולהאריך אותה לפרקי זמן ארוכים והולכים, עד 

דואלית. אז נהיה בודהות. זוהי -שנמצא באופן רצוף באותו מצב של מודעות אבסולוטית לא

 .המשמעות של להיות בודהה

 

 

 

 

      

 

 

 

   

 שני נזירים התווכחו בקשר לדגל המנזר שהתנופף ברוח.

 אחד אמר, "הדגל נע."

 האחר אמר, "הרוח נעה."

 הם התווכחו הלוך וחזור ולא יכלו להסכים.

 ננג, הפרטיארך השישי, אמר: -ואיח

 "נכבדי! אין זה הדגל שנע. אין זו הרוח שנעה. זוהי תודעתכם שנעה."
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 שמונת בתי השיר להתמרת התודעה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 גשה לאנגרי טאנגפה
 

בעז עמיחי: טיבטיתתרגום מ  
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 ,רה מלאהעם הכוונה להגיע להא (1

 ,למען רווחתם של כל היצורים החיים

 היקרים יותר מאבן המשאלות

 .לו אתרגל ללא הרף לשמור אותם קרוב ללבי

 

 בכל מצב בו אהיה עם אחרים (2

 אתרגל לראות את עצמי כנחות מכולם

  ,ומעומק לבי, ובכל הכבוד הראוי

 .אחשיב את האחרים כעליונים

 

 לו אבחן את תודעתי בכל פעולה (3

  שמתעוררת מחשבה פוגעניתוברגע 

 המסכנת אותי ואת הזולת

 .לו אתייצב מולה ואסלקה

 

 רון ויהודית לובלצילום: 
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 יצורים בעלי אופי שלילי גשיובפ (4

 ,או כאלה הנתונים להשפעות שליליות ולכאב

 רב, כמוצא שלל

 .לו אחשיב אותם יקרי ערך בשל נדירותם

 
 ,כל פעם שאחרים, עקב קנאתם (5

 ,פוגעים בי ומתייחסים אלי בדרכים לא נאות

 ,לו אקבל ברצון את התבוסה

 .ואציע להם את הניצחון

 
 כשמישהו לו עזרתי בעבר (6

 או שבטחתי בו ללא תנאי

 ,פוגע בי ללא כל הצדקה

 .לו אוכל לראותו כחבר מקודש

 
 בקצרה לו אוכל להציע במישרין ובעקיפין (7

 ,את כל האושר והרווחה לכל הבריות, אמהותי

 ולו אטול בסתר על עצמי

 .ותלאותיהםאת כל מכאוביהם 

 
 לו תהא גישתם חופשיה (8

 ,משמונת העניינים של העולם הזה

 ,ובראותם כי הדברים כולם הם אשליה

  .לו יהיו הם חופשיים מהצמדות ומשעבוד

 
  

 

 

 

 

  

 
 דהרמה היא בתודעתך, לא ביער.

 אל תאמינו לאחרים, רק תקשיבו לתודעה. אתם לא צריכים ללכת לשום מקום אחר.

 בדיוק כשם שמנגו בשל ומתוק כבר ישנו במנגו צעיר וירוק.חכמה היא בכם, 

 

 ן צ'ההאג'א
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 'בודהיזם בישראל' בפייסבוק-הצטרפו ל

 

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

 

 זוהראלה  פייסבוק:ה ריכוז קבוצת ענת הירש מנהלת האתר:

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zen Mind, Beginner's Mind 

 שונריו סוזוקי רושימאת: 

 

בתודעת הטירון קיימות אפשרויות רבות, אך בתודעת המומחה "
 ."קיימות מעטות

 .האהוב ביותר מכל ספרי הזן האמריקאייםכך מתחיל ספר זה, 
 

לימוד כה עשיר כפי  חופן כה דל במיליםלעתים רחוקות סיפק 
 .שסיפקה השורה הפותחת את יצירתו הקלאסית של שונריו סוזוקי

באבחה אחת חותך המשפט הפשוט דרך הנטייה הנפוצה של 
תלמידים להגיע כה קרוב אל הזן ועדיין להחמיץ לחלוטין את מה 

 .א מדבר אודותיושהו
 .שיעור זריז כבר בעמוד הראשון, וזוהי רק ההתחלה

  
תודעת הזן, " ,בשלושים השנים שחלפו מאז התפרסם לראשונה

המודרניות הגדולות,  הפך להיות מקלאסיקות הזן  "תודעת המתחיל
אהוב על רבים, נקרא שוב ושוב ומומלץ כספר הטוב ביותר לקריאה 

  .ראשונה על זן
 

מפרטי התנוחה והנשימה  -רושי מציג את היסודות סוזוקי 
בצורה שהיא לא רק בהירה באופן  -שניות -ועד תפיסת האי "זאזן"ב

ראוי לציון, אלא גם מהדהדת עם שמחת הגילוי והתובנה מהעמוד 
 .הראשון ועד האחרון

 

 .זהו ספר לקריאה חוזרת ונשנית כהשראה לאימון ותרגול

 המלצה על ספר
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