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  תשומת לב נכונה
 

  ודרון'טובטן צ

 

 ורד כספי:  תרגום

 

 http://archive.thubtenchodron.org/GradualPathToEnlightenment/LR_121_8FoldPath_11Jul94.pdf :מקור

                        
, 5910-לס ב'נולדה בלוס אנג. נזירה ממוצא אמריקאי במסורת הבודהיזם הטיבטי, ודרון'טובטן צ

למדה ותרגלה במשך . בטיוואן 5991וקיבלה נזירות מלאה בשנת  5911הוסמכה לנזירות בשנת 

ודרון שימשה בתפקיד 'טובטן צ. שנים רבות בהדרכתם של הדלאי לאמה ומאסטרים טיבטים אחרים

היא הקימה  3002בשנת . וושינגטון, ובסיאטל, מורת הבית במרכז המדיטציה אמיטאבה בסינגפור

 . ועומדת בראשו עד היום, וושינגטון, שרווסטי בניופורטאת מנזר 
 

*  *  * 

תלות כ, תשומת לב הינה דבר מעניין מאד כיוון שניתן לתאר אותה בדרכים שונות

הללו  .לבהתשומת מוקדי היום נדבר על תשומת לב ועל ארבעת . בסיטואציות השונות

קר מגישת התהרוודה ואוסיף גם אני אגש לנושא בעי. נידונים באופן שונה במסורות שונות

 .קצת מגישת המהאיאנה

 

אנו מפתחים את ארבעת המיקומים . של מה שקורה ישירהיא תצפית התשומת לב ערומה 

כיוון שאנו חושבים עליהם " מיקומים קרובים"הם קרויים . הקרובים של תשומת הלב

תשומת : לב הםארבעת המיקומים הקרובים של תשומת . ומתוודעים אליהם במשך זמן רב

כלומר לאירועים , תשומת לב לתודעה ותשומת לב לתופעות ,תשומת לב לַהְרגשות, לב לגוף

 .המנטליים

 

 תשומת לב לגוף

לתחושות , למה שקורה בגוף, להיות מודע למה שהגוף עושהמשמעותה תשומת לב לגוף 

מדיטציית אתם יכולים פשוט להתחיל עם , כך שאם אתם עושים מדיטציה על הגוף. בגוף

על תהליך הנשימה ועל מה , על הנשימה, אתם ממקמים את התודעה על הגוף. נשימה

אתם סוקרים חלקים שונים של . מדיטציה של סקירת הגוףיש מורים המלמדים . הגוף עושהש

תרגול זה מבוצע לא רק . הגוף ואתם מודעים לתחושות השונות בחלקים השונים של הגוף

, כך שכאשר אתם הולכים. פורמלית אלא גם כאשר אתם הולכיםכשאתם יושבים במדיטציה 

כאשר אתם . אתם יודעים שאתם רצים, כאשר אתם רצים. אתם יודעים שאתם הולכים

 יםלגוף הוא פשוט להיות מודע תשומת לבמכאן ש. אתם יודעים שאתם עומדים, עומדים

 .לחלוטין למה שגופכם עושה באותו הרגע

 

לפעמים איננו מודעים כלל לדרך . ם מהגוף שלנו ומשפת הגוף שלנובדרך כלל אנו די מנותקי

לא ". כשדיברתי אתך שמתי לב שהיית מסוגר כזה, היי"בה אנו יושבים עד שאומרים לנו 

היינו רואים שאנו יושבים כך שידינו , אבל אילו היינו מודעים, לא עשינו כלום, אמרנו כלום

כמה פעמים . אבל איננו מודעים לדברים הללו. יםאו שאנו יושבים קצת מתוח,מגינות עלינו

לעתים קרובות אנו ? או הנעתם את רגליכם, הרמתם משהו ושיחקתם איתו בזמן שדיברתם

איזה מסר שפת הגוף שלנו מעבירה לאדם : לגמרי מנותקים ממה שקורה עם הגוף שלנו
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מה ? ו שוכביםמה קורה לגוף שלנו כשאנ? כיצד אנו שוכבים? כיצד אנו עומדים? שמולנו

 ?מה התנוחה? התחושות

 

 .מודעות כזו לגוף יכולה להחזיר אותנו לרגע ההווה

 

. למשל הברכיים כואבות. לפעמים אנו שמים לב לתחושות הגוף בזמן המדיטציה, בדומה לכך

להפריד בין תחושת הכאב לבין הרעיון  ואז, אנו יכולים להתבונן קצת בכאב, במקום מיד לזוז

סו פשוט נ. "?לשבת כאן יאותלמה הם מכריחים "או " ואינני אוהב את זה זה כואב: "של

אם נשרפתם בשמש וזה . היו מודעים לתחושה –אם קצת מגרד . להיות מודעים לתחושה

 .היו מודעים לתחושה –שורף 

 

זהו דבר שאנו יכולים לעשותו . לשפת הגוף, למנח הגוף, זוהי פשוט מודעות ערומה לתחושות

כאשר אנו . והוא יכול להיות מאד אפקטיבי ומאד חשוב גם כשאנו לא במדיטציה, במדיטציה

אנו מקבלים המון אינפורמציה על עצמנו ועל המסר שאנו מעבירים , נעשים מודעים לגוף

משתמשים במחוות ידיים ומניעים את , לאנשים אחרים דרך האופן בו אנו מחזיקים את גופנו

 .אך לעתים נוטים להיות מנותקים מכך, רך הגוףאנו מתקשרים במידה רבה ד. ראשנו

 

ְרגשות  תשומת לב להַּ

שאינה תואמת לגמרי את [ או בעברית]היא דוגמא נוספת למילה באנגלית ( feeling)ַהְרגשה 

אנו , "הרגשה"כי כשאנו שומעים את המילה . המשמעות הטיבטית או הבודהיסטית שלה

כאן איננו מדברים על . 'וכד" אני מרגיש שמח"ו א" אני מרגיש כועס"חושבים על דברים כגון 

כאן אנו . ְרָגשות שייכים לקטגוריה הבאה בה נדון(. emotions)במובן של ְרָגשות " ַהְרגשות"

וכל . הרגשה לא נעימה והרגשה נייטרלית, במובן של הרגשה נעימה" הרגשה"מדברים על 

 .הקטגוריות הללונחלקות לשלוש , הן פיזיות והן מנטליות, ההרגשות שלנו

 

או הרגשה פיזית לא , אתם עשויים להרגיש הרגשה פיזית נעימה כאשר אתם שוכבים בשמש

או הרגשה נייטרלית כאשר אתם נרדמים או , נעימה כאשר אתם שוכבים שם זמן רב מדי

אתם עשויים להרגיש הרגשות מנטליות נעימות כאשר אתם . כאשר אינכם שמים לכך לב

או הרגשות לא נעימות כאשר אתם חושבים על , שאתם באמת מחבביםחושבים על מישהו 

 .או הרגשות נייטרליות כאשר אתם למשל בוהים בכביש, מישהו שאתם לא אוהבים

 

 הרגשות נעימות

כך שכאשר אתם מרגישים . תשומת לב להרגשות היא להיות מודע לאיזו הרגשה יש בי כרגע

. אתם מודעים לכך, גישים משהו לא נעיםכאשר אתם מר. אתם מודעים לכך, משהו נעים

מהי ההרגשה שלנו "לעתים כה קרובות אנחנו לגמרי מנותקים מהמידע הגולמי הזה של 

לפעמים יש לנו הרגשה , למשל. זה מכניס אותנו לצרות רבות, וכשאיננו מודעים". כרגע

ה ונדבקת ההיאחזות שלנו קופצת פנימ. נעימה ואיננו מודעים לכך שיש לנו הרגשה נעימה

 –ואז כולנו יודעים מה קורה ". אני רוצה עוד. זה מרגיש טוב"היא אומרת . להרגשה הטובה

וזה בכלל לא משנה מה נצטרך ! אנחנו הולכים לקבל עוד, "אני רוצה עוד"ד כשמגיע המי

 (.כל עוד אנחנו לא נראים מדי בוטים)לעשות כדי לקבל זאת 

 

. ימות כאשר איננו מודעים להרגשות הנעימותכך שהיאחזות עולה בתגובה להרגשות נע

. אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו רוצים עוד. צמד אליה מידיכך קל לה לכ, כשיש הרגשה נעימה
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אם אנחנו באמת מודעים להרגשה , לעומת זאת. אנו רוצים שזה יחזור, ואם זה כבר נעלם

אנחנו יכולים להיות . תאז אנחנו פשוט מודעים לכך שהיא נמצא, הנעימה ברגע שהיא קורית

כך . במקום לתת לתודעה לקפוץ מייד לעתיד ולהיאחז בה, איתה ולהישאר איתה כפי שהיא

פשוט תטעמו , כשאתם אוכלים אותה, שבפעם הבאה שיש לכם קערת גלידה או פרוזן יוגורט

וראו האם אתם יכולים . ראו אם זה נייטרלי. ראו אם זה לא נעים. ראו אם זה נעים. אותה

מתי . אני רוצה עוד: "מבלי שהתודעה תאמר מיד, פשוט לתת להרגשות הנעימות להיות

 .פשוט תחוו את התחושה הנעימה ותנו לה להיות" ?הכפית הבאה

 

 הרגשות לא נעימות

כאשר איננו מודעים להן עשוי לעלות . לא נעימותהרגשות דבר דומה קורה כאשר יש לנו 

כאשר איננו מודעים ." אני רוצה לגרש את זה. ד מזהאני סול! אני לא אוהב את זה: "כעס

ניקח לדוגמא מקרה בו אתם שומעים פתאום . הכעס מופיע מאד מהר, הלא נעימההרגשה ל

 הרגשהזוהי , כן"במקום פשוט להכיר בכך ש. צליל מסויים או מוסיקה שאינם נעימים לאוזן

מה פתאום . לא אוהבת את זה זה לא נעים ואני: "התודעה קופצת פנימה ואומרת, "לא נעימה

 !"?למה הם לא בשקט? כך חזק לכהם מנגנים את המוסיקה הזו 

 

, כמו למשל כשאנו שומעים משהו לא נעים, לא נעימה הרגשההמפתח כאן הוא שאם יש 

מבלי " ?איך זה מרגיש"נשאל את עצמנו , הלא נעימה הרגשהננסה פשוט להיות שם עם ה

 .להמשיך לצעד הבא של כעס

 

 נייטרליותגשות הר

פיזיות  תחושותאלה יכולות להיות הרגשות מנטליות או . נייטרליותכך גם בנוגע לַהרגשֹות 

כאשר איננו מודעים להרגשות הללו אנו מייצרים אפאטיה . שאנו חשים אדישים כלפיהן

. מן חוסר מגע כזה. פיזור הדעת, התעלמות, אנו חשים אדישות. לא אכפת לנו. מנותקת

אף אחד לא נותן לנו זכות , אף אחד לא חותך אותנו, נוסעים בכביש המהיר למשל אנו

אם אנחנו לא מודעים לכך . הראש במקום אחר, מנותקים, אז אנו פשוט נוסעים, קדימה

 . אז באותו רגע פשוט מחלחלת לשם האפאטיה, שכרגע ההרגשה היא נייטרלית

 

חוליה זו היא . ם חוליה של הרגשההיתה ש? 1אתם זוכרים שלמדנו על שתים עשרה החוליות

אז לא נמשיך , כיוון שאם פשוט נהיה מודעים לאיזו הרגשה יש לנו באותו רגע. מאד חשובה

או השתוקקות לעוד מאותו הדבר או השתוקקות לפחות : לחוליה הבאה שהיא השתוקקות

אם תהיו פשוט . תשומת לב כזו עוזרת מאד להפסיק את יצירת הקרמה. מאותו הדבר

תמנעו יצירת קרמה , ריםכעוודעים להרגשות ולא תגיבו להן בדרך של העלאת רגשות מ

 .שלילית

 

 מסקנה

אתם יכולים פשוט לשבת ולהיות מודעים , כאשר אתם עושים מדיטציה על הדברים הללו

בגוף שלכם ואיך הן  הפיזיות תחושותאתם יכולים להיות מודעים ל. להרגשות השונות

אתם יכולים גם להיות מודעים להרגשות מנטליות . וניטרליות נעימותא ל, נעימות: מרגישות

או מצבי רוח , כשמחשבות שונות נכנסות לתודעה שלכם. לא נעימות ונייטרליות, נעימות

 .פשוט היו מודעים למה שהם, שונים

                                                 
 .(כ.ו) Paticcasamuppāda, שתים עשרה החוליות של ההתהוות המותנית1
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 תשומת לב לתודעה

לגוון  ,(emotion)למה שאנו מרגישים במובן של רגש , כאן אנו מודעים לאיכות התודעה

, אם יש לכם הרבה מחשבות: אנו שמים לב למה שקורה בתודעה. האמוציונלי של התודעה

אתם מודעים לכך , אם התודעה שלכם נסערת. אתם מודעים לכך שיש לכם הרבה מחשבות

. אתם מודעים לכך שהיא קהה ומשמימה, משמימה, אם התודעה שלכם קהה. שהיא נסערת

אתם מודעים לכך , אם אתם מקנאים. ך שאתם כועסיםאתם מודעים לכ, אם אתם כועסים

. אתם מודעים לכך שאתם מתפוצצים משמחה, אם אתם מתפוצצים משמחה. שאתם מקנאים

 .אתם מודעים לכך שיש לכם הרבה אמונה, אם יש בכם הרבה אמונה

 

מה שלא יהיו הפקטורים המנטליים שעולים , מה שלא יהיה הרגש או הגישה שאתם חווים

אתם מודעים לכך שהיא , כאשר התודעה שלכם מתוחה, כך. תם מודעים להםא, בכם

 .אתם מודעים לכך שהיא שלווה, כאשר התודעה שלכם שלווה. מתוחה

 

? לא, זה כבר יהיה משהו –אם פשוט תדעו בכל רגע מהי החוויה הרגשית שלכם באותו רגע 

ואחר כך נאמר )פעולה שלנו כי אז במקום שהרגשות שלנו יבואו לידי ביטוי בדיבור שלנו וב

אנו נהיה מסוגלים לתפוס אותם , "(?מה הם יחשבו עלי? למה לעזאזל אמרתי זאת: "לעצמנו

נניח שאתם יושבים בכיסא של רופא השיניים ואתם חשים , למשל. כשהם עוד רק קטנים

אתם מודעים לכך שיש בכם פחד ואתם פשוט יושבים שם וחווים את הפחד מבלי . פחד

רופא השיניים כאן ואני בטוחה שעוד רגע הוא יפספס , אוי ואבוי"ה תמשיך לשהתודע

איך זה : "במקום זאת אתם פשוט מודעים". והמקדחה תצא מהצד השני של הלסת שלי

זה די מעניין פשוט לשבת שם ? איך זה מרגיש, כאשר אתם פוחדים" ?מרגיש להרגיש פחד

מה מרגישה התודעה ? מה הגוון האמוציונלי? איך זה מרגיש בגוף כשאני פוחד", ולהתבונן

 "?כשאני מפחד

 

נרגשים או עצבנים , לעתים קרובות אנו לא מודעים לכך שאנו חרדים או מתוחים, בדומה לכך

אני , אני לא עצבני: "ועדיין אנחנו אומרים, האנשים שגרים איתנו תוהים מה קורה אתנו. מאד

איך אנו : היינו יכולים לחקור, ם לכך שאנו חרדיםאבל אילו היינו מודעי!" תניחי לי, לא חרד

מהי ההרגשה בתודעה ? האם אנו חווים תחושות פיזיות מיוחדות? מרגישים כשאנו חרדים

 .התודעה מרגישה די לא נעים? מהו הגוון של התחושה בתודעה שלנו? שלנו כשיש חרדה

 

? י מישהו אחרומה לגבי הפעמים בהם אתם מרגישים תחושות אמיתיות של חמלה כלפ

? ובאמת חומל כלפי האדם השני, לא מפחד להיות מעורב, כאשר הלב שלכם לגמרי פתוח

 ?בתודעה שלכם, איך זה מרגיש בגוף שלכם

 

בין הגישות השונות , להיות מסוגל להבדיל בין הפקטורים המנטליים השונים הללו כך שחשוב

 .ן החוויות שלנו עצמנולהיות מסוגל לזהות מה, בין הרגשות השונים הללו, הללו

 

תהיו מסוגלים לדעת באיזו , כאשר אתם נכנסים למדיטציה גבוהה, במצבים הגבוהים יותר

ומתי , יומיומית, מתי התודעה שלכם היא תודעה רגילה; רמה של תרגול אתם נמצאים

מתי יש לכם חוויה זו ומתי ; מתי אתם מרוכזים ומתי לא; התודעה היא תודעה טרנסצנדנטלית

כל הדברים הללו נובעים מהתרגול הראשוני של להיות פשוט מודעים . ם בחוויה אחרתאת

תדהמו לראות עד כמה מהר הרגשות , וכשתעשו זאת. לכל רגש ורגש שמופיע בתודעה

 .הם משתנים כל כך מהר. משתנים
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בעבודתה היא פוגשת אנשים רבים עם רגשות חזקים ביותר של . לי היא אחות בהוספיס

מנסיונה היא מספרת שאין אדם שיכול להחזיק רגשות . ס ורגשות חזקים אחריםכע, צער

גם כשאתם . אפילו אם מנסים. היסטריים אינטנסיביים למשך יותר מארבעים וחמש דקות

אחרי ארבעים וחמש דקות , לדבריה. מוצפים בעצב על כך שהכל בחיים שלכם התפרק

. כל רגע של עצב שונה מקודמו, דקות אפילו במהלך אותן ארבעים וחמש. התודעה משתנה

תוכלו להיות מודעים לרגעים השונים של העצב ולראות עד כמה הם , ואם אתם בתשומת לב

תוכלו להיווכח בכך שיש רגעים שונים , אם אתם מרגישים עצובים ואתם בתשומת לב. שונים

יעים הרבה בזה אחר זה מופ. הוא משתנה מרגע לרגע, העצב אינו הוא דבר אחד. של עצב

 .דברים שונים זה מזה

 

, ה הן הסיבות לרגשות השונים הללומ –אתם יכולים להתחיל להיות מודעים ולבחון , וגם כאן

ממש ? ואיך זה שהם מתפוגגים? מהו הדבר שגורם להם להופיע? הן החיוביים והן השליליים

ים קורה לי שאני אבל לפעמ, אינני יודעת איך זה אצלכם. זה פשוט עצום. להתבונן ברגשות

אני נזכרת פתאום במשהו , למשל. ופתאום מגיע כעס עצום, יושבת ומנסה לעשות מדיטציה

אני פשוט יושבת שם בחדר המדיטציה . שקרה לפני שנים רבות וכבר מזמן לא חשבתי עליו

ואני מרגישה כאילו , מוקפת באנשים טובי לב ונעימים, בסביבה שלווה לחלוטין, ְשֵלווה לגמרי

 אך( ריכוז מדיטטיבי)של סמאדהי עיצומו כולם חושבים שאני ב. וערת בתוכי אש של זעםב

אבל אני פשוט יושבת שם . שאני לא יכולה לשבת שם יותר בתוכי יש כעס עצום ואני מרגישה

אלא פשוט , את לא קופצת פנימה ומתערבת בו. מרתק לצפות בכעס. ומתבוננת בכעס

ואיך ההרגשה , צופה איך ההרגשה בגוף כשהוא נמצא שםו, מתבוננת בו כאשר הוא מתגבר

הוא פשוט ממשיך להשתנות ואז . את מתבוננת בכעס ורואה איך הוא משתנה. בתודעה

. ממש רתחתי מזעם לפני דקה, ֵהיי", ואת אומרת. אחרי כמה זמן את כבר לא כועסת יותר

 "?מה קורה פה

 

. חר כך הוא עבר בגלל שהכל ארעיוא, ואז את מבינה שהכעס עלה בגלל הדרך בה חשבת

כי בדרך כלל כשאנחנו . זה נותן לך תובנה אחרת לגמרי על מה שקורה כאשר את כועסת

זה . אתה מכעיס אותי. "כועסים אנחנו לגמרי משוכנעים שהכעס מגיע מהאדם השני אל תוכנו

 !"אז אני הולך להחזיר אותו אליך. בא ממך אלי

 

? הרגשה כאשר אתם מרגישים באמת פתוחים לקראת מישהואיך ה. פשוט היו מודעים, לכן

או כאשר אתם פותחים את הדלת ביום שטוף שמש  ?או כאשר אתם מרגישים באמת אוהבים

 ?"כל כך נחמד לחלוק את העולם עם עוד אנשים, וואו: "ומסתכלים החוצה ולבכם רוצה לומר

איך היא ? גורם לה לעלותמה ? ומה הגוון האמוציונלי של ההרגשה? איך זה מרגיש, ואז

 .פשוט היו מודעים? מה קורה בעצם? איך היא מתפוגגת? משתנה

 

 תשומת לב לתופעות או לאירועים מנטליים

שמנו , בסוג הקודם של תשומת לב. בתשומת לב לתופעות אנו מודעים לתוכן של המחשבות

תוכן של ביותר תבוננים אבל כאן אנו מ. אולי לב לכך שיש הרבה מחשבות או מעט מחשבות

 .המחשבות

 

אנו לא נכנסים . אנו לא מסתכלים על המחשבות במובן של להיות מעורבים בהן, יחד עם זאת

. אני לא יכול להפסיק לחשוב על זה. שוב אני חושב על זה, או אלוהים"למנגנון התגובתי של 
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וגלים אבל אז אתם מס, או שאתם נכנסים לשם. אתם לא נכנסים לשם". אני כל כך טיפש

כאשר אתם מוצאים ". תסתכל על המחשבות שמלוות את התודעה השיפוטית שלי, או: "לומר

! אני כל כך גרוע"ואומרים לעצמכם דברים כמו , את עצמכם נכנסים לביקורת עצמית גדולה

מה אתם אומרים . תסתכלו על התוכן של המחשבות. תתבוננו במחשבות!" אני כל כך נוראי

! אני לא יכול לעשות שום דבר כמו שצריך"? אתם מספרים לעצמכם אילו שקרים? לעצמכם

 ?הא, לגמרי נכון? מאד הגיוני!" אף אחד לא אוהב אותי

 

קושרת  ,איך התודעה לוקחת מחשבה אחת: בהאז פשוט תסתכלו על התוכן של המחש

איך אתם נוסעים סביב כל עולם מבלי . אותה למחשבה אחרת וקושרת אותה לעוד אחת

לפעמים אתם יכולים . רק בגלל שהתודעה במצב של אסוציאציה חופשית, לשום מקוםלהגיע 

הוא אומר דבר מה והתודעה שלכם נתקעת על . לראות את זה כאשר אתם בשיחה עם חבר

הוא ממשיך לדבר אבל אתם נשארים תקועים באותו המשפט ורוצים להגיב רק . אותו משפט

. ולא ממש מכּוְוננים לדבריו, הוא אומר אחר כךואתם כבר לא באמת מקשיבים למה ש. אליו

. אתם רק מחכים שהוא יהיה כבר בשקט כדי שתוכלו לחזור לאותו המשפט שאיתו נתקעתם

 .מעניין להסתכל על זה

 

אנו מתחילים לחשוב על , איך באותו הרגע בו נתקענו. היו מודעים לתוכן של המחשבה, לכן

ואז אנחנו כבר לא . נו רוצים לומר בתגובהאותו המשפט היחיד שהוא אמר ועל מה שא

להיות מודעים , להבחין כאשר אתם נתקעים: גם זה תשומת לב. מרוכזים בהמשך השיחה

משיך הואז אולי במקום רק לתת לתהליך המחשבתי הזה ל. לרגע שבו אתם נתקעים

 לנסות לשמור על תודעה פתוחה ובאמת להקשיב לכל, להסתובב סביב הדבר עליו נתקעתם

כיוון שאז אולי תקבלו השקפה שונה לחלוטין על אותו . דבר נוסף שיש לאדם השני לומר

 . משפט

 

לפעמים אני . תנו לתודעה להיות פתוחה. לפעמים זו ממש גבורה לאפשר לתודעה להקשיב

הוא עדיין . תשאירי את הפה סגור. פשוט תקשיבי, אוקיי: "פשוט צריכה לשבת שם ולומר

את לא צריכה לקפוץ מיד . אנס הוא אולי אפילו יענה על השאלה שלך'ו צאם תיתני ל. מדבר

 ."ולשאול את השאלה שלך

 

 

 

 

 ה על ספרהמלצ 
 

 Practical Guide to Awakening MINDFULNESS - A הספר

הדרשה על ארבעת )מתבסס על הסטיפתהאנה סוטרה 

בספר זה חולק גולדסטין את (. המוקדים של תשומת הלב

תרגול והוראה של  , עשורים של לימוד החכמה שצבר בארבעה

ו שיחות דהרמה שניתנ 47הספר מסכם סדרה של . הדהרמה

 קישורב ןשניתן להאזין לה 2002  -2004בנושא בין השנים 

 /http://www.dharmaseed.org/teacher/96/talk/6162 :הבא

 

http://www.dharmaseed.org/teacher/96/talk/6162/
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  תשומת לבהרהורים על 
 

 רין'שיילה קת ראיון עם
 

 אפרת גבאי: תרגום

 

on-interviews/reflections-and-articles-teachings-http://www.imsb.org/teachings/written-          :מקור

catherine-shaila-with-interview-an-mindfulness 

  
היא למדה . מונה שנים של ריטריטים בשתיקהכולל כש, 5990שיילה קתרין מתרגלת מדיטציה מאז 

יש לה נסיון . ב וברחבי העולם"היא מלמדת בארה 5991ומאז , תאילנד ונפאל, אצל מורים מהודו

ובשנים האחרונות היא ממשיכה לחקור מדיטציות תובנה ומצבי תודעה של ריכוז , עשיר בתרגול מטה

מדריך למודט למצבי : ממוקד וחסר פחד' -בנושאים אלה כתבה גם שני ספרים . האנה'ג -עמוק 

. 'אהאנה ויפסנ'מדריך שימושי לשליטה בג: חכמה רחבה ועמוקה'-ו' שלווה ובהירות, שמחה עמוקה

 .מרכז בודהיסטי בעמק הסיליקון בקליפורניה, 'Insight Meditation South Bay' היא המייסדת של
 

 

*  *  * 
 

 ?תשומת לב ימה: מראיין

 

בלימוד של הבודהה והם נלמדים ומתורגלים  תשומת לבקורם של תרגולי מ: רין'שיילה קת

אני מתארת , בדרך כלל .לחקור את התפיסה ולעורר תובנה משחררת, על מנת להפחית סבל

תשוקה או סלידה יעוותו את , מבלי שתגובתיות ישנוכיכולת להיות מודע למה שתשומת לב 

מגע או , טעם, ריח, צליל, יסות של מראהכך שאם אנו באמת נוכחים אל מול תפ. החוויה

 .שיפוט ותגובתיות, אנו מודעים וקשובים לתפיסה זו ללא העיוות של העדפה אישית, מחשבה

 

 ?לאנשים לנהל את רגשותיהם ומחשבותיהם תשומת לב תכיצד מסייע: ש

 

נאחזים ; סלידה או תעתוע, רוב האנשים תופסים דברים מבעד לעיוות של תשוקה :ק.ש

או נאחזים בעצמי עם , "אני לא אוהב את זה, אני אוהב את זה", צים עם מחשבותבחפ

אלו הנטיות המוקדמות וההנחות שלנו שמעוותות את ". אני לא כזה, אני כזה"הנחות כמו 

ועדיין ישנו , אנו עשויים להיות מודעים באופן בסיסי לכך שאנו חווים עצב, לדוגמא. התפיסה

כשמישהו רק מודע באופן כללי . קשוב לעצבלבין היות " ני עצובא"הבדל בין היכולת לומר 

הוא עלול לשפוט את החוויה שלו או . הוא עלול להיות לכוד בסיפור של זה, לכך שהוא עצוב

 .תשומת לבזה איננו . להיות לכוד בתגובה אליה

 תמסייע תשומת לב. על יחס שווה נפש ובהיר למה שמתרחש בפועל תמרמז תשומת לב

 .לעובדות הא מאד צמודיה. עת ולדעת בדיוק מה קורה בפועלים לפתח יישוב דלאנש

 

מה החשיבות ? כיצד מועילה תפיסה צמודה לעובדות שכזו לאנשים המתמודדים עם סבל :ש

 ?של מודעות מסוג זה בסיטואציות טיפוליות

 

ו וישנה יש ערך עצום משום שכאשר אנו רואים כיצד החוויה נפרשת לפנינ תשומת לבל :ק.ש

כך שאנו רואים . אנו יודעים כיצד אנו מתייחסים לחוויה, רגע אחר רגע תשומת לברציפות של 

עם הבסיס . אלא מבינים גם את היחס שלנו כלפיו –עצב , למשל –לא רק את מושא החוויה 

http://www.imsb.org/teachings/written-teachings-articles-and-interviews/reflections-on-mindfulness-an-interview-with-shaila-catherine
http://www.imsb.org/teachings/written-teachings-articles-and-interviews/reflections-on-mindfulness-an-interview-with-shaila-catherine
http://www.imsb.org/teachings/written-teachings-articles-and-interviews/reflections-on-mindfulness-an-interview-with-shaila-catherine
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אנו יכולים לחקור את התהליכים שיוצרים . אנו יכולים להבין סיבה ותוצאה תשומת לבשל 

אנו . אנו רואים כיצד סבל נוצר. ההווה והעתיד, ום רק לדמיין סיפור על העברבמק, סבל

אנו רואים כיצד סבל מוגבר . רואים כיצד סבל מונצח באמצעות שקיעה בתחושות של עצב

בנקודה מסויימת אנו מתחילים לזהות את הדפוסים . באמצעות תאווה או השתוקקות

יש לנו את , השתוקקות גורמת שוב ושוב לסבלכאשר אנו מבינים כיצד . החוזרים על עצמם

 .ההזדמנות לשחרר את התודעה מכל סבל

 

אנו  תשומת לבכשאנו מביאים אליה , אז אף על פי שהחוויה של הרגע עשויה להיות רגש: ש

 .מתייחסים אלי ישירות במקום להיאבק בה

 

תשומת , ותראולם ברמה עמוקה י; אופי חזק תמפתח תשומת לב. זהו הצעד הראשון: ק.ש

כשאנו לומדים מה גורם , שאם לא כן. לנו לתפוס ישירות את הגורמים לסבל תמאפשר לב

כאן , ברגע הזה, לא נתפוס באופן ממשי. סיפור –זה יהיה באופן אינטלקטואלי בלבד , סבל

 .רק ברגע ההווה אנו מגלים את האפשרות לשחרר את התודעה. כיצד סבל נוצר, ועכשיו

 

ראשית אנו . אין זה משנה אם החוויה נעימה או לא נעימה, תשומת לבל מנקודת המבט ש

, מהר מאד אנו רואים שזוהי רק ראיה. מביאים את התודעה ליחסים בהירים עם האובייקט

אז אנו . הדינמיות של גוף ותודעה –רגשות , חשיבה, נגיעה, טעימה, הרחה, שמיעה

ואנו רואים כיצד הדפוסים הללו , התודעהמתחילים להיות קשובים יותר לדפוסים של הגוף ו

 .מחוללים או מפסיקים סבל

 

היינו יכולים . לידיעה גרידא של מהות החוויה שלנו יש ערך מועט במסורת הבודהיסטית

ומסוגלים לעקוב אחר רגשותינו ותחושותינו , תחושהו תחושהלכל  מודעיםלהסתובב בעולם 

זוהי . כלי, א מיומנותיה תשומת לב. פני עצמהב אולם ליכולת הזו אין כל ערך, רגע אחר רגע

יחודית של הבנת הגורמים והסוף של יהיכולת שלנו להיות מודעים לחוויה לשם המטרה ה

 .הסבל

 

ואין לנו בעצם ידע , אנו מורגלים לחשוב על חווייתנו. פעמים כה רבות איננו קשובים לחווייתנו

אנו מוצאים שהמונח , בשפת הפאליכתבים בדברי הבודהה ב. ישיר של החוויה ברגע הנוכחי

, חכמההוא מצורף בדרך כלל ל. מופיע לבדו לעיתים נדירות, תשומת לבהמתורגם כ, סטי

 .ריכוזאו  מודעות מלאה, הבנה בהירה

 

כיצד הם יראו כתרגול , במיוחד בהבנה בהירה וחכמה, אם נתבונן בגורמים האחרים הללו :ש

 ?תשומת לבבצירוף עם 

 

אנו לא , אנו בוחנים רגש כמו עצב, למשל, אם. ה בהירה היא הבנה אינטגרטיביתהבנ :ק.ש

אנו נדע כיצד הוא משפיע ומתנה את . אנו נדע מה עורר אותו. נסתפק בהבחנה שזהו עצב

עשויות להיות תחושות פיזיות הקשורות בעצב . אנו נזהה כיצד עצב משתקף בגוף. התודעה

ולא , כך שיש לנו מודעות מלאה יותר ותמונה רחבה יותר. כיווץ או חום, חולשה, כמו רעד

 ".עצב"הצבעה על דבר מסויים בודד ותיוגו כ

 

 ?א תנאי מספק בפני עצמו על מנת שאנשים ישתנויה תשומת לבהאם את חושבת ש: ש
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תמיד עם גורמים אחרים ותרגולים  תמשולב תשומת לבבמסורת הבודהיסטית . לא :ק.ש

להצטרף להבנה בהירה  העשוי תשומת לב. להבהיר וויתור העשוי תשומת לב. אחרים

באופן בלתי  מתמתקיי הא לעולם איניה. אנרגיה וריכוז, עולה עם מאמץ תשומת לב. ולחכמה

ברגע שלנו חוויה תוך מודעות לבעולם התהלך היינו יכולים ל, שאם לא כן. תלוי ומבודד

יהיו הבודהה לא היה בכך שאנשים  עניינו של. שאנו מתרגלים את הלימודולחשוב , ההווה

 .הסבל הקץגורמים לסבל ומה שהוא הורה היו ה. חוויה המיידית שלהםל מודעים

 

, ומשום שאנו נוכחים, אנו נוכחים. אנו מאד מאוזנים מבחינה מנטלית, בתשומת לבכאשר אנו 

משחררת כיצד התודעה  חנו מגליםאנ. הדברים ביןבאופן טבעי את יחסי הגומלין רואים אנו 

 .את אחיזתה בדברים

 

יש לנו היכולת להיות . כעל גורם מנטלי שאנו יכולים לטפח תשומת לבאני חושבת על 

. מחשבות והרגלים מותנים, אולם בדרך כלל היכולת הזו מעומעמת על ידי סיפורים, מודעים

אולם  ,יכולת שיש לכולנו ללא ספק, זהו גורם מנטלי. כמיומנות תשומת לבלכן אנו מפתחים 

 .היא זקוקה לטיהור ולעידון

 

 .אי היאחזותהזכרת מוקדם יותר ? מהן האיכויות של היבט זה של התודעה: ש

 

תשומת לב מאוזנת זו . נפש תא שוויה, תא לא נאחזיה, שיפוטית האיננ תשומת לב: ק.ש

איננו מוטים בין תשוקה , כאשר אנו קשובים. מביאה תפיסה בלתי מעוותת לרגע הנוכחי

הבודהה לא השתמש במילים כמו . העדפה-תחסרהינה  תשומת לב. נעים ולא נעים, ידהלסל

זה מרגיש שהחוויה . זה מרגיש כך בתשומת לבכשאנחנו , אך בפועל, קבלהאו  רצפטיביות

אנו נפתחים למה שקורה בפועל . אנו מקבלים את האמת של מה שלפנינו. מתקבלת על ידינו

 .אולם ככה זה מרגיש, מסוג זההבודהה לא השתמש בשפה . עכשיו

 

כמו הרגשת הרוח על  תשומת לבישנן תרפיות עכשוויות שיוצרות אבחנה בין תרגילי  :ש

מהן . לבין מדיטציה פורמלית בישיבה, ההרגשה של העט ביד ומודעות בזמן אכילה, הפנים

 ?מחשבותייך על סוג זה של אבחנה

 

. לתנוחת הישיבה בעיניים עצומות בלבדמעולם לא צומצם  תשומת לבהלימוד אודות : ק.ש

הבודהה לימד הרבה יותר מאשר רק מדיטציה . זוהי תפיסה מוטעית של מה שלימד הבודהה

הוא לימד כיצד לחיות בעולם תחת השפעתם . הוא לימד כיצד לשחרר את התודעה. בישיבה

ם בעת הוא הורה לתלמידיו להיות קשובי. המתמשכת של רישומי החושים בתודעה חופשית

, מדברים, מתכופפים, מרימים דברים, מבקשים לתפוס בחפצים, שהם משתמשים בכלים

פעילויות הקהילה ואפילו הטלת שתן , עיסוקי התודעה, הולכים וכל סוגי התנועות של הגוף

מלמדים תלמידים להיות קשובים , כעת אנו מתרגמים הנחיות אלו לתנאים העכשוויים. וצואה

מקלידים על מקלדת המחשב או , נוהגים במכונית, הטלפון בזמן שהם מרימים את

כשאנו פוגשים סיטואציה מכאיבה וגם  תשומת לבאנו מתרגלים . משתמשים בחוט דנטלי

כשאנו עסוקים במטלה שגרתית יומיומית או כטקס רוחני , כשאנו שומעים חדשות טובות

 .פורמלי

 

, במקום העבודה תשומת לב, באכילהאני כוללת בקורסים שלי למתחילים הנחיות למדיטציה 

פרט לכך , אני משתמשת באותן הנחיות שנתן הבודהה. דיבור קשוב ומדיטציה בנהיגה
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 תשומת לבהאימון ב. אני אומרת נהיגה לעבודה בבוקר, שבמקום הליכה לכפר לקיבוץ נדבות

ה ישיב. הקשבה ,ביצוע פעולות, ראיה, טעימה, אכילה: כלל תמיד את כל טווח החוויה

אין להשמיט את הישיבה . במדיטציה הינה מרכיב אחד חשוב מבין התרגולים הללו

 .תשומת לבאולם זוהי אינה הדרך היחידה לפתח , במדיטציה מן הלימוד העכשווי

 

 ?לבין ריכוז תשומת לבכיצד את מבינה את ההבדל בין : ש

 

באותו רגע . ז רגעיאנו מפתחים בו בזמן ריכו, תשומת לבבכל רגע שבו אנו מפתחים  :ק.ש

 .אנו מרוכזים, שבו אנו קשובים למשהו

 

אני מלמדת את , כשאני מלמדת ריכוז. וריכוז מתקיימים באופן מעשי יחדיו תשומת לב, לפיכך

אני , תשומת לבכשאני מלמדת . היכולת להישאר ביציבות ובתשומת לב לאובייקט יחיד

אני , תשומת לבכשאני מלמדת . אז הם מעט שונים. מלמדת ידיעה בהירה של מה שנוכח

, כשאני מלמדת ריכוז. מגע ומחשבה, טעם, ריח, משתמשת באובייקטים משתנים כמו צליל

. על מנת לעודד את התודעה להישאר יציבה ומחוברת, אני מדגישה את המיקוד הקבוע

במציאות אנו חווים ומטפחים את . לימוד והבחנה, האבחנה הזו נעשית בכדי לאפשר הסבר

 .יהם יחדיושנ

 

הגורמים הללו . את תהפכי למרוכזת ושוות נפש יותר, תשומת לבכאשר את מפתחת 

מתקיימים יחדיו לעיתים קרובות כל כך עד כי קשה לבודד אותם ואין זה כה חיוני לנסות 

 .להפריד ביניהם

 

, כשנוצרת תשומת לב עקבית המצויה בקשר מתמיד עם אובייקט המדיטציה, בלימוד ריכוז

אני מעודדת את המשך המיקוד מעמיק , במקום זאת. ני מעודדת את התפיסה של שינויאינ

יציבות ושמחה גוברים עם תשומת לב רציפה לאובייקט , אושר. המבט אל תוך אותו אובייקט

וגם ריכוז מבוססים על פיתוח היכולת להיות בקשר עם האובייקט ולייצב  תשומת לבגם . יחיד

 .כלים המרכזיים שאנו מלטשיםאלו הם ה. את תשומת הלב

 

 ?האם ישנם כלים נוספים שאת חושבת שיש להם חשיבות ספציפית :ש

 

. לרוב האנשים יש מיומנויות חקירה חלשות! חקירה? באופן ספציפי תשומת לבעבור  :ק.ש

לפעמים יש לתלמידים חוויה רוחנית אך הם אינם יודעים כיצד למצות את התובנה מתוך 

. הם אינם מאפשרים לה להתמיר את חייהם. יודעים מה החשיבות שלה הם אינם. החוויה

 לבהתשומת מה אתה עושה עם ? מה אתה עושה עם תודעה שנמצאת במגע עם החוויה

 ?איך אתה משתמש בתשומת לב מרוכזת? שלך

 

. אתה חוקר את מה שקורה בכל רגע של תפיסה. 'אני קשוב'מר ואינך פשוט הולך סביב וא

האם התפיסה צלולה . אתה חוקר את תהליך התפיסה, אינך רק מודע למגעברגע של מגע 

? לסבל או לסיום הסבל, לחיזוק תחושת העצמי, האם יש כאן בסיס להיאחזות? או מעוותת

יכלול  תשומת לבכך ששיעור ב. הצעד הראשון של החקירה הוא להבחין בשינוי, באופן קלאסי

 .תרגילים שחוקרים כיצד החוויה משתנית
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לפעמים אנשים מרחיקים עצמם מן החוויה הישירה בכך שהם מספרים לעצמם סיפור על 

מדוע אנו ממשיכים לבדר את עצמנו עם . מעין יצירת נרטיב מפורט של חייהם –החוויה 

בדרך כלל אנשים מוצאים שהמחשבות שלהם הינן יצירה מחודשת מתמשכת ? הסיפור שלנו

הבנייה הכרונית של  –במילים אחרות . 'זה מה שאני לא, זה מי שאני, זה אני, אני כאן'של 

. לא נדע שלווה, התודעה לא תשקוט, עד שאדם לא מפסיק ליצור מחדש את העצמי. העצמי

 .חשוב להרפות מן התהליך של בניית העצמי ולאפשר לתודעה לנוח

 

להתבונן בתהליך של בניית העצמי  –אז זה יהיה משהו שאת ממש תזכירי כתרגול  :ש

 .שמתרחש אצל רוב האנשים כל הזמן

 

זו אינה דמות מפלצתית . בניית העצמי מובנת כתהליך פשוט, במסורת הבודהיסטית: ק.ש

זהו פשוט . זה אינו מושג מורכב הדורש ניתוח לפרטיו העדינים. מסתורית או איזוטרית

כאשר ההיאחזות הזו מתרחשת שוב ושוב ובמהירות . תהליך של היאחזות במושג של העצמי

 .יש לנו תפיסה מעוותת של הדברים

 

לחשוב על עצמנו מבעד לסיפורים האישיים שלנו היא אחת הדרכים הבסיסיות שבהן 

תחושה של עצמנו דרך  בנותאנו עשויים לראות חברה ול, למשל. התפיסה מתעוותת

ואני לא , אני מריחה דג"או , "ואני החברה שלה, אני רואה את האדם הזה: "המחשבה

אנו עשויים לנקוט עמדה אישית , בצמידות למגע עם כל דבר". ת את הריח של דגיםאוהב

זוהי נקודת . היא מיטיבה או בלתי מיטיבה לדימוי שלים אבהחליטנו , ביחס אל התפיסה

מדיטציה מסייעת . שמחוללת את העיוות הבסיסי של היאחזות בעצמי" אני"המבט של 

החוויה שלנו לפני העיוותים של מושג העצמי ושל כך שנפגוש את , לתשומת לב בהירה יותר

במקום עם הרעיון ביחס , אנו באים במגע עם העובדה של החוויה תשומת לבעם . היאחזות

אנו נוכחים בחיינו ולא . למה שאנחנו חושבים על מצב הדברים או האופן בו הם אמורים להיות

 . רק חיים בסיפור שאנו מדמיינים
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תשומת "לב ל תשומת

 (Mindfulness" )לב
 

  יטו'אהן סוצ'אג
 

 

 ונה משיחר: תרגום

 

max=2013-http://sucitto.blogspot.co.il/search?updated-                                                :מקור

date=false-results=1&start=4&by-28T09:09:00%2B01:00&max-08 
    

 

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

אהן סומדהו 'אג שנים בהדרכתו של 51 -והיה כ, חזר לאנגליה 5919ב , בתאילנד 5911 -רות בלנזי

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

מנחה ריטריטים ברחבי (. במערב סאסקס אנגליה) Cittaviveka כיהן כאב מנזר 5993-3051השנים 

 .מחברם ועורכם של פרסומים רבים, םהעול
 

 

*  *  * 

אחד מנושאי הדיון בכנס מורי ויפסנא בו השתתפתי לאחרונה בספיריט רוק שבקליפורניה 

טיפול קוגניטיבי (: Mindfulness) ”תשומת הלב“תופעת , או ביתר דיוק תשומת לבהיה 

לאנשי  ומת לבתש, לספורטאים תשומת לב, לב לידה מבוססת תשומת, לב מבוסס תשומת

צלולה לרגע הנוכחי יכול  תשומת לבמצב רגוע של שליטה עצמית ו. בצבא תשומת לבעסקים ו

מבחינת . לרוב נתפסת בדיוק כך תשומת לבו, לשפר את תפקוד האדם בדרכים רבות

צמחה מעבר לאמא הבודהיסטית העתיקה  תשומת לב( לפחות במערב)הפופולריות שלה 

הבודהיזם : זה די מובן. והיא לרוב גם לא מכירה בה, יותעל כל תפיסותיה הדת, שלה

 . או אפילו דהרמה, תשומת לבהאתנוצנטרי לרוב לא מקיים מה שניתן לכנות 

 

כתירגול  תשומת לבמה עם  –הבענו דאגה , ואני ביניהם, מורי ויפסנא מסוימים, יחד עם זאת

במקום ? ייה נכונההמבוססת על רא תשומת לבמה עם ? של הדהרמה המכוון לשיחרור

לא יהיה נכון יותר ללמד אותם הנחיות , ללמד חיילים להיות יותר רגועים ובשליטה עצמית

נזירה אחת העירה )דורשת מעין רשיון  תשומת לבומכיוון ש? הקשורות למוסר ולקרמה

-שנמנעה ממנה אפשרות לטפל בחולה בבית חולים כי לא היתה לה הסמכה לאימון בתשומת

הרהרתי על מלחמות טריטוריה ? ועד כמה המורים מוכשרים לכך? ותן את הרשיוןמי נ –( לב

זו שנצברה בעקבות שנים של ישיבה : טובה יותר תשומת לבהממשמשות ובאות ביחס לאיזו 

שמתי לב גם לאירוניה . זקופה והתבוננות בנשימה או זו שנלמדת בכיתה ללא וויתור או כאב

בעצמה נטשה את מסורת התהרוודה באופן דומה לפני  תנועת הויפסנא: הנחבאת מן העין

, "הוריה"ומכיוון שלא היתה בטוחה מה ראוי לאמץ מהגישות והתרבות של , כארבעים שנה

נראה שאנחנו מנהלים משא ומתן מול . היא מכירה בשורשים שלה רק כשהיא מעוניינת בהם

 . שוב ושוב, מול קתוליפוריטני ל, מדולל וחילוני למול מוגזם ומסורתי: אותם המתחים

 

רגע , תשומת לבהאם זו שיטה של : בבודהיזם תשומת לבבהמשך אכן דנו במשמעות של 

שלדעתם , מורים? ממוקדת ובלתי מתפשרת תשומת לבלתופעה שעולה מתוך , אחר רגע

http://sucitto.blogspot.co.il/search?updated-max=2013-08-28T09:09:00%2B01:00&max-results=1&start=4&by-date=false
http://sucitto.blogspot.co.il/search?updated-max=2013-08-28T09:09:00%2B01:00&max-results=1&start=4&by-date=false
http://sucitto.blogspot.co.il/search?updated-max=2013-08-28T09:09:00%2B01:00&max-results=1&start=4&by-date=false
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מטרה של -תמכו בגישה פחות ממוקדת, הגישה המוקפדת הזאת יותר מדי נוקשה ומלחיצה

אדוויטה וודנטה טיבטי או ב ן'דזוגצגישה שיש לה גיבוי בתירגול  –ות עצמה התכווננות למודע

דבר שמבלבל את מי , אבל פחות מעוגנת בטקסטים הפאליים של התהרוודה, (שניות-אי)

 . פאליים/שמחפש אחר שורשים תהרוודיים

, באופן מיקרוסקופי מיושמת תשומת לבאחת מהבעיות בעיניי היתה השיטה שבאמצעותה 

ואשר משמשת כבסיס למורי ) ה שמורים נודעים כמו מהאסי סאיאדו וסאיאדו או פנדיטה שיט

אבל תנועת המטוטלת לצד . עצמה תשומת לבמלמדים בתור ( הויפסנא המוקדמים העיקריים

מפספסות מאפיין מהותי , היא רק להיות מודע ברגע הנוכחי תשומת לבהשני והאמירה ש

. ברגע הנוכחי, ללא בחירה, וללת יותר מלהיות מודעכ תשומת לב(. ובתרגול)בטקסטים 

והוא מעלה בזיכרונו וזוכר מה , הוא בעל תשומת הלב והמיומנות הגבוהות ביותר': למשל

מתרגל , כאן(. Majjhima Nikaya 53.16) 'שהתרחש לפני זמן רב ומה שנאמר לפני זמן רב

ודעתו על מנת שיפעלו מעלה אותם בת, הלהוט ללכת בעקבות דברי החכמה, תשומת הלב

 . שלה/כמסגרת התייחסות לחווייה הנוכחית שלו

. היא מחברת חוויה ברגע הנוכחי למערכת ייחוס; יש איכות רפרנציאלית תשומת לבלכן ל

 תשומת לב. מדגים זאת( סטיפטהאנה סוטה) תשומת לבעל ארבעת הבסיסים של הלימוד 

 'תשומת לבכינון 'בסוטות של ( ורחב בהמשךעל אלו י) 'מהויות'למצבי תודעה ול, לרגש, לגוף

(Majjhima Nikaya 10, Digha Nikaya 22 )– המייחס חוויה , היא תרגול רפרנציאלי

 –ומהויות מנטליות , מצב תודעה נוכחי לממלכת התודעה, רגשות לעולם הרגש, גופנית לגוף

. בדיוק כמו שהם, לעצמם –פוטנציאל כמו כוונה רעה או כוונה טובה שמחזקים מצבי תודעה 

להגשמה של ... להעלמות הכאב והיגון... הנתיב הישיר'הנקראת , כי בדרך הזאת? למה

למה התודעה שלי נמצאת '-ו' איך אני צריך להראות'-ול' אני'לא מייחסים אותם ל 'ניבאנה

. מרחיק או מדחיק מצבי תודעה, האדם לא מסיח את דעתו, כמו כן. וכן הלאה?' במצב הזה

היא : נמצאת כמובן בלב תשומת הלב ככלי טיפולי, נטולת שיפוט וייצוג עצמי, ות זאתהתייחס

. ל הרגשה רעה ביחס לגוף וכן הלאהש –מנפה את ההתייחסות השגויה של שיפוטיות 

ממירה את החרדה ואת התגובתיות לבחינה עצמית  תשומת לב, בתירגול ארבעת הבסיסים

הגדול ' שחרור'תודעה להיפרם לעבר ה פשר למצביהרוגע היציב הזה מא. בצלילות וברוגע

 . של הניבאנה

אבל בבודהיזם . מציעה תשומת לבכן חלק ממה ש-התייחסות לאובייקט כשלעצמו היא אם

אני קורא להם  –מלווה בגורמים אחרים  תשומת לב, בכתבים. מדובר בהרבה מעבר לכך

כדי שההנעה והיישום שלה  בתשומת לחלקם או כולם מצטרפים ל –' חברים וקרובי משפחה'

קחו למשל את . וכדי שניתן יהיה ללמוד ממה שמסגרת ההתייחסות מציגה, יהיו ברורים

היא רק גורם אחד בתהליך מתפתח שמתחיל בהשקפה : תשומת הלב בדרך כפולת השמונה

או , סמאדהיקשובה אל ה תשומת לבדרך , נכונה ומוביל דרך דיבור נכון ופעולה נכונה

נקודת  –בתהליך זה הגורם החשוב ביותר הוא השקפה נכונה . נכונה של התודעההאחדות ה

עושים או אפילו חושבים יש , המבט החכמה שמזכירה לנו שלכל מה שאנחנו אומרים

ישנה ': השקפה זו היא הבסיס והמוטיבציה מאחורי טיפוח חיי האדם. לטוב או לרע, תוצאות

כונה מאשרת שאנחנו יכולים לעלות על דרך טובה השקפה נ '...תוצאה למעשים טובים ורעים

אזי  תשומת לב. היא מניעה אותנו להיות קשובים; בכך שנהיה מודעים באופן מלא ואחראי

על ידי הדגשת מצבי התודעה שהם ; מובילה את ההשקפה הנכונה לעבר התנסות חיה

ם מועילים לנו היא מאפשרת לתודעה לראות אילו מה, הגורמים והתוצאות של הפעולות שלנו

 .באמת
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מבוססת על טוהר , כאשר המוסריות שלכם מטוהרת היטב וההשקפה שלכם ישרה': אם כן

 Samyutta Nikaya)' לבהתשומת מוקדי  תוכלו לפתח את ארבעת, מיוסדת על מוסר, מידות

לכן ההנחייה הזאת לא , כמו גם הרגש, מוסרי לכשעצמו-הגוף אינו מוסרי או לא(. 47.15

שוד בנק או שחיטה של תרנגולת . ומדועאדם שם לב  איךגדרת מטרה אלא בעוסקת בה

קשובה נכונה  תשומת לבאבל הם לא יהיו נושאים ל, מיקוד ורוגע, עשויים לדרוש צלילות

', מהות'כי הם לא מגלים את ה, ('ה'מיצ'/ ' שגויה' תשומת לבלמרות שיש מה שנקרא )

חוסר בושה וחוסר הזדהות , מות בתאוות בצעבמקרה זה הכוונה לעוצמות התודעתיות הגלו

צריך להתחבר  תשומת לבשל ' קשוב'ההיבט ה, נכונה תשומת לבבשביל , לכן. רגשית

; תמוסרי האינ, מנאסיקארה, תשומת לבכי . במודעות מורגשת לגישתו של האדם ולכוונתו

חד של רק היבט אא יה תשומת לבאבל . לכדי רמות גבוהות האותרוצחים יכולים לטפח 

זאת הפונקציה . מגדיר מטרה, תודעה ככלי רציונלי –מאנאס ההיבט שמופעל דרך , התודעה

אנשים שסוחרים , אנשים שדוהרים בין ערימות של מידע. שמכוונת ליעילות ומהירות מירביות

לכל  –שסורקים ועורכים סיכומים , אנשים מאחורי מסכים, בתזזיתיות בניירות ערך ובמניות

אבל מה שהם לא מתייחסים . ומהירות תגובה תשומת לבש רמות גבוהות של אחד מאלה י

זוהי תודעה של רגשות . 'יטה'צ'או ' לב'תודעה כמו , אליו זה לתודעה שלהם עצמם

ובהיעדר התייחסות . תודעה שהיא קרקע יציבה אוהדת ומזדהה'; איך אני'והתרשמויות ושל 

אנשים מאבדים את עצמם במה  –ואישית  משתוללת בקרבנו מחלה חברתית, יטה'צברורה ל

אנשים נתונים בחרדה עצומה בשל אובדן מגע עם הבסיס הפנימי ; שתופס את תשומת הלב

מפני שהם פועלים במערכות . עד למצב של חוסר ידיעה אפילו על קיומו של בסיס זה, שלהם

השגה של ותרבויות ששמות דגש על כך שאושר והצלחה מגיעים רק באמצעות רדיפה אחר ו

על כן  –הוא מאבד מהתוקף שלו , וברגע שאתה מגיע ומשיג אותו. שם בחוץ-מה שנמצא אי

המגע : שבו מסך המגע הוא חזות הכול, השטח-זהו העולם של פני. יש להשיג דבר חדש

, אין בית פנימי, בתסריט כזה. אתה פשוט מדלג מדבר אחד לשני. מזוגג וחסר עומק, מיידי

 . מורעב וחסר מנוחה, ה טובעניתרק מרכז שנשאר ביצ

הוא לדעתי -חיים אחד שהוא-אם יש מאפיין מציל. היא חיונית תשומת לבבדיוק בשל כך 

התחושה , יטה'צהמטרה לבין -מגדיר מאנאס קשובה זה שהיא מחברת בין תשומת לב

אם להשתמש . '?איך אני ביחס לזה'היא רגע האחיזה בשאלה  תשומת לב. הסובייקטיבית

אצבעות יכולות . היא כמו כף היד יטה'צו, היא כמו האצבעות תשומת לב: י של ידבדימו

אבל , כף היד לא יכולה לחקור ולבדוק. להזיז ולגעת אבל אינן יכולות לאסוף שום דבר, לחקור

יש   יט'צלכן ל. לאסוף ולהרגיש באופן מלא מה שהאצבעות מניחות בה, היא יכולה לקבל

על מה לשמור עליו למען , רוצה לדעת עם מה שווה להיות במגעהיא  –חכמה של בעל חנות 

או ' העמוק' תשומת לבוזו היא הפונקציה של , היא בהחלט זקוקה לחינוך. רווחת האדם

מידע חושי ללב המרגיש והחש של  תשמייחס תשומת לב, (יוניסו מנאסיקארה)' מהחכ'

על  תמתבסס המוקע תשומת לב. לב-זוהי אם כן חברה אחרת של תשומת. התודעה

כדי להרגיש איך , כדי להעריך חוויה זו, אם כן. יטה'צהנטייה של , מיומנת' בחירה/כוונה'

עמוקה מזככת את  תשומת לב –מחשבה או זכרון משפיעים עליך , מראה או צליל

 העמוק תשומת לבאז כשהשקפה נכונה ו. שבלב (adhivacana phassa)הקשר -התרשמות

, ומכך נובעת מודעות צלולה יטה'צו מאנאסהיא משלבת בין  ,מנחים את תשומת הלב

 . מוסר-מוכוונת

קרבו את אצבעות תשומת , מתחת לפני השטח, כשאתם קשובים לחוויית הגוף: ולגבי מטרות

התחושה המגולמת בגוף שנותנת לכם , לגוף תשומת לבהלב לכף היד הקולטת וכך תבססו 

ובזמן שאתם , היו קשובים לרגש. קדמת הבמהרגש מגיע ל, כשאתם מגולמים בגוף. בסיס
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תביא אתכם לתגובתיות מופחתת ( אנה'סמפג)הבנה צלולה זו , מבחינים איך הוא משתנה

עמוק עוד יותר לכף היד כדי שתהיה קשובה  לבהתשומת הטו את . בנוכחות הנאה או כאב

החיבור , למצבי תודעה ולמהויות שלהם תשומת לבותשיגו  –רק להתרשמויות תודעתיות 

כשהאצבעות וכפות הידיים נפגשות ברגישות שאין , בסופו של דבר. שפותח ומזכך את הלב

 לבהתשומת . התודעה מאוחדת – סמאדהיתשיגו , לה שום מטרה וכיוון פרט למפגש הזה

  .נינוחותהכוונה שוקעת לכדי הערכה ו, הביתה ומגלה שזה מקום מאוד נוח לשהות בו תחוזר

 –קשובה אינה שיפוטית  תשומת לבניתן לומר ש. חוכמהל רהקשו תשומת לב, מעבר לכך

כאשר באמת שמים בצד שיפוט מוטה . אבל אין הכוונה שהיא לא נותנת תמיכה להערכה

אז כדי . אפשר להעריך מה חיוני באמת, ('חמדנות ויגון ביחס לעולם')טווח -ודחפים קצרי

ניתן לדמות זאת לאדם : צריכה להיות מבוססת ויציבההיא , לבהתשומת להימנע מהסטת 

מוכן לערוף את ראשו אם ישפוך , נושא חרב, הנושא קערת שמן על ראשו ומאחוריו אדם אחר

הנערה היפה ביותר בעולם תשיר , 'בפרפרזה על מילותיו של הבודהה', גם אם'. טיפה

, לא(. Samyutta Nikaya 47.20) ?'כלשהי תשומת לבהאם הוא יעניק לה , ותרקוד לפניו

המפתח להערכה צלולה של מה , תשומת הלב שלו ממוקדת בשמירה על שיווי המשקל

 .באמת דרוש או נכון במצב הזה

אבל יש , לא מוצעת בדרך כלל בריטריטים של מדיטציה' קפד את ראשו'למרבה המזל שיטת 

של ביקורת עצמית או  בהתמדה ומבלי הסחות דעת, בסבלנות. ללמוד את מוסר ההשכל

על כל אחד . כדי שהאצבעות הללו לא יכוו בידי גחלים לוהטות תשומת לביש לבסס , ספק

אבל לשם כך תשומת ; או מסבך אותו ללא תועלת, מאיתנו לגלות מה שורף או דוקר את הלב

בואו ? שאיפה? מאמץ(. וירייה)ואנרגיה ( אטפי)לכך דרושים להט  –הלב זקוקה לחברים 

בלב קורן אנחנו . לא מרצון עיוור, אנרגיה נכונה מגיעה ממלאות הלב: זאת אחרת נאמר

אבל ללא ההתמדה הזאת לא , על כל השינויים שלה יטה'צל תשומת לביכולים לשמור על 

לשמח ולהרגיע את התודעה הינו החכמה , לעודד, ולאמן, הלימוד כיצד לתמוך בגוף. נלמד

אנרגיה , אבל אף יותר ישיר מכך. ים למשתלמתהמעשית שהופכת השקעה של עשור שנ

 ?לב-מה עוד יש בתשומת; נכונה היא רק ביטוי של נוכחות מלאה כאן

הבודהה מביא , (Samyutta Nikaya 47.8)במשל אחר . זה מה שיש, התעלות מעבר

אבל אחד מהם מבחין  –את ארוחתו , המלך, שניהם מגישים לאדונם; דוגמאות לשני טבחים

ללא , מגיש אותו אוכל בכל יום, זה שלא שם לב. מהנה את המלך והאחר לא איזה מאכל

מוסיף ומשביח את , זה שהבחין מה בוחר המלך מתוך הארוחה. ומפוטר –התחשבות 

בהמשך . וזוכה בקידום –הארוחה שהוא מכין בהתאם למה שהכי משביע את רצון אדונו 

הם מתוארים כקשובים ומבינים ששני –משווה המשל את השניים לדרך שבה שני בהיקו 

לא  'מוכשר-הלא, הטיפש'הבהיקו , מבין השניים. מעלים לתודעתם נושא למדיטציה –בבירור 

, החכם'אבל הבהיקו ; לכן אינו משיג תוצאות טובות, קשוב לאופן בה מגיבה התודעה שלו

ריכה צ תשומת לבזה מבהיר את הנקודה ש .'נוטש את הקילקולים שלו'-מבחין ו 'המוכשר

תציג סימנים מעודנים של  יטה'צה, בשער ההתעלות: זה יפה. 'סימן של התודעה'-להתייחס ל

לאחוז בו , כל אחד מהם יכול להיות מפתח שיש להרים. מרחב או שקט, רגיעה, מוארות

לכן אנחנו צריכים להסתכל ולהרגיש ביתר התעמקות איזה נושא מדיטציה היא . ולחקור

 .במקום להמשיך לדחוף בצורה עיוורת, נהנית ממנומרימה ברצון רב יותר ו

כשהלב מתכוונן לתחושה מורגשת שלא מגיעה מתחושת , זוהי הכניסה לחוויה המיסטית

זו שבוחנת את המהויות , הכיוונון העדין מגיע באמצעות חברה נוספת של תשומת הלב. האני

יש לייחס . איה'המה ויצד', חקירה של מהות'זוהי . שתומכות בכל סוגי המצבים התודעתיים
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מה מניע את התרגול 'או ?' איזו השפעה יש לזה על התודעה שלי': כמו ב יטה'צאותה ל

מעודדים אותנו להעריך האם התודעה מוכנה לשהות , לב-לכן בעת ביסוס תשומת?' הזה

האם התודעה שלי יכולה למצוא מיקוד ': לשקול למשל, בנושא מדיטציה מסוים ברגע הנוכחי

או האם מתאים יותר ? זה של נשימה או שהיא מתייצבת ביתר קלות בעת הליכה בהיבט

, באמצעות החקירה מנכשים קילקולים כמו כוחניות?' לב עדין-ברגע זה לשהות בטוב

 .אלו מוחלפים בהזמנה מעודנת יותר לעבר האמת. אגו-שאפתנות או כל תוכנית ממוקדת

משיבה לה  מאנאסו. החוויה הישירהבדרכיה של חכמת מאנאס מחנכת את  יטה'צ, כך

 .בגיבוש החכמה הזאת למושגים שיוצרים את מחסן הידע ההגותי של האדם

לב נותרים מושגים ואידיאלים -חכמה ואפילו טוב, התעוררות, ללא מערכת ייחוס קשובה

, לא מסתמכת על בני הלוויה התומכים שלה תשומת לבאבל אם . שנשארים מחוץ להישג יד

, כחלק מצוות. תשומת לברת עמוק מעבר להענקה של איכות משופרת של היא לא חוד

שנאה עצמית והתכווננות , משחררת את התודעה מהנטל של מודעות עצמית תשומת לב

לכיוון ' מיינדפולנס'אולי בתנועה של ה. ליבה של ההתעוררות-תזוזה שהיא לב –עצמית 

יחד . אותה להשתתף בתהליך הזה היא תעודד באופן טבעי חלק מהמתרגלים, הזרם המרכזי

שהעומק המיסטי ועוצמת ההתמרה יוסרו , כפי שקרה להאטה יוגה, קיימת גם סכנה, עם זאת

כסף שמשפר את יכולתם של אנשים -האם היא תהפוך לעוד מוצר צריכה מניב. מעליה

או שמא תעזור לרענן את האמא הבודהיסטית  –גונית כבעבר -להמשיך בעבודתם החד

 ?שלההנשכחת 

  

 

 

 

 
 

 

את הירח ואת , השיניים שלנו-כאב-את חוסר, את ליבנו, תשומת לב הופכת את עינינו

 . העצים לעמוקים ויפהפיים

 . אנו מתחילים להתמיר אותו, וכאשר אנו נוגעים בסבל שלנו עם תשומת לב

 . תשומת לב היא כמו אם הנושאת את תינוקה בזרועותיה ודואגת לכאבו

 ... הכאב שלנו מוחזק על ידי תשומת לב הוא מאבד חלק מעוצמתוכאשר 

וריכוז מאפשר לך להיות נוכח לעומק עם כל מה , תשומת לב מזהה את מה שקיים

 . שהווה

 . ריכוז הוא הבסיס לאושר

  .יממה היא הרבה מאד, אם הנך חי עשרים וארבע שעות ביממה בתשומת לב וריכוז

 

 

 תיק נהאט האן
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 מעבר למקמיינדפולנס
 

 
 

 רון פרסר ודיוויד לֹוי
 

 יוסי אדם: תרגום

 

.purser/beyond-huffingtonpost.com/ronhttp://www-:                                                 מקור

mcmindfulness_b_3519289.html?utm_hp_ref=tw 
      

מרצה למנהל , Taego הקוריאניבמסדר הזן בודהיזם  מורה , (Ronald Purser)פרסר רון

שכתיבתו המקצועית מתמקדת ביישומים של הפסיכולוגיה הבודהיסטית , באוניברסיטת סן פרנסיסקו
חבר הוועד המנהל של האגודה הבינלאומית . בניהול ובארגונים, שומת הלב בעסקיםותרגול ת
 .(CM&C) תשומת לב וחמלה, למודעות

 
מרצה ,   (Sanbo Kyodan)לזן בודהיזם יפני במסורת של סנבו קיודן מורה ,(  (David Loyדיוויד לֹוי

ת בכתבי עת בודהיסטים וסופר פורה שספריו ומאמריו תורגמו לשפות רבות ומפורסמים בקביעו
  .ידועים

 

*** 
 

, מפלסת דרכה לבתי ספר, הפכה למגמה רווחת( מיינדפולנס" )תשומת לב"לפתע מדיטציית 

מיליוני אנשים נהנים מתועלת . ב"בתי כלא ומשרדים ממשלתיים כולל צבא ארה, תאגידים

ואולי גם  ,עליה ביכולת הריכוז, ירידה במתח נפשי: ממשית כתוצאה מתרגול תשומת לב

אבל  –למותר לציין שזו מגמה חשובה שיש לקבלה בברכה . עליה ביכולת לחוש אמפתיה

 . קיים בה גם צד אפל

 

מהפכת המיינדפולנס מתיימרת להציע מזור אוניברסלי כמעט בכל תחום של התמודדות יום 

, בהורות בתשומת ל: ספרים על הנושא שיצאו לאור לאחרונה כוללים כותרים אלה. יומית

, ריפוי בתשומת לב, פוליטיקה בתשומת לב, הוראה בתשומת לב, אכילה בתשומת לב

דרך תשומת , העוצמה של למידה בתשומת לב, החלמה בתשומת לב, מנהיגות בתשומת לב

. והמוח המודע, וכן האומה המודעת, דרך תשומת הלב לחמלה עצמית, הלב למאבק בדיכאון

ים מדעיים המדווחים על היתרונות הבריאותיים כמעט בכל יום מתפרסמים במדיה מחקר

הרבים שבתרגול תשומת לב וכיצד תרגול כל כך פשוט יכול להשפיע על שינויים עצביים 

 .במוח

 

יועצים . השגשוג בפופלריות של תנועת המיינדפולנס הפכה אותה גם לתעשיה ביתית רווחית

פולנס ישפר יעילות שהם אנשי עסקים ממולחים מוכרים את ההבטחה שתרגול מיינד

הדרושים לאדם כדי לפתח קריירה " הכישורים הרכים"ויעצים את , יפחית העדרויות, בעבודה

ישנם גם אלה המציגים את תרגול המיינדפולנס כטכנולוגיה מהפכנית שבכוחה . מצליחה

חומלים ויציבים לאורך , להבריא אפילו את האירגונים הכושלים ביותר ולהפוך אותם לנעימים

 .ים שתומכים בטענות אלויאולם עד עתה לא פורסמו מחקרים אמפיר. מןז

 

יזמי סדנאות המינדפולנס בדרך כלל מקדמים את , במסגרת מאמצי המיתוג שלהם

מסורת  -יצירת הקשר למורשת הבודהיזם ". מהשראה בודהיסטית"תוכניותיהם כנובעות 

משדרת , מבחן הזמןשמפורסמת בהתמחותה בשיטות מדיטציה קדמוניות שעברו את 

http://www.huffingtonpost.com/ron-purser/beyond-mcmindfulness_b_3519289.html?utm_hp_ref=tw
http://www.huffingtonpost.com/ron-purser/beyond-mcmindfulness_b_3519289.html?utm_hp_ref=tw
http://www.huffingtonpost.com/ron-purser/beyond-mcmindfulness_b_3519289.html?utm_hp_ref=tw
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במקרים אחרים מעדיפים יועצים להציג ללקוחות . להדיוטות קריצה של יוקרה ומיוחדות

. שלהם את מותג המיינדפולנס שלהם כמנותק מכל קשר או זיקה למקורות הבודהיסטים

אפשר להבין ניתוק שכזה מההקשר המוסרי והדתי של הבודהיזם כצעד תועלתי שמקנה 

אולם המרוץ לחילון ולחפצון של המיינדפולנס . ר עצמאי זמין לכללתרגול מעמד של מוצ

עלול להוביל להשחתה מצערת של שיטה עתיקת יומין שנועדה , כטכניקה ניתנת לשיווק

או סיוע למנהלים להיות יותר , הורדת לחץ דם, להרבה יותר מאשר הקלה של כאבי ראש

 .ממוקדים ויותר יעילים

 

שמכונה בפי כמה מבקרים  –לונה של הטכניקה מוסרי וחי-הסרת התוכן הדתי

אולם . יכולה להפוך אותה לנוחה יותר לעיכול עבור עולם התאגידים –" מקמיינדפולנס"

כמו גם , הוצאת המיינדפולנס מההקשר שלו וממטרותיו המקוריות של שחרור וטרנספורמציה

נדפולנס כאמצעי במקום ליישם מיי. מתגלה כעסקה פאוסטיאנית, מיסודו באתיקה חברתית

כלל -בדרך, ואשליה, זדון, להתעוררות של פרטים וארגונים מהשורשים המזיקים של חמדנות

מעצבים אותו מחדש כטכניקה בנאלית לריפוי ולשיפור עצמי שעלולה להעצים את אותם 

 .שורשים מזיקים

 

 מתארות את המיינדפולנס, רוב ההתייחסויות המדעיות והפופולריות שמופצות במדיה

מוכרזים כבשורה  יתרונות אלה בתפקוד האדם. במונחים של הפחתת לחץ ושיפור ריכוז

אבל . תאגידים מודרנייםאטרקציה העיקרית שלה עבור הבלעדית של המיינדפולנס וכ

אינה רק טכניקה נייטרלית , כפי שהיא נתפסת ומתורגלת במסורת הבודהיסטית, מיינדפולנס

איכות ייחודית של המסורת הבודהיסטית מיינדפולנס היא לפי . להפחתת לחץ ולשיפור ריכוז

הדיבור והמעשים , טבע המחשבות: שתלויה בגורמים רבים ומושפעת על ידיהם תשומת לב

והמאמצים שלנו להימנע מהתנהגויות לא מיומנות ; הדרך שבה אנו מתפרנסים; שלנו

 . מלההרמוניה חברתית וח, ולפתח כאלו שתורמות לפעולה נבונה, ומזיקות

 

לבין תשומת לב לא נכונה ( סמא סטי)זו הסיבה שבודהיסטים מבחינים בין תשומת לב נכונה 

השאלה היא האם האיכות של המודעות מאופיינת : ההבחנה אינה הטפת מוסר(. ה סטי'מיצ)

בכוונות מועילות ואיכויות מנטליות חיוביות שמובילות לשגשוג אנושי ולרווחה מירבית 

 .עצמו לאחרים ולמתרגל

 

אפילו אדם שמבצע פשע , (התיעוד המוקדם ביותר של תורת הבודהה)לפי הקאנון הפאלי 

ברור . תשומת לב לא נכונההגם שזו , מתועב בכוונה תחילה יכול לפעול בתשומת לב

או עבריין צווארון לבן אינם שווי ערך , רוצח צלף, שתשומת הלב והריכוז של טרוריסט

תשומת לב נכונה מונחית  .לאמה ומורים בודהיסטים אחרים לתשומת הלב שפיתחו הדלאי

והתנהגות , מצבים מנטאליים מועילים, ידי כוונות ומוטיבציות שמבוססות על ריסון עצמי-על

 .מטרות שכוללות הרבה יותר מהפחתת לחץ ושיפור ריכוז –מוסרית 

 

ים קרובות משווקים לעית. ופנימי, עוד דעה מוטעית נפוצה היא שתשומת לב היא עניין פרטי

את תרגול תשומת הלב כשיטה למימוש עצמי ולמפלט מהצרות והקשיים של עולם התאגידים 

גישה אינדיבידואליסטית וצרכנית שכזאת לתרגול תשומת לב עשויה להועיל . האכזרי

הגורמים של מצוקה  הינה חדלת אונים להמתיק אתאבל , להישרדות ולקידום עצמי

  .קולקטיבית וארגונית
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קשרי הגומלין של המניעים האישיים הולכים , כאשר תרגול תשומת לב ממודר בצורה כזאת

נוצר נתק בין הטרנספורמציה של היחיד לבין הטרנספורמציה החברתית והארגונית . לאיבוד

לקולוניזציה זו של תשומת . שמביאה בחשבון גורמים ותנאים של סבל בסביבה הרחבה יותר

במובן זה שהוא מכוון מחדש את התרגול לפי הצרכים של , ורהלב יש השפעה של מכש

לדוקהה או , במקום לצורך של התבוננות ביקורתית על הגורמים לסבל הקולקטיבי, השוק

 . החברתית

 

 . והפסקתה( במובן הרחב ביותר' סבל')הבודהה הדגיש שתורתו עוסקת בהבנת הדוקהה 

 ? ן מתנהלים ארגוניםמה לגבי הדוקהה שנגרמת מן הדרכים שבה, אם כך

 

: בינו לבין עצמו, סנגורים רבים של תאגידים טוענים ששינוי טרנספורמטיבי מתחיל מן היחיד

אז טרנספורמציה חברתית ואירגונית , אם התודעה של היחיד נהיית יותר ממוקדת ורגועה

 –הבעיה עם נוסחה זו היא ששלושת הזיהומים שהבודהיזם מאיר . תתרחש באופן טבעי

אלא מוסדו בתור כוחות , כבר אינם מוגבלים לתודעה של יחידים –זדון ואשליה , דנותחמ

 .שמעבר לשליטת היחיד

 

תנועת המיינדפולנס נמנעה מהתמודדות רצינית עם השאלה מדוע לחץ נפשי כל כך , עד היום

במקום זאת התאגידים תפסו טרמפ על עגלת . מפושט במוסדות עסקיים מודרניים

לחץ נפשי מוגדר : מפני שהיא מאפשרת להסיט את הנטל אל העובד היחידהמיינדפולנס 

ומיינדפולנס מוצע כתרופה המתאימה לסייע לעובדים לעבוד בצורה יותר , כבעיה אישית

מיינדפולנס , אכפתיות ואנושיותעטוי בהילה של . יעילה ורגועה בסביבות העבודה הרעילות

טכניקה להתמודדות ולהסתגלות למתחים  –עוצב מחדש כשסתום ביטחון לשחרור קיטור 

 .וללחצים של החיים התאגידיים

 

למה  לצמצםשקל מאד לנכס ו, התוצאה היא  גירסה מפורדת ומופרטת של תרגול מיינדפולנס

 ארד קינג'רמי קארט וריצ'שמכונה בספרם של ג

“Selling Spirituality: The Silent Takeover of Religion”  

תרגול מיינדפולנס קוסם לארגונים רבים כי הוא הפך לשיטה אופנתית . 'ניתסתגל'כאורינטציה 

ולכלי שרת למיקוד , לדיכוי אי שקט בקרב עובדים וקידום קבלה שבשתיקה של סטטוס קוו

 .תשומת הלב במטרות מוסדיות

 

עם ההבטחה שעובדים  -במובנים רבים קיים דמיון רב בין הכשרות מיינדפולנס בתאגידים 

ושיפור ' יחסי אנוש'לבין תכניות מיושנות של  -ועים ופחות לחוצים יהיו יותר יצרניים יותר רג

תוכניות הכשרה אלה זכו לביקורת בשל . רגישות שהיו פופולריות בשנות החמישים והשישים

אשר יושמו כאמצעי , "אקטיבית תשומת לב"כגון , השימוש המניפולטיבי בשיטות ייעוץ

בעוד שהתנאים , בעיותיהםאוזן קשבת ל יצירת התחושה שישידי -להרגעת העובדים על

מפני ', פסיכולוגיית פרות'שיטות אלו זכו לכינוי . הקיימים במקום העבודה נשארו ללא שינוי

 .שפרות מרוצות ושקטות מניבות יותר חלב

 

תרגולים , בהעדר ביקורת חברתית חדה: "הנזיר הבודהיסטי המערבי ביקהו בודהי הזהיר

ולהעצמה של , יים יכולים לשמש בקלות ככלי להצדקה ולייצוב של הסטטוס קוובודהיסט

מתרגלים רבים סבורים שדגש על אתיקה ואחריות חברתית , לרוע המזל." קפיטליזם צרכני

 . או פוליטיזציה לא נחוצה במסעו האישי של היחיד לטרנספורמציה, הוא עניין שולי
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  וידאו

 

 יעופר עד ירהנז
 

  בנושא ''דהרמה אחת -צולם במסגרת שבילים רבים 

 2003אוקטובר  - על הכרית ומחוצה לה: מדיטציה בודהיסטית
 

 דקות 00

 עבריתדובר 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לצפייה
 

 

 לדף הוידאו באתר
 

 

 –ס לא תצעד בנתיב הרגיל של אופנת התאגידים לא נותר אלא לקוות שתנועת המיינדפולנ

כדי להפוך . ולבסוף התפכחות, קבלה חסרת ביקורת של הסטטוס קוו, התלהבות שלוחת רסן

היא חייבת לחזור למסגרת , לכוח אמיתי המקדם טרנספורמציה חיובית אישית וחברתית

 .         היצורים החייםהאתית ולשאוף למטרות נשגבות  יותר שלוקחת בחשבון את רווחתם של כל 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf5qBkr2djU
https://www.youtube.com/watch?v=Cf5qBkr2djU
http://www.buddhism-israel.org/video?sortby=IsNew&sortd=desc&page=1
http://www.buddhism-israel.org/video?sortby=IsNew&sortd=desc&page=1
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 "מלכת היופי"

 

 

 
 
 
 
 
 

   
 

  

 

 

 דורון מלכא: תרגום

 

 

 47.20סמיוטה ניקאיה , סדקה סוטה: מתוך

 

ודמיינו שאותה ' !מלכת היופי! מלכת היופי'ואומר , כי המון רב מתקהל יחדיו, נזירים, דמיינו"

מלכת היופי 'מון גדול אף יותר מתקהל ואומר כך שה, מלכת יופי מיומנת מאד בשירה ובריקוד

 .'!מלכת היופי רוקדת! שרה

והם . משתוקק לתענוגות ומתעב את הכאב, משתוקק לחיים וירא מהמוות, אז מגיע אדם

על  ולשאת אותה קערה זו המלאה עד גדותיה בשמן לקחת עליך, אדוני ,ראה'אומרים לו 

וברגע , עם חרב שלופה יעקוב אחריךאדם . ההמון הרב לבין המלכה היפה בין ראשך

האם : נזירים, חושבים אתם מה, כעת. 'יערוף את ראשך לאלתר, שתשפוך ולו טיפה של שמן

 ?וייתן לדעתו להיות מוסחת ממנה, לא ישים לב לקערת השמן, אדם זה

  

 .'מכובדנו, לא'

  

תיה הקערה המלאה שמן עד גדו :והוא ,המשלתי לכם משל זה על מנת להעביר מסר'

 תשומת לבאנו נפתח ': וכך עליכם לאמן את עצמכם. בגוף השרויה מסמלת תשומת לב

, נקרקע אותה, ניתן לה את המושכות ונשתמש בה כבסיס, אנו נתמיד בה. בגוף השרויה

 ."עליכם לאמן את עצמכם כך .'וניקח אותה על עצמנו כהלכה, נגבש אותה ,נייצב אותה

 

 מוקי קיים: צילום
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תרגילים מעשיים 

ָנאלמד סַּ  יטציית ִויפַּ
 

ָיאדֹו ָהאִסי סַּ   המכובד מַּ

 

 שי שוורץ: תרגום
 

  Buddha.co.il                                                                                                   :מקור
 

 0159-נולד ב. של הסטיפתהאנה מוריםמבכירי וחשובי ה (Mahasi Sayadaw) ַמָהאִסי ַסָיאדֹו
ַהַנה ַמָהאֵתַרה)וקיבל את השם סובהנה  מורהבבורמה ובילה את ילדותו במנזר שם הוסמך ל (. אּו סֹובְּ

הדרשה על ארבעת היסודות של )התמחה במדיטציה שפותחה על בסיס סוטרת הסטיפתהאנה 
שם קיבל את הכינוי מהאסי , הוזמן ללמד במנזר מהאסי ליד מקום הולדתו 5951 -ב (.תשומת הלב

שהתבססה על ריכוז , שיטת המדיטציה שלימד, בשנות החמישים(. המכובד של מהאסי)יאדו ס
והעובדה , צברה פופולריות רבה , לתחושות בגוף" תגיות"בנשימה באזור הבטן והצמדת שמות או 

בהדרכתו האישית בקורסי מדיטציה . שהוא היה בעל אנגלית טובה משכה תלמידים מכל העולם
סרי , בתאילנד, הרצאותיו תרם יחד עם תלמידיו להתפתחות התרגול בבורמהובאמצעות ספריו ו

 .הודו ובמערב, לנקה
 

*** 

תרגול ִויַפַסָנא או מדיטציית תובנה הוא המאמץ להבין בצורה מדויקת את טבע התופעות 

הן , פיזיות או גופניות ,כלומר, חומריות תופעות. המנטאליות והחומריות של אדם בתוך עצמו

גופו עצמו מורכב מקבוצת תופעות , כלומר, רים שאדם תופס בבהירות סביבו ובתוכוהדב

-התופעות המנטאליות .תופעות מנטאליות הן פעילויות של תודעה או הכרה. חומריות

, נטעמים, מריחים, נשמעים, הללו נתפסות בבהירות כאשר עצמים או דברים נראים חומריות

עלינו לעשות את עצמנו מודעים לתופעות האלו על . או עולים במחשבה, באים במגע חישה

', שמיעה, שמיעה', 'ראייה, ראייה': ידי התבוננות בהן וציון של התרחשותן באופן הבא

בכל פעם שהמתרגל  .'חשיבה, חשיבה'או ', נגיעה, נגיעה', 'טעימה, טעימה', 'הרחה, הרחה'

בתחילת התרגול , אולם. העובדה עליו לציין את, נוגע או חושב, טועם, מריח, שומע, רואה

על המתרגל להתחיל בציון האירועים , המתרגל לא יכול לציין את כל האירועים האלו ועל כן

 .הבולטים והנתפסים בקלות

זה המאפיין . התנועה הזו תמיד ברורה וניכרת –הבטן עולה ויורדת , עם כל פעולת נשימה

על ידי התבוננות . יל בציון התנועה הזועל המתרגל להתח  ,החומרי הידוע כאלמנט התנועה

. ויורדת כאשר אתה נושף, תגלה שהבטן עולה כאשר אתה שואף, מנטאלית בתנועת הבטן

במקרה והתנועה לא . 'ירידה'-ואת הירידה כ', עלייה'-עליך לציין מנטאלית את העלייה כ

אל תנסה . עהנגע בבטן בעזרת כף ידך בזמן התנו, ברורה דיה על ידי ציון מנטאלי בלבד

אל תנשום , כמו כן, ואל תאיץ אותה, אל תאט אותה –לשנות את התנהגות הנשימה שלך 

, לכן נשום בקצב נורמאלי. אתה תתעייף אם תשנה את התנהגות הנשימה שלך. בחוזקה

לא , ציין אותם מנטאלית. התבונן וציין את העלייה והירידה של הבטן כפי שהם קורים

 .מילולית

מה שמשנה באמת הוא לדעת או . השם או מה שאתה אומר לא משנים, יַפַסָנאבמדיטציית וִ 

עשה זו מתחילתה של התנועה עד סופה כאילו אתה , בזמן ההתבוננות בעליית הבטן. לתפוס

http://www.buddha.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%A1%D7%A0%D7%90/
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התבונן בתנועת העלייה בדרך כזו . עשה זאת גם עם תנועת הירידה. רואה אותה במו עיניך

התנועה והמודעות . לאה עם התנועה עצמהשהמודעות שלך אליה היא בהתאמה מ

פעל בדומה גם . המנטאלית אליה אמורים לחפוף בדיוק כמו שאבן נזרקת פוגעת במטרה

 .לגבי תנועת הירידה

בזמן שאתה מתבונן מנטאלית בתנועת הבטן התודעה שלך עלולה לנדוד למקומות אחרים 

כאשר מציינים זאת פעם או . 'ידהנד, נדידה'גם את זה חייבים לציין מנטאלית (. כמו חשיבה)

אם . ובמקרה זה עליך לחזור להתבונן בעליית וירידת הבטן, התודעה מפסיקה לנדוד, פעמיים

לאחר מכן חזור לעליית וירידת . 'הגעה, הגעה'ציין זאת , התודעה מגיעה למקום כלשהו

זור לעלייה לאחר מכן ח. 'מפגש, מפגש'ציין זאת , אם אתה מדמיין מפגש עם מישהו. הבטן

 .'שיחה, שיחה'ציין זאת , אם אתה מדמיין מפגש ושיחה עם מישהו. ולירידה

. 'דמיון, דמיון'-ציין זאת כ, אם אתה מדמיין. יש לציין כל מחשבה או הרהור שקורה, בקצרה

אם אתה . 'תפיסה, 'אם אתה תופס. 'תכנון, 'אם אתה מתכנן. 'חשיבה, 'אם אתה חושב

אם . 'שעמום, 'אם אתה מרגיש משועמם. 'אושר, 'ה מרגיש מאושראם את. 'הרהור, 'מהרהר

התבוננות בכל הפעילויות האלו . 'יאוש, 'אם אתה מרגיש מיואש. 'שמחה, 'אתה מרגיש שמח

 .'התבוננות בתודעה'של התודעה נקרא 

אנו נוטים לזהות אותם עם ישות או , כיוון שאנו נכשלים לציין את כל פעילויות התודעה האלו

אנו חושבים שישנו . יודע או תופס, מתכנן, חושב, שמדמיין' אני'אנו נוטים לחשוב שזה . אדם

יש רק את , בפועל. אף אדם כזה לא קיים, בעצם. אשר מאז הילדות היה חי וחושב, אדם

לכן עלינו להתבונן בפעילויות ההכרה ולדעת את . הרצף המתמשך של פעילויות ההכרה האלו

כאשר היא . עלינו לציין כל פעולת הכרה בדיוק ברגע בו היא מופיעה ,אם כך. טבען כפי שהן

 .ואז אנו חוזרים להתבוננות בעלייה והירידה של הבטן, היא נוטה להעלם, מצויינת

גם אלו צריכות . תחושות של נוקשות וחום יופיעו בגופך, כאשר אתה יושב למדוט לזמן ארוך

כל ההרגשות האלה . רגשות של כאב ועייפותבדומה גם עם ה. להיות מצויינות בתשומת לב

הכישלון או אי ההצלחה  .'התבוננות בהרגשות'התבוננות בהן היא ,'נעימות-הרגשות לא'הן 

. עד לפני רגע הייתי בסדר. כואב לי, חם לי, אני נוקשה", לציין תחושות אלו גורם לך לחשוב

ם התחושות הללו היא ההזדהות ע." עכשיו לא נוח לי עם התחושות הלא נעימות הללו

אלא רק רצף של תחושה לא נעימה חדשה בזו אחר , שמעורב כאן' אני'בעצם אין . מוטעית

 .זו

. דבר זה הוא בדיוק כמו רצף מתמשך של אימפולסים חשמליים חדשים שמדליק נורת חשמל

התחושות . תחושות לא נעימות מופיעות בזו אחר זו, נעים נקלט בגוף-בכל פעם שמגע לא

או , חום, בין אם הן תחושות נוקשות, ה צריכות להיות מצויינות בתשומת לב ובריכוזהאל

בתחילת תרגול המדיטציה התחושות הללו עלולות להתעצם ולהוביל לרצון לשנות את . כאב

ולאחר מכן המתרגל צריך לחזור להתבוננות , רצון זה צריך להיות מיודע, תנוחת הגוף

 .'חום וכו, בתחושות הנוקשות

האמירה הזו רלוונטית במיוחד לתרגול ." סבלנות מובילה לִניָבאַנה"ישנו ביטוי האומר 

אם המתרגל משנה או מזיז את תנוחת הגוף שלו . אדם חייב להיות סבלני בתרגול. מדיטציה

, לעיתים קרובות מדי כיוון שהוא לא יכול לסבול את תחושת הנוקשות או החום שמופיעים

כך שלא ניתן להשיג את ידיעת , ולא יכולה להיווצר תובנה, ל להתפתחלא יכו' ריכוז נכון'
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בדרך כלל זו . לכן דרושה סבלנות בתרגול מדיטציה. הזו או ִניָבאַנה פרי ידיעת הדרך ,הדרך

ברגע שמופיעות תחושות כאלה על המתרגל לא לשנות את . סבלנות לתחושות לא נעימות

, חום'או ' נוקשות, נוקשות'-ורק לציין אותן כ, נותאלא להמשיך בסבל, תנוחתו באופן מיידי

כאשר הריכוז . תחושות לא נעימות מתונות יעלמו אם המתרגל יתבונן בהן בסבלנות. 'חום

אז המתרגל חוזר להתבוננות בעלייה והירידה של . אפילו תחושות עזות נוטות להעלם, חזק

 .הבטן

ם התחושות לא נעלמות אפילו לאחר כמובן שהמתרגל יהיה חייב לשנות את תנוחת גופו א

רצון לשנות 'על המתרגל להתחיל בציון . או אם הן הופכות בלתי נסבלות, זמן התבוננות ארוך

. 'הרמה, הרמה'-עליו לציין זאת כ, אם המתרגל מרים את זרועו. 'רצון לשנות תנוחה, תנוחה

כה להיעשות בעדינות התנועה הזו צרי. 'תנועה, תנועה'-אם המתרגל נע עליו לציין זאת כ

 .'נגיעה, נגיעה'-ו' תנועה, תנועה', 'הרמה, הרמה'ולהיות מצויינת 

, הרמה'-ציין זאת כ, אם אתה מרים את כף רגליך. 'נדנוד, נדנוד'ציין זאת , אם הגוף מתנדנד

-ציין זאת כ, אם אתה מניח אותה. 'תנועה, תנועה'-ציין זאת כ, אם אתה מניע אותה. 'הרמה

אסור שיהיו . חזור להתיידע לעליית וירידת הבטן, כאשר אין יותר תנועה. 'רדההו, הורדה'

בין מצב , אלא רציפות מלאה בין פעולת התבוננות קודמת לזו שאחריה, מרווחים או השהיות

רק אז ייווצרו שלבי בגרות . בין פעולת חקירה קודמת לזו העוקבת, ריכוז אחד למשנהו

ידיעת הדרך ופרי ידיעת הדרך התואם יכולים להיות . דטעוקבים ומתקדמים בהבנה של המו

 .מושגים רק כאשר יש מומנטום נצבר שכזה

תהליך המדיטציה דומה להפקת אש באמצעות שפשוף נמרץ ובלתי פוסק של שני מקלות עץ 

מדיטציית ִויַפַסָנא צריכה להיות , באותו אופן, יחד כדי שייווצר חום חזק דיו להבעיר אש

בלי התחשבות איזו תופעה , ללא כל מרווח בין פעולות הציון, לתי פוסקתמתמשכת וב

אם תחושת עקצוץ מופיעה בזמן התרגול והמודט רוצה לגרד כיוון שקשה , לדוגמא. מופיעה

יש לציין הן את התחושה והן את הרצון לגרד מבלי להפטר מהתחושה מייד על , לסבול אותה

 .ידי גירוד

במקרה זה הוא יחזור להתבונן בעליית וירידת , בדרך כלל יעלםאם המתרגל מתמיד העקצוץ 

המתרגל יכול להפסיק אותה בעזרת גירוד אך ראשית יש לציין , אם העקצוץ לא נעלם. הבטן

כל התנועות המעורבות בתהליך הפסקת העקצוץ צריכות להיות . את הרצון לעשות זאת

ולבסוף יש לחזור לעליית , הגירודותנועות , המשיכה והדחיפה, במיוחד הנגיעה, מצוינות

 .וירידת הבטן

והתבונן , התחל בציון הכוונה או הרצון לשנות, בכל פעם שאתה משנה את תנוחת הגוף שלך

עליך . הנעה ומתיחת היד, הרמה, כגון התרוממות מתנוחת הישיבה, בכל תנועה בתשומת לב

היה מודע , נודד קדימהכאשר גופך מת. לציין את התנועות באותו זמן שאתה עושה אותן

עליך לציין זאת , רכז את תודעתך בכך. הגוף הופך קל ומתרומם, כאשר אתה קם. לכך

 .'קימה, קימה'בעדינות 

אנשים במצב בריאותי תקין קמים . מתרגל מדיטציה צריך להתנהג כמו אדם נכה וחלש

עושים זאת אשר , אולם לא כך במקרה של נכים חלשים. או בפתאומיות, בקלות ובמהירות

המצב דומה גם במקרה של אנשים הסובלים מכאבי גב אשר קמים . באיטיות ובעדינות

עליהם לעשות שינויים , כך גם עם מודטים. בעדינות כדי להימנע מלגרום לעצמם כאב עז
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התחל , לכן. ריכוז ותובנה יהיו בהירים, תשומת לברק כך ; בתנוחתם בהדרגה ובעדינות

ובאותו , עליו לעשות זאת בעדינות כמו נכה, כאשר המודט קם. ינותבתנועות הדרגתיות ועד

. המודט חייב להתנהג כמו עיוור, למרות שהעיניים רואות: ויותר מכך. 'קימה, קימה'זמן לציין 

בזמן שהמודט עושה מדיטציה הוא צריך לדאוג רק . בדומה גם כשהאוזניים שומעות

לכן לא משנה אילו דברים . ם לא הדאגה שלומה שהוא רואה או שומע ה. להתבוננות וציון

אלא רק , עליו להתנהג כאילו הוא לא רואה או שומע, מוזרים או מעניינים הוא רואה או שומע

 .להתבונן בהם בתשומת לב

להניע בעדינות את , כאשר המודט עושה תנועות עם הגוף עליו לעשות אותם באיטיות

כאשר הוא קם . להוריד או להרים את הראש ,לכופף או למתוח אותן, הזרועות והרגליים

כאשר אתה . 'קימה, קימה'-ולציין זאת כ, עליו לעשות זאת בהדרגתיות, מתנוחת ישיבה

, מבט'-ציין זאת כ, כאשר אתה מביט לכאן ולכאן. 'עמידה, עמידה'-ציין זאת כ, מתיישר ונעמד

עליך להיות . ין או שמאלאם הם נעשים ברגל ימ, ציין את הצעדים, כאשר אתה הולך. 'ראייה

, ציין כל צעד שנלקח. מהרמת הרגל עד להורדתה, מודע לכל התנועות המעורבות בזו אחר זו

 .זו הדרך להתבוננות וציון כאשר המתרגל הולך במהירות. בין אם הוא ברגל ימין או שמאל

לאט  כאשר הולכים. זה יספיק אם תציין באופן זה כאשר אתה הולך מהר או הולך מרחק מה

כאשר היא , כאשר כף הרגל מורמת: יש לציין שלושה שלבים בכל צעד או בהליכת מדיטציה

על המתרגל . התחל בציון תנועות ההרמה וההורדה. וכאשר היא מורדת, נדחפת קדימה

על המתרגל להיות , בדומה גם כאשר כף הרגל יורדת. להיות מודע לגמרי לעליית כף הרגל

 .כף הרגלשל ' הכבדה'מודע לנפילה 

תהליך ההתבוננות והציון יהיה קל יותר . עם כל צעד' ירידה, עלייה'על המתרגל ללכת ולציין 

. 'הורדה, קידום, הרמה'-כ, אז המשך לציון שלושת התנועות כפי שתואר קודם. לאחר כיומיים

כאשר ' צעד שמאל, צעד ימין' –בתחילה יהיה מספיק לציין תנועה אחת או שתיים בלבד 

אם בזמן שאתה הולך עולה בך רצון . כאשר הולכים לאט' הורדה, הרמה'-ם מהר והולכי

התבונן בתשומת לב , כאשר אתה ממש מתיישב. 'רצון לשבת, רצון לשבת'-ציין זאת כ, לשבת

 .של גופך" הכבדה"בירידה 

כאשר אין . התבונן וציין את התנועות המלוות בארגון רגליך וזרועותיך, כאשר אתה יושב

, אם בזמן שאתה עושה זאת. התבונן וציין את העלייה והירידה של הבטן, ות מעין אלותנוע

מייד לאחר מכן חזור . ציין אותן, עולות תחושות נוקשות או חום בחלק כלשהו של גופך

ציין אותו ואת התנועות השונות של רגליך , אם עולה רצון לשכב לנוח. 'ירידה, עלייה'ל

ההנחה של המרפק על גבי , ההנעה שלה, ההרמה של הזרוע. וזרועותיך בזמן שאתה נשכב

ההרפיה של הגוף כאשר אתה מתכונן , המתיחה של הרגליים, התנודה של הגוף, הרצפה

 .כל התנועות הללו צריכות להיות מצוינות –לשכב לאיטך 

 אתה יכול, (של השכיבה)בזמן התנועה הזו . זה עניין חשוב לציין באופן זה כאשר אתה נשכב

, כאשר ריכוז ותובנה חזקים דיים(. ידיעת הדרך והפרי שלה, כלומר)להשיג תובנה מובחנת 

היא יכולה להופיע בכיפוף יחיד של הזרוע או במתיחה . תובנה מובחנת יכולה להגיע בכל רגע

 .הפך לַאַרַהְנט בדיוק כך המכובד ָאַנְנַדה. יחידה של הזרוע

ג ַאַרַהְנִטיּות במשך הלילה שלפני האסיפה הבודהיסטית המכובד ָאַנְנַדה ניסה בכל כוחו להשי

כשהוא   ,הוא תרגל כל אותו הלילה מדיטציית ִויַפַסָנא הידועה כָקאַיָגַטאָסִטי. הראשונה
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, ציון של כל אירוע. הרמה קידום והורדה של כף הרגל, ימין ושמאל, מתבונן ומציין את צעדיו

למרות שהדבר נמשך כמעט עד . הכרוכות בהליכהכולל הכוונה ללכת והתנועות הפיזיות 

הוא שם לב לכך שתרגל מדיטציית הליכה . הוא עדיין לא השיג ַאַרַהְנִטיּות, עלות השחר

היה עליו לתרגל מדיטציה , ובכדי לאזן את גורם הריכוז עם גורם המאמץ, בצורה מוגזמת

בעוד . טה והחל להישכבהתיישב על המי, וכך הוא נכנס אל חדרו, בתנוחת שכיבה לזמן מה

 .הוא השיג ַאַרַהְנִטיּות בו ברגע', שכיבה, שכיבה'הוא עושה זאת ומציין 

לזרם -משלב הנכנס. לפני שהוא נשכב 'לזרם-נכנס'המכובד ָאַנְנַדה היה רק בשלב הדרך של 

עה לשלושת הג .'לגמרי-משוחרר'-ו ,'חוזר-לא' ,'אחת-פעם-חוזר'הוא הגיע לשלבים של 

זכור את דוגמת הישג . וקבים האלו של הדרך הגבוהה יותר לקחו רגע אחד בלבדהשלבים הע

 .הישג כזה יכול להגיע בכל רגע ולא חייב לארוך זמן רב, הַאַרַהְנִטיּות של המכובד ָאַנְנַדה

על המתרגל לא להרפות את מאמציו . לכן מתרגלים צריכים תמיד להתבונן ולציין בחריצות

, כל התנועות הכרוכות במעבר לשכיבה. 'טח לא תשנה הרבהההפסקה הזאת ב'במחשבה 

אם אין . צריכות להיות מצוינות בתשומת לב ללא הפסקה, כולל סידור הזרועות והרגליים

אפילו כאשר נהיה מאוחר . תנועה עליך לחזור להתבוננות וציון העלייה והירידה של הבטן

מתרגל רציני ונמרץ באמת צריך . ותעל המתרגל לא להפסיק את ההתבוננ, ומגיע הזמן לישון

על המתרגל להמשיך ולמדוט עד . ומודעות כאילו ויתר על השינה בכלל תשומת לבלתרגל 

, אך אם העייפות חזקה יותר. המתרגל לא יירדם כלל, החזק לבהתשומת אם . שהוא נרדם

עפעפיו  אם', נמנום, נמנום'-עליו לציין זאת כ, כאשר המתרגל חש מנומנם. המתרגל יירדם

עליו לציין ' כבדות'אם הן הופכות ', עצימה, עצימה'-עליו לציין זאת כ, של המתרגל נעצמות

יתכן והעייפות , כאשר הוא מציין כך. 'כאב'-עליו לציין זאת כ, אם הן כואבות', כבד'-זאת כ

ולהמשיך ' ערנות, ערנות'-אז על המתרגל לציין זאת כ. תעבור והעיניים יהפכו שוב ערניות

אם עייפות אמיתית , אולם עד כמה שהמתרגל יהיה נחוש. בציון העלייה והירידה של הבטן

אם אתה מתרגל . זה די קל בסך הכל, בתנוחת שכיבה לא קשה להירדם. הוא יירדם, מגיעה

לכן מתרגלים מתחילים . די מהר אתה הופך מנומנם ועלול להירדם בקלות, בתנוחת שכיבה

, אולם. עליהם לתרגל יותר בתנוחות ישיבה והליכה, כיבהלא צריכים לתרגל בתנוחת ש

כשהוא מציין , על המתרגל למדוט בתנוחת השכיבה, כאשר נהיה מאוחר ומגיע הזמן לישון

 .כך המתרגל יירדם בטבעיות. את עליית וירידת הבטן

אך המתרגל הרציני יגביל את זמן השינה , הזמן בו המתרגל ישן הוא זמן המנוחה שלו

אם . ארבע שעות שינה הן די והותר. המורשה על ידי הבּוְדַהה' זמן חצות'זהו . שעותלארבע 

הוא יכול להאריך אותן לחמש , המתחיל חושב שארבע שעות שינה אינן מספיקות לבריאותו

 .שש שעות יספיקו לבטח. או שש שעות

את  המתרגל אשר נחוש להשיג. מייד עם ההתעוררות על המתרגל להמשיך בהתבוננות

בכל זמן . ידיעת הדרך ופרי ידיעת הדרך צריך לנוח מתרגול המדיטציה רק כאשר הוא ישן

ברגע שהמתרגל , לכן. עליו להתבונן ברציפות ללא הפסקה, בכל רגע שהוא ער, אחר

אם הוא אינו יכול להיות . 'התעוררות, התעוררות'-עליו לציין את מצב ההתעוררות כ, מתעורר

 .ו להתחיל מציון העלייה והירידה של הבטןעלי, מודע לכך עדיין

לאחר מכן . 'כוונה לקום, כוונה לקום'-עליו לציין זאת כ, אם המתרגל מתכוון לקום מהמיטה

, כאשר הוא מרים את ראשו להתיישב. הוא צריך להתיידע לתנועות שהוא עושה בידיו וברגליו

אם הוא . 'ישיבה, ישיבה'-זאת כ הוא מציין, כאשר הוא יושב. 'הרמה, הרמה'-הוא מציין זאת כ
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. גם התנועות האלו צריכות להיות מצוינות, עושה תנועות כלשהן כשהוא מארגן את ידיו ורגליו

 .על המתרגל לשוב להתבוננות בתנועות העלייה והירידה של הבטן, אם אין שינויים כאלו

שהתנועות  כיוון. המתרגל צריך להתבונן כאשר הוא רוחץ את פניו וכאשר הוא מתרחץ

. עליו לציין כמה שיותר מהן עד כמה שהדבר אפשרי, הכרוכות בפעילויות האלו הן די מהירות

כל אלו גם כן , פתיחה וסגירה של הדלת, סידור המיטה, ישנן גם את פעולות ההתלבשות

 .צריכות להיות מצויינות בדיוק רב ככל האפשר

. 'ראייה, הסתכלות, ראיה, הסתכלות'-כעליו לציין זאת , כאשר המתרגל אוכל ומביט בשולחן

ומביא אותו אל , מארגן אותו, לוקח אותו, נוגע בו, כאשר המתרגל מושיט את ידו אל האוכל

כל התנועות , מוריד את ידו ומרים את ראשו שוב, מניע את ראשו ושם את האוכל בפיו, פיו

  .האלו צריכות להיות מצוינות בדייקנות

כאשר המתרגל מודע . 'לעיסה, לעיסה'-עליו לציין זאת כ, כלכאשר המתרגל לועס את האו

כאשר הוא מפסיק ללעוס ובולע את האוכל . 'טעם, טעם'-עליו לציין זאת כ, לטעם האוכל

בדרך זו המתרגל צריך . עליו לציין את כל האירועים האלו, וכאשר האוכל יורד במורד הגרון

כל הפעולות הכרוכות בכך , כל מרקכאשר המתרגל או. להתיידע בכל טעימה שהוא עושה

. צריכות להיות מצוינות', לקיחת המרק בעזרת הכף וכו, הוזזת הכף, כגון הושטת היד

רוב . להתבונן בצורה זו בזמן הארוחה זה עניין לא קל מאחר ויש הרבה דברים שצריך לציין

יות החלטי אך עליו לה, הסיכויים שהמתרגל המתחיל יחמיץ כמה מהפעילויות שצריך לציין

אך כאשר , המתרגל לא יכול כמובן להימנע מלהתעלם מחלק מהם. ונחוש להיות מודע לכולם

 .הוא יוכל להיות מודע לכל האירועים האלו בדייקנות, הריכוז של המתרגל מתגבר

ישנם רק כמה דברים שצריך , אך בקצרה, ציינתי הרבה דברים שהמתרגל צריך לציין אותם

כשאתה הולך ' הורדה, הרמה'-ו', צעד שמאל', 'צעד ימין'ציין , ך מהרכאשר אתה הול. לזכור

עשה זאת גם כאשר אתה . התבונן בעליית וירידת הבטן, כאשר אתה יושב ללא מעשה. לאט

, אם המחשבות נודדות, כאשר אתה מתבונן כך. שוכב אם אין דבר אחר להתבונן בו במיוחד

התבונן גם . מכן חזור לעליית וירידת הבטןלאחר . ציין את פעילויות התודעה המופיעות

לאחר מכן חזור לעליית . נוחות וגירוד ברגע שהן מופיעות-אי, כאב, בתחושות הנוקשות

תנודת , כיפוף והרמת הראש, מתיחת והנעת האיברים, התבונן גם בכיפוף. וירידת הבטן

 .ית וירידת הבטןלאחר מכן חזור להתבונן בעלי. כאשר הן מתרחשות, הגוף והתיישרות הגוף

, בתחילה. הוא יוכל לציין יותר ויותר מהאירועים האלו, כאשר המודט ממשיך לתרגל כך

אך אל לו , המתרגל עלול לפספס דברים רבים, כאשר המחשבות עדיין נודדות לכאן ולשם

הוא , אך ככל שהוא נעשה יותר מיומן, כל מתרגל מתחיל פוגש באותם קשיים. להתייאש

אז . התודעה לא נודדת עוד, לבסוף, ל פעולה של נדידת מחשבות עד אשרהופך מודע לכ

פעולת המודעות הופכת כמעט סימולטנית עם , שלה לבהתשומת התודעה שקועה באובייקט 

עליית הבטן מתרחשת בו זמנית עם פעולת , במילים אחרות. שלה לבהתשומת אובייקט 

 .ובדומה גם עם ירידת הבטן, הציון שלה

. והפעולה המנטאלית של הציון מתרחשות כזוג לבהתשומת הפיזי של האובייקט 

רק האובייקט הפיזי והפעולה , דואליביבהתרחשות הזו לא מעורב כל אדם או אינד

באופן אישי ובצורה , כשיגיע הזמן, המודט יחווה. המתרחשות בזו אחר זו, המנטאלית

וירידת הבטן המתרגל יוכל  בזמן ההתבוננות בעליית. מוחשית את כל ההתרחשויות האלו
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להבחין בעליית הבטן כתופעה חומרית והפעולה המנטאלית של הציון אותה כתופעה 

כך המתרגל יבין בבהירות את ההתרחשות הסימולטנית . כך גם לגבי נפילת הבטן. מנטאלית

 .מנטאלית הזו-בזוגות של התופעה הפיזית

רק את האיכות החומרית הזו שהיא  המתרגל ידע בבהירות שיש, בכל פעולה של התבוננות

הידע הזה . והאיכות המנטאלית אשר מציינת אותה תשומת לבהאובייקט של מודעות או 

-דע הזה הוא ההתחלה של תובנתהי', ומנטאליות-התובנה האנליטית של חומריות'נקרא 

הוא , כאשר המתרגל ימשיך, לאחר מכן. חשוב להשיג את הידע הזה בצורה נכונה .ִויַפַסָנא

הוא יראה בעצמו , כאשר המתרגל ימשיך להתבונן. 'התובנה של הבנת הסיבתיות'יגיע אל 

בני אדם מניחים בדרך כלל שהתופעה החומרית . חולף לאחר זמן קצר, שכל דבר המופיע

אך לאמיתו של דבר לא . מינקות ועד הבגרות, כלומר, והתופעה המנטאלית קבועים כל החיים

כל התופעות מופיעות וחולפות כה מהר שהן . המחזיקה מעמד לנצח אין תופעה. כך המצב

לבסוף . המתרגל יוכל לדעת זאת בעצמו ככל שימשיך להתבונן. אינן מחזיקות אף לא לרגע

האמון והשכנוע . הוא יהיה משוכנע בארעיות או ההשתנות המתמדת של כל התופעות האלו

תובנה של 'הזה יתחלף ב הידע .'התובנה של ההשתנות המתמדת'האלו נקראים 

בשלב זה סביר שהמתרגל יחווה סוגים שונים . ההבנה שכל ההשתנות הזו היא סבל ',הסבל

. 'התובנה של הסבל'-גם זה חלק מ, של סבל שהן בסך הכול ִמְצַרף, של קשיים וכאבים בגופו

לא , מנטאליות האלו קורות על פי טבען-לאחר מכן המתרגל ישתכנע שכל התופעות הפיזיות

, הן אינן כוללות אינדיבידואל. נענות למרותו של אף אחד ולא נתונות לשליטה של אף אחד

  .'העצמיות-התובנה של חוסר'ההבנה הזו היא . אגו או ישות כלשהי, עצמי

הוא יגיע להבנה איתנה שכל התופעות האלו הן בעלות טבע , כאשר המודט ימשיך בתרגול

הַאַרַהְנִטים , כל הבּוְדהֹות הקודמים. הוא יגשים ִניָבאַנה עצמיות ואז-סבל וחוסר, של השתנות

כל המודטים המתרגלים צריכים להבין . והאציליים הגשימו ִניָבאַנה כשהלכו ממש בדרך זו

-בהגשמת משאלתם להשיג את ידיעת, שהם עצמם נמצאים עתה על דרך הַסִטיַפְטָהאַנה

הם יחושו שמחים לנוכח . שלהם רת הְשֵלמּויֹותבעקבות קצי, הפרי שלה וִניָבאַנה, הדרך

גשמי או החוכמה שנחוותה על -החוויה של השלווה האצילית הנובעת מתוך ריכוז והידע העל

לא ייקח זמן רב . אשר הם עצמם לא חוו אותה מעולם, הַאַרַהְנִטים והאציליים, ידי הבּוְדַהה

והדבר יקרה תוך חודש או עשרים  יתכן, למען האמת. עד שהם יחוו את הידע הזה בעצמם

 .בעלי שלמויות יוצאי דופן יוכלו לחוות זאת תוך שבעה ימים. יום של תרגול מדיטציה

ושהוא , לכן על המתרגל להיות משוכנע שהוא ישיג את התובנות האלו בזמנים שהוזכרו קודם

ולמות וכך להיות חופשי מהסכנה להיוולד בע, ומַסֵפק בעצמיות-יהיה משוחרר מאמונה

 .על המתרגל להמשיך בתרגול המדיטציה שלו באופטימיות באמונה זו. התחתונים

איחוליי שכולכם תוכלו לתרגל את המדיטציה היטב ולהגשים במהירות את הִניָבאַנה 

 !והאציליים חוו, הַאַרַהְנִטים, שהבּוְדהֹות

  !ָסאְדהּו!  ָסאְדהּו!  ָסאְדהּו
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 משה בראל: צילום      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 בפייסבוק' בודהיזם בישראל'-הצטרפו ל

   משה בראלו שלור כרמל "ד, דורון מלכא, מרב ראט, אילן לוטנברג, אבי פאר :מערכת
 

 רצוןהלמוש והגר  זוהראלה  :פייסבוקה ריכוז קבוצת  ענת הירש :מנהלת האתר

 

 בריכה צלולה ביער

 

 .נסה להיות מודע וקשוב ולאפשר לדברים להתנהל בדרכם הטבעית

 .כמו בריכה צלולה ביער, בכל מקום, תודעתך תהפוך אז לשקטה ודוממת

ואתה תראה , יגיעו לשתות ממימי הבריכה, מופלאים ונדירים, י חייםסוגים שונים של בעל

 .בבהירות את טבע הדברים כולם

 .אך תישאר שקט ויציב, באים והולכים, נפלאים ומוזרים, אתה תראה דברים רבים

 .זוהי השמחה של הבודהה
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