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      ויתור ופשטות
 

      קוראדו פנסה

 

     ירדן פלד: תרגום

 

 

 sapen-corrado-by-simplicity-and-https://buddhismnow.com/2013/12/03/renunciation  :מקור

 

, הוא המייסד ומורה הבית של המרכז למדיטציית תובנה ברומא( Corrado Pensa)קוראדו פנסה 

פרופסור לפילוסופיה של מזרח אסיה באוניברסיטת רומא , ב"מלמד קורסי ויפסנא באיטליה ובארה

 .ופסיכותרפיסט בהכשרתו
 

*** 
 

מתורגמת לרוב , ַהָמהֶנקרוואדה מכונה האשר במסורת הת, טהפראמי –השלמות , איכותה

תשע האחרות . אחת מעשר השלמויות, טותפראמיהינה אחת מעשר ה נקהמה. 'ויתור'-כ

חיוניות או מאמץ נכון , (ַפְניַא)חוכמה או הבחנה , (ִסיָלה)מוסריות , (ַדאָנה)נדיבות  –הינן 

( ֶמַטא)ות אוהבת התכוונ, (האנָ הַ טְ יהִ ְד אַ )נחישות , (ה'ַסצָ )אמת , (קהאנטי)סבלנות ( ִויִרָיה)

 (.אּוֶפְקַהא)ואיזון נפשי 

 

הצורך בטיפוח של תרגול ישיבה והליכה באופן  –מן הצד האחד יש לנו תרגול המדיטציה 

עשר השלמויות . ומן הצד האחר יש לנו גילומה של הדהרמה –המוקפד ביותר שלו 

ו תרגול הישיבה ישנ, אם כך. הבנה והתכוונות אוהבת, קשורות לגילום שלווה (טותפראמי)

יש בנוסף גם טיפוח וגילום ( טותפראמיעשר ה) האל שדרותודרך עשר , פורמליוההליכה ה

 -אך במאמר זה נדון רק באחת מהן , טותפראמיציינתי את עשר ה. של מה שהינו בעל ערך

 (. ֶנקַהָמה)ויתור 

 

של בסיסי  יש צורך. של שיתוף פעולה הדדי ביחסיםתמיד עובדות ( טותפראמי)השלמויות 

ובין  פורמליהתרגול הבין יש תמיכה . זו בזוהן תומכות ; אנרגיות חיוביות אלו לעבוד יחד

 . עצמןלבין וכמו כן בין השלמויות השונות , שלמויותה

 

הדבר  –מסוים הוא אכן כזה  מובןוב, ממרחק אנו עשויים לומר כי התרגול נראה פשוט

  . זהו מבנה מורכב הפועל בהדדיות, אחר במובן, עם זאת. הפשוט ביותר בעולם

 

בדיוק  זאת. אם כי לא פופולארית במיוחד ,מילה טובה היא, (ויתור) נקהמהש אני חושב

, ל היצמדותע ויתור זה, יותר יסודיבאופן . ים וחומרייםמנטליויתור על דברים  –משמעותה 

את כל אשר מסבך , וכל שמהווה נטל מיותר על חיינ, רעילשל כל מה ע ויתור, סלידה ובורות

עולה בראשי תמונה ' קשרים'אני משתמש במילה ש בכל פעם. 'קשרים'בהם ויוצר  חיינו

כי השחרור  נאמר הבכתבים אל. המגיעה מן האופנישדות ההודיות העתיקות בעלת עוצמה

, הוא דבר שיש לוותר עליו, בלב' קשר'כל מה שהוא , אם כך. 'התרת הקשרים של הלב'הינו 

נתיב , הינה בעלת תפקיד מרכזי בנתיב השחרור, אפוא, נקהמה. אותולשחרר , תולשמוט או

-א התרגול הישיר של אייה נקהמהנוכל לומר כי . 'קשר'מה שהינו , ההתרה של מה שקשור

נדיבות . באופן פחות ישיר אחזותהי-וכי השלמויות האחרות הינן תרגול של אי ,אחזותהי

https://buddhismnow.com/2013/12/03/renunciation-and-simplicity-by-corrado-pensa/
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עלינו לשחרר , על מנת להיות נדיבים. היצמדות-באיהינה בבירור תרגול , למשל( דאנה)

 . משהו

 

. הבחנה, (פניא)אשר עליה לפעול בשיתוף עם ויתור היא חוכמה ( טהפראמי)אחת  שלמות

היופי במבנה מורכב זה של . אחרת אין זה ויתור. מתי ואיך, עלינו לדעת מה לשחרר

. פראמיטותהשאר  בהן כל ות וטמונבמידה הוא שביסודו של דבר הן אותנטיות  טותפראמיה

זהו כבר דבר , ואיננה מוזנת על ידי השלמויות האחרות, אם אחת מהן עומדת בפני עצמה

, היא איננה בעלת איכות משחררת( חוכמה) פניאאינה ספוגה ב( ויתור) נקהמהאם . אחר

נקהמה . אשר ביסודו של דבר יוצר עוד סבל משהו, מדומה שלמות היא ,טהפראמיאינה 

" שמיטה"כאשר אנו אומרים . איכות משחררת יבעל םהינ, בשל ויתור, בשלהשמיטה , הבשל

 . עודףמה שהינו , ויתור על מה שרעילואנו מתכוונים ל

 

הפיכת חיינו או תודעתנו לפשוטים היא . עודףעלינו להבין מה הכוונה ברעיל או , ראשית

זוהי  –' עשוי מדבר אחד בלבד'משמעו ' פשוט'. איחוד של תודעתנו וחיינו, כלומר .הדרך

חיים ותודעה פשוטים ומאוחדים יותר משמעם . בלטינית( simple)' פשוט'משמעות המילה 

שווה , מעירה בנו תחושה לא נעימה' ויתור'במידה והמילה . חיים ותודעה מאושרים יותר

ת מסוימות ייתכן כי לעיתים אי הבנו. היה תמיד כך. היא אושר' ויתור'להסביר כי המטרה של 

 . של תרגול זה, ערפלו את משמעותה העמוקה של מילה זו

 

, וותראם אין ביכולתנו ל. בתרגול שלנו נקהמהעבורנו להתחיל להתבונן בבעיל מויהיה זה 

תרגול . לעולם לא נהיה מסוגלים לחזור אל הנשימה או אל נקודת הריכוז שלנו, שמוטל

, מחששותינו, במחשבות וברגשות ותנוממעורב שחרור –עבורנו בהשחרור הוא חיוני 

יושבים או  עת שאנובכל  נקהמהאנו מטפחים , אם כך. זהוכל היוצא במטרדות , מהזדהויות

 הניחאנו מטפחים את היכולת ל. אנו עושים זאת בראש ובראשונה. הולכים במדיטציה

. בהאל תשומת הלב הקשו, אל הנשימה, ואנו חוזרים למרכז, ההרגלית תמנטליתנועה הל

, עלינו גם להבין את הערך שבכך. ללמוד לשחרר -–זהו חלק מהותי בתרגול המדיטטיבי 

, כאשר אנו חוזרים אל הנשימה. הפשטות של הדבר, ולחוות את ההנאה ההדרגתית שבכך

חמישה רגעים לפני כן היה זה . התודעה נעשית פשוטה, התודעה היא אחת, אנו באחדות

ואנחנו , מסובך עשהאחר כך שוב נ. לעת עתה, ה פשוטוכעת ז, מפותל ומשובש, מסובך

למידה ולמידה מחדש של  –להאיר מעט ולרכך , עוד קצת שחרור, נקהמהצריכים עוד קצת 

נוספת המתבססת על  טהפראמיוסבלנות גם היא  – (קהאנטי)עם סבלנות , אותם היסודות

 . הניסיון בתרגול מתוך נבחין בכך. יד ביד ותפשטות ושלווה הולכ, שמיטה. שמוטהיכולת ל

 

דורשת , על השקטה, על היותנו אחד, על פישוט הדברים, שמיטהכל העבודה הזו על , כמובן

כך שבאופן , אך תשומת לב קשובה היא הרכיב המרכזי בכל השלמויות. תשומת לב קשובה

האם נוכל לתרגל נדיבות או סבלנות ללא תשומת לב . נקהמה היא פועלת בתרגולטבעי 

? למידת הנדיבות שלנומודעות , נדיבות או מה אינה איה מודעות למה –ה או מודעות קשוב

 . טהפראמיהינה רכיב עיקרי בכל , אם כך, תשומת לב קשובה

 

רשימה ארוכה של  באמצעותהתרגול הפורמלי והרטריטים אפשר לתאר בדיוק רב את 

 על, זמן עם משפחה וחבריםעל , חופשותעל , שגרת יומנו הקבועה מוותרים עלאנו . ויתורים

. חיים בהם אנו מטפחים ערכים פנימיים, במטרה לפתח חיים פשוטים יותר, נוחות וכן הלאה

 .העמקה במה שהינו בעל ערך , המטרה היא אושר, שוב
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לעיתים אנשים מצטרפים לרטריט ולאחר מכן עוזבים . עשוי להיות קשה, כמובן ,זה בתחילה

כפי שיודעים בעלי , לרוב. בהתלבטויות האם לעזוב או לאאו שמא מבלים זמן רב , אותו

, ויתורוב, נקהמהעל אף הקשיים הכרוכים ב רטריטאנו מסיימים בתחושת הערכה ל, ניסיון

היה זה הדבר האחרון שהיינו , אחרת. אנו עושים זאת שובשואנו מעריכים זאת עד כדי כך 

מכיוון שהודות , מוחלטת והפישוטאנו חוזרים בעקבות הפשטות ה. מעלים על דעתנו לעשות

 .ובאמת אנושית עמוקה אישיתעבורנו לגעת באמת הפנימית באפשרי יותר , לעשייה זו

 

אנו עשויים , אם אנו בשלביו הראשונים של מסע החיפוש הפנימי ואנו מצטרפים לרטריט

לעיתים ברטריט ישנן . מחסורולאחר מכן לסבול בעקבות תחושה זו של  במחסורלחוש 

, אך לעיתים. שיש לכבדם חשוביםצרכים  בגלל, או אחר לדבר זהאו  מיוחדשות לאוכל בק

לראות את  מוטל עלינו. צורות של התנגדות לתהליך הפישוט אינן אלאהבקשות  ,חוששני

, אף מבלי שנבין זאת, שוב. לראות מהו המניע מאחורי בקשות לדברים מסוימים, אשר קורה

כאשר אנו  –נוכל בקלות לחשוב במונחים של מסגרות  ,בשלבים הראשונים של החיפוש

אך . הסתיים, תרגולעוד כאשר אנו באזור אחר של הבניין זה איננו , זהו התרגול, בחדר זה

הוא  הכל; מתרחש תרגולשבתוכם האין גבולות . סיסי בתרגולעיקרון בשניות הינה -אי

 . חלקיתלראייה ואנו נוטים  ,זו עובדה הביןלוקח לנו זמן ל, לרוב. תרגול

 

 ,בהדרגה ,בתרגול והפיכתו המשכיותאנו לרוב מתעקשים על  שבגללןאחת הסיבות  אתז

. חייםל בגישתנותרגול ולהתרגול הפורמלי יכול להיטמע בגישתנו אפשר לומר ש. יותר רציףל

בתחילה איננו מודעים . איננו נהנים להיות מפוצלים כל כך ולחיות תחת עקרונות שונים

 . נקודת מפנה מעניינת זאת, סבללגורם  עשהכי זה נ מביניםאך כאשר אנו , זהלפיצול 

 

שנים כמה כי במשך  אומראהן סומדהו בה הוא 'סקה של אגיפה שאתם מכירים אתייתכן 

ואומר כי כל , ריסטיתוהוא מתאר זאת בנימה מאוד הומ". לשחרר"היה שלו היחיד   תרגולה

, בפשטות נקהמהאם עלינו להביע !". שחרר! חררש! שחרר"היה  התרגול שלו, שקרהדבר 

 !". שחרר"נוכל לומר 

 

זה  להיתקע בדבר זה או אחר לאאו  להזדהות שלנו שלהניח חושכאשר אנו מתחילים ל

 –( ויריה)יש לכך קשר לאנרגיה . הצו הזה מקבל כוח מיוחד, !"היה חופשי"לומר  למעשה כמו

יש כאן , מכךעוד יותר  אך חשוב. לשחרר, מנוצהאופן בו אנו אומרים לע, במילים אחרות

, הסבל –יותר את ארבע האמיתות הנאצלות  בסיסיככל שאנו מבינים באופן . קשר להבנה

בסיטואציות  ומיישמים הבנה זאת –זאת  עושיםאנו  ההשחרור והדרך שב, הסיבות לסבל

נקהמה רשיה של וש. למציאותיותר ויותר ' שחרור'כך הופך ה, שונות בחיי היומיום שלנו

הופכת ' להרפות' כך ההזמנה, בה אנו מבינים את הסבל וסיבותיוש מידהב. נמצאים בהבנה

' !שחרר'לעצמנו  םאנו אומרי. לעיתים זה עובד כקסם. וטעונה באנרגיה להיות מלאה בעוצמה

וכאשר אנו , אכזבה מסוימת עלבלהט  מהרהריםייתכן ואנו . ואנו מתעוררים ומשחררים

רגע  גם ישו, זאת מכיוון שיש שם הבנה מסוימת. אנו למעשה עושים זאת' !שחרר'אומרים 

 . יש תוצאה מידית' !שחרר'הנחיה אז ל. של מודעות קשובה ואנרגיה

 

במילים . היטברבים מאתנו יודעים זאת . ודבר אינו קורה' !שחרר'אך לעיתים אנו אומרים 

, בנקודה זו. היכן שהיא נמצאת הנשארת תקוע, מזוהה ממשיכה להיותהתודעה , אחרות

משמע שאנו  , של תשומת לב קשובה, עלינו פשוט לזכור כי אנו תלמידים של מודעות

חשוב ביותר של  היבט זה, כפי שכולנו יודעים. היאחזותב, נקהמה-איבמתחילים להתבונן 
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 ושוב על ארבע האמיתות, אגוהלמידה בסיסית על , מדרגה ראשונהמזהו תרגול . התרגול

או שאיננו מרפים , מידאו שאנו מרפים  –' !שחרר'כאשר אנו אומרים , אם כך. הנאצלות

ועוד , מעט בשלהכ, כמעט מוכנההיאחזות -איהבין אם . היאחזותבומתחילים להתבונן 

היכולת  לנואך יש  חזקהאו שמא ההיאחזות , דחיפה קטנה מספיקה כדי לסייע לפרי ליפול

 . להתבונן בה

 

ואומרים  הכול זורקיםאנו , במידה וזה לא עובד באופן מידישרית היא שהמלכודת האפ

. נתבונן בהש כדיהיאחזות נשארת האך ' .אין בכך תועלתאז  ,היאחזותנותרה ניסיתי אך '

, נקודת המבט של התרגוללבלב שלם  נתמסראם . זוהי נקודת המבט של התרגול

. פשוטו כמשמעו, ה יותר ויותרינעל מנת שנוכל להב להופיעההיאחזות תישאר ותמשיך 

לאושר  ההזמנהן  ;לפיתוח החוכמה שלנו, הופכות מושא להבנתנו ורשלנותהיאחזות 

 . (ויתור) נקהמהיש לכך קשר עם . שבשחרור

 

אנו יכולים לראות זאת בקלות בחיי (. נקהמה) ויתורעם שילוב פועלת ב( פניא) חוכמה

אך . נקהמהטלפון יכול להיות ב לא לדבר .מההקנשיחת טלפון יכולה להיות . היומיום שלנו

מתוך  גלות שאנחנו מתכוננים לטלפןאנו עשויים ל. כדי שנדע ,פניא דרושה, הבחנה דרושה

אם . כך אנו מוסיפים עומס מיותר ליום שלנו. ביטחון שאיננו באמת דרושאחר חיפוש כפייתי 

, ת טלפון ולדחות אותהשיחל להתנגדאנו עשויים , מנגד. זהו דבר שיש להרפות ממנו, כך

. השיחה קיום העומס המיותר הינו דווקא באי, כעת .לצבור מתח וחששות בנוגע אליהכך ו

, ולעומת זאת במקרה השני, הפשטות באה לידי ביטוי באי השימוש בטלפון, במקרה הראשון

  . מילה זהה לשני דברים מנוגדים –פשטות היא המטרה . הפשטות היא בשימוש בטלפון

 

אנו , חרדות, אם חיינו עמוסים במתח. אין זה פחד רציונלי .להרפותלעיתים אנו חוששים 

כאשר שחרור  .להבין מה זה להרפות או לראות לשם מה לעשות זאת בקושילהיתקל  לוליםע

מאוד  ואנו נעשים ,מוטיבציה לכךה ן לנואי, דאגה אחרתל נפילהרק הוא  אחתדאגה מ

יחד עם , ומצד שני, ישיבהב( נקהמה)אחד מתרגלים להרפות ד שמצזוהי הסיבה  .מבולבלים

תרגול בו, מסוימת שלווה טפחתרגול הישיבה אנו יכולים לב. תרגול השלמויות האחרות

על עט וותרים מאנו מ כך. נפשיאיזון , התכוונות אוהבת טפחהשלמויות האחרות אנו יכולים ל

זה שונה . והתכוונות אוהבת נפשייזון א ,ואנו חווים מרחב של שלווהשלנו מההזדהויות כמה 

 . בלבול כללי בו נופלים מדאגה אחת לאחרתממאוד 

 

זהו בדיוק הדבר . הופך קל יותר באופן בלתי נמנע כאשר מתפתחת שלווה מסוימת וויתורה

התבוננות בנשימה והחזרה אל ההתבוננות בנשימה , בתחילה. אנו רואים בתרגול שלנוש

היינו מעדיפים להישאר עם שיתכן  –שלנו  אובייקט הריכוז, נושלעשויים להיות המשימה 

הבודהה ועוד כמה מאחר ואך , שלנו הסרטים הישנים והחדשים, דמיונות, הפנטזיות

מתוך  חוזרים לנשימהאנו , מכובדים שם למעלה אמרו כי חזרה אל הנשימה היא דבר טוב

אך  –שונות  םמפתה אותנו בדרכי עהתודה –ייתכן שאיננו משוכנעים לחלוטין . אמונה עיוורת

 –וזה חשוב מאוד  –אם נמשיך לתרגל בלב שלם . אל הנשימה לחזורעצמנו מאלצים את אנו 

אנו , מאשר אל כל דבר אחריותר עדיפים לחזור אל הנשימה מכי אנו  נמצאבנקודה מסוימת 

מחשבות ב לעיתים תכופות לך לאיבודלא נשאין זה אומר . מעדיפים את המודעות הקשובה

את האפשרות להיות במודעות בכל רגע שנזכור , אך בכל רגע שנזכור את התרגול, וברגשות

בעבר . זוהי נקודת מפנה מהותית. נעדיף לעשות זאת, את החזרה אל הנשימה, קשובה

. אלהלדברים עוד אך כעת ההעדפה איננה , בפנטזיות וכיוצא בזאתללכת לאיבוד  העדפנו
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אך הרבה יותר , לא תמיד –לעיתים קרובות יותר , ות רבה יותרקלאנו יכולים להרפות ב

 . כיוון שאנו נהנים מן המודעות הקשובה לנשימה או המודעות הקשובה בכלל -בקלות 

 

, פישוט, ויתור. עניין ולא היההנאה רבה  הייתהלא ; היה קשה הרבה יותרזה , בתחילה

כל עוד אנו מאוחדים עם . נגעושל הזאת חדשה הצורה ל ,אתז להתעניינותמחוברים 

אותו הדבר יקרה בחיי (. נקהמה)לוותר , אנו מרגישים מוטיבציה רבה להרפות, הנשימה

אנו מרגישים טוב יותר , אנו חוזרים להיות מודעיםשאנו נראה כי בכל פעם  –היומיום 

 .דבר זה או אחרומסוגלים בקלות רבה יותר להרפות מההזדהות עם 

 

משיכה לדבר  אם יש. וכך גם התרגשות, ערך בפני עצמן נחשבותשוקה ת משיכה או, בימינו

תשוקה או , זה טוב לחוש משיכה. התחושה היא כי זה דבר טוב, מה או תשוקה אליו

, עם זאת, ביסודו של דבר. תשוקה מתוכננים ליצורדברים רבים בתרבות שלנו . התרגשות

במילים . יאולוגיה של ייאוש מוחלטידא נובעת מכך, אם התרגשות נחשבת כדבר הטוב ביותר

 . מתח הוא הדבר הטוב ביותר, אחרות

 

משמעה  נקהמה. זו ונדרשים תרגול והתבוננות כדי להטיל ספק בכךהאנו מוקפים בתרבות 

שאיננו פועלים למימושה או נותנים למחשבותינו , בתוך המשיכה שקטיםשאנו נשארים 

סבל הנובע לכודים בואיננו , הערכה לכך חתמתפת, אם אנו שוהים בשקט. סביבה סתעףלה

 אנו עשויים לשמוע ,לדוגמא. משייםמקרים מאת בזור לחק כדאי. ותאחזהימממשיכה או 

אחזות ולפתע יש לנו גישה של הי, אנו מכירים את המוזיקה ואוהבים אותה. מוזיקה ממרחק

אם , בכל אופן. מיותרמשהו , ואנו מוסיפים משהו נוסף" …הקשב, הקשב, הקשב! או: "בה

 באופן הרבה יותראנחנו נעריך את המוזיקה הזאת , משוחררים, אנו פשוט שוהים בשקט

האם אנו יכולים להיות שקטים . עייפיםשאנחנו ייתכן . נוחות-איאותו דבר ביחס ל. עמוק

זה ויתור על ההתרבות של ? התשישות שלנועם , שלנו ת עם העייפותמנטלימבחינה 

אך יש לכך , כל זה מאוד טבעי!" הרגליים שלי, או. "'וכו' וכו" …עייףך כ לאני כ" ,המחשבות

אינו זה . פשוטים יותר, אשר עליו נוכל לוותר בקלות ולהיות משוחררים יותר, מחיר נוסף

זה , אם יש משיכה ואנו נותרים שקטים. בשקיטהאלא פשוט לשהות ; איזשהו סוד אזוטרי

. יש מרחב בתוך אי הנוחות ;נעימה בלתיפחות ה נוחות הופכת להרב-אי. הופך להערכה

כיוון ? נדיבות דרושהמדוע (. ויתור) נקהמהל הקשורותנדיבות ההבנה וה, הגישה נחוצות

אלא , כבר אינה משימה אתז ,אם אנו עושים זאת במשך זמןו, למשימה מתמסריםשאנו 

 .הנאה

 

אנו . איננו שוכחים, רתיזכשה הכמו אל, בכל פעם שאנו עושים ניסויים קטנים לאורך הדרך

 מהתנסות –ואז הדבר הופך לטבעי . רואים את הכיוון בו עלינו ללכת ואיננו מרפים ממנו

חום לולחופש ו, רבה יותר פשטותבלרצון , רבה יותר פשטותמלהנאה , יתורווב, פשטותב

ל וצלא להיות מפ ,אם להיות אחדכי , להיות פשוט אינו אומר להיות יבש. המצויים בפשטות

אחד ללא . שוטפ –אחד עם עצמנו , אחד עם הזולת, אחד עם כל אשר קורה, או מתוסבך

 . תוספות

 

 

 

 
 

* 
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  עצמי-תרגול בריסון
 

  פיליפ מופיט

 

 מרב רגב: תרגום

 

 

 

 renunciation-guides/need-ttp://dharmawisdom.org/teachings/studyh                     :ורמק

 
, היה בעברו בלב עולם העסקים והתקשורת, 6491, ב"יליד ארה( Phillip Moffitt)פיליפ מופיט 

, בשיא הקריירה העסקית שלו. Esquireל והעורך האחראי של המגזין "כאשר כיהן בתפקיד המנכ

ולאחר שנטש את משרתו , אמסורת התהרוואדה ולתרגל מדיטציית ויפסנב הוא החל ללמוד בודהיזם

ק קורנפילד ללמוד בתכנית להכשרת מורי דהרמה במרכז 'י ג"הוזמן ע, והתמסר לדרכו החדשה

קליפורניה , רפאל-בסן Marin Sanghaהוא הקים את  6411-ב. בקליפורניה Spirit Rockהמדיטציה 

 . Spirit Rockמנחה ב -וכיום הוא מורה
 

 

* * * 
 

. לפני כשנתיים נסעתי לאלסקה עם חבר כדי לטייל ברגל בפארק הלאומי דנאלי ובהר מקינלי

חינתי היה מבאך מה שהיה לא צפוי , מצאתי שהאזור אכן מפואר כפי שציפיתי שיהיה

תחושה זו של קדושה נבעה לא . תחושת הקדושה החזקה שהרגשתי בכל יום שהייתי שם

 –מהנוף עוצר הנשימה או מהמגוון המדהים של חיי הבר אלא מתחושת האדמה עצמה 

. קרקעית קפואה-שלה פני שטח רכים ושכבה תת, רחבת הידיים( הטונדרה)הערבה 

הייתה זו חוויה אינטימית כל כך שיצרתי . עהגיהרגשתי שאני במגע עם ליבת הטבע הפ

למרות שאני מתרגל . לעצמי טקס בו ביקשתי רשות מדי בוקר לדרוך על אדמת הטונדרה

השהייה בערבה הייתה חוויה מדיטטיבית בפני . תרגלתי שם מעט מאד, מדיטציה מדי יום

האדמה י ומראה הפרחים העדינים המלבלבים על פנ, זו הייתה עונת הפריחה. עצמה

 .החשופה היה עדות מתמדת לנחישותם של החיים להתממש

 

. עצרנו במסעדה לצד הדרך' לאחר שעזבנו את הפארק והתחלנו בנסיעה הארוכה לאנקורג

הנטייה : "באותיות בולטות, בשירותי הגברים היה תלוי שלט גדול מעל המשתנה בו נכתב

לשולחן אמרתי לחברי שלעולם י צחקתי בקול וכששבת". לנזירות איננה תכונה תורשתית

 .אינך יודע היכן תמצא שיעור דהרמה

 

לא רק אודות נזירות אלא גם על האופן בו תרגול של ויתור יכול , היה זה שיעור אמתי

אם אתה רואה את כל תרגולי הוויתור בדרך זו יתכן שתחמיץ . להראות כמנוגד לחיים

החיים הם . שמעותי את האושר שלךמ הזדמנויות לפיתוח רוחני שיכולות להגביר באופן

ומטרתם הסופית של תרגולי הוויתור היא לעזור לנו , לא רק בערבה, קדושים בכל מקום

 . לפתח קשר אל הקדושה

 

, לקחת חלק בתענוגות שלהם, יש בכל אחד מאתנו הנעה אינסטינקטיבית לשקוע בחיים

הרצון להיות יצירתי , יותנטהצורך בכוח ודומינ, דחפים מיניים. להטביע בהם את חותמנו

. הנעה זו היא תנועה אל תוך החיים. והדחף לזכות בהכרה הם כולם חלק מאינסטינקט זה

כאשר היא מאוזנת היא מספקת אנרגיה חיונית הנחוצה למעורבות בחיים ויוצרת את הבסיס 

http://dharmawisdom.org/teachings/study-guides/need-renunciation
https://www.spiritrock.org/
http://dharmawisdom.org/marin-sangha
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של רגיה אנמעין , לחלופין, או, אנו חווים אדישות ודיכאון, כאשר היא לא מאוזנת. לאגו בריא

  .מאניה

 

נטייה לקחת חלק במשהו גדול יותר , קשה יותר להבין שיש בנו גם נטייה טבעית לריסון עצמי

זוהי תנועה שמכוונת לשחרר אותנו מהמעגל האינסופי של . מאשר סיפוק הרצונות של האגו

 חשוב על כך כעל הדחף. רציית אובייקט אחר אובייקט ושל הפחד והחרדה המתלווים לרציה

אשר מאיינים את האושר הפשוט של , אגו-אינטואיטיבי להיות חופשי ממאבקים ממוקדיה

האנוכיות -אי; זוהי סיבה אחת בשלה אנשים מוצאים משמעות רבה בהורות. היותנו חיים

זוהי גם הסיבה בשלה אנשים . מותנית גדולה יותר מהאגו האישי-הנובעת מאהבה בלתי

אינסטינקט לריסון מכוון לאותה מטרה של הדחף ה .נהנים לשרת את אלו הזקוקים להם

 .מציאת האושר –לשקוע בחיים 

 

ויתור מעלה את התרגול של ריסון לשלב הבא ומוכר במרבית המסורות הדתיות כצעד חיוני 

הוא ניכר ביותר אצל נזירות ונזירים שוויתרו . לקראת מציאת מרכז קיום שאינו ממוקד באגו

משפחה ורכוש חומרי בכדי , נישואים, מאחוריהם סיפוק מיני רועל חייהם כבעלי בית והותי

אנו מעריצים ואפילו מקנאים באנשים ונשים אלו . רוחני-להקדיש את עצמם לפיתוח פנימי

למרות שאנו איננו מסוגלים או שאיננו רוצים לוותר על מה , בשל הפשטות והכנות שבחייהם

 . שגורם לנו להישאר במאבק מתמיד

 

כיצד תוכל , אך אם אתה חי חיים של בעל בית. ר אינו ייחודי לנזירים ולכוהני דתתוכמובן שווי

 –יתכן שתשאל ? זמנית לא להשתעבד להבטחות השקריות שלהם-לגשת לחיים בשמחה ובו

? והאם תגמולים חומריים ורגשיים אינם הבסיס לשמחה? האם אינני אמור להיות שמח

אנו יודעים מניסיון כמה עולם הרצונות הוא . טשופ" כן"התשובה לכך מורכבת יותר מאשר 

. ביטחון וכוח לשלוט בעצמנו ובסביבתנו, חיזוקים רגשיים, אנחנו רוצים נוחות פיזית. אינסופי

אנו מתחילים להאמין שאושרנו . מוביל להיאחזות רגשית, בפאלי טנהאשנקרא , צמא זה

נזירים ונזירות . פעם-נים במלואם אינעולא נראה שהם , ושלומנו תלויים בכך שרצונותינו ייענו

תרגול הוויתור מפשט . משתמשים בוויתור כדי לשחרר את עצמם ממעגל זה של אומללות

, כאשר עולה תשוקה לדבר עליו ויתרנו עדיין ישנו מאבק. את החיים ויוצר בהם דרגות חופש

נת ווולא במאמץ להשיג את מה שהתשוקה מכ, אך המאבק מתמקד בעבודה עם התשוקה

 . אליו

 

אולי אתם חושבים לעצמכם שתוותרו על חקירת תרגול הוויתור ורק תתמידו בתרגולי האתא 

, ישנם שלושה ויתורים שתוכלו להתאמן בהם: אבל ראשית חישבו על זאת. יוגה ומדיטציה

אף אחד מהשלושה אינו מערב ויתור על . וכל אחד מהם ישנה את חייכם באופן דרמטי

ועדיין ; חיי מין או אפילו ויתור על רכישת המכונית החדשה שחלמתם עליה, נישואים, קריירה

 . הם יביאו לכם שמחה ושלווה רבים, אם תתמידו בתרגול שלושת תרגולים אלו

 

 ויתור על צדקנות
 

צודקים : הוויתור הראשון מבין השלושה הוא ויתור על ההיאחזות בלהיות תמיד צודקים

אתם מכירים את החוויה הפנימית הזו של היאחזות . שלנו ותבשיפוטים או בפרשנוי, בדעות

אולי אתם מרגישים . אנו מלאים בשיפוטים ונוקשים לגבי דעותינו ואמונותינו; בלהיות צודק

 . סמוקים או נשפטים שלא בצדק, מתגוננים, מלאי מחאה
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 –ו תרגול זה משמעו שאנו מוותרים על הצורך להיות צודקים במגע עם האנשים שסביבנ

פירושו גם שאנו נוטשים את ההיאחזות . אפילו הילדים שלנו, קולגות בעבודה, בת הזוג/בן

הצדק שבו נהגו בנו או על כך -שאולי מערב סיפור על אי, בלהיות צודקים לגבי הנרטיב שלנו

בתרגול זה אנו משחררים את ההיאחזות . שלא קיבלנו טיפול הולם או הכרה ראויה בעבר

אנו מוותרים על להיות צודקים לגבי העתיד . ו מרגישים שהוא אמתיאנבסיפור למרות ש

, ובוחנים את עצמנו כדי לאתר את הדרכים שבהן אנו מתמרנים את עצמנו כדי שנוכל לומר

 !".צדקתי לכל אורך הדרך", לעצמנו או לאחרים

 

אתה . להפך. בתרגול זה של ויתור אינך אמור לזנוח את מה שאתה מרגיש שהוא אמתי

נאבק על הערכים שלך ונאבק , אתה מצהיר עליה בבירור. מץ את האמת שלך יותרמא

ויתור זה פירושו פשוט שאתה מוותר . בחוסר צדק בחייך או בכל מקום אחר שאתה נתקל בו

אך זוכר שאין לך , על כן אתה חי לפיו; זה מה שאתה מאמין בו. על ההיאחזות באמת שלך

שאין כל הצדקה לישיבה על כס של צדקנות , וחש באוזנךל שאלוהים אינו, מונופול על האמת

 . בעודך מגנה או מסכים לקבל את אלו שמחזיקים באמת שונה

 

אני . דוגמא של ויתור מעין זה בחיי האישיים ניתן לראות בתפיסה שלי לגבי עונש מוות

 עלאני מוצא שאי אפשר להגן מבחינה מוסרית . משוכנע לחלוטין שעונש מוות הוא טעות

כל כך הרבה אנשים שנידונו למוות נתגלו כחפים מפשע שנראה לי ברור . הריגה לשם ענישה

קל לי להיות שיפוטי לגבי אלו שמחזיקים בעמדה . שעונש מוות הוא דבר שהמצפון אינו סובל

אני רואה שהאמונה שלי היא רק נקודת מבט , עם זאת כשאני מהרהר בעניין. שונה בנושא

וזה מוטעה בבירור לגנות אחרים , מצדיקה את זה שארגיש צדקנות לאהיא . אפשרית אחת

 . היא זו שבעייתית בעיניי, עצמם-ולא הם, כשהעמדה שלהם

 

יתכן שהיו לכם הורים מתעללים או . אישיים-הפרספקטיבה הזו נכונה לגבי כל המצבים הבין

, עדיין. ם כלפיכםריאו שהייתם במערכת יחסים מניפולטיבית ובני הזוג לא היו יש, מזניחים

אתם מוכנים להגן . הם אינם אמת אבסולוטית; נקודת מבט, רגשותיכם בעניין הם רק דעה

אך . זוהי מחויבות, זוהי לא רק זכותכם לעשות כן. על רגשותיכם מפני שהם האמת שלכם

אם תגלו שטעיתם זה יהיה בסדר מפני שההערכה . עליכם לעשות זאת ללא היאחזות

הערך שלכם נובע מכך , תחת זאת. מתבססת על כך שאתם צודקיםא העצמית שלכם ל

 . זמנית נשארים פתוחים להבנה אחרת-שאתם דבקים באמת שלכם ובו

 

 הפסיקו למדוד כמה אתם שווים
 

הוויתור השני הוא ויתור על מדידה של כמה חייכם מוצלחים על סמך ההצלחה שלכם 

 –הצלחה שלהם בחייהם בדיוק בדרך זו ה מרבית האנשים מעריכים את. במימוש רצונותיכם

בהכרה , במערכות יחסים, האם הם משיגים את המטרות שלהם מהבחינה החומרית

פלקציה כדי להבין שזוהי דרך דרושה מעט מאד ר? או מבחינת הבריאות הפיזית, חברתית

אינני אומר שאתם צריכים לוותר על הרצונות . להערכת חיינו שאי אפשר להסתמך עליה

הם  –רגשיים או רוחניים , בין אם הם גופניים –רצונות . שלכם או על הניסיון לממש אותם

 . הם הפריחה בערבה בתנאים הקשים השוררים בכל חיים. חלק מהאקולוגיה של חיינו

 

יתכן שהמטרות שלכם מצביעות על . בארגון הזמן, רצונות הם שימושיים בעיצוב מטרות

מטרות ששומרות עליכם באיזון בריא ושמשתנות ומתבגרות ככל שאתם , אימון ותרגול

העניין היחיד הוא שלא תמדדו את הערך העצמי שלכם בהתאם . צוברים ניסיון בחיים
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העריכו את מידת , תחת זאת. המטרות הללולתוצאה או למידת ההצלחה שלכם בהשגת 

ההצלחה של חייכם לפי המידה שבה המעשים שלכם משקפים את הכוונות הנוצרות 

בכדי לתרגל את הוויתור הזה עליכם לבטוח בכך שחייכם . מהערכים בהם אתם מחזיקים

ב בעודכם לומדים בקש, יתנהלו באופן הטוב ביותר אם תתנהגו כל הזמן בהתאם לכוונותיכם

 .מתמיד מכל נסיבות חייכם

 

. כשאני עורך שיחות דהרמה על ויתור לעתים קרובות הוויתור הזה מעלה תגובות שליליות

אחרי ; יזם אחד אמר בכעס שהוא חייב להעריך את חייו בהתאם לעד כמה רצונותיו נענים

מאמין  שאלתי אותו אם הוא באמת. בעלי מניות ומשקיעים שתלויים בו, הכול היו לו עובדים

פעולותיהם של , המזל, בכך שהוא שולט בהצלחה של החברה שלו והאם תנאי השוק

היצירתיות שלו או אפילו הבריאות שלו היו נתונים , היצירתיות של העובדים, המתחרים

 .כמובן שהיה עליו לענות בשלילה. לשליטתו

 

סמוך עליו כקו זהו בסיס שניתן ל. כולנו נתונים להשפעתן של נסיבות שמחוץ לשליטתנו

אך ניתן , לא ניתן לשלוט בתוצאה. ועם זאת קשה מאד לקבל אותו, מנחה לבחירות בחיים

זהו ; ההנחה שיש לנו שליטה בתוצאה אינה רק לא ריאליסטית. להיות אחראי על כוונותיך

מיקוד בכוונה מאפשר להכווין את תשומת ליבנו לאזורים שבהם אנו יכולים להגשים . היבריס

שינוי זה משחרר אותנו מהתאווה האינסופית לכך שדברים יהיו בדיוק באופן . גולאת התר

 .כפי שהיינו רוצים שיהיו

 

 "כוכב"וותר על להיות ה
 

, בלי לחשוב על כך אפילו. בסרט שלנו" כוכבים"הוויתור השלישי הוא לוותר על להיות ה

, אהן אמארו'אג, אחד המורים שלי. מרבית האנשים חווים כל רגע מנקודת המבט שלהם

האם שמת לב לכך שכשאתה עולה על הכביש המהיר בשעות "מדגים נקודה זו בשאלה 

נקודת המבט הזו גורמת לנו לקחת ". ?אך לעולם לא אתה, העומס כל האחרים הם הפקק

היא גורמת לנו להפוך עניינים קטנים . באופן אישי הרבה דברים שלמעשה אינם אישיים

היא מוסיפה מתח לרגעים רבים של הקיום . ין שהם לא היו חשוביםואחר כך להב, לחשובים

 .מתח שאינו חלק הכרחי שלהם, יומי-היום

 

אתה . אתה בהחלט חלק ממנו וחשוב מאד שתשחק את התפקיד שלך, זה הסרט שלך

; אך מרכז הסרט איננו אתה. בהחלט רוצה לעשות זאת באופן הטוב ביותר שאתה מסוגל לו

. תקופה ונסיבות, תרבות, ארץ, מתוך פסיפס רחב בהרבה של משפחההתפקיד שלך נוצר 

ונה בשדה הקרב שחלק גדול 'כשקרישנה מספר ללוחם ארג, אמת זו מודגמת בבהגווד גיטה

מהחיים נסוב פשוט סביב מילוי החובות והאחריות שמוטלות על האדם בשל המקום 

היא הכרחית , ונה'ה לארגמבטיח קרישנ, תובנה זו. החברתי שנולד אליו ומעשיו בעבר

בשל כך טיפוח ערכים וכוונות משמעותי כל . למציאת חופש ולשחרור התודעה מן האשליה

כך שאין לך על מה להסתמך , אילו נסיבותובלעולם אינך יודע איזה תפקיד תאלץ לשחק . כך

 .מלבד על הערכים החשובים לך ועל כך שתחיה לפיהם כמיטב יכולתך

 

לא משנה עד כמה הדימוי העצמי , "כוכב"שיש בתוכך הרגשה של  כשאתה מתחיל להבין

אתה מבין שהרבה מהחרדה שלך בנוגע למה . ניתן להגיע להבנה חדשה, שלך נמוך לעתים

חרדה שמגיעה מהזדהות עם נקודת המבט , שעלול לקרות היא חרדה שאתה עצמך יוצר

אתה מאמין בשוגג . כמו בדוגמת הפקק שבכביש המהיר, שממנה אתה חווה אירועים
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להתרחשות של אירועים בחיים . שבאופן כלשהו אתה אמור לגרום לכך שהכול יהיה בסדר

אף ; "כוכב"מההבנה שאין . כל נקודה היא המרכז במידה שווה, או במלים אחרות –אין מרכז 

. להגשים בחייו את תפקיד הכוכב, לא צריך לקחת על עצמו את כל הלחץ, כולל אתה, אחד

, אתה רק צריך להגיב כראוי. רחשותם של החיים עצמם שנמצאת בליבו של כל רגעזוהי הת

 . בהתאם לערכים שלך

 

. למרות שאנו מרגישים לעתים עומסים כבדים, כל רגע בחיים הוא באמת בעל משקל נוצה

שגורמת לנו לנסות להיאחז ברגע אם הוא נעים או לנסות , העומס מגיע מהאשליה שלנו

כל רגע של חוויה מורכב . אנו איננו נפרדים, למרות מראית העין. ינו נעיםלדחות אותו אם א

 . ונסיבות אלו תלויות לחלוטין זו בזו כדי להתרחש, מנסיבות הקשורות זו בזו

 

אולי תחוו הקלה בחייכם מפני . נוצרת בחיים תחושה של מרחב, כשמתאמנים על ויתור זה

 . שתפסיקו להתפתות לנטייה של השכל להגיב

 

 לגעת בקדושה
 

לפני כמה שנים . על כל אחד משלושת הוויתורים הללו ניתן להתאמן ממש כפי שאנו היום

יחד . יכולתי לראות שאני נאחז בהיותי הכוכב. בסרט שלי" כוכב"התחלתי לתרגל לא להיות ה

אז התחלתי ממש כשם שאתם . לא אושר, עם זאת יכולתי לראות שהיאחזות זו יוצרת מתח

הבנתי שאינני מוותר על . הכרה בכך שתרגול של ויתור זה מצדיק את המאמץב, תתחילו

אלא שאני מרפה ממשהו שבמקרה הטוב ביותר אינו משרת אותי ; משהו שגורם לי אושר

 . היטב

 
אבל רוב הזמן אתה שוכח , לעתים אתה זוכר שאתה מתרגל. שלושת התרגולים הללו קשים

יום אחד . לזכור את התרגול לעתים קרובות יותר לאט ובהדרגה אתה מתחיל. זאת לחלוטין

באמת יישמת את , לכל הפחות, אתה מרגיש בהקלה שהגיעה מפני שבאירוע מסוים

ואתה , אתה מתחיל לראות את האופנים העדינים שבהם השכל יוצר היאחזות. התרגול

אתה מתחיל לראות את ההומור . מרוויח תחושה אותנטית של צורך בויתור כלשהו

 .לראות עד כמה השכל חוזר על עצמו, רגילים המנטליים שלךשבת

 
או , או מפני שלא קיבלת את מה שרצית, אז מגיע רגע שבו אתה באמת אומלל בשל צדקנות

אך , רגע זה אינו שונה מאד מהרבה רגעים דומים. מפני שאתה חווה לחץ ככוכב בסרט שלך

ואז . בו השכל שלך מגיב אליהםהפעם אתה רואה שהסבל אינו מגיע מחייך אלא מהאופן 

 . מפני שאתה מבין שהוא הדרך לאושר עבורך, אתה מתחיל להתעניין מאד בתרגול

 
מרגע , אך מרגע שהתובנה נוצרה. ספק וחזרה לאחור, אתם תחוו עוד הרבה מאד שכחה

, גם אם התחושה נמשכה רגע קצר בלבד, שהרגשתם את עצמכם כחלק מאחדות החיים

שבו , במוקדם או במאוחר תחוו רגע נוסף. יה זו של התעלות מעל העצמיאתם נטועים בחוו

השכל יחווה הן את הקור של כאב . נוגעים בערבה הרכה של החיים, אתם עם הקדושה

מהחזקת הניגודים הללו של החיים תעלה . ואכזבה והן את הפריחה הססגונית של האושר

מות זו כמשתתפים וכעדים לפלא לרגע קצר מדי תצעדו בשל. תחושה מסתורית של שלמות

אובדים בנקודת , ותתחילו שוב, ואז גם רגע זה יעבור. המוחלט ולרגילות המוחלטת שלה
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, מפני שנגעתם באדמה הקדושה של ההוויה, אבל יהיה הבדל. ברצונות שלכם, המבט שלכם

 . והיא בתורה נגעה בכם

 

 תרגול של ויתור
 

נסה . ב כמה פעמים התודעה כמהה למשהובשבוע הקרוב עם יקיצתך מדי בוקר שים ל .0

או , כמו הרצון להתמתח –הרצונות יכולים להיות קטנים מאד . לשמור על ספירה מדויקת

כמו הרצון שקולגה במקום העבודה יסכים , או חזקים יותר, בינוניים כמו הרצון בכוס קפה

ונות מהי ההשפעה של הזרם הבלתי פוסק של רצ. שתידחו את הפגישה שנקבעה לכם

 ?על תחושת הרווחה שלך

 

מה תעשה התודעה במרחב . עתה דמיין לעצמך יקיצה עם מחצית ממספר הרצונות הזה .2

לרצות מתוך  –כמעט כולנו מבזבזים כל כך הרבה אנרגיה על לרצות ? שהתפנה לה

 .החל לשים לב להבדל בין הרגל לכורח ברצונותיך. לא מתוך הכרח, הרגל

 

הבחן בהתנגדות . י לוותר עליו אך שאתה קשור אליו מאדחשוב על משהו בחייך שכדא .3

ראה כיצד חלק אחד בך יכול לראות את התועלת שבוויתור בצורה הגיונית בעוד . שלך

עתה עשה את אותו תהליך עם משהו שאתה פחות . חלק אחר רוצה את מה שהוא רוצה

על עצמך את  קח. אך היא פחות מאיימת, אתה תגלה שההתנגדות עדיין שם. קשור אליו

 .האתגר של הוויתור הקטן יותר לשם תרגול

 

שים לב עד כמה בקלות כשאתה מתחיל לחשוב על ויתור אתה מגיע למחשבה של  .4

אני . אני צריך להפסיק להתווכח עם ילדיי. אני צריך לוותר על אכילת אוכל משמין". צריך"

לא מכך שהלב מונע מתוך א" צריך"ויתור אינו מגיע מ. צריך לוותר על ללכת לישון מאוחר

 . חסד וחמלה כלפי עצמך וכלפי אחרים

 

 

 

 

 

 

 , ויתור איננו התכחשות לדברים שבעולם הזה

 .חלוף-אלא השלמה עם כך שהם בני
 
 
 

 שונריו סוזוקי
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   ?רישותפמהי משמעותה של 
 

  לאמה טובטן ישה

 
 

 איתן בר: תרגום

 

 

 

 age.com/teachings/ly_renounce.htmhttp://www.buddhasvill                              :ורמק

 
נולד בטיבט והתחנך באוניברסיטת מנזר סרה . 6491-6419, ( Thubten Yeshe)לאמה טובטן ישה 

 -ב. נמלט מהכיבוש הסיני והמשיך את לימודיו במחנה הפליטים הטיבטי בהודו 6414-ב. בלהסה
החל ללמד בודהיזם למערביים במנזר , ה'לאמה טובטון זופה רינפוצ, יחד עם תלמידו הראשי, 6414
ייסדו את הקרן לשימור  6491-ב. ללמד דהרמה ברחבי העולם  החלו 6499-וב, קטמנדו נפאל,קופן 

מרכזים ומרכז  611-ארגון בודהיסטי בינלאומי שמונה היום מעל ל, (FPMT)מסורת המהאיאנה 
 .ינותמד 91 -פעילויות ביותר מ

 

*  *  * 
  

הוא עזב את . קחו לדוגמה את הבודהה שקיאמוני? מה המשמעות של לפרוש מהעולם

, העצים והארץ סביבו, היו לו השמש. אנו מכנים זאת פרישות. ממלכתו והלך אל הג׳ונגל

מכיוון , כעת. אולי היו לו שם תענוגות אחרים, ולמרות שעזב את אשתו ואת משפחתו

 .חשוב להבין מהי המשמעות של פרישות, את חייהם למרדף אחר עונגשמערביים מקדישים 

 ;יש יותר מדי סבל –בלעדיה . כולם בעולם זקוקים לפרישות, מנקודת המבט הבודהיסטית

להיות פרוש משמעו להפוך לבעל . לב ומוטרדים רגשית-שבורי, אנשים הופכים למשוגעים

 .של האובייקטים של עונגתבונה באמצעות ידיעת מאפייני הטבע של התענוג ו

 

: הבודהה שקיאמוני ביקר בעיר וראה צורות שונות של סבל, לפני שפרש מהחיים המלכותיים

הוא הבין שאין כל סיבה להיאחז במוניטין של היותו מלך או בתענוגות . מחלה ומוות, זקנה

ל אך גם שהוא יכו, הוא ראה שהוא ״בסדר״ עם דברים אלה. הוא היה גמיש. הנישואים

הוא ידע שביכולתו לחיות בג׳ונגל ולהיות מאושר ובריא באותה . להרגיש בסדר גם בלעדיהם

ואתם , אתם בסדר אם אתם משיגים עונג ;גמישות היא המפתח. מידה בה היה בארמון

 .בדרך זו אתם הופכים לקלילים מאוד. בסדר גם אם אינכם משיגים אותו

 

. נחנו מפספסים עונג איננו קלילים כלל וכללכאשר א. איננו כה קלילים, המערביים, אנו

, ויתור אין משמעו שעלינו לוותר על גלידה. משמעות הדבר שאין בנו את התכונה של ויתור

אתם נהנים ממנה במידה סבירה ואם אינכם מקבלים , אלא שאם אתם מקבלים גלידה

על או האישה אינכם חייבים לצרוח על ההורים שלכם או על הב. אתם עדיין בסדר, גלידה

כמובן שאני . עדיין אהיה בסדר״. איני הולך לקבל גלידה היום, פשוט חשבו ״אוקי. שלכם

אך אתם יכולים ליישם את כל הדברים שאני אומר לכל , משתמש בגלידה בתור דוגמה

 .מערכת יחסים עם אנשים אחרים או דברים אחרים

 

 –אך בצורה סבירה  עשו זאת כמה שאפשר, אם מזדמן לכם ליהנות מדבר כלשהו

אמונה , במקום עם אשליה, תיהנו מהעונג כפי הוא. ועם גישה מעודנת או נעלהבאצילות

זה . הכל מעניק לכם הנאה, של הדברים" ככה זה"כאשר אתם מגלים את . טפלה או פנטזיה

ותו אתם מוצאים יופי ומעריכים א, כאשר אתם נוגעים במציאות. אני באמת מאמין בכך. נכון

 .בכל מקום ומתענגים מכל אובייקט שנקרה בדרככם

http://www.buddhasvillage.com/teachings/ly_renounce.htm
https://fpmt.org/
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הבודהה ויתר על אשתו . ״בודהיזם משמעו שעליך לוותר. אנשים רבים חוששים מבודהיזם

זה חוסר הבנה . דוגמה רעה לחברה שלנו״, הוא היה חסר אחריות. ועל ילדו והלך לג׳ונגל

וי דורש שנבין את טבע ויתור רא. ויתור אין משמעותו לחסום משהו לחלוטין. מוחלט

ברגע  ;אין שום דרך שבה אתם יכולים לפתח ויתור, מבלי להבין את המציאות. המציאות

ויתור משמעותו גילוי . לא עובד, רק להדוף את הדברים. הוויתור מגיע, שאתם מבינים אותו

 .מציאות בסיסית חדשה

 

טקסט של הבודהיזם " ההמסלול המדורג להאר)"ההיגיון מאחורי כל זה נמצא ב״לאם רים״ 

, חלוף-כה בני, אין כל סיבה להשתוקק לתענוגות חושיים מכיוון שהם כה זעירים ;(הטיבטי

אתם מטעים את עצמכם בהשתוקקות ובהיאחזות באובייקטים שבטעות  ;כה חסרי קביעות

אתם מתמודדים עם המציאות והמציאות מדברת , ב״לאם רים״. אתם רואים אותם כקבועים

אני מדבר באופן . ה עוזר לשחרר את הלחץ הנגרם על ידי התודעה הנאחזת שלכםז. אליכם

איך , תנתחו כיצד הדמיון שלכם בונה פנטזיות, יום שלכם-בחיי היום, אך אם, תיאורטי

תבינו את האבולוציה של , וכיצד זה מוביל לפעולה שגויה, פנטזיות אלו הופכות מוצקות

 .סמסארה דרך החוויה האישית שלכם

 

אם אתם גרים בעיר גדולה . אך לעתים ויתור משמעו שעליכם לוותר על חלק מהדברים

במקרה זה עדיף . יתכן ויקשה עליכם למצוא מרחב, ולכודים בתוך סיטואציה מאוד מטרידה

זה . עד שלתודעה המבולבלת תהיה אפשרות להתבהר, לפרוש מהסיטואציה לזמן מה

אינכם עוזבים משום שאתם . ה מקשה עליכםמכיוון שבמקרה זה הסיטואציה עצמ, חשוב

כאשר אתם . מוצפים וללא מרחב לסדר את הבלגן, אלא משום שאתם עמוסים, מוותרים

אתם יכולים להתבונן עליה באובייקטיביות ולראות בבהירות , נוטשים סיטואציה כזו לזמן מה

חנוק אתכם עד אשר י, הבלבול יגדל יום אחרי יום, אם תישארו. רבה יותר איך לפעול

אין שום דרך בה חוכמה יכולה להתפתח כשאתם נתונים לשליטת השדים של . לחלוטין

אך היו מיומנים בעשותכם , זה חשוב להתרחק לזמן מה, לפיכך. התפיסות הדואליסטיות

 .זאת

 

אנשים רבים כבר עושים . להתרחק ממשהו אינו ויתור אמיתי ;ויתור אמיתי מגיע מהבנה

אפילו התפיסה שלנו . זה הסגנון שלנו. הם הולכים למקום אחר, גיעותכאשר הצרות מ ;זאת

אך זה , הכוונה שלכם היא טובה. של חופשה היא שאנו נמלטים מהבעיות הרגילות שלנו

והלכו למקומות , מודטים בודהיסטים רבים עשו בדיוק את זה, מצד שני. אינו ויתור אמיתי

זוכרים את הסיפור של הלאמה ג׳ה טסונג . מבודדים על מנת להימלט מסיטואציות רגילות

 -יום אחד הוא בחר שמונה תלמידים . הוא למד ולימד שנים והיו לו אלפי תלמידים? קאפה

הוא . שם הם נשארו מבודדים לתקופה ארוכה, בודהיסאטוות ולקח אותם לריטריט על הר

שלו הוא אמר לנו אך דרך הפעולות  –הוא כבר ויתר  –לא היה צריך לדאוג בנוגע לסמסארה 

אתם , אם ברצונכם להניע את רמת המודעות הנוכחית שלכם לרמה גבוהה יותר ;דבר מה

 .זקוקים לתקופה ארוכה של שלווה שקטה על מנת לתרגל מודעות אינטנסיבית

 

, התלמידים שלי יבלו לפחות עשרה ימים בריטריט, זו הסיבה שאני תמיד ממליץ שכל שנה

להתנתק . לתקופה של מדיטציה אינטנסיבית, ציים שלהםבפרישות מכל היחסים האר

אך זה לפחות מעניק לכם את הטעם של , לחלוטין למשך עשרה ימים זה לא יותר מדי

, אם אינכם חווים את השקט ואת השלווה לפחות ברמה זאת של פרישות. הפרישות

עוד משהו פרישות תהיה רק  ;הפרישות לא תהיה ממשית בעבורכם ולא תחוו את פירותיה 
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 וידאו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 לצפייה

 

 

 'בודהיזם בישראל'של  YOUTUBE-ה ערוץ

 

. כך אתם מוצאים פתרונות לבעיות שלכם. החוויה היא הדבר החשוב ביותר. ששמעתם עליו

והן דורשות מידה עצומה של אנרגיה על , מודע שלנו-הבעיות שלנו נעוצות כל כך עמוק בתת

 .פעמי-חד, אינו מאמץ קצרלבטח זה . מנת להפטר מהן

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ארבע דרכים לשחרור
 

 

 ברהםאהן 'שיחה של אג
 

 דקות באנגלית 55 -כ
 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=USC5MJVZLy8
https://www.youtube.com/watch?v=USC5MJVZLy8
https://www.youtube.com/channel/UCYEC8D67UyjwzM0zduXqGAA
https://www.youtube.com/channel/UCYEC8D67UyjwzM0zduXqGAA
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 הדרשה על שני סוגי המחשבהמתוך 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

קרן ארבל: תרגום  

 
 

 ( אוסף הדרשות באורך בינוני) 09הימה ניקאיה 'מג
 

Dvedhavitakka Sutta 
 

 .תרגומים מתוך הכתבים הבודהיסטים המוקדמים -' דברי הבודהה' :הספרתוך מ

 וביןיים רש ח"ההוצאה לאור ע, אביב-אוניברסיטת תל

 

אם נזיר . מה שנזיר חושב ומהרהר בו לעיתים קרובות הופך לנטייה של התודעה שלו"

הוא נוטש את המחשבות על הוויתור ומטפח , מהרהר לעיתים קרובות בהנאות החושים

אם . לכן תודעתו נוטה למחשבות על הנאות החושים. במקומן מחשבות על הנאות החושים

שנאה ומטפח במקומן -הוא נוטש את המחשבות על אי, נאהות בשנזיר מהרהר לעיתים קרוב

אם נזיר מהרהר לעיתים . לכן תודעתו נוטה למחשבות של שנאה. מחשבות של שנאה

. פגיעה ומטפח במקומן מחשבות על פגיעה-קרובות בפגיעה הוא נוטש את המחשבות על אי

 .לכן תודעתו נוטה למחשבות על פגיעה

 

, ר על העדר שלו בחודש האחרון של תקופת הגשמים בסתיוהשומ ,בדיוק כמו שרועה הבקר

. בולם ומרסן אותן, מכה ודוחף את הפרות מכאן ומשם במקלו, כאשר היבולים בשלים לקציר

, יוטל עליו קנס או מאסר[ אם פרותיו יתעו וייכנסו אל השדות]משום שהוא יודע כי ? מדוע

, קלון, מיטיבים סכנה-במצבי תודעה לא ראיתיכך גם אני . שיעקלו את רכושו או שיגנו אותו

 .את מה שתומך בזיכוך, פגם ואילו במצבי תודעה מיטיבים ראיתי את ברכת הוויתור

 

התעוררה בי : הבנתי כך. התעוררה בי מחשבה של ויתור, ערני נמרץ ונחוש, בעודי שרוי כך

אצל האחר לסבל אינה מובילה , מחשבה זו אינה מובילה לסבל אצלי. מחשבה של ויתור

אינה גורמת לדאגה ומצוקה ומובילה , היא תורמת לחוכמה. ואינה מובילה לסבל אצל שנינו

אינני רואה סיבה  –גם אם אחשוב מחשבה זו ואהרהר בה במשך כל הלילה . אל הניבאנה

אינני רואה סיבה  –גם אם אחשוב מחשבה זו ואהרהר בה במשך כל היום . לחשוש ממנה

אינני רואה סיבה  –חשוב מחשבה זו ואהרהר בה יומם ולילה אם א גם. לחשוש ממנה

 ."  לחשוש ממנה
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 איה קהמה

 

 ורנה טאובא: תרגום

 

 khema/allofus/renunciation.phption/https://www.vipassana.com/medita                  :מקור

 

היתה האישה המערבית הראשונה שהפכה לנזירה  (Ayya Khema) 1997- ,1923איה קהמה

במסורת התהראוודה ושימשה כמודל והשראה לנשים מכל המסורות הבודהיסטיות שביקשו להחיות 

. 6494לנקה בשנת -בסרי הוסמכה כנזירה בודהיסטית. את נוהג הנזירות של נשים בעידן המודרני

: Wat Buddha Dhamma - איה קהמה ייסדה מספר מנזרים ומרכזים בודהיסטים ברחבי העולם

מרכז בודהיסטי בינלאומי להכשרה ותרגול של נזירות בסרי , מנזר במסורת נזירי היער באוסטרליה

 6419בשנת . בגרמניה  Metta Viharaמנזר מרכז מדיטציה שבסמוך לו, Haus-Buddha - לנקה

ארגון  Sakyadhita  היא ארגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לנזירות בודהיסטיות שהביא להקמת

ניתן . חיברה ספרים רבים באנגלית ובגרמנית על מדיטציה ובודהיזם. בינלאומי של נשים בודהיסטיות

 .ה שלהשיחות דהרמ 911למצוא ברשת מעל 
 

 

*** 

עלינו , כדי שאפשר יהיה לגדול ולהלך עליה בבטחה, כדי לאמץ את הדרך הרוחנית במלואה

ויתור משמעותו . ויתור אינו אומר בהכרח לגזוז את כל השיער או ללבוש גלימות .לוותר

כל מה שהיא רוצה , לוותר על כל הרעיונות והתקוות שהתודעה רוצה לאחוז ולהחזיק

אזי תמציא , אם לא תוכל לקבל עוד. התודעה רוצה עוד ממה שזמין לה .חקורלהתעניין בו ול

, שלווה פנימית, זה לעולם לא יביא סיפוק אמיתי. פנטזיות ודמיונות ותשליכם על העולם

, היא מילת המפתח בדרך הבודהיסטית" לשחרר" .אליה ניתן להגיע רק על ידי ויתור

אי אפשר ". טוב יותר"אינו " עוד"יד שולתמ עלינו להבין פעם אחת. התפוגגות התשוקה

אבל בהחלט אפשר להגיע לסוף של . תמיד יש משהו מעבר לזה, "עוד"להגיע לסופו של 

 . גישה הרבה יותר הגיונית, "פחות"

מדוע לשבת מבודד במדיטציה ולהרוס את סיכוייך ליהנות מכל ההזדמנויות שהעולם מציע 

לכתוב , לפגוש אנשים מעניינים, אתגרתודה מלעסוק בעב, אפשר לצאת לטיולים? לך

אולי אפילו  –לבלות בנעימים במקום אחר ולהרגיש ממש נינוח , מכתבים או לקרוא ספרים

מה אני : "המחשבה עלולה לעלות, כשהמדיטציה אינה עולה יפה. למצוא דרך רוחנית אחרת

אני : "מחשבהיעה האז מג "?מה יצא מזה, בשביל מה, מדוע אני עושה את זה, באמת עושה

 ."אולי כדאי שאנסה משהו אחר, לא באמת מסוגל לעשות את זה כמו שצריך

כל אחד כבר ניסה כמה . אבל אף פעם לא מקיים, העולם נוצץ ומבטיח כל כך הרבה

בה , השלווה השלמה, הסיפוק האמיתי. אך אף אחד מהם לא היה באמת מספק, מפיתוייו

אינה יכלה לבוא על סיפוקה , ולא לרצות דבר ברוגעהשלמות של להיות , דבר אינו חסר

בן , רכוש חומרי, כסף. אין דבר שיכול למלא לחלוטין ובאופן מלא את כל רצונותינו. בעולם

אולי אמצא משהו : "ועדיין נותר הספק המעקצץ. חלק מאלה יכולים לעשות את זה, אדם אחר

תמיד מה שחדש מבטיח ." ו חדשמשה, פחות תובעני ומעל לכל, יותר קל, יותר נוח, אחר

 . סיפוק

https://www.vipassana.com/meditation/khema/allofus/renunciation.php
http://www.sakyadhita.org/
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כפי שלראייה יש בבסיסה , שבבסיסו המוח, רק עוד חוש, צריך להבין את התודעה כפי שהיא

אנו מתחילים להאמין למה שאנחנו , התודעה עולים ואנו באים עימם במגע-בזמן שרגעי. העין

ינים במחשבותינו מתעניבגלל זה אנו כל כך ." זה שלי: "ואפילו לקחת עליהם בעלות, חושבים

שאנשים מטפלים טוב יותר בדברים ששייכים , זוהי מסקנה מתבקשת. ורוצים לטפל בהן

התודעה שלנו -אנו עוקבים אחר רגעי, ובאותו אופן, מאשר באלו השייכים למישהו אחר, להם

לעתים הם . הם מביאים רק דאגה וספק. אולם הם לעולם לא יביאו אושר. ומאמינים לכולם

הוא יכול , הולכים איתו, כשעולה הספק ואנו ממשיכים איתו. ים דיכאוןלעת, ידורקים במספ

אולם הדרך היחידה להוכיח שהחיים  .להוביל אותנו לנקודה שבה לא נותר כבר תרגול

איש מלבדנו אינו . המבחן של הפודינג הוא באכילתו. היא לתרגל, הרוחניים מביאים סיפוק

כך שכל מה שצריך לעשות זה לתפוש , דקק להוכחה חיצוניתלהז; יכול להוכיח לנו את זה

 .  אינה הגישה הנכונה, את זה ולהזין את עצמנו

. הסיפוק שאנו מחפשים אינו משהו שאנחנו יכלים לקבל ולדחוף לתוך התודעה והגוף האלה

ל הדרך היחידה למצוא סיפוק היא לוותר ע. הבור הפעור גדול מכדי שאפשר יהיה למלא אותו

 .אז לא נותר דבר למלא. כדי שדבר לא יחסר, על כל מה שמתחולל בתודעה, יות ורצונותציפ

. אני רוצה שיתנו לי: "הינה הגישה הטיפוסית של, החוזרת על עצמה שוב ושוב, אי הבנה זו

." אני רוצה לקבל התעוררות רוחנית. התחשבות, אהבה ונדיבות, הבנה, אני רוצה לקבל ידע

, עלינו לעשות את עבודת התרגול היומיומית. מלבד הוראות ושיטות, לקבל אין דבר שאפשר

בכלל לא  .לא ניתן לתקן חוסר סיפוק על ידי הרצון לקבל משהו חדש. כדי להגיע להיטהרות

או אולי נרצה לקבל זאת , או מהדהרמה, אולי מהבודהה. ברור לנו מאיפה זה אמור לבוא

התשובה אינה . או מספר, מדיטציה שלנוזה מהיתכן שנרצה לקבל את ? מהמורה שלנו

 .אלא בהשלכת הכל, בקבלת משהו מחוץ לעצמנו

המספרים לנו ללא , רצוי מהעיוותים של התודעה? מה הדבר הראשון שעלינו להיפטר ממנו

דרך . אנו מאמינים להם, כשאנו שומעים אותם, ועדיין. הפסק סיפורים בדיוניים ולא אמינים

הם נשמעים מגוחכים כשכותבים . היא לכתוב אותם, ין להםלהאמ אחת להביט בהם ולא

ויתור הוא . הרי אין להם סוף, המוח יכול תמיד להמציא סיפורים חדשים. אותם על הנייר

 .לשחרר. לוותר. המפתח

שהדרכים הארציות אינן עובדות , התת מודעת, לוותר משמעו גם כניעה לידיעה הבסיסית

; יכולים לנסות להישאר בעולם ולהוסיף משהו לחיינו איננו. ושישנה דרך אחרת, למעשה

איך יתכן  --להישאר כפי שאנחנו ואז להוסיף לזה משהו . עלינו לוותר לחלוטין על שאיפותינו

צריך . זה לא יגרום לה לעבוד, אם יש לך מכונה מקולקלת ואתה מוסיף לה חלק? שזה יעבוד

 .לשפץ את המכונה כולה

תמיד . הבנתנו הבסיסית שדרכי המחשבה הישנות אינן מועילותל את זה אומר שעלינו לקב

זה בטח : "לפעמים אנחנו חושבים? הלא כן, זה ממשיך לבוא. שוב ושוב', דוקהה'תהיה 

ואז מזג האוויר משתנה או אותו אדם ." או אולי זה בגלל מזג האוויר, בגלל משהו מסוים

במקום . עלינו לנסות למצוא משהו אחרו, זהאז זה לא היה . עדיין ישנה דוקההאבל ה, עוזב

, בלי כל הפיתולים, עלינו להיעשות גמישים ורכים ולהתייחס למה שבאמת עולה, זאת

ועלינו , מה שעולה יכול להיות טהור או לא טהור. ההצטברויות וההסתעפויות של התודעה

 .לדעת כיצד לטפל בכל אחד מהם
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אסור לנו לחשוב שאנו . ך שב ומתפרקהתהליכל , ברגע שאנו מתחילים להסביר ולהצדיק

כל המכלול , הכל צריך להילקח מאיתנו. יכולים להוסיף משהו לעצמנו כדי שנהיה שלמים

המתיימרות , המחשבות, ויתור הינו שחרור הרעיונות. כדי שנהפוך לאדם שלם, המזוהה

עולים , ועשיםאלו רק רעיונות שרוגשים וג? מי יודע את האדם שיודע. להיות האדם שיודע

 . הוא רק התוצאה שלהם, ויתור אינו הביטוי שלהם כלפי חוץ. ונעלמים

, אם אנו חושבים על מנזר כמקום למדיטציה. והיא זו שעלינו לתרגל, הסיבה היא פנימית

 .  נגלה שמדיטציה אינה יכולה להתקיים ללא ויתור
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 אילן לוטנברג , אבי פאר: המייסדים

 משה בראל, מירית לוטן, עדה אבשלום, דורון מלכא, מרב ראט, אילן לוטנברג :מערכת

 אלה זוהר    :מרכזת קבוצת פייסבוק  גל ברנדר :מרכז הפרסומים באתר ענת הירש  :מנהלת האתר  

 

 

 .שמציע הבודהה לשחרור התודעה מתשוקה הוא הבנה כליה

 איננו ענין של להכריח את עצמנו לוותר על דבריםמיתי ויתור א

 אלא שינוי ההשקפה שלנו לגביהם, שאנו עדיין מוקירים בתוך תוכנו

 .כך שהם לא קושרים אותנו[ ההבנה שהם אינם קבועים או מהותיים]

 ,כשאנו מבינים את טבעה של התשוקה

 ,כשאנו חוקרים אותה מקרוב בתשומת לב חודרת

 .ללא צורך במאבק ,עצמההתשוקה נושרת מ

 
 
 

 ו בודהיהבהיק

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

