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אתר "בודהיזם בישראל" הוקם בהתנדבות ומציג מגוון של פעילויות בודהיסטיות מכל הזרמים המתקיימות  

 בישראל וכן ספריית מאמרים בעברית על נושאים בודהיסטיים. 

 ומתורגמים בכתב העת שלפניכם, אשר מוקדש בכל פעם לנושא אחר, תוכלו למצוא מבחר חומרים מקוריים

 הרחבה וקריאה מעבר לכתב עת זה ניתן למצוא בפירוט רב באתר. המציגים את היבטיו השונים.

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

   שהלאמה טובטן י 

 זסמו להשותרגום: 

 

 https://www.lamayeshe.com/article/refuge                                                                מקור:
  

 
 

( ישה  טובטן  מנזר Thubten Yeshe   ,)1935-1984לאמה  באוניברסיטת  והתחנך  בטיבט  נולד   .
ה הפליטים הטיבטי בהודו.  נמלט מהכיבוש הסיני והמשיך את לימודיו במחנ   1959-סרה בלהסה. ב

מה טובטון זופה רינפוצ'ה, החל ללמד בודהיזם למערביים  אל  י,, יחד עם תלמידו הראש1969  -ב
ייסדו את הקרן    1975-ללמד דהרמה ברחבי העולם. ב   החלו   1974-מנזר קופן ,קטמנדו נפאל, ובב

  מרכזים   160-ארגון בודהיסטי בינלאומי שמונה היום מעל ל(,  FPMTלשימור מסורת המהאיאנה )
 מדינות. 30 -ז פעילויות ביותר מכמרו

 

 

** * 

היא הצעד הראשון בדרך הבודהיסטית לחופש פנימי, אך אין זה משהו חדש.  מחסה  לקיחת  

כל חיינו, למרות שזה היה בעיקר בדברים חיצוניים, מתוך תקווה למצוא מחסה  נהגנו לקחת  

באוכל,  מחסה  וקחים  לם  ריבכסף, ויש שבסמים. אח מחסה  יש בינינו שלוקחים  ואושר.    ביטחון

. רובנו מחפשים ביטחון במערכת יחסים עם גבר  שטופי שמש  בטיפוס בהרים או בחופי הים

או עם אישה. במשך כל ימי חיינו נסחפנו ממצב אחד למצב הבא אחריו, תמיד מתוך ציפייה 

 ןמע ל  זו אחר זו, הציעו אולי הקלה זמנית, לפעמים, אבל בלנו,  . המעורבויות ש מוחלטלסיפוק  

פות רק מעמיק את הבלבול שלנו במקום  בנכסים גשמיים ובהנאות חולמחסה  האמת, חיפוש  

 לעצור אותו. 

 

רק מחסה  עלינו לקבוע לעצמנו האם החוויות שלנו היו, או לא היו, מיטיבות. כשאנו לוקחים  

מפני שאנו    ,מתפכחים בעצבואנו    ,ת ההיאחזות רק מחמירהבתחושות וברגשות נעימים, בעיי

מחסה ה חולפת. אנו לוקחים  ה שמתברר כהבזקים בלבד של הנאלסיפוק מתמשך ממ  םפימצ

 בחשיכה ושוקעים לתוך חשיכה עמוקה יותר.

 

שמתחיל בגילוי הפוטנציאל הבלתי מוגבל   טי הוא תהליך של פנייה פנימההבודהיסהמחסה  

אדם.   כבני  האנרגיהשלנו  להתפתחות  עצומה  התלהבות  מייצר  זה    לדתהמוה  כמוהח-גילוי 

בודהשלנו היא  ומושלמת  שלמה  חוכמה  מזרחי יות.  דימוי  בנו  מעלה  "בודהה"  המלה  אולי   .

"לוטוס פתוח". כשאנו   לגמרי,  תודעה פתוחה  ופירושה  רק מלה,  היא  "בודהה"  אבל  ורחוק. 

סוף   שבנו  מגשימים  סוף  האנושי  הפוטנציאל  הזאאת  השלמה  לפתיחות  של  ומגיעים  ת 

 .תהוודהתודעה, אנו הופכים לב

 

. נראה יכולת שיפור עצמי  חסריחסרי ישע ותחילת הדרך אנו מרגישים חסרי תקווה,  אבל, ב 

שבודהה נמצא איפשהו בשמים, לגמרי מחוץ להישג ידנו, ואנחנו לא כלום. אך אין זה נכון; אל  

ה שקיימוני,  עצמנו.  בערך  להמעיט  פעם  לנו  היה  ההיסטורי,  יותר  מבולבל  אף  בודהה 

אך   גילוי  עמצבאמשאנחנו,  הגיע  החבויה  כמה  והח  ית גיראנות  הוא  ישנם  להתעוררותשבו   .

ה  ולכל  בודהות,  עם  אינספור  תודעותיהם  את  לאחד  הפנימית  היכולת  יש  החיים  יצורים 

 .תעוררותהבהירות שאין בלתה של הה
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וחוו    ם רבים הגיעו לתובנהבימי חייו של בודהה שקיימוני, אנשי   אושר עילאי מופלאעמוקה 

, אנו עדיין  רב כל כך  ראו אותו. למרות ההיעלמות הפיזית שלו לפני זמןש  ה מכךאוצכתרק  

מ הכוחות  של  ח  וכהנהנים  טיפוח  באמצעות  וחמלתו.  בנוחוכמתו  ופיתוח מתמשך    החבויים 

במידה   לאחרים  להועיל  יכולים  אנחנו  גם  שבנו,  החוכמה  מאד.  של  משנה  רבה  כמה לא 

לם הפנימי שלנו יכול להישאר יציב ומאוזן נד, העוד תנמ   העולם שסביבנו משתנה והמזל שלנו

כאשר הוא מחוזק על ידי ההבנה העמוקה הזאת. חוכמה מביאה אושר שלא מכזיב, שלא כמו 

ארעיים אותם   רגעי הנאה קצרים, מפתים  של מחסה  אובייקטים  רק  חד  , שמביאים  ושאינם 

 .מעייםמש

 

בבודהה היא קבלה   מחסהחת  לקי.  הם הבודהה, הדהרמה והסנגהה  מושאי המחסהשלושת  

זוהי ערות  של ההנחיה מישויות   הנוכחיים.  ולחוסר הסיפוק בחיינו  לבלבול  כתרופה היחידה 

את היכולת הרדומה שלנו להשגת חירות פנימית. יש  להגשים  הדרך היחידה בה אנו יכולים  

למחסהשני   והפנימי.  יחה:  פנים  מבודהמחסה  צוני  הנחיה  חיפוש  פירושו   יםיח  ותחיצוני 

חרור ללא מורה. בודהות גם מספקים השראה והם  , היות שאין אנו מסוגלים להגיע לשועכשי

לחיקוידמויות   הוגים במצב  עילאיות  כשאנו  בתודעה שלנו ממלאת  הער.  שלו  , ההשתקפות 

ובאותנו   זה  בשמחה,  קורנת.  זרע  ערים    איננוווה  ת שבהשלמרומראה  אנרגיה  באופן מלא, 

הבודהה  -הזה, טבעהערות  פנימי מכוון לזרע  מחסה  חד מאתנו.  א  ל כ  וךנמצא בתהבודהיות  

 של עצמנו.המחסה הפנימי הזה. אנו מבינים, שבסופו של דבר, אנחנו 

 

אם אנו משוכנעים שאין לנו תקווה ושאיננו מסוגלים להשתנות, או אם אנו חושבים שאנו כבר  

ת התודעה וחנים בכנות אבו  אנ. אך אם  מחסהמושלמים, אז כמובן שאין שום סיבה ללקיחת  

המחלה  את  בבירור  לזהות  נוכל  שלנו,  היחסים  מערכות  דפוס  ואת  חיינו  אורח  את  שלנו, 

זו, הישות   רופא שמאבחן אליה אנו פונים משמשת, בעצם, כהערה  הרוחנית שלנו. בנקודה 

 את בריאותנו.  את המחלות שלנו ומחזיר לנו

 

ה  היא  הבודהה  לנו  שרושם  את  היא    הרמדה  דהרמה.התרופה  שמבינה  החוכמה  חוכמה: 

בדהרמה פירושה מחסה  נו. לקיחת  חבוי בהלשחרור עצמי  ח  וכוחושפת את ה  טבענו האמתי

זו   בחוכמה  את    עכשיו.שימוש  שישקם  מה  האנושיתחושזה  הכבוד  הייתה ת  כה  שעד   ,

להרגי לנו  ויגרום  חיובי  וש שאחרי הכמעורפלת,  לעשות משהו  יכולים  אנו  ל בנל,    ו. מנ עצוגע 

שלוקחים   לעולם  מחסה  אלה  עמוק  המקלט  אינם  באופן  מיואשים.  או  אבודים  מרגישים 

כאלה. ככל שהכבוד העצמי שלנו והביטחון העצמי  מדוכאים  משחרר אותנו ממצבים מנטליים  

גם  שת החוזק הפנימי  . כשאנו מגלים אמשתפריםגדלים, היחסים שלנו עם אחרים   לנו אנו 

 . ים אותוכבדומ יםהבודהה באחר-מזהים את טבע

 

להגיע   כדי  כלים  רק  הן  דהרמה;  אינן  ותפילה  מדיטציה  הבנת המציאות.  פירושה  הדהרמה 

הזו. הפנימית  הדהרמה,    לחוכמה  את  נבין  לא  לגמרי  אך  היום,  כל  מדיטציה  נעשה  אם  גם 

על הדהרמה, אמצעים  נם דהרמה; הם רק ספרים  . גם הטקסטים הדתיים אינשיג מעט מאוד

כל אחד מאתנו  על  יה אישית שדהרמה. דהרמה אמתית, או דת, היא חווהל  ע  להעברת מידע

בתוכו, מאתנוב  לעורר  אחד  בכל  דהרמה  פעמון  יש  להעיר   עצמו.  כדי  בו  להשתמש  ועלינו 

כלל התודעה שלנו עסוקה   במחשבות    במלואהולהפעיל את החוכמה הרדומה שלנו. בדרך 

נאחזות   עצמן:  על  וחוזרות  מועילות  לא  ייאוש  נות  ומיבדעבשות,  או  קנאה  כעס,  ומייצרות 

מתחמ לצלצל כשהן  פירושו  הדהרמה  תרגול  מאתנו.  שלנו,   קות  הפנימית  החוכמה  בפעמון 

הערני  יות  לה את  ולנקות  הזמן  ל  פסולתכל  ההיאחזויות  שנצמדת  את  שלנו,  תודעה 
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  ומנעצלתרגול יומי, אנו ב  ל זהובהפיכת כחלומות בהקיץ שלנו.  וההתמכרויות שרודפות את ה

האנרגיה שלנו הופכת לחוכמת דהרמה. ואז אנו באמת לוקחים    יכולים להפוך לדהרמה; כל

 לווסת את חיינו.  ה, ומאפשרים לדהרמה הפנימית לבדמחסה

 

כמ  למחסההשלישי  המושא   הם  בחוכמה.  שניחנו  מאלה  מורכבת  הסנגהה  הסנגהה.  ו הוא 

והאחיות  ה רק אלה שעוטים    אינהה  הנג ס   לנו להחלים ממחלה.  חברים שעוזריםהרחמניות 

גלימות אדומות או צהובות, אלא גם אותם חברים שמשפיעים עלינו לטובה. חברים רוחניים  

ביניהם לבין החברים הרגילים    וררים בנו השראה, ולכן יש להבדילאלה ממריצים אותנו ומע

למשל, אותנו.  מגי  שמעכבים  אחד  כל  הנוכחי  המדיטציה  ראלקורס  ועם  שונה  מרקע  ה יי ע 

ליבנוש את  פתחנו  אבל  שנרגיש    ונה.  להיות  יכול  עמוקות.  מאד  בחוויות  ושיתפנו  לזה  זה 

החברים שהכרנו כאן מאשר כלפי חברים ותיקים יותר בבית. ולמה כלפי  יותר    חמימות רבה

 ליופי של חוכמת הדהרמה.חד רגישים תחושה של אחדות: הגבנו י זה כך? כי אנו מ

 

רוחניים אמתיים תומ ומקדמים  זם  כיחברים  זה זה  ה בזה בתרגול שלהם  את הצמיחה של 

ידי הסביבה שלנו ובמודעותבידע   זקוקים לתמיכה, כי אנו מושפעים כל כך בקלות על  . אנו 

שמקיפים האנשים  ידי  ו  ועל  כבד  שתיין  שאני  נניח  בידיאותנו.  עצמי  את  לקחת  ים החלטתי 

הזה.   על ההרגל  היום!  ואז ולוותר  "כמה חם  יאמר,  אני    בהה  חבר  אז  לשתות משהו."  נלך 

 באותו בור.שוב אתו באותו יום, ושוב ביום למחרת, ובמהרה אני מוצא עצמי הולך 

 

למשל,   לחיבה.  היאחזות  בין  קרובות,  לעיתים  מבלבלים,  אנו  רגילות  בחברויות  מזה,  יותר 

, רבערב של שתייה ביחד. אם אסחיבתו אלי בכך שיציע שנצא ל   החבר שלי עשוי להראות את 

וה חברותי  שאינני  לחשוב  עלול  להכשיל  וא  יכולים  חברים  כך  מוותר.  אני  אז  דחוי,  ירגיש 

סוג החיבה שמורכב רק מהיאחזות    בהפגנת ח, אבל  ואותנו. הוא לא השתמש באיומים או בכ 

-את עין  וני שנפתחהימנע ממנו. לכן חימצב שהייתי מעדיף ללהיצמדות, הוא הוביל אותי  מו

כולה לראות את ההבדל בין מה ה אמתית לבין היאחזות גרידא ויבאהן  החכמה שמבחינה בי

לס עלינו  לנו.  שמזיק  מה  לבין  אתנו  התגובות  שמיטיב  על  ולא  זו,  חוכמה  על  לגמרי  מוך 

 הרגשיות המשתנות כל הזמן.

 

דים שלי כשאני מבקר את התלמירוחניים    של חברים  םחשיבותאני יכול לראות בבירור את  

של קורס למדיטציה, הם שמחים    מצאים בין חברים בסביבה תומכתנם  ה  בכל העולם. כאשר

ומנסים לתרגל בעצמם, האנרגיה שלהם נ עוזבים  מוגה לאיטה,  ומתלהבים. אך אחרי שהם 

הבאה בפעם  אותם  רואה  בד  וכשאני  שוב  שלנו  יהם  הצורך  את  מראה  זה  ת  עושפהבכאון. 

הנכמחזקות,   בערוצים  לזרום  שלנו  לאנרגיות  כזו    .יםונשגורמות  השפעה  מי שמספק   –כל 

 שייכים לסנגהה האמתית.  –אנשי מזרח או אנשי מערב, לבנים או שחורים, גברים או נשים 

 

לקחת    צריך ברור שהדחף  כבר  התודעה מחסה  להיות  את  לפתח  הצורך  מראיית  מתעורר 

 ןיתשנית ולאו דווקא משהו  יסט זוהי חוויה פנימו. להיות בודהשלנו ולטפח את החוכמה שלנ

ח התנהגות  באמצעות  אנשים  ילמדוד  פוגש  אני  קרובות  לעיתים  מחזיקים  שאינם  צונית. 

מסוי פילוסופית  או  דתית  אבל,  בהשקפה  לוקחים  מת,  והפשוטה,  השקטה  מחסה בדרכם 

עצ של  לצרכים  רגישים  הם  אחריםבחוכמה.  ושל  לחייהמש  לתת ומנסים    , מם  ם מעות 

, אנשים כאלה הם בודהיסטים, למרות  יעתלדאמצעות התפתחות עצמית ועזרה לאחרים.  ב

 הדהרמה שלו. על ם מעולם לא שמעו על הבודהה שקיימוני או שאולי ה
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ולתת  מחסה  לקחת   פסיבי  באופן  לשבת  שניתן  לחשוב  טעות  זו  תהיה  אך  קשה,  לא  זה 

על    ם אחראי  םהבודהה אמר, "אתעבורנו.  בודה  לבודהה, לדהרמה ולסנגהה לעשות את העב

מבלבול היא    ." מה שמציל אותנוכםעל השחרור של עצמ  ם אחראי  ם תוא   כםצמהבלבול של ע

מושאי  המשמעות של שלושת  הבנה מלאה של  תוך  מחסה  החוכמה שלנו. אם אנו לוקחים  

תצמח המחסה שלנו  החוכמה  אותנו מעצמה  ו  ,  ללכת  בנחישות    תמלא  בדרך  אנרגטית 

 ר.  לשחרו

 

מסוימת על ההתנהגות שלנו.    חריות א  נו, אנו לוקחים על עצמ רשמיבאופן  מחסה  שלקחנו  מ

"מה על תגובה.  ושל  פעולה  ולבחון את התהליכים הפנימיים של  להתבונן בתודעה שלנו  ינו 

ושה התודעה שלי כעת? איזה דחף מתעורר? כשאני פועל כך, מה התוצאה?" למשל, עלינו ע

אחרים   כיצד  כשאנו  להתבונן  כ   אומריםמגיבים  או  לצורך,  ריקות, שלא  ים  מדבר  נו שאמלים 

. גם לתקשורת גופנית יש השפעה גדולה על  רב  חוש כמבלי להבין מה שאנו אומרים. למלים י 

הת שלנו,  היציבה  על  אחרים;  עמוק  רושם  משאירים  שלנו  הפנים  והבעות  שלנו  נועות 

שים אחרים, חשוב להיות קשורות באנ  הבעיות שלנוורוב  של אנשים אחרים. היות  התודעות  

 . במישהונע מלפגוע ולהימו תנערניים להתנהגו

 

יכולה להי נקרא  זה של פעולה ותגובה  התהליך ה פס כמונח פילוסופי טכני,  תקרמה. קרמה 

היא   אלא אבל  לצ  אינה  עלינו  תוצאות  לאילו  לנו  אומרת  היא  שלנו.  האישית  פות  החוויה 

אך  ,  מהרוחני. אנו רוצים לעשות מדיטציה ולפתח חוכבתרגול  חיוני    תפקידלה  יש  וממעשינו,  

והמו  אם ובתודעה המפוזרת  ננסה לשלוט בהתנהגות שלנו  נגיע רחוקלא  לא  . טרדת שלנו, 

כדי ליצור את  מבחינה  בשל כך אנו אומרים, "שמור על הקרמה שלך." עלינו לפעול בחוכמה  

 התנאים הפנימיים הטובים ביותר להשגת המטרות שלנו. 

 

ול;  הדהרמה היא הדרך לבלב  ברמע: בודהה הוא התודעה הפתוחה לגמרי, המצב שלסיכום

ויכולים לעזור מאלה שניח  תוהסנגהה מורכב  של החוכמה שמובילה למצב הזה; נו בחוכמה 

זה   הוא  בחיינו  המתמיד  הסיפוק  חוסר  בדרך.  לקחת  שדוחף  לנו  בבודהה, מחסה  אותנו 

רכוש גשמי מעולם לא גרמו ובחלומות בהקיץ  באחזות   אנו מבינים שהי  בדהרמה ובסנגהה.

הבנה של המציאות,  ב ונזכה  הסיפוק הזה  -י שניפטר מאישמחזיקה מעמד. לכן, כדשמחה  ו  לנ

 בחוכמה: הדרך לחירות פנימית. מחסה אנו לוקחים 

 

בראיית  אך   להגזים  שלא  להיזהר  לקחת  יבעיותעליכם  לא  וגם  בכם  עצמכם  מחסה  עבור 

שכל זכרו  ול  בלבד.  מבולבלים  כולם  פעהיצורים  בכל  לכן,  מאושרים.  לושאם  א  קחים  תם 

איממחסה את  דמיינו  אביכם  ו  כם,  את  את  אלה   קרוביכםואת  חבריכם  לצדכם,  מאחוריכם, 

מסביבכם.   האחרים  היצורים  כל  ואת  לפניכם,  אתכם  עם  או  שמעצבנים  חשבו,  חמלה ז 

התחלה, שאין לו  ני, חיים בבלבול מזמן  , "כל היצורים החיים ביקום, כולל אוהתכוונות אוהבת

הזדמנות לפתח  במכשולים. כעת יש לי  כל הזמן    ונתקלים  א אמתייםברים ל דב  מחסהוקחים  ל

ולהתאחד   של התודעה הפתוחה לגמרי.  מוגבל    הבלתיהידע  ם  עאת היכולת האנושית שלי 

הנ לתודעה  להקשיב  היחיוהמבולבל  צמדת במקום  הדרך  זו  לחוכמה;  אקשיב  שלי,  דה ת 

היצור שאר  כל  ואת  עצמי  את  בדהרמה מחסה  ח  אק   זאת סיבה  מים.  לשחרר  בבודהה, 

 ובסנגהה."

 

את בודהה שקיימוני: אור לבן קורן מכתר ראשו, אור אדום מגרונו ואור   העלו בעיני רוחכם ואז  

יכולים   אתם  מליבו.  רוחכם,  כחול  בעיני  המו  ,מובמקולהעלות  שלכם  את  הרוחני  מושא  רה 
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כמי מוקירים    שאתם   חר א  יישו או מדריך רוחנ  ת לכם יותר, א טבעי  או, אם זה    ,עיקרי למחסה

כל תעתוע.   על  רוחכם את מושא המחסהשהתגבר  עדינה שלכם    יש להעלות בעיני  בצורה 

מקרין  ואוהבת,   אלה  כשהוא  אור  קרני  הצבעים.  שלושת  כל  זורמות  את  ולתוך  לתוככם 

את הייאוש ואת ההמעטה שלילית, במיוחד  את כל האנרגיה הומטהרות  סביבכם,  מהיצורים ש

  .בערך העצמי

 

עש  בנקודה לקיחת  זו  "אם  שאלה.  להתעורר  החוכמה מחסה  ויה  על  לסמוך  של  עניין  היא 

טקס   לנו  יש  מדוע  עצמך,  של  של  הפנימית  זה?" מחסהלקיחת  רשמי  טקס  נדרש  מדוע   ?

יין את ההגעה א מצ: הוהמחסהלנו עד כמה חשוב הוא רגע לקיחת    התשובה היא שזה מזכיר

חיונית   לתובנה  לשלנו  פ  צמנו. ע  של   טבעבנוגע  הרבה  כך  ביטחון כל  חיפשנו  בעבר  עמים 

ביותר:  הנעלה  הגורל  את  להגשים  שלנו  הפנימית  היכולת  את  גילינו  כעת  אבל  בשטויות 

אנו   מלא מסבל.  לקחת  נחושים  שחרור  במקום  ואילך  זה  בתעתועיםמרגע    חולפים,   מחסה 

ה-גייתבאנרמחסה  ניקח   שלנו,  החוכמה  והבהירה  ל טהורה  לשח ונצא   ה המעש.  וררדרך 

 שלנו. הנחישות מחזק את מחסה  הטקסי של לקיחת 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    כולם לאוצרות בעולמנו הארצי. ינים נחשבים ופנ"זהב, כסף, יהלומים 

גוף   של  האוצרות  הינם  והסנגהה  הדהרמה  הבודהה,  הבודהיסטי,  בעולם 

 החוכמה שלנו.    הרמה וחייהד

ידי מחוי ע מיטיבות של את התוצאות הבות לשלוש אבני החן אנו קוצרים  ל 

ת יבומיימיות אלו, אשר בסופו של דבר נושאות עימן השפעות מיטאבני חן ש

משמ  מכל  שהינן  יותר  הרבה  עימןעותיות  שמביאות  חן  האבני    ההטבות 

  גשמיות."ה

 

 ( Hsing Yun) סינג יון
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    מחסה קחתל

 גיל פרונסדל 

 יוסי אדםתרגום: 
 

 

 

    refuge/-for-articles/going-https://www.insightmeditationcenter.org/books                   :מקור
    

 
 

של   הראשי  המורה  הוא  פרונסדל  קליפו  Insight Meditation Centerגיל  סיטי,  הוא ברדווד  רניה. 

וי מאז  מתרגל  ובארה"ב,  באסיה  וזן,  ה1975פסנא  הוא  בבורמה, .  התהרוואדה  במסורת  נזיר  יה 

יותר הוסמך ככומר זן. הוא בעל תואר דוקטור בלימודי דת מאוניברסיטת סטנפורד, ומחברם ומאוחר  

 של ספרים ומאמרים רבים.  

 

 * * * 
 

ההתע את  קרובות  לעיתים  מדגישים  הבודהיזם  כמטרה.  לימודי  למעשה, וררות  אך 

הידו הפנימית  מחלקיח" כה  עהטרנספורמציה  חשובה סהת  פחות  לא  להיות  עשויה   "

" מתייחסת להחלטה לבסס את חיינו על הליכה בדרך  לקיחת מחסה מההתעוררות עצמה. "

אנו   כאשר  השחרור.  מחסהאל  אנו  לוקחים  לצד ,  מאי   מתייצבים  שנובעים  והאמת  הטּוב 

 .זותאחהי

האנ יש בשפה  משמעויות  גלית,  שתי  הע  ותששמדגי,  מחסהלמושג  הקשורות  נן  של את    רך 

. המשמעות הראשונה מתייחסת למקום בו אנשים יכולים  למחסהַסַרָנה המילה הבודהיסטית  

מתייחסת   השנייה,  המשמעות  מסכנה.  הגנה  לשב,  לאזורלמצוא  הוקם  דומה  טבע,  שמורת 

להגן   ערך על  כדי  כבעל  בושנתפס  ולתמוך  מחסהיזם,  ודהבב  .,  שתי  לקיחת  את  מכילה   ,

ביותר  היקר ביותר והיפה  וגם שמירה על    ,עצמנו מסכנהגן על  דרך להו  ז המשמעויות הללו:  

 .  שבנו

הוא עתיק כמו הבודהיזם עצמו. הוא התחיל עם אלו שהפגישה עם    לקיחת מחסההמנהג של  

ולהוראתו  לו  ם  רות מסישזה עתה התעורר השפיעה עליהם כל כך, שמיד הצהירו על  הבודהה  

" "לוקחים מחסהשהם    הצהרהב, הייתה  ירותם סמ  ת. הדרך שבה הביעו א)כלומר הדהרמה(

התעוררות, הם הפכו גם הם  חוו  מתלמידיו  עם חלוף הזמן, כאשר כמה    ובדהרמה.בבודהה  

יחדיו , הדהרמה והסנגהה מוכרים  הבודהה.  העריםהקהילה של האנשים  כלומר    –לסנגהה  

ם  מונת א  על מצהיריםהמחסות אנשים אשר הבינו את הערך שבשלושת   ."המחסותכ"שלושת 

 , בדהרמה ובסנגהה.בבודהה" לוקחים מחסהבאומרם שהם "

ההיסטורי, לדהרמה שהוא לימד ולסנגהה של  לבודהה  מתייחסים  המחסות  לפעמים שלושת  

חר  החיצוני" מאהמחסה  המתרגלים שהלכו בעקבותיו במשך מאות שנים. אפשר לכנות זאת "

מתק שלושת  והוא  אבל  לנו.  מחוץ  שמעלאיכם  ג  םמתייחסיהמחסות  יים  פנימיות  וררות  ויות 

  ,כולנושיש ל  פנימיות  או יכולותהדהרמה והסנגהה. מאחר ואלו מצבים פנימיים  הבודהה,  את  

     "הפנימי.המחסה " כנותםאפשר ל

הפוטנצ  , חשובבבודהה  החיצוני  המחסה   את  בעצמם  מגלים  אנשים  ומעט    יאלמאחר 

למה שיכול להיות  דוגמה    דההבבות  וארל זה מועיל    ,לכן בהם.    קייםש  לטרנספורמציה רוחנית 

ע  ו פגשעלולה לדרך  בבנוסף לימודי הדהרמה מגנים עלינו מבחירה    .לכול אחד מאתנואפשרי  
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החיבור  מועילים ומיטיבים.  ותורה  לנו תרגולים  מספקים  בחופש ובהתעוררות שלנו, ומצד שני  

     התרגול.  דרך  את ו נרים ולקבל תמיכה מאלה שחולקים עמלנו דרך ללמוד מאח לסנגהה מציע

אותן  תקוראבבודהה  פנימי  מחסה  לקיחת   ובונה  שלנו  הפנימיות  מחסה .  ליכולות  לקיחת 

השלווה    תמטפחומזהה  בבודהה   את  לחוות  שלנו  היכולת  .  תהיאחזו -ובאי  פגיעה-שבאיאת 

עקירת  המציבהיא   של  האפשרות  את  וה  בפנינו  התעתוע  השנאה,  שהם  חמדנות,  הפחד, 

סבלנו.   לרוחניותראה  מ  כןומקורות  יכולתנו  את  בבודהה פנימי  מחסה  לקחת  בשלה.    לנו 

 להתפתחות רוחנית וטרנספורמציה.בפוטנציאל שלנו  הביטחון משמעותו, לסמוך על 

  שלהעיקריים  דרכים. מפני שאחד מהמאפיינים  בכמה  הפנימי בדהרמה ניתן להבנה  מחסה  ה

מי היא לקחת על  ניהפה  חסמהל  הוא הימנעות מפגיעה, דרך עוצמתית להישען עדהרמה  ה

שלנו,נועצמ כמחסה  הדהרמה  -לאימחויבות    ,  מציאות  אבסטרקטי  עיקרון    אינהפגיעה.  או 

היא   אלא  עושים  צומחתאבסטרקטית;  וממה שאנו  את  .  ממה שאנחנו  אנו מקדישים  כאשר 

ולחיות  הוראת הבודהה  חיינו, ומאפשרת לנו לתרגל את  בפגיעה, הדהרמה זורמת  -לאיחיינו  

 יה. ונרמבה

זה .  בהליכה בנתיב השחרוראת יכולתנו לקיים יחסים תומכים  כולל  הפנימי בסנגהה  המחסה  

פגיעה -איהליכה בדרך של  טוב לב, חביבות, חמלה, ונדיבות כלפי אחרים וכלפי עצמנו.    כולל

במאמצינו   ורק  אך  תלויה  אינה  נתמכת  והתעוררות  היא  בלתרגל;  אחרים  גם  עם  יחסים 

מצבים אלה, אבל  להיות במיטיבות. כולנו מסוגלים  ועמדות  יבציות  מוט   ת,שורגשמאופיינים ב

בסנגהה הפנימית משמע להיות בטוחים  מחסה  ם מהם. לקחת  מתעלמיאנו  לעיתים קרובות  

 שאין הוא גלוי לעין. כבטוב הפנימי שלנו גם 

כאשר  ולסנגהה  דהרמה  ל,  לבודהההתייחס  הבודהה   לקחת  הוא  הפנימיים  אנשים  עודד 

האחרונים  בעצמם  סהמח בימיו  אתם  הוא  .  כאשר  לחיות  צריכים  "אתם  של  המחסה  אמר, 

ללא כל  כמחסה שלכם  עליכם לחיות עם הדהרמה  .  כמחסה שלכם   עצמכם, ללא אדם אחר 

אחד    ם. אףבעצמ  התרגול   אחר." המשפט הראשון מציע שאנשים חייבים לצעוד בדרךמחסה  

,  שהדהרמה נמצאת בתוכנו  היא  ניהשפט  המש  ; משמעותו של בעבורםיכול לצעוד  אינו  אחר  

 שלנו. ביכולות

אינם  כאשר הדברים שעליהם נסמכו  בדהרמה ובסנגהה  ,  הבודהלמחסה בפונים  האנשים  יש  

עוד בהם  בעבודה,  תומכים  שינויים  יכולים  בריאות,  בים,  יחסבכספים,  ב.  להיות ובחברה 

ר  ש אחרי האושחיפו  , כןל  .סויםשהם יהיו באופן מכאשר הרווחה שלנו תלויה בכך  מלחיצים  

לאורך זמן ונמשכים  , הדהרמה והסנגהה אמינים  הבודההעובד לאורך זמן.  אינו  מחוץ לעצמנו  

 .  הפנימיים שלנו  עם המציאותהסכמה יחסים של בשלווה ובתבונה, ב כאשר אנו מוצאים אותם 

,  יםולגים, תריכולים לתמוך בנו בזמנים קשים. הם כוללים ערכ  דהרמה והסנגההה,  הבודהה

לנו לחיות עוזרים  עלינו מהתנהגות הרסנית, אלא  בלבד שהם מגינים  שלא  והבנות  בנות,  תו

 הטובות ביותר שבליבנו.האיכויות לנו לממש את  עוזריםהם  בתבונה. 

מייצגים.    והסנגהההדהרמה  שהבודהה,  פי מה    ל עזו בחירה לכוון את עצמנו    לקיחת מחסה

כך שהוא יהיה להיזהר בדיבורי  ני מכוון את חיי  יו אכשמע  ליט, "זה יכול להיות פשוט כמו להח

לאחרים."    היכולזאת    "  .כן להזיק  מבלי  לחיות  "אנסה  התחייבות,  זה  להיות  יכול  לאחדים 

,  ור השחרשהם מקדישים את עצמם לדרך  כ  ,בדרך חייהםלהוות שינוי רדיקלי, אפילו מהפכני  

 חמלה.התבונה וה
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שמתייחסים   אנשים  מחסללקיחיש  לחיים  בות  מחוי  לאכ  הת  ונלהבת  אמיצה,  מוצקה, 

זמנית   שבו  מחויבות  זו  וחמלה.  רוחני  חופש  על  בדרכים  מעוררת  מבוססים  לפעול  אותנו 

כאשר אנו סומכים   אפשר להניח לדברים בלתי נחוצים רביםרגיעה עמוקה.  ומעודדת    , חדשות

מה דהרב,  ההדבבו  סהלקיחת מחעותית.  ה שתספק לנו תמיכה עמוקה ומשמעל דרך הדהרמ

של הדברים היפים    הצמיחהמזינה את    באותה מידה שהיאמגנה עלינו מפני סכנות  ובסנגהה  

 ביותר שבתוכנו.    

 

                 

        

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 תו בודהה? ה בבודהה, אבל מהו או"אנו לוקחים מחס

נולד, חסר גוף, -ני, לאזמ-ה הוא אלודהכשאנו רואים בעין החוכמה, אנו יודעים כי הב

התודעה או  היסטוריה   של  האמת  הגשמת  קיום,  לכל  הבסיס  הוא  בודהה  מקום. 

התעורר, רר בהודו. למעשה הוא מעולם לא  שהבודהה לא התעו   תנועה. כךחסרת ה

 מעולם לא מת.  מעולם לא נולד, 

 "זמני זה הינו ביתנו האמיתי, מקום משכננו.-אלבודהה 

 

 
 ה צ' אג'אהן

 

 

 ( Hui Neng)  גחווי ננ
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    בבודהה  לקחת מחסה
 

 ךאטארה בר
 

 אורנה טאוב תרגום:
 

 

 

 buddha/-the-in-refuge-https://www.tarabrach.com/taking                                              :מקור
  

 
 

פוי רגשי , סופרת ומורה למדיטציה לרי ,פסיכולוגית אמריקאית   Ph.D ( ,Tara Brachטארה בראך ) 

רוחנית. פ  והתעוררות  הפניערבימ  יהגסיכולומשלבת  בודהיסטי,  בתרגול  חומלת ת  לב  תשומת  ית 

והחיצוני. הפנימי  העולם  עם  ב במגענו  בכירה  כמורה  ומשמשת   Insight Meditation -ייסדה 

D.C. Washington, Community of(CWIMמ בצפון    למדת(,  מדיטציה  של  ריטריטים  ומובילה 

מכר רבי  שני  של  מחברת  ובאירופה.   Radical Acceptance (2003) ,True Refugeאמריקה 

(2013). 
 

 * * * 
 

 

"ל " מחסהקחת  כמורה שואלים אותי תכופות: בתרגול הבודהיסטי, מהי משמעות ההסכמה 

לבודב לסגוד  זאת  התפל ל  או  בודהה?הה? האם משתמע מכך שעליי  אין  לבודהה? האם  ל 

 סוג של אל?העמדת הבודהה כ"אחר" או כ

 

מקומות   שלושה  ישנם  מסורתי,  בסיסיים  באופן  לממחסה  נוכל  וביטחון בהם  שלווה  צוא 

  לנו פגיעות האנושית ש תוכל הוללב המתעורר שלנו, מקום בו  לתודעה    , מקום מקלטאמיתיים

 ולהתעורר מטראנס הפחד.  ם,פני  ולמ םפני  דד. תחת כנפם, נוכל להתמולנוח מעט 

 

רמה )הדרך( והשלישי השלנו. השני הוא הדהער  הראשון מבין אלה הוא הבודהה, או הטבע  

 (. המתרגליםהוא הסנגהה )קהילת 

 

ה מחס , אנו חוזרים שלוש פעמים על המשפט: "אני לוקח  טלפבאימון הפורמלי של לקיחת מ

, שיש נוסחה". אולם, למרות  גההבסנ  סהמחח  ני לוקרמה, אהבדמחסה  בבודהה, אני לוקח  

 אין זה ריטואל ריק או מכני, אלא אימון שכוונתו להרחיב את ההבנה והכוונה שלנו. 

 

עמוק להיפתח  לעצמנו  מאפשרים  אנו  חזרה,  כל  ויותר  עם  שמאחורי   יותר  החיה  לחוויה 

ו: נאמונתל  ש  תר וקה יו, כך מוביל אותנו האימון להבנה עמהמילים, וככל שאנו נפתחים יותר

אל   נפתחים  שאנו  בככל  מכל  ושוכנים  הלב ההמחסמקומות  אחד  על  יותר  נסמוך  כך   ,

נפרשים   חיינוהאופן שבו  אנו לומדים לסמוך על  מחסה  ידי לקיחת  -והמודעות שלנו עצמנו. על 

 . מעצמם

 

 ואנו   בבודהה, בכמה מישורים,מחסה    לקיחתשל  אפשר לגשת לצעד הראשון באימון הזה,  

המשמעותי ביותר לאופי המיוחד שלנו. כך למשל, נוכל לקחת  שהוא    אופןהר את  חולב  םייכול

 2500מתחת לעץ הבודהי לפני    תעוררותבבודהה ההיסטורי, אותו בן אנוש שהגיע להמחסה  

 שנה. 
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או "מוגבה" מאיתנו,    , או מעמידים אותו כ"אחר"שהתעוררשאנו סוגדים לאיש  אין זה אומר  

א בתוכנו. לדוגמא, כשהבודהה נתקל  הבודהה שכבר נמצבע  ט  את ם  דיומכב  םשאנו קדיאלא  

פחד   חש  הוא  מכוואותם    –במארה,  ובטן  חזה  אחד  צגרון,  שכל  דוהר  לב  אותו  בכאב,  ים 

 מאיתנו חווה כשהפחד מכה בליבנו.

 

את   –ודהה את חוסר הפחד  בהגילה  הפחד במלוא תשומת ליבו,  נכונותו לפגוש את  על ידי  

מבלי להתכווץ או להזדהות    ו ודעיכת  הפחד  זהה את עלייתרה המהי הבו  הפתוחההמודעות  

לקיחת   באמתעימו.  השראה  יכולה    והתעוררותשל    מחסה  לנו  לקראת  ל שבדרכנו  לתת  נו 

 חוסר פחד. 

 

ו  תודעת טבעם עשויים לתור אחר ביטחון ומקלט ברוח החיה של  , אלה האדוקים מבד בבד

לתפ בדומה  הבודהה.  של  הער  ליוליבו  הו  א  שוילה  יכולים  לאם  אנו  מקלט  קדושה,  למצוא 

 סבלנו. לאכפתית ישות או נוכחות ב

 

למה ומתמסרת  באהוב"  מחסה  ראשון זה, אני לפעמים אומרת, "אני לוקחת  מחסה  בלקיחת  

חווה   אנישאני  לאהוב. בכמוסרת    כאינסופיותה של חמלה. כשאני חשה פחד,  איני  אותו  ך, 

ל  בגודלו   מספיקעצום  שהינו  ם מחסה  קומ   לתוךת  מטנש וקא  היפטר מהפחד, אלא דומנסה 

 באהבה. שלי  פחדלשאת את הכדי 

 

בפוטנציאל העצמי מחסה  בבודהה משמעותה לקיחת  מחסה  באופן המהותי ביותר, לקיחת  

לשחרור.   שיש  שלנו  להאמין  צריכים  אנו  רוחנית,  לדרך  לצאת  את  ולליבנלתודעתנו  כדי  ו 

בכל   ששימר את חיותובודהה, אותו כוח  של הו  וריפשיש לסיכולת להתעורר. הכוח האמיתי  ה

 המאות הללו, מבוסס על העובדה שהוא מדגים את מה שאפשרי לכל אחד מאיתנו. 

 

ע על  מגבילים  לסיפורים  בקלות  כך  כל  מאמינים  טבענו  אנו  שעצם  ושוכחים  טבע    –צמנו 

  באותה   סהמחוקחים  בבודהה, אנו למחסה  . כשאנו לוקחים  הוא מודע ואוהב  –הבודהה שלנו  

תחת עץ הבודהי. גם אנו יכולים להגשים את ברכת  א  תסידהר שהעירה את מודעות ת של יכול

 . ר. גם אנו יכולים להיות חסרי פחדהשחרו

 

אני   באהוב,  מפלט  שלקחתי  באומרלאחר  פנימה,  ליבי  תשומת  את  לוקחת   י:מסיטה  "אני 

ב רע  תודעה-לבמחסה  כל  על  מוותרת  אני  הזה".  אוהמתעורר  הבודהה ע  שטב  בהחשמ  יון 

הפתיחות   הערות המולדת של הווייתי,  מביטה אל   ,שלילמודעות  מעבר או מחוץ  דבר שהינו  

 של ליבי.הרכה 

 

קודם דקות  עלולה    לכן   כמה  שאניהייתי  החולפים    בליל  לחשוב  והמחשבות  הרגשות 

ידי לקיחת  בתודעתי אולם על  זהות  באופן מכוון,  דעות,  מחסה במו,  ,  גתוגמתפ  קטנהאותה 

 עימה, טראנס הפחד. וביחד 

 

את   שנכוון  כך  ידי  מהותעל  את  שנכבד  כך  ידי  על  ביותר,  העמוק  טבענו  אל  לבנו    תשומת 

באמת מחסה  מציאות חיה. אנו לוקחים    ויותר  טבע הבודהה יותרעבורנו  , נעשה  ההוויה שלנו

 ו. חנשל מי שאנ
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    קהילהב  לקחת מחסה
 

   הן אמארואאג'
 

 בי דו ירתמ :תרגום
 

 

 

 /https://www.inquiringmind.com/article/2601_18_amaro                                           :מקור
  

 
 

אג'אהן  אמארו,  אג'אהן של  המערביים  תלמידיו  מכהן    מבכירי  שנצ'ה,  מנזר כא  2010  תמאז  ב 

נת צ'ה, הקים בש  ידי אג'אהן-על  1979אמארו, שהוסמך לנזירות בשנת    אג'אהןאמרוואטי באנגליה.  

אג'אהן  1996 עם  במשותף  בראשו  ועמד  שבקליפורניה,  אבהיאגירי  מנזר  קבלת   את  עד  פסאנו, 

 –י  הא"  הם הואאמארו הוא מחברם של ספרים חשובים רבים, האחרון שב   אהןתפקידו הנוכחי. אג'

 אנתולוגיה של לימודי הבודהה על ניבאנה".  
 

 * * * 
 

גלגל הדהרמהבודהה לאחר שהתעורר, ה השל  הראשונה  הדרשה   , תמיד דרשה על הנעת 

ארק בודהה. בפהשל    וקהילת תלמידי  –  הסנגההראשיתה של    היה  הזהיום  הליבי.  לנוגעת  

בודהה. הר הראשון של  שיעול   להקשיבחצי תריסר נזירים נודדים  ישבו יחד  הצבאים בבנארס  

קונד הנזירים,  הוא  ניהאחד  הבין;  הראה  ,  האמתאת  את  הפעם  היה  הזה  הרגע  .  דרך, 

ה  נמסרה תורתושבה  הראשונה   ולבודהה  של  מיידית:    ניה קונד  ה של תגובהאחרים,  הייתה 

חייהם תמורה במאז   חוללהבודהה  הילה שהתקבצה סביב  הקה  ".תלמידךלהיות  "הייתי רוצה 

 .  בני אדם ני וישל מיל

 

  ,חיים פשוטיםיחד  אנשים החיים    ה של חשוב כל כך? קבוצ יחד כקהילה  האימון  אבל מדוע  

לב  על    המקפידים כך  ברכהיש בכך  מדוע    –ואיפוק  טוב  כל  כדי כה חשוב  זה  ? מדוע  רבה 

שותפים  אלמ,  ליאנוגע  ה  כלבעולם?  ב  תמורהלחולל   לי  היו  שיסייעו  לא  בחיי לדרך  לי 

 בחיינפש שיש  השלוות  בהבנה או  ולזכות בלפתח איכויות רוחניות  ייתי יכול  ה  לא רוחניים,  ה

 .  כעת

 

האקדמי התעניינתי מאוד בדברים מיסטיים. כשסיימתי את התואר    שלי  התבגרותבשנות ה

הרגשתי  תמיד    זמן. עד אותו  חנירו  שחיפומסע של  ל  ,מזרח ל  ושמתי פעמייעזבתי את אנגליה  

או  מוסד  סוג של  שום  במודע  ; לא חיפשתי  באופן אקראי  יתנחדרכי הרו  את  שאפלסשדי לי  

אלי להשתייך  אנטי.  הםקבוצה  רגשות  לי  היו  וחשבתי  -למעשה,  חזקים  האידאל  שממסדיים 

  ,ברתדוהיא    כאשר  ...אחריההאהבה, לך  רומזת לך  כאשר  "הוא להיות בעל נפש חופשית:  

 ן. חליל ג'ובראניסח  זאת כפי ש ה",לדבריהאמן 

 

" הרסניים במסעותיי  אותי  הוליכה  בה"  האובכן,  מקומות  עם  ללמשל,    –  לכמה  עליז  פטפוט 

בחדר הסמוך, מחבריו  שלושה  שהחבר החמוש והנזעם שלה מוחזק בידי    ןבזמ   להוטהצעירה  

כדי  -ארבעה  עד אובדן חושים  ייהאו לשת לילות בשבוע  הכבולה נפש  ר את ה לשחרחמישה 

לחיו  .תמיד התאמצתי  כי  חאף  לפתח    –רוחניים  ו  םייחופש  םיית  ידידות  מנסה  לב,  טוב 

נזק  ונדיבות תמיד  בתודעתי;  בלבול  האת    לפוגג לי    סייענראה שזה  לא    –  ולהימנע מלגרום 

אי של  ברשת  לכוד  מנסה  -הרגשתי  עצמילהיות  ביטחון,  עם  בעת  ו  שלם  את בה  כל    לספק 

      .תאוותיי
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  ארציים   הם, שערכייםיגושר  אחר   יםהמחפש  המעמד הבינונימ  יםמשכילים  צעיר  לחיי במחיצת 

הייתי כבר  הנורא מכול היה שבגיל עשרים  מאוד.    תשלילי  הייתה השפעה,  וחסרי מטרהמאוד  

אלכוהוליסט.   זאתלמעשה  רק  יכולתי  ולא  מידידיי  לראות  ,  במהירות  הידרדרו  שכמה 

  כך היה   , "מרילגסטולים  "מולו במעט.    שהוטרדו מכךה  לא נראָ ו  ותלהתמכרויות הרסניות אחר

בזמן כלשהו רק  שבביטוי היה אפשר לראות  אירוניה  את ה  –מצבנו    אתבאהדה  לתאר    קובלמ

כך  ש.  אחר  שמה  ידעתי  לו  בליבי  שבה  נזקקתי  סביבה  היה  מכול  את  אוכל  יותר  לפתח 

ביהפוטנציאל   להבחין  הטמון  יכולתי   אכן   –אחרים  וב  –שבי  טובות  הת   התכונומ  שרבות  . 

  ייתה טרגדיה.הזו , וכי בוזבזו

 

ילדות אדםבין    לפייסשאפתי    ימאז  ותמיד  בני  שעוררו  נפגע    הרגשתי,  לכן, תמחלוקממי   .

  בבסיסשהיו  ות  ידידההרמוניה והמיד    לעיני  בלטוהסנגהה הנזירית בתאילנד,    כשפגשתי את

  מהותה היא התקבצות .  "שהם יחד  "אלה  הוא  סנגההשל אותה קהילה. פירוש המילה  קיומה  

חלב ומים, מביטים זה בזה   כמו  ,ובשלום  "בידידות   החיים זה עם זה  םני אדם יחידיבשל    יחד

נבעה מההבנה שהייתה  לשלי  ראשונית  המשיכה הבעיניים טובות".     ה שלקבוצכאן  סנגהה 

וב ביותר  חשהויקר  דבר הכוראיתי  שכיבדתי  מה  של  את הרוח    םהישבמע  המבטאיםאנשים  

הצטרפו לסנגהה שרוב האחרים  ניה.  מוזה עם זה בהרלחיות    שלמדו  אנשיםכאן  היו  בחיים.  

נזירים. חיי  להתנסות בוביקשו  מורה, או למדו בודהיזם    חיפשובמדיטציה,  התעניינו  הנזירית  

 באמת.לו שכמהתי רוח הקהילה הייתה מה  – כך  רק אחרכל אלה הגיעו , יליבבש

 

הס של  בנוהיכול  ְלדרךשותפים  אנשים    בחברתבשהייה    הוא  נגההיופייה  לתמוך  חיינו ב  ים 

-מנזר היער הבין)  Wat Pah Nanachat-ב  התמקמתיכשהרוחניים ולעודד אותנו בנוכחותם.  

  שאין להביע אותן במילים   במחשבות  כל הזמן  ה מלא  הייתההתודעה שלי    ,   ( לאומי בתאילנד

הם היו  מתרחש בתודעה שלי  האחרים מה    וידע  אילוחשבתי,  .  מזעזעות וחששות  תאוות  –

כבר אילו  ל"חוטאים".    נועד  הואל"קדושים",  נועד  לא  הסבירו שהמנזר  ם  . אבל הנזירינחרדים 

היה  עריםוטהורים  כולנו  היינו   לא  לומדים    כל,  אנו  הוא מקום שבו  מנזר  כזה.  צורך במקום 

הרגלים אלה? אילו מהם   של  מה מקורם  . הרגלי התודעה שלנואותם  כל  את    , ולשנות  ,לראות 

 ?מהם להרפות נוכל , וכיצד לנו  מועיליםאינם הם מ  אותם? אילוח  נוכל לפת טובים, וכיצד 

 

בקהילה,  כש חיים  מצפים  מי  אנחנו  אינם  בנו  או  לא  ב  שנהיהשתומכים  הם בעיות.  פגמים 

ולהוקיר בשל  בתודעתנו, אלא    ותחולפהמחשבות שתומכים בנו לא בגלל    שאיפותינו לפתח 

ה למצוא את הכוח  ז   עודדים זה אתהמבני אדם  הטוב. הסנגהה היא התקבצות יחד של  את  

את  את  ו להגשים  הלאה,  להמשיך  עצמנו.  ה  החלט ההאומץ  את  לי  אילולשנות  הייתה  לא 

  מאורת סמים  איזובגומר  הייתי שותה לשוכרה, או    .כבר מזמןהייתי מוותר  ,  הזאתתמיכה  ה

ותר, אני  י   לעמוד בזהיכול    אני לא:  שלי  צרותהשכוח את  די לבבומביי, או זוחל לפינה קטנה כ

כיוון שאני חלק מקבוצת אנשים,  מ. אך  ההרגשה הזאתבי  עלתה  כל כך הרבה פעמים    .תרמוו

וההשתייכות   הכבוד  גוזל    ילחיפושיהשותפים  לחבריי  תחושת  אני  אוותר,  אם  בעדי:  עצרה 

 .  םנחישות ת את מחזקמאחרים את העידוד להמשיך הלאה. הנחישות שלי  

 

 :חבריהל  שמשמש מעצורזה מה    –  פתלשאיפה המשותבטא מסירות  להיות חלק מקבוצה ול

 –חולפת  מתוך כניעה להרגשה  על שאיפה  הוויתור  קשה".  נעשה    כשהאימון  ו"לא, אל תוותר

ה ערכי ב  להרהרכדי    כשאנו עוצריםיהיה טרגי.    –או סתם שעמום    ייאוש, תסכול,  רצוןאכזבה,  

נדמית    יאוחלטת כפי שהשכל מחשבה, כל הרגשה, אינה מ  נוכחים לדעת נו  אלה  הקהי  של
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אומר: "אתה יכול להרפות מזה, אינך  המעצימה בליבנו רגש של כבוד    מטבעה  . הסנגההלנו

  . "זהלהיענות ל חייב להאמין בזה, אינך חייב 

 

שבהם   זמנים  גם  יש  רוצה  הכמובן,  אינו  באמת  בקהילה:  להיות  אדם  עלו  איחבר  מדו לא 

למלא  לו לא הייתי חייב  אי,  הישפגעוד  שתתף בו לא הייתי צריך להאילכל האחרים,  בדרכי  

  מכבד יחס  להתמיד בקשה  שלי.  באימון  להתמקד    באמתיכול  האלה, הייתי  הכללים  כל  אחר  

 תסכולים שהוא יכול לעורר.  ולעמוד במוסד ל

 

היא   הסנגהה  למעשה,  וכישות  דבר  אבל,  כמוסד  לכבד  ולהוקיר  עצי  בפנשיש  באופן מה, 

,  שוקעיםתנו היו פשוט ימא כל כך  , רביםריהחבשל  המשותפת שאיפההללא הסנגהה ועמוק. 

שלנו.  של  תשוקותה ידי  -עלמטה    ריםנגר הדעת  והסחות  פחדינו  דאגותינו,  איכויות  נו,  אותן 

ה כ תמיה.  ביטוי  לידילבוא  היו אובדות או לא מקבלות הזדמנות    הטמונות בנו טהורות ונאצלות  

אילו  חישות שלנו נחלשת.  הנכש  ותנו מעלהא  הנושאהים    שלהתמיכה  כמו  היא  הסנגהה  של  

, אנו לעשות עלינו  יש עבודה ששאך מכיוון  .  הזאת, לא היינו זקוקים לתמיכה  עריםכולנו  היינו  

 .  להמשיך לצוף על פני המים זקוקים לחברים שיעזרו לנו 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

כשאנו הופכים לאחד עם הבודהה, או עם האמת, אין כאן שיתוף הדדי או "

 בגלל שזה רק אחד. ,ןיחסי גומלי 

 ה האמיתי." ובנ זוהי מציאת מחסה מלאה במ

 
 
 

 סוזוקי רושי 
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 החן  שלוש אבני 

    אןה נהאטיק ת
 

 לוטן  מיריתתרגום: 
 

 

 gems/-three-https://tricycle.org/magazine/the                                                      מקור:

Originally published as "The Three Gems" in Tricycle: The Buddhist Review. tricycle.org 

     

ת יווזכוערכים כיום בעולם. משורר, פעיל שלום  יותר מוכרים ומותיק נהאט האן הוא אחד ממורי הזן ה

וייטנאם בנ  אדם. . ממייסדי תנועת הבודהיזם המעורב. 16, הצטרף למנזר בגיל  1926  -ולד במרכז 

  הקים בתחילת שנות השישים את בית הספר לנוער עבור שירות חברתי שהכשיר את תלמידיו לשקם 

 נובל לשלום.היה מועמד לפרס כפרים שהופצצו במלחמת וייטנאם, ו

לוייט חזרתו  שנאסרה  נהאת  נאם,לאחר  שם  ט  יק  בצרפת,  מקלט  מצא  קהילת האן  את  הקים 

וילאג'  המדיטציה  פעילותו  במה.  פלאם  שנות  העולם נחה  ה ותב  כ,  דלימהוא  לך  ברחבי  ריטריטים 

לב'. בתשומת  החיים  'אומנות  מפרסם  הוא   בנושא   ותפילות.   שירים ספרים,    –כותרים    85-למעלה 

, שם הוא שוהה עד ית שלו בוייטנאם, כשבריאותו הדרדרה, הוא ביקש לחזור למנזר הב2018בשנת  

 היום.

 * * * 

 הבודהה 

מחסה בבודהה" עלינו להבין   מוצא"אני    ,יםאנו אומרכשאבני החן היא הבודהה.  בהראשונה  

ש"הבודהה   הרא "בי  מחסה  מוצאגם  החלק  השני,  החלק  שללא  מכיוון  שלם.  ,  אינו  שון 

. הם רק מושגיםולא  משיים  משהתעוררות, הבנה ואהבה יהיו דברים    כדיהבודהה זקוק לנו  

אני אומר כל פעם שב  על החיים.  אמיתיתהשפעה  אמיתיים שיש להם    בים להיות דברים חיי

 ". בי מחסה מוצאמחסה בבודהה", אני שומע "הבודהה  מוצא "אני 
 

מוחשיות ואפקטיביות.    יכולות להיעשותנו הבנה ואהבה  שרק באמצעותמפני  כולנו בודהות,  

טוב, הוא היה בודהה וא היה בודהיסט  אחרים. הלבני אדם  עת שסייע  ב  נהרג  תהאן ואן*תיק  

, קורבנות המלחמה. בזכותו, התעוררות,  בני אדםאלפי    ותייע לעשרלסהיה  יכול  שמפני  טוב,  

דברים   היו  ואהבה  לכממשייםהבנה  יכולים  שאנו  כך  ובסנסקריט .  הבודהה,  גוף  אותו  נות 

להיות  יהיה    שהבודהיזם  כדי .  (Buddhakaya)קאיה  -בודהה חייב  , קאיה-ההבודממשי, 

רק  בודהיזם  לא,  וָ ת של פעולה ערה.  התגלמו ואן היה  תהתיק  .  להמיהוא  . קאיה-בודההאן 

ואוהבים, כל  קאיה-בודההמוני היה  אשקי אחד  . כשאנו מגשימים התעוררות, כשאנו מבינים 

 . קאיה-בודההמאיתנו הוא  
 

 הדהרמה

הבנה של  דרך  הא  מה היא מה שלימד הבודהה. היאבני החן היא הדהרמה. הדהרבהשנייה  

לדברים ממשיים.  האהבה  את  נה וך את ההבפוכיצד להבין, כיצד לאהוב, כיצד לה  –ואהבה  

גוף ר, אבל  "אנשים יקרים, גופי הפיזי לא יהיה כאן מח  , לתלמידיוהבודהה  אמר    שמת לפני  

כאן  תמיד  שלי  המורה   יכולים  .  לכם  לעזור יהיה  בואתם  מורה את    לראות  שלכם,  המורה 

אתכם  עוז שאינו   של    –  "לעולםב  הולדתה  גם    .(Dharmakaya)  קאיה-הדהרמהזוהי 

 , או גוף הדרך.  הלימודה יש גוף, גוף לדהרמ
 

 

--------- 
  של שיקוםפעולות לאלפי צעירים והנחה ניהל בית ספר  הוא .האן נהאט קתיהיה תלמיד של  ואן אןהת קתי *
 . כפרים בזמן המלחמה  
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יכולים לראות, משמעות   יאנה אשאנשים במהאף  פשוטה למדי,    הקאי-הדהרמהכפי שאתם 
אותה רק    קאיה-הרמהדד.  ומא  סיבכו  הבנה   התורה  פירושה  להגשים  הדרך  הבודהה,  של 

 ולוגי של הקיום.טהאונ בסיסמשהו כמו הל תהנעשא יהמכן  ואהבה. לאחר
 

, אני וציפור קוראת לי   יאני לבדכשדהה.  בוהטבע    יש לובהתעוררות   כםבר שיכול לסייע לל דכ

וראת לי. אני מחייך ואומר לציפור, קות  חוזרחוזר לעצמי, אני נושם, ואני מחייך, ולפעמים היא  

מ גם  צלילים,  רק  לא  שומע".  כבר  להז "אני  יכולים  לראות  תי.  יהאמ  כםעצמללחזור    כםכיר 

חלו   יםפותח  ם אתכש  ,בבוקר פנימ  יםורוא  כםנאת  זורם   בולזהות    יםיכול  ם ה, את את האור 

הדהרמאת   של  הוא  ה,  קולה  מהנעשה  וכך  הדרך. קאיה-דהרמהחלק  מגוף  ה הסיבזו    , 

 –  נוקשאנשים ערים רואים את ביטויה של הדהרמה בכל דבר. חלוק אבן, עץ במבוק, בכי תי

 ינו להתאמן באופן כזה.על ת קולה הקורא של הדהרמה.וול להיכל דבר יכ
 

 הסנגהה

בהשליהסנגהה,   סנגהההיא  החן,    ניאבשית  ובמודעות.  בהרמוניה  החיה  קאיה -הקהילה 

(Sanghakaya)    עם    ים נמצא  םאתכש קריט. גם הסנגהה זקוקה לגוף.  בסנסחדש  היא מונח

נשימה,    יםמתרגל   ם ואת  כםמשפחת הבודהאת    יםהמז חיוך,  הרי כםובילדי  כםב  הגוף   ,

, קאיה-סנגההחלק מה  נעשהון  פעמון בבית, הפעמ  כם. אם יש ל סנגההל נעשית  ם כחתמשפש

שהוא   לכםשלבאימון  מסייע  מפני  יש  אם  הכרית    כם .  גם  -סנגההמהחלק  ל  נעשית כרית, 

 לנו לתרגל. עוזרים . דברים רבים קאיה
 

לי  ,ירוהאו נהר  יש פארק או גדת    ם מפני שאתמזל    יבר  םשאת  , הריכםד ביתלנשימה. אם 

 מינו הז   –  כםשל  קאיה-סנגההלות את הלג  כםדיטציה בהליכה. עליהנות מתרגול מיל  יםליכו

במדיטציית   כםרף אלילהצט,  כםמדיטציית תה, לשבת אית  תרגלל,  כםתילתרגל אוחבר לבוא  

ם  בבית. התרגול קל יותר א   קאיה-סנגהה  כםלעצמ  כדי ליצור  הנעש  המאמץ הזההליכה. כל  

 .איהק-סנגהה כםש לי
 

 ם ני החן ואתאב שלוש

. בדרך זו יםואוהב  ניםמבי  ים,ושמח  ויםשלו  לעשות אותנו  נועדותרגול בודהיזם או מדיטציה  

החברה שלנו. אם נתבונן מקרוב, של  שלנו ו  שפחהלמען השלווה והשמחה של המפועלים  אנו  

  ני אב אחת ממות בכל  יי. שתי אבני החן האחרות תמיד מתקת למעשה אחהן  שלוש אבני החן  

שכן ללא גוף   ,הה יש גוף הדהרמהגוף הבודהה. בתוך בודיש שם  ות,  דהה יש בודהיבבוחן.  ה

יכול   הוא אכל ארוחת  ש ני  מפבודהה. בבודהה יש גוף הסנגהה    להיעשותהדהרמה הוא לא 

 ציפורים והסביבה. העם עץ הבודהי, עם העצים האחרים, ו בוקר
 

את דרך ההבנה בה  מתרגלים  ן ש, מכיוואיהק-סנגההנגהה,  ס  מדיטציה יש לנו גוףהבמרכז  

ה גוף  ולכן  הדרך,  והחמלה.  שם,  נמצא  אך  מצויות  ,  התורהדהרמה  יכולהתורה  שם.   ה לא 

שם.  מצוי    קאיה-בודההכל אחד מאיתנו. כך שגם השל    ללא החיים והגוף  תאמיתי  להיעשות

ן א רעיוהו  ,ממשידהה אינו  ו , הבכם, זו אינה סנגהה. בלעדישםאינם  אם הבודהה והדהרמה  

 לבד.ב
 

יתרגל את הדהרמה. בלי כל  שמישהו    ך שיהיהצרילתרגל את הדהרמה.    אפשר-אי   כםבלעדי

מחסה מוצא  אנו אומרים, "אני  שכש  . זו הסיבהלהתקייםמכם, הסנגהה לא יכולה    תאחד ואח 

אנ  "הבודהה  חנבבודהה",  גם  שומעים  אנו "מחסה בדהרמהמוצא  "אני    ".בימחסה  מוצא  ו   ,

ג "שומעים  "אני  בימחסה  צאת  מוה  הדהרמם  שמוצא  ".  אנו  בסנגהה",  גם  מחסה  ומעים 

        ".    בימחסה מוצאת "הסנגהה 
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    סהלמצוא מח 

 ניסארו בהיקהו ט
 

 קי שרי גיתיתתרגום: 
 

 

 refuge/-for-le/goinghttps://www.buddhistinquiry.org/artic                                             מקור:

     

אמרי  טניסארו ממוצא  נזיר  הוא  שבהיקהו  היער  נזירי  במסורת  תאקאי  לנזירות ל  הוסמך  הוא  ילנד. 

לי ודע, אג'אהן  נ ה  פואנגג'וטיקו, מתלמידיו של מאסטר המדיטציה   ידי מורו, אג'אהן-על  1976בשנת  

בסן דיאגו, קליפורניה,   Metta Forest Monasteryהוא סייע בהקמת מנזר    1991. בשנת  ארודהמהד 

י הקאנון הפאלי, ומחברם של מכתבהוא מתרגם פורה של רבים  בהיקהו    שהוא עומד בראשו. טניסארו

 ספרים חשובים רבים.
 

 * * * 
 

שלפעולה בהנת  מסמ  'מחסה  לקיחת '  ה  הנקודה  מחליט  דא  את   ה מרהדהאת    לאמץ ם 

הכ הד.  בחייותנהלות  ההאופן  ל  עיקריתהנחיה  יחסי  היא בר משמעות  תרגול    ושמערכת  עם 

ל  מהרהדה פשוטה  ממעורבות  להבין  מחויבותהבשילה  מנת  על  מח.  זו  ויבומדוע   מכונה ת 

 ההיסטוריה של מנהג זה.את  מועיל יהיה לבחון ',חסה'מ

 

'משמעותה שסטית,  בודהי-טרום הבהודו     –  לפטרוןאמונים    הרתהייתה הצ'  חסהמ  לקיחתל 

אדם  או  לחזקים    -  אל  הגנה.צוהסכמה  בתמורה  לקבל  בתקווה  להוראותיו  ים נ בש   יית 

את    תלמידיו,  כמורה  הבודההשל  הראשונות   את  המנהאימצו  להביע  מנת  על  אמונם  ג 

 ה. הבודהיסטי מנהג זה קיבל משמעות חדשובסנגהה, אלא שבהקשר  מהרדהבבודהה, ב

 

אינוה תאיס  בודהיזם  באל/אלים  טיתדת  במו()המאמינה  מחסה  הלוקח  אדם  ולכן  בן , 

מבקש  הבודהיסטי   לאינו  לספק  מנת  על  אישית  יתערב  כי  ועדיין,    ומהבודהה  תורת  הגנה. 

בהבנה  תמקדמהבודהה   אדם  ת  ותעתוע    , סכנות  רצופישחיי  כעס  המושג    לכן    -חמדנות, 

הוא   אלו.    תהשגל מכוון    התרגולש  בכך  , ולרגבדרך התחלק מרכזי  'מחסה'  שחרור מסכנות 

נדרשות שתי רמות  ,  מהתודעה  , בסופו של דבר  ,יםבאמהן  ור  שחרה   גםסכנות וה  גםמכיוון ש

חיצוני,מחסה:   וה  מחסה  מודלים  איכויות    תנחיוהמספק  אילו  לזהות  שנוכל  תודעתיות כך 

לשח מובילות  ואילו  לסכנה  פנימי;  רור מובילות   המובילותאיכויות  התן  או  ,רכלומ,  ומחסה 

מפתחיםלש שאנחנו  המודבתודעתנו    חרור  של  חיקוי  החיצונימתוך  ברמה .  שלנו  ם ילים 

   .אמיתיהמחסה הנמצא  תהפנימי

 

' רלוונטי  המחסה'  לקיחתמסורת  לתעדיין  כיוםת  שלנו  אותן רגול  בפני  ניצבים  אנחנו  שכן   ,

הם ה ש הגנקים לנו עדיין זקואנחה.  אנשים בתקופתו של הבודה הסכנות פנימיות שעמדו בפני  

מהותה מעשה של לקיחת מחסה בתורת  היא ב  נזקקו לה. לקיחת מחסה במובן הבודהיסטי

פי -על לחיות    תייבוהתחלוקח על עצמו  אדם  בכך ש   התמסרותלמעשה  הדבר דומה  .  רמהקה

, בעוד מעשים המבוססים שמחהל  יםשמעשים המבוססים על כוונות מיומנות מוביל  האמונה

כ מיומנווונעל  לא  למעשה של בקשת הגנהסבלל  םיילבמות  ות  דומה  ש  ; הדבר  האדם  בכך 

אמון  נ שותן  הבכך  בדרך  לי  מהרדההליכה  ממנו    רעה.   רמהקמ  לדות הנו  לצרות  פולתמנע 

בדס מח  מצואל ז ה  משמערך  דבר   ,וו  של  כוונותינו  למצוא ,  בסופו  של  באיכות  שם  מחסה   ,

 .  רמהקשוכנת תמצית ה
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אבני  הידועים גם כשלוש    –  והסנגהה  המרדהבודהה, הודהיזם הם הם בבייונהחיצהמחסות  

האמינו שלאבני חן   ימי קדםמשום שהם יקרי ערך והן משום שבחן' הן  -ים 'אבניהם קרויהחן.  

את  ד למבחן  להעמיאפשר  שכן    ,אחרות עולות על אבני חן    אבני החן  שלוש.  מגניםיש כוחות  

  כל הדרך לשחרור מוחלט ,זיתפיחן -ןבאכל של  יהתוחוכלבר מעכוחותיהן מובילים ו ,כוחותיהן

 קנה, החולי והמוות. הז מחוז של מחוסר הוודאות 

 

בהבודהה גוטמה  מישור,  לסידהתה  מתייחס  שהחיצוני,  ההודי  הנסיך  ת ויתר  ו ,  אריו על 

למצוא מחסה בבודהה   .בסופו של דבר  אשר התעוררעד    ,מדטו  הלך אל היער,  המלכותיים

שהוא אכן באמונה  לתת אמון  התעוררותו:    ת ובדבע, אלא  חסה בו כאדםחת מ א לקפירושו, ל

זאת ,  האמת  אלהתעורר   עשה  איכויות    שהוא  פיתוח  ידי  לפתחעל  יכולים  אנחנו   , שגם 

  יש לנהוגדרכה    פרספקטיבה הטובה ביותרהת את  מספקו  עוררהאמיתות אליהן הוא התשו

  .בחיינו

 

דרך זו, בתורה,   .  וידיד את תלמשהבודהה לימגול  התר  דרך היא  החיצוני,    מישור, במהרהדה

רמות:  נחלקת   של  לשלוש  היישוםתורתו,  המילים  תורתו,    אופני  התעוררות של  והשגת 

כיצד לקחת  המראה    ,מפה  מהותהיא בהות  לשלוש רממה' רחלוקה זו של 'הדהכתוצאה מכך. 

לפתח    מנת  ה על, להשתמש בורהתללמוד את הולהופכם לפנימיים:  המחסות    תאת שלוש

או איכויאת  בהן  שות  תן  השתמש  ואז  ותהתעוררהשיג  לכדי  הבודהה  אותו  ם  להגשי,  את 

( שאנו יכולים לגעת בה Deathlessnessהאלמותי )של  שחרור מסכנה שהוא מצא באיכות  

 ו.תוכנב

 

ב סנגהה,  מובנים:  החיצוני  מישורהמילה  שני  בעלת  היא  נה במוב . יואידאל  קונבנציונאלי , 

במידה מה  רשתרגלו את הדה  נזירים, וטות אויהד  ני האדם,במה מורכבת  סנגה, היהאידאל

קהילות הסנגהה מציינת    ,הקונבנציונאליבמובן    .לאלמותילהם לפחות הצצה  ייתה  כזאת שה

ונזי נזירים  שרשל  שתי  לנזירות  הוסמכוות  חופפות.  זהות.    המשמעויות  בהכרח  אינן  אך 

 . באלמותיגעו  נ ין לא  יעד  רבים  רותנזירים ונזי;  יםנזיר  האידאלית אינםבסנגהה    רבים  חברים

בבודהה מחסה  המוצאים  אלו  בדהכל  הופכים  ר,  ובסנגהה    ( parisa)ה  באספ לחבריםמה 

הבודהה  המרובעת אחרי  ההולכים  הדיוטות.  ות,  נזירנזירים,    -  של  נשים  הדיוטות,  גברים 

בסנגהה,   בריםחהם  מה  רשכל האנשים המעורבים בתרגול דהשהסברה הרווחת היא  למרות  

כאי אלו  ר  .ךן הדבר  אלו שהציצו  נאלית הקונבנציוחברים בסנגהה    לנזירות  הוסמכושק  ; רק 

האידאלית.    באלמותי בסנגהה  חברים  כלהם  כן,  פי  על  בשלושלקח  מי    אף  ני אבש  מחסה 

נחשב לבודהיסט   עדיין  המילה,  המובנים שלשני  לסנגהה באף אחד מאך אינו משתייך    ,החן

  ההולכים אחרי הבודהה. של  (parisa)ה תייך לאספא מששכן הו אמיתי

 

לוקחים מחסה בסנגכ אלא  ,  החיצונית, לוקחים מחסה בשני המובנים של הסנגהההה  אשר 

המושש ברמות  בני  מקלט  מספקים  ל  הקונבנציונאליתסנגהה  ה  ת. שונונים  את    שמרעזרה 

ל   בחייםהתורה   מעל  לעולם   שנים.  2500-במשך  ה  בלעדיה,  מ   ללמוד  וליםיכיינו  לא  ה את 

.  מהימן מודל התנהגות    הם  הקונבנציונאלית  עם זאת, לא כל חברי הסנגההמד.  י ה לשהבודה

הדרכה   מחפשים  כאשר  יש  לכן,  בחיינו,  להתנהל  יש  בו  לאופן  דוגמאות  אחר  לחפש  בנוגע 

חיות  מתועדות על  או  ללא    הסנגההחברי  ידי  -שסופקו  היינו שלההדוגמה  האידאלית.  לא  ם 

וי באה לידי ביט  ( כיצד התעוררות2בודהה; )לרק  לא  ו ל,  כומינה לז שהתעוררות  (  1)ודעים:  י

     במציאות. 
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   ני החן טיבטי של שלושת אב גוייצ

קוי חיב  וכנושאנו מפתחים בתמיומנות  יכויות  אוסנגהה הם  מה  ר, בודהה, דההפנימי  מישורב

. כאשר אנחנו הבודהה היה אדם של חוכמה, טוהר וחמלהלמשל,    .שלנו   םיחיצוניהמודלים  ה

האמפתח את  היכויים  הללו,  הפנימי.  האת  ות  צריו  ןות  במישור  שלנו  חווה הבודהה  מקלט 

טיפוחות  התעורר פנימי,    באמצעות  והבחנההתמדה,  שכנוע  ריכוז  לב,  כאשר  תשומת   אנו . 

התעוררות זו היא המחסה ,  התעוררותתושג גם  עד לנקודה בה  יות  איכואת אותן    מפתחים

שלנו.   שהאולטימטיבי  בה  הנקודה  ההיזו  אב  םבטי לושת  שלוש  ה של  החן  לאחד: יופכני  ם 

 לחלוטין. מוגנים  ,ע ולכןמעבר להישג ידם של חמדנות, כעס ותעתו

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

עצ אנו  הוא  היחיד  האמיתי  העבודה  שבסיס  בכך  הכרה  ו מ "מתוך  דרך  נו  שאין 

בבודהה  לע מחסה  ניקח  זה,  את  ובסנגהה כדוגמהקוף  כדרך,  בדהרמה   ,

 כחברותא."  

 

 
 רונגפה רינפוצ'ה צ'וגיאם ט

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


 
 

  

 
 - 20 - 

    שת המחסותשלו        www.buddhism-israel.org     2020 ברובמנ-ספטמברגיליון          

 

 

    על לקיחת מחסה
 

    אמת( דברי) פדההמדה: וךמת
 

 אסף פדרמן: מפאלי תרגום

 

 
 
 

      
 
 

 

 

188 
 קומות רבים:י פחד מוצאים מקלט במאנשים המונעים על יד

 ם. קדשיבהרים, ביערות, בחורשות, בעצים ובמ
 

189 
 ו מחסה בטוח, זה אינאך 

 זה אינו מחסה נעלה. 
 אדם אינו משתחרר מכל הסבל

 ה למקום כזה.יעל ידי פני

 

190 

 גהה,א מחסה בבודהה, בדהמה ובסנמי שמוצ

 ת: רואה באמצעות חוכמה שלמה את ארבע האמיתות האציליו

 

191 

 ת הסבל, התגברות על הסבלסבל, היווצרו

 קץ הסבל.  ילה אלרים המוב איבנת ההדרך האצילית בעלת שמו 

 

192 

 . זהו אכן מחסה בטוח, זהו מחסה נעלה

 כזה.על ידי פנייה למקום אדם משתחרר מכל הסבל  
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 וההוגה המורה  המתרגל,של  דרכו
 רוב ברבאה

 אשר נפטר לפני כשלושה חודשים 
 

 27.6.2020ביגור,  יהל א
 

 

הוא שירת    בוש  הס באנגלי והאאיה  במרכז הריטריטים ג  כשפגשתי את רוב ברבאה לראשונה

כעשור,   במשך  הבית  כמורה  כמורה  ידוע  היה  לא  עדיין  וההוא  כמו   .שהיה  מבריקהמקורי 

לא    זאת בעיקר מפני ש'הוא היה הבחור שהיה שם'.  , עשיתימתרגלות שפגשו אותומרבית ה

לפחות  ציפיתי   או  ליותר  דהרמה  ממנו  ממורות  לאורך השנמצוינות  משציפיתי    , יםשפגשתי 

יפיםוינחה  ה  ילוו  חתי שהואנהו לאורך אותם מסלולים  וטבעיים    , מועיליםאת הריטריט שלי 

משתיים או שלוש פגישות    . לא נדרשו לו יותרקודמות  תקופות תרגול שהכרתי משל העמקה  

נדיר שחרור שבתרגול,  , מבחינת פוטנציאל ה עעל מנת לתת את התחושה שמה שמוצ הוא 

דופן הרבה מעבר ל או שפצימה שויוצא  גיליתי שמתרגלות    שאפשרי.  הנחתייתי  רבות  מאז 

א תיווך את ההבנה שלו  חופש ועומק באופן בו רוב הבין את הדהרמה, ובדיוק בו הומוצאות  

ש מתרכך  עבור  ומוטמעת  ממשית  והבנה  חוויה  תרגול  לכדי  שלו  גלות  ייתרגם  שהדהרמה 

  אל ליבן.רת מדב
 

-בדהרמה מוקלטות  שיחות  תיים  מישים ושחת  מאו  ארבעמרוב הציע, כפי שאפשר להתרשם  

ומגוו  רחבה  דהרמה  הבסיד,  רגשות,  עם  לעבוד  יצירתיות  דרכים  הציע  הוא  מאוד.  נה נת 

עומדת    ההבנה הדהרמית שלובבסיס  ות יפות וסמאדהי, ועוד. ואולם  ייחודית של טיפוח איכוי 

ה ונפרש  העצמיההנחה  הקיום  היעדר  המוחלטת,  הריקות  של  להבנה  שלמסע  דבר   לכ  , 

שמהב  ;אשהו דרך נה  וצורו  תגשמת  דעיכה  פיברוק,  הסתכלות. המושגים  אשר    ת  דבר  כל 

על   , במידה כזו או אחרת  ,נוצרא בתחומי החוויה, מפוברק ואנחנו במגע אתו, כל דבר אשר הו

ע שלו  ההופעה  התודעה.  בתודעה.  ידי  תלויה  גם בורנו  אלא  מופיע,  הוא  בו  האופן  רק  ולא 

הבנייה   והינטנסיביאה  שלו, מידת  שלו,ות  שלו,  מוצקות  ההופעה  עצם  במיד  ואף  ת  תלויה 

ת פנימיים כמו השלכות, מחשבומופעים    –ההיאחזות. עם התרת ההיאחזות מופעי החוויה  

חיצונ ומופעים  מנטליות;  ויוצורות  מרחב  חפצים,  כמו  זמן  ים  פח  –אפילו  החוויות  ות;  נבנים 

יותר ויותר  ונרחבים  מעודנים  פנים  אוגע עם  מב  באה  , התפיסהן. עם דעיכתדוהות או דועכות

ההעמקה   'אנות, מרחבים שמתאפשרים כחלק מןהשל, הוא מסביר את הגשל קיום )כך, למ

 של כל מופע שהוא.  ולחוויה ולכת אל מעבר ליצירה דהי( ואף האשל הסמ
 

היא  הדהרמ מציע,  רוב  וכך מפחיתות ה  סדרה,  היאחזות,  צורות הסתכלות שמפחיתות    של 

 תרגולים כמו   ן זהבמוב  .סומוליכות לעבר חופש מן העול של מה שנתפק,  ידת הפיברומת  א

מגלים אמת סופית, אלא    משל, אינם אמת סופית ואינםל  ,מיינדפולנס או שלושת המאפיינים

אופן של תפיסה צורת הסתכלות,  רוב היה   , סבל זות, שמוליך להפחתת היאחהם  ופיברוק. 

יברוק, ולחוות את היופי, החופש והאצילות הפ-הציר של אי  רדמומעודד מתרגלות להעמיק ב

  , הוא היה אומר, ישנו חופש של כל תחנה ותחנה על הדרך, ושל המגמה הזו בכללותה. ואולם 

 הזה. פראי ויוצא דופן אפילו יותר שאפשרי, דרך אופן התרגול 
 

פחו של  פהתרגול  ופחות  האופניםת  של  ונשנית  החוזרת  והראייה  פעילות    הםב  יברוק, 

היות  דעההתו מלבד  ביותר,  היסודיות  אלו  אף  המציאות,  חוויות  את  משחררת    היוצרת 
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כשלעצמה,   כלהיא  ומרחיבה  הריקות גם  של  לראייה  פדגוגי  הדברים.    י  כל  של  המוחלטת 

אף הראייה   –שך הדרך  דעה, ובהמרים בתלות בגורמי התומתוך הראייה שמופעי החוויה נוצ

עצמה התודעה  גםרוצנ  שחוויית  בתלות  כל    –א  הי  ת  לראות:  המתרגלות  את  עודד  רוב 

להתקייםהדברים   יכולים  שהם    לא  לראות  ניתן  בתחילה  עצמם.  בפעילות בפני  תלויים 

וא התודעה  התודעה,  ריקות  אודות  תובנה  עם  מתג  –ולם,  זו  תלות  כריקה, אפילו  לית 

נעדר   ,ריקהוא שהוא    –א  הוותר, הדבר היחיד שניתן לומר על כל מופע שהיסודי ביוהמאפיין  

מהעצמי   –כל קיום עצמי. תובנה זו מסירה את עול הקיום ולפיכך את הפחד הקיומי הבסיסי  

   יטטיבי כזה או אחר.ם הנתפס, ללא תלות במצב מדומהעול

 

ד שניתן לו עד  מהתפקיחרר  נח צורות הסתכלות משת עם ההבנה המוחלטת של הריקות, המו 

וה מהיאחזות  שחרור  של  וז פיברוק  תת פחכה,  אינו   וכה,  ודבר  מאחר  דופן.  יוצאת  לחיות 

נית אמיתי,  לא  או  פנימית  אמיתי  רשות  ולמופעינת  לחוויות  תוקף להתמסר  להם  שאין  ם 

והתודעה.    כאמיתיים, הלב  עבור  ומשמעותיים  אפקטיביים  הם  בסיאך  זה,על  הציע רוב    ס 

והשניה ק,  חתת הפיברופה  יא)כאשר הראשונה ה'הנעת גלגל שלישית'  של    ציה מערביתווריא

; מעין בודהיזם טנטרי שמבוסס על החופש והעצמאות היא הבנת הריקות המשתמעת מכך(

-לו-מיוחסת-שה ויופי מתוך המגע עם מה שלאבית, ומאפשר אופנים של קדושל הנפש המער

הוא פיתח את אופן התרגול הזה יחד    מעות.סים הרי משין ניתן לבוא אתו ביחאמיתיות, ועדי

 . Soulmaking dharmaם בחרו לקרוא לו  וה 'רין מקגי,תק עם
 

 .הופטירתו של הבודה רוב נפטר בשחר של יום הווסאק, שנחשב יום הולדתו, התעוררותו  

-- 

יעה בספרו 'ראייה התרגול המובילה להבנת הריקות כפי שרוב הציע אותה, מופ  דרך

ייצא בקרוב פי, ודי קרן שיל  ע חררת'. הספר תורגם לאחרונה לעברית בדיוק ובמיומנותשמש

 בהוצאת 'פרדס'.  
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