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 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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    סירה לעלות על סיפון ה
 לעבר השחרור

 

   יתור )נקַהָמה(ו ּו הפארמיטות נדיבות )דאנה(, אתיקה )סילה(
 

     אג׳אהן סוצ׳יטו
 

 גיתית שריקי תרגום: 

 

cross-to-ways-https://forestsangha.org/teachings/books/parami-                             : מקור
floods?language=English-s-life 

  

 
סוצ'יט המערביים Ajahn Sucitto) ואג'אהן  הנזירים  מבכירי  אנגליה,  יליד  היער   (,  נזירי  במסורת 

ב  לנזירות  הוסמך  ב  1976-התאילנדים.  שותף    1978-בתאילנד,  והיה  לאנגליה,  חזר 

אנגליה(   Cittaviveka מנזר לייסוד סאסקס,  בשנים    -)במערב  הזו.  במסורת  הראשון  המערבי  המנזר 

מנחה ריטריטים ברחבי העולם, והוא מחברם   סוצ׳יטו כיהן כאב המנזר הזה. אג׳אהן  א הו  2014–1992

 ועורכם של פרסומים רבים. 

 

*** 

פי שהדרשה הראשונה של הבודהה הייתה על ארבע האמיתות הנאצלות, הוא נשא -על-אף

והיו מחויבים זה שנים רבות לדרך רוחנית.  ויתור  לא   אותה בפני נזירים שקיבלו עליהם חיי 

של האנשים   תמיד הבודהה לימד כך. ככלל, הוא התאים את הלימוד לאורח החיים ולהבנתם

 עוצמה וטרנסצנדנטיות של -שפגש, ולעתים קרובות הוא החל בהצבעה על שלוש נטיות רבות

היכולת  שהוא  ּוויתור,  )סילה(;  אתיקה  או  מוסריות  סגולה,  )דאנה(;  נדיבות  התודעה: 

לאוביי ממשיכה  )להשתחרר  חושי  האלה ֶנַקהָמה(קט  לנטיות  התחברו  ששומעיו  לאחר  רק   .

והיו   בתקפבתוכם  היהובטוחים  האמיתות   תן,  ארבע  של  המשמעות  את  מסביר  הבודהה 

אי  –הנאצלות   או  כאב  מתח,  חווים  אנחנו  מדוע  והדרך -ההבנה  )דוקהה(,  רצון  שביעות 

ידי התבוננות -ּוויתור עללהשתחרר מהם. מכאן, שאת פיתוח הפארמיטות של נדיבות, מוסר  

 .[ יש לראות כיסוד הכרחי ַבלימוד כיצד להגיע לשחרור מלאwise reflectionנבונה ]

  

 הכנת התודעה לשחרור 

נאמר על בודהה שהוא יכול "לאמן את מי שרוצים להתאמן". אפילו הבודהה אינו יכול ללמד  

אחרות,   במילים  ללמוד.  ומסוגל  מוכן  מעוניין,  שאינו  מי  היא את  מוכנה,  אינה  התודעה  אם 

הבודהה   של  תורתו  את  להבין  יכולה  של (Dhamma)אינה  עניין  אינו  אותה  שמכין  מה   .

אמונה, אלא היכולת להתחבר ולהרגיש את תקפותן של נדיבות, אתיקה ּוויתור. ואולם נראה 

צריכה  שלנו  שהתודעה  האיכויות  רשימת  בראש  עומדות  אינן  האלה  הנטיות  רובנו  שאצל 

  –סוק בהן כל הזמן, אלא כשמצביעים עליהן. לדוגמה, אם נישאל אם נדיבות היא דבר טוב לע

מוסריות, ההכרה שעליך לנהוג כלפי אחרים כפי שהיית   קרוב לוודאי שנשיב שהיא אכן כזו.

גם את זה כנראה היינו מאשרים, אם כי ייתכן שלא היינו מסכימים על   –רוצה שינהגו כלפיך  

   .הפרטים

   

נדיבות  הנט של  תקפותן  אף  על  מדוע,  כשחושבים  הגיונית  להישמע  מתחילה  ויתור  של  ייה 

ומוסריות, בני אדם לא תמיד משתפים זה את זה, אלא נוטים להילחם, לגנוב ולנצל. הסיבה 

לכל זה היא המשיכה החזקה של החושים להשיג עוד דברים, כל אדם לעצמו, דבר שגורם  

http://www.buddhism-israel.org/
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לקנ ולמניפולטיביות,  ולתוקפנותלאומללות  ולחמדנות.  ,אה  של  לאנוכיות  הערך  מכאן 

עם זאת, הנטייה לוותר, לפשט את משאלותינו כך שיהלמו את הצרכים שלנו, תלויה  ויתור.

 .פעמים רבות במחשבה זהירה ובהתבוננות פנימה

  

והבחנה.  דורש התבוננות  איתן, טיפוחן  מן הטוב ששלמויות אלה מביאות  בכל מקרה, לבד 

ויות של חוכמה. וכשאנו משתמשים בהן כדי לשים בצד רווחים שטחיים או קצרי  אלה הן איכ

 .טווח ולכוון עצמנו לתוצאות עמוקות לטווח הארוך, אנו עולים על הנתיב לשחרור

  

מהותית   היא  שטחי  באופן  רק  אותם  לחוות  ולא  עמוק  באופן  החיים  את  לחיות  הנטייה 

לגבש לכלל כוונות מנחות. נדיבות, אתיקה  פוטנציאל שנוכל  –להתפתחות של הפארמיטות  

התבונה   ואת  ערכינו  את  לנו  מבהירות  הן  עמוק.  באופן  בנו  התומכות  איכויות  הן  ּוויתור 

שטבועה בנו, וכשאנו מפתחים אותן, הן נעשות למעין מקדש, מקלט שבו אנו יכולים לעמוד,  

ולגבש דרך לאימון. על דרך האימון הזאת אמר פעם הב "למען להסתכל סביב  ודהה שהיא 

ומוליכה רווחתי, אחרים  של  רווחתם  או   למען  השקפותינו  מעשינו,  יהיו  )שלום(".  לניבאנה 

על אותם  נבחן  אם  שיהיו,  מה  שלנו -מטרותינו  הפעולות  האלה,  הקריטריונים  פי 

 .אותן כבָרכות לאחרים פארמיטות ויפיצו ִיצרו

  

נלכדנו איפה  רואים  איננו  לנו  ;מחוץ למקדש האימון הזה,  וחושבים שאין  רואים  או שאנחנו 

כבוד  מאתנו  שוללת  כזאת  הנחה  ובדחפינו.  שלנו  הרוח  במצבי  לכודים  להיות  אלא  ברירה 

לעתים   בו  מבקרים  ולא  שבתוכנו  הפנימי  במקדש  מכירים  כשאיננו  וכך,  עצמית.  והערכה 

בעצמנו,  אמון  מאבדים  אנחנו  מ  תכופות,  מוחלט  לשחרור  להגיע  באפשרות  ַדַחק  ופוגמים 

 .וסבל

   

 נבונהתשומת לב 

על  נתמך  הזה  הפנימי  הביקור  ששם-לעתים,  מקודש  מקום  למשל  נסיבות,  הפעילות  ידי 

כשהתודעה  כאלה,  במקומות  רגיעה.  חשים  ואנו  ומתבהרת  שוככת  והרגשית  התודעתית 

ולטוב. אנו עשויים לחוות את  קריאה ממעמקים, מין דחף לאמת בהירה, אנחנו יכולים לחוש

דבר מה לוקח אותנו אל   –פרסונלית ]מעבר לאישי[  -כטרנס וויה הזאת כטרנסצנדנטית אוהח

דברי  של  שלמה  הבנה  בנו  לצמוח  עשויה  אז  יותר.  עמוקה  משמעות  בו  חשים  שאנו  מקום 

ומוליך לשלום. ערכים של שיתוף, של   הבודהה על האימון שנעשה לרווחתנו, לרווחת אחרים,

תלויה במיקומה של התודעה   אינם זרים לליבנו, אך הֹולדתםהימנעות מפגיעה ושל פשטות  

  .בסביבה המאפשרת לגבולותיה להתרחב

  

זה כך, מפני שהתודעה מקבלת את תכונותיה מהעניין שהיא עסוקה בו, או מהמקום ששם 

התייחסות:   מסגרת  באיזושהי  ממוקמת  תמיד  שלכם  הלב  תשומת  אותה.  מציבים  אנחנו 

ת אם בערב,  יוצאים  ולהיראות  אתם  היטב  להתלבש  בכוונה  תתמקד  שלכם  הלב  שומת 

ולגינונים חברתיים; ולעומת זאת, אם  אופנתיים, וכשזו הכוונה, תהיו ערים לבגדים, לטיפוח

ולא ובמזיקים  השוטים  בעשבים  תתרכזו  בגינון,  של  תעסקו  הצבעים  מהתאמת  תודאגו 

תה תודעתכם  מדיטציה  בזמן  ברוח.  שנפרע  מׂשערכם  או  שלבגדיכם  לתחושות  נתונה    יה 

מטרתכם או כוונתכם  רלוונטיים.-שלווה, חרדה או בהירות, והבגדים שאתם לובשים יהיו לא

ולהפך, מה חוויותיכם.  על  ואלה משפיעים  גבולות תשומת הלב שלכם,  שאתם  מציבים את 

כשאתם למשל,  כוונותיכם.  אופי  על  משפיע  בו  למקדש,  עסוקים  או  קדוש  למקום  נכנסים 

בתוך  תשומת   מרכיבים  בו.  שמצוי  מה  כל  ותקבל  מסוים  מרחב  לאותו  נתונה  תהיה  ליבכם 

http://www.buddhism-israel.org/
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כך   צלולים,  או  רפלקטיביים  מרֹוממים,  להיות  היכולים  רשמים  יעוררו  מרחבים  אותם 

במצב הזה אתם עשויים לחשוב   שהתודעה תבטא את הפוטנציאל הטרנסצנדנטי הגלום בה.

שמתגלה לא בגלל הסמלים, המוזיקה או    –ה  ולנהוג באופן שמבטא יותר את הפוטנציאל הז

יש הבדל   דרכם.  ונפתחת  נרגעת  המראות, אלא בשל האיכויות שהתודעה מבטאת כשהיא 

על השפעה  בין  שלכם  -תהומי  הפוטנציאל  גילוי  לבין  מוח  שטיפת  או  אינדוקטרינציה  ידי 

 !שהעמקת התודעה יכולה לחולל

  

והם גורמים לנו להפנים  יום, -ים מחיי היוםבדרך כלל, גבולות תשומת הלב שלנו אינם חורג

מטעים. או  מבלבלים  וֶהרואית;  מסרים  מרגשת  האלימות  בטלוויזיה  הרפתקאות  בסדרת 

במהדורת החדשות היא אינה חוקית ויוצרת מתח. בפרסומות, צריכה וצבירה הן בילוי והנאה, 

ם ובזבוז משאבים על אקולוגיה, צרכנות חסרת מעצורי בתוכנית אל האושר; הדרך האמיתית

העיקרי הם שהטלוויזיה  המקור  אלא  מאוד.  מבלבל  זה  הארץ.  כדור  ולזיהום  להתחממות 

אבל    –והמחשב הם המקדשים הפופולריים ביותר בימינו: כשהתודעה שלך בהם, זה מבלבל  

מוסחת  מושעית,  שלך  הלב  תשומת  אחריות.  בשום  נושא  ואינך  ממך,  נדרש  לא  דבר  שום 

ממעמקיה.   אבל התודעה אז פסיבית ואינה קוראת לדבר– בכך הקלה    ויש  –מהדאגות שלך  

 .תשומת הלב נתונה במעין טרנס

  

אדם   לבני  יותר  ישיר  באופן  להתייחס  הוא  עושים  שאנחנו  הדברים  אחד  הדהרמה,  באימון 

של   המרובעת  האֵספה  במסגרת  יחד  מתכנסים  אנחנו  למשל,  בודהיסטי,  במנזר  ממשיים. 

נזי הבודהה:  גבריםתלמידי  לצד  ויתור,  של  לחיים  שפרשו  ונזירות  מחוץ   רים  שחיים  ונשים 

אינה  היא  אם  ובמיוחד  אפילו  ושיתוף,  אמפתיה  של  תחושה  יש  הזאת  בהתכנסות  למנזר. 

כשהדיבור בה מועט והיא מתקיימת בשקט. אירועים כאלה יכולים לגעת במעמקים    –אישית  

מה, הם מעודדים אותנו להכיר במה שמאחד  פרסונליות. לדוג-שלנו ולהוציא לאור נטיות טרנס

אותנו. אנו מתבוננים מבעד לנסיבות היומיומיות אל משהו שהוא מעבר לזמן ומכירים את מה 

 .שיש לנו במשותף

  

גורם משותף אחד הוא שאיפה, הרצון לעשות או להיות טוב יותר, למצוא שלווה, משמעות או  

ומכיוון שאנו מוצאים את זה באחרים,   זונחים   או מתכווננים לגורם המאחד הזה, אנואושר. 

את חוסר האמון, את ההשוואה, את הביקורתיות, הפחדים והקָנאות. וזה עוזר לנו, לכל אחד  

-מאיתנו, לראות את עצמנו באור חדש. כך, נוכחותם של אחרים במצב של תשומת לב טרנס 

סי זו  יותר.  מלא  באופן  עצמו  את  לראות  אחד  לכל  עוזרת  לטפח  פרסונלית  אחת   אתבה 

וכנות כלפי עצמנו וכלפי אחרים מחלצות אותנו מהמערבולת של   הפארמיטות: נטיות כסבלנות

בידוד, יתר מודעות עצמית והסבל שהם מחוללים. הבנה זו בלבד יכולה להביא אותנו לראות 

ושהדבר שבאמת    –אמיתות פשוטות, למשל שכל אחד סובל, רוצה להיות מאושר וגם שוגה  

 . וא להיות בקשר עם עקרונות משותפים ולפעול על פיהםעוזר ה

 

 נדיבות השקפה נכונה דרך

להשתחרר מהמתח  הוא, שכדי  עליו  מצביעות  הראשונות  הדברים ששלוש השלמויות  אחד 

אגוצנטרי   שהוא  אנוכי,  שאינו  קיום  אופן  אל  צעד  לעשות  צריך  מייצרות  שלנו  שהתודעות 

ואתיקה נדיבות  מפתחים  כשאנחנו  נוטים פחות.  אנחנו  אחרים;  של  לרווחתם  ערים  אנחנו   ,

אין זה מרחיק אותנו מהדאגה לרווחתנו שלנו: לחיות עם לב  ועדיין  וחמלה.  לחוש אמפתיה 

לרווחתנו  שזה  כך  טובים.  חברים  לנו  יקנה  גם  וזה  טוב,  זה  מפותח  ומצפון  טוב  רוחש 
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זו התרכזות בעצמנו או התכחשות לעצמנו. יפחית את   ולרווחתם של אחרים; אין  קיום כזה 

 .ומכאן שגם הסבל יפחת –אמון -הניצול, החמדנות והאי

השלמות הראשונה, נדיבות, נגישה מאוד. רובנו קיבלנו מתנות, כך שאנו יודעים איזו שמחה 

בנו. נוגע  זה  אחרים.  של  נדיבותם  לנו  אנחנו  מסבה  משלנו,  בנדיבות  גומלים  וכשאנחנו 

ו אחר. ברגע המסוים הזה של נתינה נבנה קשר נדיב.  מרגישים כמה טוב לתת משהו למישה

זוהי גישה מהותית ופשוטה למערכות יחסים. כבודהיסטים, אחד הדברים העיקריים שאנחנו  

עושים בביקור אצל מורה, למשל, הוא להגיש מָנחות. המנחה יכולה להיות רק נר, קטורת או 

נדיבות. אנו עושים זאת כמחווה להיותנו קשורים, להיות  –פרחים   נו בקשר בדרך שיש בה 

קרוב לוודאי שאנחנו כבר מכירים את הדרך הזאת להתייחס לאחרים ואת ההרגשה הטובה 

שהיא מעוררת בנו, אך אנחנו פועלים כך רק מדי פעם, בימי הולדת או בחג המולד. הבודהה 

 טוב.   יום. היא תחלץ את תודעתנו מבידוד ותבסס בנו רצון -מעודד אותנו לפתח אותה יום

  

בנדיבות, מה שניתן אינו חשוב כל כך; ערכה הוא במעשה הנתינה עצמו. הנתינה מרחיבה 

אל עבר מציאות של   את הלב, פותחת אותו לנדיבות, ומשפיעה כך גם על האחר. זו תנועה

מטפחים כשאנו  זאת,  רק  ולא  מתחילה   שיתוף.  אינה  שנתינה  להבין  חשוב  ]נדיבות[  דאנה 

  –ם חומריים; מחווה ידידותית, יד מושטת לעזרה, שירות או תשומת לב  ומסתיימת רק בדברי

 .במצבים מסוימים, כל ה"מנחות" האלה עשויות להיות חשובות יותר ממתנות חומריות

  

נדיבות לטווח הארוך הוא שדרכה אנו מתחילים לבסס רגש של שמחה   אחד היתרונות של 

יחסים הן בבס יחסים. מערכות  יותר במערכות  ילדים,  רבה  יס חיינו: יש לנו אימהות, אבות, 

חברים. אנחנו נולדים לתוך מערכות יחסים. אלא שלעיתים קרובות הקשרים שלנו מוכתמים  

בפחדים, אשמה, שָנאות, ונדמה לנו שנרגיש נוח יותר אם נחיה לבד. מובן שהבודהה עצמו  

כולם קשורים באופן ה כך לכפר,  עודד התבודדות, אך הוא חי בהודו, בחברה שבה  כל  דוק 

כפרט.   עצמיותו  של  התחושה  את  בה  לאבד  יכול  שאדם  עד  ולַקסטה,  למשפחה  לשבט, 

במערב, ההפך הוא הנכון. הרגשת ההשתייכות מסתיימת בעור שלנו, וזו אחת הסיבות שבני  

אדם במדינות "מפותחות" חשים מנוכרים וחרדים כל כך. פיתחנו השקפה עצמית האומרת: 

שאנחנו חלק  ה ושמור לעצמך ]את רווחיך והישגיך[. איבדנו את ההרגשהִהתחרֵ   ,אתה לבדך

   .ממשהו משמעותי וקדוש

  

היא לייחס חשיבות   –שהיא הבסיס של הדרך להשתחרר מסבל    –מכאן, ש"השקפה נכונה"  

ולאחרים שתומכים  לאבא  לאימא,  והודיה  טובה  הכרת  כולל  זה  יחסים.  למערכות  רב  וערך 

ני אדם חכמים רבים שאנו יכולים ללמוד מהם. כך אנו לומדים להתייחס בנו, וגם הבנה שיש ב

לעצמנו בדרך נבונה ואדיבה, להכיר בטֹוב שנולדנו לתוכו, בטוב שעשינו ובטעויות שמהן עלינו  

אנחנו   זה.  ברגע  רק  רלוונטית  מבודדת  נקודה  שאיננו  לנו  מזכירה  נכונה  השקפה  ללמוד. 

מודעת הסו נוכחות  של  והאירועים  נמצאים בשדה  בחיינו  את השלכות מעשינו  ונושאת  פגת 

ולכל שאירעו לנו. באופן כלשהו,   ספגנו ואנחנו עדיין מחוברים לכל האירועים, לכל המעשים 

 הנסיבות בחיינו. לכן, כל זה צריך להיטהר. 

 

עם זאת, אין זה אומר שעלינו לעבור על כל אירוע בחיינו ולשפוט מי צדק ולמי לסלוח. במקום  

וכן הלאה.  סלידה  ,ת אנחנו חשים את התוצאות הכוללות שנטבעו בנו: חרטה, ספק, דאגהזא

  –אנחנו חוקרים, נפתחים ומרפאים אותן. זהו אחד התהליכים של טיפוח התודעה ומדיטציה  

ידי מודעות לכאב באופן רחב ואוהב. כשאנחנו מתרכזים בזה,  -ניקוי וריפוי תוצאות העבר על

ים לתקן או להבין את העבר; אנחנו פשוט מנסים להיות עם הדבר כפי  אנחנו אפילו לא מנס
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שהוא עכשיו, עם אותה כוונה יחידה אוהבת. וגם כשאנחנו לבד, אנו שרויים בשדה המודעות  

טרנס מודעות  זוהי  הכוונה.  לטוהר  ומכּוון  המרומם  הזה,  התודעה -המסוים  שבה  פרסונלית 

 .מוליכות לכך למויותכל הש מותירה את צלליה ומשאותיה מאחור.

  

אין בליבך קהות או הגנתיות, ואינך מנסה למצוא   במודעות מסוג זה חוויית היחסים ברורה.

ולא להיאלץ להיות מישהו אחר. עם מודעות טרנס -מקום נפרד ביקום שבו תוכל להסתתר 

להיות באותו מקדש משותף של הפארמיטות.   יכול  עדיין  גם כשאתה לבד אתה  פרסונלית, 

ך נפרד מהמעשים הטובים שעשית ואינך נפרד גם מאם ומאב ומהתחושה שהעולם הוא אינ

יש לך  עוד  ובשלווה" כל  "בשקט  פי שלעולם אינך באמת שרוי  בו. אף על  רצוי  ואתה  ביתך 

גישות והלכי רוח לא פתורים, הם אינם מבלבלים אותך או מכריעים אותך אם יש בך אותה 

 פרסונלית. -שלמות טרנס

 

 ידי נדיבות-עלחיבור 

או  פיתוח דאנה הוא כוונה חיונית העומדת בניגוד לגישה "השג למען עצמך" ]"עשה לביתך"[

לתלונה "יש לו יותר ממה שיש לי, זה לא הוגן" של העולם החומרני התחרותי. המודל הזה, 

שהקפיטליזם המערבי מעודד, מעולם לא היה הדרך היחידה שבה חברות פועלות. למעשה,  

לא מזמן על מודל חברתי שמיישמים בכמה מהאיים בארכיפלג האינדונזי, שמטרתו  קראתי  

"להרוויח" חובות רבים ככל האפשר. מה שקורה שם הוא זה: אתה עולה לקאנו עם החזיר  

שלך וחותר לאי אחר. שם אתה נותן את החזיר לאדם אחר, והוא נותן לך קוקוס בתמורה. 

חייב לך, מכיוון שהחזיר של לו קשר אתך, כעת הוא  יש  יותר מהקוקוס שלו. עכשיו  ך שווה 

של   באננס  אותו  ומחליף  שלו  החזיר  את  לוקח  הזה  האדם  כך  אחר  לך.  חייב  שהוא  מפני 

רשת שלמה של תחושת  בהדרגה אדם חייב לו. בדרך זו הם יוצרים מישהו אחר, ועכשיו אותו

נרגיה המתקיימת בין בני  תנועה זו של א ושל חוב לכל אחד מהאחרים. חיבור, של השתייכות

ולא    –אדם, ולעתים קרובות בין אדם לארץ, היא שמבססת הרגשה איתנה של קיום בעולם  

 . יוצר מועקה וסבל[  המאמץ למצוא את מקומנו בעולם )שתמיד

 

לחשב  דרך  שאין  עד  כך  כל  רבים  חובות  לו  שיש  מי  הוא  באמת  חשוב  אדם  איים,  באותם 

ל לפרוע אותם. הוא חייב לכפר או לאי שלם, וברור שלא יוכל אותם, ולכן הוא לעולם לא יוכ

בחברה   הצלחתו.  וזו  מאוד,  רבים  קשרים  שיצר  כמי  נחשב  כזה  אדם  חובותיו.  את  לשלם 

קפיטליסטית, בני אדם רבים, ולמעשה רוב המדינות, גם הם שרויים בחובות, אך הם נתונים 

יש קשר  של  הרגשה  שאין  היא  לכך  הסיבה  ובאשמה.  של  בפחד  תחושה  שאין  ומכאן  יר, 

קרובות   השתייכות. לעתים  הנוֶשה,  להשתייכות.  סמל  לא  אחרים,  על  לכוח  מקור  הוא  כסף 

יוכל  לא  שלעולם  דבר  ביתך,  את  ממך  ולקחת  החוב  את  להשיב  לדרוש  יכול  רחוק,  מוסד 

הרגישות  את  להעמיק  כדי  יש  חיבור  של  בתחושה  שתיארתי.  השבטי  במודל  לקרות 

ממך את ביתך, את המחסה שלך; זה יהיה רע לך, זה יהיה    לקחתייתי רוצה  המוסרית. לא ה

 ?ביזיון לי, וזה יהרוס את הידידות בינינו. מי רוצה לחיות כך

  

במצב  הלב.  להיפתחות של  מביאה  ערכים  דרך  מחוברים  היותנו  של  התחושה המתפתחת 

מחוב שאנחנו  מפני  ושווים,  הוגנים  להיות  צריכים  אינם  דברים  בזה.  הזה,  זה  ותומכים  רים 

 למהשמתי לב לכך בסבבי קיבוץ הנדבות. חומרית, אני, כמקבץ נדבות, איני שווה לאחרים.  

לתת לי משהו כשאיני עובד וכנראה "הרווחתי" את מצבי? ומי אני בכלל שאצפה   הם צריכים

המערבית. בתודעתי  לעלות  שיכולה  חשיבה  צורת  זוהי  אותי?  להאכיל  כשאתה   מאחרים 

יודעים  מקבץ   הם  בודהיזם;  מהו  יודעים  אינם  פניך  על  מהחולפים  רבים  באנגליה,  נדבות 
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שנמשכים   מהם  יש  זאת,  ובכל  הכול.  זה  דתי.  אדם  של  סוג  איזה  כנראה  שאתה 

אינסטינקטיבית לתרום לך כשראשך מגולח, התנהלותך צנועה ושלווה ויש בידיך קערה, והם  

וניתנה   בדרכם  שנקריָת  על  לך  מודים  כדי  אפילו  בכך  יש  אולי  לך.  לסייע  ההזדמנות  להם 

מניפולציות   ללא  חופשי,  רצון  מתוך  בנתינה  שיש  ליופי  אינטואיטיבית  משיכה  על  להעיד 

בתמורה. משהו  לקבל  לרצות  ובלי  של    ומזימות,  במונחים  החושבת  השיפוטית,  התודעה 

לו", לא תבין זאת. ו"מגיע  "הוגנות"  נרגשים אבל, האמת הפשוטה היא שב "שוויון",  ני אדם 

 ומלאי השראה כשניתנת להם הזדמנות להיות נדיבים, והם אוהבים את ההרגשה הזאת. 

  

נאמר שהסוג הנעלה ביותר של דאנה הוא כשאדם ראוי נותן לאדם ראוי. כמובן, השאלה היא  

גם   שלנו.  לחמלה  ראויים  והנואשים  הבית  חסרי  והעשוקים,  העניים  ב"ראוי".  הכוונה  למה 

חכם היא דבר שיש לטפח, כי בנתינתך אתה תומך במי שיכול לתמוך ברבים   נתינה לאדם

הזה.  מהסוג  אדם  עם  קשר  בונה  אתה  זו  שבדרך  ומפני  טובה(,  השקעה  זו  )ולכן  אחרים 

היא   המשמעות  במודעותך.  ותומך  שלך  הלב  תשומת  ממקדש  לחלק  נעשה  החכם  האדם 

אתה מבקר במקדש, באשרם או   דולר למקלט לחסרי בית, אך אם 1,000שאתה יכול לתרום  

יכול להציע במקום זאת את שירותיך. האחד זקוק אולי יותר לתרומה כספית,   במנזר, אתה 

 .אך השני עשוי לצאת נשכר יותר ממעשים נדיבים

  

מעט  יש  לנזירים  שבהם  פרישות  בחיי  יותר  שמקובלת  הנורמה  היא  שירות  בצורת  נדיבות 

ם. במקום זאת הם חולקים את הדהאמה. זו המתנה אמצעים חומריים לחלוק בהם עם אחרי

וחכמים.   מוסריים  נדיבים,  להיות  כולנו  את  מעודד  שהלימוד  מכיוון  מכולן,  הגדולה 

חולק  נזירים כשהמורה  גם  מעשיות,  יומיומיות,  רבות  בדרכים  מוריהם  את  ישרתו  ונזירות 

המיומנת. ליבו  תשומת  את  בני  איתם  את  שומר  השירות  דבר,  של  האדם   ביסודו 

 להשקפה הנכונה וזה לזה; אין זה עניין של "עבודה שצריך לעשות". מחוברים

 

שבחיינו.   בטוב  ושיתופם  לאחרים  לב  תשומת  עיקרו  נדיבות  טיפוח  ]כאימון[,  כמדיטציה 

כחלק   חיינו  לראות את  ללמוד  ודרכה  כוונה של שיתוף,  היא שעלינו לפתח  משמעות הדבר 

ולא באופן אקראי. ההשקפה הרואה כיחידים שהושל ממערכת שלמה  עם אחרים  לעולם  כו 

בכול מערכת אחת שלמה בהחלט עוזרת לקבל מעט פרספקטיבה על טבענו, והיא מאפשרת 

נכונה אנחנו על הסירה שיכולה לחצות  ללב להרגיש מלא ובשלום עם אחרים. עם השקפה 

 את השיטפונות של חוסר ביטחון ובדידות.

 

 אנחנו"מוסריות: כבוד והתחושה של "

על בנתיבה  נשמרת  זו  סילה,-סירה  דאנה ידי  כמו  מוסריות,  טובות.  מידות  או  ,  מוסריות 

אלא שכאן השאלה אינה של נתינה כאירוע חד פעמי, אלא   וססת על רגש של אמפתיה;מב

שימוש לרעה ]למשל בכוח[ לדרך חיים. כך שזהו סוג של אימון  -איך לעשות את הכלל של אי

הבסיסי הוא: לא אעשה לאחרים מה שלא הייתי רוצה שייעשה לי. לא    מתמשך יותר. העיקרון

לא   ואני  לי.  יקרו  אלה  שדברים  רוצה  הייתי  שלא  יודע  אני  כי  לך,  אשקר  ולא  ממך  אגנוב 

שזה   כך  אחרים.  לברואים  כבוד  רוחש  אני  הלאה.  וכן  באחרים,  פוגע  ולא  מינית  מתעלל 

 לרווחתי, לרווחתם של אחרים ומביא שלום. 

 

מניצול הבוד מגניבה,  מכּוון,  מהרג  להימנע  אישית  מחויבות  מוסר:  כללי  חמישה  מונה  היזם 

ואולי   מיני, מדיבור מזיק ומשימוש בחומרים משכרים. כללים אלה עשויים להישמע בסיסיים 

אף משעממים, לא ממש חזון נשגב של טרנסצנדנטיות. הם לא מרשימים או מפוארים, אבל  
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אלא ְלמה הם קוראים, מה נדרש כדי לקיים    –א איך הם נראים  העניין הטרנסצנדנטי הוא ל

מסירות  מרכילות  והימנעות  אמת  אמירת  חייכם.  על  להם  שיש  ההשפעות  ומהן  אותם 

ומעודדת אתכם להתיידד עם בני אדם אמינים. הימנעות   מהתודעה רבים מהרגליה הרעים 

בחייכ יותר  רב  זמן  וְמפנה  צלולה  תודעתכם  את  שומרת  את  מאלכוהול  מחללים  אינכם  ם: 

 תודעתכם.  

 

ערך. אם רוב -ההכרה בהשפעותיהם לטווח הארוך הופכת את הכללים האלה למיוחדים ולרבי

בני האדם היו מקיימים את רוב הכללים רוב הזמן, סבל רב היה נמנע בעולם. יש להתאמן 

חנו בהם מתוך הערכה אמיתית לתודעתכם, לגופכם, ולכל מי שאתם חיים במחיצתם. כשאנ

מקיימים את הכללים האלה, אנחנו מרחיבים את היכולת שלנו להתייחס בכבוד ובאכפתיות  

 .לכל היצורים, כך שאנו מקנים ערך למרחב המשותף הזה שאנו חולקים עם אחרים

 

סילה ]אתיקה[ קשורה גם בחוכמה. רגישות אתית מבקשת מאיתנו לשקול ביתר זהירות מה  

נ כך  ולתרגל הבחנה.  נזק,  ובדחפים שלרוב אנו משאירים מחוץ  גורם  וכל להבחין באנרגיות 

נטיות שאנו עשויים להכיר בנוגע לטבע שלנו אך לא משתיתים    –לגבולות שהצבנו לעצמנו  

מיני   כל  השיטפונות.  את  פוגשים  יותר  רחב  באופן  בתודעה  כשמתבוננים  חיינו.  את  עליהן 

נקטים רצחניים, קנאות וטינות. רגשות  אישיות" יוצאות לאור. אינסטי-מוסריות ו"תת-נטיות לא

יכולים  אנו  המודעות  במקדש  ואמון  ביטחון  לנו  אין  ואם  שם.  לרחוש  עשויים  למדי  אפלים 

כך  משתלם,  כבסיס  ונדיבות  לב  טוב  לפתח  הרעיון  כאן,  ומדוכאים.  מבולבלים  להרגיש 

יכולים להיבנות על כוונות כמו אלה שהאדם מממש במעשיו ]המ וסריים[.  שיסודות התודעה 

כשזה כך, אפשר להכיר בנטיות ובאנרגיות השליליות העולות בתודעתנו, וכשאיננו מעודדים  

    .אותן או בונים עליהן, הן מאבדות משהו מכוחן

 

איננו מתכחשים לאנרגיות השליליות. הדרמה מתרחשת, אך בעוצמה פחותה. אנחנו פשוט  

, אותה הרפיה מהסערה הרגשית, היא אותה התמתנות  איננו אחוזים בה. לא מתעניינים בה.

לבדה יש בה כדי להרגיע את האנרגיות בתודעתנו ולאפשר להעבירן לערוצים יעילים יותר. זו  

אך הנטייה אל עבר    –עלינו לפגוש ולהמיר את האנרגיות האלה במדיטציה    –רק ההתחלה  

 .הבהיר והנסיגה מאפלה הן ההתחלה ההכרחית

  

יכות של הבחנה חכמה. אנו יכולים לשים לב לדחפים מלאי  גישה זו מתחילה לפתח את הא

תשוקה קצרי טווח ולשקול את השפעותיהם לטווח הארוך. אנו יכולים לשאול את עצמנו מה 

ידי עלבונות או רכילות, או התחושה שאנחנו אדוני -השמחה שנפיק מנקמה על  –מועיל יותר  

ת מהן  הארוך,  ובטווח  חיים של אמת?  וחיים  שלנו  נקמה? התקפותהלב  נגד, -וצאותיה של 

נקמת דם, סכסוכים העשויים להימשך דורות. האם עדיף להשיג יתרון על אחר בעורמה, או  

אמון? כוסית משקה אחת קטנה אולי זה בסדר, -לחיות עם תודעה חפה ממניפולטיביות ואי

ומהי התוצאה של אובדן הצלילות? דיבור לא   זהיר אבל מתי היא גוררת אחריה עוד אחת, 

הוא התוצאה הראשונה, וגם ניצול לרעה של חומרים מערפלי תודעה כדרך של בילוי. כשאנו  

ברור שננהג   וסמים,  ופשעים שהתרחשו בהשפעת אלכוהול  ניצול מיני  שומעים על תאונות, 

 בתבונה אם נדע להתרחק מהם. 

 

 ויתור: מבט על השתוקקות

השלישית לשלמות  אותנו  מביא  העניין  המת  –נקַהָמה    – זה  כ"ויתור".  כלל  בדרך  ורגמת 

ויתור   פשוטות,  במילים  פוריטניות.  או  סגפנות  דווקא  ולאו  חכמה,  הבחנה  הוא  הזה  באימון 
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הרצונות  שלל  בתוך  לו  זקוקים  באמת  שאנחנו  הדבר  מה  נתון  רגע  בכל  לראות  פירושו 

לט שיש  חשוב  תרגול  זהו  פישוט.  לזה  לקרוא  אפשר  להמשיך.  וממנו  פח,  וההשתוקקויות, 

מכיוון שהתודעה יכולה להגות בדברים רבים שאנו חושקים בהם, וכל אותם רצונות ומחשבות 

יכולים לתפוח ולהתעצם עד כדי סערת נפש. כך אנו עשויים לאבד את שיווי המשקל, ליפול  

של   הגדולים  הכוחות  החושים.  הנאות  של  השיטפון  תוך  אל  ולצלול  ]הסירה[  לסיפון  מעבר 

נוחה התודעה להתרשם, הולכת שבי אחר תעשיית הצרכנות מ בינים כמובן היטב עד כמה 

פריטי   או  גאדג'טים  גלידה,  וכל שאר הדברים שקניית  פופולריות,  פיתויים,  ריגושים,  נוחות, 

שהיה  הדברים  שלל  מתוך  צריכים  אתם  באמת  מה  ההבחנה  לכן,  לכם.  מבטיחה  לבוש 

 תור!  בכוונתכם לקנות היא פרקטיקה רלוונטית מאוד של וי 

  

כיום נראה שכל שדה תעופה מאלץ את הנוסעים   –וכשאתם עוברים באחד מהקניונים האלה  

ואלכוהול   מותרות  מוצרי  של  שער  דרך  "דביקים"   –לעבור  כמה  להרגיש  יכולים  אתם 

יכולים להיווכח בכך, ולראות  ותובעניים, וכמה שטחיים הם כל הדברים האלה באמת. אתם 

כיכם. הבודהה סיכם אותם כמזון, לבוש, מחסה ותרופות. ההבנה שאתם יכולים לשלוט בצור 

לא   לעולם  חומריים  דברים  עודף  אנוש.  כבני  וערך  כבוד  גם תחושה של  לכם  הזאת תחזיר 

 יעלה את ערככם. 

  

שכללי   מכיוון  ברירה,  באמת  לנו  אין  למדי.  קלים  האלה  מההיבטים  כמה  המנזר,  בחיי 

לוותר   אותנו  מחייבים  שלנו  משתמשים המשמעת  ואנו  ומחסה,  מזון  על  ובעלות  כסף  על 

בגלימות סטנדרטיות ופשוטות כלבוש. אנו בוחרים לקבל עלינו את הוויתור הזה ולחיות יותר  

פחות  בהם,  להתקנא  דברים  פחות  בגינם,  לדאוג  עניינים  פחות  לנו  יש  כך  כי  בפשטות 

לך שיער. ְשערך כשאין  לעצב את  יכול  אינך  לבחור מהן.  יכול להחליט מה   אפשרויות  אינך 

להישמע  שעשוי  מה  על  לפצות  וכדי  לך.  מציעים  ממה שאחרים  ניזון  אתה  אם  היום  תאכל 

חומריות, חופשיים מדאגות  זוכה בשמחה שבחיים  אומללה, אתה  ובחום שאתה   כהימנעות 

חש כשאתה מקבל את המנחות הנדיבות שאחרים בחרו מרצונם לתת כדי לתמוך בך. זה די  

 מדהים. 

 

האתגרים הגדולים הוא הימנעות מפעילות מינית. פגשתי אנשים שהתקשו להאמין שזה   אחד

פעילות    אפשרי שום  בפרישות.  אני מתאמן  העשורים שבהם  שכן במשך  וכל  במשך שבוע, 

חוקי הנזירות מותחים     –לא עם בני המין השני, לא עם בני אותו המין, לא עם עצמך  –מינית  

ת היא עניין מורכב מאוד, רגשית וחושנית, אדם צריך לפתח את קו ברור מאוד. ומאחר שמיניו

ואת בהתנזרות   הפנימי העונג החום  לתמוך  כדי  בו  מעוררת  חושב – שהמדיטציה  אני  ָולא, 

 שזה אכן עשוי להיות מוזר מאוד.

 

ויתור, בייחוד בתחום המיניות, גם מדגים כמה עצומה יכולה להיות המשיכה לדברים אסורים.  

שפ אפילו לאנשים  לנזיר  שהייתי  לפני  גדול.  עניין  לא  היא  המינית  הפעילות  מינית,  עילים 

ולא רק בה, אלא גם בכל כללי המשחק והתחרותיות, הקָנאות, הבגידות,    –איבדתי בה עניין  

הפֵרדות ושברונות הלב. אחרי שוויתרתי עליה, התודעה שלי יכלה לחזור ולראות את העניין 

הייתי צריך להזכיר לעצמי שוב ושוב מדוע ויתרתי על פעילות    –אוד  כולו באור ורוד ומסולף מ

מינית, וגם את העובדה שרוב הזמן, על אף הפעילות המינית, רבים כל כך אינם נראים כמי  

ששרויים באושר עילאי. העדשה המעוותת שדרכה ראתה ההשתוקקות את המיניות הוכיחה  

אם אני באמת צריך לראות בני אדם מבעד  לי עד כמה אווילית יכולה התודעה להיעשות. ה

 לעדשת ההשתוקקות?
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לדבר   להשתוקק  יכולים  איננו  לנו.  שאין  משהו  אל  תמיד  היא  שלנו  ההשתוקקות  למעשה, 

פתורה שלנו. -שכבר יש לנו. ולכן העובדה שאין לנו נעשית, היא עצמה, מטרת התשוקה הלא

ש התחושה  אלא  ההשתוקקות,  את  בנו  מעורר  האובייקט  רע  " לא  דבר  שום  אין  לי".  אין 

]מאובייקטים   יוצרת  שההשתוקקות  המדומה  העולם  ובמגע;  בריח  בטעם,  ובצליל,  במראה 

נכוחה    –חושיים[   בו הסכנה. השיטפון של הנאות החושים הוא שיגרור אתכם מטה. ראייה 

נעשית,  לא  ההשתוקקות  שהשקטת  מבינים  אתם  העניין.  כל  את  ממוטטת  השיטפון  של 

ידי סילוקם של אובייקטים חושיים, אלא היא עניין של חקירת התודעה ופירוק  -ללמשל, רק ע

אם  הֶחֶסר.  ה"אין",  הוא  המקור  להשתוקקות.  המקור  באמת  אינם  ואוכל  מיניות  התשוקה. 

שלך. ההשתוקקות  למקור  ייעשה  תה  ה"אין"  תה,  לשתות  יכול  אינך אינך  לקבל  אם  יכול 

  .וקקות שלךתשהה בננות, ה"אין" בננות יהיה למקור

  

אם הוויתור על דבר כלשהו מעודד השתוקקות, למה לוותר? ובכן, מלבד ההנאה שבפשטות, 

מה שאנו מוותרים   ידי כך להתיר אותה.-תשובה טובה תהיה: כדי להבין את ההשתוקקות ועל

אני לא שלם   על ההרגשה "אני צריך, אני רוצה, –עליו בעיקר הוא התחושה של היעדר ]האין[ 

על זה אנחנו מוותרים. איך ההיעדר נעשה לנוכחות מוצקה ודוחקת כל כך? העניין הוא   ." יבל

הוא   חור;  אינו  פנימה, אתם מבינים שהחור  בוחנים את ההשתוקקות, מתבוננים  שכשאתם 

לא תשוקה  זו  המידה.  על  יתר  ומעוררת  סבוכה  אנרגיה  של  היוצרת  -מערבולת  מסופקת 

שלכם.   ובמודעות  באנרגיה  עלהוחסימה  מוזנת  על-יא  השתוקקות,  באלף  -ידי  סחרורה  ידי 

ואחת ההשלכות שהתודעה מייצרת. האנרגיה הזאת צריכה, ויכולה, להיות מנותבת מחדש.  

היא  מה  על  ולראות  בהשתוקקות  להתבונן  אלא  אותה,  ולהדחיק  לרסן  רק  לא  צריך  לכן 

פנטזיה ארעית של    לעמבוססת. כל הגוש הסבוך והצבעוני הזה, הנראה איתן ומוצק, מבוסס  

שעשיתם  הקניות  מסע  שאם  למשל,  הבנה,  חוסר  ועל  בּורּות,  על  אחרות,  במילים  סיפוק. 

 .בשבוע שעבר לא סיפק אתכם אלא לזמן קצר בלבד, עוד מאותו דבר גם לא יעשה את זה

 

דרך תשוקה )בני אדם   בא שסיפוק השתוקקות מבוססת על בּורּות: אנחנו מדמייניםהכך ש

ל הזאתסנימשיכו  הדרך  את  איננו   ות  עובד,  לא  שזה  מבינים  כשאנו  ואפילו  שיותשו(.  עד 

מצליחים לראות שיש דרך אחרת למצוא סיפוק, ומעדיפים לחוות כמה סיפוקים קצרים על פני  

להעמיק אל תוך התודעה והלב; אנחנו צריכים לעשות  לא כלום. כדי באמת לפתח ויתור עלינו

למצוא את   מדיטציה. נוכל  אנרגיות משוחררות; שםשהשם  בנו    מחה הְמספקת שמעוררות 

כן, כשאנו יכולים להסיט  זמינה לנו חמימות שקטה היכולה להתפשט בגוף ולהרחיב את הלב.

ולהרגיש   המחסום  את  לשחרר  יכולים  אנחנו  למקורה,  בחזרה  מחלומותיה  התודעה  את 

את מבינים  אתם  זאת,  שעשיתם  מרגע  מתמיד.  יותר  וחיוניים  העמוקה    מלאים  המשמעות 

 יותר של ויתור.  

  

מפתחים   ואם  שהיא,  כמות  ההשתוקקות  את  לראות  לכם  מאפשרת  ויתור  של  הפארמיטה 

ויתור מעודד אתכם   את החוכמה שלא לנסות למלא את ַהבור ללא תחתית שביסודה.  –אותה  

לפתח מקורות אחרים לסיפוק. אך הדבר היקר ערך ביותר שמקנה ההתבוננות בהשתוקקות 

אליו  המ כיוון  שהבודהה  מה  בדיוק  היא  ההשתוקקות  שזניחת  ההבנה  הוא  ויתור  של  מקום 

זו התמצית של ארבע האמיתות הנאצלות,   בהתעוררות. רק על ה"היעדר" אנחנו מוותרים. 

ב"ניַבאָנה"  הכוונה  כדאי     –ולזה  בכך,  להיווכח  וכדי  ולייאוש.  לבלבול  להיעדר,  לצער,  הסוף 

 !לוותר, והרבה
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י לחצות את השיטפון אל הגדה האחרת, עלינו לבנות סירה, להתחיל להשיט אותה  דכאבל,  

ולהכיר את הזרמים שעלינו לחצות. שלוש הפארמיטות האלה הן ראשית הדרך ומאפשרות  

לנו טעימה מהשלווה, החוכמה והחמלה שהמסע יביא אלינו. ובכן, בנה את סירתך בזהירות 

איתנה אותה  בנה  למקדש.  אותה  לוויה  מו ועשה  בני  סיפונה  על  לעלות  יוכלו  וכך  רווחת, 

 למטרה של ניבאנה.   נדיבים ואמינים. הכלי הזה הוא עצמו נעשה ביטוי

 

    

 

 

 

 

 ום: משה בראלציל
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 )נדיבות(  דאנה                

 

 נדיבות 
 טנזין פאלמו 

 

 אילת ירון  תרגום:
 

 

  palmo/transcripts/-tenzin-https://tenzinpalmo.com/jetsunma                                  :מקור
 
   

 

)   טנזין  ג'טסונמה )Jetsunma Tenzin Palmoפאלמו  לונדון  ילידת  סופרת,  מורה,  נזירה,   )1943  ,)
ת במסורת הטיבטית בשנות השישים.  וראת נדרי הנזי  שקיבלו עליהן  המערביות הראשונותמהנשים  

רינפוצ'ה השמיני. לאחר שש שנות לימוד בקהילה    פגשה בהודו את המורה שלה, קמטרול   20בגיל  
במשך   תרגלה  שבה  מבודדת  למערה  פרשה  ובהדרכתו,  בבידוד    מהן  ,שנים   12שלו  שנים  שלוש 

טנזיו לעברית.  "מערה בשלג" תורגם  הנודע  ייסדה  מוחלט. סיפורה  לנשים  פאלמו   Dongyu ,מנזר 
Gatsal Ling Nunnery, במטרה לסייע להתפתחות הרוחנית של נזירות   פראדש שבהודו   בהימאצ'ל

 צעירות, והיא מקדישה את רוב זמנה לקידום מטרה זו. 
 

 * * * 
 

הדאנה   את  מיקם  שהבודהה  חושבת  נדיבות    –אני  או  נתינה  בתחילת    –שפירושה  ממש 

מפני   הרוחנית  ההדרך  יכולים    איכות  אישנדיבות  בשכולנו    מאשר בקלות  יותר    הלהתאמן 

 כמה מהשלמויות האחרות.ב

  

מאוכזבים ככל שנהיה, כועסים, מקנאים או חמדניים, כולנו עדיין מסוגלים לתת. זוהי תכונה   

מעשה  לתת.  כיצד  ללמוד  כדי  גבוהה  רוחנית  לרמה  להגיע  זקוקים  איננו  מאוד.  בסיסית 

 ינו ואת ליבנו. זוהי דרך יפה מאוד להיענות לאחרים.דיהנתינה פירושו לפתוח את  

 

באסיה, אנשים מבינים היטב את האיכות הזאת של נדיבות ונתינה בלב פתוח. היא מבוססת  

על ההבנה שאם אנחנו רוצים לשגשג ולהצליח לא רק עכשיו אלא גם בחיינו העתידיים, עלינו  

זרעי השגשוג הם נדיבות ונתינה. לכן,   .לזרוע זרע; לא נזכה ליבול אם לא נזרע את הזרעים

אם אדם רוצה להצליח ומקווה שדברים יתרחשו כפי שהוא מייחל להם, הוא צריך ליצור את 

 הסיבות לכך. 

 

עניים,   נותרים  תמיד  אנחנו  אם  כסף,  ולצבור  להרוויח  מתקשים  אנחנו  שאם  לחשוב  מקובל 

ונדיבות. הבודהה אמר פעם שאם   הרי זה מפני שלא יצרנו בעבר די סיבות על ידי לב פתוח

יבינו את היתרונות העתידיים האמיתיים של נתינה, הם לא ישמרו אף לא ארוחה   בני אדם 

 .אחת לעצמם, אלא ינסו לחלוק אותה עם אחרים

 

על   אוותר  אני  "אם  לחשוב,  ממשיכים  אנחנו  עתידיות,  תוצאות  רואים  שאיננו  מאחר  אבל, 

לי? יישאר  מה  לי?  יהיה  מה  לנהוג   " משהו,  שלנו  הדחף  את  בולמת  רק  לא  כזאת  חשיבה 

בנדיבות אלא גם יוצרת את הסיבות שימנעו מאיתנו שגשוג בעתיד. עלינו להרהר בכל הרעיון  

 הזה של שיתוף ופתיחות לצורכיהם של אחרים, וגם לאלה שלנו.
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  וניש שמחה בנתינה. היא מיטיבה לא רק עם מי שמקבל אלא מועילה גם לנו. היא מועילה ל

אחד  לאף  זה  את  אתן  ולא  שלי  "זה  הצרה  החשיבה  כי  למקבל,  מועילה  שהיא  מכפי  יותר 

בורכנו בשפע להעריך אותו באמת, כשומונעת מאיתנו גם    ,אחר" היא שגורמת לנו סבל רב

 מפני שאנחנו פוחדים לחלוק אותו בלב פתוח עם אחרים. 

 

אך   דברים.  מאיתנו  לקחת  ינסו  פוחדים שאחרים  תמיד  הם   אלאנחנו  הדברים שבבעלותנו 

הבעיה; ההיצמדות שלנו אליהם, ההיאחזות, היא הבעיה. ואם כך, האם יש לדברים בעלות 

עלינו, או שיש לנו בעלות עליהם? האם אנחנו יכולים להחזיק דברים בקלות, כך שכשנראה  

 מישהו שנזקק, או רק מתוך הערכה, נוכל לתת בשמחה?

 

לא זה העניין. העניין    –הביתה ולרוקן אותו מכל חפציכם    אני לא אומרת שאתם צריכים ללכת

  –הוא השאלה של פתיחת הלב, של היכולת להיות מסוגל באמת לשמוח בנתינה לאחרים  

ולא מדובר רק בדברים חומריים. דברים חומריים הם התחלה טובה, אבל אנחנו יכולים לתת 

לצ להיות  שלנו,  האהדה  שלנו,  הזמן  כמו  אחרים,  דברים  לנו,    דגם  זקוקים  כשהם  אחרים 

 נתינה שאין בה פחד.

 

מתנות  הענקת  הוא  הראשון  הסוג  נתינה.  של  סוגים  שלושה  על  מדברים  בבודהיזם 

חומריות. השני הוא המתנה של הדהרמה. משמעותה היא לתמוך באחרים, להקשיב 

לאחרי לסייע  לנסות  פשוט  לייעץ,  לעזור,  לנסות  מעט לאחרים,  הדברים  את  לראות  ם 

 ר בבהירות.  יות

 

אך יש גם המתנה של חוסר פחד, של הגנה, של עזרה לאחרים לגלות את האומץ שיש  

פשוטים.    –בתוכם   בדברים  להתחיל  יכולים  אנחנו  ערך.  יקרת  נחשבת  כזאת  מתנה 

והנאה   שמחה  והסבת  ולצורכיהם  לאחרים  מודעות  של  האיכות  פיתוח  ידי  על  למשל, 

כוונה לגרלאחרים.   נותנים מתוך  ולהושיט עזרה אם צאנו  ריך. לא רק בחג ום שמחה 

רואים   אנחנו  ספונטני.  באופן  אלא  לביקור,  באים  כשאנו  או  הולדת,  בימי  או  המולד 

 משהו שאנחנו אוהבים ומעניקים אותו, אולי אפילו למישהו שאיננו מחבבים.

 

למי ש נחמד לתת  גם  אוהבים, אבל  למי שאנחנו  זו  נחמד לתת  כי  אוהבים,  לא  אנחנו 

  ,השלמות הראשונה. זה הצעד הראשון בדרך הרוחניתך יפה להתייחס לאחרים. זו  דר

 ולכן הוא חשוב ביותר. 

 

 

 

 

 

                

       

   

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


 
 

  

 
 - 14 - 

     www.buddhism-israel.org       2021 אוגוסט-יוני גיליון         

       

   נקהמה, סילה ,דאנה                      

 

 נדיבות
 

    גיל פרונסדל
 

 יוסי אדם  תרגום:

 

 

 

 hand/en/9/-at-issue-articles/the-https://www.insightmeditationcenter.org/books    ר:מקו
 
 

 

פרונסדל   המורה (  Gil Fronsdal) גיל  סיטי,    Insight Meditation Center-ב  הבכיר   הוא  ברדווד 

במסורת התהרוואדה  . הוא היה נזיר 1975, מאז קליפורניה. הוא מתרגל ויפסנא וזן, באסיה ובארה"ב

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

 ומחברם של ספרים ומאמרים רבים.   
 

 * * * 

 

מבלי "  אוכלים  היו  לא  ושיתוף,  נתינה  תוצאותיהם של  את  יודע,  כפי שאני  הבריות,  ידעו  לו 

יתה זו נגיסת המזון האחרונה יאת תודעתם. אפילו אם ה ולא היה כתם האנוכיות מכסהלתת, 

 ." שתמלא את פיהם, לא היו אוכלים ללא שיתוף, אם היה לידם מישהו לקבל את תשורתם

    26איטיווטקה 

 

בפאלי, תופס מקום מרכזי בלימודיו של הבודהה. כאשר לימד    דאנההתרגול של נתינה, או  

תמיד התחיל    אנשים בהתקדמותם בדרך, הוא ת של תרגולים שמלווים את הסדרה הדרגתי

בשיחה על החשיבות והיתרונות שבתרגול נדיבות. על בסיס זה, הוא דיבר על החשיבות של  

ולבסוף הוא  והיתרונות של תרגול אתיקה. לאחר מכן שוחח על שיטות להשקטת התודעה, 

נתמכים  ית הם  שכאשר  התובנה,  תרגולי  את  ויציבה,    ידי-עלאר  רגועה  מובילים  תודעה 

טיב יקרובות, כאשר אדם הגיע להתעוררות, הבודהה הנחה אותו לצאת ולה  להארה. לעיתים

ה שעם  לתת  בשיזולת,  לראות  ניתן  שהדרך  ירות.  כך  נדיבות,  של  פעולה  לזולת  רות 

 הבודהיסטית מתחילה ונגמרת במעלה הזו. 

 

ולתרומה  דאנה הנתינה  של  לפעולה  במילה  מתייחסת  השתמש  הבודהה  ַצ'אָגה   עצמה. 

השימוש  לדרך.  מקושרת  שהדאנה  שמבטיחה  נדיבות  של  הפנימית  למעלה  בהתייחסות 

של  צ׳אגה  ב פעולה  "שמיטה".  או  כ"וויתור"  מתפרשת  גם  היא  כי  במיוחד  משמעותי  הוא 

נדיבות מצריכה נתינה מעבר למה שנדרש, מקובל, או מצופה ביחס למשאבים או הנסיבות 

נדיבות מצריכה    ,וחמדנות. בנוסףויתור על קמצנות, היאחזות  הנותן. בוודאי שהיא כוללת  של  

נתינה של העצמי. הבודהה הדגיש   היא  ובכך  עצמי  אינטרס  היבטים מסוימים של  על  ויתור 

שהערך הרוחני של מתנה תלוי לא בכמה ניתן אלא בגישה של הנתינה. תרומה קטנה של מי 

ת  יותר מתרומה גדולה אבל חסר בעלת משמעות רוחנית גדולה  שאמצעיו מוגבלים נחשבת  

 משמעות אישית מאדם בעל אמצעים.  

 

לאושר.  מיומן  כמקור  מוסריות  בדרכים  עושר  של  צבירה  החשיב  הבודהה  רגילים,  לאנשים 

אולם הוא לא ראה בעושר מטרה בפני עצמה. הערך טמון בשימוש בעושר. הבודהה השווה 

בעצמו את קברו. הבודהה גם    ורהכשלחלוק אותו עם אחרים למי  אדם שנהנה מעושרו בלי  
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השווה אדם שהרוויח ביושר את עושרו ומחלק ממנו לנצרכים לאדם עם שתי עיניים. הקמצן  

 הושווה לאדם בעל עין אחת בלבד. 

 

רב כמקור  הנתינה  את  הבין  בחיים  -הבודהה  ארוך  לטווח  תועלת  שנושאת  לאיכות  עוצמה 

הבאים ובחיים  איכו האלה  על  שהלימודים  למרות  ממ.  לרבים  משמעותיים  פחות  תרגלי  ת 

של   ההשלכות  שבהן  נסתרות  דרכים  על  מצביעים  האלו  הלימודים  המערביים,  הדהרמה 

 מעשינו חוזרות אלינו.  

 

בה הנותן רואה את הנדיבות שלו חוזרת אליו היא "קרמה מידית", שהיא הרעיון  שדרך אחת  

שלך גם מידית כאשר אתה  ישירה על מצב התודעה והלב  הבודהיסטי שלמעשיך יש השלכה  

ה אותם. ההשלכות של נתינה הן מופלאות עכשיו בהווה. אם אנו נוכחים ופתוחים להן,  עוש

 אנו יכולים לקבל את ההשלכות הנפלאות האלו בעת פעולת הנתינה. 

 

שבנתינה.   השמחה  את  הדגיש  ר  דאנההבודהה  בחוסר  שתינתן  כוונה  ואין  חובה  צון.  אינה 

 .   " , בעת, ואחרי הנתינהעשות כאשר הנותן "שמח לפני ההפך, דאנה צריכה להי

 

ביותר, משמעותה של   במסורת הבודהיסטית היא נתינה מרצון ללא    דאנהברמה הבסיסית 

ציפייה לתמורה כלשהי. הפעולה של הנתינה נובעת מחמלה ומרצון טוב, או הרצון ברווחתו  

ו עושים. באמצעות מה שאנמאשר בעושים  באיך אנחנו  ר  יותנוגעת    דאנהשל האחר. אולי  

הנדיבות אנו מפתחים רוח נדיבה. נדיבות של הרוח תוביל לנדיבות בפעולה, אבל היות אדם  

נדיב יותר חשוב מפעולה מסוימת של נדיבות; שהרי אפשר לתת מבלי שזו תהיה פעולה של 

 נדיבות.   

 

חשו חלק  היא  לזולת  לעזור  כדי  שנתינה  שבנלמרות  והשמחה  המוטיבציה  של  תינה,  ב 

ה למען השגת ניבאנה ככוונה העילאית. למטרה זו "אדם נותן מתנות  הבודהה התייחס לנתינ

וליפות את התודעה לעטר  אי" כדי  נמצאים  בין העיטורים האלה  חומלת,  -.  אהבה  היאחזות, 

 ודאגה לרווחתם של אחרים.   
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 נדיבות ההשלמות של 
 הרהורים ותרגולים 

 

    יל פרונסדלג
 

 רון ת י איל  תרגום:

 

 

  https://media.audiodharma.org/documents/GenerosityReflectionsExercises.pdf מקור:

 
 

פרונסדל   המורה  (  Gil Fronsdal) גיל  סיטי,    Insight Meditation Center-ב  הבכיר הוא  ברדווד 

. הוא היה נזיר במסורת התהרוואדה  1975קליפורניה. הוא מתרגל ויפסנא וזן, באסיה ובארה"ב, מאז 

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

 ומחברם של ספרים ומאמרים רבים.   
 

 * * * 
 

שלפניכ והתרגולים  וההרהורים  להתבונן  כדרכים  מוצעים  השלמות  ם  את  לחקור 

לדון בהם עם  וגם את האימון אפשר  גם את החשיבה  כדי להעשיר  נדיבות.  הראשונה, 

 .  שותף לדרךחברים, עם מתרגלים אחרים, עם זרים או עם 

 

יעילה לעסוק בנושאים שמוצע לעיין בהם ובשאלות היא לשהות עם כל אח ד מהם  דרך 

שוב ושוב כדי לראות אם עלו בכם הבנות אותם  לי לחזור ולקרוא  במשך ימים אחדים, או

 חדשות בקריאה 

 

 נושאים לחקירה 

את עמדותינו כלפי נדיבות ַמתנה לעתים קרובות הדרך שבה נתפסה ובאה לידי ביטוי   .1

וכיצד ההתניה הזאת   זמן לבחון אם  גדלנו. הקדישו  ובתרבות שבה  במשפחה שלנו 

ת יחסכם לנדיבות?  קשורות בהתפתחותכם עיצבו אפיעה עליכם. אילו השפעות ההש

התייחסו  כיצד  להבין  לכם  שיסייעו  כדי  הקרובה  בני המשפחה  עם  דברו  תוכלו,  אם 

כדי   דומה  תרבותי  מרקע  מישהו  עם  גם  לדבר  תוכלו  אולי  לנדיבות.  במשפחתכם 

 .לחקור את גישתה של התרבות לנדיבות

חף לנהוג ואילו אמונות בולמות את הדת מכם לרצות להיות נדיבים אילו אמונות מונעו .2

הדרכים   מהן  אלה.  אמונות  של  ובתועלתן  בתקפותן  להרהר  זמן  הקדשו  בנדיבות? 

 ההולמות לגבור על המגבלות שמטילות עליכם אמונותיכם? 

בעת שאתם  .3 איתכם.  מיטיבה  אחרים  כלפי  נדיבותכם  כיצד  לחשוב  רב  זמן  הקדישו 

 יש בה.  ִערכו רשימה של היתרונות שים בנושא זה גם עם אחרים, מהרהרים ודנ

התבוננו  בגישותיכם, באמונותיכם וברגשותיכם כשאתם המקבלים, כשאחרים נוהגים   .4

 כלפיכם בנדיבות. הקדישו זמן לחשוב כיצד אתם יכולים להיות מקבלים נדיבים. 

  

 תרגולים 

,  איזה דבר מאכל )חטיף טעים  במהלך החודש הקרוב, ִמצאו ארבע הזדמנויות להביא  .1

אחרים של עם  לחלוק  זו למשל(  לנתינה  שיש  להשפעה  לב  שימו  מכם.  לזה  ציפו  א 

 עליכם ועל מי שקיבלו.  
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במהלך החודש הקרוב, מצאו ארבע הזדמנויות לתת משהו באופן אנונימי לאדם שיש  .2

ישיר א לעשות ילכם קשר  ולרגשותיכם כשאתם שוקלים  לב למחשבותיכם  תו. שימו 

 זאת, בזמן שאתם עושים זאת ולאחר מעשה. 

במהלך החודש הקרוב, מצאו הזדמנות לעשות משהו נדיב שיש בו משום אתגר או  .3

חריגה מהדרך הרגילה שלכם. פעלו לפי רצונכם, ובדקו מה אתם חושבים ומרגישים 

 לפני, במהלך ולאחר מעשה. 

 

 

 

 

 

 

 

נדיבות אמיתית, אינה רק שאלה של הענקת חפצים  נתינה, במובן של טיפוח

  .גדולים כסף והוצאת סכומי 

 . פעולותיךאחד עם  להיעשותהנתינה. עליך  במעשה  כולךעליך להיות מעורב 

אין זה משנה עד כמה קטן הדבר במונחים של ערך, עליך להיות מעורב לחלוטין  

   במעשה הנתינה,

 כך שחלק מהאגו שלך גם הוא נלקח ממך. 

 

 

 טרונגפה צ'וגיאם
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 )אתיקה( סילה                            

 

של  טוב פנימי: השלמות

     האתיקה
 

 הנזירה אושן 
 

 מירית לוטן  תרגום:

 

 

of-perfection-the-goodness-https://www.buddhistdoor.net/features/inner-          מקור:

 morality 
 
 

תיק  ידי -( על Plum Village( הוסמכה לנזירות בפלאם וילג' )Hai An ,Sister Ocean)  ש'ןהנזירה או 
 .  2016-נאהט האן ב

 

 * * * 
 

"מידה טובה". כיום, אנשים  הפארמיטה )"השלמות"( השנייה, סילה, מתורגמת כ"אתיקה" או  

למ מידה רבה של התנגדות  טובהו  אתיקהלים  ירבים חשים  זה טבעי כאשר אנשים  מידה   .

פגשו רק בדוגמאות שטחיות של מוסריות שמשמשות כדי לכסות על שיפוטיות ורצון לשליטה, 

בדת  מקובלות  כך  כל  שהינן  מזויפת,  הרמוניה  של  פנים  העמדת  על  להתעקש  כדי  או 

על מנת לחשוף לאור את היופי, הכוח    סילהבשל כך הרי זה חשוב כל כך להעמיק ב  ממוסדת.

 והשמחה של אימון אמיתי במידה טובה ובאתיקה.

 

שואל אותו, "מה מטרתן של המידות ,  של הבודהה  ובן דודו  אננדה, תלמידובמנגלה סוטה,  

א חופש מחרטה,  "מטרתן של המידות המיומנות הי  :המיומנות? מהו גמולן?" הבודהה עונה

גמולן הוא  מחרטה  וחופש  חופש  " אננדה,  משמעותה  חופש  הבטחת  רבים  אנשים  בעבור   .

לעומת   חופש  כספי, הבודהה,  מוגבלת.  בלתי  אישית  חופשית  לבחירה  אפשרות  או  פוליטי, 

בזבזה   שהאנושות  והאנרגיה  הזמן  על  חשבו  מבפנים.  מגיע  אמיתי  ששחרור  הבין  זאת, 

תקופות העבר.  על  לנו    בחרטה  ויש  ביושרה,  פועלים  אנו  כאשר  אך  בוזבזו!  שלמות  חיים 

בידיעה  החרטה  את  לשחרר  יותר  קל  יקרה,  מה  זה משנה  אין  אתיקה,  חזקה של  תחושה 

שעשינו כמיטב יכולתנו ולא היה דבר נוסף שהיה ביכולתנו לעשות באותה עת. זה קורא לנו  

תנית. היקום כולו, ואפילו בחירותינו  להגשים את תורת הבודהה של תלות גומלין, או הוויה מו

יכולים לבחור   מבוססים על אינספור תנאים, רובם מעבר לשליטתנו. ועם זאת בכל רגע אנו 

זו תהיה מוגבלת למדי.  את התגובה הטובה ביותר שאפשרית לנו, למרות שלעתים תגובה 

 . סילהזוהי הקריאה של 

 

שהי הוא  הפרדוקס  "שלמות",  קרויה  שהאתיקה  בלתי  למרות  להיות  מאיתנו  דורשת  א 

הטובה,  המידה  תרגול  את  חוסמת  דוגמטית  ודאות  או  קבועות  באמונות  אחיזה  מושלמים. 

אשר מבוסס על סקרנות ופתיחות. אין זה חשוב כמה מיומנים אנו הופכים להיות, עדיין נפגוש  

אימון "   :( כתב1253-1200סבל. למעשה הפרספקטיבה שלנו משתנה. מורה הזן היפני דוגן ) 

בכל המידות הטובות משמעותו להתלכלך על מנת לחבק יצורים השקועים בבוץ". יש הנחיות  

, נדרי  (Precepts)המוצעות בבודהיזם לתרגול השלמות של האתיקה בצורת חמשת הכללים  
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וכללי הנזירות   ותמוכות להעמקת  (Vinaya)הבודהיסטווה,  דיברות, אלא הזמנות  אינן  . אלו 

-ן צורך בדיברות מכיוון שברגע שאנו מבינים באמת את הסבל הנגרם עלתרגול האתיקה. אי

ידי פעולות שאינן מיומנות, הרי שהמיומנות תטופח בשמחה. זה עלול להיות קשה לפעמים, 

 זוכה לגמול הגדול ביותר מתרגול הכללים. שאך למעשה המתרגל הוא  

 

ק תרגום  לדוגמה,  הכללים.  את  להגדיר  ושונות  רבות  דרכים  הראשון  יש  לכלל  מפאלי  לאסי 

חיים".   ביצורים  מפגיעה  להימנע  הכלל  את  עצמי  על  לוקחת  "אני  הינו  הכללים  מחמשת 

נושא,  כל  וילג', הרחבנו את הכללים לפסקאות שלמות על  במסורת שלי, של קהילת פלאם 

ב"מודעת  מתחילה  הראשונה  הפסקה  הלב".  תשומת  תרגולי  ל"חמשת  שמן  את  והחלפנו 

על שנגרם  שלוב -לסבל  קיום  של  התובנה  לטיפוח  מחויבת  אני  חיים,  ביצורים  פגיעה  ידי 

 .  " וחמלה, וללימוד דרכים להגן על חייהם של אנשים, בעלי חיים, צמחים ומינרלים

 

את  -שהיש כוללים  הבודהיסטווה  נדרי  הטהורים"עשר  הנדרים  כל ב  שזוריםאשר    " שלושת 

י נשבע לעשות כל מאמץ לחיות בעירות.  : "אני נשבע להימנע מעשיית כל רע. אנסילהדרך ה

לים אינן כה חשובות כמו הכוונה לחיות  י. המ" אני נשבע לחיות למען טובתם של כל היצורים

פגם.  ללא  להיות  יכולים  איננו  שלעולם  למרות  כשניתן,  מפגיעה  ולהימנע  מלאה  במודעות 

 בדרך הבודהיות.  תרגול הכללים הינו כשלעצמו תרגיל בענווה, שהיא תכונה מהותית נוספת

 

לב    סילהפיתוח   בתשומת  להיות  מאיתנו  מבקש  הוא  בעולם.  שלנו  התרגול  את  מעגן 

היום ובהחלטות  את  -באינטראקציות  כך שנביא  להרהור  נקודות  לנו  מזמן  הוא  שלנו.  יומיות 

תשומת הלב לכל תחום של חיינו, לא רק כדי להפחית לחץ או לשפר יעילות בעבודה, אלא 

, טנשין רב אנדרסון, ממרכז הזן של סן פרנסיסקו,  Being Uprightת. בספרו  כדי לחיות באמ

"בכל פעם שאנו מתכחשים לקשר הבסיסי שלנו עם יצורים אחרים, נדרי הבודהיסטווה    ,כותב

. לכן, כשאנו מתרגלים את הנדרים, אנו מאשרים את הקשר שלנו עם כל היצורים.  " מופרים

. אנו מאשרים את שלנורים, שכוללת גם דאגה לרווחתנו  אנו פועלים מתוך דאגה ליצורים אח

מתפיסה  להתפרש  שיכול  כפי  אחרים,  של  לריצוי  קשר  כל  בכך  אין  שלנו.  הפנימי  הטוב 

ואחד   אחת  לכל  זוהי אהבה אמיתית,  כאן  יש  מה שכן  טובה.  מידה  לעצמנו,   –שטחית של 

 .  כל אחת ואחד –ליקירינו, לאויבינו 

 

להפוך להיות צמחוני או לוותר לאלתר על אלכוהול. במקום זה, אנו  , אין צורך  סילהבטיפוח  

  זקופים פשוט בוחנים את חיינו, וכפי שמרמזת כותרת ספרו של אנדרסון, אנו לומדים להיות  

(Upright)שר את הגוף והרוח, תמיד לנוע לקראת נקודת י. עבורי, להיות זקופה משמעותו לי

מו רגל אחת המתאזנת על כדור, זו אינה נקודה סטטית  איזון של יציבות בין בושה לגאווה. כ

שאנו מוצאים ונשארים בה, אלא תהליך דינמי שיש בו תנועה בלתי פוסקת של היענות לתנאי  

אנו  התרגול  עם  אך  שלנו,  האיזון  נקודת  גם  משתנה  התנאים,  השתנות  עם  הנוכחי.  הרגע 

מי תרגול  בקלות.  ויותר  יותר  זקופים  להיות  לחזור  גורם  לומדים  דבר  בסופו של  טובות  דות 

ייתכן   מסוימת,  לרמה  להגיע  כדי  כי  אם  טובה,  לא שלתחושה  טריטוריות  דרך  לנדוד  נדרש 

ומלווה   ומרגיעה,  נינוחה  הינה  טובה  מידה  להשתנות.  יצטרכו  שלנו  ההרגלים  שבהן  נוחות 

 בתחושה שקטה של כוח הנובע מחיבור לעולם ולא משליטה. ומכאן אמרתו של הבודהה:

 מי שבאמת דואג לעצמו

 עליו להימנע תמיד מהליכה בדרכים רעות, 

 קשה להיות נינוח

 [ SN 3:4אם עשית מעשה שיש בו פגיעה. ]
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? האם את מוכנה להסתכל עמוק  סילההאם אתם דואגים מספיק לעצמכם על מנת לתרגל  

הפנימי שלך לגלות את הטוב  מוכן  להבין שמחה אמיתית מהי? האם אתה  כדי  חייך   לתוך 

 עצמך? אני מקווה שכן. זה שווה את זה.

 

 

 

    

 

 

 , הלעוצמפגיעה, היא מקור  -או אי  ,המחויבות למוסריות

 שנוצרים  מכיוון שהיא עוזרת לשחרר את התודעה מרגשי האשם

 מביצוע מעשים מזיקים.  

חופש מרגשי האשם מוביל לאושר. אושר מוביל לריכוז. ריכוז מביא עימו חוכמה. 

 .חוכמה היא המקור לשלום ולחופש בחיינו ו 

 

 ג'וזף גולדסטין 
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 רגישות מוסרית
 

    גיל פרונסדל
 

 יוסי אדם  תרגום:

 

 

 sensitivity/-rticles/ethicala-https://www.insightmeditationcenter.org/books            מקור:

 
 

פרונסדל   המורה  (  Gil Fronsdal) גיל  סיטי,    Insight Meditation Center-ב  הבכיר הוא  ברדווד 

. הוא היה נזיר במסורת התהרוואדה  1975קליפורניה. הוא מתרגל ויפסנא וזן, באסיה ובארה"ב, מאז 

וקטור בלימודי דת מאוניברסיטת סטנפורד,  בבורמה, ומאוחר יותר הוסמך ככומר זן. הוא בעל תואר ד 

 ומחברם של ספרים ומאמרים רבים.   
 

 * * * 
 

היא הבודהיסטית  הדרך  של  המוסרית  שלה.    הליבה  ביותר  החשובים  מהמאפיינים 

מתבטאת  מוסריות  הזאת.  הליבה  וחיזוק  פיתוח  עם  ביד  יד  הולכת  בדרך  ההתפתחות 

בכמה מהמאפיינים המאתגרים,   קשורהיות  בהתנהגות ובמוטיבציה. בנוגע להתנהגות, מוסר

המעניינים ולפעמים המבלבלים ביותר של חיינו, כולל מין, כסף, ביטחון, כוח, אמת, ושאלות  

של חיים ומוות. באשר למוטיבציה, מוסריות עוסקת בכמה מהמאפיינים היפים ביותר בליבו  

ת מוסרית נוגעת פחות  חופש. לבודהיסטים, בגרולשל האדם; במיוחד ביכולת שלנו לאהבה ו

אני מאמין שה מוגברת. למעשה,  מוסרית  ברגישות  ויותר  מוסר  מוסר יבערכי  לערכי  צמדות 

 בלבד עלולה לעכב את ההתפתחות של בגרות מוסרית. 

 

כללי ההתנהגות. העיקרון האתי    לרבותהבודהיזם בהחלט מעניק חשיבות רבה לערכי מוסר,  

. אולם, ערכים אלו מובנים לעיתים קרובות כביטויים  המרכזי בבודהיזם הוא הימנעות מפגיעה

טּוב   ולא  ב  שמקורושל  קשוב,  של בלב  חיצוניים  ממקורות  שנובעים  התנהגות  של  כללים 

 סמכותיות. 

 

על   מקלה  מוסרית  רגישות  על  דגש  באתיקה הבנת  שימת  הלב  תשומת  של  החשיבות 

לעולם  הבודהיסטית. גם  וקשובים  נוכחים  להיות  גדולה    ככל שיכולתנו  לעצמנו  וגם  שסביבנו 

עם   נבונה  בהתמודדות  לנו  מסייעת  גם  לב  והחמלה שלנו. תשומת  תגדל ההבנה  כך  יותר, 

פחדינו, עם שנאה, חמדנות וכוחות נוספים שמעוותים את שיפוטנו המוסרי. כאשר כוחות אלו  

 וסריות.  מטוהרים מליבנו, האיכויות הטובות שבו מנחות אותנו יותר ויותר בלקיחת החלטות מ

 

בין החשובות ביותר באיכויות המנחות האלו נמצאים החופש והחמלה. כשאנו עומדים בפני  

וגם עוזרת לקדם את   יכולים לשאול את עצמנו אם היא מבטאת חמלה  בחירה מוסרית, אנו 

עלולות  שלנו  הפעולות  מהן,  אחת  לפי  רק  פועלים  אנו  אם  אולם,  יותר.  גדול  לחופש  הלב 

יתר בזולת או בעצמי. הנוכחות של שתי האיכויות מונעת  להיות בלתי מאוז נות עקב מיקוד 

 את חוסר האיזון הזה. 

 

כיווץ, מגבלה, האפלה  לב משוחרר הוא לב טהור מוסרית. הדחף לגרום לפגיעה נושא עמו 

אחד  שלו.  המובנה  הטוהר  עם  הלב  את  מיישרת  מכבליו  הלב  ושחרור  הרפיה  הלב.  של 
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מאתגרים ביותר הוא שאין  דבר בעולם ששווה את התשלום של  מהלימודים הבודהיסטים ה 

לב קפוץ. טוהר פנימי הוא בעל ערך גדול יותר מכל מה שאנו יכולים להשיג מפעולות שיכווצו  

 את ליבנו. 

 

לב חומל הוא לב מזדהה. הזדהות היא רגישות מוגברת לסבלו של הזולת ולרווחתו. חמלה 

רוץ לחלקים היפים שבנו שמתקיימים ביחס לזולת. דיכוי  נו לזולת; היא עילא רק מקשרת בינ

 החמלה שלנו מקטין את עצמנו. 

 

, כך גם רגישות מוסרית וחוסן מוסרי. מחויבות עמוקה  זה בזהכפי שחמלה ושחרור תומכים  

לא ראינו והרגשנו לעומק מה קורה ברגע    אםלערכים ובחירות מוסריות עלולה להיות מסוכנת  

א  רגיש  להיות  לתסכול,  הזה.  להוביל  עלול  נאותה  בצורה  לפעול  יכולת  חסר  אכזבה, לבל 

 ייאוש. לואולי גם לציניות או  –תחושה אישית של חולשה לו

 

על מתפתחת  מוסרית  עצמי;  -עוצמה  בריסון  מתבטאת  היא  מהמקרים  בחלק  תרגול.  ידי 

בהם לא  באחרים, פעולה. לפעמים נדרש ללמוד לומר לא; לפעמים זה להגיד כן. ובמצבים ש

 ברור כיצד לנהוג, העוצמה לובשת צורה של שהייה בנוכחות ומחויבות להבנה. 

 

רגישות מוסרית מתפתחת כשמתרגלים תשומת לב בכל המצבים, אבל בעיקר כאשר נדרשת  

הכרעה מוסרית. לימודי הבודהיזם טוענים שקבלת החלטות מוסריות נושאת את האפשרות  

ייתן והרגישות המוסרית שלנו תעזור לנו למצוא לטפח ולהזין את הטוב ביותר שבליב נו. מי 

 את ההזנה והטיפוח הללו. 
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   הצעות בנוגע לאתיקה
  

 הן סוצ'יטו אאג'

 
 מירית לוטן  תרגום:

 

 

                                                                     Parami, Ways to Cross Life's Floods:מקור
       

 
 

סוצ'יט המערביים Ajahn Sucitto) ו אג'אהן  הנזירים  מבכירי  אנגליה,  יליד  היער   (,  נזירי  במסורת 

ב  לנזירות  הוסמך  ב  1976-התאילנדים.  שותף    1978-בתאילנד,  והיה  לאנגליה,  חזר 

  המנזר המערבי הראשון במסורת הזו. בשנים   -)במערב סאסקס, אנגליה(   Cittaviveka מנזר לייסוד

אג׳אהן  הוא   2014–1992 הזה.  המנזר  כאב  והוא   סוצ׳יטו כיהן  העולם,  ברחבי  ריטריטים  מנחה 

 מחברם ועורכם של פרסומים רבים. 

 * * * 
 

ניתן להסתכל על אתיקה בבודהיזם בשתי דרכים: ככוונה, וכמוסכמה. כוונה מתייחסת לדחף 

ה רעה, טוב לב, רמאות  בין אם מדובר בכוונ  –העולה בתודעה ברגע הזה, שבה הגוון האתי  

כנות   קוטפים.    –או  אנו  תוצאותיהם  ושאת  זורעים  שאנו  )הפעולות(  לקרמה  הבסיס  הוא 

מוסכמה מתייחסת לכל כלל, עיקרון או חוק, חברתי או אישי, אשר מגביל או מעודד פעולות  

מסוימות. מוסכמות, כגון דיבור בשפה מנומסת או הימנעות מגניבה, אינן כשלעצמן מונעות  

לדוגמה, אפשר בהחלט לדבר באופן מנומס מתוך תודעה חורשת רע.    ;דחפים/כוונות מזיקים

אישיים   או  חברתיים  תפקודים  להיות  הופכות  הן  לכוונות,  נקשרות  אינן  מוסכמות  אם 

להפוך  עלולות  הן  זה  בהקשר  החברתי.  במרחב  מקומנו  את  למצב  הוא  היחיד  שתפקידם 

יהיר  צדקנות,  להשקפות,  מקור  להיאחז להיות  עלולה  אני  לדוגמה,  קדומה.  דעה  או  ות, 

במוסכמות של הדת שלי, האידיאולוגיה שלי, העדה שלי, הלאום שלי, ומכאן להתנשא, לגנות  

הקרוי   משמעותי  מכשול  זהו  שלי.  לקבוצה  שמחוץ  אלה  כל  על  מלחמה  להכריז  אף  ואולי 

מות )כגון חמשת כללי (. עם זאת, מוסכsilavattaparamāsa'היאחזות בכללים ובמנהגים' )

להקדיש  המוסר פעולותינו,  את  לבחון  לנו  לגרום  שיכולים  התנהגותיים  גבולות  יוצרות   )

לכוונה ברגע הזה  ולזנוח אותה. הענקת תשומת לב  כוונתנו    תשומת לב חכמה, לזהות את 

לפתח   כדי  חכם,  באופן  במוסכמות  משתמשים  אנו  כבסיס,  זה  עם  חיונית.  כן,  אם  היא, 

 יומנת )לדוגמה ללמד ילדים לחלוק ולדבר דיבור נכון(. התנהגות מ

 

עניינה של האתיקה הוא בהימנעות מפגיעה בעצמי או באחרים, באמצעות הגוף, הדיבור או  

או   עצמי  לגבי  שליליות  מחשבות  בי  עולות  כאשר  אותה  להפעיל  מועיל  זה  ולכן  המחשבה. 

 ודד אחרים לעשות זאת.אחרים, ולפרק אותן באופן מנטלי, או באמצעות דיבור, לע

 

האתיקה נושאת עימה את הכוח של איפוק, את האמפתיה של הדאגה כיצד מעשיי ישפיעו  

ורווחה   עלי ועל אחרים, ואת הבהירות של היכולת להבחין בין תחושות שמחה קצרות טווח 

זמני, אך   ריגוש  יכולות להביא הקלה זמנית או  וצריכת סמים  טווח. שתיית אלכוהול  ארוכת 

 השפעות הרסניות על עצמי ועל אחרים.   ןולות להיות להיכ
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אדם  על  בחוכמה  מפקחים  אנו  כאילו  אתיקה  לתרגל  יש  וצדקנות,  ממוסרניות  להימנע  כדי 

ומכבדים. אם אתם נקראים לבחון התנהגות של אדם אחר, עשו זאת באותו  שאנו אוהבים 

 ִמיָטה(. -האופן. זוהי הרוח של חברות רוחנית )ַקְלַיאָנה

 

 הרהור 

שימו לב לזבוב המזמזם מול החלון, עכביש המטפס על הקיר או רץ על הרצפה. חושו כיצד  

זה משפיע עליכם. עצרו ושאלו אם הוא רוצה למות, או אם מותו חיוני על מנת שאתם תחיו 

כלפי אנשים רועשים, כלפי נהגים בכביש,    –ברווחה. שימו לב איך ההרגשה לחוש דחף אלים 

אתם חוששים מהם. מה זה עושה לתודעה שלך? איך זה מרגיש לתת לדחף  כלפי אנשים ש

 לחלוף? 

 

אך הייתם מרגישים אם היו מרמים אתכם   –למטה(    ושאר הכללים )ראבהרהרו באופן דומה  

 או פוגעים בכם? ולעומת זאת, איך ההרגשה לקבל תמיכה והתייחסות מכבדת מאחרים? 

 

פעולות   לאילוחכם ורחב לב )זו אינה חקירה(.    שקלו את פעולותיכם מנקודת המבט של חבר

 הייתם ממליצים להקדיש יותר תשומת לב? 

 

 פעולה

על להיעשות  יכול  זה  אלה שבקרבתכם.  וההרגלים של  הדיבור שלכם  להרגלי  לב  ידי  -שימו 

על או  הכפשה,  או  ברכילות  השתתפות  במקום  לאחרים -שתיקה  ישירה  שאלה  הפניית  ידי 

לת של הערותיהם. במקרים של קונפליקט מילולי, הציעו זמן לדיון  בנוגע לאמיתות או לתוע

 סבלני בהבדלי הדעות. 

 

שחיטה או ספורט. אם אתם בוחרים לאכול בשר   ידי-עלותרו על תמיכה בניצול בעלי חיים  

גדלות   החיות  שבו  מקומי  מקור  למצוא  שקלו  אחרות,  סיבות  או  בריאותיות  סיבות  בשל 

שו מחקר והימנעו מקנייה של בעלי חיים ימיים המצויים בסכנת דיג ומטופלות באופן אנושי. ע 

 יתר.

 

 סרבו לקבל טובות הנאה, שוחד או פריבילגיות בעבור עבודתכם.  

 

סטנדרטים  במסגרת  לפעול  ומחשבה  לב  תשומת  מתוך  אחרים  עודדו  נשאלים,  כשאתם 

 אתיים.  

 

זוהי המוסר  כללי  חמשת  את  לקיים  התחייבות  כי  מוצאים  לגבי    אנשים  מילולית  התחייבות 

 חמישה תחומים בהם ניתן לתרגל איפוק: 

 הדחף לפגוע ביצור חי.  •

 הדחף לקחת מה שלא ניתן. •

 הדחף להשתמש במין באופנים פוגעניים.  •

 הדחף לדיבור פוגעני.  •

 הדחף לשימוש בחומרים ממכרים.  •

וואדה ההתחייבות יכולה להתבצע באופן טקסי, כפי שנעשה במנזרים בודהיסטיים של התהר

 בכל ליל ירח מלא או ליל מולד הירח, או בבית עם חברים לדרך הרוחנית. 
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 מדיטציה 

זה  איך  מרגיש,  זה  איך  לב  שימו  אחרים.  כלפי  שלילית  מחשבה  כל  של  לעלייה  לב  שימו 

מפני   עצמכם  על  להגן  כדרך  אלה,  למחשבות  להניח  שקלו  גופכם.  ועל  ליבכם  על  משפיע 

 פגיעה. 

 

נה רעה, אם אתם חשים פגועים או זנוחים, הקדשו זמן רק לחוש את התבוננו בסיבות לכוו

והחוצה.    ,הרגש הזה ורגועה פנימה  והרגשות של נשימה מלאה  וקשרו אותו עם התחושות 

נשמו דרך הרגשות שלכם. נהגו באופן דומה עם תשוקות ושאיפות. כאשר אתם רגועים יותר,  

ו מידה רווח חומרי ושאיפות יכולים להביא חשבו כיצד כוונה רעה מרעילה את התודעה, ובאיז

 לכם אושר. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 אף על פי שניתן לחיות מאה שנים 

 ,מוסרית וללא שליטה עצמית  בשחיתות

 . עדיפים חיי מוסר ומדיטציה בני יום אחד

 

 
 דהמפדה
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 (יתורנקהמה )ו                                 
 

 הוויתור של שלמות ה
 

  היו בוד ה בהיק

 
 שולה מוזס   תרגום:

 

 

paramis.html-the-of-study-https://bodhimonastery.org/a                                         :מקור
                                                                           

 
 

  בהכשרתו .  ארה״ב ,  יורק  ניו   יליד  בודהיסטי   ומלומד   נזיר   הוא (  Bhikkhu Bodhi)  בודהי  ו הבהיק
  שם ,  לנקה  בסרי  1973  בשנת   מלאה   לנזירות   הוסמך   הוא .  לפילוסופיה  ד״ר  תואר   בעל   הוא  האקדמית

 .יורק ניו  במדינת ין   צ׳וואנג במנזר  חי הוא וכעת,  שנים   24במשך  שהה  הוא
  ביניהם ,  ועורך   מתרגם   ,כמחבר  הבודהיסטיים  הכתבים  של   רבים  לפרסומים  אחראי  בודהי  ו הקבהי

ו ניקאיה  מג׳הימה)  הבינוניות   הדרשות   אוסף   של   המלא   התרגום    הממוספרות   הדרשות   אוסף ( 
 . )ניקאיה  )אנגוטרה

 

 * * * 
 

 השלמות השלישית, הנקהמה פארמיטה, היא שלמות הוויתור. הנוסח הוא:  

ות ייתן  וכ"מי  יכולת ההבחנה  לי  יהיו  לדרך ומיד  ולצאת  על החיים הגשמיים  לוותר  ח הרצון 
כל   הבית  חסר ואהיה מסוגל לשמוט את  ייתן  מי  כדי לחיות את החיים הרוחניים הטהורים. 

כדי   הפנימית  ההיאחזות  בריכוז  מוקדי  המרוממת  להשתקעות  ולשחרור ]ג'האנה[  להיכנס 
 .  " התודעה

 

השאיפ או  הזאת,  בתרגול השלמות  כגורם  ויתור  של  החשיבות  את  מבססת  הזאת,  ה 

כדי  הבודהה,  דרך  של  זה  היבט  על  מיוחד  דגש  לשים  שהכרחי  חושב  אני  הבודהיסטי. 

נדנטי' הזה של תורת הבודהה. יש אנשים צלהבטיח שאנו רואים ומשמרים את 'הממד הטרנס

ת חדשה, נוטים לרכך שכשהם פוגשים את הבודהיזם, ובמיוחד אלה שנותנים לו ביטוי בתרבו

לחיות   פשוטה  כדרך  להיראות  לבודהיזם  לגרום  כדי  שבתורה,  הזה  המר  הלהב  את  ולדלל 

לב  תשומת  באמצעות  פעם,  מדי  אחרים  כלפי  מיטיבה  עשייה  תוך  מוסריים,  חיים  בנוחות 

היומיו למטלות  במקום  מיו וערנות  חיים"  ל"אומנות  ומתורגם  הופך  הבודהיזם  זה,  באופן  ת. 

לשחרור. איני רוצה להמעיט בערך החשיבות של אומנות חיים ראויה. כדי לתפקד    להיות דרך

בעולמנו, עלינו לחיות בהתאם לסטנדרט מוסרי גבוה. עלינו למלא את האחריות שלנו כלפי  

אחרים; וכדי לחוות מידה מסוימת של שלווה, של איזון נפשי ושל איזון התודעה, אנו זקוקים  

הור. אך המטרה של תורת הבודהה איננה באמת לשמור עלינו  לתשומת לב, למודעות ולהר

הלוקוטארה,  ממד  או  הטרנסצנדנטי,  לממד  אותנו  לכוון  היא  המטרה  עולמנו;  גבולות  בתוך 

מוביל התורה  למשל,  המציאות.  של  הגשמי  לממד  וממוות,    המעבר  מלידה  השחרור  לכיוון 

מדובר   אם  בין  מידה  באותה  נכון  שזה  חושב  אני  או לניבאנה.  במהאיאנה  בתהרוואדה, 

 אחרות של בודהיזם.במסורות 

 

לפרש בודהיזם היא: התהרוואדה מכוונת לשחרור מהעולם; המהאיאנה מכוונת מקובלת  דרך  

הסמס הקיום  של  אשרור  של  מה אלסוג  האסכולות.  שתי  בין  פרשנות  הבדלי  כמה  יש  רי. 

איאנה, הוא ההכרה דה וגם של המהאתי של התהרווישעומד בבסיס של שתיהן, הממד האמ

שהקיום הרגיל והמותנה שלנו בממלכת הלידה והמוות איננו משביע רצון )שיש בו דוקהה(, 
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לים אחרות, לשבור את השלשלאות שכובלות  יוכוונה להגיע לשחרור סופי מלידה וממוות. במ

ולזכות בגישה לממד הסופי או הטרנסצנדטי, המציאות   אותנו לגלגל הזה של לידה מחדש, 

 ת המוות.נטול

 

יותר של התורה השמורה בתהרוואדה, היעד   ההבדל, בתמצות רב, הוא שבצורה העתיקה 

בדרך  שהולך  מי  שעל  בעוד  ניבאנה,  של  מלא  ומימוש  מסמסארה  מלא  שחרור  הוא 

הבודהיסטווה להשאיר רגל אחת בממלכת הלידה והמוות, כדי לפעול לתועלת יצורים חשים,  

 נטועה ביסוד הבלתי מותנה, ניבאנה.  כשבאופן אידיאלי הרגל השנייה 

 

זה   אין  ויתור.  מיוחדת ששמה  פארמיטה  מוצאים, בשש הפארמיטות של המהאיאנה,  איננו 

תית מזניחה את החשיבות של ויתור. אם נתבונן בעבודות, ובמיוחד  יאומר שהמהאיאנה האמ

יבט, שאהד את כל האסכולות של הבודהיזם והיה חשוב בהבאת הבודהיזם לט  אטישהשל  

 בה הוא מדגיש שלושה שלבים עיקריים של אימון: שנראה שהוא יצר דרך משולבת 

 אימון בוויתור;  .1

 אימון בבודהיצ'יטה, השאיפה לבודהיות;   .2

 אימון בחוכמה שמגשימה ריקות.  .3

בטיבט.  הטיבטי  הבודהיזם  בהתפתחות  מועיל  גורם  להיות  הפך  הדרך  של  זה  ניסוח 

הראשו השלב  צונגקפה,  של  שמאבעבודותיו  לכל ון,  הבסיס  זהו  הוויתור.  הוא  מודגש,  ד 

מא הוא  ויתור  על  הדגש  הדרך.  של  יותר  הגבוהים  של  והתרגולים  האסכולות  בכל  חשוב  ד 

 הבודהיזם.

 

יוביל לחיי חסר  -באופן אידיאלי, כשהתודעה מונעת בעוצמה על זה  לוויתור,  ידי הדחף הזה 

נהנה מכל מנעמי ו  בארמוןכנסיך    זו הסיבה שהבודהה עצמו, שלפני ההארה שלו גרהבית.  

הנובעים מהעושר מותנה,  -עלהזדעזעה    תודעתור  שכא  –  החיים  הסכנות שבקיום  גילוי  ידי 

פגש סגפן נודד, שעורר בו השראה ותשוקה לנטוש את החיים הוא  הזקנה, המחלות והמוות,  

האמת. אחר  המחפש  בית,  חסר  כסגפן  לחיות  כדי  את   הגשמיים  עשה  שהבודהה  לאחר 

והו נאבק  כסגפן,  חי  הוא  לפני שהגיע להתעוררות. הויתור הגדול,  שנים  תאמץ, במשך שש 

הזדמנות   לתת  כדי  ולנזירות,  לנזירים  מסדר  נזירּות,  מסדר  ייסד  הוא  ההתעוררות,  לאחר 

 לאלה שרצו לתרגל את תורתו ברצינות מלאה. 

 

בדרך הבודהיזם    שנה. למרות שרוב ההולכים   2500מסדר נזירּות זה ממשיך להתקיים כבר  

בית, אלה שרציניים בטיפוח דרך הבודהה,    אינם יכולים לעשות את הצעד הזה ולהפוך לחסרי

נוטה   שנשענת,  תודעה  בחייו,  מהם  אחד  כל  של  למצבו  בהתאם  בהדרגה,  לפתח  צריכים 

ומחליקה לכיוון של ויתור. הדרך לדחוף את התודעה לכיוון של הוויתור היא באמצעות הרהור 

 ובחוסר הסיפוק שבהנאות החושים בפרט, ובקיום הגשמי באופן כללי. בסכנות 

 

בניסוח הנתון, ׳שלמות הוויתור׳: "מי ייתן ותמיד תהיה לי יכולת ההבחנה.... לוותר על החיים  

 הגשמיים... " 

 

את   לראות  הטבעית  התפיסה  יכולת  או  התובנה,  החוכמה,  פירושה  כאן  הבחנה"  "יכולת 

את הסכנות ואת    –שבחיים של הנאה חושית, ובראייה רחבה יותר  הסיפוק    הסכנה ואת חוסר

 הסיפוק שבמחזור הלידה והמוות שבקיום הסמסארי. -אי
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רשמ את  בתודעה  להטביע  להגות    יכדי  יש  החושית  ההנאה  של  מספק  הבלתי  טיבה 

ניסוחים   מספר  יש  בטקסט  החושים.  להנאות  שקשורים  והסבל  הסכנות  במגוון  בשיטתיות 

בו פועלת התשוקה החושית, אנו רואים שהתודעה מתמלאת  שנו הוגים באופן  לכך. אם אנח

תמיד בתמונה של סיפוק עילאי כשמדמיינים השגת אובייקט כלשהו של החושים. אנו נאבקים 

את  לנו  מביא  אינו  שהוא  מבינים  אנו  ובסוף  הזה,  החושים  אובייקט  את  להשיג  ומתאמצים 

יותר ויותר לתוך המעגל הזה של רצון, השתוקקות,   . אנו נדחפים לו   תי שציפינו יהאושר האמ

ומאמץ להשיג את מושא התשוקה שלנו, וכשמשיגים אותו, אנו נהנים ממנו במשך זמן קצר 

ואז מגלים שאין הוא מביא לנו את האושר הנכסף. תהליך זה חוזר על עצמו דרך התשוקות 

יפות   צורות  מחפשים  אנו  הפיזיים.  מהחושים  אחד  בכל  צלילים  החושיות  לעינינו;  ונפלאות 

מו ומרוממים,  ומגוון  זיפים  ומענגים;  נפלאים  טעמים  מהנים;  ניחוחות  לאוזנינו;  יקה שמימית 

תחושות מגע. אנו חוקרים ובודקים, בנסותנו למצוא סיפוק מה לחושינו. לפעמים אנו משיגים 

ונהנים ממנו. לעיתים קרובו כך  ואז אנו מתענגים על  רוצים,  ת הדבר שאנו את הדבר שאנו 

 רוצים נהרס, נעלם או הולך לאיבוד, ואנו נשארים עצובים ואומללים.  

 

מו אהבתי  לנזיר  שהפכתי  לפני  שהרבה  זוכר  חדש זאני  אלבום  איזה  היה  ותמיד  יקה, 

שחשבתי שאני חייב להשיג, כי הוא יהיה התשובה לכל העצב שלי. חלמתי עליו, חסכתי את 

או ורכשתי  שלי  השבועית  הקצבה  לו  כל  הקשבתי  שמימית,    –תו.  הייתה  הראשונה  הפעם 

הפעם השנייה הייתה קצת פחות מהנה, הפעם השלישית עייפה אותי קצת, אך עדיין רוממה  

את רוחי. לאחר חמש פעמים או יותר ההקשבה הפכה למשעממת, ולא עבר זמן רב והאלבום 

שרק יצא לאור.    נשכח, כוסה באבק, והתודעה שלי כבר התמקדה בתקליט או באלבום חדש

ולפעמים התשוקה הכפייתית לרכוש את התקליט הזה השתלטה על כל האנרגיה המנטלית  

 ועל המחשבות שלי.

 

אומללים   מתוסכלים,  אנו  ואז  רוצים,  שאנו  מה  את  להשיג  מצליחים  שאיננו  פעמים  יש 

הר הסיפוק  את  חווים  אנו  אותו,  משיגים  אם  מרץ.  במשנה  אחריו  רודפים  ואנו  געי  וכועסים, 

אותו אנו רוצים, אנו מגלים שהעניין שלנו בו  שהזה. אך אפילו כשאנו מצליחים לאחוז בדבר  

פוחת בהדרגה. הנאות החושים מביאות סיפוק מועט אך גורמות לסבל רב. הן משתלטות על 

ואנ רבה  אנרגיה  להשקיע  עלינו  אכזבה.  היא  הסופית  והתוצאה  עייפים    והתודעה  נעשים 

 ומותשים.  

 

טיב רבים בטקסטים זהו  בדימויים  ביטוי  לידי  בא  והוא  ן הבלתי מספק של הנאות החושים, 

לאטליז,  יהבודהיסט מחוץ  עצמות.  לשרשרת  או  קרס  על  לפיתיון  דומות  החושים  הנאות  ים. 

כלבים  מכרסמים עצמות נטולות בשר, הם מתחילים להילחם ביניהם על עצמות אלה, ואף  

נ דגים  לא אחד מהם בא על סיפוקו. אנשים  )כמו בדימוי אחר של  משכים להנאות החושים 

שנוגסים בקרס של פיתיון( כי הם חושבים שבהן ימצאו את אושרם )בתולעת שבקצה הקרס(.  

המוסר   חוקי  שאפילו  החושים,  מהנאות  מההיקסמות  מתועתעת  כך  כל  התודעה  לפעמים 

ל לגנוב,  מוכנים  אנשים  עליה.  השפעה  כוח  כל  מאבדים  האתיקה  לשקר,  ועקרונות  רמות, 

  –אפילו להרוג, כדי ליהנות מהנאות החושים )רוצחים מתוך תשוקות החושים; שודדים בנקים 

מאהבות,  עוד  מכוניות,  עוד  בתים,  עוד  לרכוש  כדי  מהחיים,  וליהנות  בשלווה  לפרוש  כדי 

תי  ימצרכים רבים שיוכלו ליהנות מהם(. כשאנשים מפירים את עקרונות המוסר,  אין שקט אמ

אינה בתודע החושים  הנאות  בשביל  המוסר  עקרונות  הפרת  נסערת.  תמיד  תודעתם  תם, 

תי, כי להנאות החושים יש השפעה כל כך מתעתעת על התודעה, עד ימביאה שום סיפוק אמ

קרון או ריסון במטרה למלא את תשוקותיהם. ישאנשים  נוטים להשליך בקלות כל סוג של ע
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מלוח  למים  מושוות  החושים  הנאות  מגיע  בטקסט,  הוא  צימאונו,  את  להרוות  רוצה  אדם  ים: 

דקות   מספר  אך   צימאונו,  את  תרווה  הבריכה  ממי  ששתייה  וחושב  מלוחים  מים  לבריכת 

 לאחר ששתה, הוא שוב צמא, יותר מאשר קודם.  

 

הדרך   להנאות  שזו  להשתוקק  לאדם  וגורמות  התודעה  על  משתלטות  החושים  הנאות  בה 

 בעוצמה גדולה עוד יותר. 

 

על  התיי הרסנית  השפעה  להן  שיש  בחשבון  לקחת  היא  החושים  להנאות  אחרת  חסות 

ומפתח   יותר,  גבוהה  יותר, תודעה  גבוהה  התודעה. אם אדם מקדיש עצמו לפיתוח מודעות 

חיים רוחניים עמוקים ויציבים, אז הנאות החושים מורגשות ונחוות כדבר מעצבן ומטריד ולא  

נחשבת להן  ומהנה. התמכרות  מספק  מושכת את התודעה   כדבר  היא  והרסני,  נמוך  לדבר 

חִ  לילה, שותים,  מטה במקום לרומם אותה. למשל,  שבו על אנשים שנהנים מבילוי במועדון 

שהם   חושבים  הם  ומפטפטים.  מתבדחים  רוקדות,  מקהלה  בנערות  צופים  רוקדים,  שרים, 

י נהדר היה לי." מבלים נפלא. הם נהנים, וכשהם שבים לבתיהם הם יכולים לומר, "איזה בילו

אך עבור אדם שחי חיים מדיטטיביים, זה נראה חסר ערך, חסר תועלת, בזבוז חסר מטרה 

יותר של   מחוכמים  סוגים  אפילו  יותר,  למעודנת  הופכת  ככל שהתודעה  יקר.  אנושי  זמן  של 

)למשל חושים  מי  ,הנאות  ערב  לארוחת  של  ו יציאה  שונים  בטעמים  להתפנק  כדי  רק  חדת 

מיוחדי אלה מאכלים  יותר.  הגבוהות  יכולותיה  את  ומקהים  למטה  התודעה  את  מושכים  ם( 

 דרכים להגות בסכנות ובחוסר הסיפוק שבהנאות החושים. 

 

כדי לדרבן עוד את התודעה, באמת, לכיוון הוויתור הרדיקלי, יש להתבונן יותר לעומק בכלל  

מסורת הפאלית הן הסכנות שקיימות בקיום המותנה של מחזור הלידה והמוות, הסמסארה. ב

( ליצירת תחושת דחיפות.  (samvegaמסוכמות בנוסח הנקרא שמונת הבסיסים של הסמווגה 

היא סוג של המולה או התרגשות שמתרחש בתודעה,   –במלה "סמווגה" יש סוג של דחיפות  

שמניעה את התודעה מהשגרה הרגילה שלה. זה מפזר את התחושה הרגילה של שאננות 

שהם, או קבלת עצמנו כפי שאנחנו, ודוחף אותנו לפעולה מידית לפתרון  וקבלת הדברים כפי  

הדילמה של הקיום האנושי. כאשר הבודהיסטווה עדיין גר בארמון וראה את האדם הזקן, את 

כל  במשך  הדחיפות.  תחושת  את  סמווגה,  אצלו  יצר  זה  הגווייה,  את  החולה,  האדם 

הס התעוררות  זאת  הייתה  הבודהיזם,  של  ונשים  ההיסטוריה  גברים  מיליוני  שהניעה  מווגה 

 הבית. מהעולם הגשמי לחיי הוויתור של חסר

 

 או הרהור:להתעמקות שמונת הבסיסים של סמווגה, או של דחיפות, הם שמונת הנושאים 

  

או    –בלידה    הרהור .1 הרחם  לתוך  המוות  שלאחר  שבשיבה  והסבל  הכאב  שקילת 

ם בתוך ביצה; שקילת האפשרות לצורות קיום אחרות; אפילו לידה מחדש כבעל חיי

 שהמוות עלול לקרות בתקופת ההיריון; הכאב שבתהליך הלידה. 

אובדן חדות החושים;   –בזקנה    הרהור .2 אובדן הכוחות;  הרהור באומללות שבזקנה; 

 היחלשות הזיכרון; פיתוח התלות באחרים, חולשה וחוסר אונים.  

פני, הוא נתון  לסוגים רבים  הרהור בכך שכל עוד האדם חי בקיום גו –במחלה  הרהור .3

 מחלות לב, שבץ, סרטן, דלקת ריאות, איידס, שפעת, סוכרת, וכו'.  –של מחלות 

 המתקרב.  מותנוהפסקת החיים; כל הפחד והחרדה שסביב  –במוות  הרהור .4

בסמסארה    הרהור .5 הקודמים  הקיום  שבמחזורי  שעבר   –באומללות  העצום  הסבל 

 ינו זקנה, חולי ומוות.עלינו כשנולדנו מחדש שוב ושוב וחוו 
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המחזורים ממשיכים שוב ושוב בזמן   –באומללות שבקיום העתידי בסמסארה    הרהור .6

 האינסופי, ובכל החיים האלה חווים לידה, זקנה, חולי ומוות. 

הקיום    הרהור .7 של  התחתונות  בממלכות  מחדש  להיוולד  שבלידה  יכול  האדם  בהן 

במיש  –מחדש   מיטיבים,  לא  ממעשים  כתוצאה  כבעללידה  הסבל  כרוח    ורי  חיים, 

 מעונה וסובלת, אפילו לידה מחדש בגיהינום. 

במקומות רבים בעולם יש רעב או מחסור   –בסבל שקשור בחיפוש אחר אוכל    הרהור .8

רעב,   סף  על  חיים  אנשים  מיליוני  כל   לעולםבמזון;  ואחרי  אוכל,  מספיק  להם  אין 

ם בממלכת בעלי החיים  ארוחה הם כבר חושבים, ללא הפסקה, על הארוחה הבאה; ג

ידי טורפים; ואפילו בחברות השפע -המוקד הוא החיפוש אחר מזון; הפחד להיאכל על

עול   ולקנות   –צריכת המזון מהווה  צריך ללכת לחנות  כדי לקנות אוכל,  צריך לעבוד 

קיום   מחזורי  אינספור  עוד שבמשך  להרהר  אפשר  וכו'.  כלים,  ולשטוף  לבשל  אוכל, 

מזון   כמויות  נהנים -איןצרכנו  ארוחה,  אחרי  ארוחה  המזון,  את  אוכלים  אנו  סופיות; 

שנצא  עד  קץ  ללא  יימשך  המזון  אחר  זה  מרדף  אותו.  מפרישים  ולמחרת  ממנו, 

 מהסמסארה. 

 בסכנות שבמחזורי הקיום.  להרהוראלה הדרכים 

 

כדי לייצר את תודעת הוויתור, הרהרו תחילה בסכנות שבהנאות החושיות; אחר כך הרהרו  

ות ובחוסר הסיפוק שקשורים בקיום הסמסארי בכללותו; ואז הרהרו בתועלת שבוויתור,  בסכנ

בפיתוח    מרכיבה הבית  ה  פארמיטהההחשוב  בתוך  שהחיים  בכך  מהרהרים  אנחנו  זו. 

ויתור הם כמו מרחב פתוח; שם אנו פטורים   ומגבילים, בעוד שחיים של  והמשפחה צפופים 

במשפחה בבית,  לטיפול  ואחריות  עול  מושלמת, מכל  פשטות  של  חיים  לחיות  אפשר  וכו'.   ,

 כשהחיים, במובן מסוים, מופשטים מכול מה שאיננו חיוני ביותר.        

 

כמה זה משעמם, מה עושים    –אנשים רבים המתבוננים מבחוץ בחיי הנזירּות עשויים לחשוב  

ים למועדוני  הנזירים להנאתם? הם אינם הולכים לקונצרטים, אינם הולכים לרקוד, אינם הולכ

 לילה, לקולנוע ולמסעדות.   

 

יום, להתעורר  כל  ושוב  ליהנות מהשגרה הפשוטה, מעשיית אותו הדבר שוב  אנו מתחילים 

הבובב מתפילת  השעה,  באותה  פשוטות  וקר  מארוחות  השעה,  באותה  מהמדיטציה  קר, 

אין  וצנועות באותה השעה. חיים פשוטים אלה מעניקים מידה של שמחה ואושר לתודעה, ש

בכך  הוגים  אנו  וחובות.  בחיים מסובכים, במחויבויות מסובכות, מעורבות  למצוא  יכולים  אנו 

ידי עטיית בגדי הנזירים המיוחדים אנו מסמנים שאנו  -שחיים של ויתור הם חיים של טוהר. על

מתרחקים מעולם הנאות החושים, ומחויבים לטיהור תודעתנו. בחיים של ויתור יש לנו הפנאי  

עלוההזדמ נחטפים  איננו  הדהרמה.  ולתרגול של  ללימוד  בלב שלם  עצמנו  להקדיש  ידי  -נות 

מב זמננו,  כל  את  להקדיש  יכולים  אלא  חיצוניים,  ולתרגול  וחובות  ללימודים  לילה,  עד  קר 

אמ הבדלים  להיות  שיכולים  למרות  שאינם יהדהרמה.  אלה  חיי  לבין  הנזירים  חיי  בין  תיים 

שאי מי  על  גם  זאת  בכל  לנסות נזירים,  הדהרמה  בדרך  ללכת  הרצינות  בכל  ורוצה  נזיר  נו 

על זאת,  הוויתור.  עקרונות  את  החיים  בתוך  ככל -וליישם  לפשוט  החיים  סגנון  הפיכת  ידי 

מיותרים   מותרות  מדברי  הימנעות  החיים,  של  הפשוטים  בדברים  להסתפק  ניסיון  האפשר, 

 ם כדי להרשים אחרים. )במיוחד דברי המותרות הראוותניים(, ניסיון לא לרכוש דברי

 

ידי רכישה של מצרכים חיצוניים  -עליכם להבין שאושר הוא משהו שמתעורר בתוככם, ולא על

כדי לחיות בצורה נוחה  להם  אתם זקוקים  שובעלות עליהם. אתם יכולים לקנות את הדברים  

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


 
 

  

 
 - 31 - 

     www.buddhism-israel.org       2021 אוגוסט-יוני גיליון         

       

   נקהמה, סילה ,דאנה                      

 

בדברים   התלות  את  שמצמצמים  פשוטים  חיים  לחיות  עליכם  יתר.  פינוק  ללא  אך  למדי, 

ומעורבות  חיצונ מחויבות  של  עמוס  זמנים  מלוח  להימנע  נסו  הכרחיות,  לא  במחויבויות  יים, 

אין זה אומר שעליכם להפוך למתבודדים מושלמים, אך עליכם לנסות להצטמצם  חברתית. 

ומבלי שהתודעה שלכם   מדי מזמנכם,  יותר  ופנאי, מבלי שיגזול  הנאה  לכם  רק למה שייתן 

 תסטה מהתמקדות בדהרמה.  

 

בעלות  נסו   שהן  בדהרמה  פעילויות  מציאת  באמצעות  אותו  ולפתח  בשקיטה,  אושר  למצוא 

)למשל ומטרה  שמחה  ומעניקות  של   ,משמעות  טקסטים  של  אינטנסיבי  בלימוד  להתחיל 

החיצוניים(   בדברים  עניין  כל  מאבדים  אתם  בטקסטים,  שקועה  כשהתודעה  ואז,  דהרמה, 

טציה כל יום. אלה יביאו שמחה פנימית קורנת  ידי הקדשת זמן לתרגולים ולמדי-וביצוען, ועל

 ואושר, שגורמים לאובדן עניין בהנאות העולם החיצון. 

 

או   חיצוניים  דברים  על  ויתור  רק  מאשר  יותר  עמוקה  משמעות  לו  שיש  ויתור  היא  נקהמה 

ההיאחזות  נקודות  כל  של  השמיטה  את  גם  מסמלת  כוויתור  נקהמה  נזירּות.  חיי  אימוץ 

 של השאיפה או הנדר של הוויתור, הוא: הפנימית. הניסוח

ייתן ואוכל לשמוט כל נקודות ההיאחזות הפנימית, כדי להיכנס לריכוז העילאי   ]ג'האנה[  "מי 

  ." ולשחרור התודעה

 

הוויתור הפנימי הוא הוויתור על אותם מצבים מנטליים שמהווים מכשול להתפתחות הגבוהה 

תאוות חושים, זדון, עצלות,    –המכשולים  יותר של התודעה. הבודהה מסכם אותם בחמשת  

הפרויקטים,  -אי המחשבות,  כל  יש  האלה,  המסוימים  המכשולים  חמשת  מלבד  וספק.  שקט 

התכניות, התבניות המנטליות שמתעוררים מחמשת המכשולים, ושבאופן שגרתי מציפים את  

התרגו את  להגשים  כדי  פנימי.  וסבל  הפרעה  הרבה  כך  לכל  וגורמים  שלנו,  של התודעה  ל 

כל  של  השקטה  על  וסילוקם,  המכשולים  חמשת  החלשת  על  לעבוד  עלינו  פנימי,  ויתור 

לאי והגורמים  המטרידים  והרגשות  השלווה -המחשבות  את  למצוא  הפסקתם,  ועל  שקט, 

העונג מאיהעילאי  הפנימית,  שנובעים  מצליחים-,  כשאנו  האחיזה   לשחרר  היאחזות.   את 

גישה למצבי תודעה גבוהים  ה  מתאפשרת,  םר עליהולוותהאלה  פנימית  ההיאחזות  במוקדי ה

למגוון   ריכוז  יותר,  מדיטטיבית    גבוהיםהישגי  היספגות  או  ג'האנה  או  סמאדהי  שנקראים 

הבסיס  את  יוצרים  אלה  גבוהים  תודעה  מצבי  התודעה.  שחרור  וימוקשה,  או  עמוקה, 

 להתקדמות נוספת לאורך הדרך המדיטטיבית, ולפיתוח התובנה והחוכמה. 

 

 

 

       

 

 אם תשחרר מעט, תקבל מעט אושר.  

 אם תשחרר הרבה, תקבל הרבה אושר.  

 .ל, תהיה חופשי ו אם תשחרר הכ

 

 אג'אהן צ'ה
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      הצעות לאימון בוויתור
 הן סוצ'יטו אאג'

 
 שולה מוזס   תרגום:

 

                                                                     Parami, Ways to Cross Life's Floods:מקור

-s-life-cross-to-ways-https://forestsangha.org/teachings/books/parami
                            floods?language=English 

 

 

סוצ'יט המערביים Ajahn Sucitto) ו אג'אהן  הנזירים  מבכירי  אנגליה,  יליד  היער   (,  נזירי  במסורת 
ב יהתא לנזירות  הוסמך  ב  1976-לנדים.  שותף    1978-בתאילנד,  והיה  לאנגליה,  חזר 

המנזר המערבי הראשון במסורת הזו. בשנים    -)במערב סאסקס, אנגליה(   Cittaviveka מנזר לייסוד
אג׳אהן  הוא   2014–1992 הזה.  המנזר  כאב  והוא   סוצ׳יטו כיהן  העולם,  ברחבי  ריטריטים  מנחה 

 ם רבים. ימחברם ועורכם של פרסומ
 
 

 * * * 
 

 

ויתור יוצר בהירות במה שקשור לצרכים ולתשוקות. יש לו השפעה מחזקת כי הוא מציע לנו  

למדיטציה,   ודרוש  ללב  טוב  גם  הוא  יוצרים.  ומעמד  שצריכה  מלחצים  להשתחרר  הזדמנות 

ועכשיו. כך הוא משרה בנו רגיעה, כי איננו   מפני שהוא מחזיר את תשומת הלב שלנו לכאן 

וכשאנו  ים  עסוק מעצמו,  בנו  צומח  הזה  ההווה  מיוחדים.  בהיותנו  או  דברים  על  בבעלות  אז 

מאפשרים בזמן הזה לרעיונות ולהלכי רוח להתעורר ולחלוף ומקבלים אותם בלב אוהב, נוכל 

 להגיע לתובנות ולשלווה תמידית.  

 

 התבוננות

מת. מה תיקחו?  בא  דמיינו שאתם צריכים לשאת ִאתכם, על גבכם, כל מה שאתם זקוקים לו

ומכל מה שנותר, מה יהיה ראוי בעיניכם לחזור ולקחת גם אותו? ואם זה כל מה שיש לכם, 

 איך תרגישו? 

 

שעוד לא הומצאו לפני    –כמו מכשירי חשמל ומוצרי נוחות    –ִחשבו שעכשיו יש לכם דברים  

כמה  וד  עשר או עשרים שנה. אתם, וגם אחרים, הסתדרתם יפה בלעדיהם. בדומה לזה, בע

בקסמם   לעמוד  תוכלו  שלא  מוצרים  לקנות  אפשר  יהיה  החיים    –שנים  היום  זאת  ובכל 

 מתנהלים כסדרם גם בלעדיהם. איפה הלחץ? 

 

יהיה  זה  ו"מתי  'מספיק'"?  "מתי זה היה  בכל פעם שיש לכם תחושה ש"לא מספיק", שאלו 

 'מספיק'"?

 

ממ נפרד  אחר,  למשהו  ייהפך  ומהנה,  יקר  שלי,  שהוא  מה  ִחשבו  ני" "כל  נכון?  לא  או  נכון   .

א לקחת  נוכל  לא  דבר  ישכשנמות  רוצים    –תנו  אתם  במה  שלנו.  התודעתי  המצב  למעט 

להחזיק? איך תרגישו כשהדבר הזה לא יהיה עוד בידיכם? האם אתם יכולים עכשיו לאמן את 

 עצמכם להרפות מעט מההיאחזות שלכם בדברים?

 

 

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

או לספר על מדף הספרים שלכם שכבר קראתם לפני ם, שימו לב לחפץ שלא הבחנתם בו שני

 שנים. העבירו אותו לחדר אחר או סגרו אותו במגירה. מה חסר? מהי ההרגשה?

 

בפעם הבאה שתצאו לקניות, החליטו מה אתם רוצים לקנות וקנו רק את הדברים שהחלטתם 

ל את  אחר שמושך  דבר  איזה  יש  אם  כמה  יעליהם.  והמתינו  צאו מהחנות  לפני  דקובכם,  ת 

 שתחליטו אם לחזור פנימה כדי לקנות אותו. מהי ההרגשה?

 

הפסיקו לעבוד כשאתם מתעייפים, או קצת לפני כן. ִחשבו על ההרגשה ש"עדיין לא סיימנו".  

מתי דברים מסתיימים בכלל? ַאמנו את עצמכם לעבוד לפי ההנחיות האלה: היו מוכנים להניח 

ובמקום   סיימתם,  למשימות שלא  להשלטת  לנסהיום  דקות  כמה  הקדישו  אותן,  להשלים  ות 

ללא קשר לעיסוקכם, ִחשבו ו  סדר כדי שלמחרת יהיה לכם קל יותר להתחיל שוב בעבודתכם.

שיבוא יום שבו לא תהיו מסוגלים עוד להמשיך לעסוק בו. מה יקרה אז? האם בלתי אפשרי 

 רת כלשהי?אח שמישהו אחר יתפוס את מקומכם? או שעבודתכם תוכל להיעשות בשיטה

 

 מדיטציה 

ישרות. ַרככו את הברכיים כך שרגליכם לא יהיו נעולות ומשקל גופכם יתחלק    ם ברגליִעמדו  

די גופכם והרפו את  יבאופן שווה על כפות הרגליים. אפשרו לזרועות להיתלות במרחק מה לצ

ת הכתפיים ואת הפנים. ִעמדו כך כחמש דקות. עמדו בתשומת לב, אך הרפו מהדחף לעשו

שאתם מ במקום  היותכם  את  קבלו  פשוט  מיוחד.  משהו  להרגיש  או  משהו,  לדעת  שהו, 

 נמצאים בו עכשיו. 

 

אם יש לכם זמן, אתם יכולים להשתמש בהנחיות האלה גם בישיבה. דרך אחת לפתח ריכוז  

שאינכם  פסיכולוגית,  עושים,  אתם  מה  ולראות  להמשיך  פשוט  היא  במדיטציה  והתמסרות 

לעשות   לתוצאות  דאול  –צריכים  לקוות  לתכנן,  את   –ג,  בעת,  בה  זאת.  לעשות  ולהפסיק 

"עשו"   –לשבת זקוף, להתרכז בנשימה, בשאיפה ובנשיפה    –הדברים שאתם מיומנים בהם  

 ביסודיות )מכל פעילות אחרת, זה בעיקר עניין של אימון והסתגלות(, ותיהנו מכך.

 

 ילדים, זקנים ונוודים צוחקים בקלות ובלב שלם:  

 להם מה להפסיד ומעט לקוות לו. אין  

 לא של פשטות ושלווה עמוקה. טמון טעם נפ  בוויתור

 

 

 

 מאתייה ריקאר
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 ד [הדרשה על התבוננות בצמד ]התובנות :מתוך

 

   תרגומים מתוך הכתבים הבודהיסטים המוקדמים  - הבודהה  דברי 
 תרגום: קרן ארבל . אוניברסיטת ת"א, ההוצאה לאור ע"ש חיים רובין

 

 

 אדם שההשתוקקות היא שותפתו 

 משוטט במשך זמן רב

 בקיום הזה או בכל קיום אחר

 ולא מרחיק מעבר לסמסארה.

 

 נזיר שזיהה את החיסרון הזה

 יפוק והסבל הוא ההשתוקקותנחת, חוסר הס -שמקור האי

 משוטט מודע

 חופשי מהשתוקקות והיצמדות.

 

 

 
 שירת הארה  :מתוך

 

 הוצאת כרמל, ירושלים 
 תר שולמן תרגום: אבי
 

 

 )שאלותיו של החכם הצעיר אודיה( 

 
 

 ההתענגות היא מחסום העולם.

 הוא נחקר באמצעות עיון בוחן. 

 באמצעות נטישת התשוקה, נאמר ״ניבאנה״.
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 אודיו  &  וידאו  לשיחותהמלצות 
 

יתנו  נושא הפארמיטות מועבר לרוב במסגרת סדרה של שיחות. ריכזנו מספר הצעות לסדרות שנ

באתרים שונים ובמסגרת מסורות שונות. זו הזדמנות להיחשף לאתרים שמציעים חומרי לימוד רבים  

 המתאימים ללימוד יחידני או במסגרת סנגהה. 

מהאתרים מדובר בשיחת דהרמה  בכמהה ולעיתים אף שתי שיחות. שיח  מיוחדתלכל פארמיטה 

 חודשית עם חומרי תרגול והתבוננות. 

 

 פארמיטות(:  10) הרוואדהשיחות במסורת הת
 Seattle Insight Meditation Society (SIMS) באתר רודני סמית 

 

                   וידאוחות אודיו ּושיל קישור

 
 The Insight Meditation Center (IMC)באתר גיל פרונסדל 

-ידי גיל פרונסדל וגם על-מיטות הועברה מספר פעמים עלהסדרה של הפאר
 ידי מורים אחרים.  

   אודיו ווידאו והשיחות ל קישור

  בהיקהו בודהי 
 אודיו יחות שהאזנה לל
 בתחתית העמוד יש חלון גלילה שבו מופיעות כל שיחות האודיו שלו בנושא*
 

 

  אבי פאר
  אודיו של כל הסדרה )בעברית!(ל קישור

  
  מיטות(:פאר 6) שיחות במסורת המהאיאנה

 

  טולקו רינפוצ'ה
 כל הסדרהוידאו של ול קישור

 
 פה גשה טנזין זו

 וידאו בנושא נדיבותצפייה בשיחת ל
 מוסר וידאו בנושאצפייה בשיחת ל
 

  
 

 'בודהיזם בישראל' בפייסבוק-צטרפו לה
 

 
 

 

 
 

   
 אבי פאר, אילן לוטנברג  המייסדים: 

 משה בראל  ,אורנה ברקאי, דורון מלכא, עדה אבשלום, אילן לוטנברג, מרב ראט מערכת:

 אלה זוהר     מרכזת קבוצת פייסבוק:   גל ברנדר  :מרכז הפרסומים באתר  איתי ארצי  מנהל האתר:  

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
https://seattleinsight.org/the-ten-paramis/
https://www.audiodharma.org/series/1/talk/7118
https://bodhimonastery.org/a-study-of-the-paramis.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrNvvxpFRSo85ss9yLVUHowmnRHH3Nuoa
https://buddhismnow.com/2012/10/05/the-six-paramitas-by-ringu-tulku/
https://www.youtube.com/watch?v=DXGVHQ3S5o8
https://www.youtube.com/watch?v=d9ftgFc3IKE
https://www.facebook.com/groups/107311892646151
https://www.facebook.com/groups/107311892646151
https://www.facebook.com/groups/107311892646151

