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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. 

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

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

 אכת הוצאת כתב עת זה.  ברצוננו להודות לכל הכותבים, המתרגמים והעוסקים במל
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 ות( סבלנ)קהנטי 

 

   השלמות של הסבלנות 
 
 

     לֹואפ קנטי ּוה בהיק
 

 אילת ירון תרגום: 

 

 https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khantipalo/wheel116.html#ch4           :מקור
 

  

 

באנגליה, מהאבות המייסדים של הבודהיזם באוסטרליה,    1932, יליד  (Khantipaloבהיקהו קנטיפאלו )

עבר לאוסטרליה   1973התחיל את דרכו כנזיר בתאילנד, שם למד עם מורים כאג'אהן מהא בוהה. בשנת  

המדיטציה  מרכזי  להקמת  שותף  היה  ו Wat Buddharangsee שם   Wat Buddha בסידני, 

Dhamma שנים פשט את הגלימה    30 -אחרי כ שנים. 14יו סאות' וולס, שם כיהן המורה הבית במשך בנ

חזר להיות נזיר, הפעם במסגרת    2010-והתעמק בלימודי הבודהיזם המהאיאני בעיקר דזוגצ'ן טיבטי. ב 

השנים  במהלך  הויטנאמי.  המהאיאני  הבודהיזם  ספרים   מסורת  ופרסם  לפאלי  כמומחה  נודע  הוא 

 . 2021-נפטר ב בים.ומאמרים ר 
 

 

*** 
 

סבלנות היא תכונה מצוינת שמרבים לשבח בכתבי הקודש הבודהיסטיים. אפשר לפתח אותה  

ידי תרגול  -בקלות רק כאשר חוסר מנוחה ושנאה כבר אינם שולטים בתודעה, כפי שזה קורה על

הרבה  להחמיץ  וכך  בחיפזון  דברים  לעשות  לנטות  לנו  הגורם  התמדה,  חוסר  מדיטציה. 

מאי נובע  טובות,  מעצמם  -הזדמנויות  להתבהר  לדברים  ולהניח  בשקט  לשבת  מה   –היכולת 

פירות   הרבה  מניבה  הסבלנות  סבלני,  לאדם  שלנו.  ההתערבות  ללא  קורה  אכן  שלפעמים 

שהשאפתן, הרץ להשיג, מחמיץ. אחד מהפירות האלה הוא תודעה שקטה, שכן חוסר סבלנות 

של הפרעות החרדה המוכרות בעולם המעשי המודרני.  מתסיס את התודעה וגורם להתפתחותן 

נושאת בשקט   כך באימון התודעה    –הסבלנות  כל  ערך  רבת  אותה  והיא שעושה  זו תכונתה, 

 .ובייחוד במדיטציה

 

אין טעם לצפות להתעוררות מיד אחרי חמש דקות של תרגול. קפה יכול להיות אינסטנט, אבל  

בנ להיגרם  יכול  בלבד  ונזק  לא,  הצטברה מדיטציה  רבים  עידנים  במשך  אותה.  לזרז  יסיון 

זעירה,   בכפית  תחילה  לסלקה,  כשרוצים  ולכן,  מנטלית.  אשפה  של  עצומה  עֵרמה  הפסולת, 

באיזו מהירות נוכל לצפות שהיא תיעלם? סבלנות היא התשובה, ואיתה הנחישות להתמיד בה. 

ואילו המחפש אחר   יציב,  משיג תוצאות שערכן  באמת  או  המתרגל הסבלני  "שיטות מהירות" 

 "התעוררות פתאומית" נידון, בגלל הגישה שלו עצמו, לאכזבה מתמשכת. 

 

כי הלימוד לא נועד לחסרי הסבלנות. בודהיסט   אכן, במהרה יתברר לכל מי שחוקר את הְדַהָמה

חיים   כה בתקופות  עד  והאחרונה  קצרה של כשמונים שנה,  כתקופה  הנוכחיים  חייו  רואה את 

יוון שהוא יודע את זה, הוא מחליט לעשות כל מה שהוא יכול בחייו אלה כדי  רבות כמותה. מכ

הוא   ובסבלנות  בשקט  יכולותיו;  בהערכת  מפריז  לא  הוא  אבל  להארה.  התורה   חילהגיע  את 

מיום ליום. מי שנחפז כשראשו קדימה אל התעוררות )או אל מה שהוא חושב שהיא(, כמו שור 
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רחוק יגיע  לא  חרסינה,  מחויבות    אלא  ,בחנות  עליו  לקבל  ויכול  דופן  יוצא  באופי  ניחן  כן  אם 

 להיות מסור למורה מדיטציה מיומן מאוד.   –שכזאת, והכי חשוב 

 

מי שנוהג בסבלנות לא יפגע בעצמו, אלא ילך בזהירות צעד אחר צעד לאורך הדרך. אנו לומדים  

ידי אף -מוסחת על שבודהיסטה יודע את זה היטב, ומטפח את תודעתו בסבלנות כך שהיא אינה

נעימות שקורות תדיר בעולם. הוא מחליט להיות סבלני כשהדברים -אחת מההתרחשויות הלא

לא לכעוס כשהשמש חמה מדי או כשמזג האוויר קר מדי. לא להיות    –אמורים בתנאים חיצוניים  

ם  מוטרד מיצורים שתוקפים את גופו, כמו חרקים ויתושים. הוא גם לא יזדעזע כשאחרים אומרי 

עליו מילים קשות, מילים פוגעניות או שקרים, אם בפניו ואם מאחורי גבו. הוא אינו מאבד את 

יישא   הוא  מוות;  מול  ואפילו  באבנים,  נסקל  באלות,  מוכה  לעינויים,  נתון  כשגופו  גם  סבלנותו 

בדרך  להתאמן  מוצע  גם  בודהיסטים  לנזירים  סבלנותו.  איתנה  כך  כדי  עד  רתע;  בלא  אותם 

 הזאת. 

 

סורת הבודהיסטית, הסבלנות ידועה אולי יותר מכמה מהשלמויות האחרות. הסיבה לכך היא  במ

קהנטיוואדי   של  הלידה  סיפור  את  לקרוא  ראוי  רגיל.  בלתי  לידה"  "סיפור  אותה  שממחיש 

(Khantivadiרבות פעמים  לסבלנות,  המורה  עמוקות    ,(,  לרפלקציות  למושא  אותו  ולהפוך 

י שאצילותו  אדם  רק  שכונה ותכופות.  בימים  קודמים,  בחיים  גוטאמה  זה  במקרה  דופן,  וצאת 

ובזעמו מבתר  ושיכור, שבקנאתו  זועם  יכול להשפיע בעדינות על שליט  רישי,  מורה הסבלנות 

אדם. אותו  של  גופו  את  איתנה   לאט  עמידה  כזו,  ואצילות  לבודהיסטה,  הייתה  כזו  אצילות 

  ועדינות נדרשות מכל מי ששואף להגיע להתעוררות. 

 

    

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 ו להפסיד בקרב.לאבד את הסבלנות משמע               

 

 י המהאטמה גנד                                           
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           סבלנות: השל  השלמות
  פארמיטה נטיהק

   

 ברזין אלכסנדר  ר"ד
 

 יוסי אדם  תרגום:

 

                          

enlightenment/love-to-buddhism/path-https://studybuddhism.com/en/tibetan-     : מקור
kshantiparamita-patience-of-perfection-compassion/the 

   
 

 
הוא בעל תואר    יליד ניו ג'רזי, ארה"ב. בהכשרתו האקדמית   , (Alexander Berzin)  ברזין   סנדר אלכ

סרקונג  הטיבטי  המאסטר  של  ומתרגם  כמזכיר  שימש  הוא  הודו.  ולימודי  אסיה  מזרח  לשפות    ד"ר 

   Archives  The Berzin רינפוצ'ה, וגם של הדלאי לאמה. ברזין הקים את הארכיון האינטרנטי
zinarchives.com/web/en/index.html)http://www.ber  )-   ,מאגר מידע רחב היקף של כתבים

, הוא מרצה ומלמד בודהיזם טיבטי  1983תרגומים ולימוד של כל מסורות הבודהיזם הטיבטי. משנת  
בכל רחבי העולם, ופעיל בקידום פרויקטים בינלאומיים להפצת התרבות הטיבטית. כיום הוא מתגורר  

 רוב זמנו בתיעוד והשלמה של חומרים שטרם פורסמו לארכיון האינטרנטי שלו.   בברלין ומשקיע את
 

 * * * 
 

סבלנות  דבר?  כל  ולקבל  לחייך  רק  עלינו  האם  כך,  אם  אומרים.  כך  מעלה",  היא  "סבלנות 

עוצמה שפירושו אינו שאנחנו פשוט מסכימים לכל דבר, אלא שאנו -בבודהיזם היא אימון רב

ן אקטיבי, כדי להבטיח שלא תהיה קורבן של רגשות מעכירים.  מאמנים את תודעתנו, באופ

אחד   והיא  אחרים,  של  ורווחתם  שלנו  רווחתנו  למען  לפעול  הכוח  את  לנו  מעניקה  סבלנות 

 הגורמים שמניעים אותנו קדימה אל עבר שחרור והתעוררות.   

 הקדמה 

( סבלנות  היא  )שלמויות(  רבה  הגישות שהשפעתן    –(  Kshanti Paramitaהשלישית בשש 

מצב תודעה שבו איננו מרגישים כעס, אלא יכולים לעמוד בפני קשיים שונים ולשאת סבל. אנו  

עשויים לחוות כל מיני פגיעות מאחרים, אבל לא נוטרד מהן. אין זה אומר שמעתה לא יהיו לנו 

לא  חשים תסכול,  לא  אומר שאיננו מתרגזים,  זה  אבל  בנו,  לפגוע  שינסו  מי  או  אויבים  עוד 

 ייאשים, ולא נמנעים מלעזור להם. אם תמיד נתרגז, איך נוכל באמת לעזור לאחרים? מת

 יש שלושה סוגים של סבלנות בגישה הזאת:  

 

 הימנעות מכעס על מי שפוגעים בנו

רק   מדובר  לא  בנו.  מי שפוגעים  על  לכעוס  או  לא להתעצבן  הוא  הסוג הראשון של סבלנות 

גם אלא  שלילי,  באופן  שפועלים  אלינו    באנשים  מתייחסים  בנבזות,  כלפינו  שמתנהגים  במי 

או   לנו  מודים  שאינם  מי  אפילו  איתם  נמנים  ונפשית.  פיזית  בנו,  פוגעים  וממש  ברשעות 

אינם   הם  אם  עליהם  לכעוס  לא  חשוב  בעיקר  לאחרים,  עוזרים  כשאנחנו  אותנו.  מעריכים 

ל מאוד  שמתקשים  רבים  יש  עובדים.  אינם  כשהדברים  או  לעצתנו  לכן,  שועים  עזרה.  קבל 

 במקום לאבד את הסבלנות, עלינו לעמוד בכל הקשיים שהמצב הזה מציב בפנינו. 
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אם אנחנו עוסקים בהוראה, לעולם אל לנו לאבד את הסבלנות כלפי תלמידינו, יהיו איטיים או  

אנחנו  ואם  הדהרמה  את  מלמדים  אנחנו  אם  כמורים,  עלינו  חובה  שיהיו.  ככל  תפיסה  קשי 

ושא אחר, להיות סבלניים ולא להיכנע לתסכול. זה כמו ללמד תינוק: עלינו להיות מלמדים כל נ

 מיומנים; אנחנו לא יכולים לצפות מתינוק ללמוד מהר כמו אדם מבוגר.  

 

 עמידה בסבל

הסוג השני של סבלנות הוא לקבל את הסבל שלנו ולעמוד בו, נושא ששנטיֶדווה מרבה לדבר  

אי לנו  יש  שאם  אומר  הוא  או עליו.  להתעצבן  להתרגז,  סיבה  אין  לפתור,  שאפשר  בעיה  זו 

לדאוג, ורק לעשות את כל מה שצריך כדי לפתור אותה. אבל, אם אין שום דבר שאנו יכולים 

לעשות במצב הזה, למה להתרגז? זה לא יועיל. ובאופן דומה, אם קר ואנחנו לבושים בבגדים  

לעשות הוא ללבוש בגד נוסף? אם אין  חמים, מדוע להתרגז ולהתלונן שקר כשכל מה שעלינו  

 לנו בגדים חמים, הכעס או הרוגז לא יעזרו לנו להתחמם.

 

שלילית   שקרמה  על  ולשמוח  מכשולים,  סילוק  גם  חווים  שאנו  בסבל  לראות  יכולים  אנו 

קל   זה  יותר. במובן מסוים  אפילו  להיות קשה  יכול  ולא בעתיד, שאז הסבל  עכשיו  מבשילה 

ובכן, זה נהדר,   –כף הרגל שלנו נתקלת בשולחן והכאב באמת נורא  בהרבה. למשל, נניח ש

מפני שלא שברנו את הרגל! חשיבה כזאת יכולה לעזור לנו לא להתרגז. גם אם ננתר באוויר  

ונעשה עניין גדול מהכאב לא יהיה בכך כדי להועיל. גם אם אימא תבוא ותנשק את כף רגלנו, 

 גם זה לא יקל את המצב. 

כשאנח גם  או  וכך  ארוך,  ריטריט  להתחיל  כמו  ומועיל,  מאוד  חיובי  משהו  לעשות  מנסים  נו 

יש   אם  דהרמה:  פרויקט  איזשהו  על  לעבוד  או  לאחרים,  לעזור  שנועדה  במשימה  להתמיד 

בהתחלה   רבים  וקשיים  והמשימה   –מכשולים  המכשולים  כל  מוָסרים  כך  מצוין.  זה  בעצם 

ו צריכים לשמוח שהקושי מּוסר כבר עכשיו שקיבלתם עליכם יכולה להימשך ללא קושי. אנחנ

 ולא ייהפך לבעיה גדולה בהרבה בהמשך . 

בעיות   ולחפש  לצאת  אמורים  שאנחנו  לא  מעלות.  גם  יש  ולקשיים  שלסבל  אמר  שנטידווה 

ְלענות את עצמנו, אבל כשאנחנו סובלים   כדי  איכויות    –באופן פעיל  במצב הזה טמונות גם 

רם לנו להיות יהירים פחות וצנועים יותר. הוא גם מאפשר לנו שאנחנו יכולים להעריך. סבל גו

לפתח חמלה כלפי אחרים שסובלים מבעיות דומות לשלנו. למשל, אם חלינו במחלה מסוימת, 

יש בנו הערכה וחמלה טבעית כלפי מי ששותפים לסבל שלנו. כשאנחנו מזדקנים, אנו יכולים  

י שש עשרה, לרוב אין בנו חמלה כלפי בני  סוף סוף להבין את הכאב שיש בִזקנה. כשאנו בנ

יכולים לתפוס איך זה להיות בן   . אבל כשאנו מגיעים  70אדם זקנים, מפני שלא באמת אנו 

 לגיל זקנה וחווים כל מה שכרוך בה, יש בנו הרבה חמלה והבנה לבני אדם זקנים. 

 

ים, הסבל גם הרי שכשאנו סובל  –קרמה    –אם יש בנו הבנה כלשהי בחוק של סיבה ותוצאה  

לסבל.   הסיבה  היא  שלילית  פעולה  כי  פשוט  למה?  הרסניות.  מפעולות  להימנע  לנו  מזכיר 

 הסבל יעודד אותנו להרבות בפעולות מועילות, שהן הגורם לשמחה.

 

 בקשיים למען הדהרמה  עמידה

הסוג השלישי של סבלנות הוא עמידה בקשיים שכרוכים בלימוד ובתרגול של הדהרמה. כדי  

התעוררות יידרשו מאיתנו עבודה ומאמץ רבים מאוד. אנו צריכים להיות נכונים לכך  להגיע ל

. חשוב להבין ולקבל עצמנוכדי שלא לאבד את המוטיבציה: אנו צריכים להיות סבלניים כלפי  
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לא רק במושגים של לידות מחדש, אלא באופן    להופיע ולדעוךשטבעה של הסמסארה הוא  

ל נרצה  לפעמים  העת.  כל  ולפעמים  כללי,  יצליח  שלנו  לפעמים התרגול  לא.  ולפעמים  תרגל 

ויותר   יותר  ישתפר  זה לא  זו סמסארה אחרי ככלות הכל.  יכולים לצפות?  עוד אנו  ְלמה  לא. 

כפי   קורים  לא  הדברים  אחד  כשיום  ידיים  להרים  ולא  סבלניים  להיות  עלינו  ולכן  יום,  מדי 

הכע על  להתגבר  הצלחנו  שכבר  שחשבנו  ייתכן  אבל  שתכננו.  עוד,  נכעס  לא  ושלעולם  ס 

מכעס  נפטרים  לא  אנחנו  קורה.  זה  ובכן,  הסבלנות.  את  מאבדים  ואנו  קורה  משהו  פתאום 

 . סבלנות היא המפתחלחלוטין עד שאנו משתחררים כארהט. לכן, 

 

 שנטידווה על פיתוח סבלנות 

לפית דרכים  כמה  שנטידווה  מציע  הבודהיסטווה"  של  חייו  לאורח  "המדריך  וח  בחיבורו 

 סבלנות. נראה כמה דוגמאות: 

 

יכולים לכעוס על האש על שהיא חמה. זה טבעה של  אם נכווינו ביד מאש או מתנור, איננו 

האש. באופן דומה, מה אנו יכולים לצפות מהסמסארה? ברור שבני אדם יאכזבו אותנו, יפגעו  

ו, עלנו להניח  בנו, יהיו דברים שנתקשה בהם. אם אנו מבקשים מאחרים לעשות משהו למעננ

זו  מי האשמה?  בדרך שרצינו, של  זאת  עושים  לא  הם  אם  כפי שרצינו.  לא  זה  את  שיעשו 

אשמתנו מפני שהיינו עצלים מדי לעשות את זה בעצמנו. אם יש משהו שאנחנו צריכים לכעוס  

 עליו, הרי זו העצלות שלנו!  

 

לזכ שכדאי  מועיל  ביטוי  הוא  מהסמסארה"  לצפות  יכולים  אנחנו  הסבלנות  "מה  סוגי  בכל  ור 

שעלינו לפתח. האם אנחנו חושבים שהחיים עומדים להיות קלים וכל דבר יתנהל בלי תקלות, 

וזה אומר סבל ובעיות חוזרים ונשנים  –תמיד ולעולם? טבעו של כל רגע בחיינו הוא סמסארה  

כזבים באופן שאינו בשליטתנו. לכן, כשדברים קורים לא כפי שאנו רוצים, או שבני אדם מא

אותנו או פוגעים בנו, אל לנו להיות מופתעים. ְלמה עוד אנו יכולים לצפות? זו בדיוק הסיבה  

 מדוע אנחנו רוצים להשתחרר.

 

ובכן, למה אנחנו מצפים מהחורף? שיהיה   וחשוך.  כך  זה כמו להתלונן על שהחורף קר כל 

ם וידנו תיָכווה אם  נעים וחמים ושנוכל להשתזף בשמש?! בדיוק כמו שטבעה של האש הוא חו

 נושיט אותה אל הלהבות, כך גם החורף יהיה חשוך וקר. אין טעם להתרגז.

 

דרך אחרת ששנטידווה מציע היא לראות בני אדם אחרים כאילו היו משוגעים או תינוקות. אם  

אדם משוגע או שתוי צועק עלינו, אנחנו נהיה משוגעים יותר ממנו אם נצעק עליו בחזרה, לא 

אם   הטלוויזיה כך?  את  מכבה  כשאתה  אותך!"  שונא  "אני  צועק  השנתיים  בן  שלנו  התינוק 

מפני   ונעלבים  עליו  כועסים  ברצינות,  לזה  מתייחסים  אנחנו  האם  למיטה,  אותו  ושולח 

שמתנהגים  אדם  בני  לראות  נוכל  אם  בתינוק.  מדובר  כי  לא,  אותנו?  שונא  שלנו  שהתינוק 

 או לוקים בנפשם, יהיה לנו קל יותר לא להתרגז עליהם.    באופן נורא כאילו היו תינוקות רגזנים

יעזור לנו מאוד אם נראה בו מורה. לכולנו יש בחיינו אותו   ואם מישהו באמת מקשה עלינו, 

נמצאים   כשאנחנו  ובכן,  נכון?  ממנו,  להתעלם  יכולים  ושאיננו  במיוחד  אותנו  שמרגיז  אדם 

של המורה  הוא  הזה  "האדם  לחשוב,  עלינו  בני  בקרבתו,  היו  לא  אם  למעשה,  לסבלנות".  י 

אדם שמרגיזים אותנו או מקשים עלינו, לעולם לא היינו יכולים לפתח סבלנות. לעולם לא היינו 

ללמוד   הזדמנויות  בנדיבותם  לנו  שמספקים  כמי  אותם  לראות  יכולים  אנחנו  כך  מאותגרים. 

ו, ושמאו דזה דונג  סבלנות. הוד קדושתו הדלאי לאמה תמיד אומר שהסינים הם המורים של

 היה המורה הטוב ביותר שלו לסבלנות.  
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 סיכום   

כשאנו לכודים בסמסארה, בכל יום ויום ניתקל בבעיות ונחווה תסכולים. לפעמים דברים יקרו  

ייראו כיוצאים משליטתנו. בכל דבר שאנו עושים יש  ולפעמים החיים  בדיוק כפי שאנו רוצים 

יש   ידיד  בכל  להשתבש,  עזרנו פההפוטנציאל  כמה  עד  משנה  לא  לאויב.  להיהפך  וטנציאל 

 לחבר הטוב ביותר שלנו, סופנו שייאמרו עלינו דברים נוראים מאחורי גֵבנו.  

 

להתרגז   טבעי  אך  לנו  נראה  האלה  את    –במצבים  נשמיד  שאם  להאמין  אותנו  שמניע  מה 

גם אם   לרוע המזל,  לה.  נמצא את שלוות הנפש שאנו משתוקקים  מיד את  שנהאויב שלנו, 

האויב הכי נורא שלנו היום, מחר ומחרתיים יצוצו חדשים. שנטידווה מייעץ לנו פשוט לכסות 

את כפות רגלינו בעור במקום לנסות לכסות את העולם כולו בעור. במילים אחרות, אין תועלת 

האויב   את  להשמיד  הוא  לעשות  שעלינו  מה  כשכל  שבחוץ  האויבים  כל  על  לגבור  בניסיון 

הכעס. העור כאן מסמן סבלנות, השער שדרכו נלמד לשאת את הקשיים שאחרים    –שבתוכנו  

 מערימים על הדרך המוליכה אותנו לשחרור. 

    

      

 

 

 

 

 שהופך מתרגל לסבלני?  ומהו 

 

 בהיותו חסין לקור, חום, רעב וצמא;  

  למגע הזבובים, היתושים, הרוח, השמש והזוחלים;

הן מכאיבות,   הגוף שבעלותן  תו תחושלוללשון הרע, למילים לא רצויות 

 נוקבות, לא נעימות, מרגיזות, ומאיימות על החיים. 

 

 (140, 5ניקאיה  רה)אנגוט
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   השלמות של הסבלנות 
 

 

 ו בודהי ה בהיק
 

 גיתית שריקי תרגום: 

 

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

 
  

 

יורק, ארה״ב. בהכשרתו האקדמית הוא בעל תואר  הבהיק ניו  יליד  ומלומד בודהיסטי  ו בודהי, הוא נזיר 
שנים,     24בסרי לנקה, שם הוא שהה במשך    1973ד״ר לפילוסופיה. הוא הוסמך לנזירות מלאה בשנת  

יורק  ניו  במדינת  ין  צ׳וואנג  במנזר  חי  הוא  ש הבהיק  .וכעת  רבים  לפרסומים  אחראי  בודהי  הכתבים  ו  ל 
)מג׳הימה   ביניהם התרגום המלא של אוסף הדרשות הבינוניות  ועורך,  הבודהיסטיים, כמחבר, מתרגם 

 . )הממוספרות )אנגוטרה ניקאיה ניקאיה( ואוסף הדרשות 
 

 

*** 
 

החיוניות   של  זו  הן  ביניהן  לאזן  שיש  האיכויות  שתי  השלמויות,  עשר  את  מתרגל  אדם  כאשר 

אדם מתרגל חיוניות ללא סבלנות, סביר להניח כי יתאמץ מדי,    והמאמץ וזו של הסבלנות. אם

במחויבויות   ו/או  בשלמותו  פגיעה  כדי  עד  אפילו  עצמו,  ויתיש  ויכולותיו  משאביו  את  ישחק 

המוסריות שלקח על עצמו. על מנת לאזן חיוניות ומאמץ נדרשת סבלנות. אבל אם אדם סבלני 

ם להתנהל מעצמם. הוא שוקע ברישול, בטלה מדי הוא אינו מבצע מאמץ כלשהו ומניח לדברי

ועצלות ואינו יכול להשיג דבר בעל ערך. מה שנדרש הוא איזון עדין בין מאמץ, חתירה ונחישות 

 לבין סבלנות, התמדה ואורך רוח.  

 

ת  ״ויסודהימגה״  בחיבור מלומד  בודהגהוסה,  של  חיבורו  הטיהור'  מהמאה וורה]'נתיב  אדי 

סיפ ישנו  לספירה[  וכך  החמישית  האיכויות.  שתי  בין  לאזן  יש  בו  האופן  להדגמת  המשמש  ור 

בהודו דאז, תלמידים שהוכשרו ברפואה למדו גם לנתח. באחד המבחנים שניתנו  מסופר שם:

לתלמידים על מנת לבחון את כישוריהם הונח עלה לוטוס על מים. התלמידים קיבלו סכין חדה  

הלוטוס   בעלה  ונקי  חד  חתך  ליצור  התבקשו  התלמיד איתה  אם  למים.  מתחת  לשקעו  מבלי 

השקיע אנרגיה רבה מדי, ולא הייתה בו סבלנות, הוא התאמץ מדי, דחף את העלה מתחת לפני  

המים ונכשל בבחינה. אם התלמיד היה סבלני ועדין מדי ופחד לדחוף את העלה מתחת למים,  

בבחינ נכשל  הוא  גם  ונקי.  חד  חתך  לבצע  הצליח  ולא  העלה  פני  את  שרט  התלמיד הוא  ה. 

שהצליח בבחינה היה זה שהיו בו מספיק כוח על מנת לחתוך את העלה ומספיק סבלנות על 

מנת לשמור על קור רוח במהלך החיתוך, כך שלא ידחוף את העלה מתחת למים. מה שנדרש  

 על מנת לחזק ולהשלים את המאמץ והחיוניות הוא סבלנות.

 

 הבאה:   ביטוי לתרגול השלמות של הסבלנות ניתן בנוסח

 

הסבלנות   של  סבלני :(khantī-pāramī)השלמות  ואהיה  ייתן  הנסיבות ."מי  ובכל  תמיד  ת 

ואי   דכדוך  לכעס,  אכנע  ושלא  תהיינה,  הן  ומאתגרות  קשות  כמה  עד  משנה  לא  האפשריות, 

המגדפים,   אלו  כלפי  גם  היצורים,  כל  כלפי  וסלחני.ת  סבלני.ת  ואהיה  ייתן  מי  רצון.  שביעות 

 ומתנכלים לי".    מנצלים אותי 

]מאתגרות[   ישנם שני ממדים לתרגול הזה: חיצוניות  נסיבות  להיות סבלני תחת  הוא  הראשון 

מהאנשים  חלק  אחרים.  אנשים  כלפי  סבלנות  גם  וישנה  לאובייקטים;  או  למצבים  הקשורות 
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אחרים   יותר.  קשה  האחרת  ואת  להגשמה  יותר  קלה  הראשון  מהסוג  הסבלנות  את  מוצאים 

וא כי סבלנות כלפי אנשים אחרים היא קלה יותר להגשמה, והם מתקשים להישאר עשויים למצ

עלינו  בסבלניים   הסבלנות  של  השלמות  את  להגשים  מנת  על  ]מאתגרים[.  חיצוניים  תנאים 

 להצליח בשני הממדים. ישנו גם ממד שלישי, אותו נזכיר מאוחר יותר.  

   

מ היא  כי  שלנו  החיים  ממדי  בכל  נדרשת  והטובות  על    גינהסבלנות  המיטיבות  האיכויות  כל 

הכעס   בקלות,  לבוא  לכעס  מאפשר  אדם  כאשר  מכעס.  יותר  חמור  פגם  שאין  נאמר  בחיינו. 

יהרוס את האיכויות המיטיבות או המוסריות שבו. אפילו לכעס קטן יכול להיות אפקט חזק מאד  

להצ ]היכולה  קטנה  ללהבה  כעס  המשווה  בודהיסטי  דימוי  ישנו  אומתמשך.  שלמה[.    חוזהית 

בהודו אחוזה מסורתית גדולה בנויה על פי רוב משבע קומות, כולן מרוהטות היטב. אם אדם  

יצית להבה קטנה וישליך אותה על וילון, או שגיצים מחיווט אלקטרוני יציתו אש בווילון, האחוזה  

בתודעת לגאות  לכעס  מאפשרים  אנחנו  כאשר  דומה[  ]באופן  תיהרס.  הקומות  שבע  נו בעלת 

שהמעלות  לשלוו כך  כל  לחזק  הופך  שהוא  עד  וגדל,  הולך  מתפשט,  מתלקח,  הכעס  בה,  ט 

  –הרבות אותן הגשמנו בהיותנו נדיבים, קפדנים, אדוקים ומסורים לתרגול, חזקים במדיטציה  

עלולות להיהרס. אם איננו יכולים לזהות כעס, זה עלול להוביל להרס איכויות התודעה היציבה 

]תודעת בכעס  אדהיהסמ  והשלווה  לשלוט  מנת  על  ובחריצות  בקפידה  לעבוד  עלינו  ]לכן[   .]

 ולגבור עליו. 

 

אותם מצבים המביאים אותנו לכדי אובדן סבלנות. אדם עשוי    –תחילה בנוגע לנסיבות חיצוניות  

כלשהי   בחברה  לעבוד  יכול  אדם  יכשל.  והפרויקט  אליו  נמשך  שליבו  פרויקט  עצמו  על  לקחת 

מצום בכוח אדם; או שהיא עלולה שלא לקבל את הקידום בו רצתה של צין בולקבל הודעת פיטור

כאשר   -ולהרגיש אכזבה ודכדוך. לפעמים מערכות יחסים אישיות עלולות להיות מלחיצות מאד  

כועס   עצבני,  להיעשות  יכול  אדם  רב,  וייאוש  תסכול  יוצר  היחסים  מערכת  בבסיס  המבנה 

מגיבות לטיפול ותנאים מתישים עשויים להביא  ינן  ת שאומדוכא. במקרים מסוימים מחלות כרוניו

 אנשים לעצבנות, כעס וייאוש. 

 

[ אדם נעשה כועס בחושבו 'אני  1אלו הן כמה מהדרכים הלא בריאות בהן ניתן לאבד סבלנות. ]

קורבן של הנסיבות', 'למה זה קורה לי?'. ]אמנם[ לפעמים מעט כעס )לא במובן של זעם( יכול 

תנאים מכשילים ולהיות שימושי כהשראה והנעה למאמץ נחוש יותר.    ר עלהתגבלעורר אותנו ל

אדם   על  הבעיה.  לפתרון  מביא  ואינו  הרסני  הוא  הנסיבות  בשל  ומתפרץ  עיוור  ש[כעס  ]אלא 

אותו   ויניע  הדהרמה  תרגול  את  שיחזק  לתמריץ  ולהופכם  המכשילים  בתנאים  להשתמש 

גדולה נחישות  בו  לעורר  מנת  על  מאמץ  וללהשקיע  לכ,  את א  או  אחרים  להאשים  או  עוס 

 הנסיבות, ]למשל[ בחושבו שבדרך כלשהי הגורל מכתיב את כשלונו.

 

[ לשינוי.  להביא  רוב  פי  על  מצליחות  אינן  ונשנות  חוזרות  כעס  אז 2התפרצויות  נופל  האדם   ]

לייאוש או לרחמים עצמיים, הוא נעשה עצבני ואומלל. דומה הדבר לכך שאדם מלביש על עצמו  

וגעים: הוא מתחיל להפחית בערכו, לאבד כל תקווה ואומץ ולהכפיף עצמו בהכנעה  ת משכתונ

 למה שהוא תופס כגורל. 

 

[ חוסר שביעות רצון  3התגובה השלישית שאדם מפתח, בתגובה לייאוש ורחמים עצמיים, היא ] 

  נווה תח עמעצמו, הפחתת בערכו )בטחון עצמי נמוך( והאדרת אחרים, וגינוי עצמי; או שאדם מפ

כעס, ייאוש או חוסר שביעות  לכוזבת בחושבו שאין לו כישרון או מעלה כלשהי. במקום להיכנע  

ב הדרך  זו  הקשים.  התנאים  שמציבים  באתגר  ולפגוש  להתרומם  אדם  על  אנחנו   הרצון, 
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מתרגלים תגובה נכונה לתנאים קשים. ראשית, כאשר את פוגשת בקושי עליך לשאול את עצמך 

בא הקושי  נהאם  את  ובע  מת  חקירה,  במהלך  אם  ידך.  על  נוצר  שהוא  או  חיצוניים  מתנאים 

ביותר   והטובים  החוזרים  שמאמציך  ולאחר  חיצוניות,  נסיבות  בשל  אכן  הן  שהבעיות  נוכחת 

עליהם   להתגבר  להצליח  דרך  כל  שאין  ונראה  נכשלו,  הקשיים  על  את   -לגבור  לקבל  עליך 

ייאוש או התמרדות כועסת. כאשר את    יים,עצמ  הנסיבות והתנאים בהשתוות נפש, ללא רחמים

בחותמת  מוחתמות  נסיבות  שאותן  בכך  מכירה  את  הקשות,  הנסיבות  את  כך  מקבלת 

קביעות. על אף שהקושי עשוי להחזיק מעמד זמן רב, עליך תמיד לקחת  -האוניברסלית של אי

 בחשבון ולהרהר בכך ש'גם זה יחלוף מתישהו'.  

 

מלך   על  מפורסם  סיפור  יקרתעל    ששמעישנו  הוא -טבעת  בממלכתו.  אי שם  המוסתרת  ערך 

טבעת פשוטה שעליה   –שלח את אחד מיועציו החכמים לחפש אחריה. היועץ מצא את הטבעת  

גם זה יחלוף מתישהו'. היועץ אמר למלך שלטבעת יש מוניטין גדול וכי מי שמצא אותה  'הכיתוב  

חודשים לאחר מכן, החל כמה    צבעו.חייב לענוד אותה כל העת. המלך ענד את הטבעת על א

מרד בממלכה. המורדים השתלטו על הממלכה, הדיחו את המלך והכניסוהו לכלא. בתא הכלא 

שלו התבונן המלך בטבעת: 'גם זה יחלוף מתישהו'. יום אחד ביקרוהו כמה מבני בריתו שעבדו 

רח  הוא בבריו  בממשל החדש והראו לו מעבר סודי דרכו יוכל לברוח מהכלא. יחד עם כמה מח

וחי בעוני ובזהות בדויה באזור מרוחק של הממלכה. בכל פעם שחש ייאוש הוא הביט בטבעת: 

'גם זה יחלוף מתישהו' והתעודד. כמה חודשים לאחר מכן, נתיניו לשעבר באו לעזרתו, השתלטו 

על הממלכה והחזירו את המלך לכיסאו. במקום לחוש שחצנות ויהירות מהכוח שהושב לו, הוא  

בזמנים   בטבעתהביט   להתייאש  הכרח  אין  חולף.  שהכול  ידע  הוא  מתישהו'.  יחלוף  זה  'גם 

קשים, כשם שאין סיבה להתרוממות רוח כאשר המאוויים שלנו מסופקים. על אדם לשמור על 

השתוות נפש בשני המקרים. כשנתקלים בתנאים חיצוניים מאתגרים וקשים, ולא ניתן לתקנם 

 בכך שגם הם יחלפו, שהם ארעיים. הכיר לם ולבמאמץ מתאים, עלינו לקב 

 

קשיים בשל תנאים או קשיים בגללך. אם הקשיים    –כפי שנאמר קודם לכן, ישנן שתי חלופות  

טעם   אין  יכולתך,  כמיטב  ניסית  אם  לקבלם.  עליך  לשינוי,  ניתנים  ואינם  התנאים  בשל  הם 

מירב המ  כי עשית את  עצמך  לנחם  יכולה  או להתייאש; את  נחושה  וכי    אמציםלהתאכזב  את 

במילים   תצליחי.  דבר  של  בסופו  מאמץ   מספיק  עם  וכי  ובטחון,  אמון  מתוך  ולנסות  להמשיך 

האומץ,  את  מאבדת  אינך  אך  הנוכחי,  במצב  הקיימות  המגבלות  את  מקבלת  את  אחרות, 

את  האפשריים,  המאמצים  מירב  את  השקעת  לא  כי  מצאת  אם  העצמי.  והבטחון  התקווה 

ב להשתפר  אין ולהשקעתיד  מחליטה  מקרה,  בכל  להבא.  יותר  ומרוכז  נחוש  איתן,  מאמץ  יע 

מקום לכעס, חוסר שביעות רצון וייאוש, המביאים כולם לאומללות ומונעים מאמץ אפקטיבי על  

 מנת להתגבר על המכשולים והאתגרים שבנסיבות החיצוניות.  

 

חיצונים    קשייםה של  למעשה, כשאנחנו הולכים בדרך הבודהה, מה שאנחנו עושים הוא התמר

שלמות רוחנית. ללא  תנאים קשים ומאתגרים אין הזדמנות  – טהלהזדמנות הגשמה של פארמי

אמיתית להגשים פארמיטה. מה שהופך איכות כגון סבלנות לפארמיטה, לשלמות רוחנית, הוא  

נגדה. אם מעולם לא התנסית בנסיבות  העובדה שפיתחת את האיכות הזו בתנאים הפועלים 

שקורה תואם את מאווייך, אם כל מאמץ שאת עושה מצליח מידית, כיצד את ל מה  כ  אם  קשות,

יכולה להגשים את השלמות של הסבלנות? מה שעליך לעשות הוא לרתום את התנאים הקשים 

יוגה, של  המשמעות  זו  מסוים,  במובן  הדרך.  של  לדרך  =    yoga     =yokeלתרגול  הצטרף 

וך את אותם תנאים קשים לאמצעי התקדמות  הפ ו  ,קההרוחנית ולתנאים הקשים שהם מנת חל

והגשמה של הדהמה. במובן זה, סבלנות מקושרת לשתי שלמויות אחרות, שלמות של חיוניות  
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)בזרhāna pāramīṭṭAdhi-ו    [Viriya pāramī]ומאמץ   נחישות  של  ושלמות  ה,  ומי דרם 

 [(. pāramit idhānaṇPra] אדי[( או של החלטה או נדר )בזרם הצפוני ]המהאיאני[וורההת]
 

עד כה דיברתי על סבלנות בהקשרן של נסיבות חיצוניות. רוב האנשים אינן מוטרדים מנסיבות 

מוטרדי  כפי שהם  על גרים  אתם מחיצוניות  עם אנשים אחרים. חשבי  וקשיים העולים ממפגש 

המצב הבא: את נמצאת על המדרכה, מתבוננת על אדם מעבר לרחוב שכל הזמן צועק לעברך  

'טיפשה', 'טיפשה'. את מתבוננת מעבר לרחוב, את רואה אותו ואת שומעת מה הוא אומר. את 

סתכל ישירות אליך ומדבר הוא מש ינהמסתכלת סביב ורואה שאין אף אחד אחר ברחוב ואת מב

ראיתי את האדם הזה בעבר   לא  לעצמך, מעולם  חושבת  לעברי   –אליך. את  צועק  הוא  למה 

'טיפשה, 'טיפשה'. את מתחילה להתרגז וצועדת לעברו כדי ללמד אותו לקח. את מגיעה אליו, 

. היא  צועיםצעות  מוכנה לתת לו אגרוף, ואז את מגלה שזו בובה/רובוט, מכונה העומדת ליד חנ

עומדת  שאת  למרות  לרוחב  מעבר  ממוקדות  עדיין  עיניה  'טיפשה'.  'טיפשה',  לומר  מתוכנתת 

ו'זה' לא באמת   מולה. את מתחילה לצחוק והכעס שבך מתפוגג, את מבינה שזה לא בן אדם 

מדבר אליך. אם היינו מכירים היטב את כל האנשים המאתגרים בחיינו והיינו מגלים שהם רק  

שעוצבו כך שיראו כבני אדם, לא היינו מוטרדים. זה רק בגלל שאנחנו תופסים    כנתותתות מבובו

מה  זה  איבה.  כלפיהם  מטפחים  שאנחנו  אמיתית,  עצמיות  בעלי  אמיתיים,  אדם  כבני  אותם 

 שגורם לנו לכל כך הרבה קשיים.  
 

ולהתמ הכעס  על  להתגבר  הוא  אנשים  עם  מתמודדים  אנחנו  כאשר  לעשות  שעלינו   ירומה 

אוהבת   התכוול ]אלא (mettā or maitri)נות  מצוינות.  בודהיסטיות  איכויות  מאותן  אחת   ,

בסיסית אחת  דרך  לכעס.  שלנו  הנטייה  ידי  על  ומוגבלת  נפגעת  אוהבת  להתכוונות  ש[היכולת 

הוא  כעס  הכועסת.  בתודעה  המאוגדים  ובפגיעה  בסבל  להרהר  היא  זו[  נטייה  על  ]להתגבר 

התו של  עוצמתי  המביא  ולאנש)  דעהמזהם  ממנו(  להיפטר  קשה  מיומנת  לא  תודעה  בעלי  ים 

בראש וראשונה כאב גדול וסבל לעצמנו, עוד לפני שהוא מתבטא בפעולה כלפי אחרים. כאשר 

, אנחנו חשים אומללים, מבקשים להיפטר מהכעס אך ואחוזה בו  בכעס  התודעה שלנו מוצפת  

לבעבע, ממשיך  הכעס  יכולים.  לבעור,    איננו  איואממשיך  שלווה,  לנו  איננו  ין  כאשר  שקט.  ן 

אלו   כמו  לאחרים,  גם  וכאב  סבל  ונביא  חוץ  כלפי  אותו  שנבטא  להניח  סביר  בכעס,  שולטים 

המבט הזועף בפניו, ההבעה    –הקרובים לנו. אפילו זרים יכולים לחוש את הכעס באדם הכועס  

ה היעדר  ידידותיות,  מילים  של  היעדרן  בעיניו,  להיהקשה  נרצה  מי מנחיוך.  שכזה.  מאדם  ע 

חברויות   הורס  כעס  ואילו  בחברויות,  זוכה  אוהבת  התכוונות  בעל  או  ידידותי  ונראה  שמחייך 

 ומערכות יחסים.  
 

כאשר אדם חוזר הביתה כעוס, הכעס יוצר לחץ ומתח רב במשפחה. אדם חוזר הביתה כועס  

על חיות המחמד ו  ל בני משפחתו אעל הבוס שלו או על עמית שלו לעבודה ומוציא את כעסו ע

על של זה  את  להוציא  חייבים  והם  ומרוגזים  טרודים  להיות  ]לבני המשפחה[  להם  גורם  זה  ו. 

נמנעים  אנשים  רצון.  שביעות  ובחוסר  באיבה  נגועה  המשפחתית  האווירה   כל  אחר.  מישהו 

ה כל  את  הורס  הוא  מצטבר,  הכעס  כאשר  ומבודד.  לבודד  הופך  והוא  הכועס  מעלות  מהאדם 

יכולת  והאיכויו וכלפי אחרים.    הטובות. כעס  להניע אנשים לבצע מעשים הרסניים כלפי עצמם 

ובסמים(  באלכוהול  )תלות  עצמם  כלפי  והרסניים  ממכרים  להרגלים  להוביל  יכול  זה  לפעמים 

כל איכויותיך    את  ְלַאֵכלולפעולות הרסניות הפוגעות ברווחתם של אחרים )עד לרצח(. כעס יכול  

 הטובות. 
 

היא  סבלנות  סבלנות.  הוא  שנדרש  מה  שלמות,  לכדי  הטובות  האיכויות  את  לשכלל  מנת  על 

אויבים.   או  זרים  קרובים אליך,  בין אם הם  עם אחרים,  הו היכולת להתמודד  הגדול  א  האתגר 

עם מושרשת,    כיצד מתמודדים  כה  נטייה  הוא  בגלל שכעס  אחרים?  אנשים  עם  במפגש  כעס 
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שכיחה וחזקה של התודעה, הצעד הראשון, לפני שעושים משהו אחר, הוא להכיר בכעס ככעס 

ה תרגול  זהו  לראשונה.  עולה  הוא  בשילוב   satisampajañña -כאשר  קשובה  לב  ]תשומת 

לנס, תשומת לב למה שנוכח בתודעתך; יחד עם הבנה ינדפומי=    satiוכמה[ )ראייה בהירה וח

  = ובהירה  לזהות sampajaññaמלאה  יכול  אתה  בתודעתך,  העולה  המצב  מהו  יודע  אתה   ,

אותו, לתייג ולפרוט אותו(. כאשר אתה מתייג את המצב התודעתי וממשיך להתבונן בו, אתה 

ה, תייג את המצב: 'הכעס ונן בתב, הלסעורתחילה  מונע ממנו לצבור תאוצה. כאשר התודעה מ

שהוא   עד  בו  התבונן  מתחיל',  הכעס  הכעס   ך שוכמתחיל,  אם  נרגעת.  והתודעה  חולף  או 

לחמש  אפילו  בנשימה,  התמקד  לכעס,  הגורם  המצב  או  מהאדם  התודעה  את  הסט  מתחזק, 

 '.ם פנימה, נשום החוצה'נשו  -נשימות בלבד, 'נשום פנימה, נשום החוצה', בתשומת לב קשובה  

על   ללחיצה  דומה  מסוימת  הדבר  במידה  הכעס,  ולבלימת  התודעה    -ברקס  את  מכפיף  זה 

לשליטתך ומונע מהכעס להתחזק ולהתפרץ. בדרך זו אנו עוזרים לתודעה להירגע. אם זה לא 

יעזור   זה  לפעמים  הכעס,  את  להרחיק  מנת  על  כוח  מעט  גם  להפעיל  ניתן  מידי,  באופן  עובד 

ידי הפני   -עמים  ולפ ל מנת להרחיקו: 'הכעס הזה הגיע, הוא התודעה אל עבר בכעס ע   ית על 

הרסני, מי ותן ויפוג'. אם זה לא עוזר, השתמש בסדרת רפלקציות על מנת להתגבר על הכעס. 

רבים   אויבים  אצור  לכעס  אכנע  'אם  בכעס.  הטמונות  הרבות  בסכנות  להרהר  היא  אחת  דרך 

'ס ובקרבי'.  אחרים  כבקרב  כל  מעלה  היא  ואך  בלנות  ייתן  מי  ערך',  תודעתי  יקרת  על  שמור 

שקטה'. ואם האדם ]שמולי[ מטריד ומרגיז ]אותי[ בעקביות, אחת הדרכים להתגבר על הטינה  

המתמשכת כלפיו היא לטפח התכוונות אוהבת. אם אנו מתרגלים מדיטציית התכוונות אוהבת, 

'מי   -אתו, וכיצד לאחל לו  י  לפי אדם שיש לנו קושאנחנו יודעים כיצד לעורר התכוונות אוהבת כ

; מי ייתן ואדם זה יהיה מאושר; מי ייתן ואדם זה יהיה חופשי מפגיעה  ריאייתן ואדם זה יהיה ב

 וסבל'. 

 

נניח ולאדם יש אויב עקשן, אחת הדרכים לגבור על מערכת יחסים עוינת, היא להתייחס לאותו  

אדם ואת  רך זו, אנו משנים את הבדדיבות ודיבור עדין.  אדם בדרך חברית, באמצעות פעולות א

ועימותים   איבה  על  המבוססת  ממערכת  היחסים  מערכת  את  משנים  אנו  היחסים.  מערכת 

למערכת המבוססת על שיתוף פעולה ידידותי. אפשרות זו מודגמת באחת מדרשות הבודהה.  

ושלוש לשלושים  השייך  'הרקיע  ]או  ושלושה'  השלושים  מלהדו   ב'רקיע  ידי  על  הנשלט  ך  ות', 

המשתייכים סאקההדוות   הבודהיסטית,  בקוסמולוגיה  השמימיים  העולמות  מששת  אחד   .

רה[,  אלמישור הרצון. אחד המישורים אליו יכולים להיוולד מחדש יצורים הנודדים במעגל הסמס

יושב על כס המלכות ועומד בראש אספת האלים. באחת הפעמים, בהן    –סאקה   מלך האלים 

המכונה 'השד אוכל הכעס' התיישב על כסאו   (yakkha or yaksha)[Demon]נסע, שד    סאקה

של סאקה. כאשר ראו זאת האלים הם זעמו וצעקו על השד שירד משם תכף מיד. ככל שהם  

צעקו עליו יותר, כך הפך השד לגדול, חזק ומכוער יותר, והאלים נעשו לגמדים קטנטנים. האלים  

של המלך סאקה.  רה כי יביאו לו מהאוכל  מו שב שם, נהנה מעצמו, ונאלצו לוותר בעוד השד יו 

לבסוף, סאקה הגיע למקום ואמר לשד: 'מה שלומך חבר? האם נוח לך שם? האם יש לך את  

כאשר  נוספת?'.  ארוחה  לקבל  תרצה  לך?  להביא  יכול  שאני  יש משהו  צריך?  מה שאתה  כל 

ד שהיה לנמלה ע   והפך קטן יותר ויותר, סאקה דיבר כך, באופן חברי ואוהב, השד החל להיחלש  

אז   אותם  קטנה,  לשנות  היא  ושונאים  אויבים  על  להתגבר  הדרך  ונעלם.  לאוויר  קפץ  הוא 

מאויבים לחברים. כך אדם יכול להיות בעל תודעה שלווה ושמחה, וגם לאדם האחר יש תודעה  

למועילה   הופכת  היחסים  מערכת  ושמחה.  מערכשלווה  להיות  במקום  יחסים ומיטיבה,  ת 

 ה. מלחיצה ומזיק
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   סבלנות לתרגולהצעות 
  

 הן סוצ'יטו אאג'

 
 אורנה ברקאי  תרגום:

 

 

Parami, Ways to Cross Life's Floods                                                                     :מקור
       

 
 

סוצ'יט אנגליה,  Ajahn Sucitto) ו אג'אהן  יליד  הנז(,  המערבמבכירי  היער   ם ייירים  נזירי  במסורת 

ב הת לנזירות  הוסמך  ב  1976-אילנדים.  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  ריט סוצ׳יטו כיהן  ברחב מנחה  וריטים  העולם,  א  הו י 

 מים רבים. מחברם ועורכם של פרסו

 * * * 
 

'חכו עד שזה יעבור'.    –סבלנות עשויה להישמע לכם בתחילה כאיכות האומרת חריקת שיניים 

עדיין משתוקקת שיהיה סוף   , מפני שבמקרה כזה התודעה  זו אינה סבלנות מושלמת  אבל 

ויתור על התחושה של  –לחוויה   ת נמצא הכוח הרך  למבלנות  מושדחייה. בס  עדיין אין בה 

את   והאוהב מרופפת  היא  חוויה.  בתוך  לנוח  כדי  שבעולם'  הזמן  כל  ש'יש  בהרגשה  שמצוי 

נרגעת   הגבולות של הזמן. הכוח הטרנספורמטיבי של הסבלנות הוא כזה שכאשר התודעה 

והתנהגות להתרווחות,  להזדמנות  נהפך  המציק  העיכוב  ומזעמה,  שלה  ם  מההגנתיות 

יכולים לפגהישל האחרים  המרגיזה   . שלהםוש, באמפתיה, כבעיה מצערת  א משהו שאתם 

יש הזדמנות   ומתי  באופן טבעי היא כוללת גם את החוכמה לדעת מה מוטל עליכם לשאת, 

להפוך אתכם  לסמרטוטים, אלא לשמש   נועדה  לא  ואחראית. סבלנות  ברורה  לפעול בדרך 

 ווחה.  ר יא לכם שוםים, שלא תבמחסום בפני התלקחות של דחפים מידי 

ביותר  הרבה  במהירות  דברים  לעשות  קרובות  לעיתים  היא  שלנו  שההתניה  ומכיוון 

 האפשרית, זה יהיה אמצעי מיומן לבחון את הגישה הזאת בחוכמה.

 

 הרהור 

כשאתם מרגישים שאתם צריכים לחכות, או שהזמן זוחל באיטיות, חושו מה קורה בגופכם.  

הדבר אותו  את  ממה  עשו  לכשאתם  ואין  א  כםרים  עקבו  לבזבז.  אחד  שניות רגע  חמש  חר 

בשעון, ושימו לב למצבים השונים של אנרגיה עצבית ואיך הזמן "נחווה". תחושת הזמן היא  

וזו הסיבה שכשהאנרגיה מואצת אין אף פעם מספיק    –מדד למה שקורה במערכת העצבים  

רו: 'העבודה רהודעתכם.  הבקלות  בת  זמן, ורשימה של דברים נוספים שעליכם לעשות עולה

אינה   להווה הזאת  לב  בתשומת  קשובים  רק  תהיו  אם  יקרה  מה  לעולם'.  להסתיים  יכולה 

 במשך עשר או עשרים שניות?

 

 פעולה

שיהיו,   מה  שלכם  הרגשות  יהיו  לב.  ובתשומת  בזהירות  עשו  עושים,  שאתם  דבר    ֱהיו כל 

לגופ ליבכם  תשומת  את  הפנו  הנדיבים.  לִסרקו    כם.מארחיהם  אאותו  עדורכל  לכפות    כו, 

http://www.buddhism-israel.org/
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http://www.buddhism-israel.org/
https://forestsangha.org/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMTAvMjUvM2tqMDRuaDEzOV9QYXJhbWlfV2F5c190b19Dcm9zc19MaWZlc19GbG9vZHNfQWphaG5fU3VjaXR0by5wZGYiXV0/Parami%20-%20Ways%20to%20Cross%20Lifes%20Floods%20-%20Ajahn%20Sucitto.pdf?sha=3bb50a5ec09344f9
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ידיכם עסוקות  .הרגליים נסו לשמור על  נניח, אוחזות קלות   –  כדי לחזק את הנוכחות בגוף 

בהגה המכונית, או שלובות זו בזו בעדינות. כוונו את תשומת ליבכם לתחושה הקלה של מגע. 

 בכיסכם.  וכתוספת, אולי יועיל לכם גם להחזיק וללחוץ בעדינות כדור או אבן

 

 מדיטציה 

חיונית למדיטציה גם כאיכות שממתנת את הלהיטות להגיע לתוצאות, וגם כתרופה  נות  בלהס

מיוחדת לחוסר איזון אנרגטי. במה שנוגע לבעיה הראשונה: הגישה הנכונה שצריך לבסס היא  

להתחיל כל תרגול מדיטציה כאילו היה הראשון, ולכוון כל העת את האנרגיה ואת המשאבים 

ות. ִחשבו על מטרות בזמן אחר; הדבר  בסיס שממנו ינבעו התוצאה  ההווה. זה  אחרים לרגעה

 הראשון שיש לבחון נוגע ליכולת להביא לאימון את הגישה של נוכחות 'מרגע לרגע'.

 

מדי   גבוהה  רמה  או  )"היפו"(  אנרגיה  של  מדי  נמוכה  רמה  להיות  יכול  אנרגטי  איזון  חוסר 

לעצלו יוביל  זה  ח)"היפר"(.  ולקהות  לאת  או  לחפתושים  או  הראשון,  במקרה  מנוחה יה  וסר 

אי בהם  שיש  מצבים  אלה  השני.  במקרה  יתר  צריכים  -ועוררות  שאנחנו  הסיבה  וזו  נוחות, 

 להתייחס אליהם בסבלנות. 

כך   ואחר  כללי,  באופן  בתנוחה  תחילה  בגוף,  להתמקד  היכולת  את  לחזק  חשוב  בשניהם 

בחלק    מו לב לשרירים ולמפרקיםשי, ואחר כך  ים וערנייםבנשימה. בדקו שאתם יושבים זקופ

העליון של הגוף כדי לרכך וגם כדי לעורר יותר את תשומת הלב. עכשיו ַיצבו את נשימתכם  

והאריכו את ההפסקות שבין הנשיפה לשאיפה. ייתכן שגם זה יהיה לכם לא נעים בהתחלה, 

ת קהות או א  התחושה של  אבל זה חלק מהשלב השני של הפארמיטה. שאו בסבלנות את

עולה בכם, והמשיכו לנשום נשימות איטיות ומלאות. הניחו לכל ההרגשה של חוסר מנוחה ש

וחושו את    –למשל, יש כל כך הרבה דברים שאני צריך לעשות    –נושא שעולה בתודעתכם  

ייתכן שיש לכם הרבה דברים  בלי לנסות לשנות אותה ובלי לדחות אותההאנרגיה,   . אכן, 

יותר.לכנות תעזור  ת, אבל סבללעשו ולפעמים    ם לעשות אותם טוב  לפעמים אנחנו עייפים, 

אנחנו מרוגשים יתר על המידה. ִעבדו על תשומת הלב לגוף ועל נשימה דרך האנרגיה שאתם 

מעורבות ואיזון. כשמתבססת הכרה צלולה, זה הזמן לעשות -חשים כדי להגיע למצב של אי

 את מה שייראה לכם נכון.

 

      

 ה,  נאלש לע השקואין רו 

 ואין אימון רוחני השקול לסבלנות. 

 אחד לטפח סבלנות באמצעים שונים ובמאמץ רב.  לפיכך על כל

 

 ( בודהיצ'אריאוואטארה)שנטידווה, 
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 ת(חיוניו)  הוירי                 
 

 

 חיוניות ה של השלמות
 

   ו בודהיה בהיק

 מירית לוטן  תרגום:
 

 

 paramis.html-the-of-study-https://bodhimonastery.org/a    - דהרמה  שיחת תמלול     :ורמק
 

 
  

 

יורק, ארה״ב. בהכשרתו האקדמית הוא בעל תואר  הבהיק ניו  יליד  ומלומד בודהיסטי  ו בודהי, הוא נזיר 
שנים,     24בסרי לנקה, שם הוא שהה במשך    1973ד״ר לפילוסופיה. הוא הוסמך לנזירות מלאה בשנת  

ני במדינת  ין  צ׳וואנג  במנזר  חי  הוא  יורק וכעת  ר הבהיק  .ו  לפרסומים  אחראי  בודהי  הכתבים  ו  של  בים 
)מג׳הימה   ביניהם התרגום המלא של אוסף הדרשות הבינוניות  ועורך,  הבודהיסטיים, כמחבר, מתרגם 

 . )הממוספרות )אנגוטרה ניקאיה ניקאיה( ואוסף הדרשות 
 

 

 

 * * * 
 

לתי נדלית, מרץ וחוסן  ב  : "מי ייתן ואתמלא בחיוניות(טה פארמי-יריההשלמות של חיוניות )ו 

 למען רווחתם של אחרים". ובעשייה , וררותבטיפוח הדרך להתע

 

חיוניות, מרץ וחוסן הם מושגים קרובים באופן כללי. מה שהשלמות הזאת מדגישה במיוחד  

הוא הצורך באנרגיה נמרצת כדי להביא את כל שאר האלמנטים ההכרחיים להתעוררות לידי  

יכה להתפרס על סוים או מטרה בפני עצמה, אלא איכות שצרמ  שלמות. חיוניות אינה שדה

לשיא  כולן  את  להביא  בשלות,  בגרות,  לכדי  כולן  את  ולהביא  הפארמיטות,  שאר  כל  פני 

השלמות. ללא חיוניות, ללא מאמץ נחוש, לא יהיה אפשר להשיג דבר. נטייתנו הטבעית היא 

 לה. עצאו להיסחף עם זרם התשוקה או פשוט לנדוד עם התודעה ה

 

הבודהיסטית התרגול  בדרך  ללכת  זרם  כדי  הטבעית,  נטייתנו  של  הזרם  נגד  ללכת  עלינו   ,

כשאתה   שלנו.  תועלתנו  אחר  והחיפוש  גשמיות  להנאות  המשיכה  ההשתוקקות,  הרצונות, 

מתחיל בתרגול הדַהמה, עליך לשקוד על אימון האופי שלך, אימון התודעה, כדי שתתעלה על  

עליך להתרומם תמיד    , תודעה מוגבלת, תודעה שיש בה זיהומים.יתהמגבלה של תודעה סופ

לגובה רב יותר ויותר בטיפוח המידות הטובות, האיכויות המיטיבות והחוכמה. כדי לעשות כל 

הדהמה,   תרגולי  לכל  להסכים  עלינו  ובמאמץ  בחיוניות  וחיוניות.  נחוש  מאמץ  נדרשים  זאת 

 החל מהצעד הראשוני כל הדרך אל השיא. 

 

חיונבוה של  המושלמת  ההתגלמות  הוא  עצמו  למען דהה  פעל  תמיד  חייו  אורך  לכל  יות. 

שש שנים התמיד בתרגולים הקשים    –תועלתם של אחרים. תחילה במסעו שלו להתעוררות  

והמחמירים ביותר. הוא ביצע את כל התרגולים של סיגוף, ואפילו השפלה עצמית. אף שהבין 

שיעשה כל  ים את האימון במלוא הכוח והמרץ בחושבו  קישהדרך שהלך בה אינה נכונה, הוא  

 מה שנדרש כדי להגיע להתעוררות.  

 

http://www.buddhism-israel.org/
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תשעה  -לאחר שהגיע להתעוררות, כשהפך להיות הבודהה, נהג כל ימיו לנדוד במשך שמונה

חודשים מדי שנה לאורך הדרכים הראשיות והצדדיות בהודו, הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר  

י  מדי  הדַהמה.  את  למדיוםומלמד  יושב  היה  הוא  הזריחה,  עם  בבוקר,  למצב ,  ונכנס  טציה 

מיוחד שבו יכול היה להתבונן על העולם לראות את תודעתם של היצורים החשים, כדי להבין  

זקוק לעזרתו. לאחר שקם מישיבתו,   ומי  ולגרום לשינוי,  יכול ללמד באותו היום  את מי הוא 

ה  נדבות מזון עם הנזירים. לאחר שאכל, הי   וףהוא היה רוחץ את עצמו ויוצא לסיבוב של איס

בפני  דרשה  נושא  היה  בערב  הנזירים.  ולאימון  ללימוד  הקדיש  היום  שארית  את  מעט.  נח 

אנשים שאינם נזירים. מאוחר בלילה היה נותן הוראות נוספות לנזירים. לאחר שנפרד מהם, 

עצותיו. במהלך היממה ת  ישויות מעולמות אחרים או אלוהויות היו מגיעות אליו כדי לקבל א

שעתיים רק  ישן  עלינו   הוא  כעת,  כבר  אליו  להשתוות  לנסות  יכולים  שאיננו  אף  לילה.  מדי 

 לזכור שיש לראות את הבודהה כסמל של חיוניות מושלמת.

 

לאט.   לאט  צעד,  אחר  צעד  שלנו  החיוניות  את  ולבנות  לנסות  עלינו  לתרגול,  שלנו  בגישה 

ההבנה   מתוך  מתעוררת  המשיחיוניות  מהם  לחיוניות.  המכשולים  על  להתגבר  כשולים? ש 

מהדהמה,  השראה  מקבל  הדַהמה,  על  קורא  אתה  אם  גם  עצלות.  הוא  הראשון  המכשול 

כשיש צורך לעשות מאמץ ולתרגל באמת וברצינות, אתה פשוט לא רוצה להשקיע את אותו  

ב להיסחף  לצוף,  להמשיך  מעדיף  אתה  זה  במקום  לתרגול.  הנדרש  נוסף  חיי  זרמאמץ  ם 

מכשול שיש להתגבר עליו. כל עוד תיכנע לעצלות, לא   היומיום ההרגליים שלך. עצלות היא

 תוכל להתקדם התקדמות של ממש.  

 

ההיאחזות בהנאות החושים. כדי לתרגל את הדהמה, עלינו  –עצלות נוטה לחזק מכשול נוסף 

המו השגרה  או  הגשמיות,  הנאותינו  של  הזרם  נגד  ללכת  מוכנים  שלנו. כרלהיות  והנוחה  ת 

ידי שנצמצם את התלות שלנו בדברים -ת חיינו לפשוטים יותר על פירוש הדבר הוא לעשות א

חיצוניים. עלינו להקדיש יותר תשומת לב ומאמץ לטיפוח הצד הפנימי של הווייתנו, ובמיוחד  

עלינו   מיטיבות.  שאינן  ואיכויות  התודעה  של  מיטיבות  איכויות  בין  להבחין  ללמוד  עלינו 

, ובהן הדומיננטית ביותר ברוב בני האדם היא תאמץ ולהתגבר על איכויות שאינן מיטיבותלה

 ההיאחזות.

 

מהדהמה,  השראה  לקבל  יכול  אתה  עצמי.  זלזול  הוא  החיוניות  ליישום  אחר  חשוב  מכשול 

לתרגל  יכול  שאינך  כך  מדי  רבים  מכשולים  בפניך  שעומדים  להרגיש  אבל  לתרגל,  לרצות 

צמך שאינך ראוי לתרגול, חסר ה פשוט נכנע לזלזול העצמי הזה וגוער בעאתבאמת ברצינות.  

יכולת להצליח, ולכן אינך עושה כל מאמץ. מה שנהֶיה בחיים מסוימים הוא בבואה של האיכות 

שפיתחנו בחיים הקודמים. אם לא תעשה מאמץ אמיתי להתאמן בחיים האלה, הרי שבחיים  

אופי   אותו  לך  יהיה  גוע  –הבאים  יכר  שוב  וחסר  מדוכא  מיואש,  אומלל,  חש  ולת  בעצמך, 

 להתאמן. זלזול עצמי הוא המכשול השלישי.

 

לחשוש   עלול  אתה  הדהמה.  תרגול  את  עליך  לקבל  פחד  חששנות,  הוא  רביעי  מכשול 

שלתרגול יכולה להיות השפעה מזיקה על התודעה, שהוא עלול לעורר בעיות לך ולאחרים, או  

כשתבין ובדאגה  בפחד  להצליש  שתתמלא  כדי  עצמך.  על  ברצינות  לעבוד  בפיתוח  עליך  ח 

בהן   להכיר  עלינו  מהתרגול,  אותנו  ומרחיקות  בתודעה  עולות  האלה  כשהאיכויות  החיוניות, 

בכך שאנו  ולהכיר  להן;  להיכנע  או  לוותר  ולא  האמיתיים  בשמותיהן  להן  לקרוא  כמות שהן, 

מכולן   בדרך החשובה  ש  –עוסקים  דרך  זוהי  אותנו בסטיפוח הדהמה.  מביאה  דבר  ופו של 

אמיתית,   וברכה  לשמחה  רווחה  מקור  להיות  לנו  ומאפשרת  שלנו  רווחתנו  את  מגשימה 

http://www.buddhism-israel.org/
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או   להמעיט  מוכנים  להיות  כדי  עצלותנו.  על  להתגבר  עלינו  זאת,  יודעים  כשאנו  לאחרים. 

להרפות מההיאחזות שלנו, צריך שיהיה לנו ביטחון עצמי. גם אם הדרך קשה ודורשת מאמץ 

ום לפחד ולדאוג, עלינו לעורר בעצמנו אומץ  תמסרות כנה, יש בנו היכולת להצליח. במקוה רב

בתוכנו   להופיע  היכולים  המכשולים  בכל  לפגוש  אומץ  בדרך,  ללכת  מתחילים  כשאנו  רב 

 ומחוצה לנו.   

 

בעירור או ביישום החיוניות, יש שלושה שלבים המוזכרים בסוטות. חשוב להבין את ההבחנה  

 יתוח המנטלי, המדיטציה. ושת השלבים נוגעים במיוחד לתרגול של הפשלביניהם. 

 

נקרא   .1 ממריצה  הראשון  כדי   –חיוניות  בהתחלה,  חיוניות.  של  הראשונית  ההתעוררות 

לעסוק בתרגול )מדיטציה(, עליך לעורר בתוכך את האנרגיה לתרגל. בתחילה האנרגיה 

פנימית או קונפליקט פנימי, אך  ת  יציבה, ייתכן שאף יעלו בך התנגדו-תהיה מהוססת, לא 

מקבל לעיסוק   אתה  הנדרשת  האנרגיה  את  בתוכך  ומעורר  לתרגל  נחושה  החלטה 

 בתרגול. לאחר שתתרגל במשך זמן מה, תגיע לשלב השני.

 

זוהי האנרגיה שמתמידה במאמץ. כאן האנרגיה בונה תנופה וכוח כך    –  חיוניות מתמידה .2

יכול להמשיך בתרגול. עדיין עלי  לעשות מאמץ נחוש, אך כעת האנרגיה נבנית ך  שאתה 

 עד למצב שבו היא יכולה לשאת אותך. 

 

מנוצחת .3 בלתי  הכול    –  חיוניות  להשיג  שיכולה  האנרגיה  זוהי  נסוגה.  שאינה  אנרגיה 

נעשית  שלך  האנרגיה  מנוצחת,  בלתי  חיוניות  של  הזה  לשלב  מגיע  כשאתה  בהצלחה. 

ה. זרם החיוניות נושא אותך עימו כך צמחזקה כל כך עד שנדמה כאילו היא מתעצמת מע

 ה כמעט לא עושה כל מאמץ.שאת

שני   בסיס  על  נבנית  והיא  הזה  בתהליך  השלישי  השלב  היא  מנוצחת  הבלתי  החיוניות 

זיהוי  מאבק,  נחישות,  הדורש  דבר  החיוניות,  בהמרצת  להתחיל  עליך  הקודמים.  השלבים 

המכשולים האלה ולהיכנס לשלב    עלמצבים של היאחזות והתנגדות עד שאתה יכול להתגבר  

בלתי  החיוניות   נעשית  החיוניות  תנופה,  צוברת  המתמידה  החיוניות  כאשר  המתמידה. 

 מנוצחת.

 

כדי לסייע לנו לעשות את הצעד הראשון בעירור החיוניות, יש סוגים מסוימים של הרהור או 

סיסית הבצעדים שאפשר לאמץ. עליך להשתמש בהבנתך באמצעות חשיבה בהירה. הרמה  

ותוצאה, להכיר בכך שתוצאות שיש להן חשיבות וכוח רב ביותר היא הבנת העיקרון של סיבה 

על להתחיל  -נבנות  מתכוון  אתה  שכאשר  מכאן  סיבות.  של  והדרגתית  איטית  הצטברות  ידי 

עליך   ביותר.  הגבוהה  לפסגה  להגיע  מיד  שתוכל  לצפות  יכול  אינך  הדַהמה,  בדרך  לצעוד 

התקדם צעד אחר צעד,  ע לפסגת ההר, עליך להתחיל לרגלי ההר, לגילהכיר בכך שכדי לה

תצטרך   ולעיתים  ברגל,  תתקדם  לעיתים  להיאבק,  תיאלץ  ולעיתים  להמשיך  תוכל  לעיתים 

 להשתמש בציוד לטיפוס הרים.  

 

כאשר אתה מבין את העיקרון הזה של סיבה ותוצאה, אתה מבין שגם לך טבע דומה, אתה 

לה תרגולים פשוטים  יה סבלני מאוד כלפי עצמך, קבל עליך תחיתהתתחיל בצעדים פשוטים,  

ועבוד במתינות, אל תאיץ ואל תמהר, אל תהיה מלא בהתלהבות ומרץ יום אחד, או שבוע או  

 חודש ואז תתייאש ותיכנע לעצלות המובנית בך. 
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בחוק   בהכירך  שנה,  אחרי  שנה  חודש,  אחרי  חודש  יום,  אחרי  יום  עיקשת,  עבודה  ידי  על 

כוח שיהס והתוצאה, תוכל לבנות בהדרגה  היה קשה להביס. בדיוק כמו מסה של שלג  יבה 

כך   למפולת שלגים.  נהפכת  עד שהיא  ועוד שלג  עוד  בדרכה  ואוספת  ההר  במורד  הגולשת 

תודעתך שוטפת לאורך מדרון הדַהמה, כשאתה מתרגל בסבלנות ובאופן שיטתי, אתה אוסף  

שסביבו אפשר   מיטיבה, חיוניות מיטיבה, שנעשית לגרעיןת  יותר ויותר כוח, יותר ויותר איכו

לכן, הבנה מוחלטת ועוד חוכמה.  עוד מידה טובה  כוח,  עוד  עוד איכות מיטיבה,  של   לאסוף 

הדרגתית  עבודה  דרך  התקדמות  חלה  כיצד  להבין  לנו  מאפשרת  ותוצאתו  הזה  החוק 

 וצאות אחרות.  ת ושיטתית של סיבות המביאות לתוצאות, הנעשות בתורן לסיבות של

 

ניות שלנו להבנה כלשהי של סכנה; להבין את הסכנה שבהזנחה, עלינו גם לעורר את החיו

את הסכנה שבעצלות. אנשים חושבים שזה מקובל למדי להיות נרפים, ושהם אינם צריכים  

לדאוג לתודעתם כל עוד הכול נוח ובטוח סביבם. בבודהיזם מלמדים כל הזמן שכאשר אתה  

להזנ הנטיות    חהנכנע  המזהמים,  לאויב,  אזי  יש  -הלאולעצלות,  התודעה,  של  מיטיבות 

ייהפכו   הם  בהדרגה  גוברים,  הללו  הזיהומים  כאשר  פעילים.  להיות  יותר  טובה  הזדמנות 

שתוצאתן   מיטיבות  לא  לפעולות  אותנו  ידחפו  ואפילו  וחיינו,  אישיותנו  של  המניעים  לכוחות 

מץ  נה שבעצלות, נהיה נחושים יותר לעשות מאסכקשה ביותר. כך שכאשר אנו רואים את ה

 בתרגול הדהמה.

 

כוח הרצון   לגבי הרצון. אתה מעורר את  נחושה  לקבל החלטה  הוא  נוסף שיש לעשות  צעד 

כוח הרצון שלך,  שלך ככוח המניע בעשיית מאמץ, ביצירת חיוניות. כאשר אתה מעורר את 

ש ברצון מתוך הכרה במגבלות שלך  תמעליך לעשות זאת באופן ריאלי ולא אידאלי. עליך להש 

יב בפני עצמך דרישות מוגזמות מדי. כאשר אתה מכיר במגבלותיך, עליך גם לנקוט  ולא להצ

נגד.   תרופות  להן  ולמצוא  חולשותיך  לזהות את  עליהן,  כדי להתגבר  את הצעדים הדרושים 

 עליך להמשיך מההתחלה ועד הסוף בלי לוותר.  

 

ה כוח  את  יותר  עוד  לחזק  אפשר רצכדי  העבר.  מן  בדוגמאות  להרהר  תוכל  על    ון,  לחשוב 

החלו   הם  וערים.  חכמים  נולדו  לא  שהם  להיזכר  מהעבר,  וארהאטים  בודהיסטוות  בודהות, 

על הרוחנית  גדולתם  לפסגת  הגיעו  הם  כמונו.  רגילים,  אדם  בחיוניות.  -כבני  שימוש  ידי 

בודהה הם יוכלו להגיע  ה  בתחילת הדרך הם הכירו בכך שהם אינם ערים, ושאם ילכו בדרך 

חילו בצעדים קטנים, התאמנו באופן הדרגתי, יום אחרי יום, חודש אחרי להתעוררות. הם הת

להשגת  בשלו  התנאים  שכל  עד  חיים,  מחזור  אחרי  חיים  מחזור  שנה,  אחרי  שנה  חודש, 

 השחרור או ההתעוררות.  

 

עוד למצוא  זו, אתה מתחיל  בדרך  חיוניות  ומפתח  מיישם  עוד שמחה בתרגול ו  כאשר אתה 

נהפכת   זו  שמחה  תרגול הדהמה.  אם  הבודהה,  שאמר  כפי  במאמץ.  להמשיך  לתמריץ 

את   מלמד  היה  לא  הוא  וסבל  נזק  גורם  אלא  ורווחה  שמחה  איתו  מביא  היה  לא  הדהמה 

את  עליך  מקבל  אתה  ושמחה  רווחה  מביא  שהתרגול  רואה  שאתה  מפני  אבל  הדהמה. 

ורים מה, אתה מתחיל למצוא אושר ושמחה שהם טהדההתרגול. כאשר אתה עוסק בתרגול ה

אותה   ומנקה  התודעה  את  ומציפה  שעולה  מיטיבה  מחיוניות  שבאה  שמחה  ומיטיבים, 

של   בשיאו  ובשלווה.  עילאי  באושר  התודעה  את  וממלאת  ומהפסולת,  האפלים  מהכתמים 

 בתוכך.  ף התרגול, השלווה והאושר מגיעים לאיזון; אתה שמח, מאושר, ובה בעת שֵלו ואסו
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בחיוניות   לבצע  שיש  בפתיחה.  מוהפעילות  המצוטטת  בהגדרה  הדרך  זכרת  טיפוח  היא 

הדהמה,   בלימוד  מדיטציה,  בתרגול  הכללים,  בקיום  עצמך  עם  עבודה  והיא  להתעוררות 

עיסוק   דרך  בתודעתך  מיטיבה  איכות  פיתוח  של  התהליך  זהו  תובנה.  או  חוכמה  ובפיתוח 

. בעזרה לאחרים,  פי פנים, ובעשייה למען תועלתם של אחריםכלבפעולות מיטיבות כלפי חוץ ו

אתה מסייע להתקדמותך שלך. עליך לשלב את השירות האלטרואיסטי לאחרים עם טיפוח  

 פנימיותך שלך . 

 

 

 

 

 

                

  

 

 

 ילדים, זקנים ונוודים צוחקים בקלות ובלב שלם:  

חיבה וללא אלימות,   אם נתמודד עם תחושותינו הלא נעימות עם דאגה, 

מבריאה ויש לה היכולת להזין  וג של אנרגיה שהיא  לס ן נוכל להמיר אות

 אותנו. 

י העבודה של התבוננות קשובה, תחושותינו הלא נעימות יכולות  על יד

 להאיר כל כך הרבה עבורנו, להציע לנו תובנה והבנה  

 של עצמנו ושל החברה. 

 

 תיק נהאט האן 

 

 

 

 מאתייה ריקאר
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 –שלמות ההתמדה 
   הפארמיטה של החיוניות

 

 

     אלכסנדר ברזין 
 

 שולה מוזס   תרגום:

 

 

https://studybuddhism.com/en/tibetan-buddhism/path-to-enlightenment/love-      :מקור
compassion/the-perfection-of-perseverance-viryaparamita 

 
 

 

יליד ניו ג'רזי, ארה"ב. בהכשרתו האקדמית הוא בעל תואר    , (Alexander Berzin)  ברזין   סנדר אלכ
הו ולימודי  אסיה  מזרח  לשפות  הט  דו.ד"ר  המאסטר  של  ומתרגם  כמזכיר  שימש  סרקונג הוא    יבטי 

   Archives  The Berzin טירינפוצ'ה, וגם של הדלאי לאמה. ברזין הקים את הארכיון האינטרנ
http://www.berzinarchives.com/web/en/index.html)  )-   ע רחב היקף של כתבים,  מידמאגר

, הוא מרצה ומלמד בודהיזם טיבטי  1983של כל מסורות הבודהיזם הטיבטי. משנת  תרגומים ולימוד  
בכל רחבי העולם, ופעיל בקידום פרויקטים בינלאומיים להפצת התרבות הטיבטית. כיום הוא מתגורר  

 ארכיון האינטרנטי שלו. ו לבברלין ומשקיע את רוב זמנו בתיעוד והשלמה של חומרים שטרם פורסמ 
 

 * * * 
 

בעוד הטיבטי הגבעה,  במעלה  עקשן  חמור  להוביל  כמו  קשה  זה  מוסרי  שלהיות  אומרים  ם 

נדיבים  של לא משנה כמה סבלנים,  גלגול סלעים במורד.  כמו  קל  זה  מזיקים  עסוק בדברים 

תועלת יא  וחכמים אנו יכולים להיות, אם לא נצליח להתגבר על העצלות, לעולם לא נוכל להב

אנו הופכים דומים ללוחמים שמוכנים להתמודד עם כל    והתמדה,  הרואי לאיש. בעזרת אומץ  

 רדף שלנו להשגת הארה ולהועיל לכל היצורים האחרים. קרב פנימי או חיצוני במ

 

 הקדמה 

הרביעית מבין שש הגישות הנשגבות )פארמיטות( היא ההתמדה. היא מוגדרת כמצב תודעה 

יש בה הרתנהשעוסק במרץ בה אך  ומשמר את המאמץ בה.  בונה  רק  גות  יותר מאשר  בה 

האומץ   את  מכילה  היא  כלשהי,  חיובית  במשימה  והשמחה  ש  ההרואידבקות  להיכנע,  לא 

 שבעשיית משהו חיובי. 

 

לא מדובר בגישה שיש לעבוד ממש קשה, כשאנו שונאים את עבודתנו אך בכל זאת מבצעים 

יומ  אשמה, הכרחאותה מתוך הרגשת חובה,   וזו גם לא עשייה מכנית  יומית  או משהו כזה. 

, בה אנו באמת כפי שמכור לעבודה עושה. אין זו מה שאנו קוראים "התלהבות קצרת מועד" 

נרגשים לעשות משהו, משקיעים בו המון אנרגיה, אך אחרי שבוע אנו מותשים ומוותרים. אנו  

גם  זה  ולכן  ונלהב,  על מאמץ מתמשך  כאן  הסיבה שהוא מתמשך נקרא התמד  מדברים  ה. 

מכל העבודה החיובית שאנו עוסקים בה. התמדה, יחד   –שאנו עושים  היא שאנו נהנים ממה  

 גיבורים, היא היריב הטוב ביותר לעצלות ולדחיינות. עם אומץ של 

 

 התמדה שדומה לשריון 

זוהי המוכנות להמש יך עוד ישנם שלושה סוגים של התמדה, שהראשון בהם דומה לשריון. 

ייה קשה. יקרה אשר יקרה, אנו לא נתעצל  ד, לא משנה כמה זמן זה לוקח או כמה זה נהועו

הרמה אורכת המון, המון זמן, באמת, ואם אנו מוכנים  ולא נתייאש. אם אנו יודעים שדרך הד

אפילו ללכת לעולמות הגיהינום כדי שנהיה מסוגלים לעזור לאחרים, אז זה יהיה בלתי אפשרי 
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ו דומה לשריון, "אין דבר, למיואשים בגלל כל בעיה קטנה שתצוץ. גישתנעצלנים או  להפוך ל

ל גיבורים מגן עלינו מפני כל הקשיים  אף לא דבר אחד, שיטלטל אותי!" סוג זה של אומץ ש

ייקח, אנחנו   שנפגוש, כי כבר החלטנו שלא משנה עד כמה יהיו הדברים קשים או כמה זמן 

 נעשה זאת. 

 

תגיע מהר יותר;    צפים שההגעה להארה תיקח יותר זמן, כך היאככל שאנו מבמובן מסוים,  

להימשך   עלולה  הדרך  ובקלות,  מיד  תגיע  שהיא  נצפה  שאם  טקסטים בעוד  הרבה  לנצח. 

ומורים דגולים אמרו שאם אנו מחפשים הארה מידית וקלה, זה בעצם סימן לאנוכיות ולעצלות  

זמן רב בעזרה לאחרים. אנו פשוט רוצים  ים להשקיע  שלנו. אנו רוצים תוצאות, אך אין אנו רוצ

את  לקב להשקיע  רוצים  לא  אנו  עצלנים!  אנחנו  בעצם  ההארה.  של  הטעים  הקינוח  את  ל 

העבודה הקשה שדרושה לשם כך. אנו רוצים הארה במבצע, ואנו רוצים להשיג אותה בזול 

 ככל שניתן. אבל, סוג זה של עסקה לעולם לא יצלח.

 

"אני הולך לעבוד במשך מיליארדי  כשהגישה ש  כשיש בנו חמלה, שנים כדי לבנות לנו היא, 

הזה עוזר לקרב   ההרואי  כוחות חיוביים באמצעות עזרה לאחרים," היעד האדיר של האומץ

 את ההארה הרבה יותר מהר.

 

 התמדה בפעילויות חיוביות

כדי  חיוביות ומיטיבות  הסוג השני של התמדה הוא המאמץ הגדול להיות מעורבים בפעילויות  

הדרוש החיובי  הכח  את  או  ,לבנות  בתרגול שיביא  מתעצלים  אנו  שאין  פירושו  להארה.  תנו 

לא מתעצלים לחקור, ללמוד ולמדוט. עלינו לעשות כל אלה,  וגם    –קידות וכדומה    –המקדים  

 ועלינו להתענג בעשייתם.

 

 התמדה בעבודה לטובת יצורים עם מוגבלות 

הת של  השלישי  הגדהסוג  המאמץ  הוא  אחרים, מדה  של  ולתועלתם  לעזרתם  שבעבודה  ול 

שלנו, אש המיטיבה  ההשפעה  תחת  אחרים  מקבצים  אנו  בהן  הדרכים  לארבע  מתייחס  ר 

סוגי אנשים, שגם בהם דנים במונחים של אתיקה נשגבה. אולם, אין   11-ובדים כדי לעזור לוע

מס לאנשים  פעילה  לעזרה  מתכוונים  כאן  בבסיס,  זהים.  באופנים  הם  אלה  שונים  וגים 

לעש נהנים  אנו  זו.  להתמדה  שביכולתנו שמתאימים  על  שמחה  ממש  מרגישים  זאת,  ות 

נו נחזיק מעמד בכל הקשיים שמעורבים בכך, ובעזרת להועיל לאחרים. בנוסף, בסבלנות, א

מאתנו  -משמעת למנוע  עלולים  שהיו  מטרידים  רגשות  אותם  מכל  נימנע  מוסרית,  עצמית 

 גישות הנשגבות השונות תומכות זו בזו. באמת. ברור כיצד המלעזור להם 

 

 ושה סוגי עצלות של

שלנו. ההתמדה  את  לקטוע  שעלולים  עצלות  של  סוגים  שלושה  ולפתח    ישנם  לתרגל  כדי 

 התמדה, עלינו להתגבר על עצלות.

 

 העצלות של נרפות ושל דחיינות .1

למחר.    רוצים לדחות דבריםרבים מאתנו חוו בעצמם את הסוג הזה של עצלות, כשאנו תמיד  

ול לחשוב  עלינו  כך,  על  להתגבר  ספק כדי  שאין  להבין  עלינו  ארעיות.  ועל  מוות  על  מדוט 

שג מתי יגיע המוות, ושהחיים האנושיים היקרים האלה, שמעניקים  שאנחנו נמות, שאין לנו מו 

 לנו הזדמנות לעשות כל כך הרבה דברים מופלאים, הם נדירים. 
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רה זו. נכון  ל להגיע בכל רגע. תירגע!" טוב להגות באמילי הוא "המוות יכוקואן הזן המועדף ע

בגלל זה, לעולם לא נשיג שהמוות יכול להכות בכל רגע, אך אם נהיה כל כך לחוצים וחרדים  

היום!" ונהפוך לפנאטים, וזה לא עוזר. כן, אנחנו נמות הכל  דבר. אנחנו נרגיש "עלינו לעשות  

רגע בכל  לקרות  יכול  רוציםוזה  אנו  אם  אך  רגוע  ,  להיות  עלינו  אז  אלה,  חיינו  את  ים  לנצל 

לעולם לא  בקשר לשתי העובדות האלה. אם תמיד נרגיש פחד נורא מהמוות, תמיד נרגיש ש

 יהיה לנו מספיק זמן. 

 

 העצלות שבהיאחזות בקטנוניות .2

ו יבינו  ההיאחזות בדברים לא חשובים, שגם את זה רבים מאתנא  וההסוג השני של עצלות  

מב אנו  בטלוויזיה,  בקלות.  בצפייה  זמן  הרבה  כך  כל  עם זבזים  סרק  ובפטפוט  ברכילות 

לבזבוז   נחשב  זה  וכדומה.  ספורט,  על  בדיבור  זה  חברים,  עצלות.  סוג של  זהו  ובעצם  זמן, 

יותר קל פשוט:   לשבת לפני הטלוויזיה מאשר למדוט. נכון?! אנו מתקשרים לדברים    הרבה 

הגשמיים   ש הרגילים,  העצלות  באמצעות  משהו  האלה  ולעשות  לנסות  רוצים  כשאיננו  לנו, 

 שוי להיות קשה יותר, אך גם הרבה יותר משמעותי.שע

 

לע לנו  אומר שאסור  זה  כדי  אין  לכך  זקוקים  אנו  לפעמים  כי  ולהשתעשע,  כדי להתבדר  צור 

ות. אנו  שנחייה את נפשנו. מה שחשוב זה לא להיאחז בזה ולעסוק בזה יותר מדי בגלל העצל

יכולים ל אך אל לנו להפוך   –לוויזיה  צאת להפסקה, לצאת להליכה, לצפות בתכנית טתמיד 

 ים יותר בהם עסקנו קודם. תלויים בכך. לאחר ששבענו, נחזור לדברים החיובי 

 

הדרך הטובה ביותר להתגבר על ההיצמדות לדברים הלא חשובים היא לחשוב כיצד ההנאה 

וההישגים הגשמייםוהסיפוק שאנו מקבלים מהפעיל גורמים לנו אושר    ויות  האלה לעולם לא 

ל נטייל  מתמשך.  כמה  או  מפורסמים,  על  נרכל  כמה  או  נצפה,  סרטים  בכמה  משנה  א 

שונים: זה לא יגרום לנו אפילו לגרם אחד של אושר מתמשך. הדרך היחידה להשיג למקומות  

  ות אליו. היינו יכולים את האושר המתמשך הזה היא לאמן עצמנו בשיטות הדהרמה שמוביל

תוך השער, אך זה לעולם לא יוביל אותנו ללידה לבלות את כל זמננו באימון בבעיטת כדור ל

 מחדש טובה יותר. 

 

העיקרית היא לא להיקשר. מותר לעשות דברים כדי להתרגע, זה בסדר גמור.    לכן המסקנה

שא מפני  רק  שלנו  המאמצים  כל  את  בה  ולהשקיע  בפעילות  להיאחז  מכדי  אבל  עצלים  נו 

יותר  לעשות מ חיובי  זה    –שהו  של עצלות באמת מהווה מכשול בפני זה פשוט בזבוז. סוג 

 ים. אלה מאתנו שבאמת נהנים לעשות דברים חיובי

 

 העצלות של הייאוש .3

שהדברים פשוט    –הסוג השלישי של עצלות נמצא במקום בו יש בנו תעתוע של חוסר יכולת  

ל ולעולם  עבורנו  מדי  לעשותם  מסובכים  נצליח  אנו וכך    –א  תדיר  כמה  מתייאשים.  אנו 

  יכול לעשות כזה דבר?" יעד גדול   כמוניאיך מישהו    –אני אפילו לא אנסה זאת    חושבים, "הו, 

 כמו הארה יכול להיראות מאיים, אך אפילו לא לנסות להשיגו זהו סוג של עצלות.

 

נות  שלכל אחד מאתנו יש תכובעובדה    –הבודהה  -כדי להתגבר על כך, עלינו להיזכר בטבע

ממש. אם כל כך הרבה אנשים מסוגלים לעבוד מבקר ויכולות חבויות אדירות שאנו יכולים ל

או מי יודע מה רק כדי להרוויח קצת, אז אנו בהחלט מסוגלים  עד לילה במכירת גומי לעיסה  
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לעמוד בת יכולים  אנו  אם  יותר משמעותי.  הרבה  הזה בהשגת משהו  הזמן  את  ור  להשקיע 

להשי כדי  שעות  שאורכו  במשך  לקונצרט  כרטיסים  אל  90ג  אז  לחשוב   דקות,  לעולם,  לנו, 

 של הארה.  שאין אנו מסוגלים לעשות משהו חיובי שמוביל ליעד הנצחי

 

 ארבע התמיכות לפיתוח התמדה 

 

 שנטידווה מתאר ארבע תמיכות שיעזרו לנו לפתח התמדה.

 

 אמונה עמוקה  .1

החזקה הכוונה  את  משיגים  מתוך  אנו  התרגול  את  של    ליישם  החיוביות  בתכונות  העמוקה  אמונה 

 ה, ובתועלת שהיא מביאה לנו. הדהרמ

 

 עצמית -יציבות וגאווה .2

ולק ליציבות  זקוקים  בטחוןאנו  על  שמבוססות  טבע-ביעות  הבנת  ועל  באמת  -עצמי  כשאנו  הבודהה. 

טבע  של  בטיבו  מאתנ  –הבודהה  -משוכנעים  אחד  כל  שבתוך  הבסיסי  באופן    –ו  הפוטנציאל  אז 

עצמית". אם יהיה לנו  -קורא לו "גאווה" או "גאווהעצמי בל יאמן, ששנטידווה  -יהיה לנו בטחוןאוטומטי  

יציבים  -בטחון  נהיה  אנו  עצמי,  נפגוש,  תהומות  או  שיאים  אילו  משנה  לא  שלנו.  במאמץ  ומקובעים 

 . הרואינתמיד באומץ 

 

 תענוג .3

זוהי הרגשה שלהתמיכה השלישית היא הרגשת השמחה במ עושים.  רצון    ה שאנו  ושביעות  סיפוק 

בחיי עושים  שאנו  עצמי  ממה  סיפוק  הרבה  להכי  ושגורם  ביותר  הממלא  הדבר  זה  ההשקעה    -נו. 

עצמנו, ובעזרה לאחרים. כשאנו עושים זאת, זה מעורר בנו באופן טבעי הרגשה עצומה    בפיתוח של 

 של שמחה. 

 

 שמיטה. 4

ו עד למקום בו אנו פשוט נופלים ונכנעים  לנוח. אל לנו להתיש עצמנ  התמיכה הסופית היא הידיעה מתי

ן הדחיפה החזקה  לא מסוגלים לחשוב אפילו על חזרה למה שעשינו. עלינו למצוא את דרך האמצע ביו

מדי של עצמנו לבין ההתייחסות לעצמנו כאל תינוקות. ואין זה אומר שבכל פעם שאנו מרגישים קצת  

 נמנם! עייפים עלינו לעצור ול

 

רינפוצ'ה, המורה הצעיר המנוח של הוד קדלמרות זאת, טרייאנ ושתו הדלאי לאמה, אמר ג 

ונר ושלילי  רע  ממש  רוח  במצב  עצמנו  מוצאים  אנו  משיטות שכאשר  אחת  לא  שאף  אה 

כשנתעורר,  לישון.  ללכת  זה  לעשות  ביותר  הטוב  הדבר  אז  לנו,  עוזרת  האחרות  הדהרמה 

 נוחה. זו עצה מעשית מאד.וט בגלל הטבע שבשינה של ממצב הרוח שלנו יהיה שונה, פש

 

 פים לפיתוח אומץ של גיבוריםשני גורמים נוס

 . שנטידווה מצביע על שני גורמים נוספים שעוזרים
 

 קבלה בשמחה .1

ראשון הוא לקבל בשמחה את העובדה שעלינו לתרגל, ולהשלים עם מה שעלינו לוותר עליו.  ה

בוסס על בחינה מציאותית של שמעורבים בכך. כל זה מ  בנוסף, עלינו לקבל את כל הקשיים

כולתנו להתמודד אתם. זה כולל קבלה שאנו בעצם זקוקים לפעולה חיובית זו  כל קושי ושל י
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רת כדי לעזור לאחרים ולהגיע להארה. אנו מקבלים שישנם דברים שנצטרך להפסיק  אחאו  

 לעשותם, ושיהיו קשיים שמעורבים בכך. 

 

ו זאת  עצמנו, מאנו מקבלים  על  זאת  צריך למעשה. אסורלוקחים  ומה  יכולותינו    תוך הכרת 

עת שזה  לדשתהיה לנו גישה לא מציאותית. אם אנו מתכננים לבצע מאה אלף קידות, עלינו  

אנו   אז,  בטוח.  על  עייפים,  מאד  נהיה  אנו  ייפצעו,  ידינו  כפות  יכאבו,  רגלינו  קל.  יהיה  לא 

 מזכירים לעצמנו את התועלת שבכך. 

 

לו כדי לעשות הפסיק לעשות? בתור התחלה, עלינו לפנות לנמה לגבי כל מה שעלינו  זמן  ו 

אנו בוחנים עצמנו בכנות    ן. לוותר על דברים כדי לפנות זמ  –זאת, וזה כבר קשה כשלעצמו  

בכך  שמעורבת  המציאות  את  מקבלים  אנו  זאת?"  לעשות  יכול/ה  אני  "האם  לראות,  כדי 

 התלהבות מתרוננת. ומתחייבים לכך בכל ליבנו, ב

 

 ת שליטהלקיח .2

לפיתו שנטידווה  של  השנייה  גישה  הנקודה  לנו  שיש  שמהרגע  היא  גיבורים  של  התמדה  ח 

יל, אנו לוקחים פיקוד כדי באמת ליישם זאת. בעזרת כח לעמציאותית של קבלת מה שהוזכר  

ם שליטה ובמיוחד בעצלות. אנו לוקחי  –רצון, לא נרשה לעצמנו לפעול בדרכים הישנות שלנו  

עצמנו ש  ומקדישים  כפי  לעשות.  רוצים  שאנו  החיובית  באנגלית  לעבודה  אומרים  אנו 

 )ובעברית( "אנו נעשה זאת בכל מאודנו ובלב שלם."

 

 ם סיכו

כשאנו באמת משוכנעים בתועלת שבתרגול הדהרמה, ורואים כיצד זה יכול לספק לנו אושר  

מתפתחת   בתרגול  ההתמדה  אחר,  דבר  לשום  משתווה  יקרה שלא  מה  משנה  לא   מאליה. 

 ה, אז, כמו גיבור, אנו נשיג את יעדינו.בחיינו, אם יש לנו מניע חזק משולב בהתמד

 

אחד   על  להתגבר  לנו  עוזרת  רבים  המההתמדה  בפני  שעומדים  ביותר  הגדולים  כשולים 

מאתנו כשאנו מנסים להשיג את מטרותינו: עצלות. השיטות המתוארות כאן שימושיות לא רק 

 חיינו. לא גם במטרות היותר גשמיות שלנו במשך כל מתקדמים בדרך להארה, אכשאנו 
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    חיוניות השלמות של ה
 
 

     לֹואקנטיפ  ּוה בהיק
 

 אילת ירון תרגום: 

 

 wheel116.html#ch4/esstoinsight.org/lib/authors/khantipalohttps://www.acc           :מקור
 

  

 

ות המייסדים של הבודהיזם באוסטרליה,  באנגליה, מהאב  1932יד  , יל (Khantipaloבהיקהו קנטיפאלו )

לאוסטרליה   ברע 1973ל את דרכו כנזיר בתאילנד, שם למד עם מורים כאג'אהן מהא בוהה. בשנת  התחי

המדיטציה  מרכזי  להקמת  שותף  היה  ו Wat Buddharangsee שם   Wat Buddha בסידני, 

Dhamma שנים פשט את הגלימה    30 -כאחרי  שנים. 14ת במשך בניו סאות' וולס, שם כיהן המורה הבי

רת  סגחזר להיות נזיר, הפעם במ  2010-הבודהיזם המהאיאני בעיקר דזוגצ'ן טיבטי. ב   והתעמק בלימודי

השנים  במהלך  הויטנאמי.  המהאיאני  הבודהיזם  ספרים   מסורת  ופרסם  לפאלי  כמומחה  נודע  הוא 

 . 2021-נפטר ב ומאמרים רבים.
 

*** 
 

גם לאין להעלות על הדעת התעכפי שא כך היא  תושג ללא    וררות שלא נדרשת לה סבלנות, 

אמי ובודהיסטים  פטליסטית,  גישה  מעודדת  אינה  לעולם  הדַהמה  אינם תי מאמץ.  לעולם  ים 

בקשיבות  מתנגש  כזה  פטליזם  מוחלט.  באופן  מראש  כנקבעים  האירועים  את  רואים 

היא   חיוניות  עצמה.  ובחיוניות  ]הס)מיינדפולנס(  קודמתה  של  וכששתי המשלימה  בלנות[, 

תרגול, הן מבטיחות שבודהיסט אמיתי לא יקבל באופן פסיבי את    השלמויות מאוזנות באמצעות

צריך   שהוא  באחרים  להמה  או  עצמו  בו  שמקורה  הפרעה  כל  על  להגיב  יזדרז  ולא  בו  יאבק 

 כשנדרשת ממנו סבלנות.  

 

טות" המבטיחות את טי אפשר למצוא כמה "שיחשוב להזהיר ולהזכיר כאן כי בעולם הבודהיס

הדַהמה   באוצרות  התועלת  הזכייה  "מה  כמו,  אמירות  לשמוע  אפשר  קצר.  זמן  בתוך  כולה 

ובלימוד?"   גישות   אובספרים  צריך לפתח רק תובנות".  זמן!  "פיתוח שלווה הוא בזבוז  אפילו, 

של    מאוזןרך בפיתוח  צרות כאלה אינן משקפות את חוכמת הבודהה, שהורה שוב ושוב את הצו

ספרים  הת מתוך  הלימוד  למי  יכולודעה.  של   להועיל  לדבריו  הרקע  את  היטב  להבין  שרוצים 

ר. במה שנוגע לטענה האחרת, שום תובנה אמיתית ותהבודהה בטרם יתחילו בתרגול מאומץ י 

)רק רעיונות מוטעים( לא תעלה במי שתודעתו לא חוותה שלווה. דעות כאלה, המבוססות לרוב 

כלשהו   מוזר  ניסיון  להטעועל  עשויות  אותן,  שהגו  "מורים"  אותם  מכיוון  של  רבים,  ת 

ההכרחית הקשה  לעבודה  וההתנגדות  מהירות  לתוצאות  דרושה  נ  שההשתוקקות  מיד.  יצתות 

והתוצאה   להתקיים  חייבים  כאן(  )כפי שהותוו  להצלחת התרגול  לקבל שהתנאים  כדי  סבלנות 

בכך היא סטיי נכשלים  בפניו,    ה מהדרך. המתרגל מתמסרהיחידה אם  לכל משימה שעומדת 

 וא לא חש כל עייפות אלא מקבל עליו מיד משימה חדשה. וכשהוא מסיים ה

 

פיזית, והאחר מנטלי   ישבהקשר הזה, מעניין ש נוגע לתשישות  עייפות: האחד  שני סוגים של 

עייפות מהסוג השני  וקשור בנרפות ובקהות. העייפות מהסוג הראשון היא כמובן בלתי נמנעת; ה

שים דומיננטיים בתודעה. זה קורה במצבים  מת רק כאשר שורשי התעתוע )או העמימות( נענגר

מהם "אני" רוצה לברוח. אנשים מתלוננים שהם מתעייפים  וששאינם נעימים "לי", אינם רצויים,  

למשל.  מעמיק,  בספר  מקריאה  מאשר  אינטנסיבי  כשהאימון  במדיטציה  מישיבה  יותר   הרבה 
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ידיעה, יוצר  -ורשיו באיל אירוע שחושף את עצמיותו, העצמי הזה, ששכשהעצמי חש מאוים בגל

אחר,   מצד  תעתוע.  באותו  ששורשיה  קהות  של  סמיך  בתרגול  רבערפל  מהמתמידים  ים 

מדיטציה מציינים שאינם זקוקים לשינה הממושכת שנזקקו לה בעבר, בזמן שהחיוניות, כשהיא  

 טבעית ולא מאולצת. אותה הבודהיסטה, היא  נעשית ַלשלמות כפי שתרגל

  

ממח הזאת  השלמות  גברים  את  סוחרים,  והציל  מסחר  שיירת  שהנהיג  האדם  על  הסיפור  יש 

שהי חיים  עלו  ובעלי  חסותו  לאחר  -תחת  למוות  נכנעים  היו  כשאחרים  תקיפה.  פעולה  ידי 

הכרי הזה  האדם  אזל,  והמים  המזון  מלאי  וכל  במדבר  בדרכה  תעתה  אחד שהשיירה  את  ח 

חיים קודמים, גוטאמה, בדומה למי ר בור בחיפוש אחר מים, שאכן נמצאו. כך, במהאנשים לחפו

ח למען  רק  לא  מאמץ  עשה  השיירה,  את  אחרים. יי שהוביל  של  חייהם  למען  גם  אלא  שלו,  ו 

שמראה  מה  שיירות",  "מובילי  כאל  לנזירים  גם  מתייחסים  הפאליים  בכתבים  מקומות  בכמה 

גול שלנו, להנהיג אחרים. אם אנחנו נשקיע אנרגיה בתרה או בודהיסטה יכולים  שלא רק הבודה

בודהיסט בחיבורים  לקידומם של אחרים.  לפעול  בנו האנרגיה  גם  למצוא ייתהיה  נוכל  רבים  ם 

סיפורים דומים לזה שסיפרנו כאן המלמדים עד כמה נחוצה החיוניות, שממנה נובעות התמדה 

 לאשורה, את הניבאנה. ונחישות כדי לראות את האמת 

 

 

 

                                      

   איננו אפשרי ללא  ועדיין ידעתי כי אימון רוחני                                      

 מסירות גדולה, אנרגיה ומחויבות.                      

 

 ג'ק קורנפילד                                               
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       תחיוניו לתרגולהצעות 
 הן סוצ'יטו אאג'

 
 אורנה ברקאי  תרגום:

 

 

Parami, Ways to Cross Life's Floods                                                                     :מקור
       

 
 

סוצ'יט אנגלAjahn Sucitto) ו אג'אהן  יליד  ה(,  הנזירים  מבכירי  היער   רביים ע מיה,  נזירי  במסורת 

הוס ב התאילנדים.  לנזירות  ב  1976-מך  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  העול  מנחה סוצ׳יטו כיהן  ברחבי  והוא    , ם ריטריטים 

 מחברם ועורכם של פרסומים רבים. 

 * * * 
 

 

ומהצד האחר הפניית החיוניות   ואיסוף של משאבים,  הוא מצד אחד שמירה  חיוניות  פיתוח 

את   ולקיים  לאסוף  כיצד  המדויק  והכוונּון  ראוי,  מה  ההערכה  ראויות.  למטרות  בה  ושימוש 

חיוניות   החוכמה  –אותה  של  תרומתה  אמפזו  בפיתוח  לדוגמה,  המוטיבציות    –ה  ית.  אחת 

אנר להשקיע  השאיפה, העיקריות  לנו;  וגם  לאחרים,  רווחה  להביא  נועדה  שהיא  היא  גיה 

עם  ליבנו.  את  לשמח  עיקרי  אמצעי  היא  להיטיב,  כדי  באנרגיה  להשתמש  המוטיבציה 

)מיינדפולנס(, שהיא ה לְקשיבות  בונה את הבסיס  מעשה של השלמויות האחרות, החיוניות 

נבון למצב של מדיטציה   לנושא אחד. זה מעביר את התהליך של הרהור  התשומת לב חכמ

 מתמשכת.         

 

 הרהור  

ִחשבו שחיוניות היא הדלק המניע כל סוג של מאמץ; אפילו חשיבה צורכת אנרגיה. החיוניות  

הזאת הפעולה  האם  קרובות:  לעיתים  חשבו  לכן  חולפות.  שהשנים  ככל  מידלדלת  או  גם   ,

לה, כדבר האחרון לפני  שבה הזאת ראויים שאשקיע בהם אנרגיה? בליחמהדיבור הזה או ה

הזאת,  הידיעה  עם  עת;  בכל  לקרות  ויכול  מתקרב  שהמוות  חשבו  בשינה,  שוקעים  שאתם 

כן,   ומרגיעה את הלב? אם  חשבו ְלמה אתם חשים מחויבים. האם המטרה הזאת משמחת 

וכיצד אתם מעבירים  מלו זאת, והתבוננו שוב  ציינ  –הרהרו בכך זמן מה. אם לא   חרת היכן 

 קדישו כמה דקות לבדיקה של שאיפותיכם.את ימיכם. ה

 

מייחל    והד למה שאדם  ביטוי ערכי  בהן  הן הצהרות שיש  או תכנונים,  אינן תכניות  שאיפות 

יי ימצאו  להביא לידי מימוש. למשל: 'מי ייתן וישכון שלום  בקהילתי'; 'מי ייתן וקרוביי או חבר

להיחלץ   משוחקמדרך  יהיו  היצורים  וכל  ייתן  'מי  השפעתן  שייהם';  ומעוני'.  מדיכוי  ררים 

המידית של שאיפות היא הסטת תשומת הלב מדאגות החיים היומיומיות לאפשרות של מבט 

 רחב יותר שיש בו חזון.  זה משמח את הלב, וגם עוזר לחזק בנו את החיוניות. 

http://www.buddhism-israel.org/
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https://forestsangha.org/teachings/books/parami-ways-to-cross-life-s-floods?language=English
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רוצים הייתם  ממה  גם  לנוח;    חשבו  ואיך  להחזיר שהלהיפרד,  כדי  ובאיפוק  בוויתור  תמשו 

 .אנרגיה

 

 פעולה

קחו על עצמכם משהו כדאי הדורש מכם להשקיע אנרגיה, משהו שגורם לכם להתאמץ ואולי 

 גם לדחות פעילויות אחרות. הְקרבה אישית מעדנת ומחזקת את התודעה. 

 

ת. במקום  בהנדיבות והתכוונות או   כמו  –השתמשו בחיוניות כדי לתמוך בפארמיטות אחרות  

לסיים, העמיקו את האיכות שאתם מביאים  לפעולותיכם.  להוסיף דברים שעליכם לעשות או  

 בדרך זו, חיוניות שמשתמשים בה במיומנות, מרחיבה ומחָיה את הלב.

 

 מדיטציה 

רירי  התאמנו בתנוחת הישיבה במדיטציה בגו זקוף )כדאי להיעזר בתרגילים גופניים לחיזוק ש

 ת הגידים והרקמות שמסביב לירכיים(.  חיהגב התחתון ולמת

 

]שבין הנשיפה בכ ל נשיפה, עקבו אחריה בתשומת לב עד שהיא מגיעה לסיומה. בהפסקה 

באנרגיית להתמלא   לעצמכם  ואפשרו  הרפו  ובשאיפה שאחריה  בנשיפה -לשאיפה[  נשימה. 

בגופכ מודעותכם לתחושות שהנשימה מעוררת  כוונו את  יכולהבאה    םים בכל מקום שאתם 

ישנוניי בגוף. אם אתם מרגישים  והתמקדו בתנוחת  לחוש בהן  עיניכם פקוחות  ם, שמרו את 

ידי התבוננות בטבען של  עוררו את חיוניותכם על  זקוף. אם אתם משועממים,  הישיבה בגו 

 התחושות הגופניות כשהאנרגיה שלכם נמוכה, או בהלוך הרוח. של מי הוא?   

  

ומת הלב ת בנוחות בשקיטה, נסו להרחיב את מוקד תשלכה חזקה מכדי להיות מואם האנרגי

ולהניע אותה  לאורך הגוף כלפי מטה, ומחוצה לו דרך כפות הרגליים )עמידה יכולה להיות 

כשאתם   גופכם  של  בתנועות  התרכזו  אחרת,  אפשרות  זה(.  במקרה  יותר  יעילה  תנוחה 

 פוסעים הלוך ושוב במסלול שבחרתם.
 

מלּווה בטוב לב,  ם יציבה,  הרחיבו אותה לכל הגוף. וכשזה  כלם מרגישים שהאנרגיה שכשאת

 התוצאה מרעננת מאוד. 
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276 

 אתה עצמך מחויב לעשות את המאמץ, 

 . רק מראים את הדרך הַטְטָהאַגטֹות

 

 תרגום שי שוורץב  .דהמפדה פיסות של אמת 

 

 *** 

 ת של האמת. יפומך ביותר בהגשמה הסוהשקעת מאמץ היא הדבר הת

 שיג את האמת הסופית...איש לא י  מבלי להשקיע מאמץ,

 אבל איזו איכות תומכת באופן המיטבי בהשקעת מאמץ? -

 חקירה והתבוננות עצמית היא התמיכה המיטבית בהשקעת מאמץ...

 אבל איזו איכות היא התומכת ביותר בחקירה והתבוננות? -

 ימית. נפמיכה המיטבית בחקירה יישום נחוש הוא הת

 צע חקירה פנימית... מי שאינו נחוש בדעתו, לא יוכל לב

 

   ( 95ה ניקאיה סוטת צ'נקי, מג'הימ)

 

*** 

 מהו כוחה של אנרגיה?

כאן, נזירים, המתרגל חי עם אנרגיה המכוונת לנטישת כל דבר שאינו מיטיב ולרכישת כל 

 דבר שהוא מיטיב;  

 יבות. באשר לאיכויות המיט תובהיותו יציב וחזק במאמציו, מבלי להירתע ממשימ

 ( 5.92ניקאיה,  רה)אנגוט 
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 אודיו  &  וידאו  לשיחותות המלצ
 

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

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

 מסגרת סנגהה. ללימוד יחידני או בם יהמתאימ

מהאתרים מדובר בשיחת דהרמה  בכמהעיתים אף שתי שיחות. שיחה ול  מיוחדתלכל פארמיטה 

 חודשית עם חומרי תרגול והתבוננות. 

 

 פארמיטות(:  10) שיחות במסורת התהרוואדה
 Seattle Insight Meditation Society (SIMS) באתר רודני סמית 

 

                   וידאואודיו ּו שיחותל קישור

 
 The Insight Meditation Center (IMC)באתר גיל פרונסדל 

-ידי גיל פרונסדל וגם על-הסדרה של הפארמיטות הועברה מספר פעמים על
 ידי מורים אחרים.  

  יו ואודוידאו ושיחות ל קישור

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

 

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

  
  פארמיטות(: 6) שיחות במסורת המהאיאנה

 

  טולקו רינפוצ'ה
 כל הסדרהוידאו של ול ורקיש

 
 ה גשה טנזין זופ

 סבלנות וידאו בנושא צפייה בשיחת ל
 התמדה  וידאו בנושאצפייה בשיחת ל

 

 
 'בודהיזם בישראל' בפייסבוק-טרפו להצ

 

 
 

 

 
 

   
 אבי פאר, אילן לוטנברג  המייסדים: 

 משה בראל  ,אורנה ברקאילום, ורון מלכא, עדה אבש ד ט,אילן לוטנברג, מרב רא  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=mxLp-CMYbS4
https://www.youtube.com/watch?v=mxLp-CMYbS4
https://www.youtube.com/watch?v=zmj7HNZ0fx0
https://www.youtube.com/watch?v=zmj7HNZ0fx0
https://www.facebook.com/groups/107311892646151
https://www.facebook.com/groups/107311892646151
https://www.facebook.com/groups/107311892646151

