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 הפארמיטות )השלמויות( 
 

 

 ַאִדיְטָהאַנה )נחישות(, ְדַהׇיאַנה )ריכוז(
 

 

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

 בישראל וכן ספריית מאמרים בעברית על נושאים בודהיסטיים. 

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

 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. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 ( ריכוז דהיאנה )

 אלכסנדר ברזין  – דהיאנה פארמיטה השלמות של הריכוז:    

 

2 

 5 שנג ין – הפארמיטה החמישית: דהיאנה )מדיטציה(

 01     מורין סטיוארט   – הדיבר האחד והיחיד שלנו     

 13 טנזין פאלמו – מדיטציההשל שלמות ה      

 
 ( נחישותאנה )היטאד

 ברברה או'בריאן  –השלמות של הנחישות      

 

 

17 

 19 ו בודהי הבהיק – (ארמיפ-נהאדהיטאַ ) הנחישות  של השלמות     

 24   טניסארו בהיקהו  – נדרים     

 28 אג'אהן סוצ'יטו  – : הנחיות להרהור ותרגולנחישות השלמות של ה     

 32 אודיו  &המלצות לשיחות וידאו 
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 )ריכוז(ְדַהׇיאַנה 
 

 שלמות של הריכוז: ה

 פארמיטה דהיאנה
 

 אלכסנדר ברזין 
 

 תרגום: יוסי אדם 
 

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

 

 

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

האינטרנטי הארכיון  את  הקים  ברזין  לאמה.  הדלאי  של  וגם    Archives   The Berzinרינפוצ'ה, 
http://www.berzinarchives.com/web/en/index.html)  )–   ,מאגר מידע רחב היקף של כתבים

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

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

* *  * 

שאנו מנסים להתמקד במשהו, תשומת ליבנו מוסחת כהתודעות שלנו נמצאות בכל מקום. גם  

חלומות בהקיץ על    באופן קבוע על ידי התראות בלתי פוסקות מהטלפונים החכמים שלנו, או

מא ומונעים  קופצניים,  שלנו  הרגשות  בעתיד.  להתרחש  שצפויים  יציב,  יאירועים  מיקוד  תנו 

במיוחד כאשר התודעות שלנו מלאות בחרדה, דאגות ופחדים. עם השלמות של הריכוז, מלווה  

ביציבות מנטלית ורגשית, אנו יכולים להשתמש בהצלחה בכל יכולותינו כדי להשלים כל מטלה  

 חיובית. 

 הקדמה 

מנטלית.  יציבות  או  ריכוז  היא  )שלמויות(  הלכת  מרחיקות  הגישות  ששת  מבין  החמישית 

בעזרתה אנו יכולים לשהות ממוקדים באופן מלא בכל אובייקט, לכול משך זמן שנחפוץ, עם  

לחלוטין מהקיצוניות של שוטטות מנטלית,   תרגש חיובי והבנה עמוקה. התודעה שלנו חופשי

כהות   או  תשוקה(,  של  לאובייקטים  משיכה  עקב  )בעיקר  מטרידים  רגשות  עקב  הפכפכות 

להתרוצץ  וחדלות  צייתניות  לממוקדות,  הופכות  שלנו  האנרגיות  חדה,  תודעה  עם  מנטלית. 

ברמה   –שלווה    אך בעת ובעונה אחת גם  –בפראות בתוכנו. אנו חווים תחושות של אושר עילאי  

מופיעה  ההמנטלית וגם ברמה פיזית. אנו חווים את הבהירות היוצאת מן הכלל של התודעה,  

כאשר התודעה ערומה מכל מחשבה מסיחה או רגשות שאינם נחוצים. ללא היאחזות במצב 

   הבהיר והמאושר הזה, אנו יכולים לנצל אותו להשגת כל מטרה חיובית שאנו רוצים. הפשוט,

ד כמה  לכת  יש  מרחיקת  מנטלית  יציבות  לחלק  פי    –רכים  פי  הטבעעל  על  פי    הסוג,  ועל 

 .  התפקיד

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
https://studybuddhism.com/en/tibetan-buddhism/path-to-enlightenment/love-compassion/the-perfection-of-concentration-dhyanaparamita
https://studybuddhism.com/en/tibetan-buddhism/path-to-enlightenment/love-compassion/the-perfection-of-concentration-dhyanaparamita
http://www.berzinarchives.com/web/en/index.html)
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 חלוקות על פי טבעו של הריכוז 

רמת   פי  על  היא  לכת  מרחיקת  מנטלית  יציבות  של  השונים  המצבים  את  לחלק  אחת  דרך 

 ההגשמה של האדם שמחזיק בה. אנו יכולים להבדיל בשלמות של הריכוז בין:

 מושגית של ריקות.-אדם שעדיין לא השיג ידיעה לא –אדם רגיל  •

מושגית -( עם ידיעה לאַאִריָיהאדם מוגשם ברמה גבוהה )  –אדם שהתעלה מעל הרגיל   •

 של ריקות.

מושגית של ריקות, פטרו את תודעתם מרמה מסוימת -אלה שכבר חוו, אפילו במקצת, ידיעה לא

שום של ריכוז מרחיק לכת בחיי יהצלחה בי-לאישל עמדות מטרידות. לכן הם בסיכון קטן יותר 

 היום יום, בגלל טרדות רגשיות. 

 חלוקות על פי סוג הריכוז 

חלוקה זו מתייחסת למה שאנו מנסים להשיג כאשר אנו עובדים כדי להשיג יציבות מנטלית  

 מרחיקת לכת. הריכוז שלנו יכול להיות מכוון להשגה של: 

ורגוע של    –ַשַמְטַהה   • וממצב שלו  , מלווה קהותהתודעה, משוחרר לחלוטין מבלבול 

בתחושת אושר עילאי של כושר גופני ומנטלי, שיכול להישאר ממוקד במצב חיובי ככול 

חד מיקוד  יש  זה  במצב  מועיל  -שנחפוץ.  תודעה  במצב  כלשהו,  באובייקט    – נקודתי 

 התמקדות באחד או בכמה יצורים מוגבלים, בחמלה או במודעות מבחינה. ,למשל

מצב בו התודעה מהירת תפיסה בצורה יוצאת דופן, ובאותו אופן משוחררת   –  ִויַפְשַיַנא •

כושר שיכול לתפוס בהבנה    ,הותקוממבלבול   עילאי של  אושר  ומלווה בתחושה של 

-יש התמקדות חד  הה בהירה, את כול הפרטים של כל אובייקט. כמו בתרגול של שמט

נקודתית באובייקט כלשהו, במצב תודעה מועיל כמו חמלה, אבל עם גילוי מקיף של  

ם של האובייקט, כמו ארעיותו, או טבעו הסובל, והבחנה מעודנת יהמאפיינים הכללי

סבל   של  השונים  הסוגים  כל  למשל,  כמו,  האובייקט,  של  המסוימים  הפרטים  בכל 

 שיצורים חווים.    

יחד    אשינוויפ  השמטה • אנו מגשימים שמטה  – מצורפים  אנו    הכאשר  בצורה מלאה, 

רק   א. למעשה, אנו יכולים להגיע למצב של ויפשינאפועלים כדי לשלב אותה עם ויפשינ

. הצירוף של שניהם מעניק לנו את שני הסוגים של  האם הגשמנו קודם מצב של שמטה

ביכולת להישאר ממוקדים בכל מה שנרצה   מיומנותתחושה של    –תחושת אושר עילאי  

  ס את כל פרטיו, כמו גם זיהוי של כל אותם פרטים והבחנה מעודנת בהם.וולתפ

 חלוקות על פי התפקיד שמבוצע על ידי הריכוז 

מנטלית יציבות  משיגים  אנו  ע  כאשר  מביאה  היא  לכת,  אנו ימרחיקת  רבות.  תוצאות  מה 

 מתייחסים אליהן כתפקידים שריכוז כזה מבצע. ריכוז מתפקד כדי: 

 

מצב בו אנו חווים תחושה   –תודעתנו מצב של אושר עילאי בחיים האלו  לליצור לגופנו ו •

 של אושר עילאי של כושר מנטלי ופיזי, והשקטה זמנית של רגשות מטרידים. 

השגות משותפות עם אלה ששואפים רק לשחרור של עצמם,    –  תכונות טובותלטפח   •

ה על חושית, מודעות מתקדמת, כוחות של האצלה, מצבים גבוהים של יציבות יכמו ראי

אנות( מלווים בשחרור זמני מרגשות מעורבים עם בלבול, והתרוקנות המנטלית )הג'

 מרגשות מטרידים.  

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
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טיפוסים של אנשים שמדובר    11-לעזור ל  –סובלים  טיב עם אנשים  ילאפשר לנו לה •

 בהם גם בהקשר לשלמות האתיקה ולשלמות הסבלנות. 

 סיכום 

לא תמיד זה ברור מאליו, אבל אנו זקוקים לריכוז גם כדי לבצע משימות קטנות, כמו לקשור 

יכולים לרתום נו. רובנו מסוגלים להתרכז בדברים הרבה יותר מורכבים, ואנו  יאת שרוכי נעל

את המיומנויות הללו להגשמת מטרותינו הרוחניות. יחד עם גישות מרחיקות לכת אחרות וכוחה  

לכת,   )התודעה הערה(, היציבות המנטלית והריכוז הופכים כה מרחיקי  יצ'יטההבודשל כוונת ה

 שהם יכולים להוביל אותנו כל הדרך להארה. 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

רשלנות היא לא לתרגל נכון. להיות רשלן זה להיות כמת. שאל עצמך  

 אם יהיה לך זמן לתרגל כאשר תמות?  

 שאל עצמך בקביעות, ״מתי אמות?״  

ה התודעה שלנו תהיה ערנית, דריכות תהיה  יאם נהרהר בזה בכל שני

ובעקבותיה תשומת נוכחת,  יה ברורה יכמה תעלה, ברא ולב. ח  תמיד 

שהם באמת. תשומת לב תגן על התודעה כך שבכל    של כל הדברים כפי

כדי שתהיה  העולות.  לתחושות  מודעת  התודעה  ולילה  יום  נתון,  זמן 

פנימה זה להיות  -פנימה. לראות עצמך-תשומת לב אתה רואה עצמך

 מתרגל כראוי. שדרוך. אדם דרוך הוא זה 

 

 

 ן צ'ההאג'א                                            

 

 

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

     דהיאנה )מדיטציה(
 

 שנג ין
     

 מירית לוטן תרגום: 
 

 

 books/TheSixParamitas.pdf-https://chancenter.org/download/free      :מקור  

   
של    החשוביםהמורים  היה מאסטר צ'אן טייוואני נודע ואחד  Sheng Yen( (1931-2009  )(  שנג ין

העולמי  הבודהיסטי  הארגון  של  המייסד  הוא  המודרני.  בעידן  הזה   Dharma Drum הזרם 

,Mountain  ִרבים וחשובים באנגלית ספרי לימוד רבה ללמד במערב, והוא מחברם שלה. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

*** 
 

 

 

שכון  אג'נפאפראמה  תבסוטר )בתופעות(,  בדהרמות  תשכון  "אל  משפט:  יש  רמיטה 

)תופעה(, עלינו לשכון בתודעה  רמיטה". הכוונה היא שאל לנו לשכון באף דהרמה  אפאבפרג'נ

הלא מפוזרת, זו שהיא "ללא טעם". תודעה לא מפוזרת אינה שוכנת בסמאדהי )ריכוז מדיטטיבי  

עמוק(, וגם אינה משתוקקת לאושר העילאי שבסמאדהי. זו המשמעות של "ללא טעם". חשוב 

מאדהי. להבין שדהיאנה אינה בהכרח אותו הדבר כמו סמאדהי, למרות שהיא כוללת את הס

( טסונגמי  של Tsungmiמאסטר  דהיאנה  תרגולי  כולל  דהיאנה,  של  רמות  חמש  על  דיבר   )

להיכנס  בלי  הרמות,  חמש  את  בקצרה  נתאר  אנו  הסינית.  המסורת  ושל  ההודית  המסורת 

 לפירוט רב. 

 

 רמת הדהיאנה הראשונה 

ראשית, יש הדהיאנה של הנתיב החיצוני, אותה מתרגלים במסורות ודתות שאינן בודהיסטיות,  

נמנעים  אנו  סמאדהי  של  זה  במצב  סמאדהי.  להשיג  הינה  ביותר  החשובה  המטרה  ובה 

סמאדהי.  של  העילאי  באושר  ושוכנים  וסביבתנו,  תודעתנו,  בגופנו,  וקונפליקטים  מהשפעות 

היא להיכנס לאיזשהו סוג של גן עדן. ניתן לומר שהיוגה ההודית שלהם  השאיפה הגבוהה ביותר  

 או התרגולים הדאואיסטיים הסיניים שייכים לקטגוריה זו.

 

 רמת הדהיאנה השנייה 

דהרמה ועל חוקי  -הדהיאנה השנייה היא דהיאנה של יצורי אנוש רגילים אשר למדו על הבודהה

זו שמים דגש רב על סמאדהי, שוכנים בו,  הסיבה והתוצאה )קרמה(. אנשים המתרגלים ברמה  

תים קרובות מה שהם חווים הינו פשוט אחדות הגוף והרוח,  יומתייחסים אליו כאל שחרור. לע

תים  יאחדות הסביבה הפנימית והחיצונית, ואחדות המחשבות הקודמות והבאות. זה מתואר לע

המשכנים השמיימיים  קרובות כהיות אחד עם היקום. בסמאדהי שלהם, הם חווים את ארבעת 

צורה, כולל המשכנים השמיימיים של הדהיאנה של מחשבה ולא    העדרשל הדהיאנה של צורה ו

 מחשבה. הם חווים סוג של ריקות, אך לא את הריקות האמיתית של חוכמה אמיתית.  

 

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
https://chancenter.org/download/free-books/TheSixParamitas.pdf
https://www.shambhala.com/the-legacy-of-master-sheng-yen/
https://www.dharmadrum.org/
https://www.dharmadrum.org/
https://www.shambhala.com/the-legacy-of-master-sheng-yen/
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קרובות הם מבלבלים את ארבעת המשכנים השמיימיים של הדהיאנה כארבע רמות   תיםיכך לע

 , וחושבים שהם משוחררים.  1רהט ההגשמה של הא

 

שהם  יחשבו  והם  והרוח,  הגוף  משא  ספק,  חמדנות,  בהם  יהיו  לא  סמאדהי,  חווים  כשהם 

השתחררו. אך ברגע שהם יצאו מהסמאדהי ויחזרו לעסוק באהובי ליבם, במשפחה, ברכוש 

שוב   ובבריאות, כעסיהם יחזרו באופן בלתי נמנע. כשזה יקרה, הם ירצו לשוב לסמאדהי ולחוש

אושר עילאי. ההבדל העיקרי בין שני הסוגים הראשונים של הדהיאנה הוא אם המתרגל נחשף 

 דהרמה. -או לא נחשף ללימוד של הבודהה

 

 רמת הדהיאנה השלישית 

זו   זו של ההינאיאנה, הקרויה גם הדהיאנה של השחרור. דהיאנה  הדהיאנה השלישית היא 

אב וריקות,  קרמה  של  הלימוד  ידי  על  ארבע מודרכת  של  התרגול  את  דורשת  עדיין  היא  ל 

. בדהיאנה זו מתרגלים בהתאם לארבע רמות ההגשמה של 3ושמונת הסמאדהי  2הדהיאנות

 הארהט. כך אפשר ליישם את התרגול ההדרגתי של ארבע הדהיאנות ושמונת הסמאדהי של 

- יעדרה  מימדצורה. לאחר שמשיגים את הרמה של שמונת הסמאדהי ב-עדרהצורה וה  ימדימ

)של תחושה  יהיה  צורה,   הדהיאנה של ההפסקה  לסמאדהי התשיעי, שהוא  להיכנס  אפשר 

 ומחשבה(, וכך להגיע לארהטיות ושחרור.  

 

 כניסה לדהיאנה של הפסקה דורשת תרגול של ארבעת המשכנים השמיימיים של הדהיאנה 

של השמיימיים  המשכנים  לארבעת  בהתאם  לתרגל  כיצד  אסביר  אך  אסביר,  לא    אותם 

 הדהיאנה, תוך שימוש בשבעת האמצעים המיומנים. 

 

 שבעת האמצעים המיומנים

האמצעי המיומן הראשון הינו התרגול הבסיסי של חמש השיטות להשקטת התודעה. האמצעי  

המיומן השני הינו ארבעת היסודות של תרגול תשומת לב )מיינדפולנס(. השלישי הינו ארבעת 

המיומנים   האמצעים  בהמשך.  שיתואר  כפי  ביחד,  מתורגלים  כשהם  הלב  תשומת  יסודות 

אמשיך ישירות  חום, פסגה וסבלנות. אני לא אדון באלה אלא  הרביעי, החמישי והשישי הינם  

 לשביעי, נעלה בעולם.

 

כפי שאמרנו, האמצעי המיומן הראשון מתייחס לחמש השיטות להשקטת התודעה. שאר ששת  

האמצעים מתייחסים למעשה לארבעת בסיסי תשומת הלב, כאשר המעבר מאחד לבא אחריו 

 .  הינו ביטוי של רמת האימון של המתרגל

 
 ארבע רמות ההגשמה של הארהט: 1

 זה שנכנס לזרם, שמחק את כל הספקות בנוגע לדרך.  .1
 רה רק עוד פעם אחת. אזה שחוזר פעם אחת, אשר ייוולד מחדש בסמס .2
 זה שלא יחזור, אשר לא ייוולד מחדש בממלכה האנושית.  .3
 הארהט, זה אשר השיג שחרור בנירוונה.  .4

 ארבעת שלבי הדהיאנה:  2

 התשוקות. זניחת   .1
 נקודתי. -אושר וריכוז חד .2
 איזון נפשי.  .3
 איזון נפשי וערות.   .4

 ת השחרור של הארהט בה נחווית ריקות אמיתית. יתשע רמות של סמאדהי, כאשר התשיעית היא חווי  יש 3

http://www.buddhism-israel.org/
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הראשונות:  הן השתיים  לשימוש  ביותר  להשקטת התודעה, המקובלות  השיטות  מבין חמש 

השלישית היא    :התבוננות בנשימה והתבוננות בזיהומי הגוף. השיטות הנותרות הן תוספות

של  הגבול  חסרות  האיכויות  בארבע  התבוננות  היא  והרביעית  ותנאים,  בסיבות  התבוננות 

למקור הידע שלך, השיטה החמישית תהיה הרהור בתשומת    התודעה )כולל חמלה(. בהתאם

 הלב של הבודהה, או הרהור בסוגי התופעות.  

לב   תשומת  הוא  השני  לגוף,  לב  תשומת  הוא  הראשון  הלב,  תשומת  בסיסי  ארבעת  מבין 

 לתחושות, השלישי הוא תשומת לב לתודעה, והרביעי הוא תשומת לב לתופעות. 

 

קטת התודעה. השיטה הראשונה היא התבוננות בנשימה. נתבונן שוב בחמש השיטות להש

השיטה השנייה היא התבוננות בחוסר הטוהר של הגוף. כך, שתי השיטות הראשונות מתוך 

חמש השיטות קשורות באופן מובהק לראשון מבין ארבעת בסיסי תשומת הלב, מכיוון שהן  

 עוסקות בגוף. 

 

ה היא  התודעה  הטוהר,  בחוסר  מתבוננים  אנו  בשיטת  כאשר  משתמשים  כשאנו  מתבוננת. 

בתודעתנו,   מחשבות  כשעולות  בנחיריים.  בתחושות  מתבוננים  ממש  שאנו  הרי  הנשימה, 

 תשומת לב לתופעות כאלה הינה תרגול הבסיס הרביעי של תשומת הלב. 

 

כך, ארבעת בסיסי תשומת הלב הינם למעשה ההמשך של חמש השיטות להשקטת התודעה, 

ותרגול שלהם כשלם יכול למעשה להוביל לשחרור. לעתים קרובות, אנשים חושבים שתרגול 

האמצעים   לשבעת  קשור  בהיותו  אך  נמוכה,  ברמה  תרגול  פשוט,  תרגול  הינו  לב  תשומת 

 המיומנים, הוא יכול להביא לשחרור. 

 

השביעי   בעולם    –השלב  בודהיסטית,   –נעלה  קדושה  של  הראשון  ההגשמה  שלב  הינו 

הינו  והדהיאנה של ההינאיאנה  רגילים  אנושיים  יצורים  בין הדהיאנה של  ארהטיות. ההבדל 

בשבעת   משתמש  האחרון  בעוד  הסמאדהי,  ושמונת  הדהיאנות  בארבע  משתמש  שהראשון 

 האמצעים המיומנים.   

 

 ל תרגול דהיאנהבסיסיים ש  היבטים

בשישה   לסיכום  ניתנים  דהיאנה  תרגול  של  הבסיסיים  המתנה,  היבטיםהעקרונות  חיפוש,   :

 הנאה, אושר עילאי, אחדות ושמיטה.

 

, אם אנו  החיפוש הינו נקודת המוצא של התרגול, שבה אנו ממש עוסקים בהתבוננות. לדוגמ

 הנשימות ומתמקדת בה. זהו חיפוש. מתרגלים ספירה של נשימות, התודעה מודעת לספירת 

 

המתנה הוא מצב השקיטה, המצב בו אנו נשארים עם אובייקט המיקוד של המדיטציה, כגון  

הנשימה. זו איננה המשמעות המילולית של "המתנה". רגע אחר רגע אנו צלולים בידיעתנו את 

 . ה של אותה מחשבה, אחר מחשבה, אחר מחשבה היא המתנהיהיותנו בתרגול. עלי

 

הנאה, אושר עילאי, ואחדות הינם מצבים שאולי נחווה בעת הדהיאנה, אל לנו להיצמד אליהם,  

אלא לשמוט אותם. עלינו להרפות מכל דבר שנחווה בשלב זה. כך, ששת האספקטים הללו 

הינם שער הכניסה לתרגול ארבע הדהיאנות ושמונת הסמאדהי. כשמגיעים לשלב השישי, אנו 

 שלא נותר דבר, ואז אנו נכנסים לשלב השביעי והאחרון, נעלה בעולם.ממשיכים לשמוט עד 
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התודעה  להשקטת  השיטות  בחמש  להשתמש  עלינו  הראשונה,  לדהיאנה  שנכנסים  לפני 

ובארבעת בסיסי תשומת הלב. חיפוש והמתנה נוכחים במהלך הדהיאנה הראשונה, וממשיכים 

לדהי כניסה  לפני  הראשונה.  הדהיאנה  את  שעזבנו  שלב לאחר  של  הדהיאנה  השנייה,  אנה 

 הביניים, יש רק חיפוש ואין המתנה. 

 

בדהיאנה השנייה, אין חיפוש ואין המתנה. נותרים רק הנאה, אושר עילאי, אחדות ושמיטה. 

 אנו מרפים מהכול, כולל רעיונות על קיום וריקות, וממשיכים בתרגול להשיג הארה.

 

 רמת הדהיאנה הרביעית 

הדהיאנה של המהאיאנה )הרכב הגדול( הידועה גם בתור הדהיאנה הדהיאנה הרביעית היא  

והדהיאנה של המהאיאנה   בין הדהיאנה של ההינאיאנה  של הבודהיסטווה. ההבדל העיקרי 

מסמסארה   להשתחרר  במטרה  נעשה  הינאיאנה  תרגול  השחרור.  במשמעות  שלוש   – מצוי 

הקיום  הדהיאנה של המהאיאנה, התעלות משמעו4ממלכות  פי  על  למעגל .  להיצמד  לא  תה 

 הלידה והמוות, ולא לפחוד ממנו, וזה מבדיל אותה מההינאיאנה. 

 

ללא היצמדות ללידה ומוות, אין גם פחד מלידה ומוות, ויש חמלה שמאפשרת לחזור לעולם,  

לעזור לשחרר את היצורים החשים. האם אפשר בשלב זה לתרגל את ארבע הדהיאנות ושמונת 

  כן אלה הינן כמה מבין הדרכים הרבות להשגת התעלות.הסמאדהי? מובן שאפשר, ש

 

לדוגמה, ישיבת מדיטציה הינה אחד התרגולים בדהיאנה של המהאיאנה, אך היא שער כניסה  

קריאה ודקלום סוטרות, קידה, מדיטציה    –אחד בלבד. למעשה, ניתן לתרגל בכל סיטואציה  

מרוכזת במשימה הנעשית. ניתן   בהליכה, או עיסוק בכל משימה או מלאכה, כל עוד התודעה

 לעשות כל דבר ועדיין לתרגל.

 

דיבר על ארבעה   Zhizheויפסנא(, מאסטר  -הגדולה )שמטהה  מדיטציית ההרהור בהשקטהב

סוגים של סמאדהי: הסמאדהי של ישיבה ללא הפסק, הסמאדהי של הליכה או עמידה ללא 

ישיבה. הסמאדהי -הליכה ואי-הפסק, הסמאדהי של חצי הליכה וחצי ישיבה, והסמאדהי של אי

הראשון הוא טיפוח מתמיד באמצעות ישיבת מדיטציה, במיוחד הטיפוח של ארבע הדהיאנות 

תים נדירות,  י דהי. הסמאדהי השני של הליכה או עמידה ללא הפסק מתורגל לעושמונת הסמא

אפשר לשכב, לשבת או לישון, רק לנוע או - אי  –שכן הוא דורש מהמתרגלים לעמוד כל הזמן  

לעמוד. הסמאדהי השלישי של חצי הליכה וחצי ישיבה מאפשר ישיבה, עמידה, ותנועה, וזה  

הצ'אן. בסמאדהי הרבי איבעיקרו תרגול  ואי-עי של  הינם  -הליכה  או מצב  כל תנוחה  ישיבה, 

 מתאימים כל עוד עקרון הצ'אן מיושם. 

 

 רמת הדהיאנה החמישית 

.  5הדהיאנה החמישית היא הדהיאנה של הרכב הנעלה, הקרויה גם הדהיאנה של הטטהאגטה 

היא קרויה גם הדהיאנה של הפטריארך משום שהיא מתייחסת לבודהידהרמה, הפטריארך  

הראשון של בודהיזם הצ'אן. זוהי הדהיאנה של התעוררות פתאומית ואינה דורשת את ארבע 

הדהיאנות ושמונת הסמאדהי. למעשה, באופן בסיסי, זאת השיטה של אין שיטה. כאשר אין 

 
שלוש    4 והמוות.  הלידה  למעגלי  נתונים  חשים  שיצורים  היכן  הסמסארה,  את  יוצרות  הקיום  ממלכות  שלוש 

 קה, צורה וחוסר צורה.  הממלכות הן תשו

 טאטהגטה: אחד מכינוייו של הבודהה, שמשמעותו "זה שבא כך". 5
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זוהי   בתודעה,  משוטטת  ידי  מחשבה  על  הועברה  שבמקור  אף  הצ'אן.  זרם  חוכמת 

בודהידהרמה, היא התפתחה עוד בזרם הצ'אן. לדהיאנה שהועברה על ידי בודהידהרמה יש  

הינה  היבטיםשני   תרגול  דרך  כניסה  עיקרון.  באמצעות  וכניסה  תרגול,  באמצעות  כניסה   :

טיפוח שיטות ההתעוררות היא באמצעות תפ  ;באמצעות  עיקרון  דרך  ישירה של כניסה  יסה 

 ריקות. 

 

י ננג, מתאר את הדהיאנה החמישית באופן הזה: כל עוד אין  ו מצד שני, הפטריארך השישי, חו

מרוכזת מחשבה  או  היצמדות  פתאומית.  -בתודעה  התעוררות  או  שחרור  שזהו  הרי  בעצמי, 

פראג'נה ודהיאנה הן אותו הדבר. י ננג מופיע המשפט החשוב הזה: " ובסוטרת הבמה של חו

". ראייה כזו מאפיינת את הזרם  כן שיש פראג'נה יש דהיאנה, היכן שיש דהיאנה, יש פראג'נההי

 של ההתעוררות הפתאומית. 

 

בזרם ההתעוררות ההדרגתית, עלינו לטפח באופן רציף את הדהיאנה כדי שתופיע הפראג'נה.  

חשוב לציין, הוא מצד שני, הפטריארך השישי מדבר על דהיאנה ופראג'נה המופיעות ביחד.  

, כל עוד תודעתנו וגופנו אינם בקונפליקט או סתירה.  הכרחית  אומר, שישיבה במדיטציה אינה

בעודו אוכל,   –כשזה קורה, זוהי הדהיאנה של הפטריארכים. אדם כזה מצוי כל הזמן בדהיאנה  

 ישן, עובד. הרעיון הוא שהחיים עצמם הם דהיאנה.  

 

 

 
  

 

 

 

 להתעמת עם המציאות ולא להימלט ממנה. למדוט משמעותו 

 אם אתם בורחים מהבעיות האמיתיות שלכם 

 אינכם מודטים כהלכה. 

 

 רוגע וריכוז. שרויים בתוך  עליכם לשבת 

 תשומת לבשרויים ב עליכם לשבת 

 על מנת להתעמת עם הקשיים הללו 

 ולהביט לעומק טבעו של הסבל הזה. 

 
 

 תיק נאהט האן
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 האחד והיחיד שלנו הדיבר   
 

      מורין סטיוארט
 

 מירית לוטן תרגום: 
 

 

 commandment/-only-and-one-https://tricycle.org/magazine/our           :מקור  

                        Subtle Sound: The Zen Teachings of Maurine Stuart                  מתוך הספר

   .Tricycle   Shambhala Publications Inc                                            באישור    

   
 

סטיוארט בזן   ),Maurine Stuart( )9019–2219 (מורין  הבולטות  מהדמויות  קנדה,  ילידת 
זן וקיבלו את התואר רושי    ככומרתה אחת הנשים הראשונות שהוסמכו  יי, הינבודהיזם האמריק

מנהלת רוחנית של האגודה הבודהיסטית של קיימברידג'  כ)מורה( בארה״ב. היא כיהנה כנשיאה ו
 .מורשת רחבה והותירה אחריה

 

 

*** 
 

זמנו של   חי   ,]המורה השישי בשושלת המורים הגדולים של הזן הסיני[  ֶנְנג  יוחּולפני  אשר 

במאה השביעית בסין של שושלת טאנג, נהוג היה לחשוב שניתן להגיע לחוויית התעוררות רק 

לאחר אימון והשגת עומק מסוים בדהיאנה, מדיטציה. ייתכן שחלקנו עדיין חושב כך. עם זאת,  

ַיא, חוחו 'נְּ ַרגְּ ניתן להבין כמה טו י ננג סבר שפְּ רנסצנדנטית, היא בלתי נפרדת מדהיאנה. לא 

 אחת מהן ללא האחרת. 

 

גניבה,   כנגד  אתיים  ציוויים  סילה,  היא  הראשונה  שלנו.  בתרגול  אימון  של  צורות  שלוש  יש 

י ננג אמר  ורכילות, חמדנות, וכן הלאה. השנייה היא דהיאנה, או זן, והשלישית היא פרג'ניא. חו

אמיתית, דבר    שלצורך הבנה  אינה  ושפרג'ניא  אינה שונה מפרג'ניא,  לדעת שדהיאנה  עלינו 

שמושג אחרי שמתרגלים זן. כאשר אנו מתרגלים, ברגע זה של תרגול הפרג'ניא מגלה את  

של חיינו: טאטוא הרצפה, שטיפת הכלים, בישול המזון, כל   יבטיםה העצמה בכל אחד ואחד מ

 דבר שאנו עושים.   

 

י ננג, והיא סימנה את תחילתו של הזן בודהיזם האמיתי. כל  ושל חוזו הייתה תורתו המקורית  

דבר מלמד אותנו, כל דבר מראה לנו את אור הדהרמה הנפלא הזה. כל שעלינו לעשות הוא 

לפקוח את עינינו, לפתוח את ליבנו. בעת שאנו פועלים, חושבים, ומרגישים, זן הוא שם, פרג'ניא  

אבל זה אינו דבר  מחלחלת לתוך כל דבר שאנו עושים. היא שם. התודעה האינטואיטיבית הזו

שיכול להיות לנו לגביו ידע נלמד. איננו יכולים להשיג הבנה ישירה של זה בדרך של איסוף  

 מידע. הידע האינטואיטיבי הזה מגיע מהגוף שלנו ומתודעתנו.  

 

הינו המכשול   להתעוררות" "אני חייב להגיע  איננו יושבים כאן וחושבים מהי התעוררות. לחשוב  

- "לאלחשוב על זה, זה נורא.    ;הגדול ביותר. להשיג מידה מסוימת של התעוררות זה נפלא

מי " הוא מה שאנו עושים, כמו במשפט הידוע של בודהידהרמה. כאשר קיסר סין שאל    דיעה" י

את   ידיעה. אין דרך שבה ניקח-. לאידיעה" -"לאבודהידהרמה ענה    הוא זה אשר עומד לפני?" 

"הנה זה, אני יכול לתת לך ונכמת אותה. איננו יכולים לומר    אתהתודעה האינטואיטיבית הז

זה לא זה. אנו יכולים לראות   ." שווי של חודש, או שווי של חודשיים, וכעת הקורס שלך הסתיים

את זה ברגע, או שזה ייקח כמה גלגולי חיים. זהו תרגול של סיבולת וסבלנות. שוכחים כל דבר  

 שור להישג כלשהו, אנו פשוט מנסים לראות בבהירות.הק

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
https://tricycle.org/magazine/our-one-and-only-commandment/
https://en.wikipedia.org/wiki/Maurine_Stuart
https://www.shambhala.com/maurine-stuart-zen-america/
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מה פירושו של לראות בבהירות? אין זה אומר שאתה מסתכל במשהו ועושה לו אנליזה, שם  

לא. כשאתה רואה בבהירות, כשאתה מתבונן בפרח ובאמת רואה אותו, הפרח    ;לב לכל מרכיביו

רח כבר אינו רק פרח, ואתה כבר  רואה אותך. זה לא שלפרח יש עיניים, כמובן שלא. זה שהפ

אינך רק אתה. הפרח ואתה התמוססתם לדבר שהוא הרבה מעבר למה שאנו יכולים לומר, אך  

אנו יכולים לחוות. סוג כזה של ראייה, סוג כזה של הבנה, הינו "ככות". החוכמה האינטואיטיבית  

ונשכח את   אתהנפלאה הז כל הדאגות    תימצא בכל דבר שאנו עושים, אם רק ניפתח אליה 

האנוכיות, הקטנות שלנו, נשכח את מה שאנו רוצים, מה שאנו מוכרחים להשיג, אם זה עושה 

משהו למעננו. נשכח מזה. אנו כאן למען כל היצורים החיים, ואנו אחד עם כל היצורים החיים  

שבאמת    13-. מייסטר אקהרט, מיסטיקן נוצרי בן המאה האתכשאנו זוכים לראות את הככות הז

איתה אלוהים רואה שהעין שאיתה אני רואה את אלוהים היא אותה עין  " ין את זה, אמר,  הב

    ." אותי

 

במהותם  אותם  רואים  איננו  זאת  ועם  וצורה,  צבע  של  ההמשגות  דרך  דברים  רואים  כולנו 

האמיתית, משום שאנו מפרידים את עצמנו ממה שאנו רואים. כשאנו חושבים על משהו כטוב  

, אתלתודעה המבחינה הז  אנחנו כל כך נצמדיםבגלל שהרגל החשיבה שלנו.  או רע, זהו רק  

. ההיאחזות שלנו מורגשת אפילו בגוף שלנו. יש לנו משהו חסום במקום כלשהו, Muאיננו חווים  

כאב של מי? כשאתה   !" שלי"זה הכאב  משהו שמסרב לשחרר. אנו כל כך אחוזים, אפילו בכאב.  

לכאבך שלך,    שומע את מכת הגרזן, האם אתה חש את כאבו של העץ? האם אתה יכול להניח

 ?   Muuuuuלוותר על אותו עצמי אינדיבידואלי מומצא, ורק להתמוסס לתוך 

 

בנוגע   מה  דברים.  על  הרף  ללא  חושבים  ואנו  לעתים,  בוכה  לעתים,  צוחק  מאיתנו  אחד  כל 

ה שגורם לנו לחשוב ולחוש באופן הזה? אנו מאמנים את תודעתנו על  להקדשת תשומת לב למ

  ;ידי התבוננות לתוכה. אנו רק מתבוננים בה, בלי להרשות לעצמנו להיסחף על ידי תפיסותינו

אנו מאמנים את עצמנו בתרגול    מהיכן זה מגיע?" " אנו רק מתבוננים במה שמתרחש, ושואלים,  

כדי שמחשבותינו   כך ובלימוד בודהיזם,  יפריעו לתודעת הטבע המקורי שלנו,  ורגשותינו לא 

 שנוכל לשבת בשלווה ולא משנה מה.  

 

מבלי לדבוק בדבר, דע  לים מסוטרת היהלום, ״יחווי ננג חווה התעוררות כשהוא שמע את המ

תים כל כך תכופות אנו תלויים בדת זו או אחרת, "איזם" זה או אחר. אל  ילעאת תודעתך״.  

אומר,   לא  לעולם  אמיתי  בודהיסט  בודהיזם.  על  אפילו  בודהיסט".  תחשוב  אנשים  "אני  אנו 

שמתאמנים בעיקרון האוניברסלי הזה עם כולם ביקום כולו. אין תגיות, אין הפרדה, אין הצהרה 

בודהיזם אמיתי חובק את כל היקום, ללא כל תגית. צריך שיהיה    ."אני בודהיסט, הוא נוצרי" כגון  

לך הניסיון שלך בלימוד ותרגול בודהיזם, לא לחשוב מחשבות שניתנו לך על ידי מישהו אחר, 

כולל אני. שכח כל מה שאמרתי. סמוך על עצמך. העניין הוא אך ורק ההתנסות שלך עם העצמי 

 הפנימי שלך.    

 

ו אנו יכולים לזנוח את האשליות שלנו ולהביא עצמנו להתעוררות. כשאנו על ידי הבהרת תודעתנ

נוכחים שאנו חלק מהיקום כולו, לא נפרדים, תודעתנו הופכת צלולה כבדולח, וכל הדהרמה  

בואו נניח את כל העבר בצד, וניכנס לתוך זה לעומק, רגע    ;מתגלה. אז בואו נראה בצלילות

רק באמצעות הנשימה הטבעית שלנו. אם ננסה להאט את  אחרי רגע. כיצד אנו עושים זאת?

הנשימה, היא נעשית מגושמת ולא נוחה. במקום זה אנחנו יכולים להצר את הנשימה. כשאנו 

נושפים, אנו מצרים את הנשיפה, במה שמכונה "נשימת במבוק". כשאנו שואפים, איננו גומעים  

שאנו נושמים כך, כמות גדולה יותר יר, אלא רק מעט, רק כמה שצריך. כוכמות גדולה של או

http://www.buddhism-israel.org/
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א הופך  ושל  לנשיפה  משאיפה  המעבר  מאיטה.  הנשימה  טבעי  ובאופן  בריאות,  נשמרת  ויר 

 הישיבה הופכת להיות מהנה. זהו תענוג ללא גבול פשוט לנשום בזאזן.  ;להיות חלק יותר

 

הציוויים אין    רק לנשום, רק לראות בבהירות: זוהי המשמעות האמיתית של הציוויים. לקיים את 

חומלת  פעולה  של  נתיב  חיים,  לדרך  התמסרות  זוהי  כללים.  של  למערך  ציות  משמעותו 

כך   את התודעה  ומחמם  מטהר  הזאזן  תרגול  עושים.  שאנו  דבר  בכל  עצמה  את  שמבטאת 

שהציוויים אינם באמת הכרחיים. כמובן שיש לנו כללי התנהגות מסוימים. אנו קמים בבוקר,  

מתלבשים   שלנו מתרחצים,  ליציבה  לב  שמים  שלנו,  הכריות  את  מיישרים  לב,  בתשומת 

 אחד מהם, ובו בזמן, כולם. דהיאנה היא פרג'ניא.    – ולנשימה שלנו. תרגול זאזן עצמו הוא ציווי  

 

הכול נכלל במה שאנו עושים. זהו הזאזן שלנו, ואלו הם חיי היומיום שלנו, כל רגע ורגע. כך  

קים בו עוזר לנו לשמור את הציוויים  בלי לנסות לקיים מערך  שהכוח של התרגול הזה שאנו עוס

של כללים באופן המודע לעצמו. אם אנו מנסים לעשות זאת, אם אנו חושבים על זה, אם אנו  

עכשיו, אל לי לעשות את זה, ואסור לי לעשות " קוראים את רשימת הציוויים כל בוקר ואומרים,  

ההוא  הדבר  מגי" את  זה  אם  עובד.  לא  זה  מה,  החוכמה (Hara)  הארהע  מתודעת   ,

ד כאשר אין לנו כל  והאינטואיטיבית, אז זה יכול להיעשות. אנו יכולים לשלוט בעצמנו טוב מא

אין דבר שצריך   ;אין דבר שצריך לשלוט בו  ;רעיון של איזושהי שליטה. אין צורך לעשות דבר

ופן שבו כשאנו רעבים, ללכת אחריו. בלי לנסות לעשות משהו, אנו פשוט מתרגלים, באותו א

 נוסחה נוקשה המצויה מחוץ לנו.   וכשאנו עייפים, אנו נחים. הציוויים אינם איז  ;אנו אוכלים

 

ד קפדניים. כמה נזירים בודהיסטיים  ובהם מקיימים ציוויים מאשישנם כמה פלגים בודהיסטיים  

ה, ובוודאי שלא היו  אינם יכולים לבוא לכאן כי אני אישה. הם לא היו יכולים לבוא לשמוע איש

אם הם מוצאים    ;יכולים ללחוץ את ידה. אני מכבדת אותם, ואל להם להפר את הדיברות שלהם

בהן משמעות כלשהי, זה בסדר. אבל בתרגול שלנו, הדיבר האחד והיחיד שלנו הוא ההיענות  

 האינטואיטיבית לחיינו, ואם נשים לזה לב באופן מלא ומוחלט, באמת קשה להפר אותו.
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 מדיטציה השל שלמות ה
 

 טנזין פאלמו 

 

 אהובה קפון תרגום: 
 

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

 Issue 29: May 2013, The Perfection of Wisdom 

 

(,  1943נזירה, מורה, סופרת, ילידת לונדון )  –   ( Jetsunma Tenzin Palmoפאלמו )  טנזין   ג'טסונמה
במסורת הטיבטית בשנות השישים.  את נדרי הנזירות    שקיבלו עליהן  המערביות הראשונותמהנשים  

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

 Dongyu Gatsal Ling,ר לנשים פאלמו ייסדה מנז  ןסיפורה הנודע "מערה בשלג" תורגם לעברית. טנזי 
Nunnery , במטרה לסייע להתפתחות הרוחנית של נזירות צעירות, והיא   פראדש שבהודו  בהימאצ'ל

 מקדישה את רוב זמנה לקידום מטרה זו. 
 

 * * * 
 

היא    הפארמיטה או  של  למות  שההחמישית  בסנסקריט, המדיטציה  פארמיטה  דהיאנה 

מילה כמעט נרדפת לרעיון    כמובן  בעולם, "בודהיסט" היארבים  ל.  שפירושה השגה מדיטטיבית

מתרגלים מדיטציה.    מעטים שאינם נזירים  למעשה רק בודהיסטיםואולם באסיה,  מדיטציה.  של  

 לאריכותחות ולהתפלל, במיוחד  רושו ללכת למקדש, להגיש מנ  ילהיות בודהיסט פ  מבחינתם,

רווחת  בריאות טובה  ל,  ימים , קשהל  בדרך כללמדיטציה נחשב    תרגול.  ותיהםמשפחולמען 

 מקצוענים. ושנועד רק ל

 

ה תודעה  את  ללמוד כיצד לחקור באופן מיומןדרך  היא    העם זאת, הדרך הבודהיסטית במקור

מזוהה ונבחן על   ואחר כךהחוץ נקלט באמצעות החושים שלנו  ן  מ  שאנו יודעים שלנו. כל דבר  

  מודעים   איננואם    ,לכאורה  מבפניםאו  מבחוץ  שקלטנו,  יכולים לדעת דבר  איננו  .  ההכרה שלנוידי  

לעולם אינו חיים בעולם של מחשבות. אנחנו תמיד חושבים. תהליך החשיבה    מכאן שאנו.  לו

. כאילו  . בלי הרףחושבים, חושבים, חושבים  אנו,  שלנו  חלומותה  דרך   ,שינהב  אפילו .  נפסק

ומטה  נישאים  ואנואוקיינוס של מחשבות  ל  צללנו גליו של מעגל הסמסארה.  מעלה  לכן,   על 

ישע,  בו  טובעים    חנושאנמכיוון   שאנחנוחסרי  לסירה.    ברור  שבזקוקים  בעיני  מערב מוזר 

נסיבות על  התגובה שלנו    ואפיל  הרי  .התודע של ההזה  הפנימי    לעסוק ביקום  ממעטים כל כך

  שלנו. בתודעהחיצוניות תלויה 

 

 שאנו הולכים  מקום  לכל,  לירח  לטוסאו יכולים  ינו  במסעותעולם  מקיפים את השאנחנו    אף על פי

שתהיה לנו    ראוי. לכן  ממנה  לחמוק   איננו יכוליםשלנו. לעולם    התודעה  את  איתנו   לוקחים  אנחנו

 . ינומסעותב בת לוויה טובה שהיא תודעה

 

  היא   הראשונה  מדיטציה הבודהיסטית מתרחשת בשתי רמות:השרובכם יודעים ש  האני בטוח
להרגיע אותה    ,נושל  תודעהשנועדה לייצב את ההמדיטציה    זוהי  .או שכינה בשלווה   ,הַשַמְטהַ 

 ראייתשפירושה תובנה,  ,  בפאלי(  ִויַפַסַנא)  ִויַפְשַיַנא  היא  היהשני. הרמה  יותר  ממוקדתולעשותה  
 הדברים כפי שהם באמת.  
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הראשון,    מכאן, שקטה  להיעשות  שלנו    לתודעה  המאפשרת  ההשמטהמדיטציית  שהחלק 

, איננו יכולים לראות לכל עבר  שלנו סוערת ומתרוצצת  התודעהכשמפני ש  חשוב מאוד,,  ורגועה

  , tsechikהרמה הראשונה נקראת    קאגיו,השל מסורת  מהמודרה  ה  שיטת. בבהירותב  דברשום  

  ולכן   ,לסיבוכים  מעבר  כלומר,  tödrelנקראת  יפשינא  ווה  ולאחריהנקודתיות  -חד  הרושישפ

  .כפשטות המילה מתורגמת לעיתים

 

 סוער אגם כעל עליה לחשוב יכולים אתם. התודעהלהשקיט את  אנחנו צריכים אם כך, תחילה

קשה  לכן  ורבים מערבלים את קרקעיתו, גורפים מעלה את החול ומעכירים את מימיו,    שגלים

רק את   רואיםם ואנו  פני המים נשברים ונעכרי,  כשמעמקי האגם סוערים מאוד. לעומקולראות 

רגשות,   נתונה במערבולת גועשת של  שלנו  התודעהכששלנו.    התודעה  גם  כך.  שעל פניו  םגליה

 . הסוערים השטח לפני מעבר נתקשה לראות תוכהל להביט ננסה אם ריגושים,, מחשבות

 

.  מדויקב  די  שבחוץמשקפת את הנוף  שמראה  נעשים כמו  , פני האגם  שקטו  שהגליםמרגע  

 להתבונן   יכולים  ואנו  יותר  נעשים צלולים  המים  ןולכשוקע לקרקעית האגם    החולבאותו הזמן  

  , , אנחנו יכולים לראות את הדגים השוחיםעשבי המים  את  לראות  יכולים  אנחנו.  אל תוכו  דרכם

,  שוקטותנרגעת, כשהמחשבות    כשהתודעה  בעומק האגם. באופן דומה, יותר    נעשה ברור  לוהכ

  שיוצרים   עיוותיםה  ללאיותר מה באמת מתרחש סביבנו    בבהירות רבהאנחנו יכולים לראות  

בזמן הזה, אם אנחנו מתבוננים בתודעה שלנו.    והרגשות  הקדומות  הדעות ,  הרגילים   השיפוטים

מודעות.   של  בהרבה  עמוקות  לרמות  להגיע  יכולים  אנחנו  לי:  שלנו,  אמר  אחד  לאמה 

שאר אחד  בדבר  וממוקדת  רגועה  נושל  כשהתודעהטובה,    שלנו  השמטהה  תמדיטצייכש"   ,

 וממוקדת  בהירה  נעשית  שלנו  שהתודעה  שככל  מפני,  הגיוני  זה".  ידנובהישג    ברכ  הדהרמה

יותר בל  יכולים  אנחנו  כךיותר,   בו  נושא  כלחדור עמוק  מוטרדים  ו  חנ. כשאנ שאנו מתבוננים 

 הלב   תשומת  גםו  הדברים  של  שטחהעל פני    רק  נשארת  ה המוסחת שלנותודעה,  ונסערים

 .בלבד קצרנשמרת זמן  שלנו

 

הוא    ,פורמלי   באופן   מתרגלים  חנוכשאנ לעשות  שעלינו  הראשון  .  נכון  לשבת  לנסותהדבר 

  מסורתי   באופן.  מתוח  לא  אבל נינוח,  ישר  גב  על  לשמור  אוההחשוב ביותר    ,הישיבה  תנוחתב

. סאיכעל    לשבתתרגישו צורך    שום בעיה אם  אין   אך  ,וכלותשברגליים מ  הישיבה היא כמובן

הקרקע    הניחו על  רגליכם  וַ את  צונחיםשאתם    דאוורק  ואינכם  הוא   שלנו  הגוף  לא.  זקופים 

 .שלנו התודעה אלא שמתעורר,

 

מקפידים מאוד לשבת נכון מרכזי זן. במרכזי הזן  בכמה    תייהרצ  ,בקליפורניה   כשהייתי  ,פעם

רבה  ומקדישים   לב  האלה   אבל,הישיבה.    לתנוחתתשומת  הזן  ממרכזי  שבשלושה  קרה 

  , קרסולו את    עיקםאחר    ,אחת מהם החליקה ושברה את הירך  : פצעונ,  Roshis-ה  ,המאסטרים

על   יםמאסטר  הזן  ששלושת   כך .  כלשהו  באופןעצמו  פצע    השלישי  וגם נאלצו לשבת  האלה 

מאוד על צורת   מקפידיםהם היו    אלמלא הפציעה  ;בחייהם  לגמרי  חדש  ענייןיה  ה  זהסאות.  יכ

  שינה   לא  שזה  וגילו  סאותיכעל    נאלצו לשבתהם    והנה פתאום  –על כריות  הישיבה הנכונה  

 !דבר

 

אינה תמיד  הזאת  הישיבה  ש  שמתקשים לשבת ברגליים משוכלות בשל גילם אומכם    אז למי

הבא  שהבודההנראה כך ש! סאיכיושב על   הבא מיטרייה הבודהה. סאיכשבו על  – נוחה להם 

שלא    כך  .לבודהה  יהיההוא  בכל זאת  לות. וכושברגליים מ  ישבו עודבה לא  ששתייך לחברה  י

 .  הייתי דואגת
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  להרגיש   יכולים  אתםו  מטה  מעט  מוטה  הראשיציבה,    ישיבה ,  זקוףגב    הוא  החשוב  הדבר

 האגודליםכש  כפות הידיים זו בתוך זו.  בודהה  פסל  כמו  יושבים  אנחנו.  בעורפכם  קלה  מתיחה

  , מעטפקוחות  , העיניים  זןבו  הטיבטית  במסורת.  הברכיים  על  בקלות  מונחותקלות, או    םינוגע

  הלשון   .העיניים  את  בעדינות  לעצום  יכולים  אתם,  לכם  קשה  זה  אםאבל  .  האף  קו  אחר  עוקבות

מרכז  את    –את משקל הגוף    חושוחך.  ב  נוגעתמאחורי השיניים העליונות או  מעט  מתעגלת  

 .  רגעויוהבכתפיים.  למעלה ולא באגןלמטה  – הכובד

 

,  בוחרים  אתם  איזה אובייקט  חשוב  באמת  לא.  דאח  בדבר  כםביל  תשומתמקדו את    ועכשיו

בו  תוכל  התודעהשחשוב   זאת.  להתמקד  הבודהיסטיות  ובכל  המסורות  בכל  המדיטציה  , 

ה  תהרווח תמיד לנשימה  לב  תשומתא  יביותר  שאנחנו  מפני  טוב  אובייקט  היא  הנשימה   .

איננו יכולים לנשום בעבר   ;, אנחנו בהווהלשאיפה ולנשיפה  ,אנחנו מודעים לנשימהכשנושמים.  

. התודעה  עם  אינטימי  קשר  יש  לנשימה,  מלבד זאת.  עכשיורק    לנשום  יכולים  אנחנו  ,בעתיד  או

  המחשבות טיב  את  משקפת הנשימה, כועסים  או שלווים, פוחדים  חנו כשאנ, נרגשים וחנכשאנ

ובנשיפה,   ,נשימהב  הלב  תשומת  אתממקדים    כשאנחנו  ,כךו.  שלנו טבעי    באופן   בשאיפה 

  ותתומכ  ן ה.  רגע ילה  מתחילהגם היא    התודעה.  יותר  ועמוקהרגועה    להיות  מתחילה  הנשימה

אוויר   חנואנ  וכך,הדדי.    באופן  ובז  וז ו  שואפים  כך  פנימה    אנחנו החוצה.  אותו  ים  פ נושאחר 

לכךואנחנו    נושפים.  אנחנו  שואפים, באופן  לוהכ  זה.  ערים  ונושפים,  אנחנו    רגיל.  שואפים 

  ערים ו  חנאותו הדבר ואנאת  לנשימה. כעת אנחנו פשוט עושים    מודעים  שואפים ונושפים, ואיננו 

  בה בעת   אך  פתוחה,  תודעהד. אתם רק יושבים שם, רגועים. שמרו על  ולכך. זה פשוט מא

 . מאוד ממוקדת

 

בעיה. אבל אל    שום. זה בסדר.  יהבפטפוטכרגיל  ממשיכה    התודעהברקע,  ,  כמובן,  בינתיים

 וחנשאנ  היא  הבעיה,  המחשבות  היא לא  הבעיה.  מהןלמחשבות. אנחנו מתעלמים    תשימו לב

 .  אחריהן ונסחפים איתן מזדהים

 

לספור   להחליט. בהתחלה אנחנו יכולים בספירה לפעמים נוכל להיעזר  ,בנשימה להתמקד כדי

אנחנו   חמש.  פנימה,עד  אוויר  החוצה  יםפנושאנחנו    שואפים  אנחנו   וחושבים,  אוויר  אחת. 

  , כלל  בדרך.  שוב  מתחילים   אזומגיעים לחמש.  אנחנו  שתיים. עד ש וחושבים ,  נושפים  שואפים,

הגיעו רק לסיבוב השני או  שלושה סיבובים ש-שניים  מגלים אחרי  המתרגלים  רוב,  בהתחלה

מודעים, אנחנו פשוט   לכך שאיננומודעים    נעשיםמחשבות. כשאנחנו  אחר ה  נסחפוהשלישי ואז  

, לא יםמוטרד איננו  חוזרים שוב ושוב.מאחת. אנחנו ממשיכים,    חוזרים אחורה ומתחילים שוב

כמו שהלומד   –פעם ועוד פעם לתרגל  ממשיכיםרק אלא תסכול,  חשיםצמנו, לא על ע כועסים

הסולמות    פסנתרבלנגן   את  שזה    –מתרגל  וה  נעשהעד  כשהספירה   תודעה טבעי  נרגעת. 

יכולים    וחנאנבספירה ובנשימה,    מרוכזתד ותשומת הלב  וקלה מא  נעשיתהחוזרת עד חמש  

 בעשרים   ללא מאמץ  להתרכז  יכולים  אנוכש  ת,הטיבטי  מסורתלפי ה.  עשרעד    לבחור לספור

 . הבא לשלב מוכנים אנחנו אז, שדעתנו תוסח בלי נשימות ואחת

 

  לקדמת רקע ולהביא  שבמחשבות  הנתק מיהראשון הוא לפתח את היכולת לה  השלב  אם כך,

  טוב   תרגולגם    שזה  כאן   להזכיראת תשומת הלב לנשימה. אבל לפני שנמשיך, עלי    התודעה

 יבחין שאיש  בלי לנשימה הלב תשומת את  ללא קושילהביא  שאנחנו יכולים מפני ,היום במשך

נוהג  יםמתרגל  שאנחנו כשאנחנו  זה.  יושב  ,יםברגע  הב  ם יכשאנחנו  ומחכים  מקום  עבודה 

את תשומת הלב להווה על   להחזיריכולים    וחנאנ  עת  בכל  . צועדים  וחנכשאנ  יעלה,  מחשבשה

   , לאוויר הנכנס ויוצא.לנשימה שנהיה מודעים ידי 
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צריכים  ברור בתנוחת    םופתא  לשבת  שאיננו  יכולים  באמצע    ואג׳רהישר  אנחנו  המשרד! 

חשים עצבנות או    כשאנחנו  בייחוד שאנחנו יושבים, אבל להיות מודעים.    כמולשבת  להמשיך  

אותנו שוב   חזיר ולה  רגעילה  יומנתמ  דרך  זאת.  החוצהלנשוף  ,  פנימהאפשר לשאוף    –  ץלח

 .ההווהלרגע 

 

קטה  התודעהכעת, לאחר ש אנו יכולים להפנות את   , יותרנעשתה ממוקדת  הלב    ותשומת  ש 

 החלק.  המחשבות  בזרםלראות ולהתבונן    פנימה כדיבנשימה    התשומת לב שהתמקדאותה  

פשוט  וה  הראשון הלב    אנחנו.  להתבונןא  ותשומת  המחשבות ל כעת  נתונה  יושבים  זרם 

רגשות  המחשבות ואחר הנסחפים    אנו  בדרך כללש  העניין הואשלנו.    בתודעה  שעוליםוהרגשות  

 מהתודעהעצמנו    להפריד את  עלינו  לכן,.  ונסחפנו בזרםבאמצע נהר    נמצאנוכאילו    שעולים בנו,

הוא היכולת שלנו להרחיק את עצמנו   לתודעה  בקשר  המעניינים  הדברים  אחדהחושבת הזאת.  

שאמרתי,  ובהתבונן  ול  החשיבה  הליךמת כפי  ממדיטציית    עדייןהוא  ש,  הזה  שלבה.  חלק 

 בזרם המחשבות שלנו.ללא שיפוט  להתבונן פשוטהשמטהה, או השהייה בשלווה, הוא 

 

 שלנו   בתודעה  מתבוננים  כשאנו.  נינוחים  בזמן  בו  אבל,  ערניים  להישאר  עלינו,  זאת  לעשות  כדי

הופיע  ל  למחשבות  מאפשריםלא מתערבים,    אבל  ערנייםאנחנו  .  רגועים   להיות  פשוט  עלינו

 התבונןשהיכולת שלנו לכ.  רק להתבונן בהן  , להגביל אותן  אולהתנגד  שלהן בלי    בקצבולחלוף  

להיות    טבעיבאופן  מתחיל  זרם המחשבות    גם,  נינוחה  עדיין   אבליותר    וממוקדת  ברורה  נעשית

 .התבונןול רגעילהרק  ,בר. אין צורך לעשות דאיטי יותרו רגוע
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 ַאִדיְטָהאַנה )נחישות( 

  נחישות השל שלמות ה
 

 ברברה או'בריאן 

 

     ורנה ברקאיתרגום: א
   
 

 determination/-of-book.info/perfection-https://rethinkingreligion/                        מקור:
 

 
 

, תלמידתו של מאסטר הזן  80-( מתרגלת זן בודהיזם מאז שנות הBarbara O’brienברברה אובריאן )

 The (. היא כותבת על בודהיזם בכתבי עת רבים, ומחברת הספרJohn Daido Looriג'ון דיידו לורי )
Circle of the Way . 

 

 * * * 
 

אָנה לפעמים   ַאְדִהיְטָ או  כ"נחישות"  לאנגלית  כלל  בדרך  המתורגמת  בפאלי  מילה  היא 

כ"התמדה". שורשיה בפאלי הן מילים שפירושן "בסיס", "רצון" או "החלטיות". כשמינית בעשר 

  השלמויות במסורת התהרוואדה היא מתארת את ההחלטה הנחושה ללכת בדרך הבודהה.

 

שלמויות. ללא נחישות, הדרך עשויה להיראות  נחישות מכונה לעיתים עמוד השדרה של עשר ה

 קשה ותובענית מדי, והמבקש ללכת בה ייכשל. 

 

כדברים שרוצים בהם. ייתכן שהטקסט המוקדם ביותר    אנה טאדהיהבודהה ההיסטורי דיבר על  

  [. 33]דיגהה ניקאיה    Saṅgītisutta)סנגיטי סוטה )  הוא  אנהטאדהיבמסורת הפאלי שבו נזכרה  

דיבר על    כאן כעל ארבעה דברים שיש לרצות או להיות החלטי בקשר   אנהטאדהיהבודהה 

 לפתח תובנה, להבין אמת, להסיר מכשולים ולשכון בשלווה.  להם:

 

 הדוגמה של הבודהה 

סיפור ההתעוררות של הבודהה הוא דוגמה לנחישות. מסופר שכשהנסיך סידהרתא ישב תחת 

מדיטציה עמוקה, הוא פּותה על ידי השד מארה. מארה שלח את היפות בבנותיו  עץ הבודהי ב

של   עצום  צבא  כך שלח  אחר  ממקומו.  זז  לא  סידהרתא  אבל  סידהרתא,  את  שדים  לפתות 

  להסתער על סידהרתא, אבל אפילו אז הוא לא נע ולא זע.

 

]יהיה בהישג ידו  שייך לו ולא  יהיה  המקום הזה של ההתעוררות  מן הצדק שאז טען מארה ש

בן תמותה, וכל צבא השדים של מארה צעק, "אנחנו העדים שלו!" מארה התריס כלפי  של[  

   החיילים האלה מעידים עלי, מי יעיד עליך? –סידהרתא 

 

" וברגע  דיברה, "אני מעידה עליך!  סידהרתא הושיט את יד ימינו לגעת באדמה, והאדמה עצמה

 זה מארה נעלם. 
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אנחנו יכולים להרהר בסיפור הזה כשאנו מרגישים מיואשים או כשהנחישות שלנו מתערערת.  

התעוררות אינה נחלתם של בני אדם מעטים, מיוחדים. באיזשהו אופן היא זכותו המולדת של 

 כל אדם.

 

 נחישות כשלמות  

השלמויות ערוכות בסדר מסוים מכיוון ששלמות אחת מוליכה לבאה אחריה. אבל, למעשה, כל  

השלמויות תומכות בכל השלמויות האחרות. איננו מתקדמים מאחת לאחרת רק אחרי שהשגנו 

 שליטה מלאה בזו שקדמה לה, מאחר שכולן דרושות כדי לפתח במלואה כל אחת מהן. 

 

ואדה נאמר שנחישות מקומה אחרי השלמות של האמת מפני  בפרשנויות רבות במסורת התהרו

שלפיתוח אמת לכלל שלמות דרושה נחישות, ומפני שהבנה בלתי מעורערת של אמת מחזקת  

את הנחישות. אחרי הנחישות באה השלמות של התכוונות אוהבת, או מטא. התכוונות אוהבת 

 חרורם מסבל.מעצימה את הנחישות לתרגל למען רווחתם של אחרים ולפעול לש

 

אבל, לא די לומר שכל השלמויות תלויות בנחישות, גם הנחישות נתמכת על ידי כל השלמויות 

לנו לסטות   לגרום  יכולה בקלות  וההקשר של שאר השלמויות  הכיוון  ללא  נחישות  האחרות. 

 מהדרך הנכונה.

 

 נחישות ומאמץ נכון 

השמונה. אף על פי שהנחישות צריכה  השלמות של הנחישות קשורה למאמץ נכון בדרך כפולת  

   להיות איתנה, דרך שמונת הנתיבים מלמדת אותנו שתרגול מיומן אין פירושו שנכלה את כוחנו. 

 

הבודהה לימד שהתרגול צריך להיות כמו כלי מיתר מכוונן היטב. אם המיתרים רפויים מדי, הם  

צריך התרגול  ייקרעו.  הם  מדי,  מתוחים  הם  אם  צליל.  ישמיעו  לרוקן.   לא  לא  אותנו,  להזין 

שאפתנות ומאמץ לא תמיד מניבים פירות; הם צריכים להיות מודרכים על ידי חוכמה וחמלה, 

 לרבות חמלה לעצמנו.

 

            

 

  
 

 

 :ארבע ההחלטות הנחושות

 לא להתרשל בהבחנה, 

 ,לשמור על האמת

 ,להיות מסור לוויתור 

 .ולתרגל רק עבור שלווה

 
MN 140 
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  הנחישות  של  השלמות
 (ארמיפ- נהאדהיטאַ )
 

      בודהי בהיקהו
 

 שולה מוזס תרגום:  
 

 

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

lparamis.htm 
 

  

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

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

רשות ביניהם התרגום המלא של אוסף הדרשות הבינוניות )מג׳הימה ניקאיה( ואוסף הד
 .)הממוספרות )אנגוטרה ניקאיה

 

 

*** 
 

האחריות העיקרית שלנו כמתרגלים של תורת הבודהה היא ההתמרה של התודעה. הבודהה 

לאושר  היא המקור  כולה, מפני שהתודעה  ליבה של התורה שלו  מעמיד את התודעה בלב 

וקובעת את טיבם של ולסבל, לשעבוד ולשחרור. אף שהתודעה היא שורש הקיום שלנו כולו  

חיינו, בדרך כלל אנו מייחדים תשומת לב מועטה בלבד לטבעה האמיתי ולטיבה של התודעה  

שלנו. הדרך שהבודהה מתווה להתמרה של התודעה היא שיטתית ומדויקת מאוד. מה שעלינו  

לעשות הוא לשנות את תנאיה הרגילים של התודעה, השקועה בתעתועיה ובפגמיה, ולהמירה  

ה"זיהומים"   בתודעה מכל  שהשתחררה  תודעה  הוא  הלימוד  של  סופו  ומשוחררת.  ערה 

זו של  ושלווה. התמרה  טוהר  חוכמה,  ערה המקרינה  תודעה  והמצוקות,  הדאגות  )קיֶלַסה(, 

התודעה תלויה באימון הרצון או ההחלטיות. החלטיות היא גורם מנטלי ייחודי. בכוחה התודעה 

ם של קיומנו. היא הכוח שבאמצעותו אנו מכוונים את  מעצבת ומשנה את כל ההיבטים האחרי

הרצון שלנו לעשות את הדרך הזאת של שינוי פנימי. בכוח הרצון אנו מחליטים לעשות את מה  

 שקשה להשלים, ומקבלים עלינו שוב ושוב לממש את ההחלטה הזאת.

 

 בתרגול הדהמה, לנחישות יש שלושה תפקודים עיקריים:

שמב .1 היא  הנחישות  הדהמה. ראשית,  בדרך  ללכת  הראשונית  להחלטה  אותנו  יאה 

 בעזרת הנחישות אנו מחליטים לעשות את הצעד הראשון שלנו בדרך הבודהה.

את   .2 למתוח  לנו  שמאפשרת  היא  הנחישות  בדרך,  ללכת  שהתחלנו  לאחר  שנית, 

הגבולות שלנו כל הזמן. דרך הבודהה היא אימון הדרגתי ההולך ומעמיק. הנחישות 

להיות מחויבים להמשיך ללכת עמוק יותר ורחוק יותר בדרך הדהמה. לפיכך  עוזרת לנו  

בדרך   לבחור  מחליטים  יותר;  קשים  חדשים,  תרגולים  עלינו  לקבל  מחליטים  אנחנו 

 מאתגרת שמחייבת אותנו למאמץ רב יותר.

התפקוד השלישי הוא לחזק את התרגולים החדשים שקיבלנו עלינו, כדי להשיג שליטה  .3

ל התרגול שהתחלנו בו. כלומר, מרגע שהתחייבנו לתרגולים, אנחנו בתחום החדש ש

 נחושים בדעתנו להמשיך בהם בלי להתייאש, בלי להתעצל או לוותר לעצמנו. 
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יותר את טבעה המיוחד של הנחישות בקשר לתרגול של  כעת אני רוצה לחקור בפירוט רב 

 שן  אסטר ייןהדהמה. לצורך ההסבר, אשתמש כבסיס בתרשים חמשת הרכבים של מ

(Yin Shun:שאתמצת ואצמצם אותו לשלושה כך ) 

 הראשון, הרכב של הנורמה המוסרית של האדם; .1

 השני, הרכב של שחרור אישי; .2

 השלישי, הרכב של התעוררות אוניברסלית. .3

שלושת הרכבים אינם סותרים זה את זה; הם מחלחלים זה אל תוך זה כך שהרכב הגבוה יותר  

כולל את הלימוד שקשור לרכבים שמתחתיו. כל אחד מהשלושה כולל את התרגולים שמתחתיו, 

השני משלב את התרגולים של הראשון, והשלישי כולל את התרגולים של הרכבים הראשון  

 לת ברכב הנמוך יותר נספגת גם ברכבים שמעליה.  והשני. כך, שהנחישות שפוע

 

 הנחישות הקשורה ברכב הנורמה המוסרית של האדם

בגוף, בדיבור    –שורש הנחישות ברכב הראשון הוא לחיות חיים מוסריים, לתרגל איפוק עצמי  

ולעשות מעשים טובים יום יום, רבים ככל האפשר. נחישות ברמה הזאת מתבטאת    –ובמחשבה  

האיתנה לקיים את עקרונות המוסר הבסיסיים, ובייחוד את חמשת כללי המוסר ועשר במחויבות  

הגוף   לפעולות  שקשורות  )שלוש  המיטיבות  מגניבה,    – ההתחייבויות  מהרג,  הימנעות 

הימנעות מדבר שקר, מהוצאת דיבה,   –נאותה; ארבע שקשורות לדיבור  -מהתנהגות מינית לא

ויתור על חמדנות, זדון והשקפה לא נכונה(.   –למחשבה  מדיבור גס ומרכילות; ושלוש שקשורות  

הנחישות ברמה הזאת מתרחבת גם לשדות אחרים שבהם האדם מתרגל נדיבות לבני אדם 

לקהילה    –אחרים   איתם, השתייכות  שייטיבו  בדרכים  לאחרים  שירות  צדקה,  מעשי  נתינה, 

ואחראי. התרגולים שקשורים ברמה הזאת אינם בשום אופן או    כחבר הגון  מיוחדים במינם 

נוגעים לתורת הבודהה בלבד. אפשר לראות בהם חלק מהמורשת האתית המשותפת לכלל 

האנושות. מה שהבודהה מדגיש הוא שכדי לקיים את ההתחייבויות האלה, על האדם להיות 

 נחוש מאוד בדעתו לקיים אותן גם אם זה יסיט אותו מהשאיפה לממש את מטרותיו האנוכיות.  

 

 הקשורה ברכב של שחרור אישי הנחישות  .1

רמה זו של הבנה עולה מתוך התפיסה שהחיים האלה ואפילו החיים העתידיים שאולי נחיה,  

אינם יכולים להעניק לנו אושר וסיפוק מלאים ושלמים. היא צומחת מתוך התפיסה שאנו חיים 

יזה סוג בתוך מעגל של קיום חוזר ונשנה, מעגל הלידות והמיתות או הסמסארה. לא משנה א

קיום יהיה לנו בתוך המעגל הזה של לידה ומוות, איננו יכולים למצוא שום סוג של סיפוק שהוא 

 מלא ומוחלט.

 

האמיתות  ארבע  יוצרות  הזאת  ברמה  נחישות  להבנת התפקיד של  הבסיסית  את המסגרת 

הנאצלות בדרשתו של הבודהה: האמת של הסבל, הסיבות לסבל, הפסקתו, והדרך להשתחרר  

. בדרשה הראשונה שלו אומר הבודהה שמכל אחת מארבע האמיתות הנאצלות משתמעת  ממנו

 משימה מוגדרת:

 

 את האמת הנאצלת של הסבל יש להבין במלואה;  .1

 את האמת הנאצלת של הסיבות לסבל יש לעקור מן השורש; .2

 את האמת הנאצלת של הפסקת הסבל )השחרור ממנו( יש להגשים; .3

 לטפח. את האמת הנאצלת של הדרך יש  .4
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 אמיתות אלה נעשות אם כן לארבע ההתחייבויות לטווח ארוך שאדם צריך להתחייב לקיימן:  

 להבין במלואו את טבעו של הסבל;  .1

 לעקור מן השורש את סיבותיו;  .2

 להשתחרר מהסבל;  .3

 לטפח את הדרך שמוליכה לשחרור. .4

 

המשימה של האמת הנאצלת הראשונה: את האמת הנאצלת של הסבל יש להבין  1.1

 הבמלוא

יש להבין    – ההחלטה הנחושה הראשונה נוגעת למשימה שהאמת הנאצלת הראשונה מטילה  

גם  משתמעת  במלואה"  "להבין  שתרגומה  בפאלי  מהמילה  הסבל.  של  האמת  את  במלואה 

-התגברות או התעלות, כך שעלינו גם להבין וגם להתעלות מעל מה שהוא ביסודו סבל או אי

אמת זו של הסבל? ברמה העמוקה ביותר, האמת  נחת. מה מסמנת, או מה המשמעות של  

של הסבל היא האמת של הגוף והתודעה, חמשת המצרפים. טבעם הפגום והמוגבל של חמשת 

המצרפים הוא שעושה אותם מקור לסבל. הגוף והתודעה מחוללים סבל, או קשורים קשר הדוק 

ות עצמיות )אנטא(. לסבל, מאחר שהם תופעות מותנות, ארעיות, ביסודן חסרות ממשות, נטול

אם אנחנו שוגים, תופסים אותן באופן מוטעה, אז אנחנו אוחזים בהן ונצמדים כאילו הן "אני"  

 או "שלי", וכך אנחנו גורמים לעצמנו סבל. 

 

רוב בני האדם מחפשים סיפוק מחוץ לעצמם, בהנאות החושים, בתוך הוודאות הנוחה של חיי  

ירה, וכן הלאה. אנחנו מדמיינים שנמצא את האושר  הבית והמשפחה, ביחסים האישיים ובקרי

בחיפוש אחר ההנאות שהעולם החיצוני מזמן לנו, וכך אנחנו מאבדים את עצמנו בתוך המגוון  

נגמרות. אנחנו לא מסתכלים עמוק בתוך עצמנו ולא חוקרים מעבר  -סופי והאפשרויות הלא-האין

ברים. משוטטים בעולם של מראות למה שנראה לעין. בני אדם נשבים במראה החיצוני של ד

עיניהם. הם שקועים בעולם שקרי שהם מַדמים  נגד  ומקבלים את המציאות כפי שהיא מופיעה ל

לאמת, חושבים שהארעי הוא קבוע, שמה שמחולל סבל הוא מהנה, ורואים במה שהוא ריק  

 וחסר עצמיות את עצמיותם.

 

שהם   כפי  הדברים  את  מקבל  אינו  הדהמה  בדרך  כדי  ההולך  לדרך  יצא  לא  הוא  נראים. 

להשתעשע או להתקדם בחיים אלא כדי לדעת ולראות את האמת, לבחון ולחקור את האמת. 

את החקירה העמוקה הזאת אנחנו צריכים להתחיל בתוך עצמנו, צריכים ללמוד ולחקור את  

 טבעם האמיתי של גופנו ושל תודעתנו. רק באמצעות הלימוד והחקירה של טבעם האמיתי של

יהיו אלה תאי הגוף או הגלקסיות   –הגוף ושל התודעה נוכל להבין את האמת על היקום כולו  

כולם הם   ומאפיינים.  ולכולם אותם סימנים  כולם לאותם חוקים,  ביותר, המצייתים  הרחוקות 

 תופעות מותנות, ארעיות, סבל או חוסר סיפוק, חסרות עצמיות. 

 

האמת בבהירות, לעומקה ובמלואה. לדעת את האמת  הנחישות כאן היא הנחישות לראות את  

על הסבל פירושו להתגבר ולהתעלות מעל הסבל ולזכות בחירות בתוך התנאים המשתנים של  

העולם. כשאנו מבינים את זה לעומק, איננו מנסים לשנות את התנאים; אנחנו יכולים להישאר  

 יציבים ורגועים בין שהתנאים מיטיבים איתנו ובין שלא.
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 להבין את הסיבות לסבל  המשימה של האמת הנאצלת השנייה: 1.2

ההתחייבות הנחושה השנייה נוגעת למשימה שמטילה האמת הנאצלת השנייה, והיא לעקור  

והבּורות   מן השורש את הסיבות לסבל. לפי הבודהה, הסיבות לסבל שלנו הן ההשתוקקות 

נחת נגרמים בגלל דבר  -ו אישלנו בצד הזיהומים האחרים. בדרך כלל אנחנו חושבים שסבל א

כלשהו מחוץ לעצמנו. שהדרך למצוא נחמה וביטחון היא לשנות את העולם שבחוץ כדי שיתאים  

נחת שלנו הן ההשתוקקות -יותר לרצונותינו. הבודהה אומר שהסיבות האמיתיות לסבל או לאי

- לנו אי  והבורות, או החמדנות שלנו, השנאה והתעתוע. הבורות וההשתוקקות לא רק גורמות

ועכשיו, הן גם שני השורשים של מעגל הלידה מחדש. הבורות שלנו בנוגע לטבע  נחת כאן 

האמיתי של הדברים היא שמעוררת את ההשתוקקות, את הצמא להנאות, לתענוגות ולכוח.  

השתוקקות זו היא שדוחפת אותנו ממחזור חיים אחד למשנהו במעגל הלידות והמיתות שנקרא 

 סמסארה.  

 

תחרר מסבל, כדי למצוא אושר אמיתי ושלווה, וגם כדי להשתחרר ממעגל של קיום  כדי להש

חוזר ונשנה, אנחנו צריכים לטהר את התודעה שלנו מהזיהומים. כדי לטהר את התודעה, עלינו  

להבין תחילה את עצמנו באופן אמיתי ועמוק. ואז עלינו ללמוד לשלוט בעצמנו. פירוש הדבר  

יטוייהם של הזיהומים, ולהתחייב לתרגולים כדי לַמתנם ובסופו של שאנחנו צריכים לרסן את ב 

לשלוט  בה,  ולשלוט  התודעה  על  לפקח  היא  שלנו  העיקרית  המשימה  לסלקם.  דבר 

בהשתוקקות, ובייחוד בהשתוקקות לכוח ולשליטה )שבעיני מסוכנת יותר אפילו מהשתוקקות 

בר מבורות, אנחנו צריכים להיות  להנאות החושים(. מאחר שכל הזיהומים נובעים בסופו של ד

החוכמה שמחלחלת   –נחושים להגיע לחוכמה, להבנה האמיתית העמוקה בטבעם של הדברים  

אל האמת הנסתרת של כל התופעות. ההחלטה השנייה היא הנחישות לעקור מן השורש את 

 הסיבות לסבל. 

 

 ההחלטה הנחושה של האמת השלישית: להגשים את השחרור מסבל  1.3

השל הנחישות ההחלטה  והיא  השלישית,  הנאצלת  האמת  שמטילה  למשימה  קשורה  ישית 

נחת, אבל בדרך כלל  -להגשים את השחרור מסבל. כולנו רוצים להיות משוחררים מסבל או מאי

אנחנו פועלים בדרכים שרק מגבירות את הסבל שלנו. אנחנו מתמכרים להנאות החושים; אנחנו  

הזאת לא באמת מרווה את הצימאון שלנו; להפך,   רודפים אחרי רווח, כוח ופרסום. הרדיפה

 היא נהפכת למכשול שמונע מאיתנו למצוא אושר אמיתי.  

 

הבודהה מדבר על מצב של אושר עילאי ושלווה, שהוא ההגשמה של הכמיהות העמוקות ביותר  

שלנו לאושר, ולזה הוא קורא ניבאנה. המצב הזה קיים תמיד. הוא חופש בלתי מותנה, שלא  

אפשר להרוס אותו. הוא תמיד זמין לנו, עמוק בתוכנו, אך מכסות עליו -אינו משתנה, שאינולד,  

התשוקות והאשליות שלנו. הוא מצוי מעבר למעגל הלידות והמיתות; הוא המצב של שחרור 

 מלידה וממוות, אך אנחנו יכולים להגשים אותו כאן ועכשיו בתוך המעגל של לידה ומוות.  

 

כדי להגיע    –ל שחרור בלתי מותנה מכסות התשוקות והאשליות שלנו  מאחר שעל המצב הזה ש

אליו, לחוות אותו, עלינו להסיר ממנו את התשוקות והאשליות. אז נוכל לדעת, לראות בעצמנו 

לתלמידיו,   מורה  הבודהה  בסוטה,  איתנה.  נחישות  נדרשת  לכך  ביותר.  הנעלה  האמת  את 

לא הגעתם אליו קודם מעולם, להשיג מה  'עליכם לקבל את ההחלטה הנחושה להגיע למה ש

שלא השגתם קודם מעולם, להגשים מה שלא הגשמתם קודם מעולם'. לזה נדרשת נחישות 

 לעשות כל מה שנחוץ כדי להגיע להבנה העמוקה של האמת. 
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 ההחלטה הנחושה של האמת הרביעית: יש לטפח את הדרך לשחרור מהסבל  1.4

האמת   על  מתבססת  הרביעית  הנחושה  הדרך  ההחלטה  על  האמת  הרביעית,  הנאצלת 

להשתחרר מסבל. ממנה משתמעת המשימה שיש לטפח ולפתח את הדרך לשחרור מהסבל. 

כדי להגיע לשחרור, עלינו לתרגל את הדרך הנאצלת כפולת השמונה. עלינו ללמוד את הדרך, 

ח  להבין את שמונת מרכיביה, והחשוב מכול הוא לתרגל אותם. לזה דרושה נחישות. דרוש כו

רצון לקיים את ההנחיות להתנהלות נכונה; לאמן, לאלף ולרכז את התודעה; להגיע לחוכמה  

 ולהבנה נכונה.  
 

ההחלטה הנחושה החשובה ביותר היא לתרגל את הדרך. עלינו להתקדם בסבלנות ובהדרגה,  

צעד אחר צעד, ולא לקפוץ מהר מדי קדימה. עלינו להאיץ בעצמנו לעשות את המאמץ אבל  

לאט, בסבלנות, במיומנות ובחוכמה. עלינו לקבל החלטה נחושה להתחיל בתרגול  להתקדם  

ולהמשיך בו בלי לסטות ממנו. את הנחישות הנחרצת הזאת ביטאו הבודהה וכמה מתלמידיו  

'לא   וקיבלו את ההחלטה הנחושה,  ישבו  יכולתם. הם  הגדולים כשחשו שהגיעו למיצוי מלוא 

יתיי ודמי  בשרי  אם  גם  ממקומי  עד  אקום  ממקומי  אקום  לא  ייוותרו.  עצמותי  שרק  עד  בשו 

עד כדי  שתודעתי תהיה חופשית מכל הזיהומים'. איננו צריכים לדחוק בעצמנו ולהרחיק לכת  

 כך. עלינו לתרגל במיומנות ובנחישות.
 

כדי לסכם, ברמה של שחרור אישי יש שורש אחד או החלטה נחושה בסיסית אחת שממנה  

ענפים. ההחלטה הבסיסית היא להגיע ולהגשים את המצב שמעבר לסבל,  מסתעפים שלושה  

את החופש המוחלט מכל שעבוד ומגבלה, את המצב של רוגע ושל אושר בלתי מותנה. שלוש  

הגוף   על  האמת  את  במלואה  להבין  הנחישות  שורש:  מאותו  צומחות  האחרות  ההחלטות 

ו מן השורש את האשליות  ללכת והתודעה שלנו; הנחישות לעקור  והנחישות  הזיהומים,  את 

   בדרך הנאצלת של שמונת הנתיבים עד סופה.

 

    הערת מערכת כתב העת:*    

בשלמות  חלקה השלישי של השיחה, שבה עוסק המחבר ברכב השלישי במודל שהוא מציע להתבוננות  

להקשיב    תוכלו ,  לא תומלל ותורגם כאן. למעוניינים  – הרכב של התעוררות אוניברסלית    – של הנחישות  

השיחות  בזה    לחלק  סדרת  מתוך  בודהי  של  שיחה  השלמויות בהיקהו    באתר   על 

paramis.html-the-of-study-https://bodhimonastery.org/a  (שיחות שעוסקות  ב  שלישיהחלק  ה

   (. הנחישות בשלמות של 

 
  

'נזירים, כאשר נזיר אינו מתמסר לתרגול )בהאוונא(, גם  

הלוואי   והכמיהה:  המשאלה  בו  תתעורר  אם 

אי שתודעתי  ידי  על  מהמזהמים    – היאחזות  -תשתחרר 

 היאחזות.  - ידי אי תודעתו אינה משתחררת מהמזהמים על 

 מדוע? כיוון שהוא אינו מתרגל, כמובן. 

 
 

 'הדרשה על ההתמסרות לתרגול' 
 ארבל  קרן :תרגום
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 נדרים 
 

    טניסארו בהיקהו
 

 מירית לוטן תרגום: 
 

 bhikkhu/-thanissaro-by-https://www.insightmeditationcenter.org/vows               מקור:

 
 

 

י במסורת נזירי היער של תאילנד. הוא הוסמך לנזירות בשנת  נבהיקהו הוא נזיר ממוצא אמריק  טניסארו 

פואנגג'וטיקו, מתלמידיו של מאסטר המדיטציה הנודע אג'אהן לי דהמהדארו.    ידי מורו אג'אהן-על  1976

בסן דיאגו, קליפורניה, שהוא עומד    Metta Forest Monasteryהוא סייע בהקמת מנזר    1991בשנת  

טניסארו  ספרים    בראשו.  של  ומחברם  הפאלי,  הקאנון  מכתבי  רבים  של  פורה  מתרגם  הוא  בהיקהו 

 ים רבים. חשוב 
 

 * * * 
 

כשאתם קוראים את האוטוביוגרפיה של אג'אהן לי, תוכלו לשים לב למספר הנדרים שנ ַדר: נ דר 

לשבת במדיטציה כל הלילה, נדר לשבת כך וכך שעות, נדר לעשות את זה, נדר לוותר על זה.  

אדהיטאן   היא  התחייבות(  הבטחה,  )שבועה,  לֶנדר  בתאית  ִהיַטאׇנה[המילה  שאפשר   ,]ַאדְּ

אתם מקבלים החלטה, אתם נחושים לעשות איזה דבר. קבלת  לתרגם אותה גם כנחישות.

החלטות מסוג זה מחזקת את התרגול שלכם. אחרת אתם פשוט יושבים במדיטציה פרק זמן  

"טוב, זה מספיק להיום". אינכם חורגים מאזור הנוחות   –מסוים, וכשזה מתחיל להיות קשה  

 לכן אינכם זוכים לטעום ממה שנמצא מחוץ לגבולות הציפיות שלכם.  שלכם.

 

כפי שאמר הבודהה, מטרת התרגול היא לראות מה שלא ראיתם קודם מעולם, להבין מה שלא 

הבנתם קודם מעולם, ורבים מהדברים האלה שלא ראיתם או לא הבנתם מצויים מעבר לגבולות 

ללמו עליכם  אותם,  לראות  כדי  יותר מכפי שאתם הדמיון שלכם.  כיצד לדחוף את עצמכם  ד 

צריך להיעשות במיומנות. לכן אמר הבודהה   זה  צריכה יכולים לדמיין. אך  שנחישות איתנה 

 . הבחנה, אמת, ויתור ושלווה לכלול ארבע איכויות:

 

כאן הכוונה לשני דברים. ראשית פירושה להציב מטרות חכמות: ללמוד כיצד לזהות   הבחנהב

עלת, נדר שמכוון לדבר שיש לו ערך ממשי, נדר שבו אתם דוחפים את עצמכם  נדר שיש בו תו

משהו שמצוי מעבר לציפיות הרגילות שלכם אבל לא רחוק עד    –לא מעט מדי ולא יותר מדי  

כדי קריסה. שנית, בהבחנה הכוונה להבנה בהירה מה עליכם לעשות כדי להשיג את מטרותיכם  

 שאתם מבקשים.  אילו גורמים יקרבו אתכם לתוצאות –

 

חושבים   רבים  טועים.  רבים  הזה  בעניין  שלכם.  בתרגול  ברורות  מטרות  לכם  שיהיו  חשוב 

שהצבת מטרה פירושה שאתם תמיד מדוכאים כי אינכם משיגים את מטרותיכם. אבל זו אינה 

אך  מציאותית  שהיא  מטרה  מציבים  אתם  מיומן.  באופן  למטרות  להתייחס  הנכונה  הדרך 

ואז אתם מתמקדים  מאתגרת, אתם מע גורמים, אילו פעולות יביאו אתכם לשם,  ריכים אילו 

 באותן פעולות.  

 

תתחילו   עצמכם  ואתם  יתמוטט  הכול  מטרה  שללא  מפני  מטרה,  ללא  לתרגל  יכולים  אינכם 

לתהות מדוע אתם כאן, מדוע אתם יושבים במדיטציה, ולמה אתם לא יושבים כעת בחוף הים.  
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התייחס למטרתכם באופן נבון. זהו חלק מההבחנה המהווה את המפתח מצוי בלימוד כיצד ל

 הגורם הזה בנחישות. 

 

לעתים מלמדים אותנו לא להציב מטרות בישיבת המדיטציה. בדרך כלל זה כך בריטריטים של 

מדיטציה. אתם נמצאים בסביבה מלחיצה מאוד, עומד לרשותכם זמן מוגבל, ולכן אתם דוחפים,  

חנה אתם עשויים לגרום לעצמכם נזק. ולכן, במסגרות מוגבלות כאלה  דוחפים, דוחפים. ללא הב

יהיה חכם יותר לא להתמקד בתוצאות מסוימות שתרצו להתפאר בהן אחרי הריטריט: הייתי  

שבועיים במנזר ההוא, או שבוע אחד במרכז המדיטציה הזה, וחזרתי עם הג'ַהאנה הראשונה.  

רס. לרוב זה יסתיים   שהו שאתם יכול לכנות ג'האנה כשאתם חוזרים  אם קיבלתם מ  –כמו פְּ

במנגו לא בשל. יש לכם מנגו ירוק על העץ ומישהו בא ואומר, "מנגו בשל הוא צהוב    –הביתה  

והוא רך". אז אתם מועכים את המנגו שלכם כדי שיהיה רך וצובעים אותו בצהוב כדי שייראה 

 בשל, אבל זה לא מנגו בשל. זה מנגו הרוס.

 

הרבה מ"הג'ַהאנות המוכנות להגשה" הן בדיוק כאלה. אתם קוראים שזה אמור להיות ככה, 

הנה לכם: ג'האנה.   –להכיל מרכיב כזה ואחר, ולכן אתם מוסיפים קצת מזה וקמצוץ מזה, ומיד!  

כשאתם מציבים לעצמכם מגבלות זמן כאלה, אתה מקבלים בסופו של דבר משהו שלא ברור  

 מהו בעצם.  

 

כשאינכם בריטריט, כשאתם מתבוננים במדיטציה כחלק יומיומי בחייכם, אתם צריכים שיהיו  

לכם מטרות כלליות, לטווח ארוך. ו לא, התרגול שלכם מאבד מיקוד, ו"התרגול של חיי היומיום"  

נעשה לביטוי מפואר למה שהוא למעשה חיי היומיום הפשוטים שלכם כפי שהיו תמיד. עליכם  

ולהזכי המדיטציה  להתמיד  משמעות  בעצם  מהי  במדיטציה,  יושבים  אתם  מדוע  לעצמכם  ר 

סוג  עליה,  לסמוך  שתוכלו  שמחה  אמיתית,  שמחה  רוצים  אתם  בעתידכם.  הארוך,  בטווח 

 השמחה שתישאר איתכם בכל מצב, בטוב וברע.  

 

וכשברורה לכם מטרתכם, עליכם להשתמש בהבחנה גם כדי להבין כיצד להגיע אליה ולעודד 

פירוש הדבר לעיתים קרובות הוא להסב את תשומת   מכם להישאר בנתיב שבחרתם.את עצ

הלב מהמטרה ולמקד אותה בצעדים שיביאו אתכם לשם. אתם מתמקדים במה שאתם עושים 

"אני  ולומר,  יכולים לשבת כאן  יותר מאשר בתוצאות שאתם מקווים להשיג. לדוגמה, אינכם 

הג'האנה השנייה, או כל דבר שהוא, אבל אתם כן עומד להשיג את הג'ַהאנה הראשונה", או  

יכולים לומר, "אני מתכוון להישאר כאן ולהיות בתשומת לב מלאה לכל נשימה במשך השעה  

הקרובה. כל נשימה ונשימה". זוהי התמקדות בגורמים. אם תשיגו או לא תשיגו רמה מסוימת 

ג'האנה   התוצאות    –של  הגורמים,  ללא  התוצאות.  בתחום  כבר  כך שהבחנה  זה  יושגו,  לא 

 מתמקדת בגורמים ומניחה לגורמים לדאוג לתוצאות. 

 

להישאר    הוא  –מרגע שהחלטתם מהי מטרתכם ואיך אתם מתכוונים לגשת אליה    –היסוד הבא  

במילים אחרות, אתם באמת דבקים בשבועתכם ולא משנים פתאום    להחלטתכם זו.  ניםנאמ

היחי באמצע הדרך. הסיבה הטובה  דעתכם תהיה אם תראו  את החלטתכם  את  דה לשנות 

שאתם גורמים לעצמכם נזק ממשי. אז אולי תרצו לשקול שוב את המצב. אבל, אם אלה רק 

 נוחות או קושי, אתם דבקים בהחלטתכם ויהי מה. -אי

 

'ה"אמת,  זוהי דרככם ללמוד לסמוך על עצמכם.   , אינה רק אמירת אמת. משמעותה גם "ַסצ 

אם אינכם דבקים בו באמת, אתם בוגדים בעצמכם.    לעשות.באמת לדבוק בדבר שהחלטתם  
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לסמוך  אחרים  שיימצאו  מקווים  אתם  תסמכו?  מי  על  עצמכם,  על  לסמוך  יכולים  וכשאינכם 

עליהם, אבל הם אינם יכולים לעשות את מה שאתם צריכים לעשות. כך שאתם לומדים להיות  

 נאמנים לנחישותכם.

 

מילים אחרות, בד בבד עם היותכם נאמנים לנחישותכם, . בויתור  היסוד השלישי בנחישות הוא

שמחה גדולה   מוצאיםיש דברים שיהיה עליכם לוותר עליהם. יש פסוק בדהמפדה: "אם אתם  

יותר בוויתור על שמחה פחותה ממנה, היו נכונים לוותר על השמחה הפחותה למען השמחה 

 הגדולה יותר".

 

לה בשום אופן להיות משמעות הפסוק מאחר חוקר פאלי מפורסם התעקש פעם שזו אינה יכו

שהוא כל כך מובן מאליו. אך אם אתם מתבוננים בחייהם של בני אדם, אין זה מובן כלל וכלל. 

פעמים רבות הם מוותרים על שמחה לטווח הארוך ובוחרים בסיפוק מי די. אם אתם בוחרים  

ה שאחריו, והמטרה  בדרך הקלה ליום אחד, אתם תבחרו בדרך הקלה גם ביום הבא וגם בז

 ארוכת הטווח לעולם לא תתגשם. התנופה לעולם אינה נבנית.

 

סיפוק   ומבטיחים  טוב  שנראים  אלה  הם  מהדרך  לסטות  אתכם  מושכים  שלמעשה  הדברים 

הכול היה    –מהיר. אך מרגע שהשגתם את מבוקשכם, פעמים רבות אינכם שבעי רצון כלל  

 סיפוק, אבל זה לא היה שווה את זה.אשליה. או שאתם אולי זוכים למעט 

 

זו אחת הסיבות מדוע הבודהה מציג את הדימויים החזקים האלה לחסרונות של עונג חושי.  

טיפת דבש על להב סכין. לפיד בוער שאתם מחזיקים לפניכם, נגד כיוון הרוח, בזמן שאתם 

גדולות יותר,    רצים. פיסת בשר זעירה שציפור קטנה אוחזת בטפריה בעוד אחרות, ציפורים 

מתקרבות כדי לגזול אותה ממנה, והן מוכנות להרוג את הציפור הקטנה אם לא יזכו בפיסת  

  הבשר.

 

אלה הם דימויים קשים, אבל הם קשים במכוון, מפני שכשהתודעה מתקבעת על עונג חושי 

היא אינה מוכנה להקשיב לאף אחד. היא לא תושפע מדימויים רכים, עדינים. אתם צריכים  

ולהזכיר לעצמכם במילים ברורות שאם תתבוננו באמת בתענוגות חושיים, תמצאו  ל המשיך 

 שאין שם הרבה: לא שביעות רצון אמיתית והרבה מאוד סכנה אמיתית. 

 

פעם היה לי חלום שהציג את ממלכת החושים כאילו יש בה רק שני סוגים של בני אדם: חולמים  

שהיו רוצים, ויש אחרים שמחליטים שלא יקבלו "לא"  ופושעים. יש מי שיושבים וחולמים על מה  

באלימות. זה עולם שלא נעים   לפעולכתשובה, הם ישיגו את מה שהם רוצים גם אם יצטרכו  

שאנחנו  מכיוון  זה  את  לשכוח  נוטים  אנחנו  אבל  החושים,  עולם  באמת  הוא  כזה  בו.  להיות 

עד שאיננו רואים את מציאות שקועים כל כך בחלומות שלנו, שקועים כל כך בתשוקות שלנו,  

 מעשינו במהלך החלום, את מעשינו במהלך הניסיון שלנו להשיג את מה שאנו משתוקקים לו.  

..  

כך שעליכם ללמוד להרהר לעיתים קרובות בדברים האלה. זו אחת הסיבות מדוע הנחישות 

כם צריכה להתחיל בהבחנה. עליכם להשתמש בהבחנה לכל אורך הדרך כדי להזכיר לעצמ

שהתענוגות הפחותים הם באמת פחותים. הם אינם שווים את המאמץ ובמיוחד הם אינם שווים  

 את הדבר שאתם מוותרים עליו במונחים של עונג רב יותר, שמחה רבה יותר, חיים טובים יותר.  
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. אתם מנסים לשמור את התודעה רגועה  שלווה  היסוד הרביעי והאחרון בנחישות נכונה הוא

צועדים בדרך להגשים את מטרותיכם. אל תתרגזו בגלל קשיים, אל תתרגזו בגלל  כשאתם  

הדברים שעליכם לוותר עליהם, אל תתרגזו בגלל הזמן שכבר העברתם בדרך וכמה נותר עוד  

ללכת. היו שלווים והתמקדו בצעד הבא, זה שממש לפניכם, ונסו לשמור על מצב רוח מאוזן  

 לכל אורך הדרך.
 

השנייה לכם    המשמעות  להיות  צריכה  המטרה  את  שהשגתם  שמרגע  היא  כאן  שלווה  של 

יציבה של שקט. אם השגתם את המטרה והתודעה עדיין מרוגשת, סימן שבחרתם   תחושה 

נכונה. צריכים להיות ַהשקטה עמוקה יותר, רוגע עמוק יותר שעולה כשמטרתכם  -במטרה הלא

 מושגת. 
 

ועלים למען מטרה תהיה מידה כלשהי של  כפי שאמר הבודהה, ברור מאליו שבזמן שאתם פ

חוסר סיפוק. אתם רוצים משהו אבל אתם עדיין לא שם. יש מי שאומרים שכדי להיפטר מאותו  

חוסר סיפוק, עליכם פשוט להנמיך את הרף. אל תציבו לכם מטרות. אבל זה באמת אומר לוותר  

שביעות רצון. הדרך  - ילעצמכם בקלות, וזו דרך מאוד לא מיומנת להיפטר מאותה תחושה של א

המיומנת היא לעשות את מה שצריך להיעשות, צעד אחר צעד, כדי להגיע למטרה, להשיג את  

 מה שאתם רוצים. אז, אם המטרה נכונה, חוסר הסיפוק יתחלף בשלווה עמוקה. 
 

כך, כשאתם מתבוננים במטרות ישיבת המדיטציה שלכם, במטרות חייכם, נסו לזכור את ארבע  

לה: הבחנה, אמת, ויתור ושלווה. בחרו את מטרתכם ואת הדרך שבה תלכו כדי האיכויות הא

נאמנים   היו  ראויה,  מטרה  אכן  זו  כי  להחלטה  משתגיעו  נכונה.  הבחנה  מתוך  אליה  להגיע 

אל תבגדו בה. היו נכונים לוותר על ההנאות הפחותות העומדות בדרככם, ונסו   ;לנחישותכם

צועדים בדרך להשגת מטרתכם. כך תמצאו שאתם   לשמור את תודעתכם מאוזנת בעת שאתם

 לא עד נקודת שבירה אלא בדרכים שמאפשרות לכם לצמוח. –מותחים את גבולות יכולתכם 
 

יותר ממה שחשבתם   יותר, ועוד קצת  וקצת  יותר,  כשאתם לומדים לדחוף את עצמכם קצת 

דבר,  בסופו של  ועוד אחת, מצטברות  ועוד אחת,  כזו,  דחיפה קטנה  לאפשרי, תמצאו שכל 

מתווספות זו לזו, ואתם נוכחים לדעת שהתרגול יכול להביא אתכם למקומות שאלמלא כן לא 

 הייתם מעלים בדמיונכם.    
 

 

 

 החכמים שמודטים ברציפות, 

 תמיד במאמץ איתן, 

 ה, אנַ יבָ נוגעים בנִ 

 החופש משעבוד שאין שני לו. 

 
 

 (23ה ד  פ  מ  הַ דְּ ) דברי אמת
 

 פדרמן  תרגום אסף
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 : נחישותהשלמות של ה

    הנחיות להרהור ותרגול 

 אג'אהן סוצ'יטו 
 

 

 מירית לוטן תרגום: 
 

 Parami, Ways to Cross Life's Floodsקטעים נבחרים מתוך  מקור:

 

 

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

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

 ועורכם של פרסומים רבים. 

 

 * * * 
 

אבל   אישי.  חוזק  הוא  הדעת  על  הראשונים שעולים  הנושאים  אחד  נחישות,  על  כשחושבים 

אילו החלטות רלוונטיות ומועילות לנו? וכמובן,    –הנחישות היא גם תרגול של הבחנה חכמה  

קשור גם ליכולת האמפתית שלנו. בכל מקרה, יש להבין את ההשפעה שתהיה לנחישות   זה

על התודעה שלנו, וגם את הכוונה והמוטיבציה שהולידו אותה. נחישות חכמה אינה מבקשת  

להוכיח דבר לעצמנו או לאחרים, או להפוך אותנו ַלטובים ביותר. זוהי מיומנות היכולה להפוך 

כשמיישמים אותה בפועל ומשמרים אותה. במובן הזה, היא משרתת התבוננות חכמה ליעילה 

 את כל הפארמיטות. 

 

 התבוננות

מבקשת את טובתי,  שכדי לקשור התבוננות חכמה לנחישות אנחנו יכולים לשאול: "בתודעה  

מהן נקודות החולשה שלי? מצד   ;ומקיים כיוון בחיים? איך אני מאכזב את עצמימגבש  איך אני  

כות טובה או מיומנות כדאי לפתח? על אילו מהמכשולים או המיומנויות האלה אחר, איזו אי

הייתי מצביע בפני חבר שאני רוצה בטובתו שנטיותיו דומות לשלי, או שהוא נתון במצב דומה 

 לשלי?"  

 

נושאים  כמה  לגבי  מאוזנת  מבט  נקודת  לך  לספק  יכולות  ולחברך  לעצמך  ההמלצות שנתת 

   מרכזיים לתרגול נחישות.

 

האם יש בין ההמלצות האלה כאלה שנסיבות חייך, עבודתך, המחויבויות שלך, או גילך יקשו  

 עליך לקיים? ומצד אחר, באילו מהן תומכים סגנון החיים שלך או מצבך?  

 

תוכל  כנראה  שלגביהם  המיטביים  הנושאים  מהם  לך  יבהירו  האלה  השאלות  על  התשובות 

 לפתח נחישות שתישמר ותישא פרי.  
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 פעולה

 כיצד לקבל החלטה:

חשֹוב על כך לאט ובזהירות, שים לב לרגשות ולתגובות המנטליות. בכל פעם שאתה חצוי, 

כמו   החלטית  לא  תגובה  בתודעתך  כשתודעתך כשעולה  או  אנסה..."  אני  "טוב,  המחשבה, 

עמוסה בספקות: עצור, וחשוב שוב על ההחלטה; לאט ובכוונה העבר אותה בתודעתך. עשה 

 זאת, עד שהתגובה עליה נעשית שקטה והחלטית יותר.

 

אולי תרצה לסיים עם תנועה פיזית, למשל לשלב את זרועותיך או לקום על רגליך, ולאחר מכן 

זה יכול לחזק   –ות של שקט. לבסוף, ספר על החלטתך לחבר שאתה סומך עליו  חזור לכמה דק

 אותך בהחלטתך.  

 

כיצד לעמוד בהחלטה: חזור על התהליך הקודם. אם קורה שהנחישות שלך נסדקת, שים לב  

לכך והתבונן ברגשות שעולים בך בלי לנתח אותם. ייתכן שתרגיש מבולבל, מבויש או כועס.  

לה והנח  אותם  בהחלטה חוש  הבחירה  לגבי  שעלו  הנקודות  על  שוב  חשוב  כעת  לחלוף.  ם 

 הנכונה, וראה מה יכול למלא את הסדק שנפער בנחישותך.  
 

 מדיטציה 

שימוש מיומן בנחישות בעת מדיטציה עיקרו לזכור כל הזמן את נושא המדיטציה ואת מטרתה. 

ורו ויתור  זוכרים במודע את הנחישות לגבי חוכמה, אמת,  גע: לא חשוב מה נושא כך אנחנו 

ַפַג'אנ ה(  המדיטציה, הוא צריך להתאים לתבנית הזאת. הבחנה מלאה, או מודעות מלאה )ַסמְּ

מעריכה אם התודעה נעשית עמומה יותר או בהירה יותר, אם היא מסירה מכשולים וקיבעונות  

של  או שלא, וכן הלאה. כשזוכרים את מסגרת ההתייחסות הזאת קל יותר לדעת אם הנושא  

יותר, הרי שגם   יותר והשמיטה קלה  המדיטציה מתאים או לא: אם התודעה נעשית בהירה 

נושא פשוט מאוד כמו תשומת לב לגוף בזמן הישיבה השקטה הוא משאב יקר ערך. לפעמים  

 תרגיש שמדיטציה של התכוונות אוהבת )מטא( מתאימה יותר, לפעמים הליכה, וכן הלאה.

 

מסגרת ההתייחסות הרחבה יותר, היא להישאר עם הנושא הנחישות המשנית, המשתלבת ב

שקט, תשוקה או עצלות -שנראה לך מתאים. זה יעזור לך לזהות את ההסחה שנגרמת בגלל אי

 –ולחמוק ממנה. שהה עם הנושא שלך בלי להעיר הערות פנימיות על פטפוטי התודעה שלך  

תרכז בו. כשהתודעה נעשית  זה בלבד יספק לך בסיס יציב של מודעות שעם הזמן תודעתך ת

רגועה יותר, הנחישות היא ליהנות מהרוגע כך שהשמחה הזאת מעמיקה את יציבותה. זהה  

 כל מקום שבו השקט הזה נחווה ושים לב אליו. 

 

ביטויים אלה של נחישות, הבאים זה אחרי זה, מביאים את התודעה לכדי אחדות שיש בה  

להעמיק את מודעותך לכך. בנקודה זו, הנחישות  רוגע. לאחר שייצבת את תודעתך, אתה יכול 

לוותר יכולה להשפיע עליך לשמוט גם את התחושה של זמן וגם את האחיזה או את קיומה של  

 מודעות זו עצמה. 
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 בישראל מרכינים ראש  בודהיזם
על פרידתו מן העולם של מאסטר הזן תיק נהאט האן,  

 תקופתנוממקורות ההשראה הגדולים של 
 

*** 

 חמשת תרגולי המודעות
 

 תיק נהאט האן 
 

 סיסטר טאי ניאם )חגית(תרגום: 
 

 

 

 

אחים ואחיות לקהילה, זה הרגע בו אנחנו קוראים יחד בהנאה את חמשת תרגולי המודעות. חמשת  

עולם. הם מהווים   חובקות  ואתיקה  תרגולי המודעות מיצגים את החזון הבודהיסטי של רוחניות 

לנו את  ביטוי   ושל הדרך המתומנת הנאצלת. הם מראים  מוחשי של ארבע האמיתות הנאצלות 

לעצמנו   נפש,  ולשלוות  להתמרה  למרפא,  שמובילה  הדרך  אמת,  ואהבת  נכונה  להבנה  השביל 

ולעולם. תרגול חמשת תרגולי המודעות מאפשר לנו להעמיק את התובנה של הקיום ההדדי ולפתח  

לאפליה, חוסר סובלנות, כעס, פחד וייאוש. די בחיים לפי חמשת    השקפה נכונה, שבכוחן לשים קץ

התרגולים כדי למקם אותנו כבר על דרך הבודהיסטווה. כשאנחנו רואים את דרכנו בבירור, אנחנו  

 .חופשיים מדאגות בהווה או מפחדים מפני העתיד לבוא 

  

 כבוד לחיים :התרגול הראשון

חיים, אני מתחייב/ת לטפח חמלה ואת התובנה של הקיום  מתוך מודעות לסבל שנגרם ע”י הרג  

לא   בדעתי  נחוש/ה  אני  וכדור הארץ.  חיות, צמחים  חיי אנשים,  על  להגן  דרכים  וללמוד  ההדדי, 

להרוג, לא להניח לאחרים להרוג ולא לתמוך בכל מעשה הרג באשר הוא בעולם, במחשבתי או  

פחד, תאווה וחוסר סובלנות, מקורן בחשיבה   בדרך חיי. אני יודע/ת שפעולות שנעשות מתוך כעס, 

אי פתיחות,  אתרגל  אני  ושניות.  ואי-מפלה  את  -אפליה  להתמיר  במטרה  להשקפות,  היצמדות 

 .האלימות, הקנאות והדוגמטיות שבתוכי ובעולם 

  

 אושר אמיתי  :התרגול השני

ת לתרגל נדיבות  /צדק חברתי, גניבה ודיכוי, אני מתחייב-מתוך מודעות לסבל שנגרם ע”י עושק, אי 

במחשבתי, באופן דיבורי ובמעשי. אני נחוש/ה בדעתי לא לגנוב ולא להחזיק בבעלותי שום דבר  

ששייך לאחרים. אחלוק את מרצי, זמני ומשאבי החומריים עם אלה הזקוקים להם. אתבונן לעומק  

 כדי לראות שהאושר והסבל של האחר/ת אינם נפרדים מהאושר והסבל שלי.  
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אני מבינ/ה שאושר אמיתי אינו אפשרי ללא הבנה וחמלה ושמרדף אחר עושר, תהילה, כוח והנאות  

חושים עלול להוביל לייאוש ולסבל רבים. אעמיק את ההבנה שאושרי תלוי יותר בגישה שלי לחיים  

מאשר בנסיבות חיצוניות. אני יודע/ת שאני יכול/ה לחיות באושר ברגע ההווה ולו רק אם אזכור  

ש כבר די והותר סיבות בתוכי ומסביבי לשמוח בחלקי. על כן אני מתחייב/ת לתרגל מחייה נכונה  שי

כדי שאוכל לעזור להפחית מסבלם ולהרבות את אושרם של כל היצורים החיים עלי אדמות וכדי  

 .להשיב לאחור את התחממות כדור הארץ 

  

 אהבת אמת: התרגול השלישי

התנהגות מינית חסרת אחריות, אני מתחייב/ת לטפח חוש אחריות  מתוך מודעות לסבל שנגרם ע”י  

וללמוד דרכים להגן על שלומם ושלמותם של פרטים, זוגות, משפחות והחברה כולה. אני יודע/ת  

שתשוקה מינית ואהבה הם שני דברים שונים ושפעילות מינית המונעת ע”י תאוות חושים, קרוב  

וש/ה בדעתי לא להיות מעורב/ת ביחסי מין ללא אהבת אמת  לוודאי תגרום סבל לי ולאחרים. אני נח 

וללא מחויבות עמוקה וארוכת טווח שמשפחתי וחברי מודעים לה. אעשה כל שביכולתי להגן על  

ילדים מניצול מיני ולמנוע פירוד של זוגות ומשפחות בגלל התנהגות מינית חסרת אחריות. ביודעי  

ונפש חד הם, אני מתחייב/ת ללמוד ד נאותות לתעל את האנרגיה המינית שלי. אני  שגוף  רכים 

לב, חמלה, שמחה ופתיחות לב למען אושרי ואושרם של אחרים. אני יודע/ת  -מתחייב/ת לטפח טוב

 .שארבעת היסודות האלה של אהבת אמת הם ערובה לעתיד יפה

 

 דיבור אוהב והקשבה עמוקה : התרגול הרביעי

דיבור ללא   ע”י  אני מתחייב/ת  -תשומת מתוך מודעות לסבל שנגרם  היכולת להקשיב,  וחוסר  לב 

לטפח דיבור אוהב והקשבה בחמלה, כדי להקל על סבל וכדי להביא לפיוס ושלום בתוכי, באחרים  

ובקרב אומות וקבוצות אתניות ודתיות שונות. ביודעי שמילים יכולות להסב אושר או לגרום סבל,  

טחון, שמחה ותקווה ושמובילות ליתר  י רות באני מתחייב/ת לדבר בכנות ולהשתמש במילים שמעור

והליכה   נשימה  אני אתרגל  כעס  כעס. בשעת  מלדבר מתוך  בדעתי להימנע  נחוש/ה  אני  הבנה. 

מודעות כדי שאוכל לזהות את הכעס, להתבונן לעומק בשורשיו, ובייחוד בתפיסותיי המוטעות ובאי  

ש  באופן  ואקשיב  אדבר  ובאחר/ת.  שבי  הסבל  את  להבין  להשתחרר  יכולתי  ולאחר/ת  לי  יעזור 

מסבלנו ולגלות את דרך המוצא ממצבים קשים. אני נחוש/ה בדעתי לא להפיץ ידיעות שאני לא  

בטוח/ה בהן ולא להשתמש במילים שעלולות לזרוע מחלוקת או להביא משפחה או קהילה לידי  

בשוויון נפש וכדי   פירוד. אתרגל חריצות נכונה כדי לטפח את יכולתי להבין, לאהוב, לשמוח ולהגיב 

 .להתמיר צעד אחר צעד את הכעס, האלימות והפחד המצויים עמוק בתודעתי

  

 ריכה וריפוי צ :התרגול החמישי

לב, אני מתחייב/ת לטפח גוף ונפש בריאים,  -מתוך מודעות לסבל שנגרם ע”י צריכה ללא תשומת

ועבור החברה כולה, ע”י תרגול של אכילה,   וצריכה בתשומתעבורי, עבור משפחתי  לב.  -שתייה 

רצון   חושיים,  רשמים  אוכל,  היינו  המזונות,  ארבעת  את  צורך/ת  אני  שבו  באופן  לעומק  אתבונן 

ותודעה. אני נחוש/ה בדעתי לא לצרוך אלכוהול, סמים או כל מוצר אחר שמכיל רעלים, כגון סוגים  

עת, ספרים  -סרטים, כתבי מסוימים של אתרי אינטרנט, משחקים אלקטרוניים, תוכניות טלוויזיה,  

ושיחות. אחזור פעם אחר פעם לרגע ההווה כדי לבוא במגע עם היסודות המרעננים, המרפאים  

והמזינים בי ומסביבי וכדי לא להיסחף ע”י חרטות או צער לגבי העבר או חרדות, פחד ודאגות מפני  

החרדה והסבל שלי.    העתיד. אני מתחייב/ת לא להטביע את עצמי בצריכה כדי לכסות על הבדידות,

אני אתבונן לעומק כדי לראות את טבע הקיום ההדדי של כל הבריאה ואנסה לצרוך באופן שיקדם  

וכדור   החברה  של  הקיבוציים  ובתודעה  בגוף  גם  כמו  ובתודעתי,  בגופי  ואושר  שמחה  שלום, 

    .הארץ
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 אודיו  &  וידאו  לשיחותהמלצות 
 

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

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

 המתאימים ללימוד יחידני או במסגרת סנגהה. 

מהאתרים מדובר בשיחת דהרמה  בכמהשיחה ולעיתים אף שתי שיחות.   מיוחדתלכל פארמיטה 

 עם חומרי תרגול והתבוננות. חודשית  

 

 פארמיטות(:  10) שיחות במסורת התהרוואדה
 

 Seattle Insight Meditation Society (SIMS) באתר רודני סמית 
 

                   וידאושיחות אודיו ּוקישור ל

 
 The Insight Meditation Center (IMC)באתר  גיל פרונסדל

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

   קישור לשיחות הווידאו ואודיו 
 

  בהיקהו בודהי 
 להאזנה לשיחות אודיו 

 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
 קישור לווידאו של כל הסדרה

 

 
 

 

 

 'בודהיזם בישראל' בפייסבוק-הצטרפו ל
 

 
 

 

 
 

   
 אבי פאר, אילן לוטנברג  המייסדים: 

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

     , יצחק גלסאלה זוהר קבוצת פייסבוק: ניהול   גל ברנדר  :מרכז הפרסומים באתר    איתי ארצי ל:כ" מנ  
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