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

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

 ברצוננו להודות לכל הכותבים, המתרגמים והעוסקים במלאכת הוצאת כתב עת זה. 
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 ( )התכוונות אוהבתֶמַטא 
 

 של ההתכוונות   השלמות
 ( פארמי-מטאהאוהבת )

 

 בהיקהו בודהי 

 

 שולה מוזס תרגום:  
 

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

 סדרת שיחות אודיו על הפארמיטות מתוך  
https://studybuddhism.com/en/tibetan-buddhism/path-to-enlightenment/love-

compassion/the-perfection-of-wisdom-prajnaparamita 

 

  תואר   בעל  הוא  האקדמית  בהכשרתו .  ארה״ב,  יורק  ניו  יליד   בודהיסטי   ומלומד  נזיר  הוא  בודהי   בהיקהו 
וכיום  ,  שנים   24במשך  שהה  שם ,  לנקה  בסרי   1973  בשנת   מלאה  לנזירות   הוסמך   הוא.  לפילוסופיה  ד״ר
 .יורק   ניו במדינת ין   צ׳וואנג במנזר  חי הוא

  התרגוםבהם  ,  ועורך   מתרגם  כמחבר,  הבודהיסטיים   הכתבים  של  רבים  לפרסומים  אחראי   בודהי  בהיקהו
 .)ניקאיה  )אנגוטרה  הממוספרות  הדרשות  אוסף( וניקאיה  מג׳הימה)  הבינוניות  הדרשות  אוסף   של  המלא

 
* *  * 

 

: "מי ייתן ואַפתח לב של התכוונות אוהבת פארמי(-השלמות של ההתכוונות האוהבת )ֶמַטא

   ". הברואים כולםללא גבול וחמלה גדולה, לב רחב, עצום לאין שיעור, החובק את 

 

 סקירה 

אנחנו מעלים את השאלה מהי מטא או התכוונות אוהבת. התכוונות אוהבת היא חום וחיבה  

המילים   כצמד  לעברית  מתורגמת  מטא  ולאושרם.  לרווחתם  מהדאגה  הנובעים  לאחרים 

'התכוונות אוהבת' )או רצון טוב, רצון להיטיב, אהבה מיטיבה(. המילה 'התכוונות' מציינת את 

ריכה לבוא לידי ביטוי בגישה שלנו ובפעולות שלנו. המילה 'אוהבת' האיכות הזאת צ  שבו   האופן  

מדגישה את הדאגה והרצון להיטיב שצריכים להיות בבסיס ההתכוונות. הפרשנים הבודהיסטים 

לעיתים קרובות הם קושרים את שתי   –מגדירים מטא כשאיפה לרווחתם ולאושרם של אחרים  

י. כשאנחנו מייחלים לרווחתם של אחרים, אנחנו  בפאל  sukha-ו  hitaהמילים, רווחה ואושר,  

של   אוהבת בהקשר  התכוונות  מפתחים  כשאנו  מאושרים.  וגם  בריאים  גם  יהיו  רוצים שהם 

אנחנו   ולרווחה.  לאושר  יפתחו את הסיבות  אנחנו שואפים שגם אחרים  האימון הבודהיסטי, 

מי מנטליות  איכויות  ויטפחו  מיטיבה  מוסרית  בפעילות  שיעסקו  הסיבות  רוצים  אלה  טיבות. 

האמיתיות לרווחה ולאושר גם בחיים האלה וגם בחיים העתידיים. ההכרה בכך מוסיפה יסוד  

וסבורים   לאושרו של אדם  מייחלים  אנו  אם  מוסרית.  סיבתיות  החוק של  הבנת  חוכמה,  של 

אות  שימצא אותו במסיבות, בבילוי במועדונים ובמופעי בידור, יגדיל את הונו ויבזבז אותו על הנ

פחותות ערך, אנו רוצים למעשה שילך בנתיב של הרס עצמי. עלינו לשאוף שלא רק יתענג 

וישמח כאן ועכשיו, אלא גם יטפח, באופן פעיל, התנהגות ראויה ומצבי תודעה ראויים מאחר  

 שאלה הם הסיבות הקרמטיות לאושר ולהתפתחות רוחנית בחיים שאחרי החיים. 

 

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
https://bodhimonastery.org/a-study-of-the-paramis.html
https://studybuddhism.com/en/tibetan-buddhism/path-to-enlightenment/love-compassion/the-perfection-of-wisdom-prajnaparamita
https://studybuddhism.com/en/tibetan-buddhism/path-to-enlightenment/love-compassion/the-perfection-of-wisdom-prajnaparamita
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לחמלה. הן שונות בגישתן או בהיבטיהן. התכוונות אוהבת   להתכוונות אוהבת יש קשר קרוב

היא השאיפה לרווחתם ולאושרם של אחרים בכל מצב שהם עשויים להימצא בו. חמלה היא 

הרגש  היא  חמלה  ממשי.  סבל  שסובלים  מי  עם  הזדהות  או  אהדה  של  יותר  מוגדר  רגש 

ולקים איתם את סבלם שמתעורר בנו כשאנו חשים את סבלם של אחרים כסבל שלנו; כשאנו ח

שמי   ברצון  הוא  החמלה  של  הביטוי  אחרים.  של  סבלם  למראה  מזדעזע  או  רוטט  וליבנו 

שמתייסרים בסבל ישתחררו מסבלם. משתי האיכויות האלה, ההתכוונות האוהבת היא כוללנית 

יותר ולכן בדרך כלל מפתחים אותה תחילה. אחרי שההתכוונות האוהבת כבר מפותחת היטב,  

 לים להשתמש בה כבסיס לפיתוח חמלה.אנו יכו

 

רבה  זו חשיבות  כבר אמרתי שלטכניקה  אוהבת.  התכוונות  על  המדיטציה  את  כעת  אסביר 

בשינוי הגישה שלנו בהדרגה, צעד אחר צעד, מתוקפנות או כעס, או איבה, או טינה לגישה של  

 התכוונות אוהבת חסרת גבולות ושל חמלה. 

 

למדיטציה   התכוונות ההנחיות  על  המדיטציה  בפיתוח  לעסוק  מגיעים  שכשאנחנו  אומרות 

אוהבת, עלינו להכיר תחילה את הסכנות שיש בכעס ובשנאה ואת התועלת שיש ברצון להיטיב.  

ובודקים את הסכנה במצב שבו  איננו מהרהרים בהן באקראי, אלא מתעמקים בהן, בוחנים 

ואת הברכה, התועלת והיופי שיש בפיתוח התכוונות אוהבת.   –אנחנו לפותים בכעס ובשנאה  

שנאה וכעס יכולים לגרום לנו להתייסר, לכלות את כוחותינו הנפשיים; הם מרחיקים מאיתנו  

היחסים   ומועקה במערכות  יוצרים מתח  ואומללים; הם  בודדים  להרגיש  לנו  וגורמים  אחרים 

להב עשויים  הם  מאוד,  עזים  והשנאה  כשהכעס  של שלנו.  חמורים  מעשים  לידי  אותנו  יא 

תוקפנות ואכזריות. במצב הזה אנחנו פועלים בדרך הרסנית, מדברים במילים כועסות ויוצרים  

קארמה שלילית, מזיקה, שתמחק רבות מהזכויות הרוחניות שצברנו, ואפילו עלולה לגרום לנו 

 שנאה וכעס. להתגלגל לצורות נחותות בחיינו הבאים. אלה כמה מהסכנות שטומנים לנו

 

ולעומת זאת, התכוונות אוהבת מרככת את התודעה; היא מביאה שקט פנימי ושמחה. ברמה  

מעשית יותר, היא מושכת אלינו אחרים ומאפשרת יותר חברויות. התכוונות אוהבת מעוררת 

בנו השראה ומניעה אותנו לעסוק בפעילויות מיטיבות לתועלתם של אחרים. בדרך זו אנו יכולים 

מוסרית,  לממש   התנהגות  או  )סילה(  אתיקה  נדיבות,  ובהן  האחרות,  מהפארמיטות  כמה 

 וסבלנות )קהנטי(. 

 

כשאנו מתחילים בתרגול מטא כמדיטציה פורמלית, כדאי לייחד כמה ישיבות לישיבה פשוטה 

או אפילו להליכה )הליכה בקצב מתון( ולהרהר שוב ושוב בסכנות שיש בכעס, ובתועלת והברכה  

מוח מהתכוונות אוהבת. בדרך זו המחשבות מוטבעות עמוק בתודעתנו ומעוררות  שיכולות לצ

 בנו רצון עז להתגבר על הנטייה לכעוס ולשנוא ולפתח את התודעה של רצון טוב.  

 

התרגול המעשי, או הטכניקה לפיתוח המדיטציה של התכוונות אוהבת, קשור בשני מרכיבים  

והנו המטרה  קבוצות  להם  שקראתי  שולחים  עיקריים,  שאנחנו  מי  הם  מטרה  קבוצות  סחה. 

אליהם בתודעתנו גלים של כוונה מיטיבה. הם מסווגים לקטגוריות שונות. הם מדורגים באופן  

לממדים  אותה  להרחיב  כך  ואחר  אוהבת  התכוונות  תחילה  לפתח  יעיל,  באופן  שמאפשר, 

 אוניברסליים.  

 

ה(, אדם אהוב )מישהו קרוב(, חבר  קבוצות המטרה הן אני עצמי, אדם מוערך )בדרך כלל מור

יקר, אדם ניטרלי, ולבסוף אדם עוין או אויב. חשוב שנבחר לכל קטגוריה בני אדם אמיתיים  

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
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וחיים. בתחילת התרגול נבחר אדם אחד בכל קטגוריה. בשלבים המוקדמים נבחר תמיד באותו 

 לבחור באחרים. אדם. לא נשנה אותו. אחרי שרוכשים מעט ניסיון ומיומנות, כדאי לשנות ו

 

 הנוסחה 

 הנוסחה בנויה ממילים שונות המאפשרות לנו לעורר התכוונות אוהבת כלפי אחרים.

'מי ייתן ויהיה בריא; מי ייתן ויהיה מאושר; מי ייתן ויהיה משוחרר מקושי )מחלה פיזית; ליהנות  

מאבקים   מבריאות גופנית טובה(; מי ייתן ויהיה משוחרר מסבל )צער, חרדה או מצוקה נפשית,

כל מטרותיו הטובות יתגשמו )שייזרעו הזרעים  ו..מי ייתן    פנימיים; שייהנה משלווה ורוגע וכו'(;

 לאושרו העתידי('.
 

כשאנו מיישמים את הטכניקה הזאת של מדיטציה, בהתחלה לא באמת נוכל לפתח התכוונות 

בנוסחה המ נעזרים  אנחנו  ולכן  מוכשרים במיוחד.  אנחנו  כן  ילולית הזאת. אוהבת, אלא אם 

אנחנו משתמשים בה ככלי או מכשיר או אמצעי מיומן לעורר מטא. דרוש זמן ותרגול כדי לעורר  

מטא אמיתית. בתרגול, אנו קושרים את תהליך החשיבה למילים של הנוסחה. אנחנו מנסים 

כלפי  אוהבת  התכוונות  מפתח  כשאני  לדוגמה,  מסמנות.  ההתכוונות שהמילים  את  להרגיש 

י, אני אומר את המילים שמבטאות את רצוני, 'מי ייתן שהמורה שלי יהיה בריא',  המורה של

ומנסה לעורר בי שאיפה אמיתית לרווחתו של המורה באמצעות המילים האלה. אין זו חזרה  

ואין זה תהליך של היפנוזה עצמית שבו אנחנו רק   מכנית על הנוסחה כמו בדקלום מנטרה; 

תחייבים לתרגול, עלינו לתרגל בתשומת לב ולהבין בבהירות  מנסים להיכנס לטַרנס. כשאנו מ

מה אנחנו עושים. זהו תהליך של טיפוח הדרגתי. הוא דורש סבלנות והתמדה. כשאנו מפתחים  

התכוונות אוהבת, עלינו להשתמש בנוסחה ולהפוך בה שוב ושוב במחשבתנו. דרך המילים של  

את ההרגשה שתואמת   בנו  לעורר  מנסים  אנו  קצת  הנוסחה  עולה  כבר  כשזה  המילים.  את 

בידינו, אין זה אומר שהתודעה שלנו תתחיל מעתה להקרין סביבה אור זוהר; הסימן שמטא 

דאגה  –אמיתית מתפתחת הוא תחושה פיזית של חמימות רכה וקורנת באזור הלב, ומנטלית 

 כנה ורצון אמיתי ברווחתו ובאושרו של האחר. 

 

למדיטציה דורשות שנתחיל בעצמנו. העניין הזה חשוב   ותההנחיבנוגע לבני האדם שבנוסחה,  

מאוד. הסיבה שעלינו להתחיל בעצמנו היא, שכדי לפתח התכוונות אוהבת כלפי אחרים עלינו  

להבין תחילה שהדחף העמוק ביותר בהוויה שלנו הוא להיות בריאים ומאושרים. כשהדחף הזה 

עליו,   להתעכב  עלינו  כלשהי,  במידה  לנו  ברור  לרווחתנו  נעשה  אמיתית  דאגה  לפתח  ואז 

ולאושרנו שלנו. זה יעזור למוסס את הקליפה הקשה של כעס, טינה, תסכול ועוינות שהלכה 

לרווחתנו  יכולים לפתח את הדאגה הזאת  אנו  רב. כאשר  זמן  ונוצרה בתודעה שלנו במשך 

ה נוסיף את ולאושרנו שלנו, אנו יכולים להוסיף אחרים המייצגים קבוצות מטרה אחרות. תחיל

לא בן זוג או מישהו אחר   –האדם שאנו מעריכים, כמו המורה שלנו; אחר כך נוסיף אדם אהוב  

מינית   או משיכה  רומנטי  רגש  כלפיו  חשים  בשלבים    –שאנו  טוב.  חבר  על  נחשוב  ולאחריו 

המוקדמים בתרגול המדיטציה של התכוונות אוהבת, מומלץ לסיים את התרגול עם השלושה  

מוערך )למשל, מורה(, אדם אהוב וחבר קרוב. אם נמשיך עם האחרים, אנו עשויים  האלה, אדם  

להתיש את התודעה שלנו. כדי שהתכוונות אוהבת תוכל להתפתח, עלינו להרגיש רגש טבעי 

של ִקרבה ודאגה לאותו אדם. השלושה הראשונים קרובים אלינו באופן טבעי, ולכן לא נתקשה  

 להרגיש כלפיהם רצון להיטיב.

 

אפילו בשעה שאנו מפתחים התכוונות אוהבת כלפי מי שמטבע הדברים קרוב אלינו, במהלך 

התרגול, כשהלב מתחיל להתרחב, אנו עשויים להיזכר פתאום במגרעותיו או במתחים ביחסינו  

 איתו. עלינו להתעלם מהמגרעות ומהמתחים ולהתמקד בצדדים הטובים, במעלותיו.  

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


 
 

  

 
 - 5 - 

   מטא ואופקהא                                www.buddhism-israel.org       2022 ספטמבר-יוליגיליון          

 

  – לושה בני אדם קרובים, אנו חוזרים שוב על המדיטציה  כשהתודעה מתרככת כלפי אותם ש

תחילה מפנים את ההתכוונות שלנו אלינו, ואז אל האדם המוערך, אל האדם האהוב ואל החבר  

הקרוב; ושוב, בחזרה אלינו, לאדם המוערך, לאדם האהוב, לחבר הקרוב; ושוב חוזרים אלינו,  

וב במחזוריות, עד שהתודעה נעשית שוב וש  – לאדם המוערך, לאדם האהוב, לחבר הקרוב  

 רכה ועדינה ומפתחת את אותה חמימות קורנת כלפי כולם.

 

כשאנחנו מגיעים לרמה מסוימת של מיומנות בפיתוח התכוונות אוהבת לקרובים לנו, אנחנו 

יכולים להוסיף אדם ניטרלי. זה המקום ששם מתעורר קושי. האדם הניטרלי הוא מי שאין לנו  

איתו כל קשר אישי קרוב. זה אדם חסר שם שאנו פוגשים בשכונה שלנו. בדרך כלל הוא נראה  

'סתמי'   כאדם  תדיר  לנו  העסוקה  המושרשת שלנו  בנקודת המבט  רק תעתוע שמקורו  זה   .

בעצמה. מה שעלינו לעשות בקשר לאדם הזה הוא למצוא בנו מידה כלשהי של אמפתיה או 

הזדהות איתו, הרגשה של ִקרבה ודאגה, דאגה אמיתית ועמוקה לרווחתו ולאושרו. איך נעשה 

שונות. הדרך הפשוטה ביותר היא להחליף את זה? במסורת הבודהיסטית יש טכניקות מעשיות  

את הזהות שלנו בזו של האדם האחר. אנחנו מדמיינים את עצמנו כאילו היינו בתוך עורו, גופו  

בריאים   להיות  הכול,  מעל  רוצים,  שאנחנו  שכמו  חושבים  אנו  האחר.  האדם  של  ותודעתו 

אדם האחר, הפנים  ומאושרים, שזה הדחף העמוק ביותר בקיום שלנו, כך בדיוק גם הוא, ה

חסרי השם, רוצה להיות בריא ומאושר. אנחנו מנסים לדמיין שלזמן מה 'אנו פושטים את זהותנו  

ולובשים את זהותו של האדם האחר'. לפעמים נוכל לפתח אליו בדרך זו הרגשה של קרבה 

ודאגה. לפעמים לא נצליח ויהיה עלינו להיעזר בשיטות אחרות. לדוגמה, אחת השיטות היא 

חשוב ש'כמו שלי יש הורים שאוהבים אותי ודואגים לי, כך גם לאדם הזה יש הורים שאוהבים  ל

אותו ודואגים לו. ואולי זה אך מקרה שלא אנחנו עצמנו ההורים שלו. לאדם הזה אולי יש בן או  

בת זוג שאוהבים אותו, או ילדים, כמו שיש לי...' בדרך זו אנחנו מנסים למצוא נקודות משותפות  

ולאדם האחר, אנחנו מבינים שכמעט רק במקרה אנחנו מי שאנחנו והוא מי שהוא. באותה   לנו

ואמונה   יכול היה להיות אנחנו. אם יש לנו באמת אמון עמוק  והוא  יכולנו להיות הוא  המידה 

בדבריו של הבודהה על לידה מחדש, נחשוב על אמירתו, 'קשה למצוא אדם אחד שבזמן כלשהו  

אחותך, אחיך, בנך או בתך בחיים קודמים'. עלינו להתנסות בשיטות   לא היה אימך, אביך,

קרבה,  של  הזאת  ההרגשה  את  ליצור  לנו  שתעזור  היעילה  הדרך  את  שנמצא  עד  השונות 

חברות, ואפילו הזדהות עם מי שנראה כזר חסר פנים לכאורה. כשאנו מצליחים, המחסום הזה  

 ת כלפי אותו אדם 'זר'.  נופל ואנו מסוגלים לפתח התכוונות אוהבת אמיתי

 

בסוף אנחנו מגיעים לאדם העוין או האויב. זה האדם שעלינו להיזהר מאוד כשאנו מנסים לפתח 

לחזק מאוד עלינו  חדרי ליבנו,  כלפיו התכוונות אוהבת. לפני שנתיר לאדם העוין הזה להיכנס אל  

את ההתכוונות האוהבת כלפי האדם הניטרלי. אחרי שהיא מתעצמת, רק אז אנחנו מוסיפים  

אנחנו עצמנו,    – וין. לפעמים עלינו לעבור דרך כל האחרים מההתחלה שוב ושוב את האדם הע

מורה, אדם אהוב, חבר, אדם ניטרלי; שוב אנחנו, מורה, אדם אהוב, חבר, אדם ניטרלי; ושוב  

אנחנו, מורה, אדם אהוב, חבר, אדם ניטרלי, וכך פעם אחר פעם עד שהעוצמה נבנית, ורק אז 

ה'אויב', אנו אנחנו מרחיבים את ההתכוו עוינת על  נות כלפי האדם העוין. כשעולה מחשבה 

צריכים להשתמש באותן טכניקות שהשתמשנו בהן כלפי האדם הניטרלי כדי לרכך את הרגשות  

 שלנו כלפי מי שאנו מכנים אויב ולהפוך אותו לחבר שלנו. 

 

כולת לפתח הסימן המובהק להצלחה בפיתוח התכוונות אוהבת כלפי בני אדם יחידים הוא הי 

מטא כלפי כל בני האדם בקטגוריות השונות באופן שווה וללא הבחנה, לראות בהם כולם את  

והיקרים.   הקרובים  הבודהיסטיותחברינו  סילוק  בהנחיות  או  ביטול  נקרא  הזה  השלב   ,
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המחסומים, כי אין עוד הבחנות בין בני אדם קרובים, ניטרליים, עוינים ומי שאנחנו. את כולם 

אים עם אותה התכוונות להיטיב שיש לנו כלפי עצמנו. לאחר שנגיע לשלב שבו אנו אנחנו רו

יכולים לפתח מטא כלפי בני אדם יחידים בקטגוריות השונות במידה כלשהי של הצלחה, נוכל  

 בסוף הישיבה, לזמן קצר, גם להמשיך ולהרחיב את המטא לסוגים שונים של יצורים:  
 

האנוש,   – בני  כל  על  נחשוב  אמריקה תחילה  שונות,  ביבשות  פזורים  אותם  נדמיין 

הצפונית, אמריקה הדרומית, אירופה, אפריקה, אסיה, אוסטרליה וכו', ונעורר כלפיהם  

 את השאיפה לרווחתם ולאושרם;

יצורים אחרים, אם אתם מאמינים ומקבלים את הכתבים על ממלכות הקיום האחרות    –

( או ליצורים שמימיים, אחר כך ליצורים  נקרין התכוונות אוהבת תחילה לאלים )ֶדוֹות –

ליצורים   ואפילו  המעונות,  או  הרעבות  לרוחות  לחיות,  יותר,  הנמוכות  בממלכות 

 בממלכת הגיהינום.

הגלקסיות   – כל  על  כולו,  היקום  אל  להתרחב  לתודעה  נאפשר  והמערכות ולבסוף 

ביצורים  העולמיות הרבות שלהן, כל אחת עם מישורי הקיום הרבים, כל אחת מאוכלסת  

בעלי תודעה  רבים מספור, ונַפתח את השאיפה שכל היצורים בעלי התודעה ביקום  

הטובות  כוונותיהם  וכל  ייתן  ומי  ומסבל,  מסכנה  משוחררים  מאושרים,  בריאים,  יהיו 

 יתגשמו.

פארמי, השלמות של התכוונות אוהבת. תודה על הקשבתכם. מי ייתן  -זהו התרגול של מטא
 ן ילוו אתכם. וברכות שלוש אבני הח

        

   

 
 
 
 

   
 

 

 
 

במטא, עליך לפעמים להתעלם ממה שלא בסדר אצלך ואצל אחרים. זה לא אומר 

 שאתה לא מבחין בדברים, אלא, שאינך יוצר בעיות סביבם.  

 

קיום   –אתה שם קץ לתבניות הממכרות הללו באמצעות תרגול נדיבות וסבלנות  

 .הדדי בשלום

 

 

 

 אג'אהן סומדהו
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     (Metta-sutta)הדרשה אודות האהבה 
 

 תרגם וערך: אביתר שולמן  
 

   תרגומים מהשירה הבודהיסטית העתיקה. הוצאת כרמל. . שירת הארה :מקור
 

 
 

 

 לאחר שהבין את המקום השקט, .  76

 – ידי פעילות מיטיבה-אותו יש לקיים בראש ובראשונה על

 עליו להיות מסוגל, ישר, נכון, בעל דיבור טוב, רך 

  יוהרה,וללא 

 שבע רצון, אחד שקל לקיימו מבקש לעשות מעט, .  77

 שרצונותיו מסופקים בקלות,

 שחושיו שקטים, נבון, צנוע, שאינו משתוקק ביחס

  למשפחות.

 אל לו להתעסק בדברים בטלים, שבעקבות זאת יגנו אותו .  78

 חכמים אחרים. 

 

 –  לו כל היצורים יהיו מאושרים ובטוחים, לו יהיו שמחים

 כל היצורים הנמצאים, ניידים או נייחים, מבלי שארית,  . 79

 בין אם הם גבוהים ועצומים, בינוניים, קטנים או מזעריים,

 נראים, מתגוררים רחוק או קרוב, לו קיימים -נראים או בלתי . 80

 או מתהווים, 

 לו כל היצורים יהיו שמחים. 

 לו אחד לא ישפיל אחר, לו לא יזלזל בו כלל.  . 81

 לא יבקש סבל עבור אחר באמצעות כעס ומחשבותלו אחד 

 של איבה. 

 

 כפי שאם שומרת על בנה, על בנה היחיד,  . 82

 כך ממש יש לטפח תודעה חסרת גבולות כלפי כל היצורים. 

 יש לטפח אהבה ותודעה חסרת גבולות, ללא חסימה וללא  . 83

 עוינות ושליליות, 

 – כלפי כל העולמות 

 וביניהם.כלפי מעלה, כלפי מטה 

 כל עוד האדם אינו קהה חושים, . 84

 בין אם הוא עומד, הולך, יושב או שוכב,

 עליו לייצב את המודעות הזו, 

 אותה מכנים "משכנו של ברהמה כאן ועכשיו".

 

 כשהאדם אינו מחזיק בהשקפה, מוסרי, ראייתו בשלה . 85

 – והוא מוליך את התאווה כלפי תשוקותיו אל סופה 

 .ישוב עוד לשכב ברחםהוא לעולם לא 
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היא  ...   ההוויה,  שבקצה  והחידות  הפלפולים  מכל  גדולה  בשבילנו,  אולם 

ענף   על  השמש  קרן  עם  אדמות,  עלי  חולין  שעת  של  שבמרכזה  הממשות 

 השקמה, ועם תחושה כלשהי של האתה הנצחי. 

 

ואילו האהבה מתרחשת. הרגשות  ...    ״של״ האדם;  להיות  יכולים  הרגשות 

אלא  מליצה;  זו  אין  אהבתו.  בתוך  שוכן  האדם  ואילו  האדם;  בלב  שוכנים 

המציאות: אין האהבה דבקה ב״אני״ כאילו היה תוכן או אובייקט שלי בלבד; 

כל היא שרויה בין האני ובין האתה. מי שאינו יודע זאת, מי שאינו יודע זאת ב

 . גם אם ישייך לה את הרגשות שהוא חי אותם  –קיומו, אינו מכיר את האהבה  

אהבה היא פעולה קוסמית. מי שעומד בתוכה, ומתבונן מתוכה, בנוכחותו ...  

וכסילים,   ורשעים, חכמים  צדיקים  פחות בסבך העיסוקים;  נאחזים  בני אדם 

 . שקיים והווהיפים ומכוערים, נעשים זה אחר זה למציאות של ממש, ל״אתה״  

 

כל  ...   שווים  זה  בדבר  ל״אתה״:  האחריות  את  עלי  מקבל  ״אני״  באהבה 

רגש   בשום  קיים  שאינו  שוויון  הגדול    –האוהבים,  ועד  שבקטנים  הקטן  מן 

שבגדולים; מן הבטוח באושרו, שחייו מרופדים בחיי אוהבו היחיד, עד האסיר  

ת הגדול מכל: לאהוב  העולם, שעמד בייסורים והעז לעשות א  לייסורי  וכל ימי

 .את בני האדם

 

 
 מרטין בובר, מתוך: ׳אני ואתה׳
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 השלמות של ההתכוונות     
 הנחיות להרהור ותרגול  :האוהבת   

 

     גיל פרונסדל
 

 אורנה ברקאי תרגום: 
 

 

https://www.insightmeditationcenter.org/wp-                                             :מקור
reflections.pdf-content/uploads/2011/05/lovingkindess 

 

   
 

ברדווד סיטי, קליפורניה. הוא    Insight Meditation Center-ב גיל פרונסדל הוא המורה הראשי  

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

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

 ומחברם של ספרים ומאמרים רבים.   
 

 

*** 
 

ידי דיונים עם חברים, עם  -את ההרהורים )רפלקציות( והתרגולים האלה תוכלו להעשיר על

 שותפים לדרך ועם אחרים.    

  

 הרהורים 

חשבו על כמה מהמעשים היותר חשובים שעשו למענכם אחרים מתוך רצון טוב או  .1

התכוונות אוהבת. מה עשה אותם לחשובים בעיניכם? איזו הרגשה הם עוררו בכם?  

במעשים  מההתנסות  למדתם  מה  הדרך?  באותה  לפעול  אתכם  הניעו  הם  האם 

 שמּונעּים מרצון טוב? 

 

חשבו על כמה מהמעשים היותר חשובים שעשיתם למען אחרים מתוך רצון טוב או  .2

בעיניכם? מה הרגשתם כשעשיתם  אותם לחשובים  אוהבת. מה עשה  התכוונות 

 אותם? מה למדתם מכך?

 

יכולים לאמץ שיסייעו לכם לחזק את הרצון הטוב או את חשבו אילו השקפות אתם   .3

ההתכוונות האוהבת כלפי אחרים. איזה היבט באדם האחר יכול לגרום לכם לנטות 

להרגיש כלפיו ידידותיים יותר. רשמו לפניכם חמש השקפות, מחשבות או גישות 

 שיסייעו לכם לפתח יותר התכוונות אוהבת כלפי אחרים.

 תרגולים

התחילו את המדיטציות שלכם בעשר דקות של התכוונות אוהבת.   בחודש הקרוב .1

 שימו לב איך ההתחלה הזאת משפיעה על שאר המדיטציה. 

 

במשך שבוע אחד הקדישו את כל ישיבות המדיטציה לתרגול של התכוונות אוהבת.  .2

 איך זה משפיע על חיי היומיום שלכם? 

 

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
https://www.insightmeditationcenter.org/wp-content/uploads/2011/05/lovingkindess-reflections.pdf
https://www.insightmeditationcenter.org/wp-content/uploads/2011/05/lovingkindess-reflections.pdf
mailto:https://www.insightmeditationcenter.org/
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ביניכם לבין עצמכם מחשבות כשאתם נמצאים בסיטואציה שיש בה קהל, תרגלו   .3

ורגשות של רצון טוב, ידידותיות והתכוונות אוהבת כלפי האחרים שסביבכם. כיצד 

 העשייה הזאת משפיעה עליכם? 

  
התרגול  .4 את  מקדו  ימים  שלושה  במשך  איתו.  מסתדרים  שאינכם  אדם  בחרו 

במחשבות ובתחושות של רצון טוב או התכוונות אוהבת כלפי האדם הזה. שימו לב 

 איך היחס שלכם כלפיו משתנה במהלך אותם שלושה ימים.   

 

 

 

 
 

  

 

 

 

מטא היא היכולת לחבק את כל החלקים בעצמנו, כמו גם את כל החלקים של 

 העולם. 

 

תרגול מטא מאיר את היושרה הפנימית שלנו מאחר שהיא משחררת אותנו  

 מהצורך להכחיש היבטים שונים של עצמנו.

 

אנו יכולים להיפתח לכול עם כוחה המרפא של אהבה. כשאנו מרגישים אהבה, 

שלנו בשלמותם    התודעה  החיים  את  להכיל  כדי  מספיק  ופתוחה  רחבה 

או   נבגדים  מרגישים  איננו  שבהם,  העונג  ועל  הכאב  על  מלאה,  במודעות 

ללא תלות   פגוע בתוכנו  לגעת במה שאינו  יכולים  אנו  ולכן  ידם,  על  מוצפים 

 ב. במצ

 

שהיושרה באמת  רואה  תהיה   מטא  מה  משנה  לא  מופרת,  אינה  שלנו 

  הסיטואציה בחיינו.

 

 
 

 זלצברג שרון

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

 שנטידווה 
 

 לוי היסמין : מאנגלית  תרגום  
 

 "המדריך לאורח חיי הבודהיסטווה"  מקור:
  

 

 ,לּו כל בעלי התודעה

 כל הסובלים בגופם ובנפשם

 באוקיינוס של אושר ושמחהיזכו 

 .בזכות חסד זה שצברתי

 

 לו לא יסבול איש 

 יחלה או יעשה רע 

 לא יפחד ולא ימעיט בערכו 

 .בגלל תודעה השקועה בדכדוך

 

 ,לו יראו העיוורים מראות

 ,לו ישמעו החירשים צלילים

 וכל מי שגופו כורע תחת עול

 .יחדש את כוחותיו במנוחה

 

 ,לו ישיגו הערומים מלבוש

 ,והרעבים מזון

 לו ימצאו הצמאים מים 

 .ומשקה טעים שירווה את גרונם

 

 ,לו יזכו האביונים בשפע

 ,ומי שתש כוחם מצער יתמלאו שמחה

 ,לו יהיו למיואשים תקווה

 .אושר מתמיד ורווחה

 

 לו ירדו הגשמים בעתם 

 ,ויהיו היבולים מצויים בשפע 

 לו יועילו התרופות 

 .והתפילות המיטיבות תשאנה פרי

 

 לו יירפאו כל החולים והסובלים

 ,במהרה ממכאוביהם

 לו ייעלמו כל המחלות מן העולם

 .ולא יופיעו עוד

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
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 לו יחדלו הפוחדים לפחד 

 ,וישוחרר כל מי שכבול

 לו יינתן לחסרי הישע כוח 

 .ובני האדם יבקשו להיטיב זה עם זה

 

 כל עוד יש חלל

 וכל עוד חיים בו בעלי תודעה

 להתקיים גם אני לו אמשיך 

  .כדי למגר את סבלות העולם

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

אהבה, ללא המשאלה להשיג בעלות, בידיעה ברורה שבמובן האחרון אין  

 רכוש ואין בעלים על הרכוש: זוהי האהבה הנעלה ביותר

  

 

 ומהי ההתגלמות הנעלה ביותר של האהבה? 

שעליה הצביע, שאותה צעד  לקץ הסבל, הדרךלהראות לעולם את הדרך 

 . , הבודהההְמרֹוָמם ,הוא ,שלמּות והגשים עד

 
 
 
 
 

 
 ניאנאפוניקה תהרה 

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
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ְקַהא    ))איזון נפשי אּופֶּ
 

   :הרוח השתוות

   פארמי-אופקהא
 

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

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

 ועורכם של פרסומים רבים. 
 

 * * * 

 
 

 , אנו מצפים לדבר הרם ביותר, הטוב ביותר,]ברשימת העשר[משהגענו לפארמי האחרונה  

הפסגה. כך שאולי נתאכזב למצוא שמבחינת השלמויות, מבחינת הפעולות והכוונות, הפסגה 

המצב שבו התודעה נמנעת מהנאה וצער, מעליות ומורדות.    – היא איזון נפשי, השתוות הרוח  

אולי זה לא יישמע כהתעלות מעל הכול, אבל כאימון, זהו מקום עמוק, קשוב ומלא. ואם נבחן  

תודעה עושה בדרך כלל, וכיצד היא נמשכת אל הנעים והמרגש, ונמנעת את זה מול מה שה

 כנראה נכיר בכך שכדי להגיע לאיזון נפשי דרושה עשייה.  –מכאב, אשמה ואובדן 

 

אבל האם יש בזה תועלת? איזו טובה צומחת מאיזון נפשי? ובכן, קודם לכן עסקנו בטוב לב  

, או ״המשכנים השמימיים״,  המה ויהארהברה ובחמלה, ואלה הם השניים הראשונים בארבעת  

שהם אותם מצבי תודעה נעלים, שופעים ופתוחים שבהם אדם רואה באחרים חלק מעצמו.  

המשכן השמימי השלישי הוא שמחה שמביעה הערכה, הכוונה להעריך את מזלם הטוב ואת  

 שמחתם של אחרים.

הזה, זוהי קבלה של   הוא איזון נפשי. בהקשר  ברהמה ויהארההאך העמוק ביותר בארבעת  

עצמנו ושל אחרים במצב של השתוות הרוח. כשאנחנו באיזון נפשי אנחנו יכולים להתכוונן אל 

כל מצב שהאחר נמצא בו, למעלה או למטה, בלי שזה ישנה את האמפתיה שלנו כלפיו. יתר  

  על כן, יש כאן גם הבנה שכל דבר שהאחר עובר ברגע זה, ישתנה, ואנחנו בוטחים ביכולתו 

לעמוד בו. במובן הזה, זוהי מנחה כבירה של כבוד, וגם של פרספקטיבה על המקום, כל מקום, 

שאנו נמצאים בו כרגע. עם איזון נפשי אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו ולאחרים לצמוח מעבר 

ונקודות המבט   בחוכמה שכל מה שמתגלה   –לכל ההבחנות  להבין  יכולים  אנו  למקום שבו 

מופע חולף. ואם לא נתעסק בזה, נטיל ספק, נבחר צד, נאשים או ניתקע,  כעצמי או כאחר הוא  

תהיה לנו גישה למרחב פתוח שאינו יכול להצטמצם לדעה. זוהי הבנה חשובה ביותר. במצב 

של איזון נפשי, אין פניקה, התגוננות, תביעה, דחייה, האשמה, דאגה, ספק או הוקרה; זהו  

 הפסגה. משהו שמוצדק בהחלט להתלהב ממנו קצת. מצב שמאפשר לכל זה להתרוקן. לכן זו

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
https://amaravati.org/dhamma-books/parami-ways-to-cross-lifes-floods/
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 הכלה, לא אדישות  

מחוץ למעגלים של מתרגלים, איזון נפשי אינו זוכה להערכה רבה; למעשה הוא לא מובן כלל. 

יכולה ליצור    אופקהאאכן, המילה   יכולה להתפרש כ"ניטרלי" במובנים של רגש; היא  בפאלי 

שמתייחס בנונשלנטיות, אינו מתערב. אבל איזון כזה    – רושם של אדם אדיש, שלא אכפת לו  

הוא טיפשות: אין בו שום דבר שמקדם. בנונשלנטיות טמון רעיון שווא שאינו מכיר במלואם את 

עה. זו בריחה שמטשטשת ומערפלת אותנו; זוהי הגנה,  הרגש או את תוצאותיהם של מצבי תוד

שאפשר להבין כשחושבים על הדברים הנוראים שאנו עדים להם באמצעי   – חוסר רצון להרגיש  

התקשורת מדי יום. כך, שבמקום להרגיש קרבה ואמפתיה לאחר, בני אדם מעירים איזו הערה,  

אכן, לא קל להיות מודע ומכוונן    מתפלספים, או מדברים על סבל כאילו מדובר בסטטיסטיקה.

 ועדיין להישאר באיזון נפשי.

 

בדרך כלל, כשאנחנו פוגשים משהו לא נעים אנחנו חוסמים אותו, מפנים את מבטנו, לוקחים  

תרופה, או מסננים אותו כדי שלא נמצא את עצמנו במצב שלא נוכל לשלוט בו. כלומר, זה כך  

ה. כשאנחנו חולים, בהתחלה התודעה שלנו עד שקורה משהו שמכה בנו, למשל מחלה קש

נותרת רגועה ויציבה. אך אם המחלה נמשכת שבוע אחרי שבוע, נראה שאינה עומדת לחלוף  

נפש   שווי  להיות  מפסיקים  אנחנו  מחמירה,  אף  מדוכדכים    –ואולי  להרגיש  עשויים  אנחנו 

מידה כזו שאנו  ונואשים. ולא רק מחלה פיזית: אם התודעה נתקפת בחרדה או נתונה במתח ב

מצבי רוח משוגעים או דחפים אובדניים מתחילים להופיע. וכשאנו חושבים   –מתקשים לישון  

על בני אדם שנוטים למות, מאבדים שליטה בגופם או נעשים דמנטיים )מה שסביר שיקרה 

המצבים האלה מטרידים מאוד. כאשר הקרובים לנו הולכים ומאבדים את   –לרבים מאיתנו(  

מאבדים את היכולת לבנות משפטים או סובלים מהתקפי כעס ופניקה, כשבני אדם זיכרונם,  

לא קל כל כך לראות את כל זה במבט פילוסופי. אבל דרך מצבים   –מתפרקים לנגד עינינו  

כאלה ודומים להם, דרך ביטוייהם הרגשיים והרגשות שהם מעוררים בנו, אנו מקבלים הזדמנות 

 נפשי.   לפתח ולדעת את ערכו של איזון

למעשה, הפארמי הזאת שימושית כל הזמן, מפני שגם כשאנו חיים בסביבה מבוקרת שבה  

אנחנו יכולים להיות נקיים, מוזנים היטב ומוגנים, דברים לא נשארים נוחים או מעניינים לאורך 

זמן. לא רק מפני שמצבים משתנים כל העת באופן קיצוני, אלא גם בשל טבעם המשתנה של  

ותפי אנחנו  רגשות  נעים,  די  כשהמצב  'משעמם'.  'מעיק',  נעשה  'נוח'  או  ש'מעניין'  ומה  סות, 

לוקחים דברים כמובנים מאליהם, נעשים משועממים, מרגישים שאנחנו מבזבזים את הזמן  

שלנו, וכן הלאה. השהייה עם הדברים כפי שהם, כשההקשר ניטרלי יחסית, היא לבדה תרגול  

מנזרים, היכן שכל צורכי הקיום מסופקים בחינם ואתה חי  דהמה חשוב. נוכחתי בזה בעצמי ב

ומחויבים להתעוררות   של המזמור הזה    דקלום'האבל    –עם אחרים המקפידים על הכללים 

והזה הוא בלתי נסבל... ושיחת הדהמה משעממת כל כך... ויש לי רעיון מעולה לפרויקט בנייה  

 אילו רק האחרים היו מסכימים איתי...' וכן הלאה.    –

 

התודעה תמיד מוצאת משהו לכעוס עליו או להיות מוקסם ממנו; תמיד יימצא משהו להזדקק  

. זה כך מפני שהתודעה מקבלת קלט במונחים של תפיסות  לו, לדאוג בגללו או להצטער עליו

נעימה או לא שזה טבעי למדי. אבל תודעה שאינה   – נעימה  -ורגשות שנרשמים בה כחוויה 

מפותחת מוסיפה על זה פעילויות מנטליות ודפוסים של השתוקקות, דחייה ואינטרס אישי. אלה 

ומקבל במודעות,  ומוטמעות  שמתרבות  החבויות  הנטיות  מתחילה הם  כשהתודעה  צורה  ות 

בפעולה. עם אלה, ה'קיבולת' של הלב שלנו והיכולת לראות מצטמצמות. איננו חושבים עוד על  

מזלנו הטוב וכמה גרוע יותר יכול היה להיות; אנחנו שוכחים ומאבדים את האמפתיה לחוסר  

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


 
 

  

 
 - 15 - 

   מטא ואופקהא                                www.buddhism-israel.org       2022 ספטמבר-יוליגיליון          

 

ם והמעיקים  מזלם של אחרים; ואנו מרחיקים מאיתנו את כל הצדדים המכוערים, הדוחים, הקשי

 של חיינו.  

כך שאזור הנוחות שלנו הוא רק אחוז קטן ממה שבעצם מתרחש. שאר החומר מצוי מעבר לו,  

היכן שברגע שאנחנו פוגשים בו אנחנו נתקפים עווית, מפני שהתודעה שלנו פשוט לא יכולה  

טה  להיות עם אותם פחד, כאב או פגימּות. וכך אנחנו מתעלמים מהם. במקום זה התודעה נו

לדמיין את הטוב ביותר, רוצה את הטוב ביותר, ורוצה להיות המנצחת. זה המסר של החברה.  

וכל דבר שאינו מתאים לקריטריונים האלה נחשב לסוג ב' שיש להרחיק מאיתנו. חברה באופן 

כללי נוטה להרחיק את העני, את חסר ההשכלה ואת הבלתי כשיר. אנחנו מרחיקים אותם; ואז 

מהם; ולכן אנחנו מרחיקים אותם עוד יותר. ואותה תודעה שמרחיקה מופנית  אנחנו חוששים  

טוב   מספיק  להיות  יכול  לא  אחד  ואף  טוב,  מספיק  אינו  לעולם  אחד  אף  עצמנו.  כלפינו  גם 

לעדשה  מבעד  כשמסתכלים  ביקורתית.  תודעה  אותה  של  המבט  מנקודת  בו  כשמתבוננים 

וזו    – קים, מספיק פיקחים, מספיק רגועים  הזאת, לעולם לא נהיה מספיק טובים, מספיק חז

אשמתנו. כך שאנו דוחים את עצמנו, מרחיקים מאיתנו את התמיכה שיכול להעניק לנו חום  

 הלב שלנו, ועדיין אנחנו תובעים מעצמנו להיות הטובים ביותר.  

 אמפתיה בהשתוות הרוח  

בלה עצמית. טיפוח  הדרך היחידה להיחלץ היא באמצעות גישה אחרת: פיתוח איזון נפשי כק

. לדוגמה במדיטציה: כשזיכרונות דהמההגישה הזאת הוא אחת התמות המרכזיות בתרגול ה

איך  המחשבה  את  בצד  מניחים  עוצרים,  אנחנו  עולים,  מכוערים  תודעה  מצבי  או  מכאיבים, 

הדברים צריכים להיות, ושומטים את הניסיון לנתח או לתקן את התודעה. בבדיקת התגובות 

אמפתיה שיש בה איזון נפשי. אין   מתפשטת בתודעתנו תחושה של ,לי לשפוט אותן(האלה )ב 

 צורך להיאבק: 'אני יכול להיות עם זה'.  

 

אני אוהב לראות בתהליך הזה שלושה שלבים: שימו לב, ִפגשו את מה שעולה, והכילו הכול. 

ת ההתבוננות  כלומר, הרגישו את המחשבות, את הרגשות ואת התחושות כפי שהם; הרחיבו א

כדי להרגיש כיצד הם משפיעים על הגוף; והניחו לתשומת לב אמפתית לשהות מעל כל זה. אל 

זו אינה הכלה מלאה. במקום זאת, רככו    – תתעסקו בדברים, ואל תחכו פשוט שהם יסתיימו  

שיעלה   הבא  הדבר  אל  גם  להמשיך  הזה  לתהליך  ואפשרו  כולן.  את  וכללו  גישות  אותן  את 

יהיה מה שציפיתם. אבל, ככל שתתמידו בתהליך    –רגישו שחרור  בתודעתכם. ת שאולי לא 

הזה, כך תוכלו לבטוח יותר בהשפעתה של מודעות שיש בה איזון נפשי. וזו נקודת המפנה 

. דהמההאמיתית. מפני שכשיש לכם הכלים, אתם להוטים לראות את כל החיים שלכם כתרגול  

ומתגוננים, ואתם תרים אחר הסימנים שמסגירים   אתם רוצים לראות מתי אתם נעשים פגיעים

והתכווצות   התנועה   –מבוכה  הכול,  ותכילו  תתרככו  תתרחבו,  לב,  תשימו  שאם  מאחר 

 להתעוררות תימשך.

אם כך, כשלמות, איזון נפשי הוא כוונה או "שריר מנטלי" ולאו דווקא רגש. זה הלב הרחב שיכול 

תפיסות בלי להתערער. והוא מתחזק לכדי מצב  להחזיק ביציבות ובמודעות מלאה ברגשות וב

עולה,   פארמיטותתודעה כאשר הוא נתמך ב לנו לראות שרגש  איזון נפשי מאפשר  אחרות. 

לחוש אותו במלואו ולהניח לו לחלוף. זה מה שעושה אותו יעיל כל כך: איננו זונחים את העולם, 

  – אלא מפתחים לב שהוא גדול מספיק כדי לחבק אותו. ועם זה מגיעה גם ההבנה שהעולם  

ואפילו ההכר מנטליות  פעולות  תפיסות,  רגשות,  עצמה  צורות,  לו    –ה  שאין  חולף  דבר  הוא 

בעלות עלינו. כך שאין צורך לברוח, וגם לא לסלק שום דבר מחיינו. איזון נפשי חיוני אפוא כדי  

שלב   באותו  האש  התפשטות  את  מתחילה   –  יטותהפארמבכל    –לחסום  ההתנגדות  שבו 
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או   להתלקח. אתם יודעים: כשהתודעה מתחילה להרגיש חסרת מנוחה כשמפתחים סבלנות,

להם'   מגיע  'לא  ללחוש  או  בנדיבות,  כשמדובר  זה?'  את  לעשות  צריך  אני  'למה  לרטון 

כשמטפחים מטא. כשאנו באיזון נפשי מול השיטפונות האלה, איננו נלכדים בהם ואיננו נסחפים. 

 כך הפארמי הזאת נעשית הבסיס שלכם.   

 

 שלוש הידיעות 

ד יהיה הבודהה כשישב תחת עץ הבודהי  כמבוא לפארמיטות, הבאתי את סיפורו של מי שבעתי

ידי קריאה לאדמה להעיד על השפע העצום של -ופגש, ואז דחה, את גייסותיו של מארה על 

שלמויות שצבר במהלך גלגולי חייו הקודמים. תיאור אחר מדגים את חלקו של האיזון הנפשי 

בו זו אחר זו: ( הבודהה מספר על שלוש ידיעות שעלו M.36באותה התרחשות. בתיאור הזה ) 

הנטיות  של  הסוף  וידיעת  ותוצאותיהם;  הרע  הטוב,  טבע  ידיעת  הקודמים;  חייו  של  ידיעה 

 והשטפים הגורמים לסבל. 

 

כך שראשית, כשתודעתו 'מרוכזת ושרויה בשלווה', תשומת ליבו התרחבה והקיפה את גלגולי 

או    –ם יכולים לזכור  חייו הרבים. כעת רק דמיינו שאתם עושים כך לגבי החיים היחידים שאת

והרהרו בפיתולים ובתפניות של   –מקדו את תודעתכם בפרויקט כלשהו או במערכת יחסים  

קבלת  רצויה;  לרגע  זמן,  בזבוז  היא  לרגע  נאבקת,  לרגע  מרגשת,  לרגע  שיצרו:  הדרמה 

החלטות, תחושה קשה כשניחתת מכה, ואז תחושה טובה כשחלה פריצת דרך... וכן הלאה. 

לים לעשות זאת בלי להגיב, להירתע או לשקוע בנוסטלגיה? האם אתם יכולים  האם אתם יכו

להפסיק לשפוט, לחדול להיות קורבן או כוכב? אם אתם יכולים להמשיך להיות עדים לכל אלה 

בשלוות נפש, האם תוכלו לומר שהחיים האלה טובים או רעים, או שלא היו ועדיין אינם בדיוק  

נסות מלמדת? זה השלב הראשון של איזון נפשי נבון. כך, בהיעדר והאם אין זו הת   –כפי שהיו  

 שיפוטיות, התודעה נשארת פתוחה והלימוד מעמיק.  

הבודהה הגיע  השנייה  הידיעה  את -אל  כשהרחיב  נוספת:  והעמקה  התרחבות  דרך  לעתיד 

ההתבוננות מעבר לעצמו, הוא הרהר בכל היצורים החיים את חייהם עם עליות ומורדות כפי  

שלכל   – (ַקְרָמה)  ַקָמהשהוא חי את חייו, וקוצרים את תוצאות מעשיהם. זו הייתה ההבנה של 

יש תוצאות. זהו חוק הסיבה והתוצאה. הוא לא אישי, ואינו מטיל אשמה.  פעולה, אפילו מנטלית,  

החוק אומר שמעשים, מחשבות ודיבור מרוממים אתכם למצב בהיר או מושכים אתכם מטה 

אפל   העדן,    –למצב  בגן  בוחרת  הכוונה  בבסיסם.  שעמדה  הכוונה  של  האתי  בטיבה  תלוי 

ביניהם   כלשהו  במקום  או  ורג  –בגיהינום  רגע  לתגובות  בכל  מעבר  רואים  אתם  ואם  ע. 

ולקבוע את המהלך   יכולים לחקור  לכוונת התודעה. אז אתם  ולהסברים, אתם נעשים ערים 

 הנכון.  

כך שהכוונה של איזון פנימי מייצרת כוח לא מּוטה המאפשר לכם לראות יותר בבהירות. ולהציע  

רים שלי רכש פעם  זוהי מתנה יקרת ערך. אחד החב  – את הכוח הזה לעצמכם או לאחרים  

בדרכי מרמה תרופות מרשם ְממכרות. אשתו ידעה על כך ובאופן טבעי הייתה מודאגת מאוד. 

אך במקום לבקר אותו על מעשיו, היא המתינה בסבלנות וברגע המתאים אמרה לו באופן רגוע  

ואכפתי שמה שהוא עושה יסבך אותו בצרה גדולה, הוא יאבד את כבודו העצמי ואת השלווה 

שית שלו, וגם יסתבך עם החוק. אך היא הבהירה לו שהבחירה איך לפעול תלויה רק בו.  הנפ

דיבורה המתון, בלי דרמות והאשמות, חלחל עמוק, ובעקבות העידוד הזה לשקול בתשומת לב  

 סיבה ותוצאה הוא שינה מיד את התנהלותו.  
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פעולה. במקום זאת, אם כך, איזון נפשי אינו פסיביות או הימנעות מהערכה של אפשרויות  

המצפון   ותגובתיים.  מתגוננים  אשמים,  פחות  להרגיש  לנו  גורם  פנימי  איזון  מיושם,  כשהוא 

שקיים בנו באופן טבעי יכול להתעורר ולהנחות אותנו למה שבלב ליבנו אנחנו יודעים שהוא  

תגובת הגיוני, נכון. גישה נוקשה מדי רק גורמת לתודעה להיסגר ולהתגונן, או שהיא גורמת ל

נגד. מצד אחר, גישה פסיבית, שבה הכול בסדר ולכן אנחנו מתעלמים מעצה נבונה, משאירה  

ידיעת  את  כוללת  הבודהה  דרך האמצע של  העיוורים.  ולהרגלינו  שלנו  לדחפים  טרף  אותנו 

הסיבה והתוצאה ורואה את הכוונה, במקום את העצמי, כ"בעלים" של הפעולה. כך שתורת  

ק לנו  מציעה  במקום  הבודהה  בנו,  המוסרי הטבוע  החוש  ברורים המכבדים את  ווים מנחים 

 התלונות הצדקניות המציגות אותנו כילדים מפונקים חסרי תקנה.

עם זאת, איזון נפשי מתמיד דורש מאיתנו תשומת לב יציבה שאינה נרתעת מקושי כדי להעיד  

ית, ומה שעשית לטוב על כל פעולותינו. כך שמדובר בקבלה עצמית בלתי מותנית: זה מה שהי

רק הישאר מכוונן. כך תוכל התודעה לפעול בלי התהלוכות   –ולרע. בלי לצנזר, בלי להצטדק  

של השיפוט העצמי. היא תוכל להעמיק ולראות שמה שכל אחד מאיתנו חווה כ'אני' הוא למעשה  

הנושאים    , לא גורל עיוור או עצמי פגוםקמהההשתלשלות של סיבה ותוצאה, לטוב או לרע. זוהי  

לעתיד לא נח בהגיעו לידיעה הזאת, -עימם את התודעה ויוצרים היסטוריה פרטית. הבודהה

אלא חדר עמוק יותר. בוויתור על צער או על התלהבות בעקבות ההבנה שהבין כעת, תודעתו  

ידי השגה או היפטרות;  -: החיפוש אחר אושר עלקמההעמיקה לבחון את ההנחות התומכות ב

ידי אימוץ השקפה דתית או פילוסופית; ההיאחזות בתפיסה הרואה -החיפוש אחר ביטחון על

את התודעה כעצמי בלתי משתנה; והכחשת חוסר הסיפוק שלנו יום אחר יום מכל אלה, שאיננו  

קפות, התשוקה להתהוות מודים בה. כפי שראינו, אלה הם השטפים של הנאות החושים, ההש

והבורות. כשחדר מעבר לנטיות האלה, כשראה אותן כפי שהן, תודעתו השתחררה מכל סבל  

 ומועקה. זו הייתה הידיעה השלישית.  

כינוי אדם שהשתחרר לגמרי בשם כלשהו יכול להיות עניין מבלבל, לכן הוא התייחס לעצמו  

'ַטְטַהאַגָטה' יותר 'בודהה' )זה שהלך כך(, אף שאנחנו משת  כאל  משים לרוב במילה הנוחה 

לדוגמה,   אותו.  הטריד  לא  זה  לתואר.  זקוק  היה  עצמו  שהוא  לא  מלא(.  באופן  יודע  )ער, 

( הוא יעץ לנזירים כיצד להגיב כשהם שומעים אחרים ממעיטים  D.1סוטה' )  ב'ברהמהג'אלה

  – ששיבחו אותו  בערכו או מהללים אותו. בין שכעסו כשנאמרו דברי זלזול, ובין שהתלהבו כ

תשובתו לנזירים הייתה, 'זה יהיה רק מכשול עבורכם'. התגובה הנכונה היא פשוט להתייחס 

לזלזול או לשבח כמוטעה או כמבוסס היטב. אין צורך להגן או להצדיק שום אדם; מאמץ כזה  

מעודד השקפות, הזדהות ועימותים. אבל, זה לא כאילו אין הערכות ושהכול אותו דבר; בהחלט 

יש הערכה ויש תגובה. אבל התגובה מגיעה מתודעה מאוזנת במה שנוגע לזהות ומאפשרת 

כ'כאלה',  נראים  דברים  אישיות.  על  לא  והתנהגות,  פעולות  על  ברור  באופן  לדבר  להבחנה 

 'פשוט כך'. זה ש'הלך כך' רואה אפילו את האמת כ'כך' בלי היאחזות.

המאפשר עמוקה  ענווה  נמצא  נפשי  באיזון  כל ולכן,  זהות,  כל  מאימוץ  להתרחק  לתודעה  ת 

השקפה, כל שיפוט. כשהתודעה מאוזנת, הכוונות של חוכמה ּוויתור בוחרות לזנוח את סיבת 

 הסבל, וטוב לב וחמלה מעודדים אחרים לנהוג באופן דומה.

 

 פיתוח השתוות הרוח במדיטציה 

נפשי מתחיל בבית איזון  גם התרגול של  רבות מהשלמויות האחרות,  כל הפארמיטות כמו   .

מקבלות את כוחן המלא רק כשהן מבוססות על תשומת הלב האינטימית של מדיטציה. במילים  

פשוטות, תרגול מדיטציה מפתח איזון נפשי בשתי דרכים. הראשונה היא ייצוב האנרגיה של 
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ידי איסוף שקט של התודעה שבעזרתו ההתמקדות בדבר אחד מרגיעה,  -התודעה. זה קורה על

ומחזקת את האנרגיה שלה. כשהתודעה מניחה בצד מגע חושי חיצוני ואת הסערה  מאחידה  

הגוף.   של  האנרגיה  עם  אחת  ונעשית  נרגעת  התודעה  של  האנרגיה  מעורר,  שהוא  והקסם 

תודעה כזו יכולה אז ליהנות מהחיּות שלה עצמה ולהרחיב את מודעותה בלי לאבד את המרכז.  

רוגע והנינוחות של התודעה מתעדנים ומתייצבים ומותירים  ; וככל שהוא מעמיק, הַסַמאְדִהיזהו  

הנוגע לאנרגיה שרוטטת או מתהדקת, עולה   –בהירות ואיזון פנימי. זה נקרא פיתוח 'תודעה'  

 או מקרינה, תלויה בתפיסות ובתחושות.

 

ועל התודעה,  של  האנרגטי  ההיבט  את  להכיר  לומדים  אנחנו  שבמדיטציה  פיתוח  -כך  ידי 
וטיה הזה  האנרגיה  במצב  והולכים.  שבאים  הדברים  בכל  ולא  בה,  לנוח  יכולים  אנחנו  ורה 

התודעה נשארת באיזון: היא לא נמשכת החוצה, נדחפת פנימה או מזדעזעת בעקבות אירועים.  
 זה הבסיס שעליו היא יושבת; בלב העולם, היא עדיין חשה שלמה, בריאה ובטוב.   

 

ון פנימי היא בעזרת היכולת של התודעה לדעת,  הדרך השנייה שבה תרגול מדיטציה מפתח איז

: ידיעה חודרת שיכולה להבחין ְנַיאָנה( שנקרא  ַפְנַיאלהבין הבנה עמוקה. זהו היבט של חוכמה )

זו שכחה'. אפשר   זוהי היזכרות,  זו סלידה.  זו חיבה,  רוח;  זה רגש, זה מצב  ש'זו מחשבה, 

ולא   מאוזנת  שתהיה  כך  כזו  הבחנה  למחשבותינו, לתרגל  ערים  שאנחנו  בזמן  מּוטה; 

לתחושותינו ולמצבי התודעה שלנו, נוכל לתרגל כיצד לא להירתע, לא להתחמק, לא לשבח ולא 

 להאשים. 
 

ככל שנוכל יותר להתנסות ולהגות בחוויה, כך נראה אותה יותר כנגרמת )ולכן ניתנת לפירוק(, 

( רואה חוויה במונחים של שלושת ִויַפַסַנאהזאת )ניתנת לשינוי, ולא שייכת לאף אחד. התובנה  

מבחינה מסוימת, הם : היעדר השתוקקות, היעדר סימנים והיעדר עצמיות.  השערים לאלמוות

נקודת מבט מתוקנת על הדרך שבה אנחנו מסמנים או תופסים    –אותו דבר  ל  מתכנסיםכולם  

לא באופן  הזה,  ללא המבט המתוקן  כלל.  בדרך  אנח-דברים  עלמודע  דברים  מסמנים  פי  -נו 

נעים. וכך אנחנו מנסים להשיג -פי טבעם הנעים או לא-רצויים, כלומר, על-היותם רצויים או לא

נעים. אבל במדיטציה אתם מגלים שאינכם יכולים להשיג או לברוח  -את הנעים ולהתרחק מהלא 

וחים. ככל  ממה שעולה. ככל שתרצו יותר להשיג שלווה ושקט, כך תיעשו יותר מוטרדים ומת

שתנסו יותר לסלק מתודעתכם רגעים של טיפשות וכיעור, כך הם ימשיכו ויסתערו עליכם, וביתר  

לב   להיות בתשומת  היא  היחידה  האמיתית  מגלים שהאפשרות  מה אתם  זמן  לאחר  שאת. 

ולאמץ התבוננות מתוך איזון נפשי. וכשהכוונה השלווה לאיזון מתפשטת בתודעה, שקט פנימי,  

 להתממש.     טבעי, יכול

  

 העמקה לתוך התודעה חסרת הסימנים 

ידי חדירה לתהליך התפיסה שלנו, המתייג או מסמן כל -תובנה מקדמת את התהליך הזה על

ניהול התזכורות המנטליות  ידוע, של  זיהוי אובייקט כמשהו  דבר. תפיסה היא הפעילות של 

זה איום,  זהו  משעשע,  זה  נורא,  'זה  דברים:  שמסמנות  אך   הזעירות  הלאה.  וכן  מדהים', 

כשאנחנו מזהים שמה שאנחנו חווים הוא ארעי ומשתנה, אנחנו רואים שכל התוויות השמורות 

בזיכרון אינן נכונות באופן סופי וקבוע. במילים אחרות, הסימון של דברים כאילו הם תמיד כך 

ו אותם. כך פי מצבי הרוח שלנו, נקודות המבט שלנו וההקשר שבו חווינ-או אחרת משתנה על

לעצמם.  הם  שדברים שרצויים לנו תלויים ברצונות שלנו, ולא באיזו תכונה שטבועה בהם כש

להירדם.   מנסים  כשאתם  נוראה  אך  רוקדים,  כשאתם  נהדרת  היא  קצבית  מוזיקה  לדוגמה, 

התמקדות בטבעה החולף של החוויה רגע אחרי רגע אולי לא תגרום לכם לשקוע מיד בשינה,  

להגשמה   –י ישקיט את חוסר המנוחה ואת הכעס. תובנה מתמירה את הסימנים  אבל איזון פנימ

 של היעדרם.
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לעיתים התפיסה, 'יצרנית הסימנים', נתקפת תזזית: נאמר, בסיטואציה שיש בה סכסוך והיא 

צודק. הצורך להחליט גורר את הצורך לקחת צד ולנקוט עמדה. זה בתורו -רוצה לסמן צודק ולא

השק לגבש  לנו  אותם גורם  ומסמנים  ולשלילה  לחיוב  אדם  בני  שופטים  אנחנו  מוצקות;  פות 

כטובים או רעים )וכמובן, אנחנו עושים את זה גם לעצמנו(. כשמדובר באירועים בעולם, תמיד  

יש מישהו שאפשר לתקוף או להכפיש, הרודן של הימים האלה או השר המושחת של השנה.  

ים הלבנים. אבל בשנה שלאחר מכן נמצא שמה  ויש גם מי שאתם יכולים להריע להם, האביר

 שמניע את האבירים הלבנים הוא טובתם שלהם, וכעת הם הנבלים.

זה הסיפור הפוליטי, לא כך? איך מעצמות המערב יכולות להצטייר כמי שמשחררות מדינות  

ואיך בעלי    –אחרות ממשטריהן הרודניים   כך כמּונעות מאינטרסים כלכליים.  ומתגלות אחר 

נו מתגלים כמי ששקועים באותם מעשי שחיתות כמו אויבינו. אנחנו מתמקדים בסימן של  ברית

הטוב ומתעלמים מהסימנים האחרים, או שאנו עושים את אותו הדבר עם הסימן של הרע. אבל  

'בני העם שלי,  אנחנו מזהים שהתפיסה מושפעת מהאינטרסים שלנו:  מאוזנת  כשההבחנה 

 תובנה מגלה את היותנו מּוטים.    הדת שלי מול הדתות האחרות'. 

שיעור   והיעדר  קיבלתי  סימנים  בטיבט.  בהיעדר  בקבורת שמיים  בעת שהשתתפתי  עצמיות 

 – בקבורת שמיים, הגופה מונחת על האדמה ומבותרת לחלקים כדי למשוך אליה את הנשרים  

הנוחתים בלהקה וטורפים את בשרה. לאחר מכן כותשים את העצמות לאבקה ומפזרים אותה  

- אתם רואים שתייםברוח. זה מבעית מספיק כשזה מתואר במילים... אך בחיים האמיתיים, כש

מפני שהתודעה   –שלוש גופות של בני אדם שמתו לא מזמן מושלכות מעגלה, יש הלם תפיסתי  

'מסמנת' אותן כ'בני אדם ישנים'. וכשהקצבים מתחילים לבתר אותן כאילו חתכו נתח של בשר 

בקר... וכשבתוך דקות מעטות להקה גדולה של עופות להוטים מכסה כליל את הגופות כהמון  

תנשם... ואחרי כמה דקות הם נעלמים ומותירים אחריהם רק ערימה מפוזרת של עצמות...  מ

הסימנים של 'אדם' )אביו או אימו של מישהו(, 'גוף אנושי', 'בשר' ו'עצמות', מבזיקים בתודעה  

בעוצמה ונעלמים. כל מה שנותר הוא בהירות מפוכחת וריקה. אז אתם מסתכלים על גופכם  

אחרים סביבכם: מבוגרים, צעירים, זכרים, נקבות, שמנים, רזים. ואתם   שלכם ועל גופם של

אומרים, 'מי אלה?' גוף כשלעצמו הוא לא דבר ולא שום דבר. אבל הוא בוודאי לא 'אני' או 'שלי'. 

אי יש  נפסק;  הסימון  לו  שנתנו  הסימן  או  התווית  אינו  שאובייקט  מבינים  ואי-וכשאנו  -סימון 

 .  הזדהות עם אותו אובייקט
 

לכך יש גם השפעה עמוקה על הגורם המנטלי שמייצר סימנים, אותו מזכיר פנימי זריז שתמיד 

הסימן. הוא עסוק מאוד, נכון? אך כשכל הסימנים נראים יחסיים,    –מספק לנו את השם, הדעה  

וכשיצרן   הפסקה.  לקחת  יכול  המזכיר  אז  הכפייתי,  האישי  האינטרס  את  בצד  וכשמניחים 

בחופשה נקרא  הסימנים  זה  עמוק.  רוגע  בטעמו של  לחוש  נוכל    ( atammayatā)  ַאַטָמַיַטא, 

עשייה של ״זה״[, הגשמת המקור של התודעה. אין הזדהות, אפילו עם הידיעה  -]מילולית: אי

ועם    –שהיא מקום המסתור האחרון של השקפת העצמי. אין צורך פנימי לדעת ולתאר דבר  

 [, או במילים אחרות, התעוררות מלאה. ַנאָמה] זאת יש מודעות צלולה. זה חדילת ה'שם'
  

בשלמויות האחרות ומיושם על תגובות התודעה בעת מדיטציה, משחרר כל   תחום איזון נפשי, 

  –   ַאַטָמַיַטאהעת את ההעדפות שמעצבות את עולמנו. כשהתודעה משחררת באופן מלא, זוהי  

ואין כוונ ה. האנרגיה של התודעה אינה השכבה העמוקה ביותר של מודעות שבה אין סימון 

( התודעה  שחרור  מתייגת.  לא  אך  צלולה  שלה  וההבחנה  ושחרור  ִוימּוִטי-ֹוֶצ'טמופרעת,   )

להגיב או להרחיק, ואין רעיונות להיצמד   דחף התאחדו. אין   (ִוימּוִטי-ַפְנָיאבאמצעות החוכמה )

 הניבאנה', מוגשמת.-אליהם. תכונה בסיסית יותר, 'יסוד
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   דק חבל  עלהליכה :  נפשי איזון 
 עם לב של סבתא

 

      רושי ג'ואן הליפקס
 

 אילת ירון תרגום: 
 

 

a-with-rope-tight-the-walking-https://www.upaya.org/2020/09/equanimity-   :מקור
heart/-grandmothers 

 

  
 

הליפק ג'ואן  של ) (Joan Halifaxס רושי  הראשית  והמורה  המייסדת  זן,  כומר     Upayaהיא 
 Institute and Zen Center    היא הליפקס  ד"ר  מקסיקו.  ניו  פה,  בסנטה 

 הבולטות בעולם של בודהיזם מעורב חברתית  ומהפעילותבהכשרתה,  אנתרופולוגית 
(Engaged Buddhism) תה שותפה בתחום זהיין הפרויקטים הרבים שהקימה והי. ב : 

Zen Peacemaker Order ,Upaya Prison Project ,Being with Dying . 

 

 

*** 
 

 של   בשמחתו, חמלה, שמחה  אוהבת  התכוונות  –  הגבולות  חסרי  המשכנים  ארבעתאת  

שנות   הציגה  –  פנימי  ואיזון  האחר בתחילת  זלצברג  שרון  הבודהיסטית  המורה  בפניי 

"נחמד". אבל שרון אמרה לי   כזה  תרגול לגבי    ספקניתזן וקצת  אדם של  השבעים. הייתי  

"  המשכניםקשורים לכל אחד מ" ש  המשפטים עם    פנימית  עבודה  לעשות,  לתרגלפשוט  

 אמרתי לעצמי. וכך התחלתי. ?, למה לאטובנו את חיי. ושהם ישַ 

  ים איך זה, חושב  ים יודע   ם פיתי. אתשצָ   זמן מכפי הרבה יותר    ארךשזה  אף  שרון צדקה,  

 בשבילי . אבל  בתוך זמן קצר  יבאורח פלא  יצוצופשוט    האלה האיכויות  ש קסם ו  שיתחולל

 .אחר כךכמעט חמישים שנה  בעיצומותהליך איטי ואני עדיין   זהו

כאן. אבל   םעליה  הרחיבאין צורך לש  כךשל שרון,    הבספרי  המשכניםעל  אפשר לקרוא  

 ה, בעיצומה של מהומה פוליטית, מגפה עולמית, קריסהסתווישוויון  ה  יום, לפני  הזה  הערב

מתקרבותמיתאקלי ובחירות  גזענית  אלימות  ב   לנשיאות]הבחירות    ,  [,  2020- בארה"ב 

שהוא בעיני המשכן ,  נפשי  איזון  אל  מכוונתשלי    תודעה, הומאוימותשנראות מסובכות  

 . מכולםהמאתגר 

 את האומץלי    נותנת  מתנה וקללה,  היא  הזאתאנרגיה  האני אדם אנרגטי ותמיד הייתי.  

 תכונה דעות מוצקות,    עם, אבל אני גם אדם  קשים   ומצביםפרויקטים    יעל  לקבלהרצון    ואת

 ברני הוא ש  תללא רחמים. אני חושב  עליה  קניט אותיהיה מהמורה שלי ברני גלסמן  ש

לשמור על הזאת  היכולת  על  ,  נפשי  איזוןביותר על  המאלפים  את השיעורים    אותי  לימדש

, לא משנה עד כמה הוא קשה. הוא היה יושב מוזר  הוא  כמה  עד, לא משנה  מצבכל  באיזון  

אושוויץ    הקבורה  באתר היסטוריה   של  בהיבל,  מעורערת  בלתי  מלאה  בנוכחותשל 

. הוא עשה את זה, לשאתטסקית ואכזרית שקשה אפילו לדמיין וכמעט בלתי אפשרי  גרו

לקרות שוב.   הזאת, כדי שנוכל להישבע שלעולם לא ניתן לזוועה האנושית  ובשבילנואיתנו  

 רכה. תוחזעם  אך, איתן גב עם  ,נפשיישב שם ברוגע, באיזון הוא 
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"אּו  לאיזוןפאלי  בהמילה   היא  כמי   פירושהמילולית  .  " אקהַ פֶ נפשי  מעבר".  "להסתכל 

יודעת  ההתבודדות שלי, אני    מקוםל סביב  שמרכסי ההרים הגבוהים    אל   טפסל  תשאוהב

בפרספקטיבה,    רואים",  מעבר  מסתכלים" כש  הרגשהה  מהי כאילו   מתבונניםדברים 

 בתכנים  התבוננותמודעות, -פסיכולוגים חברתיים היו קוראים לזה מטאש תכןיי. מלמעלה

סוג אחד של   ואיום אפשרי. זה  מול  מוצפים רגשיתלהיות    בלי,  על  ממבט  שחווים  מה  של

  היינו , כאילו  מקורקעים  לגמרי  כשאנחנו  אנו חשים  תנפשייציבות  . סוג אחר של  נפשי  איזון

 הכבידה.כוח של  וברית יבעל

יציבות  ם דיותפקהאחד   נאבדהוא    תנפשי  של  אף אחת   בגלל  האיזון  את  לשמור שלא 

  הפסד ורווח.  ,חרפה ותהילה  ,שבח ואשמה  ,הנאה וכאב  –  " ארציותמ"שמונה הדהרמות ה

 דק חבלעל  להולכים בדומה, תומךבסיס  על  שלנו   ָמָסההמרכז אנחנו צריכים לשמור את 

"הרוחות הארציות".   בגללמשקל  השיווי  את    לאבדלא  כדי  ניק ולנדה,  ומאדאם בלונדין  

 חיינו.ב למתרחש תמיכהלנו בסיס  מקנהשהוא  ידי -עלנפשי מגן עלינו  איזון

  מול טוב  והרצון ה   האיזון הנפשילשמור על  יתקשו  רובנו    בעולם כיום,  הקוטבייםתנאים  ב

 בתוכנו מהסבל    יםמנותק  להיות  ,הצדן  מ  לעמוד  איננו רוציםודאות.  -רבה כל כך ואית  שליליּו

. אפשרותהיא לא    הצדן  מחברתית, כך שעמידה  ופעילים  רבים מאיתנו מעורבים  וו.  נוסביב

הוא מתנת "הלב   כל כך  זן במשך זמן רב  תמתרגל  היותיבאחד הדברים שלמדתי    ,אבל

, אבל אתה  כולו  כך: "אתה יכול להבין את הבודהיזם  את זהסח  ישל סבתא". איהיי דוגן נ

  רובאישין   שלך אלא אם כן יש לך  ולתבונה  עבר ליכולת שלךלעשות דבר שהוא מלא יכול  

robaishin),) גדולה חמלה שללב/תודעה  ,סבתא שלתודעה /לב ".  

טובה   חייה    רואה   אינהסבתא  היא    כענייןאת  מןאישי.  עומדת  "הצד  לא   מביטה, אלא 

, חמלה ושמחה ברווחתם של אחרים;  התכוונות אוהבת  היודע מהן  יציבמעבר"; יש לה לב  

 . תמורהדבר בלפות בלי לצַ  יכולה שהיא מהכל  את הבתוכנו מציע כזאתסבתא 

  קליגרפיה ה  ומאסטרדוגן    שלמתרגם  הלא דוגן הכיר לי את "רובאישין" אלא חברי הוותיק,  

אישה אותה  ", הלב של סבתא, הוא  הוא אמר לי ש"רובאישין  אחד יום  קזואקי טנהאשי.  

  ללא,  מעמדה  חסר. היא האדם הזה  העתיקה  בסיןמוכרת עוגות תה  בצידי הדרך הזקנה  

או בה  לא רוצה    וגם  אמינות  חסרת  היאנוגעות בה.    אינן, ו"הרוחות הארציות"  כוח עניין ב

וגם  לה  זקוקה ממנה  ואמיץ  מתעלמת  היא. התעלמו  עז  לב שנעשה  גם  לה  יש    בגלל . 

 טבעה האמיתי. םה הגבולות חסרי המשכניםקה, וארבעת מצו

זוכרל  בקשר אני  אמרה    תרובאישין,  טולקו  הכ  פירושו  נפשי  שאיזוןשטארה  ל  ולאהוב 

על זה כל   ת. אני עובדרציני  תרגול  ובאותה מידה. כששמעתי את זה, חשבתי: וואו, זה

נכשל ובעיקר  עדיין  תיום,  אני  כן,    מתייצבת, אבל  יש שם  לא  עדיין אני  למשימה.  . אבל 

  ההתבודדות   בבקתת  לעצמימאוד  קרוב    ה. אני חימגלה את פניורובאישין  הרגעים שבהם  

. קרב מותהש תגוסס הלחבר האת יונקי הדבש ומקשיב השלי בהרים, אני מאכיל הקטנה

רי מקב  טיפולשהרופא  ב  צופהאת רצפת הבקתה הקטנה שלי בכל בוקר, ואני    שוטפתאני  

 כרתו נ  עתה  שזה  עץ  בולי  גוררת. אני  שחק את כוחותיו  הקטלנימהווירוס  רבים מדי  מוות  

. עבודתה  תחת עומס  שכרעה  הדת  אשתמקום ל  ושומרתכהכנה לחודשי החורף הארוכים  

את    וחשתי,  במספר  12-ה  ,צעיר ויפה שזה עתה יצא מניתוח  נערכשראיתי את פניו של  

בי. כששמעתי מהרופא יל רכס ההרים כדי לחזק את לא  טיפסתי  , מויהכאב העמוק של א

מהר תוכל להגיע    לא  אבד את תינוקה אםעלולה להנפאלי על האם העיוורת בגורקה ש

כבר  הלבית   והלילה  בתנור    הבערתי,  לרדת  החלחולים,  האש  הקטנה   תיבבקת שאת 
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 ּהתינוקוללדת את  הגיע לבית החולים  לאישה ל   סייעכסף כדי ל  מעטמחברה    וביקשתי

 בבטחה.

סבתא שלי נטש ה, לב  אחדים  לפני ימים  הלכה לעולמהכשהשופטת רות ביידר גינסברג  

 לזמן של פחד בבטן וייסורים בגוף. אבל לא    גוש  חשתי.  הנפשי  האיזוןאותי ואיבדתי את  

  , ממני, מאיתנו  דבר  רוצה  תהיהיהיה לב של סבתא והבנתי שלא    . לשופטת גינסברגרב

 . הטוב שמזין אתלדלק  להיהפךלפחד  אפשרל אלא רק

של "לב של   גדולשאנחנו יכולים להשתמש במינון    תשוויון, אני חושבהנקודת  ב  בזמן הזה,

צדק    קצתסבתא",   ביום ו יותר  לאיזון  זקוקים  החיים  בעולמנו.  יום   אהבה  ן  שוויו ה  הזה, 

 שיעבור . מי ייתן ונמצא את דרכנו לרובאישין לפני  על כף המאזניים. החיים  2020,  הסתווי

בכל יום   דק. ומי ייתן ונזכור שהשופטת רות ביידר גינסברג הלכה על חבל  רב מדיזמן  

 להפיל אותה. שאיימו ואדישיםכוחות אכזריים   על אףבחייה ושמרה על שיווי משקל 

 בלי ,  אליה  משתייכים  אנחנוש  למפלגה  קשר  בליהזה עכשיו,    הדק   החבל  על  מצוייםכולנו  

, את הקו היציב. בואו נמצא את המרכז  םלשכונת מגורי  ,אתני  למוצא,  למגדר,  לגיל  קשר

 , תומך בחזית הרכה שלנוה. בואו נמצא את הגב החזק  הכבידהכוח    אל  האנכי המכוון

 . שלנו סבתאשל  לבה את מןנזַ ובואו נמצא או 

 

 

 

  

 

81 
 כשם שסלע מוצק אינו זע ברוח, 

 כך החכמים לא מושפעים משבחים והאשמות.
 
82 

 כמו אגם עמוק, צלול ושלו, 
 כך החכמים ששמעו את הדהמה נעשים צלולים.

 
83 

 אכן אנשים אמיתיים מוותרים על הכול.
 הטובים לא מפטפטים על תשוקה להנאות החושים. 

 החכמים לא מראים התעלות או דיכאון, 
 שר נוגעים בהם אושר או כאב.כא

 
378 

 נזיר שהשיג גוף רגוע, דיבור רגוע ומחשבה רגועה, 
 ואשר השאיר אחריו את עולם החומר, נקרא "שלו". 

 

 

 
 מקור : דברי אמת )דהמפדה( 

 אסף פדרמן  י: תרגום מפאל
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 :  השלמות של האיזון הנפשי
 נחיות להרהור ותרגולה

 

     גיל פרונסדל
 

 אורנה ברקאי תרגום: 

 

-content/uploads/2011/06/equanimity-https://www.insightmeditationcenter.org/wp
reflections.pdf 

    
 

ברדווד סיטי, קליפורניה. הוא    Insight Meditation Center-ב גיל פרונסדל הוא המורה הראשי  

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

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

 ומחברם של ספרים ומאמרים רבים.   
 

 

*** 

 הרהורים 

מרגשת  בעיצומה של פעילות    ומאוזניםים  , יציב יםנוכח  םשבו חשת  כלשהו בחייכםזמן    כם האם זכור ל .1

  ובה בעת במה שקורה    ים נוכח  ם שבו חשת  כם לזכור איזשהו זמן בחיי  יםיכול  ם ? או, האם אתקשהאו  

לכודים  - איזו הרגשה זו להיות לאשל מה שמתרחש?  יותר  לראות גם את התמונה הרחבה  יכולתם  

 ? ףגוהייתה באיזו הרגשה זו בתוך ההתרחשות ועדיין לחוות אותה?   ים או אבוד

 

שהמושגים שלהם על איזון נפשי אולי ירתיעו אותם כי יניחו שהוא דורש מהם להתייחס    יש מתרגלים .2

ובאדישות. מה אתם חושבים על איזון נפשי? איך אתם   ולעולם סביבנו בריחוק קר  לחוויות שלנו 

 מבחינים בינו לבין אדישות או ניטרליות יבשה? 

 

היכולים לעזור לכם להיות באיזון נפשי? באיזה אופן המדיטציה עוזרת? אילו  מהם כמה מהגורמים   .3

 הבנות יכולות לסייע? איך הגורמים התומכים האלה יכולים להיעשות לחלק קבוע יותר בחייכם? 

 

 תרגולים 
יכולים להבחין בתחושות כלשהן של    במהלך  .1 לב אם אתם  היומי שלכם, שימו  תרגול המדיטציה 

לווה. כשעולה איזה דבר בתודעתכם ואינכם חווים תחושה של איזון, בדקו מה מונע  יציבות, איזון וש 

 ִמּכם להיות נוכחים ולהרגיש מאוזנים. 

 

מהי   .2 מהחוויה.  מנותקים  או  אדישים  הרגשתם  שבהם  במהלכו  פעמים  היו  אם  ראו  היום  בסוף 

? מה מונע  ההרגשה הזאת לעומת ההרגשה של איזון פנימי שחקרתם מוקדם יותר במהלך השבוע

 מכם להרגיש מחוברים לחוויה ועדיין להישאר באיזון נפשי? 

 

במהלך תרגול המדיטציה שימו לב מתי אתם מרגישים רגועים ונינוחים, ואז שימו לב עד כמה אתם   .3

מרגישים מאוזנים ויציבים בעת שאתם רגועים. שימו לב גם ליחסים שבין ההרגשה שלכם כשאתם  

 לחוות את החוויה בלי לאבד את האיזון הנפשי שלכם. נסערים לבין היכולת 
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 מתוך הדרשה על ההדרכה  

  הארוכה לראהולה
 

 

 קרן ארבל: מפאלי תרגום 
 

 תרגומים מתוך הכתבים הבודהיסטים המוקדמים.  ,דברי הבודהה מקור:

 אוניברסיטת תל אביב, ההוצאה לאור ע״ש חיים רובין 

 
, ַתרֵגל מדיטציה בדומה לאדמה. כאשר אתה מתרגל מדיטציה בדומה לאדמה, מגע  ראהולה

לא ומגע  נשארים  -נעים  ואינם  אחיזה,  בה  ותופסים  התודעה  על  משתלטים  אינם  נעים 

ומתקבעים בה. כשם שאנשים משליכים על האדמה דברים נקיים ומלוכלכים, צואה, שתן, רוק,  

ישת או חשה גועל בשל כך, גם עליך, ראהולה, לתרגל מוגלה ודם, האדמה אינה מוטרדת, מתבי

-מדיטציה בדומה לאדמה. כאשר אתה מתרגל מדיטציה בדומה לאדמה, מגע נעים ומגע לא

 נעים אינם משתלטים על התודעה ומוצאים בה אחיזה, ואינם נשארים ומתקבעים בה.

 

 ראהולה, תרגל מדיטציה בדומה למים... 

 לאש...ראהולה, תרגל מדיטציה בדומה 

 ראהולה תרגל מדיטציה בדומה לאוויר... 

 ראהולה תרגל מדיטציה בדומה לחלל...

 ... 

 ראהולה, תרגל את המדיטציה של האיזון הנפשי )אּוֶפקָהה(. 

 כאשר תתרגל את המדיטציה של האיזון הנפשי, יינטשו שאט הנפש והדחייה. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

היא שקטה. זה לא השקט שהמחשבה יכולה לתפוש; זה לא השקט של    תודעה מדיטטיבית

פסקה    –עם כל הדימויים, המילים והתפישות שלה    –ערב שליו; זה השקט כאשר המחשבה  

ידי הכנסייה, -הדת שאינה נגועה על  –לחלוטין. תודעה מדיטטיבית זו הינה התודעה הדתית  

 המקדשים והתפילות. 

התודעה הדתית היא התפוצצות האהבה. זו אהבה שאינה יודעת הפרדה מהי. עבורה, רחוק  

הוא קרוב. זה לא האחד וגם לא הרבים, אלא מצב של אהבה שבו כל החלוקות חדלות. כמו 

 יופי, אין לו שיעור במילים. מן השקט הזה, ורק ממנו, התודעה המדיטטיבית יכולה לפעול.

 

 קרישנמורטי 
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 פארמיטות הסיכום 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

רמיטות אסקירה של  עשר הפ  
 

      בודהי בהיקהו
 

 יוסי אדם תרגום: 
 

 

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

 סדרת שיחות אודיו על הפארמיטות מתוך  
 

  
הוא נזיר ומלומד בודהיסטי יליד ניו יורק, ארה״ב. בהכשרתו האקדמית הוא בעל    בהיקהו בודהי 

בשנת   מלאה  לנזירות  הוסמך  הוא  לפילוסופיה.  ד״ר  שהה    1973תואר  הוא  שם  לנקה,  בסרי 
 .הוא חי במנזר צ׳וואנג ין במדינת ניו יורק  וכיוםשנים,   24במשך

  בהם אחראי לפרסומים רבים של הכתבים הבודהיסטיים כמחבר, מתרגם ועורך,    בהיקהו בודהי
הדרשות   ואוסף  ניקאיה(  )מג׳הימה  הבינוניות  הדרשות  אוסף  של  המלא  הממוספרות  התרגום 

 . ))אנגוטרה ניקאיה 
 

 

*** 
 

לפני שהתחלתי בסדרת השיחות הללו, השתמשתי בהצהרה קצרה של הבודהה כנושא בסיסי. 

המ את  לפתח  "עליך  בפשטות,  אומרת  המיההצהרה  של  הפיתוח  לרווחה  יטיב;  יובילך  טיב 

 טיבות שעלינו לטפח לשלוש קטגוריות: י. בהמשך הצגתי חלוקה של תכונות מ" ולשמחה

 

 טיבות כגון נתינה, משמעת מוסרית, מדיטציה.  יהראשונה היא הבסיס לפעולות מ .1

 שש או עשר הפראמיטות. – השנייה היא הפארמיטות  .2

בודהיפאקהידהמה  –הם שלושים ושבעה העזרים להארה  השלישית .3

bodhipakhiyadhamma) .) 

הסיווג הזה לשלוש קטגוריות הוא שלי, ואינו מבוסס על פרשנות בודהיסטית קלאסית. נראה 

דרך נוחה מאוד לארגן את מגוון האימונים הבודהיסטיים למבנה שיטתי. אני   שהוא מספק לנו

ואני רואה בכך חשיבות רבה.  מוצא שכל אחת מהקטגוריות מקורה בחוקיות רוחנית שונה, 

ידי חוקים מכריעים ואמיתיים לא פחות מתופעות בעולם החומרי,  -החיים הרוחניים נשלטים על

המיקרוסקופ וברמה  הקוסמית  אחד  ברמה  חוק.  היא  דהמה  המילה  של  אחת  משמעות  ית. 

הדברים שהבודהה השיג כשהגיע להארה היה הגילוי של החוקים השולטים בממד הרוחני של 

חיינו. כאשר אנו לומדים את הדהמה, אנו לא לומדים רק נושא מסוים שאנו מכנים בודהיזם,  

עות, תשוקתנו לחירות אנו מנסים להבין את חוקי העומק שעומדים בבסיס תשוקתנו למשמ

 פנימית, לשמחה, לשלום ולתבונה. הבנת החוקים הללו היא המפתח לחוכמה.   

 

קרמה )ַקָמה בפאלי(, החוק ששולט על האופן שבו עובדות פעולות מהסוג המיטיב, הוא מה  

שאני מכנה החוק של תוצאות הגומלין. זה החוק שגורס שכל פעולה הנובעת מהחלטה מוסרית,  

לייצ נקראת קרמה, נוטה  פעולה. הפעולה  לאיכות המוסרית של אותה  ר תוצאה שמתאימה 

חוק   פשוטות,  במילים  הקרמה.  פירות  ָפהאלה,  קרמה  או  ויפאקה  קרמה  נקראת  התוצאה 

מ שאינן  שפעולות  קובע  כמו  יהקרמה  במניעים  שמקורם  מעשים  שלילית,  קרמה  או  טיבות 

טיבות ינות ולסבל. לעומת זאת, פעולות מלפורע  יגרמו לנו בעתיד  , חמדנות, שנאה או אשליה
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טוב   מזל  בעתיד  עמם  יביאו  אנוכיים,  שאינם  במניעים  שמקורם  מעשים  חיובית,  קרמה  או 

 טיבות נקראות מעשים ראויים לשבח.  יושמחה. לפי השקפה זו, פעולות טובות או מ

 

פעולות אלו מוטבעות בתודעה שלנו ככוח רוחני שנקרא מעלה, פּוְנָיה בפאלי או פהו בסינית.  

ממעשים  המעלה  מתאימות.  תוצאות  ולהביא  בעתיד  להבשיל  הפוטנציאל  יש  זאת  למעלה 

ראויים לשבח תביא ללידה מחדש לעולם טוב של קיום, כמו עולם בני האדם או עולם שמימי,  

דים מחדש לעולם בני האדם. המעלה מלווה בבריאות גופנית, תכונות ולמשפחה טובה אם נול

כללי   ובאופן  טוב,  לחינוך  בעסקים,  טוב  ולמזל  להצלחה  מובילה  היא  יפות,  או  נאות  פיזיות 

תוצאה טבעית   הואלשמחת חיים. על פי חוק הקרמה, החוק של תוצאות הגומלין של פעולותינו  

בסד מתקיים  הזה  החוק  אלו.  פעולות  חוקי  של  הפיזיקה.  חוקי  כמו  בדיוק  סטיות  וללא  ירות 

הפעולה   חוק  זהה,  העיקרון  אבל  הפיזיקה,  מחוקי  יותר  מורכבת  בדרך  פועלים  הקרמה 

 והתגובה. 

 

אולם, התרגול של הפארמיטות מבוסס על חוק רוחני שונה. העיקרון הרלבנטי במקרה זה יכול 

י עיקרון זה, פעולות עם כוונה מוסרית להיקרא חוק השימור וההעברה של אנרגיה רוחנית. לפ

שאנו עושים, לא רק מייצרות תוצאות לפי חוק הקרמה, אלא גם זורעות רשמים בתודעה שלנו, 

שצוברים כוח מצטבר, כך שכל פעולה שאנו מבצעים נוטה לפתח הרגל המתבטא בנטייה לחזור  

שלנו. התנופה הזאת    על אותה הפעולה. כך פעולותינו צוברות תנופה שנשמרת בזרם התודעה

נמשכת מגלגול חיים אחד לבא אחריו, במסענו דרך מעגל הלידות מחדש. בדרך זו, פעולותינו  

 החוזרות בשורת גלגולי החיים מעצבות ומשנות את אופיינו לאורך גלגולי החיים הרבים שלנו. 

 

מה לחיתוך  אנו יכולים לדמות את התודעה לגוש של שיש. כל פעולה משמעותית שאנו עושים דו

בו הפסל משתמש באזמל, הוא יכול ליצור מגוון  שעם אזמל שהפסל חורט בגוש. בהתאם לאופן  

עצום של פסלים מתוך אותו גוש שיש. הוא יכול ליצור פסלים של שדים, של חיות, של בני אדם. 

הוא יכול לפסל מלאכים, מלכים, גיבורי מלחמה, פסלים של איכרים, של פועלים, של צמחים 

דומה, הפעולות שלנו יוצרות הרגלים   באופןרחים, ופסלים של סוגים שונים של בעלי חיים.  ופ

האופי .  האופי שלנוונטיות שבאים לידי ביטוי בחזרה על אותן פעולות. נטיות אלו בכללותן הן  

אינו ישות קבועה, מוצקה ואיתנה. הוא אינו עצמי או    הואקובע את עתידנו הרוחני. אולם,    שלנו

 . הוא רק הסכום הכולל של נטיותינו ותכונות האופי שלנו.  נשמה

 

אם כך, עתידנו אינו נקבע מראש ואינו בלתי ניתן לשינוי; לא מדובר בגורל, או בגזרה משמיים;  

מדובר בתוצר של רצוננו, של החלטותינו ופעולותינו. עתידנו משקף את זרם המחשבות שלנו 

ידי יישום נכון של  -תנות. כל זה יכול להשתנות עלהמשתנה תמיד, את מזגנו ונטיותינו המש

הרצונות, הנחישות וההחלטות שלנו. מדובר באחת המשמעויות החשובות של תורת הבודהה 

בנוגע למאמץ נכון. עלינו להשקיע מאמץ כדי לבסס בתודעתנו את אותן תבניות של הרגלים 

הם בדיוק אותם אימונים   שהם בתואם עם טבעו המואר של הבודהה. תבניות אלו של הרגלים

שהבודהה עצמו תרגל בגלגוליו הקודמים, שכוונו להשגת התעוררות. אנו מכנים את האימונים 

 רושה שלמות רוחנית.  יהמיטיבים האלו פארמיטות, מילה שפ

 

זהה.   אינה  הבודהיזם  של  המרכזיים  הגאוגרפים  האזורים  בשני  הפארמיטות  יתכן  ירשימת 

טות לא התפתח במשך חייו של הבודהה עצמו, אלא תקופת מה  שנובע מכך שרעיון הפארמי

הפארמיטות,   שש  של  הצפונית  שהרשימה  משער  אני  )מותו(.  שלו  הפאריניבאנה  אחרי 

הרשימה  יותר.  המוקדמת  הגרסה  היא  הצפוניות,  הפרהמהאיאניות  באסכולות  שהתפתחה 
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. אולם, קיימת  כךאחר  הדרומית של התהרוואדה, שכוללת עשר פארמיטות, התפתחה זמן מה  

גם אפשרות ששתי הגרסאות נבעו מרשימה פשוטה יותר של שלמויות רוחניות, פחות או יותר  

 באותו זמן, ולאחר מכן התפתחו בנפרד, כך שהתוצאה היא שתי רשימות שונות של פארמיטות.  

 

רמיטות לוט בערפל. מעולם לא ראיתי מחקר היסטורי  אההתפתחות ההיסטורית של רעיון הפ

ומד ומפורט על המושג פארמיטות. על כל פנים, בנקודה מסוימת אחרי התפתחותה של  מל

המהאיאנה המוקדמת, הרשימה של שש הפארמיטות אומצה על ידי הסוטרות המוקדמות של 

מכן לאחר  הבודהיסטווה.  דרך  לתרגול  מתווה  שימשו  והן  שלב   ,המהאיאנה,  של  בתקופה 

ה הפארמיטות  שש  המהאיאנה,  של  עלהביניים  לעשר  פארמיטות  -פכו  ארבע  הוספת    – ידי 

אמצעים מיומנים, נחישות, עוצמה או כוח, וידע. רשימה זו של עשר פארמיטות שונה מהרשימה 

חשוב   תופסות תפקיד  עדיין  עשר הפארמיטות של התהרוואדה  הדרומית של התהרוואדה. 

 מאוד בתרגול היומי, במסורת החיה הזו.  

 

הפארמיטות למבנה מורכב ושלם מציג תמונה של אדם שהוא נדיב וידיו מושטות;  שילוב של כל  

שופע  אדם  ארציים;  ומתענוגות  מכוונות  משוחרר  עצמית;  משמעת  ובעל  ומוסרי,  הגון  אדם 

אנרגיה ומשקיע מאמץ נחוש בתרגול; אדם סבלני עם זולתו ועם הנסיבות; דובר אמת; נחוש; 

 זנת ונפש יציבה; אדם שזכה בחוכמה עצומה וחדה.  שופע אהבה וחמלה; בעל תודעה מאו

 

ראות כרגע כל כך מעבר ליכולותינו? המפתח הוא יאיך אנו יכולים להגיע למצב כזה, שעשוי לה

בדהמה עמוקה  חסרונות; אמונה  או  כישלונות  בגלל  להתייאש  לא  לעולם  מתמשך,  תרגול   ,

ולשמר את האמונה שעם מאמץ יציב וקבוע אנו יכולים להצליח. עלינו להתחיל בצעדים פשוטים,  

בה  שולהתקדם אט אט בקצב שלנו לקראת צעדים עמוקים, גדולים ומאתגרים יותר. זו הדרך  

ם ובורות, עובר התמרה לארהנט גדול, לבודהיסטווה ידי זיהומי -אדם מן השורה, אדם הכבול על

גדולה, לבודהה ער בשלמות. כל זה מגיע בעקבות תרגול, צעד אחר צעד, במשך שנים רבות, 

 גלגולי חיים רבים ואפילו עידנים רבים.  

 

הרהרו בפארמיטות כל יום והפכו    –מכם שיטה אחת לפיתוח הפארמיטות  יאני רוצה לחלוק ע

ול היומי שלכם. הבודהה אומר שכל דבר שאתה מטה אליו את התודעה, זאת לחלק מהתרג

הופך לנטייה של התודעה. אם אתה מטה את התודעה לאיכויות מיטיבות אלה, התודעה תזרום 

לשינון הפארמיטות, כך    ,דקות  10–5באופן טבעי לכיוונן. בכל יום הקציבו כמה דקות, נאמר  

אם תעשו זאת כל יום, במשך חודשים ושנים, בתשומת שהאיכויות הללו יוטבעו בתודעה שלכם.  

 רמיטות יוטבעו עמוק יותר ויותר בתודעתכם.     אלב ובהקשבה למשמעות, האיכויות של הפ
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     הביתה  זה  את  להביא

 אג'אהן סוצ'יטו 
 

 

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

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

 ועורכם של פרסומים רבים. 

 

 * * * 
 

כשאנו חושבים על ההבנות של הבודהה, ההשפעה שלהן יכולה להיות או השראה או הרגשה  

לחשוב, 'אני לא חווה את זה; אני לא יכול להגיע לריכוז כזה, אין לי  של תבוסה. אנחנו עשויים  

אנחנו יכולים לקרוא בכתבים  –הזמן או הנחישות'. ואולם, יש לנו יתרון אחד גדול על הבודהה 

על לנו.  שהתווה  הדרך  את  לטפח  להבנה  -ולהמשיך  להגיע  יכולים  אנו  נבונה  חשיבה  ידי 

צל את ההזדמנויות שהחיים מזמנים לנו, נוכל ליישם את  ואם ננְדַהַמה,  אינטלקטואלית של ה

 הדהמה בפועל ולהעיד על התוצאות.

 

ברעיונות שהספר הזה מעלה חוזרת שוב ושוב ההנחיה להתחבר לזרמים החבויים ולהטיות  

שמציפים את התודעה ולהשתמש בפארמיטות כדי לחצות אותם. הפארמיטות הן אימון שאנחנו  

ידי תרגול השלמויות -י היומיום, אבל הן גם יעמיקו את המדיטציה. עליכולים להשתמש בו בחי

בעזרת   –בין שהיא מניעה אותנו ובין שהיא מקבעת אותנו    –אנחנו יכולים לבחון כל חוויה שלנו  

השאלה: האם מה שמניע אותנו, או דוחק בנו, הוא באמת אני? האם מה שמקבע אותנו, רוצה  

שאני? עם התבוננות נבונה ועמוקה ייתכן שנכיר בכך ש'אני להמשיך ולהחזיק, הוא באמת מי  

של  ההערות   / בריא  מרגיש   / מאוים  חש  אני   / נעים  הקשר  אם...  תלוי  זה  כזה.  תמיד  לא 

אחרים...' כך שאם נזכור את זה ונמשיך להתבונן כשאנו במצב של איזון פנימי, נוכל להבין  

זה רק מתח'. גם אם ההבנה הזאת היא   ש'ָאה, זו רק מחשבה, זו רק הזדהות, זה רק ספק,

יכולים לחוות קרקע שאינה מתבטאת כמצב או כרגש. זה בסיס שאינו   רגעית בלבד, אנחנו 

 הלוך נפש, אלא שלווה פנימית שאינה מושפעת ממצבים נפשיים.  

 

בהשקפות, ו מוצפים  אנו  תשובה,  למצוא  או  בעלות  לתבוע  להחזיק,  מנסים  כשאנו  אולם, 

בורות. הכרה בכך תגרום לנו באופן אישי להיות צנועים יותר ומלאי הערכה    ידי-נשלטים על

לדרך. לא משנה מי אנחנו ומה אנחנו בעיני עצמנו, עם חוכמה שיש בה תשומת לב, המועצמת 

כך הדרך מתפתחת. לכן, בכל פעם    –ידי איסוף הרוח ונשמרת יציבה על ידי איזון נפשי  -על

כשהמחשבה או  ישן,  הרגל  אנחנו   שמופיע  שוב,  עולה  להיות'  צריך  אני  ומה  באמת  אני  'מי 

 צריכים לשים לב, לפגוש את מה שעולה, ולכלול את זה בתרגול שלנו.  

 

גם להיות התרומה שלנו לרווחתו של העולם. מתוך אותן בהירות   יכולה  זו  פנימית'  'עבודה 

וינחו את חיינו. תגובה אחת לבורות, חמדנות והרסנות היא  ופתיחות יצמחו נחישות וחמלה 

אבל תגובה כזאת מכבה את המודעות ומונעת תגובה חכמה יותר. אנחנו    –להתייאש מהכול  
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עצמנו למצב של האשמה או הענשה; או להרגיש שאנחנו פגומים; או  עשויים גם להביא את  

להניח שכל זה הוא חלק מאיזו תוכנית אלוהית. במקום זאת, האחריות האישית שלנו היא  

 להתכוונן לפארמיטות, לראות בהן את הדרך שבה אנו חיים את חיינו.  

 

או אמירה מטאפיזית על  לא טכניקה או אידאולוגיה    – מכאן, שהדרך של הבודהה היא תרבות  

עם    –המשמעות של כל זה. במהותה היא דרך שצריך לחיות אותה  על  עצמנו, על העולם או  

אבל דרך שחיים אותה עם חוסר הוודאות והייחודיות של כל אחד    –הנחיות שיסייעו לנו, בוודאי  

שלנו,  ידי התבוננות בעצמנו בחמלה מבעד לעדשת המודעות  -בחייו. אנחנו מוצאים אותה על

 והפארמיטות מראות לנו איך לתרגל בדיוק את זה.     

 

כך, שגם בעולם שמיטלטל בגלל חמדנות, שנאה ותעתוע אנו יכולים לראות את הטוב שבנו 

ובאחרים, להתכוונן אליו ולגרום לו להתפתח. כאן אין מקום לשאננות, ייאוש או חרטה. בדרך 

על יש שחרור  כבר  סבל- הזאת  מוסר, הבחנה,  אילו ידי  לדעת  יכולים  איננו  נפשי.  ואיזון  נות 

התנסויות תַזמן לנו הדרך. אבל כל הבנה בעומקה ובבהירותה של הדרך מראה שאין שום דבר  

 אחר שראוי לעשות, ונותנת בידינו את כל האמצעים להמשיך ללכת בה.         
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 אודיו  &  וידאו  לשיחותהמלצות 
 
 

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

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 

 חודשית עם חומרי תרגול והתבוננות. 

 

 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 

 יחות האודיו שלו בנושאבתחתית העמוד יש חלון גלילה שבו מופיעות כל ש*

 
 

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

  
 

 

 

 

 

 'בודהיזם בישראל' בפייסבוק-הצטרפו ל
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 אבי פאר, אילן לוטנברג  המייסדים: 
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