
 

 

 
 

 
  

 

  

 
 

  

 

 ,קוראות וקוראים יקרים

 

 ". בודהיזם בישראל"הגיליון שלפניכם משלים חמש שנים של כתב העת 

אשר כל אחד מהם הוקדש לנושא  –הגליונות שהתפרסמו עד היום  03-ב

פרי הגותם , ניסינו להביא בפניכם מבחר מגוון של מאמרים –סוים מ

אשר מציגים את , ונסיונם של מורות ומורים מכל הזרמים הבודהיסטיים

 . פניה הרבות של הדהרמה

 

מתבסס ברובו על המאמרים , שנולד בהמשך" פעם בשבוע"פרויקט 

" מנת הדהרמה"ובו אתם מוזמנים לקבל את , שהופיעו בכתבי העת

 . ל הפרטית שלכם"השבועית היישר לתיבת הדוא

 

, עריכה, תרגום –מתנדבות ומתנדבים רבים שלוקחים חלק בדרכים רבות 

ללא . אחראים להצלחת העשייה הזאת –הפצה ועוד , עיצוב, תמצות, הגהה

דבר , תרומתם ומחויבותם האישית להפצת הדהרמה בישראל, נידבת ליבם

 . מכל זה לא היה קורה

 

לדרך האישית של כל אחת , ולו במעט, ווה שתרמנו ונמשיך לתרוםאנו תק

 .ואחד מכם

 

 "בודהיזם בישראל"צוות 

 "בישראלבודהיזם "שנים לכתב העת  5
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 משה בראל: צילום

 
 
 

 נכון ריכוז
 

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

 .בישראל וכן ספריית מאמרים בעברית על נושאים בודהיסטיים

 וריים ומתורגמיםתוכלו למצוא מבחר חומרים מק, אשר מוקדש בכל פעם לנושא אחר, בכתב העת שלפניכם

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

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

 

 תוכן

 

 
 

 2  מרסיה רוז -הרהורים על ריכוז נכון 

 5  קיטיסארו - האנה'חמשת המרכיבים של הג

 22  רבאהורוב ב - בתרגול של תובנהסמאדהי ומקומו 

 27 אנג 'המכובד גואהן צ -ריכוז נכון : וידאו

 28  ידו לוריאון ד'ג - סמאדהי וזאזן

 22 קרן ארבל - ?הכרחיות להתעוררות או לא: האנות'ארבע הג
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 הרהורים על ריכוז נכון
 

  מרסיה רוז

 

       יוסי אדם: תרגום

 

 practice/-on-.org/reflectionshttp://mountainhermitage  :מקור

 

 The Mountain של היא המייסדת והמורה הבכירה (Marcia Rose) מרסיה רוז

Hermitage ושל Taos Mountain Sangha היא למדה ותרגלה אצל בכירי  0791מאז . בניו מקסיקו

ל המכובד האנות לפי המסורת ש'וג קיבלה הסמכה ללמד מדיטציית שמטהה, המורים במזרח ובמערב

ן אצל מורים בכירים במסורת הבודהיזם 'ובנוסף למדה ותרגלה דזוגצ Pa Auk Sayadaw הבורמזי

 . ובין היתר לימדה גם בישראל, ב ובעולם"מלמדת במרכזי מדיטציה שונים בארה מרסיה. הטיבטי
 

 

*** 
 

א יומהו הרווח שמב. התודעה מתפתחת? שיביא פיתוח הריכוז מהו הרווח: "שאל הבודהה

. חכמה מתפתחת? ומהו הרווח שמביא פיתוח תובנה". החמדנות ננטשת? פיתוח התודעה

 ."הבורות ננטשת לחלוטין? ומהו הרווח שמביא פיתוח חכמה

 

כל זה . כחלק מתהליך התרגול אנו עובדים לסרוגין עם מדיטציית ריכוז ומדיטציית תובנה

, הדאגנות, ההאחזות, דנותנשען על הבסיס החיוני של טיהור הדרגתי של הרגלי החמ

י הבנה שפורחת כתוצאה של "תהליך שנתמך בחלקו ע... הכעס והפחד שלנו, ההתנגדות

הרגלים . עם עקרון ההמנעות מפגיעה שעומד בבסיסן( סילה בפאלי)חקירת המידות הטובות 

יומיים -מזיקים אלו הם הגורמים העיקרים לסבל במעגל של כאן ועכשיו של החיים היום

ואת ההכרה המתפתחת ... והם חוסמים את הפיתוח של ריכוז עמוק ומטהר, טטיבייםוהמדי

 . שלנו לטבע האמיתי של הדברים

 

הבנה של ההבדלים בין מצבי תודעה מועילים ומזיקים חיונית לפיתוח של ריכוז והמצבים 

, שלום, אושר, שלווה, שמחה, שקט, הפירות המועילים של ריכוז. המועילים שנלווים אליו

, (בפאלי)האנות 'יחד עם המצבים העמוקים יותר של ריכוז מדיטטיבי הנקראים ג, ושיוויון נפש

, האחזות, אינם יכולים לצמוח כאשר מתקיימים מצבים לא מועילים של התודעה כמו חמדנות

י ריכוז עמוק "הכח המניע של מצב תודעתי שקט וצלול המושג ע. וספק, רוגז, עייפות, סלידה

סוף של האנרגיה הפוטנציאלית רבת העוצמה של התודעה שבדרך כלל מפוזרת מתחיל באי

הפעולה הראשונית של הריכוז רותמת את התודעה להשתחרר מההסחות הרבות . למדי

אז אנו לומדים כיצד למקד את התודעה על ידי חזרה שוב ושוב להווה הפשוט כך . ולהתמקד

תבוזבז על ידי תהליכים תת מודעים ולא  שהאנרגיה המנטאלית והפיזית שלנו לא תנוצל או

צריך שתהיה לאדם נכונות שמושרשת בכוונה שלמה להשאר נוכח עם , לשם כך. מועילים

ביחד עם פיתוח היכולת להבחין בבהירות מתי תשומת הלב מוסטת , האובייקט שנבחר

כאשר  נינוחה ומרוכזת מזינה את עצמה, תודעה בהירה. לאובייקט אחר מזה שהתכוונן אליו

יכולתנו להשאר נוכחים מול האובייקט של תשומת הלב ולא להאחז בדברים אחרים 

זו יכולה ... ושלווה, בהירה, טהורה, התודעה פשוט נוכחת במקום שבו היא נמצאת. מתחזקת

 .מעוררת ומרעננת, להיות חוויה מופלאה
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 –טהרות יהה כדי שנוכל ללמוד איך ליישם בצורה יעילה את שלושת הכוחות הפעילים של

גם מהחוויות הקשות ביותר , עלינו ללמוד ישירות מהניסיון שלנו –ריכוז וחכמה , מידות טובות

. בדיוק כפי שעשה הבודהה. היפות והמעודנות ביותר, הנעימות, וגם מהחוויות השקטות

 .טהרות זהה לתהליך זה של למידהיתהליך הה

 

הר של אי שביעות הרצון והמבוכה מבין שלושת הזרמים שנשאו את הבודהה בחציית הנ

שכולל , זרם הריכוז –זרם הריכוז וזרם התבונה , זרם המידות הטובות –לגדה הנגדית 

 .  הוא יפה עוצמתי ומרפא בפני עצמו( האנה'ג)מצבים של ריכוז מדיטטיבי עמוק 

 

תשמש , דהרמה-מנקודת המבט של הבודהה, פיתוח של יכולת הריכוז בכל רמה שהיא

עבור הסרת הלוט והתרת הסבך  –בור ראייה של טיבען האמיתי של התופעות לבסוף ע

-שמונע מאיתנו מלראות זאת ובכך מאפשרת לנו להתעורר למצב הטבעי של תודעה חסרת

 .  דאגות

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 . משימתכם בתרגול היא להבין את ההבדל בין תודעה לבין פעילות התודעה

 

 .זה כה פשוט

 

 אהן טאט'אג
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חמשת המרכיבים של 

 האנה'הג
 

 קיטיסארו 

 

 מיכל תשובה:  תרגום
 

 

 Listening to the Heart: A Contemplative Journey to Engaged Buddhism הספר מתוך :מקור

 יםבאישור המחבר             

 Rhodesבעל מלגת מחקר , בוגר אוניברסיטת פרינסטון, יליד טנסי, Kittisaro))קיטיסארו 
שנים  01לאחר . ה בתאילנד'אהן צ'למנזרו של אג 0791הצטרף בשנת , באוניברסיטת אוקספורד

קיטיסארו . דרום אפריקה וישראל, אמריקה, הוא פשט את הגלימה ומאז הוא מלמד באירופה, כנזיר
אן מאסטר הואה והוא מחפש דרכים לשלב בין 'שנה במסורת של מורה הצ 51גם למד ותרגל במשך 

קיטיסארו מנהל יחד עם אשתו טניסארה את מרכז , כיום. מסורות התהרוואדה והמהאיאנה
  .ום אפריקה שמשמש כמקום לריטרטים וכמרכז לפעילות דהרמה בקהילהדהרמהגירי בדר

 

*  *  * 
 

  .תשומת הלבמחשבה שמכוונת את  –( vitakka) ויטקה :הראשון המרכיב

תשומת הלב מונחית על ידי . לב-בתשומתהוא האימון , (ריכוז)סמאדהי המפתח לפיתוחו של 

היא גוררת . זוהי בעיה, מודעת-א בלתיכאשר החשיבה הי, ברם; חשיבה איננה אויב. מחשבה

, אנו מתחילים להרהר באפשרויות כגון. את תשומת הלב לעבר ומעיפה אותה הרחק לעתיד

אגיע אם אינני יודע "או לתעות בסבכי דאגות וחרדות כגון , "הייתי יכול להיות במקום אחר"

, אנו נסחפים שוב ושוב" .אנו אמורים לשהות בהווה, כן, הו"ואז אנו נזכרים ." פעם-למשהו אי

; ניתן לאמן את החשיבה, למרבה השמחה. הפכנו לקרבנה של המחשבה. ולבסוף מתייאשים

 ".אך אדון גרוע, היא משרת טוב", כפי שנאמר

 

זוהי מחשבה מסוג מסייע  ,"מחשבה מודעת ומוכוונת"זוהי . ישנו סוג מחשבה הקרוי ויטקה

המיומנויות או האימונים שתומכים בהעמקת  הוא הראשון מחמש, סוג מחשבה זה. ומועיל

זו אינה  –מודטים רבים נלחמים ללא תקווה במחשבות כאילו היו אויב שיש למחצו  .הנוכחות

סלידה מהן לא תאפשר לנו לחסלן או   –המחשבות הן כלהקות צפרים . מטרה ריאליסטית

 . לשלוט בהן

 

-נוכל לכוון את תשומת. ת נהדרמחשבות המונחות על ידי חכמה ומודעות הן עמי, למעשה

, מודע", "אנשום פנימה, מודע"או  ,"היה מודע לגוף: "כגון, הלב באמצעות מחשבה שקטה

הוא ההיבט הראשון של פיתוח , הלב-שימוש במחשבה לכיוון תשומת". אשחרר אוויר

( סמאדהי)האמצע של גשר -אהן לי המשיל זאת לתחילת שיקועו של עמוד’אג. הסמאדהי

 (. זרם התודעה)ר סוער מעל נה

 

-הלב נסחפת בהיסח-תשומת, כשהחשיבה היא מותנית. המחשבהעוקבת אחרי לב -תשומת

אנו הופכים לטרף . ציפיות וכן הלאה, דאגות, תשוקות, הדעת לכל עבר בעקבות חרדות

 .מכוונת את מחשבותינו למודעות לרגע הזהויטקה . למחשבותינו

 .היזהו המרכיב הראשון של פיתוח סמאד
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 .הלב-תשומת של המקבל ההיבט, (vicara) ארה'ויצ :השני המרכיב

מהו הדבר המאפשר לנו למודעותנו לקלוט את מרקמה , לכשכיוונו את תשומת הלב למשהו

מביאה את " ?מה קורה עכשיו"מחשבה כמו , למשל? תמיד של ההתנסות-המשתנה, העשיר

הן מתוחות כלפי , הו", ולהבחין לחוש, אנו עשויים להבחין בכתפיים. תשומת הלב לגוף

, כאשר אנו מתחברים עם ההתנסות של המתיחות וקולטים אותה במלואה." מעלה

מגלה לנו מה  ארה’ויצ, בהקשר זה. מגלההיא  -המשמעות של מודעות מקבלת מתבהרת 

 . לרכך ולהרפות את הכתפיים, למשל, אנו צריכים לשפר

 

ואז , לעתים מאמץ מופרז יהפוך אותנו למתוחים. ץהמאמאו לכוון את , אנו יכולים גם לשפר

לעתים אנו . אולי להתמקד בשחרור האוויר ולהרפות עוד קצת, עלינו למתן את מאמצינו

. התודעה תועה לכל עבר וסובלת; מסרבים לשהות עם  הגוף ברגע הנוכחי, מפוזרים לחלוטין

 .יהשומה עלינו להפעיל יותר מאמץ ולהשקיע יותר אנרג, במקרה זה

 

האנה מכוון את מחשבתנו ואת תשומת ליבנו לאובייקט במרחב ’אז המרכיב הראשון של הג

הוא ההיבט המקבל יותר של תשומת , ארה’ויצ, המרכיב השני. ההתנסות של הרגע הנוכחי

ארה היא זו שחוקרת וחשה את ’ויצ, אחרי שהתחברנו להווייתם של הדברים כפי שהם. הלב

ולמה , היא מסתגלת לטובת האיזון. ת את ההתנסות ואז מסתגלתמקבל, טבעו של האובייקט

אין התחברות ותשומת הלב שוב גולשת , ארה’ללא ויצ. שנדרש מבחינת חיוניות ויציבות

התנסותנו האנרגטית מתעדנת וגופנו , ככל שאנו הופכים נוכחים יותר. מאובייקט ההתבוננות

 . נטול אלימות, זהו תהליך עדין. מתאזן בטבעיות

 

, מכווננים את המאמץ, ואז חשים בעדינות את המצב, אנו מביאים את התודעה להווה, אם כך

אם אנו מכוונים את תשומת הלב . מרגיעים את הגוף או אולי מביאים יותר אנרגיה לתנוחה

אם . בהרגעות, בריכוך, נוכל להתרכז בנשיפה החוצה, לגוף ומוצאים אותו מתוח וחסר מנוחה

וכך לעורר את הגוף , נוכל להתאים את השאיפה ולנשום עמוק יותר, מיםאנו נרפים ועמו

 . והתודעה

 

הם נוטעים את עמוד , כאשר ההיבט המכוון וההיבט המקבל של תשומת הלב עובדים יחדיו

העמוד לא עוצר את . דרך הנהר הסוער של התודעה ישר אל לב האדמה היציב, התווך הזה

הם . ספקות, דאגות, אנו עשויים לחשוב מחשבות שונות .הנהר ממשיך לזרום לו. זרם הנהר

בקרקע , התודעה ממורכזת בנוכחותה שלה. אך אנו מושרשים כאן ועכשיו, באים והולכים

, עם התפתחותה של המודעות וחלחולה אל הגוף והתודעה, באופן טבעי. המודעות שלה

 .זרמי התודעה יתחילו לשקוט

 

היבט זה מוזנח על ידי , לעתים קרובות. אל הרגע ארה היא היכולת להישאר מחובר’ויצ

אנו , כמו שמצליפים בסוס זקן ומסכן; יש דגש מופרז על ריכוז מונחה רצון. מתרגלי מדיטציה

חייב להיות . מה שיוצר מתח בגוף ובתודעה -!" חזרי לנשימה"ממשיכים להלקות בתודעה 

היה . "שר תומכים האחד בשניא, איזון בין ההיבט המקבל וההיבט המכוון של תשומת הלב

לכשבאנו ; הן מחשבות המנחות את תשומת הלב" ?איך זה מרגיש עכשיו"או " ,עם הנשימה

ניתן לומר גם . שומה עלינו לשמר את החיבור הזה, כאן ועכשיו, במגע עם החוויה שלנו

הוא מאפשר לנו להישאר עם ; שהמרכיב השני הזה משמעותו הינה גם חקירה והערכה

 .כפי שהם הדברים
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עלינו לגייס את מחשבותינו כדי לעזור , על מנת ליהנות מהשלב העמוק הראשון של סמאדהי

ה עודד את תלמידיו להשתמש במנטרה הפופולרית 'אהן צ'אג. לנו להישאר נוכחים בנשימה

זהו  . מנטרה המדריכה ומגינה על התודעה(. BUD-DHO" )דהו-בוד"בקרב נזירי היער 

לכשעוררת את . שבה שעוזר לנו לנווט את תשומת הלב לרגע הנוכחישימוש מיומן במח

קלוט ויצב את התודעה על הנשימה בעזרת " ?איך הדברים כעת"תשומת הלב עם השאלה 

 ". דהו"נשיפה , "בוד"שאיפה  - דהו-בודהמטרה 

אינטליגנציה , חכמה, "הנאור"ומשמעותה , היא התייחסות לבודההדהו -בודהמנטרה 

אלא זה שממש כאן , שנה 2500לפני , שם-אי, אז-אי, לא רק הבודהה ההיסטורי. בראשיתית

. שהוא ליבת התודעה, היודעההיבט  –משמעו , "בודהי"או " בודהה. "הזההלב הנאור  –

אלא תבונה וערות פנימית , זו איננה כמו הידיעה שהיא צבירה של ידע על דברים ידיעה

 .וישירה

 

שמשמעותה היא , בסנסקריט( bodheti)למילה בודהטי דהו מתייחסת גם -המנטרה בוד

האנה השני של ’כאשר אנחנו מתרגלים את מרכיב הג. להתעורר או להעיר תהליך של לבלוב

בדיוק כפי , מתרחשת היפתחות של התודעה, האיכות המקבלת של תשומת הלב, ארה’הויצ

ו משתמשים אנ. שעלי כותרת של פרח יפתחו כדי לקלוט את חומה של השמש העולה

בייחוד אם , דהו-השימוש במנטרה בוד. בתשומת הלב בדרך שתאפשר לקשב זה להתקיים

ארה הינה אמצעי ’הויצ, בדרך זו. תומך בתהליך היפתחות זה, נזכור את משמעותה הפנימית

אימרה , ייתכן ותוכלו למצוא בעצמכם מילה. מיומן לתמיכה ופיתוח של מודעות לגוף ולנשימה

, עדינות, אם המילים שתבחרו יעוררו בכם פתיחות של הלב, ה אפילו עדיףז –או מנטרה 

 .קשב ואמון

 

מאחר והיא כה בלתי מוערכת , אני רוצה להדגיש את האיכות הקשובה של תשומת הלב

אנחנו לא קשובים ; לחיים" עיקשת"אנחנו מותנים להתמקד בגישה . בתרבות הנוכחית שלנו

אנו מתעלמים מגופנו . ך ולדחוף עד למטרה הבאהאנחנו נוטים פשוט להמשי; לחיים

אבל האם אי פעם אנחנו עוצרים כדי להקשיב טוב . לכבוש ולהתגבר, ומרגשותינו כדי להשיג

 ? יותר לדברים כפי שהם

 

אהנות אנו לומדים את אבני הבניין הבסיסיות של 'בפיתוחם של שני מרכיבים אלו של הג

בעוד " יאנג"תשומת לב מכוונת היא . הוא אנחנו ,המקום להתחיל בו. התייחסות מיומנת

אילו . שני ההיבטים חיוניים לצורך החזקת המודעות בהווה". יין"שתשומת לב מקבלת היא 

יהיה זה כמו , במה שאנו שמים לב אליולהבחין תהיה לנו רק תשומת לב מכוונת מבלי 

" ?מה שלומך"ואלים הם ש. אך אינו מקשיב לנו, בה מישהו מדבר אלינו, להשתתף בשיחה

ואילו , הם ממשיכים וממשיכים לדבר על דבר זה או אחר, אך לא טורחים להקשיב לתשובה

אילו . חסר המרחב הדרוש על מנת להישמע ולהתקבל. אתה מרגיש כאילו שהיית שקוף

 .זה היה די דומה לכך, לב מכוונת לבדה במדיטציה שלנו-הייתה רק תשומת

 

אבל אנחנו נעשה כל כך ממוקדי מטרה , "הישאר עם הנשימה! בחייך"נוכל לומר לעצמנו 

. מזמינה תשומת לב" ?איך זה מרגיש"שאלה כמו , לעומת זאת. שלא תהיה בכך שום הקלה

מה אם . היא מעודדת אותנו לתפוס את חווייתנו באופן שציווי על התודעה לא יוכל להשיג

איך זה מרגיש להיות ? והרגשות שבו על כל גווני החישה, בסבלנות ובענווה, נבחין בגופנו

 ?נוכח עם מה שאנחנו חווים כעת
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עלינו לעודד את עצמנו להיות , במקום זאת. חשוב מאוד שלא נפחיד את עצמנו, בתרגול הזה

כאשר אנו מקשיבים . באמצעות שימוש עדין בתשומת לב מכוונת, נוכחים יותר בהווה

. אנחנו לומדים להסתגל בהתאם, ינובליבנו ובמחשבות, בסבלנות למה שעובר בגופנו

אז נשמו ". אני לא נושם עמוק מספיק", אנחנו חוקרים תחושה של כבדות ומבינים, לדוגמה

אנו . או שאנו מבחינים שגופנו מתוח ודרוך. עמוק יותר וגמעו מחיותה של אנרגיית הנשימה

געת האנרגיה של על ידי ריכוך והר, יכולים להתאזן על ידי מיקוד בנשיפת האוויר החוצה

 .הגוף

אנחנו יכולים להשתמש במחשבות השקטות כדי להנחות , אם תשומת הלב שלנו נודדת

אנו מעודדים , בדרך זו". אני נושף החוצה, במודעות. אני שואף פנימה, במודעות"כגון , אותה

 .בעדינות את התודעה לנוח ולשהות עם מקצב הנשימה

 

היא מקבלת את . ומדת מאחורי בנה היושב בנדנדההינה כמו אם הע, הנוכחות עם הנשימה

. ועוזבת אותו בעדינות כאשר הוא מתנדנד ממנה והלאה, בנה בעדינות כשהוא מתקרב אליה

היא נוגעת בשאיפה כאשר האוויר נכנס . מקבלת ועוזבת, היא פשוט שם. המודעות היא האם

 .היא נוגעת בנשיפה כאשר האוויר יוצא החוצה. אל הגוף

. עדינה ונינוחה, הינה קלילה, מערכת היחסים שלנו עם תרגול הנוכחות בנשימה, אם כך

לתודעה , לנשימה, הן תומכות בתשומת לב ממושכת לגוף, ארה מאוזנות’כאשר ויטקה וויצ

נוכחות זו מעדנת את האנרגיה . הגוף מתחיל להתמלא בנוכחותה של המודעות. וללב

הגוף נהנה מתשומת הלב , לו כאשר לא נוח לנואנחנו מגלים שאפי. הגופנית ומשרה שלווה

 –שניהם עובדים יחדיו , במילים אחרות. התודעה מתקרקעת, כתוצאה מכך. ומתחיל להירגע

בעוד הגוף מתמלא במודעות הטבעית של , התודעה מתייצבת על התחושות של הגוף

 .התודעה

      

 .מלוא ההוויה, (Piti)פיטי : השלישי המרכיב

מתפתחים , המזמינים את תשומת הלב ותומכים בה, האנה’הראשונים של הגשני המרכיבים 

". התלהבות"מילה זו מתורגמת לרוב כ .פיטיאשר נקרא , האנה’למרכיב השלישי של הג

. הגוף והתודעה נהיים ספוגים בתשומת לב. מלאות ההוויה, היא של חיּות פיטיהחוויה של 

. כאשר אנחנו זוכרים להתענג מהחוויה שלנו ,אפילו לרגע אחד, פיטיאנו יכולים להגיע ל

הירגעו , כאשר אתם נושפים. ואז קחו שאיפה איטית וארוכה, הביאו את תשומת הלב לגוף

את , פיטיחזרו על כך מספר פעמים ותוכלו לחוות את הזרע של ה. ותיהנו במודע מהתחושות

מילים אלו יכולות . משמעותו גם ליהנות ולהתמלא באושר פיטי .העונג שמתאפשר במדיטציה

עם ? "האם אני אמור להגיע לאקסטזה. "להישמע כמשהו בלתי ניתן להשגה פיטילגרום ל

למעשה התגלית , העונג של הסמאדהי. תמצית האושר היא ללמוד להתמלא בנוכחות, זאת

אנו חושפים ומכירים , בדיוק כאן ועכשיו, היא בכך שבתוך הרגע הזה, הגדולה של הסמאדהי

תמיד במקום , במקום לחשוב כי ההנאה תמיד נמצאת מעבר לפינה. וא יפיפהבמשהו שה

זהו אחד מפירות . בתוך הלב, אנו מבחינים בכך שהשורש של השמחה הינו ממש כאן, אחר

 .הסמאדהי

 

לומד כיצד פיטי ו, מקבל את הרגע ארה’ויצ, מכוון את תשומת הלב לרגע הנוכחי ויטקה

אנחנו . נתחיל מלעודד את עצמינו לשהות בהווה. זהליהנות ולהתמלא מהרגע , להתענג

פשוט שהו . אפילו כאשר אנו חשים תחושות בלתי נעימות, פיטייכולים לעבד את הזרעים של 

, בדרך זו. גלו בהן עניין וקבלו אותן לגמרי, יהיו אשר יהיו, עם התחושות הקיימות בגוף

 .והתודעה הלב עולה ומתפשטת ומשמחת את הגוף/האנרגיה של התודעה
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לסירה העוגנת סמאדהי יטו מדמה את ההתפתחות ההדרגתית של 'אהן סוצ’חברי היקר אג

אך , היא עדיין נמצאת על החוף. הסירה מתרוממת, כאשר הגאות מגיעה. על החוף

. היא איננה תקועה יותר; בנקודה מסוימת היא משתחררת מעגינתה. מתרוממת בהדרגה

. ישנה התרוממות רוח ועליצות סמאדהיעם הוולדות ה, ופןבאותו א. האוקיאנוס תומך בסירה

הגוף הופך למיכל . הגוף מתמלא במודעות ובאנרגיה של הנשימה, בהיותו מרווח ופתוח

חשוב להבין שלהיות מרווח אינו . הגוף מרגיש מרווח ומקורקע בו זמנית. פיטילאנרגיה של ה

כאשר אתם . אלו הולכים יחדיו שני. סותר את הרעיון של להיות עם הרגליים על הקרקע

תוכלו לזהות , ולא מחפשים אחיזה חיצונית ליציבות, ממוקדים ונינוחים בבסיס של הגוף

 .תודעה-הירגעות זו מאפשרת לכוח החיים לעלות ולמלא את הגוף. ולייצר תחושה של רווחה

 

 .ורגיעהנינוחות , (Sukha)סוקהה : הרביעי המרכיב

חוויה , כאשר אנו מתענגים על חוויית הרגע הנוכחי. של סמאדהי רוגע הינו מימד חשוב מאוד

ישנם . אנו מתחילים להרגיש סיפוק. האנה הרביעי’מרכיב הג, סוקההזו מובילה אותנו ל

אנו נמשיך ונייצר חסמים , אם לא נירגע? מדוע רגיעה הינה כה חשובה. נינוחות ורוגע

מוביל  פיטיהמרכיב השלישי של . עתנובכתפיים ובכל גופנו ותוד, בלסת שלנו; אנרגטיים

גם הן מאזנות אחת את . שמשמעותו הינה נינוחות ושמחה, סוקהה, למרכיב רביעי זה

, במקום זאת. אנו ניצור יותר מתח, אם נעשה מאמץ גדול מדי או נהיה נרגשים מדי. השנייה

כן דורש מרכיב רביעי זה א. החסמים האנרגטיים בגופנו יתחילו להשתחרר, כאשר נירגע

אלא פשוט להיות , זה מאמץ שלא מנסה לברוח למקום אחר. אבל זהו מאמץ מעודן, מאמץ

זהו המאמץ של להישאר עם . ולפתוח דלת לשמחה בדיוק היכן שאנחנו, נוכחים ושלווים

אנו מאפשרים לגוף . להרגיע את המתח בגוף ופשוט לתת לדברים להיות, הוויית הדברים

, באמצעות מיקוד מעודן זה בשלווה והירגעות. ה לוותר על דאגותיהלהיות פתוח יותר ולתודע

 .האנרגיה זורמת ברחבי גופנו

 

, האנה כשהם עוסקים בספורט’אנשים חווים את המרכיבים של הג, לעיתים קרובות

, הם מרגישים תחושת נוכחות מוגברת. מתאמנים בחדר הכושר או עוסקים באימון כגון יוגה

כזה שעובד באופן מעודן , הוא רק סוג שונה של ספורט סמאדהיוח של הפית. עליזות ושלווה

אנו מאפשרים לאנרגיה של הגוף והתודעה להיות כפי . יותר עם האנרגיות של הגוף והתודעה

 .שהיא

. נביא את תשומת הלב למציאות של מה שקיים כאן ועכשיו, במקום לנסות לשנות משהו

ונרכך את , רגועים, נשאר מחוברים. שהה שםנקלוט וננשום את החוויה שלנו ופשוט נ

 . תעלה בטבעיות איכות של נוכחות ושלווה, מתרגול זה. המתחים בנשיפה

 

המטרה אינה . התענגות על הקיים מביאה להקלה, אפילו אם עולות תחושות בלתי נעימות

אשר , אלא להביא למודעות מלאה, אם כי הן עשויות להשתנות, לשנות את התחושות

היא בכך שאנחנו מפסיקים , "רגיעה"משמעות נוספת למושג . ת העמקה של הרגיעהמאפשר

הופכים למאוזנים באמצעות , הגוף והתודעה. חיוניות וריפוי, ישנם נינוחות. להיאבק ולהילחם

 .סמאדהיה

 

 .איחוד, (Ekaggata)אקאגאטה : החמישי המרכיב

יחדיו הם מובילים . ודמיםמכיל את ארבעת המרכיבים הק האנה’גהמרכיב האחרון של ה

, המרכיב החמישי נקרא אקאגאטה. נינוחה ומודעת, קורנת, אסופה, לנוכחות יציבה

כאשר אנחנו נרגעים באופן עמוק . נקודתי של התודעה-שמשמעותו היא אחדות או מיקוד חד



 
 

  

 
 - 01 - 

 נכון ריכוז                       www.buddhism-israel.org        1025 וקטוברא-ספטמברגיליון      

 

יחד עם התחושה של , גבולותינו מתחילים להתמוסס, שוהים בשלווה ברגע הנוכחי, יותר

, התודעה שלי, הגוף שלי, הידיים שלי, התפישה של הרגליים שלי". עושה את זה"ש עצמי

תודעה הינם -הגוף. כולם הופכים מאוחדים ומבוססים במודעות  –" שם"ו" כאן"התחושה של 

יש פשוט . כלואה בתוכן" עצמי"והתחושה של , לא חתיכות ופיסות שונות, חיים ושלמים

 . תחושה של נוכחות מאוזנת ומאוחדת

 

אנחנו לא ". אחד"שמשמעותה הינה , (eka)השורש של המילה אקאגאטה הינו במילה אקא 

הזו משתרעת אף מעבר לגבולות " אחדות"ה. ואיננו ניתנים לחלוקה, סדוקים או מפוצלים

כשאנחנו מנסים , בתחילה. כשכל הדברים מתאחדים תחת המודעות של התודעה, הגוף

אבל אז . דוחפים את התודעה לכאן או לשם, מאמץ מכווןאנחנו לרוב מתחילים עם , למדוט

בנקודה . כאשר אנו חוזרים ומביאים את תשומת הלב להווה, המאמץ הופך למעודן יותר

 .אנו באים במגע עם שלווה חסרת מאמץ. מאמץ זה נרגע ומתחיל לזרום, מסוימת

 

לתודעה להתמלא ללב ו, מאפשרים לגוף, תחושה טבעית זו של יציבות והעצמה של האיחוד

 .באור של המודעות

 

הוא יכול להישאר , הבודהה הבין שכאשר מתרגל מפסיק באופן מודע את החיפוש החיצוני

 .  בשהייה שלווה

 

הנה לנטוש את הנטייה לחפש ברחבי העולם אחר (viveka)  ויווקהמשמעותה של המילה 

חמשת . טעמים ומגע ,ריחות, צלילים, מראות –האובייקטים של תענוגות חמשת החושים 

. שהיא למעשה גישה בסיסית שנוכל לפתח, ויווקהנתמכים על ידי  האנה’גהמרכיבים של ה

. ממטרותיה ומשאיפותיה, אנחנו יכולים לאמן את התודעה לפרוש מטרדותיה הכרוניות

הבודהה , אשר מובילים לפיתוח של שלווה ותובנה, בלימוד של ארבעת מוקדי תשומת הלב

מהמועקה שלה ומההצמדות שלה , תרגל לשחרר את התודעה מהטרדות שלהמעודד את המ

 .לעולם

 

שניתן להתייחס אליה גם כאל , ויווקההאימון של ארבעת המוקדים מתחיל במיומנות הזו של 

למקום שקט ומבודד לתועלת ( קאיה)קאיה ויווקה מובילה את הגוף . פרישות והינתקות

 .מהתסבוכות שלה עם העולם( יטה'צ)ת את התודעה משחרר יטה ויווקה'צבעוד , המדיטציה

 

תומכים  האנה’גהמרכיבים של ה, באותו אופן ,האנה’גויווקה תומכת במרכיבים של הבעוד 

כאשר התודעה נתפשת . או חשיבה מכוונת, ויטאקהבייחוד המרכיב הראשון של , ויווקהב

י להדריך את תודעתנו כד" הנח לזה"או , "לא כרגע"נוכל להשתמש במחשבה , להסחות דעת

המופיעה כדי ( ישות שמימית)דווה מסופר על , ויווקה סוטרהב. חזרה אל הגוף והנשימה

, חושב מחשבות בלתי מועילות"הנזיר . להדריך נזיר המתקשה בתרגול המדיטציה שלו

, נכנסת אל היער, מתוך רצונך לפרישות: "אותו המסופר כי הדווה מוכיח". הנוגעות לחיי חולין

תהיה , אז. הכנע את תשוקתך לחברת אנשים... תודעתך ממשיכה להתרוצץ בחוץ, עם זאתו

תן לי להזכיר לך את מה . היה מודע, השתחרר מחוסר הסיפוק. שמח וחופשי מתאווה

כפי שציפור המוכתמת . אל תניח לאבק של תענוגות החושים למשוך אותך מטה... שטוב

מסיר מעליו את  –אנרגטי ומודע  –כך גם הנזיר , בבוץ מסירה מעליה אבק דביק בהינף כנף

 ".האבק הדביק
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חייבת להיות לנו יכולת כלשהי לנתק את התודעה מהאובססיות , סמאדהיעל מנת לפתח 

חושבים על , מנסים לתקן הכל, בחזית הלחימה, אנחנו לא תמיד חייבים להיות אי שם. שלה

כדי להחיות את " ים להיות כפי שהםלתת לדבר"חשוב ללמוד . מנתחים דבר אחר, דבר זה

הנם אחד , הגוף והתודעה, התחזוקה של רווחה וריפוי הלב. תחושת הרווחה הפנימית שלנו

 .סמאדהימפירות ה

 

כאן , הראשון הינו הפיתוח של שהות מענגת. סמאדהיהבודהה דיבר על ארבעת הפירות של 

, לשתות כוס תה, ללכת, וםאנו נהנים פשוט לנש. אנו מסוגלים לחיות בפשטות. ועכשיו

אנחנו . איכות החיים שלנו אינה כה תלויה באירועים חיצוניים. הרגעים היומיומיים של חיינו

הפרי . ואנו מתרעננים במעמקי המדיטציה, צלילות וחוזק, לומדים לתחזק שיווי משקל פנימי

עולה בנו . יומנותאנו נוכחים בחיינו ויכולים לחיות במ. השני הוא זה שאנחנו מודעים וערים

כאשר אנחנו נוכחים . ולפעולות שלנו ושל אחרים, יכולת האבחנה בנוגע לתודעה ולכוונותיה

אנו מבינים שכל הדברים . אנו מאפשרים לעצמנו לגלות את האמת של הדהרמה, באופן מלא

אנו מתחברים לאותנטיות וחווים . כל הדברים קורים מעצמם בהתאם לקרמה, מלמדים אותנו

, כאשר התודעה יציבה וממוקדת לגמרי. הפרי השלישי הוא שיש לנו חזון וידע. וק וחיוניותסיפ

אנו רואים שהפעילות של , אמראט טאהן ’כפי שאג. המימד המעודן של הדברים מתגלה

כאשר הבנתנו . אנו רואים בבהירות את הארעי ואת הקבוע. התודעה שונה מהתודעה עצמה

שחרור ה –סמאדהי ה של הפרי האחרון והאולטימטיבי של מגיעה ההגשמ, הופכת למושלמת

 .  הבלתי מעורער של הלב

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 המלצה על ספר

הוא הזמנה להצטרף למסע   Listening to the heartהספר

, זה מסעם של קיטיסארו וטניסארה. מרתק בנתיבי הדהרמה

מיום  –ת הדרך שעשו במשך עשרות שנים שחולקים איתנו א

ועד , ה'אהן צ'היותם נזירים צעירים במסורת נזירי היער של אג

שפשטו את הגלימה והחלו ללמד מפרי ניסיונם ותובנותיהם בכל 

 .ובישראל, רחבי העולם

Listening to the Heart  הוא שילוב מופלא של זכרונות

לאורה של דרך מדויק ועמוק לחיים , אישיים ומדריך בהיר

אלא גם מעורבת , שהיא לא רק אישית, בודהיסטית אותנטית

 .בחברה ובעולם שבו אנו חיים
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סמאדהי ומקומו בתרגול 
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 יצחק גלס: תרגום
 לילה קמחי: עריכה

 

 © Hermes Amara Publicationsבאישור . Seeing That Freesהספר מתוך  :מקור

 

הוא מורה הבית של מרכז , 0791מתרגל ולומד דהרמה משנת , (Rob Burbea)רוב בורבאה 

ארגון בינלאומי , Sanghaseva מהמייסדים של. באנגליה( Gaia House)המדיטציה גאיה האוס 

 DANCE Dharma Action - Network for ושל ,שחוקר את הדהרמה דרך עבודה למען הקהילה

Climate Engagement) .)מחבר הספר  Emptiness on Meditations Frees: That Seeing

Arising Dependent and 
 

 

*  *  * 

 

 סמאדהיהמילה . ובעלת אינספור יתרונות, היא חיונית לדרך שלנו סמאדהיהאיכות של 

ל מבחינות רבות אין היא מביעה את המלאות או היופי אב', ריכוז'מתורגמת בדרך כלל בתור 

זאת מכיוון . לכן נשמור אותה בספר הזה בשפה המקורית. של משמעותה האמיתית

תוך הסחת , כולל יותר מאשר רק שמירה של תשומת הלב מקובעת על אובייקט סמאדהיש

דעה על ובוודאי שהמשמעות אינה בהכרח מיקוד מרחבי צר של התו. דעת מזערית בלבד

זו מידה מסוימת של  סמאדהיבמקום זאת נדגיש כאן שמה שמאפיין מצבים של . שטח קטן

בכל מצב כזה נכללת גם . איסוף  ואחדותיות של תודעה וגוף בתחושה  של רווחה נפשית

יציבות , אי לכך. מידה מסוימת של הרמוניזציה של האנרגיות הפנימיות בתודעה ובגוף

 . מזההתודעה היא רק חלק אחד 

בספר הזה אנחנו נכלול . כזו של רווחה נפשית יכולה להגיע בדרכים רבות אחדותיות

הן את המצבים שעולים באמצעות מיקוד תשומת הלב באובייקט  סמאדהיבמשמעות של 

נכלול גם את המצבים . כמו גם את אלו שעולים באמצעות דרכי התבוננות של תובנה, אחד

ואת אלו שבהם המודעות  פתוחה , צר על אובייקט אחד שבהם תשומת הלב  ממוקדת באופן

פרק זה חוקר בראש ובראשונה מספר היבטים כלליים יותר של התרגולים , עם זאת. יותר

כדרך (( או גוף, מטא, נשימה, לדוגמה)שכן כרוכים  בשמירת תשומת הלב על דבר אחד 

 .סמאדהילפיתוח 

נבדלים זה  סמאדהילשרטט טווח של מצבי שאנו ודאי יכולים , כפי שעשה הבודהה, ולמרות

של , של עומק המדיטציה: נעדיף לראות זאת בהקשר הנוכחי בתור רצף, (האנות'גה)מזה 

בין התועלות האחרות המתאימות . הסתבכות ושל עידון התודעה-של אי, רווחה נפשית

האם יש בכך גם הפחתת הסיכון שהיחס לתרגול יהיה כרוך ביותר מדי תהיות , למטרתנו

האם היא ', נכשלת'או ' מצליחה'האם היא ', אין לה את זה'או ' יש את זה'ת /למתרגל

במונחים של מדידה או השגה  סמאדהיבמקום להתייחס לתרגול ה. 'מפספסת'או ' בעניינים'
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, ופחות מוביל לניכור עצמי, לב-יותר טוב, בדרך כלל הרבה יותר מועיל, של מטרה מסוימת

 . גם בהווה וגם לאורך זמן –ודאגה ללב ולתודעה , לתפוס זאת כאכפתיות

 סמאדהיברכות ה

לא נראה שהוא היה מודאג יותר מדי מהאפשרות של היצמדות , בלימוד שהעביר הבודהה

והרווחה הנפשית שהוא  סמאדהילעומת זאת הוא שם דגש רב על  התפתחות ה. לסמאדהי

 :בהצהירו למשל, לימדכיסוד חשוב בדרך התרגול האינטגרטיבית  שהוא , מביא

 

 1.אין לפחד ממנו; צריך לטפח  אותו, צריך לפתחו, יש לשאוף לסוג זה של עונג

 

מתרגל , לדבריו. תומך בהעמקה ובהבשלה של תובנה סמאדהיבמיוחד הוא הדגיש כיצד 

 ,סמאדהיהמיומן ב

 

  2(.א'אויג)שלא לדבר על אשלייה מעוררת רחמים , מלך ההרים, יכול לנתץ את ההימאליה

 

 :מניעה אותנו בכיוון של השחרור, הוא לימד, סמאדהיההתפתחות של 

  

כך גם , נוטה כלפי האוקינוס, נשפך אל האוקינוס, ממש כמו שנהר הגנגס זורם אל האוקינוס

 3.ונוטה כלפי ניבאנה... נשפך... זורם[ ... מצבי סמאדהי... ]שמטפח ומפתח[ המתרגל]

 

של התודעה כדי שהתופעות ' חידוד'אינו פשוט , לתובנה וביחס ,בדרך סמאדהימקומו של  

תובנה אינה עניין של ראיית פיסות , כפי שכבר אמרנו. ייראו  בבהירות ובפירוט גדולים יותר

בראש ובראשונה היא צריכה להתייחס ולפתוח את ההבנה . 'המציאות'קטנות יותר ויותר של 

כל תובנה נשארת למעשה , ההבנות הללו ללא. הבנייה והתהוות מותנית, שלנו לגבי ריקות

כך אנו מוצאים שלמעשה יש , ככל שאנחנו צוברים יותר ניסיון. מושרשת באשליית יסוד

. מיד  כמה מהן אינן ברורות. תומך בדרך ובפריחה של תובנהסמאדהי דרכים רבות שבהן 

 .הן משמעותיות לאין שעור, ובכל זאת

 

 הביטחון ביכולת להרפות

, מסוימת לתרגול ולחיים' עסיסיות'להכניס , בין יתרונותיה הרבים, עשויה אדהיסממחויבות ל

הרווחה הנפשית שהוא מכיל עשויה . וזה יכול לספק משאב חיוני להזנה מעמיקה ובריאה

שאנחנו יודעים שמוטב היה , לפעמים קורה למשל. להיות בעלת חשיבות מכרעת במיוחד

יתכן שבמידה מסוימת אנחנו נואשים . איננו יכוליםאבל פשוט , לשחרר היאחזות לא מועילה

יתכן אפילו שבאופן . ואיננו מסוגלים לדמיין שנוכל להסתדר בלי הדבר הזה שבו אנו נאחזים

בלתי מודע אנחנו מודאגים מכך ששחרור הדבר הזה ישלול מאתנו את מה שאנו מאמינים 

אם תהיה לנו גישה ונוכל , אתלעומת ז. שאנו זקוקים לו למען אושרנו ואפילו להישרדותנו

יהיה זה הרבה יותר קל לשחרר את מה שאינו כל כך , לפתח מאגר של רווחה פנימית עמוקה

 .ולכן השחרור אינו מפחיד כל כך, אנחנו מרגישים שיש לנו מספיק. מועיל

 

                                                 
1
 .039( אוסף הדרשות הבינוניות)הימה ניקאיה 'מג 
2
 .6:24( אוסף הדרשות הממוספרות)אנגוטרה ניקאיה  
3
 .53:7( אוסף הדרשות המחוברות)סמיוטה ניקאיה  
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תומכת בהופעה של ביטחון יציב , טבילה חוזרת וסדירה ברווחה נפשית שכזו, בטווח הארוך

מכיוון . שאושר הוא אפשרי עבורנו בחיים האלו, מעבר ספק, אנחנו מגיעים לידיעה. יואמית

אנחנו מתחילים לחוש פחות פגיעים ופחות תלויים , שאושר עמוק זה שאנו חווים נובע מתוכנו

אנחנו עשויים גם להיווכח שטעימה . בחוסר הוודאות של התנאים החיצוניים המשתנים

עוזרת לביטחון שלנו בדרך להיות הרבה יותר  סמאדהית של תכופה יחסית של רמה מסוימ

עמוקות על תחושתנו לגבי החיים שלנו  ישפיע , רכישת ביטחון בדרכים הללו. מגובש ויציב

 .מבלי להפוך אותנו למרוחקים, והפוטנציאל הגלום בהם

נסיוני בתרגול ובהוראה מלמד שהיתקעות בתחושות של , למרות שזה בהחלט עלול לקרות

תומך במידה רבה  סמאדהי, יותר מהיותו מקור להיאחזות ...אושר עילאי ושלווה היא נדירה

 .היאחזות בחיים שלנו בכללותם-בשחרור ובאי

 

 אינספור מתנות מעבר למדיטציה

, היינו יכולים למנות מלוא החופן של ברכות אפשריות שסמאדהי יכול להביא, למעשה

מנוחה . מסתיימים ישיבת המדיטציה או הריטריטוזאת הרבה אחרי ש, הנובעות מהתרגול

פתיחת , חיוניות, (ולפעמים גופנית)החלמה רגשית , עמוקה והתחדשות של ההוויה כולה

הרחבה של קיבולת הלב ושל הזמינות  ,עוצמה רגשית שיש בה גם גמישות, האינטואיציה

הם , כל אלו ויותר –יציבות של האנרגיה ושל המחויבות לשירות וליצירתיות , שלנו לאחרים

 יכול להציע למכלול החיים שלסמאדהי חלק מהטווח הגדול של התועלות ארוכות הטווח ש

ניווכח שהיא כך , סמאדהיככל שנמצא דרכים לטפח את האיכות הזו של  ,באופן כללי. האדם

  .מזינה אותנו באופן עמוק ורחב בחזרה

 

 לתרגולי תובנהסמאדהי חשיבות ה

 citta) יטה'צמביא ל יש גם מספר איכויות שהסמאדהי, בין הסוגים של תרגולי תובנה שנחקור

אחת שבה כבר הבחנו . וכמעט אי אפשר בלעדיהן, שהן בעלות ערך מיוחד( תודעה/בל –

. קוד יציב יותר של התודעה על מה שאנו בוחרים להתמקדהיא האפשרות למי, בברור

הן חיוניות להתבוננות עמוקה ולראיה  תשומת לב יציבהתקופות שבהן יש מידה מסוימת של 

, כפי שנסביר מיד, עם זאת. )בראיה שלנוקל יותר לחקור דבר מה שניצב ללא תזוזה . בהירה

 (.ל אובייקט יחידבאמצעות החזקת התודעה ע רקיציבות זו אינה נוצרת 

כפי שציין , ראשית. יוצר סמאדהיש, אולי פחות ניכרות באופן מיידי, אבל יש תכונות אחרות

היא מסוגלת . גמישותיש יותר , סמאדהיבתודעה אשר פיתחה מידה מסוימת של , הבודהה

והיא , קל לה יותר ללמוד ולפתח גישות ותרגולים חדשים, להתבונן בדברים בדרכים שונות

 .לה לנוע ביניהם בזריזות רבה  יותריכו

של  עידוןהוא גם הספקטרום  של העמקת ה סמאדהיהספקטרום  של העמקת ה, שנית

הוא מאפשר לנו לראות ולעבוד עם רמות הרבה יותר , מתפתח ככל שסמאדהי, לכן. ההכרה

 . עדינות של הבנייה והתהוות מותנית

, סמאהדיל, במידה מסוימת, ורותתחושות הרווחה של הגוף ושל ההכרה הקש, שלישית

תחושות של , מתפתח סמאדהיככל ש. מניבות פירות נוספים בנוסף לאלו שכבר הוזכרו

יכולות , שבאות והולכות, מרחב וחופש, של יציבות שקטה, סיפוק ושלווה, שמחה, אושר

מה שנלווה אליהן בדרך כלל היא גם תחושה מסוימת של חום . להיות מעודנות ועמוקות

בדרכים  עוזר ,  לפי כל קנה מידה, כל זאת. אהבה או רכות שכל ההוויה רוויה בה, ירגש

השהות הרוויה  , החשיפה לתחושות האלה –בלבד  ותהתענג רחוק מהיותה. רבות לתובנה
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שהוא בדרך כלל חיוני ככל שמעמיק " ריפוד"סוג של  יטה'צמספקות ל –בהן והנגישות שלהן 

 . תרגול התובנה

של איכויות לב שכאלו עוזרת למנוע " רכות"מאד משמעותית היא בכך שהתועלת אחת 

ולאנרגיות להפוך לבלתי מאוזנות באופן , ואינטנסיבי מדי  פריך"מתרגול התובנה להפוך ל

, למשל, זה די שכיח שמתרגלת השקועה בתרגולי תובנה עוצמתיים תגלה. שאינו מועיל

בדרך כלל קל . ל ברגעים של תובנה עמוקהשהגוף מתחיל להיטלטל מעט באופן שאינו מועי

של כמה מהאיכויות המרככות , ואחר כך הזמנה פנימה, לטפל בכך באמצעות התחברות

אז (. מיומנות כזו נרכשת בקלות יחסית, עם התרגול. )סמאדהיהזמינות במצבים עמוקים של 

מי שהוא בתוך מרחב פני ,ולמעשה להתקדם, תרגול התובנה יכול להימשך באותה העוצמה

 .תומך יותר

אם מתעורר פחד , עשויה להיות שימושית לאין שעור כמשאב, בנוסף, נפשית זו-רווחה

היא יכולה  . את הפחד היא יכולה לעזור לפוגג . במצבים עמוקים ובלתי מוכרים של ההכרה

. של מקום בטוח ואמין שניתן לשהות בו, אף כי ארעית, גם לעזור לספק תחושה חשובה

, בהקשר של ראייה מעמיקה של ריקות , נפשית עשויה להיות שימושית לעיתיםהרווחה ה

היא תטה את , באופן טבעי, ואז. נטייה לפרשנות או לתחושה של חוסר משמעות שכשי

-שמונעת מהנטיות החבויות או מאי, תומכת ובת קיימא, התודעה  להשקפה יותר מאוזנת

 .מומייםאת תחושת הריקות בצבעים עג" לצבוע"ההבנות מ

 

   התייחסות נבונה לתרגול סמאדהי

ופותח  (תודעה -לב)יטה 'צמצייד את ה כל השיקולים הללו יחדיו מראים כיצד הסמאדהי

חשוב שנזכור זאת , כאשר נכנסים למדיטציה. עבורה אקלים פנימי התומך מאד בחקירה

 . חשובה והגישה היא תמיד. סמאדהי מכיוון שזה ינחה גם את גישתנו כלפי תרגול של

 

 לראות את התמונה הגדולה : כל כך הרבה כבר טופח

מתרחש הרבה יותר ממה שאנו , כאשר משקיעים זמן ומאמץ בעבודה סבלנית על הסמאדהי

בקלות רבה מדי אנחנו יכולים להסתבך במדידת העליות והמורדות של  .מיידיאופן מזהים ב

כי אפילו  ,זאת. ה שאנחנו מטפחיםולהחטיא את התמונה הגדולה יותר של מ, מיקוד התודעה

מתחזקות ומתפתחות , לפני שמתעוררת רווחה נפשית כלשהי או יציבות גדולה של קשב

' שריר'כמו גם סוג של , ותשומת לב, התמדה, סבלנות: כגון, איכויות יפיפיות ותמיד מועילות

יש . לנואו כוח של תודעה שגדל בהדרגתיות ככל שחוזרים שוב ושוב לנושא המדיטציה ש

וגם מוחקים , לב כלפי התודעה שלנו-לקוות שבנוסף אנחנו גם מטפחים גישה של טוב

ויתכן שכל האיכויות הללו הן , זרעים אלו גם הם נזרעים. בעדינות את ההרגל של שיפוט עצמי

 .בדיוק כמו כל איכות אחרת שדנו בה, משמעותיות בתמונה הגדולה של התרגול שלנו

לפני , שכוללת את מה שמטופח בתרגול, ת לגבי התמונה הגדולהמודעות ותזכורת עצמי

 יכולות להיות מאוד מועילות, סמאדהי וכאשר את עובדת על, ישיבת מדיטציה פורמלית

הלחץ או היובש שמגיעים כאשר ההשקפה    ולמניעת, קלילה ורווית השראה יטה'צבשמירת ה

 .  על התרגול מתכווצת באופן כלשהו

 

  שתומכים בסמאדהיטיפוח היסודות 

אבל חשוב להכיר גם . תורם משמעותית לאושר שלנו ולרווחתנו בחיים אמרנו שסמאדהי

, מלבד במקרים נדירים ובדרך כלל לזמן לא ארוך. באושר בעצמו תלוי בעובדה שסמאדהי
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 כאשר ,התהליך מקבל יותר סיוע. אנחנו לא  מסוגלים להכריח את התודעה להיות בדממה

וזו יכולה לשמש כבסיס , אחריות על רמה מסוימת של רווחה נפשיתאנחנו לוקחים 

מאוד יועיל להקדיש תשומת לב מסוימת , בריטריט או מחוצה לו, לכן. סמאדהי להתפתחות

של סוגי היסודות התורמים לאווירה שתומכת בתהליך המתמשך של , ככל האפשר, לטיפוח

 . העמקת תרגול הסמאדהי

 

 :איכויות כמומדובר ב

 לב פנימי וחיצוני-טוב ●

 מידה מסוימת של פשטות ●

 ופתיחות ליופי וגם לטבע, חיבור, רמה של קבלה ●

 אהבת הדהרמה ●

 הערכה והכרת תודה לכל מה ולכל מי שסביבך ותומך בתרגול שלך ●

 

באופן  יטה'צאבל כולם מזינים את ה, כל אלו עלולים להיראות כלא רלוונטים, במבט ראשון

 מכיוון שהן הכרחיות לטיפוח, חשובות, ויות ובגישות הללוותמיכה באיכ אכפתיות. עמוק

 .'לנסות חזק יותר'בוודאי שאין זה עניין של פשוט . סמאדהי

 

 משחקיּות והתנסות הן מפתח

בדיוק , זהו בחלקו גם מיומנות שאפשר לפתח, ככזה. איחוד זה של תודעה וגוף הוא אמנות

קריאה וכתיבה או נגינה , נעליים שלנוקשירת שרוכי ה, כמו שלמדנו את מיומנות ההליכה

ניתן לראות  , אם אנחנו בוחנים איך אנחנו כבני אדם רוכשים כל מיומנות שהיא. בכלי מוזיקלי

אפשור ועידוד איכויות של משחק ושל . שאופן ההתנהלות שלנו בהקשר הזה עושה שינוי גדול

בדרך . גיש זאת יותר מכךאני לא יכול להד. התנסויות במהלך התרגול הם חיוניים ומחיים

וזה מה ששומר על , זוהי הדרך שבה אנחנו לומדים בצורה הטובה ביותר כבני אדם, כלל

 . הדברים מלהפוך לנוקשים וכבדים

 

 גישה חכמה למכשולים 

חמשת 'הוא היחס שלנו ל, סמאדהי ובמיוחד של, היבט מרכזי בהתקדמות התרגול

. וספק, אי שקט ודאגה, קהות וליאות, סלידה זדון או, תשוקה לעונג חושי –' המכשולים

עלינו גם לפתח סוג , בנוסף ללימוד השימוש במגוון של נוגדנים למאפיינים הייחודיים שלהם

 . של חוכמה בהשקפתנו  וביחס שלנו כלפיהם באופן כללי

 

שמכשולים , אנחנו יכולים להבחין במשך הזמן, בין אם אנחנו מתרגלים בריטריט או מחוצה לו

הזו  ההחלשות, אף כי כוחם ושכיחותם אכן פוחתים עם הזמן. נוטים להופיע ולחלוף בגלים

אם אנחנו . עלינו לצפות להופעות ולהיעלמויות הללו. עדיין נמשכת עם עליות ומורדות

אזי גל של מכשולים הינו הרבה יותר מטריד מכפי שהוא , מאמינים שזה צריך להיות אחרת

כאומר , כךאו גרוע מ, משהו על הצלחת התרגול אומרהוא מתפרש כ מכיוון שאז, צריך להיות

 ,זה תרגול ללמוד לא לקחת את המכשולים באופן אישי. משהו עלינו ועל הערך העצמי שלנו

ולהזכיר לעצמנו שכל , מכל הערכה עצמית שאנחנו עלולים להצמיד להופעה שלהם להרפות 

הבודהה הצהיר שהם לא נעלמים . )מה שנוכחותם אומרת הוא שאנחנו עדיין בני אדם

 . אבל שווה זאת לאין שיעור, לימוד זה לוקח זמן בדרך כלל(. לחלוטין עד להתעוררות מלאה

ההרגל של רוב האנשים הוא להיסחף עם נקודות ההשקפה של , אם לא שמים לב, יתר על כן

שלהן לגבינו ' גירסה'ב, אומרות ןאנחנו מאמינים במה שה. מכשול במידה והוא נוכח בתודעה
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  וידאו

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 לצפייה

 
 לדף הוידאו באתר

 

והקרסים האלה מחפשים , זרע עם קרסים זעירים זה כאילו שהמכשול הוא כמו. ולגבי העולם

כזה כאשר הם מוצאים משהו . כדי לשקוע לתוכו ולינוק ממנו למחייתם, כל דבר שהוא, משהו

ואיתם צומחת גם כל התסבוכת של המכשול והדבר שבו נעוצים הקרסים  ,חהם יכולים לצמו

 תגובות ופרספקטיבות, ענפים של סיפורים, שרשים, עם נצרים' עניין'זה הופך ל. הוא גדל אף

התודעה נתפסת ומסתבכת בסיפורים . 'עניין'ומזינים את ה, מתפשטים, כל אלו גדלים –

וכך היא נלכדת בקלות ברשת מזיקה של , אותם המכשולים נוטים להגדיל או לגלגל הלאה

ְנצַּ )ריבוי מחשבות  פַּ עם הזמן אנחנו לומדים לזהות את , יחד עם זאת. שנטווית סביבה (ה'פַּ

אנחנו . דרכיהם הערמומיות של המכשולים ואנחנו יכולים שלא  להיסחף איתם עד כדי כך

כך  מצטמצמת מאד . מבינים את המתרחש והרבה פחות קונים את נקודות המבט שלהם

 . ההשפעה שלהם כאשר הם בכל זאת עולים

,  למעשה .דורשת בהכרח עבודה עם המכשולים שמחויבות לטיפוח סמאדהיחיוני להפנים 

, זה מה שיחשוף אותם וישפוך אור עליהם ועל הדרכים שבהן אנחנו מתפתים ונלכדים על ידם

זה נותן לנו את , לכן .לפעמים יותר מאשר מה שתרגול פשוט של תשומת לב יעשה

לא לקחת : ות הנבונות שבהן דנו קודםאת שתי הגיש, בדרך כלל בהדרגה, ההזדמנות ללמוד

 אפילו אם לתרגול הסמאדהי. ולא להאמין לנקודות המבט שלהם, את המכשולים באופן אישי

זאת מכיוון . בו תהיה רבה מאוד עדיין התועלת, לא היו שום יתרונות אחרים מעבר לכך

ל חיינו ועל אלו הם מצבים שמשפיעים ע; שמכשולים עולים לא רק במהלך מדיטציה פורמלית

ולא משנה , ואם אנחנו יכולים להחזיק בעמדה ששואלת תמיד. רווחתנו הנפשית בכל יום

 פרקי הזמן של המכשולים בתרגול הסמאדהי, "?ה ללמוד כאן/מה אני יכול", מהם התנאים

כפי שנראה בהמשך . עשויים להיות יקרי ערך כמו פרקי הזמן בהם אנחנו מרגישים טוב

 .  הריקות ולים  חיוניים לתובנה אל תוך אפילו המכש, הספר

 

 

 

 אנג'המכובד גואהן צ -ריכוז נכון 

 דובר אנגלית

 דקות 42
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 סמאדהי וזאזן
  

    ידו לוריאון ד'ג
 

 אורנה טאוב: תרגום
 

 

                             articles/mondo.html-w.mro.org/mr/archive/23http://ww/3  :מקור

 

צלם , מבכירי וראשוני מורי הזן האמריקאיים  ,(1391-9003), (John Daido Loori)ון דאידו לורי 'ג

והוא מייסד מסדר הזן הבינלאומי , בניו יורק   Zen Mountainייסד ושימש כאב מנזר , ואמן ידוע

untains and Rivers OrderMo לורי הוא בין המערביים הבודדים שקיבלו . ב"שמרכזו בארה

, הוא הרחיב את היריעה לעיסוק בנושא הקהילה הגאה. סוטו ורינזאי -הסמכה בשתי אסכולות הזן 

פרסם . תכניות לימוד לאסיריםו, הגדרת עקרונות זן לענייני הסביבה, קידום נשים כמובילות מרכזי זן

 .ים רבים בנושאי בודהיזם ואמנותספר
 

*** 

אתם מפתחים תחילה מודעות לגוף דרך היציבה והנשימה , כשאתם מתחילים להתאמן בזאזן

משתמשים . בלי קשר למה שתתרגלו בסופו של דבר, זוהי תמיד נקודת ההתחלה. שלכם

רה"לומדים להתמקד ב. בנשימה כדי להישאר בקשר עם הגוף  כשמביאים את תשומת, "הַּ

סופרים . עמוק בתוך הקרביים, שלוש אצבעות מתחת לטבור-הלב לנקודה שנמצאת שתיים

כשמבחינים שזה מה , ואם התודעה נודדת ומאבדים את הקשר עם הנשימה, את הנשימות

.  וחוזרים לחוויה המיידית של הנשימה, משחררים אותה, אזי מביאים הכרה למחשבה, שקרה

בונים את  –דעת וחזרה לנשימה כמוקד -בות ְמסיחותשל שחרור מחש –דרך התהליך הזה 

 .  יכולת הריכוז

היתה זו , כשהתחלתי לשבת.  מגיע בדרך כלל כהלם גדול, המפגש הפשוט הזה עם עצמך

עצם ההתבוננות במה . הפתעה גדולה לגלות את התנועתיות הבלתי פוסקת של מחשבותיי

, כשהייתי בחיל הים. י לפני כןשאני עושה עם תודעתי היה שונה מאד מכל דבר שעשית

לעיתים עשיתי . סופיות במגדלי התצפית שעל האנייה שבה שירתתי-בזבזתי שעות אין

הספינה התנודדה . משקפת דבוקה לעיניי התרות אחר מוקשים, משמרות של ארבע שעות

הייתי חייב לשמור על ריכוז . ומעט מאד הסחות, לא היה דבר מלבד קו האופק, הלוך וחזור

, בעיקר. לא ניסיתי לעשות דבר עם התודעה שלי. אולם לא התבוננתי בתודעה שלי, סוייםמ

במיוחד אם , היה לכך מחיר גבוה מבחינות רבות, אם הייתי נרדם. השתדלתי להישאר ער

ולמרות שהיה מעט מאד , התחלתי להתאמן בזן, מאוחר יותר בחיי. היינו עולים על מוקש

כשתודעתי . התבקשתי כעת להעסיק את תודעתי בצורה פעילה, גירוי חיצוני בזמן הזאזן

נחרדתי לראות את הפעילות האינטנסיבית . הייתי אמור להכיר בכך ולחזור, נדדה מהנשימה

נזכרתי כיצד כנער הייתי . לא היה לי מושג שאני מדבר עם עצמי ללא הפסק. של תודעתי

גיליתי שגם אני מדבר , ובכן .מקניט את סבתי שהייתה מסתובבת בבית ומדברת בקול רם

 . רק שאני למדתי לעשות את זה בשקט, עם עצמי

פשוט על ידי , כשההלם מתפוגג, אחר כך. לומדים תחילה עד כמה התודעה פעילה, בזאזן

מתי , מחזקים בהדרגה את היכולת להניח את התודעה היכן שאתם רוצים, החזרה לנשימה

ליך זה של השקטת העצמי ומרכוזו ממשיך זמן תה. ולכמה זמן שאתם רוצים, שאתם רוצים

נקודתי של -או ריכוז חד" סמאדהי"בסופו של דבר מגיעים לנקודה שבה מחליקים לתוך . מה
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.  המחשבות נעלמות למשך זמן קצר ונכנסים למצב שבו התודעה אינה מעבדת דבר. התודעה

.  וב מודעים למשהוחזרתם ואתם ש, בהרף עין, ואז. המתבונן נעלם. אינכם משחררים דבר

הם אינם רוצים . שמגיבים בפחד כשהם מתקרבים לאותו מקום של שחרור מוחלט, יש אנשים

או מבול של " רצוני-לא"עיוות שרירי  –יכולה להיות להם תגובה פיסית . לאבד שליטה

 . מחשבות

 ,נקודתית ומוחלטת של התודעה-כשמפתחים מיומנות מסוימת עם יכולת זאת של נוכחות חד

, "ישיבה סתם"תרגול של , "שיקנטזה"האחד הוא . עוברים לאחד משני המסלולים בזאזן

אבל במקום , לפעמים אני מכוון אנשים להישאר עם הנשימה. והשני הוא עבודה עם קואן

.  אני מדריך אותם להיות באינטימיות מוחלטת עם הנשימה, לספור או לעקוב אחריה

.  מבלי לנסות לעשות דבר בקשר אליהם, חשבותאתה פשוט מודע לזרם המ, בשיקנטזה

.  רק מתבוננים במחשבות. אין כל מאמץ לעשות משהו". זאזן חסר מטרה"דבר זה מכונה 

השיקנטזה אינה . זה לוקח הרבה זמן. הן מתחילות להיעלם, בתהליך ההתבוננות במחשבות

בהן עובדת לומדים להכיר היטב את הדרכים . היא עובדת באיטיות ולעומק. יתטדרמ

ואת מה שאתם עושים עימה , אתם ממש לומדים את עצמכם ואת התודעה שלכם. התודעה

כשהמחשבה . בסופו של דבר מגיעים לנקודה שבה המחשבות נעלמות. במשך רוב חייכם

 . אחד אינו מתקיים ללא השני. כיון שמחשבה וחושב תלויים הדדית, החושב נעלם, נעלמת

כשעולה מחשבה ומסיחה את . ממשיכים את התרגול עם ריכוז ,אם אתם עובדים עם קואנים

משחררים אותה , אתם מכירים במחשבה, כשאתם נעשים מודעים לכך, תשומת הלב מהקואן

עולות פחות מחשבות שמסיחות את , לאט לאט, ככל שעושים זאת שוב ושוב. וחוזרים לקואן

 .נעלם החושב, תכשהמחשבה נעלמ, ושוב. המחשבות נעלמות, ולאט לאט. דעתכם

.  שהיא היעלמות המחשבות והחושב, אלה הן שתי שיטות שונות המובילות לאותה תוצאה

אנשים בעלי תודעה , באופן כללי. לימוד קואנים יותר תקיף: שיקנטזה נראית עדינה יותר

פעילה ודברנית מצליחים יותר לפתח ריכוז דרך בחינת קואנים ואילו אנשים הסומכים יותר 

 .    טואיציה שלהם נמשכים יותר לשיקנטזהעל האינ

ישנו אלמנט אחד שנוכח , בין אם התרגול שלכם הינו בחינת קואנים ובין אם שיקנטזה

חלימה או שינה , סמאדהי הינו מצב מודעות השוכן מעבר לערות. בשניהם וזהו סמאדהי

 .נקודתי-זהו האטת הפעילות המנטלית שלנו דרך ריכוז חד. עמוקה

העלמות "ישנו סמאדהי מוחלט של . יבר מאסטר דוגן על סוגים שונים של סמאדהיד, בכתביו

בו ישנה חד נקודתיות של התודעה מבלי לאבד את , ישנו הסמאדהי העובד". הגוף והתודעה

אתם פתוחים ומודעים לתנאים סביבכם והתודעה שלכם ממורכזת . תחושת הסביבה

מודט עובר מעבר : "הוא אמר". סמאדהיםהסמאדהי של "דוגן קרא לזאזן . וממוקדת מאד

זוהי תוצאה . ליקום כולו במהירות שיא ומתקבל בכבוד במעונם של הבודהות ואבות אבותיו

, בדריכה על ראשיהם של כופרים ושדים. של זאזן בתנוחה המלאה של רגליים משוכלות

המשוכלת  בשל זאזן בתנוחה. המודט מוכנס לחדרים הסודיים של הבודהות ואבות אבותינו

אמת יחידה זו מאפשרת ליחיד להתעלות מעל לגבולות הכי רחוקים של הבודהות , המלאה

 ."ולכן הם שקועים ב זה ושום דבר אחר, ואבות אבותינו

סמאדהי של הגשמת האחר וסמאדהי של , דוגן דיבר גם על סמאדהי של הגשמה עצמית

בהנאה עצמית של סמאדהי של הגשמה עצמית הוא סמאדהי העוסק . הארה עצמית
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יתכן שדוגן מדבר כאן . מבלי ליחס עצמו ליצורים תבוניים אחרים, גוף המציאות, הדהרמקאיה

סמאדהי של הגשמת האחר מתייחס לסמאדהי העוסק בהנאה ובהגשמה של . על הארהט

האחר על ידי התאמת הדהרמקאיה לצרכים ולמצבים של ייצורים תבוניים באין ספור 

 .   דהי של חמלהזהו הסמא. צורותיהם

, חכמה זו נפתחת בתוך זאזן. סמאדהי של הארה עצמית מתייחס לחכמה שאין לה מורה

זהו תהליך הגילוי של מכלול . בהעתקת הטקסטים הקדושים של הדהרמה, בזמרת סוטרות

 . אימון הזן

אתם מכירים במה . דבר אינו מגיע מבחוץ, בגלל טבעו של הזן וטבעה של התממשות ההכרה

האימון המנזרי מספק תנאים אישיים וחברתיים ספציפיים היכולים , למשל. ד היה שםשתמי

אולם אימון זה אינו אלא אישרור של הווייתם הפנימית . להוביל נזיר או נזירה להתעוררות

-התנאים הישירים והלא, למען האמת: דוגן ביטא זאת כך. טבע הבודהה שלהם, ביותר

במקום . אינם באים מבחוץ –העלאת תודעת הבודהי  –ישירים של עליית מחשבת ההארה 

תנאים של , בדרך זו. אנו מתעוררים בטלטלה על ידי הנעת התשוקה להארה עצמה, זאת

יש כאלה שהתעוררו . דברים ותופעות מעורבים באופן הכרחי בהתעוררות שלנו 81,111

ון ומצאו את בעוד אחרים החלו לשאוף לחכמה במצב של שכר, בחלום ואז הגיעו להארה

לאחרים יש מחשבה על הארה והם מממשים את הדרך תוך פרחים מתעופפים ועלים . הדרך

 ."   נושרים או דרך פרחי אפרסק ובמבוק אזמרגד

הופעת השאיפה . זה רק עניין של זמן לפני שההכרה תגיע, כשתודעת הבודהי מתעוררת

זהו . ת כבר בתוכנולהארה מתחילה תהליך אשר מעלה אל פני השטח מודעות הנמצא

.  זוהי ההארה היחידה הקיימת, כמובן, אבל. למעשה סמאדהי של הארה עצמית ללא מורה

 אלא, מהווים אלמנטים של ידע חדשהתנאים והמשתנים אינם : "דוגן אומר את זה מפורשות

 ."נתפסים פשוט כחלק מההתגשמות של מה שכבר היה קיים מאז ומעולם

 

 

 

 

  

 

עליכם להפוך , אם יש לכם תובנה בדבר ארעיות, עצמי-אם יש לכם תובנה בדבר אין"

מה שתחשבו , אזי מה שתאמרו. אותה תובנה לריכוז שאתם שומרים עליו לאורך היום

 ".ותימנעו מטעויות ומיצירת סבל, ומה שתעשו יהיה לאור אותה חוכמה

 

 תיק נהאט האן

 



 
 

  

 
 - 20 - 

 נכון ריכוז                       www.buddhism-israel.org        1025 וקטוברא-ספטמברגיליון      

 

 

הכרחיות : האנות'ארבע הג

    ?להתעוררות או לא
 

  קרן ארבל

 

 /http://kerenarbel.com  :מקור

 

במהלך השנים למדה . 0779לומדת וחיה את הדרך הבודהיסטית משנת , מתרגלת, ר קרן ארבל"ד

במסגרת ריטריטים , עולםותרגלה אצל מורים רבים במסורת התהרוואדה והמהאיאנה בארץ וב

מנחה מפגשי לימוד ותרגול של הדרך הבודהיסטית ומדיטציית ויפסנא . ותקופות התבודדות ממושכות

ומלמדת פילוסופיה ופסיכולוגיה בודהיסטית , פסיכודהרמה ובמסגרות נוספות, בעמותת תובנה

 .באוניברסיטת תל אביב
 

*** 

 

 ?(saamdhi-samma)ומהו סמאדהי נכון "

שהם פגמים של התודעה הגורמים להחלשת , שנטשתי את חמשת המכשוליםלאחר 

, [אחרים]מועילים -ולאחר שנפרדתי מהתשוקה להנאות החושים וממצבי תודעה לא ,החכמה

שנולדו מהבחנה [ גופני]בשמחה ועֹוֵנג [ המאופיינת], ַהאַנה הראשונה'בג  ושהיתי  נכנסתי

(viveka )המלווים במחשבה וחקירה.  

שמחה ועֹוֵנג [ שהיא] ַהאַנה השנייה'בג  נכנסתי ושהיתי , המחשבה וחקירה התפוגגולאחר ש

 . ללא מחשבה וחקירה, שקט פנימי ואחדות התודעה, שנולדו מיציבות תודעתית[ גופני]

לב -מּודע לחלוטין ובתשּומת, (אופקהה)שהיתי באיזון נפשי , לאחר שהשמחה התפוגגה

: שעליה אומרים הראויים ַהאַנה השלישית'בג  נסתי ושהיתי אז נכ[. גופני]וחויתי עֹוֵנג ( סטי)

  ". לב הוא שוהה בעֹוֵנג-מאוזן נפשית ובתשּומת"

, ובעקבות ההיעלמות הקודמת של עצב ואושר, מְכֵאב[ הסלידה]לעֹוֵנג ו[ התשוקה]מנטישת 

כואבת ובה תשּומת הלב -ואינה-נעימה-אינה[ שהיא] ַהאַנה הרביעית'בג  נכנסתי ושהיתי 

 ."יזּון הנפשי מזּוככיםוהא

 

סמאדהי "תודעה שמכונים גם -ארבעה מצבי גוף –האנות 'הקטע הזה מתאר את ארבע הג

 (. Eightfold Path)השמיני בדרך בעלת שמונת האיברים " איבר"ה –" נכון

 

ודאי שם לב שהתאור הזה של ארבע , (סוטות)מי שמכיר את דרשות הבודהה בפאלי 

לרוב בהקשר לתאור ההתעוררות של הבודהה עצמו או . יםהאנות מופיע עשרות פעמ'הג

 . בתאור הדרך ההדרגתית לשיחרור

ההנחה , האנות בדרך לשיחרור כפי שהיא מתוארת בסוטות'למרות המרכזיות של הג

 האנות'היא שהג, ובמחקרים על המדיטציה הבודהיסטית, המקובלת במסורת התהרוואדית

 formlessשנקרא במסורת הפרשנית התהראוודית מה , "ההשגות חסרות הצורה"יחד עם )

jhànas) הן פרקטיקה מדיטטיבית השאּולה ממסורות מדיטטיביות שאינן בודהיסטיות . 

פרשנות המופיעה מאות שנים אחרי , כלומר)לפי הפרשנות הבודהיסטית התהראוודית 

-טההסמ"חלק מפרקטיקה מדיטטיבית שנקראת הן  האנות'גהארבע , (תקופתו של הבודהה
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 ספוגהטכניקה מדיטטיבית המכוונת להשגת מצב בו התודעה ": ּבהאוונא-סמטהה"או " ָיאָנה

 . באמצעות תרגול של ריכוז אחדבאובייקט 

תרגול השונה מהותית מתרגול הויפסנא , האנות נתפסות כתרגול ריכוז חד נקודתי'כלומר הג

בתודעה , בתחושות, גוףב)שבו המתרגל מתבונן במרחב התופעות , "(בהאוונא-ויפסנא)"

ראייה ישירה זו של טבע החוויה היא . ורואה בבהירות את טבען המשתנה( ובמצבי התודעה

ְניַּא)זו שמאפשרת את פיתוח החכמה המשחררת   (.פַּ

 

המתרגל מנותק מכל חוויה , האנה'במצבי הג, על פי הפרשנות התהראוודית, יתר על כן

אינם מאפשרים למתרגל  ,י התודעה הנובעים ממנהלכן טכניקה מדיטטיבית זו ומצב. חושית

פרשנות זו של ". חכמה משחררת"לראות את המציאות נכוחה ואינם תורמים לפיתוח אותה 

אלא , אינן הכרחיות להשגת ההתעוררות האנות'גהאנות הולידה את ההשקפה כי ארבע ה'הג

 .הכרחי לשיחרור התודעהולכן אינו , (שתורגל עוד לפני הבודהה)הן תרגול אופציונלי בלבד 

האיבר השביעי  –כלומר תרגול תשומת הלב , טענה זו מצטרפת לאמירה שמדיטציית ויפּסנא

רק הוא יכול להיחשב כחידוש בודהיסטי ורק הוא הדבר  –בדרך בעלת שמונת האיברים 

 .הייחודי שאותו גילה ולימד הבודהה

 

ראו , לדוגמא. ים את דרשות הבודההכאשר אנחנו קורא" מחזיקה מים"טענה זו אינה , אולם

האנות הן מה שהבודהה התעורר אליו ולאו 'קטע מתוך הסמיוטה ניקאיה שמתייחס לכך שהג

 : דווקא תרגול תשומת הלב

“The one with great wisdom,   

have found an opening in the obstruction;   

The Buddha, the withdrawn, the bull among men, the sage,   

awakened to the jhànas.” 

[SN I.48] 

 

בהן הבודהה מספר שאת ארבע , שאין שום מראה מקום בסוטות, מעניין לציין, בנוסף

אותם , "ההשגות חסרות הצורה"וזאת בשונה מ, האנות הוא למד ממוריו לפני שהתעורר'הג

 . הוא מתאר כמה שלמד ממוריו לפני ההתעוררות

 

 ?רשנות התהראוודיתאז מה הבעיה עם הפ

האנות מעוררת כמה שאלות חשובות 'פרשנות התהראוודית בדבר טבען של ארבע הגה

  :כאשר קוראים את דרשות הבודהה עצמן

 

, נקודתית באובייקט מסוים-האנות הן תהליך מדיטטיבי המוביל להיספגות חד'אם הג (0)

ניקה איך אפשר לשלב את השגתן עם טכ, היספגות המנותקת מהתנסות חושית

במילים ? מדיטטיבית המכוונת לראיית טבען המשתנה של התופעות במרחב החושי

אם ההתייחסות אל שני " סטי-סּמא"ו" סמאדהי-סּמא"איך ניתן לשלב בין  :אחרות

המכוונות אל שני , מרכיבים אלו של הדרך היא כאל שתי טכניקות מדיטטיביות שונות

האיבר השמיני , "סמאדהי נכון"וותר על האם עלינו פשוט ל? יעדים תפיסתיים שונים

או כל אחד מאברי " השקפה נכונה"למה לא לוותר על , אם כן? בדרך שהתווה הבודהה

 ?...הדרך האחרים

הן אלמנט מושאל ממסורות , דהיינו, האנות אינן מהותיות לדרך הבודהיסטית'אם הג (2)

תיאורי הדרך איך אפשר להסביר את מעמדן המרכזי ב, הודיות שאינן בודהיסטיות
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לשיחרור בדרשות הבודהה ואת התפקיד המרכזי שהן ממלאות בסיפור ההתעוררות של 

 ? הבודהה עצמו

מצבים המיסטיים "לכל ה" מה שלימד הבודהה"כפי שטוען וַּלפֹוָלה ָראהּוָלה בספרו , אם

-מדוע הם מופיעים ב, "לנירוואנה, לאמת, אין שום קשר למציאות, האלה לפי הבודהה

 ?  ומות בניקאיות ולרוב בהקשר של הדרך להתעוררותמק 86

 

אפשר לזהות ארבע אי התאמות או אף סתירות בולטות וחשובות בין , לאור כל זאת

 . האנות לבין הדרך שבה הן מתוארות ומוסבר בסוטות'הפרשנות התהראוודית של ארבע הג

 

האפשרות  היא העובדה שהסוטות אינן מזכירות בשום דרשה את הסתירה הראשונה

יכולים  –או כל סוג אחר של ארהנטים  "שהשתחררו באמצעות החכמה"אלה  –שארהנטים 

 . האנות'להשיג את השחרור בלי לחוות את ארבע הג

 

אינן מובילות לניּבאנה " השגות חסרות הצורה"בה בעת שהבודהה אומר במפורש שה, שנית

(MN I 166) ,נות כן מובילות אל ההתעוררות הא'שארבע הג, הוא כן מצהיר בדרשות שונות

(MN I.246-7 & SN I.48  )והן אכן ייחודיות לתורתו . 

 

-האנות לבין תרגול מדיטציה של ריכוז חד'בשום מקום הבודהה אינו קושר בין הג, שלישית

האנות הן רק תרגול של ריכוז 'ובשום מקום הוא אינו מצהיר שהג, נקודתי והיספגות באוביקט

איננו יכולים למצוא , במילים אחרות. יה חודרת אל תוך טבעה של המציאותשאינו מוביל לראי

שבהן , האנות הן התנסויות דמויות טרנס'בדרשות הבודהה אמירות שמהן ניתן להסיק שהג

 .התודעה מתנתקת לחלוטין מהתנסויות חושיות

 

שלפיו  המשקפים את הרעיון" )ּבהאוונא-ויפּסנא"ו" ּבהאוונא-סמטהה"המונחים , רביעית

אינם נמצאים בדרשות הבודהה ( שתי טכניקות מדיטטיביות שונות, לכאורה, הבודהה לימד

בשום מקום בסוטות אין קישור מפורש בין המונח סמטהה , זאת ועוד. המוקדמות בפאלי

(samatha )ובשום מקום בסוטות המונח ויפּסנא , האנות'לבין הג(vipassana ) אינו מוגדר

 "(.תשומת לב נכונה" )"סטי-סמא"אנה ואינו נקשר באופן כלשהו למונח כתרגול הסטיפּטה

ניקות מדיטטיביות שונות כנקודה אחרונה זו מצביעה על כך שבודהה לא לימד שתי ט

כי אם דרך אחת לשיחרור , (האנות'הג)וריכוז חד נקודתי ( או ויפסנא)תשומת לב  –ונפרדות

 האלכל . לתות החושים וביסוס תשומת לבשמירה על ד, הכוללת פיתוח וטיפוח של סילה

 :האנות ומשם הדרך אל השחרור קרובה יותר'מאפשרים לתודעה להיכנס אל ארבע הג

כך הנזיר אשר מפתח , בדיוק כפי שמדרונותיו ושיפועיו של נהר הגנגה נוטים מזרחה, נזירים“

אנָּה'ומטפח את ארבע הג  ."האנות נוטה אל הִניבָּ

SN V.308]] 

 

והיא שאין ליצור חוויות , לציין את אחת הטענות הבודהיסטיות המרכזיותכאן ראוי 

הן אינן , הן ארעיות :שכן לכל החוויות יש טבע זהה, מדיטטיביות מיוחדות ואין להשתוקק להן

רבים , אף על פי שאין להשתוקק לדבר(. מייצרות אי נחת וסבל)העצמי והן דּוקָהה 

נסויות מסוימות מועילות בדרך אל השחרור יותר מהטקסטים הבודהיסטיים קובעים כי הת

, ואם כן, האנות כמצבים מסוג זה'האם אנחנו יכולים להתייחס לארבע הג, אם כן. מאחרות

 ? מדוע
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חידוש "הן אכן , האנות אותן מתאר ומלמד הבודהה בסוטות שוב ושוב'אם נניח שארבע הג

באיזה , ות שאינם בודהיסטייםעצמו אומץ ממקור" האנה'ג"כלומר רק המונח , "בודהיסטי

ואם , ת/האנות מועילות למתרגל'איך הג, במילים אחרות? מובן הן חשובות לשחרור התודעה

ָּטה, אכן הן מועילות ת אל /את התודעה של המתרגל( incline)  איך השגה שלהן מַּ

כיצד הן מבטאות את ההבנה הייחודית לבודהיזם לגבי הדרך להתעוררות ? הניּבאנה

 ? ההתודע

 

 :ולסיום

האנות בדרך לשחרור התודעה 'אולי אנחנו צריכים לחשוב מחדש על החשיבות של הג

התהרוואדית לא מתארת את ת ושהפרשנהאם יתכן ? שנאה ובורות, סלידה, מהשתוקקות

אולי עלינו להיפתח לאפשרות שייתכן כי שתי אסופות ? שהסוטות מתארות" האנות'הג"אותן 

אינן מתייחסות לאותן  –ות התהרוואדית ודרשות הבודהה בפאלי הפרשנ –טקסטאליות אלו 

הנובעות משני סוגי תרגול , וייתכן מאוד כי הן מתארות שני סוגי התנסויות שונות, השגות

 .שונים

 .עם שאלות אלו אני משאירה אתכם להמשיך ולהרהר

 
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 בפייסבוק' בודהיזם בישראל'-הצטרפו ל
 

 

   משה בראלו ר כרמל שלו"ד, דורון מלכא, טמרב רא, אילן לוטנברג, אבי פאר :מערכת
 

 רצוןהלמוש והגר  זוהראלה  :פייסבוקה ריכוז קבוצת  ענת הירש :מנהלת האתר

 

 

 , אנחנו מיישמים בלב שלם את המאמץ שלנו להיות בתשומת לב

 . כאן ועכשיו, להיות ערים ברגע זה ממש

 . זה מביא ריכוז

אנו משתמשים בכוחו של ריכוז זה כדי לפלח את עולם התופעות השטחיות ולהגיע 

 .למציאות עמוקה הרבה יותר

 

 זלצברגשרון 

 


