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  הקדמה
  

ובהזדמנות זו להודות לו מקרב לבי , 78-ליום הולדתו ה, אן טונג סירימאנגלו'אג, המכובדברצוני להגיש תרגום זה כמתנה למורי 

  . אשר הוא מפיץ מלבו לכל החפץ לשמועדהאמהעל ה

 . במערבדהאמהעל המשימה המופלאה שלקחו על עצמם ללמד ולהפיץ את ה, ינדאפורן'תאנת וקייט צ, צוני להודות למורייבר

, ולבסוף ברצוני להודות לראובן ברק .ברצוני להודות לעופר עדי שהכיר לי ולרבים אחרים בארץ את שיטת התרגול המיוחדת הזו

להורי ולכל מי שמסייע , "דרך"שנולדו אל תוך ה, נוי ותום, רוני, לשלושת ילדי,  שנה15אנו פוסעים בדרך מזה  שיחד, בן זוגי

  .ומאפשר לי לפסוע בנתיב מופלא זה

על , ינדפורן'קאתרין צ, תורגמו לאנגלית ונערכו כספר בידי מורתי, אשר לוקטו, אן טונג'הספר הנו אוסף של דרשות שנשא אג

  . אן טונג המכובד' כפי שמלמד אגויפאסאנהטציית תלמיד המערבי תהיה גישה ללימוד מדילמנת ש

ניסיתי כמיטב יכולתי לדייק ולהביא , בעת התרגום נוכחתי בעוצמה של המילים.  לעבריתדהאמהן זו משימה קלה לתרגם את היא

ת קיים קושי לבחור מילים מן השפה העברית אשר תשקפנה ותהינה טעונות במשמעויו. לקורא העברי את הפירוש והכוונה

, ישנם בספר סיפורים שלקורא העברי ישמעו כפנטסטיים או כאגדות .יהודית-כך שונה מהתרבות העברית-שמקורן בתרבות כל

אופן ההסתכלות שלה על הקיום שונה ממה שבני המערב ר שא, אל נשכח כי סיפורים אלו שאובים מתרבות שונה משלנו

לעיתים השתמשתי במילים שונות על מנת לפרש את אותו מושג או  .ח ובלב פתותוםולכן יש לקרוא את הכתוב ב,  בומורגלים

  .ליאלעיתים השארתי את המונח הפ, מלה

  .שמש כמדריךיספר זה , דרךפוסע ב לתלמיד אשר כבר –ודו עייומכאן , ויפאסאנהספר זה הנו מבוא למדיטציית 

וכמובן במנזר ,  ברחבי העולםבמקומות שונים, בארץ מתקיימים המכובדאן טונג ' כפי שמלמד אגויפאסאנהקורסי מדיטציית 

  .מאי שבתאילנד-אנג'במחוז צ, ומטונג'צ

  .דהאמהיתן וכל הברואים יזכו בימי 

  ,דהאמהשלכם ב

  ענת צחור

  .2001אביב -תל

  

  דבר המתרגמת

  למהדורה הראשונה בגרסה האנגלית

  

 אושר המכובדאן טונג סירימאנגאלו 'רצוני לאחל לאגב. 76- ביום הולדתו ההמכובדלכבוד הוא לי לתרגם את הדרשות שנתן מורי 

  .אריכות ימים ובריאות, אמיתי

בנוסף לשיחות שנתנו באירועים , 1995 בספטמבר 72,- ביום הולדתו ההמכובדאן טונג ' תרגום של דרשה שנתן אגהנוספר זה 

  .1994בשנת שונים וכולל דרשה שנתן בפתיחת קורס ויפאסאנה שנערך בסיאטל 

. בכמה מקרים ערכתי מחדש את החומר על מנת לסייע לקורא. ניסיתי לתרגם את השיחות כפי שהוקלטו,  שניתן היהעד כמה

  .את כל אחד מהנושאים ניתן לפתח לנושא בפני עצמו. רוב הנושאים מהווים רק גירוי ויצירת עניין

  . ספרות נוספת לקריאה בסוף הספרבנוסף המלצתי על. נגואן ט' שניתן רשמתי מה המקורות שעליהם הסתמך אגבמקום

יש בו את . אן טונג'לתרגם את פשטות ודיוק שפתו של אגהיא כיוון שמשימה קשה , הנני מקווה שהגרסה האנגלית אינה סבוכה

אן טונג הנו תורה חיה ודבריו 'אג. כשלכל מלה משמעות עמוקה, הסגולה ללמד ללבם של המאזינים במונחים מדויקים ופשוטים

  .מקדיש את חייולה ליבה של הדהאמה שאותה הוא מתרגל והם מלב 

  .זכו מדרשה זותבתקווה ש, הנני מקווה שספר זה יהיה מזון ללבכם ולרוחכם

  .להורי ולמורי אשר בלעדיהם חיי היו יבשים כמו שדה שלא עובד, המכובדאן טונג 'ברצוני להודות לאג

  ,בדהאמה, שלכם

  ינדאפורן'ונסטון צ'קאתרין ג

  .1999וסט  באוג21
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  דבר המתרגמת

  למהדורה השנייה בגרסה האנגלית

  

אן 'כפי שמלמד אג, מבוא למדיטציית ויפאסאנה,  הדרך האחת-הנני מוקירה תודה לאפשרות לערוך ולשפץ את תרגום הספר

  .המכובדטונג סירימאנגאלו 

 תואר כבוד המכובדאן טונג ' הוענק לאג,1999 בדצמבר 5-ב,  של הוד מעלתו מלך תאילנד72-ביום הולדתו ה, באירוע רב מעלה

  .מטעם משפחת המלוכה

הספר מיועד . בשפה האנגלית,  מבוא לויפאסאנה-ה של הספריאנו שמחים להעניק לו את הגרסה השני, ביום הולדתו של מורנו

  .לנדלתלמידים המעוניינים ללמוד את יסודות הסטיפאתאנה ויפאסאנה כפי שמלמדים במרכזי ויפאסאנה בצפון תאי

לאחר . מטעה" הדרך האחת"פנו אלי מספר קוראים אשר חשו שכותרת הספר , לאחר יציאת המהדורה הראשונה של הספר

דרך "בעצמו התייחס אל תרגול סטיפאתאנה ויפאסאנה קאמאתאמה כ, מהשי סייאדו הנאצל, שכבודו, גיליתי, מחקר שערכתי

  ".אחת

 אחד להוא חזר מספר פעמים על כך שהפתרון לבעיה טמון בתוך כ, ום העולמיאן טונג בנושא השל'לפני מספר שנים רואיין אג

. רק כך יוכל להיווצר שלום אמיתי בעולם, כאשר כל אדם ישאף להכיר את שלוות נפשו על ידי התפתחות מודעות וחכמה. ואחד

ועליהם , על מטריאליזם ותשוקותבעולם המבוסס , אדם להיות תלויים פחות בעולם החיצוןה טען שעל בני המכובדאן טונג 'אג

  .למשפחתם ולכל הסובבים אותם, לשאוף לטיהור מוחם ורוחם בדרך של תרגול מדיטציית ויפאסאנה ובכך להביא תועלת לעצמם

  .התפתחות של שלווה פנימית היא הדרך האחת והאמיתית לשלום אמיתי ולאושר

  ,בדהאמה, שלכם

  .ינדאפורן'ונסטון צ'קאתרין ג

  

N A M O  TA SSA  B H A G A V A TO  A R A H A TO  SA M M Ā SA M B U D D H A SSA  

  .הבודהה המואר, הנאצל, לכבוד המבורך

  

E kā Y ano A yam  B hikkhave M aggo 

Sattānam  V isuddhiya 

Soka Paridevānam  Sam atikkam āya 

D ukkha D om anassānam  A tthangam āya 

Ñ ayassa A dhigam āya 

N ibbānassa Sacchikiriyaya 

Y adidam  Cattaro Satipaţţhāna'ti. 

  

  נזירים, ישנה רק דרך אחת

  ,לטיהורם של כל היצורים החיים

  ,לגבור על היגון והעצב

  , הכאב והסבל אתכחידלה

  ,את הדרך הנאצלת, לדעת את האמת

  ,ניבאנהבלהיווכח 

  .ארבעת יסודות נתינת הדעת, לאמור

  

 .22 דרשה, מתוך הדרשות הארוכות,  על ארבעת יסודות נתינת הדעתמתוך השיח הגדול
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  מבוא

  

  .הבודההברכות ואיחולים לכל החפצים לגבור על הסבל ולהכיר בדרך אל האושר כפי שלימד 

  .ניבאנהב ולהכרה  הנאצלותארבע האמיתותאת הדרך לטיהור אשר מובילה ל, הדרך האחתברצוני להסביר את 

הינה אופן הלימוד הגבוה ביותר , ת ארבעת יסודות נתינת הדע או ויפאסאנה קאמאתאנהסטיפאתאנה המבוססת על ה,דרך זו

אשר יכולה להוביל , אמת נצחית, חוק טבע בלתי משתנה, הבודהה גילה חוק טבע אשר הנולימוד זה . הבודההידי -שניתן על

  .את כל היצורים לגבור על הסבל

 שמאוד קשה לגבור מצבים, בכל מקום בעולם ישנן אותן בעיות ומתחים בחברה. כעס ובלבול, עולמנו מלא בשנאה, בימינו

מרמים וגונבים , משקרים, אנשים מקנאים. מקללים ומפלים זה את זה, כועסים, רבים, בני אדם לא מסכימים זה עם זה. עליהם

  .רבים ומשמידים זה את זה בכל מקום בעולם האנושי, מעמד ותהילה, משתוקקים לרווח, אנשים נוקמים. זה מזה

  .נוצרים בידי אנוש בלבד, אלא, כתוצאה מהסביבה הטבעיתמצבים לא טהורים אלו אינם נגרמים 

  .כל התורות של כל הדתות שואפות לפתור בעיות ולהביא שלום ושלווה לעולם ולעודד למעשים טובים ומניעת מעשים רעים

האדם לימד את בני  הבודהה, לא רק שעודד את בני האדם למעשים טובים ולמניעת מעשים רעים, הבודהיזםמייסד , הבודהה

  .גם את הדרך לטיהור ליבם ותודעתם

   :הבודההלפי דברי 

  ,להימנע ממעשים רעים

SABBA PAPĀSSA AKARANAM  

  לטפח מעשים טובים

KUSĀLASSUPASAMPADĀ  

  ולטהר את התודעה

SACCITA PARIYODAPANAM 

  .זו תורתם של כל הבודהות

ETAM BUDDHANĀ SĀSANAM  

  .183דהאמהפאדה 

  

  .הבודההורק בתורת  אך היא נמצאת ,ינה נלמדת באותו אופן במסורות אחרות בעולםא, ליאהשיטה לטיהור מנט

מזהמים על תודעתם להיות מטוהרת מ, גילה שעל מנת שבני אדם יגברו באמת ובתמים על מצבים שליליים וסבלהבודהה 

המזהמים  אלו או משקעים .כעס ובורות, המבוססים על תשוקההטמונים בהכרה  משקעים לא טהוריםאלו  ,Kilesā -יםימנטאל

  .המזהמים הם הסיבה לכל הסבל בעולם .דיבור ומעשה לא טהור, נם הסיבה לכל מחשבה ההמנטאליים

. תודעה טהורה מסוגלת אך ורק למעשים טובים. היא אינה מסוגלת להרע, מזהמים מנטאלייםברגע שהתודעה מתנקה מ

רק אז ייכחד . יכול אדם לזכות בשמחת אמת, רגע שהתודעה התנקתהב .טוב אמיתי ושמחה עולים מתוך תודעה נקייה, לפיכך

  .הסבל שמקורו באותם מזהמים

  ).תרגול מדיטציה(, Kammaţţhāna – קאמאתאנה נקראת ,הבודהההשיטה שלימד , הדרך לטיהור התודעה

מאהאסטיפאתאנה בים ב בכתומוביל לטיהור התודעה ומופיע, קת וישירה לתרגול מדיטציהמדוישיטה  הנוש, תרגולהבסיס ל

 ויפאסאנה סטיפאתאנהתרגול שיטתי זה נקרא . הדיגהא ניקאייהשל  )השיח הגדול על ארבעת יסודות נתינת הדעת( סוטה

  .ארבעת יסודות נתינת הדעת או מדיטציית תובנה המבוססת על ,Satipaţţhāna Vipassanā Kammaţţhāna -קאמאתאנה

זו הדרך המובילה . להתגברות על הסבל,  המובילה לטיהור התודעהכדרך האחת מצביע על תרגול זה הבודההבתורה זו 

  .לשלום ולשלוות אמת, זו הדרך לטוהר .בפרי ובניבאנה, בדרך הנאצלתישירות להכרה 
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  ?ויפאסאנהמהי מדיטציית 

NAĀHŢŢ KAMMAĀVIPASSAN  

  

, באופן מיוחד,  בהירות- VI( ,ו ראייה חודרניתראייה מיוחדת א, ראייה בהירה:  הפאלי פירושהתבשפ Vipassanā – ויפאסאנה

  ). ראייה-Passanā. דרך, אל תוך

  . כתובנהויפאסאנהנהוג לתרגם  .ידע אינטואיטיבי, חכמה אינטואיטיבית,  פירושה הסתכלות פנימיתויפאסאנה

  ?ראייה אל תוך מה? ראייה בהירה של מה

.  ראיית הדברים כפי שהם, או תובנה אל תוך אמת המציאות ראייה אל תוך טבעה האמיתי של המציאותה פירושויפאסאנה

  . הנה הבנה אינטואיטיבית ישירה אל טבעם האמיתי של התופעות הפסיכופיזיותויפאסאנה

) מבנה פיזי, חומר: גוף (רופה-ו )שכליות, הכרה: מיינד (נאמה היא ידע אינטואיטיבי או תובנה אל טבעם האמיתי של ויפאסאנה

 . תחושותVedanā- -ודאנה .חומר , גוףRŭpa--רופה(: Pañca Khandha -חמשת המצרפים של הקיום אשר מרכיבים את

  ).הכרה -Viññāņa -ויניאנה .רצייה, מערכים מנטאליים- Sańkhāra-סאנקארה .תפיסה,  זיכרוןSaññā --סאניה

, )דוקה (Dukkha -סבלהנן  ,)ה'אניצ(Anicca- ארעיות הנה היווכחות בכך שכל התופעות הפסיכופיזיות הנן ויפאסאנה

  ).אנאתה( Anatta –מחוסרות עצמי ו

 והנם המושאים העיקריים של התובנהאו חכמה האינטואיטיבית הנם סממני ה, Tilakkhaņa -שלושת מאפייני התופעות

  .ויפאסאנהמדיטציית 

רוחניים או , מיים או חיצונייםכל המצבים בין אם פני. רופה- ונאמה הנה היווכחות ישירה בטבעם האמיתי של ויפאסאנה

  ).Anicca, Dukkha, Anatta (סבל ומחוסרי עצמי, ארעייםהנם , חומריים

ייווכח שכל ההתרחשויות בתוכו ובעולם מחוצה לו משתנים ללא , Vipassāñāņana -ידע אינטואיטיביהמודט אשר מפתח 

אינם שייכים לאף , מחוסרי מהות, ריקים, ניתנים לשליטהבלתי , לא מספקים או סבל,  מלחיצים ;בלתי ודאיים או ארעיים, הרף

  .מחוסרי עצמיותואחד 

  . הנם טבעם האמיתי של כל התופעותשלושת המאפיינים

  

  

  ?מהי נתינת דעת

NAĀHŢŢSATIPA  

  

    ,הדעת נתינת יסודות ארבעת Satipaţţhāna -,סטיפאתאנה- מבוססת על ארבעת הויפאסאנה

THE FOUR FOUNDATIONS OF MINDFULNESS).(  

  . מוקדיםהתובנה מתרחשת כתוצאה מיישום עקבי של נתינת דעת בארבע

 של מאהאסטיפאתאנה סוטהב, )הקנון המשולש הפאלי (טיפטאקה בויפאסאנה כמפתח לסטיפאתאנההאת ניתן למצוא 

 סוטה טיפאתאנהסוב)  מן הפרקים הארוכים22' סוטה מס, "הדעת נתינת יסודות ארבעת"השיח הגדול על  (דיגהה ניקאיהה

  .כמו כן בפרקים אחרים, ) מן הפרקים האמצעיים10' מס (ימה ניקאיה'מאגשל ה

, התבוננות, הגות: פירושו,  אינו רק זיכרוןסאטי .לזכור או להעלות בזיכרון: שפירושו, סארנגזר מהמלה הפאלי Sati  - סאטי

 או MINDFULNESS -באנגלית סאטי מתורגם כ( .ותאו דריכות וער מודעות, מיקוד, זהירות, תשומת לב, הזכרות, הרהור

AWARENESS.( או יסוד יישום, בסיס, התבססות, תמיכה:  שפירושואופאתנה בא מהמלה הפאלי פאתאנה.  

  :או מוקדים שעל פיה נתינת הדעת מיושמת בארבעה בסיסים) חוק טבע, אמת(Dhamma  -דהאמהה היא סטיפאתאנה

  .Kāyānupassanā - על גוףמודעות /נתינת דעת .1

  .Vedanānupassanā - על תחושותמודעות / נתינת דעת .2

  .Cittānupassanā - על מיינדמודעות / נתינת דעת .3

  .Dhammānupassanā - על מושאי המיינדמודעות / נתינת דעת .4

  .מיינד ומושאי המיינד, תחושות,גוף  - דהאמה ,יטה'צ, ודאנה, קאיה :בקצרה
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באופן מנטאלי אל   על מנת להתבונן ולהתוודעבהירה ותפיסה מודעות, ון תשומת לב המודט מכוסטיפאתאנהבזמן תרגול 

- שלושת מאפייני הקיוםבנתינת דעת ומודעות ממוקדים בהתבוננות  . בכל רגע ורגעבמיינד ובגוףהמצבים השונים אשר עולים 

Tilakkhaņa  חמשת המצרפיםהעולים דרך – Pañca Khandha )ברגע ההווה) גוף ומיינד.  

  

  

  היסטוריה

  

  …כפי שמסופר

  .הדעת נתינת יסודות ארבעת על את הדרשה בהזדמנות זו נתן.  נזירים500 - נדד ברחבי ארץ קורו מלווה בבודההה

  .ובעלי מזג נח עם נטייה להגות בעלי חושים בריאים, אנשי קורו היו צאצאים של שבט שאנשיו היו מלאי חכמה, לפי המסורת

בזמן שעבדו את השדות או  ,החל מהשליטים וכלה במשרתים, של נתינת דעת במשך כל פעילויות היוםהכפר כולו תרגל תרגול 

איזה מיסודות נתינת הדעת : "הם נהגו לשאול זה את זה .כל אחד ואחד יישם את תרגול נתינת הדעת, ניהלו את ענייני הכפר

! לא בזבזתם את זמנכם כבני אדם לשווא! כל הכבוד: "ואת אלה אשר תרגלו בנחישות נהגו לשבח במילים אלו . "?תרגלת היום

ובאלה שהיו עצלים  .!"אשר בא לעולם למען אנשים כמוכם, בודהההלא החמצתם הזדמנות נדירה זו לפגוש את תורתו של 

, ובהתרשם הבודהה מאנשי קור, וכך. !"מתנהגים כמתים על אף שנולדתם כבני אנוש הנכם: "והזניחו את התרגול נהגו לנזוף

 בדברים על ערכו של התרגול  אשר ליוו אותו הנזירים500הוא פנה אל  ,,אשר היו בעלי נטייה טבעית להתבוננות עמוקה

   .והתועלת שבו

  :בודהההואלה דברי 

EKĀYANO AYAM BHIKKHAVE MAGGO 

SATTĀNAM VISUDDHIYĀ 

SOKA PARIDEVĀNAM SAMATIKKAMĀYA 

DUKKHA DOMMANASSĀNAM ATTHANGAMĀYA 

NAYASSA ADHIGAMĀYA 

NIBBANĀSSA SACCHIKIRIYĀYA 

YADIDAM CATTARO SATIPAŢŢHĀNĀ`TI 

  

  *,נזירים, ישנה רק דרך אחת

  ,לטיהורם של כל היצורים החיים

  ,לגבור על היגון והעצב

  ,הכאב והסבלאת  להכחיד

  ,את הדרך הנאצלת, לדעת את האמת

  ,להיווכח בניבאנה

  .הדעת נתינת יסודות ארבעת, לאמור

  

  .מעגל החיים האינסופי ,סאמסארה-לכל יצור חי אשר נוכח בסכנת מעגל ה, אלא, המלה נזירים מתייחסת לא רק לנזירים*

  

  

  ישנה רק דרך אחת

EKĀYANO AYAM BHIKKHAVE MAGGO 

  …,נזירים, ישנה רק דרך אחת

  

הדרך ", "הדרך האחת"ונה דרך זו מכ .או הדרך הבלעדית, הדרך האחת:  שפירושו EKĀYANO MAGGO- לימד את הבודההה

דרך זו היא תורתו של  .ודות למאמציו נתגלתה ונחשפה דרך זוההיחיד ש הנו בודהההמכיוון ש, "דרך האחד"או " הבלעדית

  ".הדרך האחת" :ולכן מכנים אותה, היא אינה קיימת בתורות אחרות, בודההה
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דרך זו מובילה  . מעקפיםהואין ל ל אחד אשר אינו מתפצלזו דרך בעלת שבי. היא מובילה לכיוון אחד, דרך זו הנה דרך ישרה

  .ניבאנהזו הדרך היחידה להיווכח ב. א היעד הסופיי הניבאנה. ניבאנה, הישר ליעד אחד

 תלמידים נאצליםו, )בודההקא'פאצ (ים השותקהבודהות, )בודההסאמאסאמ( אשר זכו בהארה המושלמת הבודהותכל אחד מ

  .הנשגבתזו הדרך  . בהולכם בדרך זוהניבאנהגיעו ל) ארייאסאווקה(

 הועברה ר אשבודהההתורת אמת זו של  . וכוללת בתוכה את כל אשר לימדבודההה היא לב תורתו של סטיפאתאנהתרגולת ה

  .פאריניבאנה-החל מיום מסירת דבריו ועד יומו האחרון שבו עבר ל,  שנה45במשך , לכל התלמידים הנאצלים

  . בזכות חסדוניבאנהים להיווכחות ב הוביל אינסוף תלמידבודההה

  :בהבטיחו,  העביר את תורתו לדורות הבאיםבודההה

YENEVA YANTI NIBBĀNAM 

BUDDHĀ DESANCA SAVĀKĀ 

EKĀ YANENA MAGGENA SATIPAŢŢHĀNĀ`TI  

  

  כל הבודהות והתלמידים הנאצלים נוכחו בניבאנה

  .בהולכם בדרך האחת של נתינת הדעת

  

אל האושר , המובילה אל הטוב הנשגב, דרך זו היא היהלום שבתורתו . מתנקזים לדרך זובודההה של  אופני הלימוד84,000כל 

  .ניבאנההנעלה שב

  

  

  טוהר

SATTĀNAM VISUDDHIYĀ… 

  …לטיהורם של כל היצורים החיים

  

מזהמים אשר , Kilesā -,יםיהמזהמים המנטאל -כעס ותעתועים, השתוקקות. דרך זו מטהרת את רוחם של היצורים החיים

בני אנוש ושאינם בני אנוש . סטיפאתאנהיכולים להיעקר מהשורש ולהישמד כתוצאה מתרגול , את המיינד והנם מקור הסבל

  . המתרגלים דרך זו יכולים להיטהר

ידי עקירתם -כך על-י החלשתם של המזהמים ואחר"ע,  בתחילה. מטהר את רוחו של המתרגלויפאסאנה-סטיפאתאנהתרגול 

  .Anusāya Kilesā -רדומים מזהמים מנטאליים דתם שלמהשורש והשמ

, Pārami -תכונות מצוינותבצבירת  ,Puñña Kusāla -מעלות ובאיכויותתלוי ב, תהליך הטיהור עשוי להתרחש באופן הדרגתי

  .ובמידת התכונות חסרות הערך של כל אחד ואחד

עד להתפתחותם , יכול להיטהר ולהזדכך, )אחד האדם(, אדם בלתי מפותח בעל מזהמים רדומים וגסים, מעצמת תהליך הטיהור

  .Kālayanajjāna -אדם בעל מעלותהתפתחותו ל,  אומריהוו,  גבוהים ואיכויות מוסריות של ליבו ומוחוםהומאניישל ערכים 

המיינד טיהור - אומריהוו, מים הרדומים ישורשו ויושמדוהמזה, ויפאסאנה-סטיפאתאנהיתרגל ומעלות כאשר אדם בעל איכויות 

  .Ariyā Puggāla. -נאצלך לו ובכך יהפ, ניבאנהעד השגת 

, Mahakusāla Citta -הכרה בעלת תכונות רבות ערךאפילו חיות אשר באות במגע מנטאלי עם לימוד זה יכולות לפתח 

  :כפי שמלמד סיפור זה, )מציאויות אנושיות או שמימיות(ועשויות להיוולד במציאויות שמחות 

אל תוך , כתוצאה מהרוחות העזות, הושלך תוכי, לאחר שהתחוללה סערה עזה, טאוואנה' בגבודהההשהה כאשר , יום אחד

  .היא טיפלה בו עד אשר החלים. עד אשר מצאה אותו הנזירה הראשית, רטוב כולו, שם שכב .מנזרן של נזירות

התוכי התעופף וזימר  .הדעת נתינת יסודות ארבעתלאחר זמן עבר התוכי להתגורר עם הנזירות והן לימדו אותו לצטט את 

ברגע המוות הרהר . יום אחד ניצוד התוכי בידי נץ ומת .במשך כל שעות היום" …מושאי המיינד, מיינד, תחושות, גוף: "בשמחה

ת הוא נולד במציאו,  רוחו שהייתה בעלת איכויות טהורות באותו רגע סופיבזכותו, "מושאי המיינד, מיינד, תחושות, גוף"התוכי ב

  .שמימית

, הצפרדע השמימי, כפי שמסופר בסיפור על מונדוקה דוואפותה, ניבאנהאך ורק בני אנוש וישויות שמימיות יכולים להיווכח ב

  :וכך היה, סוטאפאנה, צפרדע אשר נולד במציאות שמימית לפני השיגו את השלב הראשון של ההארה



 11

, אשר האזין לדרשה, צפרדע, אשר למרגלות הנהר גאגארה, פה בפאתי העיר קאמדהאמה את הבודהההכאשר לימד , יום אחד

רועה מחץ בטעות את , בודהההבדיוק ברגע שהצפרדע שמע את דברי  .בודהההפיתח רגשות שמחה בשמעו את קולו של 

 "?מה עשיתי? אז כעת אני כאן,: כאילו התעורר מחלום וחשב,  שמימיתכישותמיד נולד הצפרדע  .ראשו כאשר נשען על מקלו

  .בודההההוא נוכח כי נולד במציאות שמימית כתוצאה מרוחו הטהורה בעודו מקשיב לדרשה שנשא 

  :הבודההוכך פנה אליו 

  ,מי הוא המברכני"

  ,זוהר מניצחון והצלחה

  "?ביופי קורן כולו

  : ענהמונדוקה דוואפותה

  ,בחיי הקודמים הייתי צפרדע"

  ,מי האגם היו ביתי

  רועה צאן במקלו סיים את חיי

  ".דהאמהבעת שהקשבתי ל

  

  . לימד אותו את הדרך להיווכח באמתהבודהה, ואז

  

  

  …לגבור על היגון והעצב

YA…ĀNAM SAMATIKKAMĀSOKA PARIDEV  

  

כאשר המיינד בתהליך טיהור . יאושידרך זו מובילה את הסובל מיגון ועצב להתגבר על מכשלות העבר ומשחררת אותו מצער ו

  . של האדם נרגעת והצער והעצב משתחרריםרוחו, המזהמים נכרתיםכאשר ו

יום אחד היא איחרה לשדה התעופה ובעלה . זהו סיפור על אשת טייס אנגליה אשר ניהלה עם בעלה עסק של טיסות שכר

  .היא הייתה מלאה ביגון וצער. הבעל נהרג. במהלך הטיסה התפתחה במנוע בעיה והמטוס התרסק. המריא בלעדיה

הומלץ לה לתרגל מדיטציה , לאחר שטיילה זמן מה .והגיעה לתאילנד, חליטה לצאת לחופשה באסיהלאחר מספר חודשים היא ה

היא לא הייתה מסוגלת להתרכז ובכתה . אשמה וחרטה, בתחילה נפשה הייתה מלאה בצער ויגון .מאי-אנג'וכך הגיעה למרכז בצ

לא עבר זמן והיא . ונפשה נעשתה רגועה יותר, לההוטב , תרגול נתינת הדעתאך ככל שחלפו הימים והיא המשיכה ב .כל הזמן

  .שאין בידינו לשלוט בחיים ולא תמיד נוכל לעצבם כפי שנרצה, ושאפילו אושר אינו נצחי, יכלה להבחין כי העולם אינו ודאי

  .כתוצאה מהכרה זו היא חשה שהיגון והעצב פרחו ושהיא מוכנה יותר להתייצב בפני החיים

  .צאו מזור בתרגול והודות לסגולות התרגול הגיעו להארה רבים מבודהההבימיו של 

  :זה הסיפור על פאטאקארה תרי

התאהבה באחד מעבדי  ,פאטאקארהושמה , בתו היפה של סוחר עשיר, טאוואנה' שהה בגבודהההנהוג לספר שבזמן ש

 בבקתה קטנה בכפר התגוררה עימו להינשא לצעיר ממשפחה טובה היא ברחה מביתה עם מאהבה וזמנהכשהגיע  .המשפחה

, לאחר זמן התעברה ורצון עז תקף אותה לחזור לבית אימה .בעלה עבד בשדות והיא ניהלה את משק הבית .קטן בקצה היער

היא החליטה , הזמן חלף וכבר הגיע מועד הלידה .אך בעלה מנע זאת ממנה בתירוצים שונים ,כפי שנהוג היה בזמנים אלו בהודו

מיהר , כאשר שב בעלה הביתה וגילה כי עזבה .נפרדה מהשכנים והחלה לצעוד לכיוון בית אימההיא  .לעזוב את בית בעלה

היא ילדה בכאב לצד הדרך את . לפתע החלו צירי הלידהכש ,היא סירבה .ולבסוף כשפגש בה הפציר בה כי תחזור עמו, להשיגה

  .לאחר הלידה הם שבו לביתם. בנה

 למרות אך,  דחה בעלה את בקשתהגם הפעם .שוב בקשה לבקר את משפחתהלאחר זמן שוב הייתה פאטאקארה בהריון ו

עננים כבדים כיסו את , החלו צירי הלידה, בדרכם .סירובו היא החליטה לצאת לדרך והפעם כשהיא נושאת את בנה הפעוט

צים לסכך אשר  ואיך שהחלו לרדת טיפות הגשם הראשונות הוא רץ ליער לקושש עםבעלה מיהר להשיג .השמיים וסערה החלה

פאטאקארה ילדה בכאב ובלתה את הלילה  .הוא מת במקום, ביער נתקל הבעל בנחש ארסי אשר הכישו . על אשתו ובנונויג

וכשרוחה טרודה החליטה להמשיך לבית , בבוקר היא גילתה את גופתו .עלהמחכה לבהיא  כשהגשום בנסותה להגן על שני בניה

  .אימה
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נושאת את בניה  דבר שאילץ אותה לחצותו כשהיא ,הנהר שצף וגעש. יה מוצף עקב הגשמים בהמשיכה ללכת הגיעה לנהר שה

לחצות שוב את הנהר כדי  כשהחלה .הינשאה את בנה הצעיר לגדה השני, בהשאירה את בנה הגדול על גדות הנהר . אחדאחד

הניפה את זרועותיה בנסותה להפחיד , יהפאטאקארה איבדה עשתונות .נשר צלל לכיוון תינוקה וצד אותו, לקחת את בנה הראשון

  .אשר סחף אותו אל מותו מיד קפץ אל הנהר, הבן הגדול בראותו את אמו מנופפת בזרועותיה חשב כי היא קוראת לו .את הנשר

איכר אחד , כשהגיעה לפאתי הכפר שאלה על משפחתה .כשכל עולמה חרב עליה המשיכה פאטאקארה בוכייה אל בית אימה

 היא התעקשה שיספר לה והוא תיאר בפניה כיצד התמוטט הבית על כל בני ,"…אל תשאלי על משפחה זו, אאנ: "ענה לה

  .המשפחה בליל הגשמים וכולם נספו

היא קרעה את בגדיה מעליה . באותו רגע איבדה את דעתה מרוב צער ויגון .בלילה אחד פאטאקארה איבדה את כל משפחתה

  !"אבי ואחי נשרפו בקבר אחד, גופות אימי, בעלי מונח מת ביער, ני בני מתוש: "והילכה בכפר כשהיא ממררת בבכי

  !"משוגעת! הסתלקי: "כשהם צועקים, אנשי הכפר לעגו לה וסקלו אותה באבנים

תלמידיו הנאמנים ניסו למנוע מהאישה המשוגעת . בודהההטאוואנה בזמן ששהה שם 'יום אחד הגיעה פאטאקארה לג

חזרי אל ! אחותנו: "הוא קרא לעברה.  זיהה את מעלותיה ואסר על תלמידיו למנוע ממנה כניסהבודהההאך , והמלוכלכת להיכנס

  .אימה פשטה בה, מיד חזרו אל פאטאקארה עשתונותיה והיא הבחינה במערומיה !"חושייך

  .לו את סיפורה  וסיפרהבודההההיא כרעה ברך בפני , תלמיד שהבחין בכך נתן לה גלימה לכסות את גופה

  :כך אמרהו

בית אבי נהרס . בעלי מוטל מת ביער. בני השני נסחף בנהר, אחד מבני נחטף בידי נשר! מקלטלהיה לי ! אדוני"

  !"כולם נספו וקבר אחד להם, אימי ואחי, בסופה כשבתוכו היו אבי

  : ענהבודהההו

אחד . דיברת אמת. הגעת אל האחד אשר באמת ובתמים יכול לשמש לך מקלט. תני ליגונך לדעוך, פאטאקארה"

אמך ,  אביך,בית אביך נהרס בסופה. בעלך מוטל מת ביער, בנך השני נסחף בנהר, מבניך נחטף בידי נשר

  .כולם נספו, ואחיך

  .בניך והיקרים לך בכית שוב ושוב על אובדן, כך גם לאורך מחזורי חיים שלמים, אך בדיוק כמו היום

  . כשהם צרופים יחדיו, רבות מכל המים בנהרות ובימים,הדמעות ששפכת

  "?מדוע עדיין לא חזרה אליך דעתך, אישה, מוכה ביגון וצער

  .ובעודו מדבר החל הצער בליבה של פאטאקארה להיעלם.  על מחזורי החיים הנצחייםבודהההבאופן הזה דיבר 

  : הוסיףבודהההו

, כולים לשמש כמקלטי ,לא קרובים, לא בנים , עבור האחד שעושה את דרכו אל העולם שמעבר, פאטאקארה"

  !הם אינם יכולים לשמש מקלט בחיים אלה, כל שכן! לעולם

  .!"על אדם נבון לטהר את הלכותיו ולראות בבהירות את הדרך לניבאנה

  . קיבלה למסדרבודההה . וביקשה להצטרף למסדר הנזירותסוטאפאנהבסיום הדרשה פאטאקארה זכתה למעמד של 

  .ומוחה נעשה צלול יותר, שבו אליה כוחותיה, נתינת הדעתבעודה מתרגלת את תרגול , לאחר זמן

על רגליה הם זרמו מהן אל  הבחינה כי בזמן שיצקה מים, בזמן ששטפה את רגליה, לאחר סיבוב בקשת הצדקה, יום אחד

ר אך הבחינה כי הפעם המים עשו מרחק גדול יות, כשיצקה פעם נוספת מים על רגליה .האדמה ולאחר מרחק קטן חלחלו פנימה

  .המים זרמו למרחק גדול יותר ושוב חלחלו אל תוך האדמה, וכך היה גם בפעם השלישית .לבסוף חלחלו אל תוך האדמה

, יש המתים באמצע החיים ,יש אנשים המתים צעירים : החיים אותה תכונה כמו למים הזורמיםיכי למחזור, הבינה, באותו רגע

  .ויש שמתים בזקנה

טוב לחיות ולו , פאטאקארה" :ואלה דבריו, כולו זוהר,  הופיעה בעיני רוחהבודהההדמותו של , חהנחרט במוסימן הארעיות כש

  ."רגע אחד ולהיווכח בארעיות חמשת המצרפים מאשר לחיות מאה שנים ולעולם לא להיווכח באמת

  

  ,לשווא יהיה, גם אם יחיה אדם מאה שנים"

  .אם לא יבחין כי הכל עולה ודועך

  ,ולו יום אחדטוב בהרבה לחיות 

  ."ולדעת כי כל דבר בעולם דינו להופיע ולהיעלם
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  .טבעיים- וזכתה אף לכוחות עלאראהאנטבסיום הדרשה הפכה פאטאקארה ל

  .הייתה למקור נחמה לרבים והיוותה דוגמא ליכולת לגבור על היגון והעצב, פאטאקארה תרי, במהלך חייה, מאוחר יותר

  

  

  … הכאב והסבללהכחיד את

DUKKHA DOMMANASSĀNAM ATTHANGAMĀYA… 

  

לגבור על ,  או את הסובל מכאב מנטאלי הנגרם מכאבים כרוניים בלתי נסבלים,פציעה, מחלה, דרך זו מובילה את הסובל מכאב

  .כל מכאוביו

נרפאו לחלוטין או שהוקל סבלם תרגול נתינת הדעת מתועדים מקרים רבים בעת המודרנית של אנשים רבים אשר כתוצאה מ

בהם ויש אף מקרים , סרטן ואפילו במחלות אוטואימוניות חל שיפור, אלרגיות, אולקוס, מחלות לב, לחץ דם גבוה .ות שונותמחלמ

 Kamma– קאמה-כמו כן בתיקון ה, לטוהר המיינד תפקיד מרכזי במצבו הבריאותי של האדם, אכן . ריפוי מוחלטהתחולל

  .Sańkhāra- מערכים המנטאלייםהו

סבל ולמות והכאב העל  אשר בעודם מתרגלים נתינת דעת היו מסוגלים לגבור, ם של אנשים על ערש דוויישנם מקרים אחרי

  .שלווים

  : הנו דוגמהבודההההסיפור על טיסא תרה מתקופת 

האח , טיסא, לאחר מות הוריהם .מסופר כי טיסא תרה היה אחד הבנים למשפחת סוחרים עמידה אשר התגוררה בסאוואטי

 חש בנוכחותו ובמעלותיו בודההה .טאוואנה' בגבודההההלך טיסא לשמוע דרשה מפי , יום אחד .ורש כל רכושםהפך לי, הבכור

 שוחח על כך שכל הכסף והאוצרות בעולם אשר אדם עשוי לזכות בודההה .של טיסא וכיוון את דרשתו הישר ללבו של הצעיר

לאחר  .ל לקחת עמו לאחר מותו הם מעשיו הטובים או הרעיםאך הדברים היחידים שיוכ, בהם אינם יכולים להושיעו בעת מותו

, טיסא, הציג, בזמן שנפרד מאחיו הצעיר .חש טיסא בחוסר ערכם של חייו והחליט להצטרף למסדר הנזירים, ששמע דרשה זו

  :ואמר, בפניו את הון המשפחה

  !"לי אין צורך בו יותר, מעתה הנך היורש של הון זה"

 את הוראות המדיטציה ועזב לחיות בבדידות בודהההקיבל טיסא מפי , לאחר תקופה .ם הוסמך כנזירש, טאוואנה'טיסא עזב לג

  .שם בילה את לילותיו ואת ימיו מודט בנחישות .ביער

פחד ה אותה הקנאה וויום אחד תקפ .מאוחר יותר אחיו של טיסא נשא אישה אשר קיבלה לידיה את ניהול ענייני הבית והירושה

 500היא שכרה , כשמחשבות אלו רודפות אותה .ר של בעלה יפשוט את בגדי הנזיר וידרוש את הונו בחזרהאחיו הבכומא ש

  .שודדים על מנת שיהרגו את גיסה

  .הופיעו השודדים בקול שאון, בזמן שטיסא תרה עסוק היה בנחישות בתרגול המדיטציה, בשעה מאוחרת, לילה אחד

  .אשאל טיס" ?מי מפריע לי בזמן המדיטציה" 

  "?מה רצונכם: "שודדים שאל אותםהבראותו את 

  .ענו לו!" בך אנו חפצים"

  .שאל טיסא" ?מה רצונכם ממני"

  .ענו לו!" שכרה אותנו גיסתך כדי להרוג אותך, מחשש לאובדן הירושה"

  .אמר טיסא." שובו מחר בבוקר על מנת להשלים את משימתכם, אנא, אך עדיין לא סיימתי את המדיטציה"

  !"הנך מנסה להרוויח זמן על מנת שתוכל להימלט", צעקו השודדים!" תה בנומשטה א"

  !"הנני ערב לכך", ענה טיסא!" זאת לא אעשה, להימלט"

  .ואז הרים טיסא תרה אבן גדולה בשתי ידיו והכה בה את ירכיו שוב ושוב עד ששבר את עצמותיו

  .אמר טיסא בכאב גדול!" הניחו לי על מנת שאוכל למדוט! עכשיו הנכם בטוחים שלא אברח"

ובעודו נאבק ". כאב, כאב, כאב ":בילה טיסא את הלילה בהתבוננות בתחושות הסבל אשר שבו ועלו, לאחר שעזבו השודדים

  . כאשר הפציע הבוקרארהאנטל, טיסא, הפך, בנחישות לגאולתו
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  :כשחזרו השודדים אמר להם

  את שתי רגלי שברתי"

  .כדי לתת לכם את הבטחתי

  ש ונכלםהנני בו

  .ממוות המלווה בתאווה

  ולאחר שהגיתי בכך

  ,ובתבונה זכיתי בהארה

  כשהפציע השחר והשמש זרחה

  "ארהאנטנהייתי 

  

  .ניבאנהלמצב של , בו במקום, טיסא תרה, ולאחר שסיים את דבריו עבר

  

  

  הדרך הנכונה

ÑĀYASSA ADHIGAMĀYA,,, 

 …לדעת את האמת, את הדרך הנאצלת

  

  .Ariyā Magga -שלביםה ת שמונבתהדרך הנאצלת את , יג את דרך האמתיש, כל המתרגל דרך זו

  

  ?דרך שמונת השלבים מוביל לויפאסאנה-סטיפאתאנהכיצד תרגול 

 האשר שאל) -Deva ישות גבוהה (הדוו לפניו ההופיע, בסאוואתי, טאוואנה' שהה בגבודהההכש, בשעת ללילה מאוחרת, פעם

  :את השאלה הבאה

  ,החיצוניהסבך הפנימי והסבך "

  -דור זה סבוך בסבך

  :גוטאמהואני שואל את 

  "?מי יכול לפתור את הסבך

  : ענהבודההה

  ,כאשר אדם בעל תבונה ומידות טובות"

  ,מפתח ריכוז והבנה

  נחישות ובפיקחות, בפרישות, אז

  ."מסוגל הוא לפתור את הסבך

  

 ?יוכלו יצורים להשתחרר מן הסבל, אי פעם, כיצד. מיםהמזהכל היצורים בעולם סובלים מן הבלבול הפנימי והחיצוני שנוצר עקב 

מסוגל יהיה , )Paññā - פאנייה, Samādhi - סאמאדי, Sīla - סילה(, ריכוז וחכמה, מוסראך ורק כאשר אדם מפתח 

  .להשתחרר מסבך הסבל

  

  ?ויפאסאנה-סטיפאתאנהכיצד אפשר להיווכח בכך בתרגול 

ולו , "נפילה"ו" עלייה"או בזמן התבוננות ב, מן הליכת מדיטציה ואף בזמן צעד בודד עולים בזפאנייה וסאמאדי, סילהכל פעם שב

  .והתפתחות זהו רגע של תרגול נכון, רק לרגע אחד

  .מוסר -,סילההנו " נפילה"ו" עלייה"המיינד המתבונן בזהירות ב

  .ריכוז - ,סאמאדיהנו " נפילה"ו" עלייה"המיינד המרוכז ב

  .חכמה -, פאנייההנו " נפילה"ו" עלייה"המיינד היודע ומבין את ה

  ".נפילה"ו" עלייה"מתקיימים בריכוז וחכמה , מוסרבאופן זה 
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, Lokiya -)לוקייה (גשמיאו  ,מישור קונבנציונאליב,  קיימים בשני מישוריםריכוז וחכמה, מוסר -פאנייה וסאמאדי, סילה

  .Lokuttara -)לוקותארה (גשמי-במישור העלו

  :כפי שכתוב

SĪLENA SUGATIM YANTI" 

SĪLENA BHOGASAMPADA  

  

  ,אורח חיים מוסרי מוביל לאושר

  .אורח חיים מוסרי מוביל להתפתחות

  

 .היוולדות במישור שמימי או במציאויות שמחות הם תוצר של מוסר גשמי .שני התיאורים הללו של חיי מוסר הם במישור הגשמי

  .לוקייה סילה, גם הם תוצר של מוסר גשמי, צבירת הון ורווח חומרי

 אשר י המוסרכללושמונת   המוסרכלליחמשת  : כגון,מוסר גשמי המבוסס על חוקי ערכי מוסר,  קונבנציונאליהנו סילה לוקייה

  .שפרחי נזירים ונזירים לוקחים על עצמם השבועות 227 - וי המוסרכללעשרת , כמו כן, האדם החילוני לוקח על עצמו

ערכי המוסר הנם הכרחיים למען התפתחותם של מצבים מנטאליים  .רגל להיות אדם טוב יותרחוקי התנהגות אלו מסייעים למת

ואל  עשה,  אשר בכוחם להבדיל בין מותר ואסורהבנה וחכמהערכי המוסר הנם חיוניים להתפתחותם של  .בעלי ערך וריכוז

  .חיי שלום ואחווה, שלווים, ושמובילים לחיים שמחים, טוב ורע, תעשה

  

SĪLENA NIBBUTIM YANTI  

  

  .מידות טובות מובילות לניבאנה

  

  .הנו מושאו גשמי-או מוסר שהעל, גשמי-מוסר על, סילה לוקותארה כתוצאה מתרגול ניבאנהאדם עשוי להיווכח ב

גשמי המופיע - הוא מוסר עללוקותארה סילה .ניבאנה, גשמי- הנו מוסר שתוצאותיו מובילים להיווכחות בעלסילה לוקותארה

  .מידות טובות הן תוצר של היווכחות בדרך הנאצלת,  הנאצלותארבע האמיתותמראייה של כתוצאה 

  

או התפתחותם של , אהאנה'ג, כמו שלבים שונים של ריכוז ממוקד,  הנו ריכוז גשמי או ריכוז שיסודותיו ארצייםסאמאדי לוקייה

  . מושאוניבאנה או ריכוז ממוקד אשר גשמי- הנו ריכוז עללוקותארה סאמאדי .יהילוקייה אבינ, טבעיים-כוחות על

  

 טאמאיהני'צו, ידע הנרכש מלימוד Suttamaya Paññā -פאנייה סוטאמאייההן .  הנה חכמה ארצית או גשמיתפאנייה לוקייה

 יכולה למלא פאנייה לוקייה .ידע גשמי אשר האדם רכש, הנם חיצוניים, ידע הנרכש ממחשבה Cintāmaya Paññā  -פאנייה

חכמה .  יכולה להעשיר ולתמוך במשפחהפאנייה לוקייה.  יכולה לפתח ולבנות את העולםפאנייה לוקייה. סו של אדםאת פיו וכר

זו חכמה , גשמית נובעת מנפשו של אדם-חכמה על, פאנייה לוקותארה .של האדם אך לא את נפשו, גשמית יכולה להציל חיים

, Bhāvanāmaya Paññā – פאנייה באהאוונאמאיהיא מכונה ה. ויפאסאנה-סטיפאתאנההעולה כתוצאה מתרגול מדיטציית 

  .רוחניתחכמה המתעוררת כתוצאה מהתפתחות 

  .הנו ידע היכול להציל חיים, פאנייה לוקייה, ידע גשמי

  .הנו חכמה היכולה להציל את המיינד, פאנייה לוקותארה, גשמי-ידע על

  

  .גם היא קיימת שלביםה תמונ שבתהדרך הנאצלת ,  עוליםפאנייה וסאמאדי, סילהבכל פעם ש
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  :מורכבת משמונה גורמים שלביםה ת שמונבתהדרך הנאצלת 

  .סאמא דיטי - Sammā Diţţhi - השקפה נכונה  .1

  .סאמא סנקאפה - Sammā Sańkhappa - מחשבה נכונה  .2

  .ה'סאמא ואצ - Sammā Vācā - דיבור נכון  .3

  .סאמא קאמאנטה - Sammā Kammanta - פעולה נכונה  .4

  .יווה'סאמא אג - Sammā Ājiva -ים נכון אורח חי .5

  .סאמא ואיאמה - Sammā Vāyāma -מאמץ נכון  .6

  .סאמא סאטי - Sammā Sati -נתינת דעת נכונה  .7

 .סאמא סאמאדי - Sammā Samādhi -ז נכון כורי .8

  

  -יכולה להצטמצם לשלוש קבוצות שלביםה ת שמונבתהדרך הנאצלת 

  :בודההההיסוד לתורתו של אשר הנה , Trisikkha -דרך שלושת השלבים

  .מידה טובה,  מוסר- סילה  .1

  . ריכוז- סאמאדי  .2

  . חכמה- פאנייה  .3

  

  .החכמה מרכיבות את קבוצת השקפה נכונה ומחשבה נכונה

  .המוסר והמידות הטובות מרכיבים את קבוצת פעולה נכונה ואורח חיים נכון, דיבור נכון

  .הריכוזם את קבוצת  מרכיבינתינת דעת נכונה וריכוז נכון, מאמץ נכון

  

בכל רגע הווה אפשר למצוא  .גם היא קיימת שלביםה ת שמונבתהדרך הנאצלת  , מתקיימיםחכמה וריכוז, מוסרבכל פעם ש

  .הדרך הנאצלתקיימת גם ,  קיימיםשארבעת יסודות נתינת הדעתבכל פעם , לכן .הדרך הנאצלתאת כל מרכיבי 

  

  ?תאנהסטיפאה בתרגול הדרך הנאצלתכיצד מתקיימת 

  .הדרך הנאצלת  את מרכיבי ומפתחיםעוררים מברגע ההווהכל צעד וכל נשימה המבוצעים במודעות מלאה 

  .הדרך הנאצלתמתעוררים מרכיבי , במודעות ובתשומת לב מלאה, "ימין הולכת כך", בעודנו צועדים ולו רק צעד אחד

אותה תשומת לב , של הבטן" עלייה ונפילה"או , "הולכת כךשמאל ", "ימין הולכת כך"בכל רגע של התבוננות מודעת והתוודעות ל

  .סילה -מוסר ןת הנוזהירה ומודע

הנו מעשה מוסרי ומהווה את מרכיב , דחייה או חוסר רצינות, המאמץ ותשומת הלב להיצמד למושא המדיטציה ללא השתוקקות

  .הדרך הנאצלת של מוסרה

שמאל "," ימין הולכת כך"ל  ה ונשאר ער לרגע ההווה בעודו מתוודעבכל רגע שבו המיינד נצמד במיומנות למושא המדיטצי

, לרגשות, מודע לתחושות הגוף, ממוקד כולו על מושאו, ללא סטייה, ללא בלבול, "נפילה, עלייה"ובעודו ממוקד על , "הולכת כך

 ולשלבים Khanika Samādhi - ,סאמאדי קאניקה, ריכוז רגעימאמץ מרוכז זה הנו הגורם להתפתחות , לעצמו ולמושאיו

  .הדרך הנאצלת של ריכוזמיינד הנמצא במצב ריכוז שכזה ממלא את מרכיבי קבוצת ה .עמוקים יותר של ריכוז

הידיעה , ההבחנה בין מיינד לחומר,  זו הנה ההבנה של עלייה ונפילהחכמה . תתעוררחכמה -פאנייה, ריכוזכאשר אדם פיתח 

מאפייני  שלושתההכרה ב, אי העצמיות והסבל, הארעיות מעמיקה בהבנת מושגי חדירה, קשר נסיבתי או סיבה ותוצאהשל 

של הדרך האחת , של הדרך,  הנה ידע וחכמה של האמתפאנייה .הדרך הנאצלת המובילים להתעוררותם של מרכיבי הקיום

  .הדרך הנאצלת של חכמהידיעה נכונה זו ממלאת אחר מרכיבי קבוצת ה .המובילה להכחדת הסבל

  

  .שלביםה ת שמונבתהדרך הנאצלת  -פאנייה,סאמאדי, סילה :מתעוררים ומתפתחים "עלייה ונפילה"בהתבוננות מודעת ל, וכך
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  ניבאנה

YAĀSSA SACCHIKIRIYNIBBĀNA  

  ההכרה בניבאנה

  

  .ובנחישות התרגול במאמץ, הדבר תלוי במעלותיו ובאיכויותיו, ניבאנההמתרגל בדרך זו בסופו של דבר יזכה ב

יתרחשו אחת משתי , או עד יום מותו,  ציין כי אם אדם באמת ובתמים יתרגל באופן רציף נתינת דעת במשך שבע שניםבודההה

  – אראהאנטאו שלב של . כשהשתוקקות וכעס חדלים, ההולך ללא שוב Anāgāmī,– אנאגאמישלב של : האפשרויות

,Arahantכאן שאינו מושא להיוולדות מחדש וממזהמים מנטאלייםללא , ההכרה הגבוהה ביותר, זה שזכה.  

  

זהו המפתח לכל תורתם של , זהו הלימוד החשוב ביותר. בודההה הנו לב לבה של תורת ויפאסאנה סטיפאתאנהתרגול 

  .תלמידים נאצלים וים שותקבודהות, ים המוארהבודהותהמפתח להארה והדרך בה פסעו כל , הבודהות

  

  :דרך ההיטהרותניתן לסכם את תכליתה של 

  .היטהרותם של היצוריםל  .1

  .התגברות על הצער והעצבל  .2

  .הכחדת הכאב והסבלל  .3

  . הנכונהדרךהליכה בל  .4

  .ניבאנהה תהכרל  .5

  

  . בחיים אלון להיווכח בהניתןש אלה מעלות .ארבעת יסודות נתינת הדעתהדרך להיווכח במטרות אלו היא על ידי תרגול 

  

  

  ארבע ההבטחות

  

  :ניבאנהיווכחו בי לאלה שודההבהואלה ההבטחות שנתן 

כל מעשיו ומעלותיו יעלו . כשאדם מוטל על ערש דווי הכרתו תהיה במצב של מודעות: Sati -סאטי – נתינת דעת, מודעות   .1

  .במוחו ויגרמו למצב הכרתי שמח ומודע ברגעי מותו

  .תוולד האדם במציאות שמחה או שמימיילאחר המוות י: Sukkhati -סוקאטי – שמחה   .2
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  .אז בחיים עתידיים, אם לא בחיים אלו, ניבאנההוטמן הזרע ליכולת ההכרה ב: Upanissaya - אופאניסאיה – כיוון, יעד   .3

  :בודהההכפי שמסופר בסיפור על יאסה טארה אשר זכה בהארה לאחר ששמע דרשה מפי 

התעורר יאסה לילה  , הראשונה בפעםדהאמהלאחר שסובב את גלגל ה,  שהה באיסיפיטאנהבודהההכי בזמן ש, מסופר

יאסה החל  .נעל את נעלי הזהב שלו וברח מארמונו, הוא היה נסער .אחד וראה את משרתיו ישנים בתנוחות משונות ודוחות

! יאסה, גש הנה: " זיהה אותו ממרחק וקרא לובודההה. !"איזו זוועה! איזו זוועה: "לצעוד לכיוון איסיפיטאנה ממרר בבכי

בסיום  . שנתן את דרשתובודהההיישב למרגלות תחלץ יאסה את נעלי הזהב וה, כשליבו מלא שמחה. !"כאן אין זוועות

 בודההה . פגש בבנובודההה ושאל אם בודההה הופיע לפני , בחפשו את בנו,אביו של יאסה .דהאמההדרשה נוכח יאסה ב

יאסה עצמו בשמעו את  .סנגהה והדהאמ, בודהה - שלוש אבני החןבנשא דרשה לאביו של יאסה אשר שם את מבטחו 

  .אראהאנטהדרשה היה ל

 הצהיר כי יאסה אינו נמשך לחיי היום יום מכיוון בודההה .ביקש האב מבנו כי ישוב הביתה, כאשר התגלה יאסה לאביו

 בודההההזמין האב את , למחרת היום .אביו של יאסה נתן את אישורו ויאסה הצטרף למסדר הנזירים .אראהאנטשהפך ל

אשר שמו את מבטחם ,  דרשה בפני אמו של יאסה ומשרתי הביתבודהההנשא , בסיום הארוחה. ת יאסה לסעודה בביתווא

 וקהילת בודהההלאחר מכן שב יאסה טארה לשכון באיסיפיטאנה בקרב  ).סנגהה, דהאמה, בודהה(, שלוש אבני  החןב

 .ניבאנהתקדמותו המהירה של יאסה והכרתו ב הופתעו מהניבאנההנזירים הוותיקים אשר נאבקו להגיע ל .הנזירים

. וזרעי ההארה הוטמנו בו מזה זמן רב,  הסביר להם כי יאסה טארה השקיע מאמץ רב בתרגולו בחיים קודמיםבודההה

  . בחיים אלו הוא קצר את פרי עמלו

 זה יזכה בחייו באחת אדם, ויפאסאנה סטיפאתאנה, במשך שבע שנים, אם אדם מתרגל באופן רציף: Nibbāna - ניבאנה   .4

  :משתי האפשרויות

  .ניבאנהלידה במציאויות טהורות לפני הכרה ב, אנאגאמי -ההולך ללא שוב  .א

  .ניבאנהשל  אדם שזכה בהארה ואשר אינו שבוי במעגל הלידה והמוות ואשר יעבור למצב, אראהאנט -זה שזכה . ב

  

  

  השיטה

SATIPAŢŢHĀNAYADIDAM CATTARO   

  נתינת הדעתארבעת יסודות  ,לאמור

  

  ?ומהם הארבעה

  .Kāyānupassanā -נתינת דעת על גוף .1

  .Vedanānupassanā -נתינת דעת על תחושות  .2

  .Cittānupassanā -נתינת דעת על מיינד  .3

  .Dhammānupassanā -נתינת דעת על מושאי המיינד  .4

  

  : הןויפאסאנה סאטיפאטנהחמש המטרות לתרגול 

  .טיהור מנטאלי .1

   .התגברות על עצב ויגון .2

  .הכחדת כאב וסבל .3

  .הכרה בדרך הנכונה .4

  .ניבאנהההכרה ב .5

  

  .ארבעת יסודות נתינת הדעת, להלן, סאטיפאטאנהל היא יישום ארבעת מרכיבי ה"הדרך להיווכח בחמשת המטרות הנ
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  יסוד נתינת דעת לגוף

SATIPAŢŢHĀNA KĀYĀNUPASSANĀ  

  

  ?גוףנתינת דעת למהי 

רופה יך שבו מתרחשת התבוננות קשובה למצבים שונים העולים במסגרת הגוף או  תהלה הגוף היננתינת דעת או מודעות אל

   . -Rŭpa Khandha יז המצרף הפי-קאנדה

:  הכוונת תשומת הלב להתבוננות והתוודעות מנטאלית לתנועות הרגליים במהלך מדיטציית ההליכהתגוף כולללנתינת דעת 

  .מהלך הפסיעה ברגע ההתרחשותאדם מתבונן על  ".שמאל הולכת כך, ימין הולכת כך"

האדם נעשה ערני  .נתינת דעת על הגוף כוללת התוודעות לתנועה הטבעית של הבטן בזמן הנשימה במהלך מדיטציית הישיבה

  ".נפילה, עליה, נפילה, עליה: "וקשוב ומתוודע לתנועת הבטן ברגע ההתרחשות

  .ת את כל הפעילויות ותפקודי הגוףוהכולל ,משניותקריות ויגוף מורכבת מנתינת דעת לתנועות ותנוחות עלמודעות 

  

  :ואלו הן התנוחות העיקריות שיש להתבונן בהן בתשומת לב ולהתוודע אליהן

  .ישיבה ושכיבה, הליכה, עמידה

  

  :התנוחות המשניות הן

  ' וכו…הרמה והורדה, סיבוב, התמתחות, התכופפות

  

  :במהלך תרגול פורמאלי של מדיטציה

  .תוך ציון תנועות הידיים והגוף, עת באופן איטי וקשוביש לבצע קידה מוד ♦

  .ית ההליכהייש להתבונן בתנועות הרגליים במהלך מדיטצ ♦

  .ת הישיבהייש להתבונן ולציין באופן מנטאלי את התהליך הטבעי של עליית ונפילת הבטן במהלך הנשימה במדיטצי ♦

  

  

  קידה מודעת: תרגיל מדיטציה ראשון

  

  :ת הידיים מונחות על הירכייםהתחל בכריעה כששתי כפו

כתפיים מתוחות לאחור , אצבעות כפות הידיים צמודות, כף היד הימנית על הירך הימנית וכף היד השמאלית על הירך השמאלית

  .אך נינוחות

 אם אין זה. גברים כורעים כאשר הבהונות מופנות קדימה והנשים כורעות כשבהונות מופנות אחורה, לפי המסורת התאילנדית

  .כסא או כרית יכולים לשמש כעזרים, כל שיטה תתקבל, אפשרי לכרוע באופן המסורתי

כאשר הנך מודע באופן , "ישיבה, ישיבה, ישיבה: "הבא את תשומת הלב לתנוחת הישיבה וציין באופן מנטאלי .1

  .בהיר וברור לתנוחת הישיבה

תוך כדי , "סיבוב, סיבוב, סיבוב: " מצייןךנבאיטיות סובב את ידך למצב אנכי כשה, כוון את דעתך לידך הימנית .2

  .שמירה על מודעות תנועת היד

  ".הרמה, הרמה, הרמה: "בציינך, הרם באיטיות את ידך הימנית כשהאגודל פונה לחזה .3

  ".נגיעה, נגיעה, נגיעה"גע בידך הימנית עם האגודל במרכז החזה בציינך  .4

  ".סיבוב ,סיבוב, סיבוב: " אנכי בציינךסובב את כף היד למצב, הבא את תשומת לבך לידך השמאלית .5

  ".הרמה, הרמה, הרמה: "הרם את ידך השמאלית לעבר החזה בציינך .6

  ".נגיעה, נגיעה, נגיעה: "ציין, בעת ששתי כפות הידיים נצמדות זו לזו אל החזה .7

  ".הרמה, הרמה, הרמה: "בציינך, הרם את שתי הידיים לכיוון המצח .8

  ".נגיעה, נגיעה, נגיעה: "ינךבצי, גע בשתי כפות הידיים במצחך .9

  ".הורדה, הורדה, הורדה: "בציינך, הנמך את שתי הידיים לחזה .10
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  ".נגיעה, נגיעה, נגיעה: "ציין, בעת ששתי כפות הידיים נוגעות בחזה .11

  ".כיפוף, כיפוף, כיפוף: " בציינך, מעלות45  בכופף את הגו .12

  ".דההור, הורדה, הורדה: "בציינך, הנמך את ידך הימנית לרצפה .13

  ".נגיעה, נגיעה, נגיעה: "בציינך, גע ברצפה עם צידה החיצוני של כף היד .14

חלק ממשקלך , המרפק ישר". (כיסוי, כיסוי, כיסוי: "בציינך, סובב את כף היד כך שכף היד תיגע במלואה ברצפה .15

  ).מונח על היד הימנית

  ".הורדה, הורדה, הורדה: "בציינך, הנמך את ידך השמאלית .16

 ".נגיעה, נגיעה, נגיעה: "בציינך, צידה החיצוני של כף הידגע ברצפה עם  .17

 ". כיסוי, כיסוי, כיסוי: "בציינך, סובב את כף היד כך שכף היד תיגע במלואה ברצפה .18

  ).אגודלים צמודים, האצבעות פונות ישר קדימה, שני המרפקים ישרים(

, כיפוף: "ציין, מ מן האגודלים" ס3 -התכופף קדימה עד אשר המרפקים יגעו ברצפה וכשהמצח במרחק של כ .19

  ".כיפוף, כיפוף

  ".נגיעה, נגיעה, נגיעה: "ציין, גע ברצפה במצחך .20

  ".הרמה, הרמה, הרמה: "ציין, הרם באיטיות את גופך עד שמרפקיך ישרים .21

  ".סיבוב, סיבוב, סיבוב: " ציין, מעלות90 - בסובב את ידך הימנית .22

  ".הרמה, הרמה, הרמה: "ציין, הרם את ידך הימנית לחזך .23

  ".נגיעה, נגיעה, נגיעה: "ציין, גע במרכז החזה .24

  ".סיבוב, סיבוב, סיבוב: " ציין, מעלות90  - ב סובב את ידך השמאלית .25

  ".הרמה, הרמה, הרמה: "ציין, הרם את ידך השמאלית לחזה תוך כדי הזדקפות הגו .26

  ".נגיעה, נגיעה, נגיעה: "ציין, גע במרכז החזה עם שתי כפות ידיים צמודות .27

  ".הרמה, הרמה, הרמה: "ציין, הרם את כפות הידיים למצחך .28

  ".נגיעה, נגיעה, נגיעה: "ציין, גע עם שתי כפות הידיים במצחך .29

  ".הורדה, הורדה, הורדה: "ציין, הנמך את הידיים אל החזה .30

  ".נגיעה, נגיעה, נגיעה: ציין, גע בחזה .31

 נקודות חמש" ( הנקודותת חמשתקיד"כך שתבצע באופן מלא את ,  פעמיים נוספות31 עד 12חזור על הוראות  .32

 .)חהמצ ושני המרפקים,  שתי הברכיים-המגע הנן

  :ואז המשך כדלקמן

  ".הורדה, הורדה, הורדה: " ציין, הנמך את ידך הימנית לעבר הירך הימנית .33

  ".גיעהנ, נגיעה, נגיעה: "ציין, גע בירך עם צדה החיצוני של כף היד .34

  ".כיסוי, כיסוי, כיסוי: "סובב את כף ידך כך שכף היד תכסה את הירך ציין .35

  ".הורדה, הורדה, הורדה: " ציין, הנמך את ידך השמאלית לעבר הירך השמאלית .36

  ".נגיעה, נגיעה, נגיעה: "ציין, גע בירך עם צדה החיצוני של כף היד .37

  ".כיסוי, כיסוי, ויכיס: "סובב את כף ידך כך שכף היד תכסה את הירך ציין .38

  ".כריעה, כריעה, כריעה"או " ישיבה, ישיבה, ישיבה: "ציין, כעת הנך בתנוחת הכריעה המקורית .39

  

  :ותהער

  .תלוי במתרגל,  דקות3 - 1יש לסיים את התרגיל תוך , קידה מודעת יש לבצע בקצב מתון ♦

אין לבצע את התרגול באופן , מודעותיש לבצע את התנועות בצורה טבעית ואיטית מספיק על מנת לקדם את תהליך ה ♦

 אין לבצע את התרגול מהר על מנת שתשומת הלב .דבר העלול לגרום למיינד לנדוד ממושא ההתבוננות ,איטי מדי

  .עתידאל עבר הלא תנדוד 

  .המודעות ונתינת הדעת להיות ברגע ההווהעל  ♦
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  מישיבה לעמידה

  

  .ה בציינך כל תנועההמשך בתרגול המדיטציה כשהנך מתרומם מישיבה לעמיד

חכה מעט עד שתחזור התחושה ואז .  לפני התרוממותך למצב עמידה שים לב כי רגליך אינן רדומות או חסרות תחושה:הערה

  ".רדום, רדום, רדום"או " מחכה, מחכה, מחכה: "במצב זה ציין. התרומם

  

  .בהפרידך בין התנועות והפעולות, התרומם באיטיות ובזהירות, כשהנך מוכן ♦

  ".קימה, קימה, קימה: "למשל, ציין את התנועות השונות.  תנועה מלאכותיתבצעאל ת ♦

  .צווארך וראשך במצב זקוף אך משוחרר, ודע כי כתפיך, בעודך עומד ♦

  .מטה לאורך מסלול ההליכה שלך /הנמך את מבטך למצב שבו הנך מתבונן אלכסון ♦

הצמד את כפות ידך מאחורי גבך ". עמידה, עמידה, עמידה": ציין, בהונות פונות קדימה, עמוד כשכפות רגליך מקבילות ♦

  ".אחיזה ,אחיזה, אחיזה"ו" נגיעה, נגיעה, נגיעה: "כך-אחר, "תזוזה, תזוזה, תזוזה: "ציין, ני הגוףאו מלפ

  . בנינוחות את יד שמאללאחוזיד ימין על  ♦

  

  מדיטציית הליכה: תרגיל מדיטציה שני

  

  ".דהעמי, עמידה, עמידה: "ודע מצב עמידה ♦

  .מ" ס30 -תן דעתך לרגל ימין וצעד צעד פשוט קדימה למרחק של כ ♦

  ".ימין הולכת כך: "ודע את התנועה וציין, בעודך מבצע את הצעד ♦

  .להניעה קדימה ולהניחה על הרצפה כל זאת ברצף תנועתי אחד, יש להרים את הרגל ♦

, במילים אחרות". כך "-ועליך להתוודעתשומת לבך צריכה להיות ממוקדת בסיום התנועה , כשנוצר מגע עם הרצפה ♦

, בהניחך את הרגל לרצפה". הולכת: "עליך לציין, בהניעך עת הרגל קדימה". ימין: "עליך לציין, עם תחילת תנועת הרגל

  .הווידוע מתרחש בו זמנית עם התנועה ".כך: "עליך לציין

  .אל תזוז, לאחר סיום הפסיעה ברגל ימין ♦

בעודך מסיט את תשומת לבך , היכל זאת לשבריר שני, ליים מושרשות היטב ברצפהשמור על מצב גופך כששתי הרג ♦

  . אל הרגל השמאלית על מנת שתתחיל לנוע

  ".שמאל הולכת כך: "ציין את מהלך התנועה ♦

  ".שמאל הולכת כך", "ימין הולכת כך"בתשומת לב ציין כל פסיעה ב ♦

  ".עצירה, עצירה, עצירה: "הן מקבילות זו לזו וצייןהבא את כפות רגליך למצב בו , בהגיעך לסוף מסלול ההליכה ♦

  ".עמידה, עמידה, עמידה: "ציין את מצב העמידה ♦

  ".סיבוב: " וציין מעלות90 - בואז סובב את רגל שמאל, "סיבוב: " ציין, מעלות90 - בסובב את רגל ימין ♦

כעת הנך  ".סיבוב: " וציין מעלות90 -ב ואז סובב את רגל שמאל, "סיבוב: "ציין,  מעלות90 - בסובב את רגל ימין, שוב ♦

  .נמצא במצב שבו פניך פונות אל מסלול ההליכה

  ".עמידה, עמידה, עמידה: "התבונן בתנוחת העמידה וציין ♦

  .כל צעד בעת התרחשותו ,' וכו…"שמאל הולכת כך, ימין הולכת כך: "המשך במדיטציית ההליכה וציין ♦

  

  . דקות10-15תרגל בין , אם הנך מתרגל מתחיל, תרגל מדיטציית הליכה לפי ההנחיות שקיבלת
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  מדיטציית ישיבה: תרגיל מדיטציה שלישי

  

  .ודע באופן קשוב כל פעולה בזמן התרחשותה, באיטיות ובתשומת לב התיישב, בסיום מדיטציית ההליכה ♦

ין מונחת מעל כשרגל ימ, או בתנוחה בורמזית, בתנוחת חצי הלוטוס, בתנוחת הלוטוס) במידת האפשר(מומלץ לשבת  ♦

יש להניח את כף יד ימין על כף יד שמאל כשגב כף היד .  או כשהרגל הימנית מונחת לפני השמאליתרגל שמאל

, כתפיים משוכות לאחור, הגוף במצב זקוף .קצות האגודלים נוגעים זה בזה .השמאלית מונחת בנינוחות על הירך

  . וכל זאת בנינוחות,זקופיםצוואר וראש 

  . ונשום בטבעיות דרך האףעצום את עיניך ♦

נך שואף הבטן  הכאשר, התבונן .מקד את תשומת לבך ותן דעתך לאזור הבטן, בעודך נושם בטבעיות ובנינוחות ♦

  .התבונן בעלייה ובנפילה של הבטן .ובעודך נושף הבטן מתכווצת או יורדת, מתרחבת או עולה

כל זאת בזמן ובמהלך התנועה הטבעית של ,  בעודך נושף"נפילה" או "ירידה"בעודך שואף ו" עליה: "ציין, בתשומת לב ♦

  .הבטן

 ).זמן הישיבה תלוי בהנחיה שקיבלת. (למשך כל זמן הישיבה' וכו" נפילה", "עליה", "נפילה", "עליה"המשך להתוודע ל ♦

  

  :ותהער

  .הליכת מדיטציה מודעת וישיבת מדיטציה מודעת יבוצעו תמיד באותו מקום וברצף, קידה מודעת ♦

 4 -מסלול מדיטציית ההליכה אינו צריך להיות יותר מ. בו תבצע את התרגול אינו צריך להיות גדול במיוחדהחדר  ♦

  .שקט יחסי צריך לשרור בחדר. מטרים

 .כאשר מזג האוויר קר או כאשר הבריאות רופפת אפשר להשתמש בגרביים. מומלץ לפסוע ללא נעלים ♦

  .כל פעולה מקל הליכה כאשר יש להתוודע ולצייןאפשר להיעזר ב, אם אדם זקוק לסיוע בזמן הליכה ♦

  .ספסל או כסא, יש להשתמש בכרית, כאשר אין אדם מסוגל לשבת על הרצפה ♦

  .אל תשעין את גבך כנגד הקיר, במידת האפשר. תנוחת הישיבה צריכה להיות נוחה ויציבה ♦

  

הן הוראות בסיסיות בלבד הניתנות לאדם , מדיטציית ישיבהו הוראות התרגול הניתנות כאן לגבי מדיטציית הליכה :שימו לב

י המורה המדריך את האדם המתרגל בהתאם לקצב "הוראות מורכבות יותר ניתנות ע .אשר מתחיל את רצף התרגול

  .התקדמותו

  

  שכיבה והירדמות

  

  ".שכיבה ,שכיבה ,שכיבה "-ו " נשכב, נשכב, נשכב: "וציין, תן דעתך לתנועת הגוף, בזמן שהנך הולך לישון ♦

  .עד אשר תירדם" נפילה" "עליה: "ציין באופן מנטאלי ,בעודך שוכב במצב מנוחה ♦

  .שנעשית מודע לכךלכמיד " נפילה"ול" עליה"נסה להתבונן ולהתוודע ל, שהתעוררתכ ♦

  

  תנוחות גופניות משניות

  

 תוודע בקשיבותיש לה. מרגע ההתעוררות עד רגע ההרדמות. לכל התנוחות והתנועות האחרות של הגוף יש לתת את הדעת

  .לכל פעולה שמתרחשת

  .'וכו" סיבוב", "גירוד", "מתיחה", "כיפוף", "הורדה", "הרמה: "עליך לציין כמה שיותר ♦

  .יש לציין כל פעולה בזמן התרחשותה ♦

  

 יום כלולים-ההתבוננות וההתוודעות המודעת לתנוחות ולתנועות העיקריות והמשניות בזמן תרגול המדיטציה ובמהלך חיי היום

  ." מודעות הגוףיסוד"ב
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  תחושותנתינת דעת ליסוד 

SATIPAŢŢHĀNA VEDANĀNUPASSANĀ  

  

  ?נתינת דעת לתחושותמהי 

ודאנה או , מצרף התחושהדרך  תחושות כולל בתוכו מודעות והתבוננות קשובה למצבים השונים אשר עוליםליסוד נתינת הדעת 

  .- Vedanā Khandha קאנדה

  :לוש איכויות של תחושות כולל נתינת דעת לשדברה

  . - Sukha Vedanāסוקה ודאנה -שמחה ,  אושר .1

  .Dukkha Vedanā  -דוקה ודאנה -כאב ,  סבל .2

  Upekkhā Vedanā. -אופקה ודאנה -שוויון נפש ,  ניטרלי .3

 כאשר תחושות נעימות או" שמחה, שמחה, שמחה", "נועם נועם, נועם: "בעזרת מודעות בהירה ונתינת דעת יש להתוודע

  .סוקה ודאנה -שמחות עולות 

  .דוקה ודאנה -כאשר תחושות כואבות או מציקות עולות ' וכו" כאב, כאב, כאב: "בעזרת מודעות בהירה ונתינת דעת יש להתוודע

, ניטרלי: "מתעוררת מודעות למצב ניטרלי ויש להתוודע,  נעימות או שמחות או תחושות כאב וסבל-כאשר לא עולות תחושות

  .אופקה ודאנה -ניטרליות , תחושות אלו הנן שוויוניות". שוויון נפש, שוויון נפש, שוויון נפש"או "  טרליני, ניטרלי

  

  

   נתינת דעת למיינדיסוד

SATIPAŢŢHĀNA CITTĀNUPASSANĀ  

  

  ?מהי נתינת דעת למיינד

מצרף  -אנדהקויניאנה  -בתודעה, מודעת למצבים השונים אשר עולים במיינדו התבוננות כולליסוד נתינת הדעת למיינד 

  .מחשבות ומצבי הכרה שונים, זו התבוננות על עלייתם של מצבי תודעה. Khandha Viññāņa-  או ההכרההתודעה

, האם התודעה ממוקדת? האם התודעה נמצאת במצב אשלייתי? האם התודעה מכילה כעס? האם זוהי תודעה מלאת תשוקה

  ?רגועה או חסרת מנוחה, מבולבלת

  :ליהם ברגע עלייתםאת מודעים למצבים השונים ולהתוודע עלינו להיו

, "בלבול, בלבול, בלבול", "מיקוד, מיקוד, מיקוד", "אשליה, אשליה, אשליה", "כעס, כעס, כעס", "תשוקה, תשוקה, תשוקה"

  …'וכו, "חשיבה, יבהחש, חשיבה", "שקט-אי, שקט-אי, שקט-אי", "רגיעה, רגיעה, רגיעה"
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  ושאי התודעהיסוד נתינת דעת למ

SATIPAŢŢHĀNA DHAMMĀNUPASSANĀ  

  

  ? התודעהלמושאימהי נתינת דעת 

, -  Saññā Khandha סאנייה קאנדה - מצרף התפיסהנתינת דעת למושאי תודעה הנה מודעות למצבים והתניות העולים ב

  .Sańkhāra Khandha סאנקארה קאנדה - מצרף המבנים המנטאלייםוב

  .זו הפונקציה שבה התודעה חורטת בזיכרונה, כרון והתפיסה הנו מצרף הזיסאנייה קאנדה

  .נטיות המושתתות על הרגלים והתניות,  של מבנים מנטאליים הכולל רצייהף הנו המצרסאנקארה קאנדה

  .עד אשר תהליך החשיבה נמוג, "חשיבה, חשיבה, חשיבה: "יש לשים לב ולהתוודע, כאשר עולה מחשבה

  ".התענגות, התענגות, התענגות: " יש לשים לב ולהתוודע,כאשר ישנה התענגות על מחשבה

, מושאי התודעה יסוד  רק אחת מן הקבוצות המרכיבות אתם הנ,Nivarana 5  – חמשת הניוואראנה או חמשת המכשולים

  : כוללתהקבוצה

  .Kama Chanda -אנדה'צקאמה -השתוקקות  .1

  .Byapada -ביאפאדה –כעס או רוע  .2

  .Thina Midha -ידההטהינה מ -עצלות ועייפות  .3

  .Uddhacca Kukkucca -ה'ה קוקאצ'וודאצ -דאגה וחרדה  .4

  .Vicikicchā -ה'יקיצ'ויצ -ספקנות  .5

לאחר מכן . 'וכו" …ספקנות", "…דאגה", "…עייפות", "…כעס", "…השתוקקות: "כך, יש להתוודע בזמן הווה למושאי התודעה

  .יש לחזור למודעות עליית ונפילת הבטן

  

שים לב כי הנך מציין ' הרים וכו, עצים, תמונות, צבעים, אורות: כגון, Nimitta -נימיטה– מראות מנטאלייםעולים כאשר בתודעה 

ציין אותם , ל תתרגש או תדאג למראה המראותא". ראייה, ראייה, ראייה: "במודעות ומוקדם ככל האפשר את התופעות

רק אז חזור אל ידיעת  . אשר יופיעו בתודעתךחמשת המכשוליםמואז התוודע אל כל אחד , מוגויבתודעתך בפשטות עד אשר י

  .העלייה והירידה של בטן

  

  ,Ayatana 6 - אייטאנהת השש – פתחי ששת החושיםהיא  מושאי תודעהקבוצה נוספת של 

  . בזמן הווהןקבוצה זו ברגע הופעתתופעות יש להתוודע ל

  :תחי ששת החושיםפ כאשר הן מופיעות באחד מ אחת מההופעות החושיותציין כל

  ".ראיה, ראיה, ראיה"ציין , אם הנך רואה דבר מה. 1

  ".שמיעה, שמיעה, שמיעה: "ציין, אם הנך שומע צליל. 2

  ".ריח, ריח, ריח: "ציין, אם הנך מריח משהו. 3

  ".טעם, טעם, טעם: "ציין, אם הנך טועם דבר מה. 4

, קור, קור"או " חום, חום, חום: "ציין בהתאם', גירוד וכו, בשיו, רטיבות, חספוס, רכות, קור, אם הנך חש תחושת חום. 5

  ".תחושה, תחושה, תחושה"או ', וכו" קור

  ".חשיבה, חשיבה, חשיבה: "ציין, אם הנך חושב על משהו. 6

  

  :לסיכום

מה  .מיינדבגוף וב מצב התבוננות בכל רגע של התרחשות המאפשרהנו יישום מודעות ארבעת יסודות נתינת הדעת תרגול 

  ?כיצד אנו מגיבים? מה אנו חושבים? מה אנו חשים? אנו עושים

  .ולא אף שבריר שנייה אחורה או קדימה, רגע הבאבלא , לא ברגע שחלף, ה בלבדובאופן זה אנו מתבוננים במודעות ברגע ההו

  :ארבעת יסודות נתינת הדעת וחמשת המצרפיםהקשר בין 

המצרף , רופה קאנדהבגוף או ב התבוננות מודעת :עת על גוף יסוד נתינת הד- קאייאנופאסאנה סאטיפאטנה .1

 .יסודות החומרייםבהכולל התבוננות בכל התנועות והתנוחות ו, פיזי או המבנה הפיזיה
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, ודאנה קאנדהבתחושות או ב התבוננות מודעת :תחושותל יסוד נתינת הדעת - ודאנאנופאסאנה סאטיפאטנה .2

  .תחושה ניטרליתבנעימות ו-אי,  נעימות-ות התחושההכולל התבוננות באיכ, מצרף התחושות

, וינייאנה קאנדהב, הכרה / התבוננות מודעת בתודעה:מיינדל יסוד נתינת הדעת -יטאנופאסאנה סאטיפאטאנה 'צ .3

  .הכולל התבוננות במצבי תודעה, מצרף התודעה

מצרף , סאנייה קאנדהבהתבוננות מודעת  :מושאי תודעהל יסוד נתינת הדעת -דאהאמנופאסאנה סאטיפאטאנה  .4

חמשת , חמשת המצרפיםהכולל התבוננות ב, מצרף המבנים המנטאליים, סאנקארה קאנדהבו, התפיסה והזיכרון

  .שמונת שלבי הדרך הנאצלת ו הנאצלותארבע האמיתות, שבעת גורמי ההארה, ששת פתחי החושים, המכשולים

  

  

  עקרונות התרגול

  

  : הבאיםהיסודותבות רבה ליישום  ישנה חשיויפאסאנה סאטיפאטאנהבתרגול 

  ::Paccuppana Dhamma -רגע הווה  .1

ההתוודעות , "שמאל הולכת כך, ימין הולכת כך"או " נפילה, עלייה"בין אם הנך מתוודע ל. חשוב מאוד להיות נוכח ברגע הווה

  .ת מהותיהני מושא ההתבוננות הבזמן הכרתהמנטאלית ברגע ההווה 

  .לא אחרי, לא לפני, ן העולה צריכים להתרחש בו זמניתוהבט" עלייה"המיינד המציין 

  .לא אחרי, לא לפני, והבטן היורדת צריכים להתרחש בו זמנית יחדיו" נפילה"המיינד המציין 

  .עלייך מיד להיות בקשר עם תנועת הרגל הימנית" …ימין"ברגע שהנך מתחיל להתוודע ל

  .תנועת פסיעת הרגלעלייך מיד להמשיך את " …הולכת"ברגע שהנך מתוודע ל

  .עלייך מיד להניח את הרגל על הרצפה" …כך"ברגע שהנך מתוודע ל

  .בדיוק באותו אופן" שמאל הולכת כך"יש לתרגל 

  :רציפות .2

  .ארבעת יסודות נתינת הדעתלפי  יש לתרגל במודעות רציפה תוך תשומת לב זהירה להופעתן של תופעות והיעלמותן

לעבור  ולאחר מכן הליכה מודעתלהתרומם לעמידה ולהמשיך ב,  בתשומת לב מלאה,עליך, הקידה הקשובהלאחר ביצוע 

  .המחשבות והתופעות אשר עולות בזמן התרגול, התחושות, תוך התוודעות לכל התנועות, ישיבת מדיטציהל

אפילו . כיפוף, מתיחה, התרוקנות, שתייה, אכילה, רחצה, רחיצת פנים, כגון, תנועות המשניותבזמן שהנך נח עליך להתוודע ל

  .עד שהנך נרדם" נפילה, עלייה"בזמן שהנך שוכב עליך להתוודע ל

  . מביאה את תשומת הלב לתנועות הידייםהקידה הקשובה -כמה שיותר פעילויותובתשומת לב  קשיבותיש לציין ב

  .תנועת הבטן מאמנת את תשומת הלב לישיבת המדיטציה . מכוונת את תשומת הלב לתנועות הרגלייםהליכת המדיטציה

  :Ātāpi, Satimā, Sampajāno - בהירהנתינת דעת ומודעות , מאמץ נחוש .3

  .על מנת לתרגל במלוא הכנות והדבקות, ,Ātāpi   וכן במאמציךנחושעליך להיות 

  .נפש כל הזמן-על מנת לציין בדיוק את כל התופעות שעולות בגוף, ,Satimā  היזכרותעליך להיות במצב של 

ברגע התרחשותן בזמן , נפש-בזמן שהנך מציין את כל פעילויות הגוף, Sampajāno,  ומקיפהעות בהירהמודעלייך ליישם 

  .היחידבעודך שומר על מושא ההתבוננות כמו שאדם בעל עין אחת שומר על עינו ה, הווה

  :איזון היכולות .4

  -כוחות או החמש היכולותעליך לשמור על איזון 

  . - Paññāחכמה  יש לאזן עם,– Saddhaטחוןיב, אמון

  . Samādhi– ריכוז יש לאזן עם Viriya - מאמץ ואנרגיה

  .חזקה כך טוב יותר ככל שהמודעות.  הנה היכולת או הכוח המווסת והמאזןSati - )נתינת דעת (מודעות

  . תעלהLobha- השתוקקות,  חלשההחכמה גבוהים אך ביטחוןההאמון ואם 

  . יעלהVici-Kiccha– ספק,  חלש הביטחון חזקה והחכמהאם 

  . יעלוUddhacca-Kukkucca – דאגה וחוסר מנוחה,  חלשהריכוז גבוה אך המאמץאם 

  . יופיעוThina-Midha – עייפות ועצלות, נמוכיםהמאמץ והאנרגיה  גבוה והריכוזאם 
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  רגע ההווה

  

  ?רגע ההווהכך לנתינת דעת ב-מדוע מושם דגש רב כל

 או חכמה אינטואיטיביתשהיא  ,תחת ברגע ההווה התרגול לא יניב את התוצאהכאשר תשומת הלב או נתינת הדעת אינה מתפ

אם .  יעלה אך ורק כאשר המתרגל מסוגל באופן עקבי לציין את התופעות ברגע ההווהKhanika Samādhi- רגעיריכוז  .תובנה

 אשר יוביל יריכוז רגעופיע י, וכאשר המתרגל מסוגל לשמר תשומת לב ומודעות ברגע ההווה ולהתוודע בדיוק לכל התופעות

  .התובנה והחכמה והם אשר יובילו להתפתחות הכוחות  וחמשתחמש היכולותלהתפתחות 

  .נתינת דעת או מודעות ברגע ההווה הנם הכרחיים, בכל שלבי התרגול

  .עשוי לעלות ידע אינטואיטיבי ובכך ומיקוד רגעירגע ההווה מאפשרת ריכוז למודעות 

דבר המוביל לרמות , באופן ברורגוף למיינד אשר מבחינה בין תובנה וד על מושא המדיטציה ומוביל ל מאפשר מיקרגעיריכוז 

  .גבוהות יותר של ידע

 שהתעצמו יעלו יחדיו ויכחידו  והכוחותהיכולות, ידע בדבר הדרך, Maggañāņa, 14 -רמת הידע הכאשר המתרגל מגיע ל

  .מזהמים מנטאליים

  . תעלהחכמה על מנת שהתוצאה המיוחלת של בעת יסודות נתינת הדעתאריש לתרגל בצורה נכונה לפי 

  .ויפאסאנה הסאטיפאטאנההציון המנטאלי או ההתוודעות הנו לב ליבו של תרגול 

  

תהליך .  התוודעות ומודעות לכל דבר שעולה בכל רגע,תשומת לב היא התבוננות ומודעות,  נתינת דעת- סאטיהפונקציה של 

  .או חותך כל תופעה מנטאלית שלילית שעולההציון המנטאלי מבתר 

  .וביחד עם התוודעות רציפה חוסם את דרכם של מצבים לא טהורים, ריכוז הרגעיה מחדד ותומך בכוחו של סאטי

  . לתודעהמזהמים מנטאלייםרציפות ההתוודעות משמשת כמגן בפני כניסתם של 

  . ברגע עלייתםייםמשקעים מנטאלהיכולות החדות והמאוזנות מהוות סכין החותכת 

  

  .ארבעת יסודות נתינת הדעת תעלה תוך התבוננות בארבע האמיתות הנאצלותההכרה ב

  .ערכם האמיתי של החיים נחשף ישירות על ידי המתרגל בעודו נותן את מלוא דעתו ברגע ההווה

  

  

  יםמכו תתנאים

  

תח את התרגול תוך כדי רציפות המודעות כך עלינו לדשן ולפ, עלינו לדשן ולעבד את האדמה, על מנת לטפח צמח או עץ

  .Iriyapatha -תנוחות הגוף העיקריות והמשניות ל

עלינו להתוודע לכל התנוחות והפעולות ללא , שכיבה, עמידה, ישיבה, אם בזמן הליכה. בכל מצב, עלינו לתת את הדעת כל הזמן

 Arahanta Magga - בפרי ודרךהכרה בליל אותנו  המודעות ותובתאז תעלה עצמ . כלשהו בין ההתוודעויותמרווחאתנחתא או 

  .Arahanta Phala -ו

הבין לבסוף כי התאמץ יתר על המידה , הליכההמדיטציית מהלך לאחר שלילה שלם נאבק ב, בדיוק כפי שקרה לאננדה טרה

 עד שהפך ,כיבה באותו רגע של שינוי למצב ש,תה כה בהירה ומדויקתימודעותו הי. והחליט לשנות תנוחה למצב של שכיבה

 אל לנו להיות עצלנים או . בעת תרגולIriyapatha -לתנוחות זו דוגמה לערכה של מודעות .  עוד לפני שראשו נגע בכרהנטאארל

  .חסרי דעת

  

  :מהליכת מדיטציה מודעת יתרונות כתוצאה השי חמנם לימד שישבודההה

  .הליכת מדיטציה מכשירה את יכולת ההליכה למרחקים ארוכים .1

  .ת מדיטציה מפתחת סבלנות וסובלנות הליכ .2

  .הליכת מדיטציה מסייעת בעיכול המזון .3

  .הליכת מדיטציה מאזנת ומונעת מחלות .4

  .הליכת מדיטציה מחדדת ומעלה את כוח הריכוז .5
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מנטאלי מפתחת את כוחה של  דרך זו של ציון. המודעות הבהירהואת  הריכוז הרגעי היא שיטה המעלה את עצמת התוודעותה

  .שת המאפייניםושלואת הגוף והמיינד  לתפוס בבהירות את התודעה מסוגלת. תובנההשלבי  המאפשרת הכרת המודעות

  

  :Ayatana 6 -  בסיסי ששת החושיםאל לנו להזניח את ההתוודעות של

  :יש לציין, הגוף והמיינד, הלשון, האף, האוזן, העין - בפתחי החושים תופעהעולהכאשר 

  .נגיעה או מחשבה, טעימה, הרחה, שמיעה, ראיה

חודרים אל התודעה דרך פתחי ,  הן החיוביים והן השליליים,מכיוון שכל המצבים, עלינו להיות קשובים ומודעים לפתחי החושים

  .החושים

  

  .תעלה כתוצאה מקיומם של מצבי תמיכה שוניםרמת התרגול  )קנונית- פוסט פאליתספרות (Patisampida Atthakatha -לפי ה

  

 Insight -הידע האינטואיטיבי אשר מסייעים ומקדמים את התפתחות, Sappaya Dhamma -תנאים תומכים שבעהישנם 

Knowledge.  

  

  : הםSappaya Dhamma -התנאים התומכיםשבעת 

  .יש להימנע מלעבוד יותר מדי .1

  .לישון יותר מדימיש להימנע  .2

  .יש להימנע מלדבר יותר מדי .3

  .יש להימנע מהתרועעות חברתית .4

  .נע מאירועים בידורייםיש להימ .5

  .יש להימנע מאכילת יתר .6

  .יש לשמור את פתחי ששת החושים .7

  

  

  התופעותכל שת מאפייני ושל

TILAKKHAŅA  

  

  ?ויפאסאנההסאטיפאטאנה  בתרגול של כל התופעות שת המאפייניםושלכיצד מתגלים 

  :שת המאפייניםושל מתגלים "נפילה" ו"עלייה"-בעת התבוננות מודעת ל

שהייתן והיעלמותן , התבוננות והכרה בהופעתן .ארעיות- עשויה להוביל להכרה בעלייה ונפילה-דעת להתבוננות מו ♦

  .Anicca -ארעיות -היא ההכרה ב, בהיווצרותן ודעיכתן, של תופעות

, כאב: "בעוד אנו מציינים את מצבי הסבל. עולות תחושות שונות של כאב, עלייה ונפילה-בעודנו ממשיכים להתבונן ב ♦

הכרה במצבים בלתי נסבלים אלו היא . עשויות תחושות אלו להשתנות ואף להיות בלתי נסבלות ומדכאות, " כאב,כאב

  .Dukkha -סבל -ההכרה ב

 חייבת נפילה ,עלייהכל עוד קיימת . אין באפשרותנו לעצור את נפילת הבטן בזמן הנשיפה, )"עלייה"(, לאחר השאיפה ♦

בין אם . אין באפשרותנו לעצרן, כאשר תחושות כאב עולות .ר נשיפהבדיוק כפי ששאיפה מופיעה לאח, להתרחש

ההבנה באי יכולת השליטה בחוק טבע זה  .אין בידינו לשלוט בהופעתן, עלייה ונפילהתחושות כאב או תופעה של 

  .Anatta -אי העצמיות -היא ההכרה ב

  

  . של כל אחדבגוף ובמיינד טבועים  של הקיוםשת המאפייניםושל

בדיוק כפי שאדם רואה את הנמר הוא רואה גם את , התופעותכל שת מאפייני ושלכך גם , קיימיםגוף והמיינד הכל עוד 

  .נפילהובעלייה בשת מאפייני התופעות ושלבאותו אופן מתקיימים . חברבורותיו
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  חמשת מצרפי התפיסה

KHANDHAACUPADANÑPA  

  

 צריכים להיות חמשת מצרפי התפיסה ,ויפאסאנהאטאנה סאטיפבעת תרגול , Pariyātta Sasana -לפי המסורת הכתובה

  .מושאי המדיטציה

מבנים , Saññā -תפיסה או זיכרון, Vedanā -תחושה, Rŭpa - גוף:הם Pañcupadanakhandha, -חמשת מצרפי התפיסה

  .Viññāņa - והכרהSańkhāra -מנטאלים

♦ Rŭpa -חומר או המבנה החומרי,  גוף.  

♦ Vedanā -תחושה .  

♦ Saññā -כרון ותפיסה זי.  

♦ Sańkhāra -רציות והתניות,  מבנים מנטאליים.  

♦ Viññāņa -הכרה חושית, מצבי תודעה,  הכרה.  

  

Rŭpa המצרף החומרי הנו- Rŭpa Khandha.  

  

Vedanā ,Saññā ,Sańkhāra ,Viññāņa המצרפים המנטאליים הם- Nāma Khandha.  

  

  .Rŭpa-Nāma -)גוף נפש( גוף ומיינדנקבל רק ,  לשנייםחמשת המצרפיםאם נצמצם את 

  

חמשת בכל עת שקיימים גוף ונפש קיימים גם  .בחמשת המצרפיםהיא התבוננות , נפש כמושאי מדיטציה-התבוננות בגוף

  .מצרפי התפיסה

  

  ?נפילה- ועלייה- בחמשת המצרפיםעים יכיצד מופ

  .המצרף החומרי היאת של עלייתה ונפילתה של הבטן פיזיהתנועה ה ♦

  .מצרף התחושה היאהכאב או תחושה ניטרלית , הנעימות, סבלתחושת השמחה או ה ♦

  .מצרף הזיכרון והתפיסה היאהתפיסה של עליית הבטן או נפילתה  ♦

  .מצרף המבנים המנטאליים היא) עלייה ארוכה או ירידה קצרה( או איכות תופעת העלייה והנפילה מורכבות התופעה ♦

  .מצרף ההכרה היאהידיעה של העלייה והנפילה  ♦

  

  .חמשת המצרפיםנשימה אחת המצוינת במודעות קיימים כל בעת 

  

  ?"שמאל הולכת כך", "ימין הולכת כך" כאשר חמשת המצרפיםכיצד מופיעים 

  .המצרף החומרי היאתנועת הרגל הימנית או תנועת הרגל השמאלית  ♦

  .מצרף התחושה היאת ניטרליהסבל או התחושה ה, תחושת השמחה ♦

  .מצרף הזיכרון והתפיסה היאשמאלית תפיסת תזוזת הרגל הימנית או ה ♦

  .מצרף המבנים המנטאליים היאההתניה התנועתית , צעד ארוך או קצר, מהירה או איטית, איכות הפסיעה ♦

  .מצרף ההכרה היא" שמאל הולכת כך", "ימין הולכת כך"הידיעה ש ♦

  

  .חמשת המצרפיםכל  םמופיעי, כך גם בכל פסיעה ופסיעה הנעשית במודעות, נפילה- ועליה-כמו בהתבוננות ב
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   תנאים הכרחיים להארה37

MAMBODHIPAKKHIYADHA37  

  

  .ניתן להשוות זאת לתרופה אשר מכילה מרכיבים וחומרים בעלי סגולות ריפוי שונות.  יש ערך רבעלייה ונפילהלהתבוננות על 

שלשת מאפייני  ופאנייה ,סמאדי, סילהק לא ר.  מרכיבים בעלי ערך הבאים לידי ביטוי ברגע אחדקיימים העלייה והנפילה בעת

  .עשויים להתעורר, Bodhipakkhiyadhamma  37  - התנאים ההכרחיים להארה37גם , אלא,  עוליםהתופעות

  

  :הם התנאים ההכרחיים להארה 37

  

  :Satipaţţhāna 4 -ארבעת יסודות נתינת הדעת  : א

  Kāyānupassanā Satipaţţhāna - מודעות לגןף   .1

  Vedanānupassanā Satipaţţhāna -ות לתחושות  מודע  .2

  Cittānupassanā Satipaţţhāna -ינד י מודעות למ  .3

  Dhammānupassanā Satipaţţhāna -מודעות למושאי המיינד   . 4

  

  :Sammappadhāna 4 -ארבעת המאמצים הגדולים  :ב

  Samvara Padhāna -המאמץ למנוע   . 5

  Pahāna Padhāna -המאמץ לנטוש   . 6

  Bhāvanā Padhāna -המאמץ לפתח    .7

  Anurakkhanā Padhāna -המאמץ לשמר   . 8

 

  :Iddhipāda 4 - המובילות להצלחהארבע הדרכים  :ג

  Chanda -נחישות ושאר רוח , רצון  . 9

  Viriya -תרגול ,, מאמץ, אנרגיה  . 10

 Citta -טוהר ההכרה   . 11

  Vīmamsā –חקירה , הגיון  .12

 

  :Indriya 5  -חמש היכולות  :ד

 Saddhā -ביטחון , אמון  .13

  Viriya -אנרגיה , מאמץ  .14

 Sati -מודעות   .15

 Samādhi –ריכוז   .16

 Paññā -חכמה   .17
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 :Bala 5 -חמשת הכוחות  :ה

 Saddha -ביטחון , אמון  .18

  Viriya -אנרגיה , מאמץ  .19

 Sati -מודעות   20

 Samādhi -ריכוז   21

 Paññā -חכמה   .22

  

  :Bojjańga 7 -שבעת הגורמים להארה  :ו

 Sati -מודעות   .23

  Dhamma Vicaya -חקירה   .24

  Viriya -אנרגיה , מאמץ  .25

  Pīti -אקסטזה , התלהבות  .26

 Passaddhi -רגיעה , שלווה  .27

 Samādhi -ריכוז   .28

 Upekkhā -שוויון נפש   .29

  

  :Ariyā Magga 8 –שלבים ה ת שמונבתהדרך הנאצלת   :ז

   Sammā Diţţhi -השקפה נכונה   .30

  Sammā Sańkhappa -מחשבה נכונה   .31

  Sammā Vācā -דיבור נכון   .32

  Sammā Kammanta -פעולה נכונה   .33

  Sammā Ājiva -אורח חיים נכון   .34

  Sammā Vāyāma -מאמץ נכון   .35

  Sammā Sati -נתינת דעת נכונה   .36

  Sammā Samādhi -ריכוז נכון   .37

  

  .עלייה ונפילה-ל קיימות בעת התבוננות מודעת ל"הנכל אחת מן האיכויות הטהורות 

  

  

  ארבעת יסודות נתינת הדעת

 SATIPAŢŢHĀNA4   

  

  ?עלייה ונפילה- בארבעת יסודות נתינת הדעתכיצד מתעוררים 

 בזמן והנפילה, בזמן השאיפה עלייהההתוודעות הזהירה ל, העלייה והנפילההמודעות וההתבוננות בתנועת  ♦

  .Kāyānupassanā Satipaţţhāna - ףולגמודעות : היא, הנשיפה

- מודעות לתחושות: היא ,לאי הנעימות ותחושות הסבל בזמן התעוררותם, ההתוודעות הקשובה לכאב ♦

Satipaţţhāna Vedanānupassanā.  

 Cittānupassanā - ינדימודעות למ: היא ,נתינת הדעת וההתבוננות במחשבות ומצבי תודעה בזמן התעוררותם ♦

Satipaţţhāna.  

, בזמן התעוררותם', וכו, ששת פתחי החושים ,חמשת המכשולים, חמשת המצרפיםהתבוננות מודעת והתוודעות ל ♦

  .Dhammānupassanā Satipaţţhāna - מודעות למושאי המיינד: היא
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  ארבעת המאמצים הגדולים

 PADHĀNASAMMAP4   

  

  ?העלייה והנפילה בזמן ארבעת המאמצים הגדוליםכיצד מתגלים 

 - של מצבים לא טהורים עלייתםאת למנוע המאמץ  ההנלעלייה ונפילה הלב הזהירה בזמן ההתוודעות תשומת  ♦

Samvara Padhāna.  

של התופעות השונות מביא  ןהתהליך האקטיבי של התוודעות זהירה וקשובה למושאי המדיטציה ולהתרחשות ♦

  .Pahāna Padhāna – המאמץ לנטושזהו  ,לנטישתם של מצבים לא טהורים

עלייתם של  את המאמץ לפתח מושא המדיטציה הנוב ויישום רציפות ההתבוננות מודעותהמאמץ המודע בהפעלת ה ♦

  .Bhāvanā Padhāna -מצבים טהורים 

 מצבי תודעה המאמץ לשמר ההנ תשומת לב מגובשת והבנה כוללת של מושא המדיטציה, שמירה עקבית על מודעות ♦

  .Anurakkhanā Padhāna -טהורים 

 .עלייה ונפילה בזמן ארבעת המאמצים הגדוליםם לידי ביטוי כך באי

 

  

   המובילות להצלחהארבע הדרכים

IDDHIPĀDA4   

  

  ?העלייה והנפילה בזמן  המובילות להצלחהארבע הדרכיםכיצד מתגלות 

 - ושאיפהנחישות , להטמיקוד הנחישות והכוונה ביחד עם המאמץ והרצון בתהליך ההתבוננות המודעת הנו  ♦

Chanda.  

  .Viriya - הנו , בתרגולהמאמץ הנחוש, מיקוד האנרגיה והפעולה ♦

  .Citta - טוהר ההכרההנו  מיקוד טבעה הטהור של התודעה בתהליך ההתבוננות ביחד עם מאמץ נחוש ♦

  .Vīmamsā - הגיון או חקירה ם ביחד עם מאמץ נחוש הנהתבונהמיקוד ויישום  ♦

 כאשר אצל המתרגל התפתחו והתמקדו עלייה ונפילההן מופיעות בזמן , צמהו המובילות להצלחה ועארבע הדרכיםאלו הו 

 . מובילות להצלחת התרגולצמהו להשגת עארבע הדרכים .טוהר טבעי של ההכרה ותבונה, אנרגיה ומאמץ, כוחות הכוונה

  

  

  חמש היכולות

INDRIYA 5   

  

  ?נפילה והעלייה בזמן החמש היכולותכיצד מתגלות 

  .תודעה שליליים בכוחן להשתלט על מצבי, ת אשר מעצימות את המיינדהן מיומנויו חמש היכולות

ומתאפשרת חדירה אל המיינד , העניין גובר, תשומת הלב מתמקדת ומתחדדת, נפילהל ועלייהבזמן תרגול מודעות ל ♦

  .יכולת האמון והביטחוןזו . פאנייהוסמאדהי  ,סילה -והגוף תוך כדי התוודעות אל רגע ההווה בעזרת

  .יכולת המאמץ והאנרגיהזו  ,אכילה ודיבור, ללא שינה, נחוש להמשיך את ההתוודעות תוך כוונה ורציפותהמאמץ ה ♦

יכולת המודעות או זו  ,בגוף ובמיינד הזהירות והדיוק בהתוודעות למצבים השונים העולים, המודעות ותשומת הלב ♦

  .נתינת הדעת

תשומת הלב , ה במושא אשר ניתנת עליו הדעתהשתרשות והתמקדות התודע, קשירת המיינד למושא המדיטציה ♦

  .זו יכולת הריכוז, הממוקדת אשר אינה נעה ונדה ממושא ההתבוננות

מכירה בעלייתה של , הקיום בשלושת מאפיינימכירה , גוף ומיינדאשר מבינה , רגע ההווהההבנה אשר יודעת כי זהו  ♦

  .יכולת החכמהזו  ,ובניבאנה בפרי, בדרך, חכמה אינטואיטיבית
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  חמשת הכוחות

BALA 5   

  

  .ליותאאו העוצמות המנט חמשת הכוחות מובילה להתפתחותם של חמש היכולותהתפתחותן והתעצמותן של 

  ?נפילה והעלייה בזמן החמשת הכוחותכיצד מתגלים 

אשר ,  הנם היכולת של המיינד לשמר את עוצמתוחמשת הכוחות. ליותאשה מצבים של עוצמות מנטי הנם חמחמשת הכוחות

  .הדרך הנאצלת והשגת ידע אינטואיטיבי להתפתחות המוביל

  .Saddha Balam -הביטחון או כוח האמונההאמונה הנחושה והבלתי מעורערת בתרגול הוא  ♦

  .Viriya Balam -כוח המאמץנשיאת המאמץ לאורך התרגול הוא  ♦

  .Sati Balam -הדעתנתינת   אוכוח המודעותהקשיבות הזהירה וכוח ההתבוננות בתרגול הוא , נתינת הדעת ♦

  .Samādhi Balam -כוח הריכוזמיקוד ישיר וריכוז ממוקד של המיינד במושא ההתבוננות הוא  ♦

  .Paññā Balam -כוח החכמה הוא  האמיתי של התופעות השונות שעולותןהמיינד אשר בכוחו לחדור ולהבין את טבע ♦

  .נפילה ועליה את ההתבוננות בחמשת הכוחותכך מחזקים 

  

  

  יבי ההארהשבעת מרכ

GA ŃBOJJHA7   

  

  ?נפילה והעלייה בזמן השבעת מרכיבי ההארהכיצד מתגלים 

  .Sati Sambojjhańga – ההארה בתהליךהמודעות  מרכיב מפתח אתתרגול ארבעת יסודות נתינת הדעת  ♦

החקירה  מרכיבזהו .  של התופעות השונותןהמיינד נעשה חקרן וסקרן לתהליך עליית, הולברגע שהמודעות ע ♦

  .Dhamma Vicaya Sambojjhańga -  ההארההליךבת

- ההארה בתהליך המאמץ ואהאנרגיה  מרכיבזהו . ה אף הואמאמץ מוגבר עול, מרכיב החקירהלה וברגע שע ♦

Viriya Sambojjhańga.  

, Pīti Sambojjhańgaזהו  .שמחה לתהליך המודעותוכן , עוליםפעלות יהתלהבות וה,  עלוהמאמץ והאנרגיהברגע ש ♦

  . ההארהבתהליךפעלות יהה מרכיב

 Passadhi - ההארהבתהליךהשלווה  מרכיבזהו , בשמחה וברוגע עולים המיינד מלא התלהבות ופעלותיהברגע ש ♦

Sambojjhańga.  

 Samādhi - ההארהבתהליך הריכוזמרכיב זה ,  של המיינד עולהמיקוד ישיר ,ריכוז,  עלתהששלווהברגע  ♦

Sambojjhańga.  

 - של ההארהמרכיב שוויון הנפשזה ,  לכל התופעות שעולותשווי נפש והנפש הופכים להלב,  עלההריכוזברגע ש ♦

Upekkhā Sambojjhańga.  

   .שבעת מרכיבי ההארהזה האופן בו מתרחשים ועולים 

  .שלביםה ת שמונבתהדרך הנאצלת תעלה , שבעת מרכיבי ההארהברגע שעלו 

  

  

  שלביםה ת שמונבתהדרך הנאצלת 

MAGGA ARIYĀ 8   

 

  ?שלביםה ת שמונבתהדרך הנאצלת ד עולה כיצ

  .מתורגליםסאמאדי ופאנייה , סילה -עולה ברגע ש שלביםה ת שמונבתהדרך הנאצלת 

  :לרכבת בעלת קטר ושבעה קרונות שלביםה ת שמונבתהדרך הנאצלת ניתן להשוות את 
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 משולים לשבעה רך הנאצלתהדשאר מרכיבי . קטר שמושך אחריו שבעה קרונותהיא ה  Sammā Diţţhi - השקפה נכונה

, ברגע שקטר ההשקפה הנכונה מסוגל למשוך אחריו את הקרון הראשון .ההשקפה הנכונהקרונות הנמשכים אחר הקטר של 

 - נכונה פעולה, הקרונות השלישי והרביעי, Sammā Vācā - דיבור נכון, הקרון השני, Sammā Sańkhappa - מחשבה נכונה

Sammā Kammanta  נכוןואורח חיים - Sammā Ājivaמאמץ נכון, אז הקרון החמישי,  יבואו בעקבותיו - Sammā 

Vāyāma ,נתינת דעת נכונה, הקרון השישי - Sammā Satiריכוז נכון,  והקרון השביעי - Sammā Samādhi יבואו בעקבות 

  .השקפה נכונה -הקטר

  

גם המתרגל אשר ,  ושבעת הקרונות יגיעו ליעדםכפי שהקטר, ותתגלגל בהצלחה שלביםה ת שמונבתהדרך הנאצלת כך תעלה 

  .ניבאנהיהיה מסוגל להגיע ליעד הסופי של הדרך הנאצלת  ובשאר מרכיבי בהשקפה הנכונהיכיר 

  .Sammā Sańkhappa – מחשבה נכונה תעלה,  Sammā Diţţhi -  השקפה נכונהעם עלייתה של ♦

  .Sammā Vācā – ר נכוןדיבו  יעלה,Sammā Sańkhappa -  מחשבה נכונהעם עלייתה של ♦

 . Sammā Kammanta – פעולה נכונה  תעלה,Sammā Vācā - דיבור נכוןעם עלייתו של  ♦

  .Sammā Ājiva – אורח חיים נכון  יעלה ,Sammā Kammanta -עם עלייתה של פעולה נכונה  ♦

  .Sammā Vāyāma – מאמץ נכון יעלה, Sammā Ājiva - אורח חיים נכוןעם עלייתו של  ♦

  .Sammā Sati –  נכונהמודעות/נתינת דעת תעלה, Sammā Vāyāma - מאמץ נכוןו של עם עליית ♦

  .Sammā Samādhi – ריכוז נכון יעלה. Sammā Sati -  נכונהמודעות/נתינת דעתעם עלייתה של  ♦

 -.שחרור נכוןתוביל ל והיא, Sammā Ñāņa – חוכמה נכונה תעלה, Sammā Samādhi - ריכוז נכוןעם עלייתו של  ♦

Sammā Vimutti. 

  

 -  הדרך הנאצלתתעיבידכתוצאה מהיווכחות מזהמים מנטאליים הרס , דהיינו, מזהמים מנטאליים הנו שחרור משחרור נכון

Magga Ñāņa.  

  

  

  עשר שלבי התובנה-שישה

  

-שישהיעלו בעקבותיהם  ,פאנייהוסילה סמאדהי  ומתרגל ארבעת יסודות נתינת הדעתכאשר המתרגל מיישם בעקביות את 

  : בסדר זהשר שלבי התובנהע

  .Nāma Rŭpa Paricchedañāņa -) גוף(ידע המבדיל בין מיינד לחומר  .1

  .Paccaya Pariggahañāņa -ידע עקרון התלות ההדדית  .2

  .Sammasanañāņa -ידע ההבנה  .3

  .Udayabbayañāņa - דעיכהההופעה והידע  .4

  .Bhańgañāņa -ידע ההיעלמות  .5

  .Bhayañāņa -ידע הבעתה  .6

  .Ādhīnavañāņa -נות ידע החסרו .7

  .Nibbidañāņa - השחרור מהשתוקקותידע  .8

  .Muñcitukamayatāñāņa -ידע ההשתוקקות לשחרור  .9

  .Paţisańkhañāņa -ידע ההתבוננות  .10

  .Sańkhārupekkhāñāņa -ידע שוויון הנפש למבנים  .11

  .Anulomañāņa - אימוץהידע  .12

  .Gotrabhuñāņa -ידע שינוי השושלת  .13

  .Maggañāņa -ידע הדרך  .14

  .Phalanñāņa -ידע הפרי  .15

  .Paccavekkhañāņa -ידע הסקירה  .16

  .ל"והם יופיעו בסדר הנ עשר שלבי התובנה-בשישה יכיר ארבעת יסודות נתינת הדעתהמתרגל אשר יתקדם ביישום 
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   גלגל החיים והמוותקטיעת

  

 - ומוההDosa - דושה, Lobha-לובהה –של מזהמים מנטאליים  מטהר את הלב והנפש מויפאסאנה סטיפאתאנהתרגול 

Moha ,למעגל חסר התכלית של , אלו הם הגורם ללידתם האינסופית של היצוריםמזהמים מנטאליים  .כעס ובורות, תאווה

  . עד אין קץ…מוות, לידה, מוות,  לידה- Samsara -סאמסארה

 מכיוון שהם כבולים במעגל, Nibbāna -ניבאנהבו Phala -פריב, Magga -דרך ציין כי יצורים אינם יכולים להיווכח בבודההה

אשר גורמים לעלייתם מזהמים מנטאליים הסיבה לכבילתם של היצורים במעגל האינסופי היא שהם מורעלים ב. הסאמסארה

  .Vipallasa Dhamma -מצבים מעוותים ומושחתיםשל 

  : אלו הםמצבים מעוותים

  .Kāmarāga Vipallāsa Dhamma -עיוות של השתוקקות חושית .1

  .Sukha Vipallāsa Dhamma - של הנאות החושיםעיוות .2

  .Nicca Vipallāsa Dhamma -ארעיות-עיוות של אי .3

 .Atta Vipallāsa Dhamma -עיוות של עצמיות .4

  

נפשם של בני האדם קודחת מלהט ארבעת עיוותי ההשקפה שמקורם  .ארבעת העיוותיםבוער בלהט , העולם בלהבות

הם בוערים באש , ואינם יכולים להשתחרר, הסאמסארהבני אדם לכודים במעגל ,  אלובגלל מצבים מעוותים .במשקעים רדומים

  .ניבאנה למצוא נחמה בביכולתםומשקעים הלא טהורים ה

  .הסאמסארה היא לרפא את התחלואים והעיוותים ולהשמיד את מעגל ויפאסאנה סטיפאתאנהמטרת תרגול 

מתרחשת השמדת הרעיון  . אשר יוצרים את אשליית היופייתעיוותי התשוקה החוש מרפא את מודעות הגוףאת המתרגל  .1

עיוות התשוקה החושית יוכחד מן המיינד , כאשר קיימת מודעות מלאה לגוף. שהגוף הוא משהו יפה ומענג אשר יש לרדוף אחריו

  .נהניבאהאדם ישאף אך ורק ל.  שמימיותתמהשתוקקויואפילו לא , האדם לא יורעל מתשוקות ותאוות .ותושג שלווה

ידי טיהור המיינד מן -על, תחושות נעימות או שמחה, עיוותי הנאות החושים מרפא את מודעות התחושות אתהמתרגל  .2

 שאף תחושות , האמיתי של תחושותןתבוא ההכרה לטבע, כאשר ישנה התבוננות בתחושות .הרעיון שעינוגים מביאים אושר

האדם לא יורעל מהנאות ומתחושות  . חסר מהות וחולףסבלואף ה, סבלנעימות ושמחות הן יחסיות וחסרות מהות ומובילות ל

  .ניבאנהשאף רק להאדם י. שמחה

בתחילה יעלו . ארעיותווכח המתרגל ביי, תוך התבוננות במיינד .ארעיותה-עיוותי אי מרפא את מודעות למיינדהמתרגל  .3

בתנועה הבלתי פוסקת של המיינד ושל כל , יכך ייווכח המתרגל בשינו, ולאחר מכן יעלו מחשבות אחרות, מחשבות מסוימות

  .בניבאנהיזנח המתרגל את רעיון היציבות והקביעות ויחפש את מבטחו , בהבינו את טבעו החולף של המיינד .התופעות

תוך כדי ההתבוננות בגוף ובמיינד יחל המתרגל  .עיוותי תפיסת העצמיות ירפא את מודעות למושאי המיינדהמתרגל  .4

  .העצמיות-הסבל ואי, הארעיות, של כל התופעות ןלהיווכח בטבע

  

  .ארעיות דבר המראה -לעיתים הכאב נעלם, יש ותופעה משתנית, בזמן ההתבוננות

  .סבל דבר המראה -לעיתים התופעה מחריפה והופכת לבלתי נסבלת

-אי זהו מימד ה-עהפי טב-על היא תתקיים, פי הרצון- בעת ההתוודעות התופעה לא ניתנת לשליטה ולא תשתנה על,לעיתים

  .סמסארהנפשו ולהכחיד את מעגל ה /יהיה המתרגל מסוגל לטהר את מוחו, עצמיות-באיתוך היווכחות . עצמיות

  

 השגתכשמטרתו  ויפאסאנה סטיפאתאנההוא יתרגל , האדם לא ייפול למצב של בורות ולא יזדהם מהופעתן של תופעות שונות

  .ניבאנהה
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  חכמה אינטואיטבית

  םותרגול מתקד

  

  .Vipassanāñāņa -שלבי התובנהיופיעו  ,בעודך ממשיך לתרגל תוך ישום מאמץ וחריצות ביחד עם הבנה ומודעות רציפה

, ר מכן ח ולאNāma Rŭpa Paricchedañāņa -)רופה(–) גוף(לחומר ) נאמה (-ידע המבדיל בין מיינדה  יעלהבתחילה

, Paccavekkhañāņa - ידע הסקירה וPhalanñāņa - פריידע ה, Maggañāņa - ידע הדרךעד , שאר השלבים, בהדרגה

  .החכמההשלבים הסופיים של 

כמו שמשקים ומטפחים שדה  .ויישם מודעות במשך כל היום, בוקר וערב, יום ביומומדי תרגל , אל תתעצל ואל תהיה קל דעת

סלול את הדרך לעלייתה של הכרה המאמץ הנחוש י, כך גם בהמשיכך את תרגולך הבסיסי, אורז על מנת שיצמח ויגיע לשיאו

  .גבוהה יותר

  .מעמדם ואגזעם  ,דתם, גדרםחוק טבע אשר אינו מפלה בין בני אדם במ, טיהור הנפש הנו מצב קיומי אמיתי

תלויים תו ועוצמת הטיהור הכרטיהור משך הזמן בו יגיע אדם ל .הוא יקצור את הפירות,  כאשר אדם מתרגל במסירות,בכל עת

  . שלו ובאינטנסיביות התרגולPuñña Pārami – של נפשו ות נצברותאיכויות טהורב

 -יישום, מודעות רציפה תוך יישום רגע ההווה ביכולת ההתוודעות בות תלויויפאסאנה סטיפאתאנה תוצאות יעילות של תרגול

Ātāpi, Satimā, Sampajāno , וחמשת הכוחות חמש היכולותואיזון.  

  

 היא נתינת דעת/מודעות .ארבעת יסודות נתינת הדעת ברגע ההווה לפי עקרונות יםהמצבהיה קשוב לכל  ?כיצד ליישם

  . התנאים ההכרחיים להארה37המפתח אשר מניע את המערכת של 

  

מציאות עליהם לעלות מתוך , התובנה או החכמה האינטואיטיבית יהוו גורם מעורר לעליית שלושת מאפייני הקיוםעל מנת ש

  .Paññāttaramanna -תופעות קונבנציונליות ולא מתוך Paramattha Dhamma -מוחלטת

אך ורק על ידי , אלא, ללא אמצעים מלאכותיים או קונספטואליים , כתוצאה מידיעה ישירה ומניסיונותובנהזוכה לכאשר האדם 

ההיווכחות היא  זו, עצמיות-וחסרי סבל, ארעייםהנם  )חמשת המצרפים(הגוף והמיינד ש ,ידיעתוומושא ) המיינד ("זה שיודע"

  .לעלות חכמה האינטואיטיביתאשר מאפשרים ל שלושת מאפייני הקיוםאו ההכרה ב

  

המודעות או תשומת את הישארות  יש לתרגל, Tilakkhaņa -בשלושת מאפייני הקיום ולהיווכח ויפאסאנהעל מנת להתקדם ב

 ,רום ולעקוב אחר התופעות החושיות השונותאשר עד כה נהנה לז, המיינד, תפתחי ריכוזכאשר ה . עם מושא ההתבוננותהלב

  .המיינד יהפוך לממוקד בדבר אחד ומרוכז במושא ההתוודעות. יירגע וישקוט

  

ויאפשרו למתבונן לראות ולהבין , ו בעבר יעלוו אשר מעולם לא נחחכמה והבנה. הראיה והידעמיינד רגוע ומרוכז יביא לעליית 

  .גוף ומיינדברגע הווה שקיימים רק 

  

ויחיד עולה ביחידת זמן ואז   אחדAramana -מושאייווכח המתרגל שרק , ר ההתוודעות ונתינת הדעת ברגע הווה ישתפרוכאש

. עולה ודועך, המתרגל ייווכח שכל מושא או מצב מופיע ואז נעלם. כשהוא מאפשר באופן מיידי את עלייתו של מושא אחר, נעלם

  .Aniccanupassanā -התבוננות בארעיות: מכונה, חלוף ומשתנה ללא הרףוהמיינד הוא בר  ההכרה שכל דבר במסגרת הגוף

  

ההכרה . לחצים ומצבים בלתי נסבלים , כאבים:תחושות סבל עולות,  הארעי של התופעותןבעוד המתרגל ממשיך להתבונן בטבע

  .Dukkhanupassanā -התבוננות בסבל: מכונה ,בטבעם המדכא והבלתי נסבל של גוף ומיינד

  

הוא מתחיל , דעיכה ובמצבים בלתי נסבלים של כאב במסגרת הגוף והמיינדבמתרגל ממשיך להתבונן ולהיווכח בעלייה ובעוד ה

. ושהם מחוסרי עצמי, והם אינם שייכים למישהו, והם עולים על פי טבעם, להבין שמצבים אלו אינם תחת שליטתו של מישהו

  .Anattanupassanā -עצמיות-התבוננות באי: הכרה זו מכונה

 החכמה האינטואיטיבית,  לדרגה זוויפאסאנהאם אדם פיתח . אמיתיתתובנה  היא בשלושת מאפייני הקיוםההכרה הישירה 

  .Magga, Phala, Nibbāna-  בפרי ובניבאנה, דרךביכולה להתפתח עד ההכרה 
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  :ויפאסאנה סטיפאתאנה אשר הינם תוצאה של הצלחת תרגול ארבעה שלבי הארהם קיימי

  .Sotāpanna -היכנס לזרםהזוכה ל .1

  .Sakadāgāmī -החוזר פעם אחת .2

  .Anāgāmī -ההולך ללא שוב .3

  .Arahant -זה שזכה .4

אך רמת הזיכוך שלהם תלויה בשלב , הנם זהים, ארבעת שלבי ההארה אשר מופיעים בכל אחד מעשר שלבי התובנה-שישה

  .להשמיד משקעים ברמות שונותיש את הכוח , בכל אחד מהשלבים, Maggañāņa -ידע הדרךל. בו הם פועלים

ביכולתן להכחיד משקעים מאוד , Sotāpattimaggañāņa -אשר עולות עם השגת שלב ההארה הראשון מכונותתובנות הדרך 

  .גסים

ביכולתן להכחיד משקעים , Sakadāgāmīmaggañāņa -אשר עולות עם השגת שלב ההארה השני מכונותתובנות הדרך 

  .כעסו תשוקהפחות גסים ולהחליש 

ביכולתן להכחיד משקעים עוד , Anāgāmīmaggañāņa -אשר עולות עם השגת שלב ההארה השלישי מכונותתובנות הדרך 

  .וכעס תשוקהפחות גסים ולהכחיד סופית 

ביכולתן להכחיד באופן מוחלט , Arahantamaggañāņa -אשר עולות עם השגת שלב ההארה הרביעי מכונותתובנות הדרך 

  .ללא זכר, כעס ובורות, תשוקהשקעים העדינים שנשארו ולהכחיד סופית וסופי את שאר המ

  

  :בורות שלושה סוגים של נכחדים Sotāpattimaggañāņa -בשלב הראשון של ההארה

  .רעיון של מהות עצמית קבועההלגבי עצמיות או  Sakkāyadiţţhi – השקפה מוטעית .1

וספקות לגבי ,)מעשה ותוצאותיו (הקאמהקות לגבי חוק ספ, הה והסנגדהאמהה, בודהההלגבי   Vicikicchā- ספקות .2

  .ניבאנההדרך ל

  . ואמונה בדרכי תרגול לא נכונות,דבקות בטקסים .3

  .שמושרשים מן היסודההשקפה המטעה  והבורותאלה שלושת סוגי 

 - שנאה, Kāmarāga - תשוקה חושית גם רמות גסות של נכחדים, Sotāpattimaggañāņa -בשלב הראשון של ההארה

Patigha ,מציאות השדים ומציאות , מציאות הרוחות הרעבות, מציאות החיות(ות להיוולדות ברמות של סבל וי האפשרונסגרות

  ).םהגיהנו

  .ניבאנהלא יותר משבע פעמים לפני השגת , )מציאות אנוש או מציאות שמימית(וולד במציאויות שמחות י יסוטאפאנה

בשלושת הוא בעל אמון מוחלט .  אינו קנאי ולא עוקצניסוטאפאנה. נדיב וטובהנו אדם , הסוטאפאנהזה אשר נוכח בשלב 

  .י המוסרכלל חמשת ומקיים ללא דופי את) דהאמה וסנגהה, בודהה(האבנים היקרות 

הוא אחד ,  הנו אדם ששווה כי יכבדוהוהסוטאפאנה, בגלל טוהר ההשקפה. טיהור אמיתי של המיינדזהו , מזוכך הסוטאפאנה

  .Ariyā Puggāla -הנאצליםמן 

 Paccaya - ידע עיקרון התלות ההדדית -ם אדם מגיע לשלב השני של התובנהא, לפי המסורת הבודהיסטית

Pariggahañāņa , אותו אדם הופך ל- Culla-Sotāpanna)יוולד במציאויות של יבחיים הבאים אדם כזה לא ). סוטאפאנה קטן

  .יוולד במציאויות נוראיותיישנה אפשרות כי , כך גורלו אינו מובטח-שיבואו אחראך בחיים , אלא ייוולד במציאויות שמחות, סבל

  

בדרך הנאצלת  עד אשר ייווכח ויפאסאנהסאטיפתאנה עליו להמשיך לתרגל , אם ברצונו של אדם להבטיח את עצמו מנפילה

  .Ariyā Magga, Ariyā Phala -רותיהיובפ

  

אשר כובלים את בני האדם  Samyojana – עשרת הכבליםיוכחדו לחלוטין יש לסקור את שלבי התובנה אשר הושגו עד אשר 

  .ניבאנה -היעד הסופי,  ועד אשר תושג המטרה המוחלטתסאמסארהלמעגל ה



 37

  סיכום

  

  .סטיפאתאנהארבעת ה -בודהההזו הדרך שמצביע עליה , ישנה רק דרך אחת, מכל הדרכים לטיהור המיינד

,  קאמאתאנהויפאסאנה סטיפאתאנה עלינו לתרגל בחריצות, לוות אמת ושמחה בחיינו הסבל ולמצוא שהתגבר עלאם ברצוננו ל

  .מפני שרק בדרך זו נוכל לגבור על הסבל

  

הם חסרי , הם כמו צלחת ריקה חיים ללא התפתחות מנטאלית.  שאינו בשימושנטושחיים ללא תרגול מדיטציה הם כמו שדה 

כל . את החוף הרחוק אשר אין אפשרות לראות ממנו,  לאוקיינוס רחברהסמסאניתן להשוות את המעגל האינסופי של  .ערך

  .אינם יכולים למצוא את החוףוים ב טובעים החייםהיצורים 

יוכל , נאצלוהופך ל, אפילו ברמות נמוכות של קיום, בדרך ובפריהיווכחות ה עד ויפאסאנה סטיפאתאנהאך אם אדם מתרגל 

לא יחלוף , לתרגל, דהינו, ככל שימשיך לשחות .הסאמסארההוא יחצה את ים , פניוהוא לשחות לצד האחר ולראות את החוף ל

  .פירוש הדבר כי לעולם לא ייוולד שוב .ניבאנהזמן רב והוא יגיע לחוף מבטחים וישיג 

צמך ולתרגל בעהתפתח אך טוב יותר ל, דבר טוב הוא, נאצללהיות לצדו של אדם , מתרגלים יקרים ובודהיסטים נאמנים, לכולכם

  .נאצלעד אשר תהיה אתה אדם 

השגת כל אותם דברים המהווים מעמסה ושאותם לא תוכלו ללא לטיפוח ו, הנני מאחל לכולכם כי תכוונו את מאמציכם, בכנות

עד אשר , סאמסארהלהסרת המשא הכבד אשר הנכם סוחבים עמכם אינסוף זמן ושקושר אתכם במעגל ה, אלא, לסחוב אתכם

  .ניבאנה - המוחלט תשיגו כולכם את היעד

  

  :בודהההכפי שציין 

  .ניבאנה קיימת"

  .הדרך לניבאנה קיימת

  .קיים, זה שמצביע על הדרך

  אם לא תפסע בדרך זו

  "?כיצד תשיג ניבאנה

  

 דהאמה ומתרגלי ויפאסאנהיוגים של  , יוביל אתכם סוטהסטיפאתאנההמאהה מי ייתן וכוחה הטהור של הדרשה על , לסיכום

  .בהקדם, וניבאנה Phala -הפרי, Magga -הדרךלהשגת 
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