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מבכירי המורים של זרם התהרוואדה ומייסדם של מנזרים חשובים  –( 9191-9111) –ה 'אהן צ'אג
הוערך ונאהב בתאילנד ויחד עם זאת חשיבותו והשפעתו ניכרים . במסורת נזירי היער התאילנדי

מנזר בינלאומי , אט'הקים את וואט פה נאנאצ, 9191בשנת . במיסוד הבודהיזם התהרוואדי במערב
ובראשו , מתרגלים דוברי אנגלית לתרגל את הדרך הבודהיסטית במסורת הנזיריתשמטרתו לאפשר ל

מסורת , באנגליה יטהרסט'צ  עם הקמת מנזר 9191 -החל ב. אהן סומדהו'אג, עמד תלמידו הבכיר
וכיום היא מונה , ב ובמדינות נוספות"בארה, ה התפשטה באירופה'אהן צ'נזירי היער התאילנדי של אג

ה היה מורם של רבים ממורי הדהרמה 'אהן צ'אג. ם ומרכזים ברחבי העולםמנזרי 04 -מעל ל
 .תלמידים ומנזרים, והוא השאיר אחריו מורשת עשירה של לימוד הדהרמה, המערביים הבכירים

 

*** 

 

. כך שישנו קושי בתרגול, האמת נוגדת את תשוקותינו, תרגול הדהרמה מנוגד להרגלים שלנו

בעוד שדברים שאנו מקבלים , כשגויים עשויים להיות נכונים חלק מן הדברים שאנו מבינים

איננו רואים ברור את האמת משום שתודעתנו ? מדוע זה כך. כנכונים עשויים להיות שגויים

למעשה איננו יודעים שום דבר ולכן אנו הולכים שולל אחר שקרים של . נמצאת בחשיכה

על מה ששגוי הם אומרים שזה ; ם לכךהם מצביעים על מה שנכון כשגוי ואנו מאמיני. אנשים

מצבי הרוח שלנו . הסיבה לכך היא שאנחנו עדיין איננו אדונים לעצמנו. ואנו מאמינים לכך, נכון

כיוון שהיא איננה יודעת , אל לנו לקחת תודעה זו ודעותיה כמדריך. מרמים אותנו בקביעות

 .את האמת

 

אדם . זוהי אינה דרכו של אדם חכםאך , ישנם אנשים שאינם רוצים להקשיב לאחרים כלל

בין אם הוא אוהב , זה אשר מקשיב לדהרמה חייב להקשיב לכל באותו אופן. חכם מקשיב לכל

בנקודת , עליו להישאר במחצית הדרך. ולא להאמין או לא להאמין בצורה עיוורת, זאת או לא

ע לתוצאות וכך מגי, ולאחר מכן מהרהר, הוא רק מקשיב. ולא להיחפז למסקנות, האמצע

 .הנכונות

גם אם . בטרם יאמין למה ששמע, על אדם חכם להרהר ולראות את הסיבה והתוצאה בעצמו

כיוון שעדיין אינכם יודעים את האמת שבדבר , אל לכם להאמין לו כך סתם, המורה דובר אמת

 .בעצמכם

, שללמ. וראיתי כבר הרבה שקרים, אני תרגלתי לפניכם. כולל אותי, כך זה עבור כולנו

רק מכיון שאנו חושבים בצורה ? מדוע התרגול קשה". קשה מאד, התרגול הזה ממש קשה"

 .שיש לנו השקפה שגויה, שגויה

 

, ברחתי אל היערות וההרים. אבל זה לא הרגיש נכון, חייתי בעבר יחד עם נזירים אחרים

הם לא , חשבתי שהם לא היו כמוני. מן הנזירים ומפרחי הנזורה, נמלטתי הרחק מן ההמון
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זה ממש הביא אותי . ההוא היה כך, האדם הזה היה כך. הם היו רשלניים. תרגלו חזק כמוני

לא , אך בין אם חייתי בגפי או עם אחרים. והיה הגורם לכך שכל הזמן ברחתי, עצות-לאובדן

חשבתי שהסיבה . בקבוצה גדולה לא הייתי מרוצה, לבדי לא הייתי מרוצה. מצאתי שלווה

, במקום המגורים שלי, במצבי הרוח שלי, ת הרצון הזה היא בחבריי לדרךלחוסר שביעו

 .חיפשתי ללא הרף אחר משהו שירגיע את רוחי. בדבר זה או אחר, במזג האוויר, באוכל

 

מה ", אז הרהרתי. אך הדברים עדיין לא היו כשורה, יצאתי למסעות (9)דהותנגהכנזיר 

לא הייתי מסופק כשחייתי " ?ה אני יכול לעשותמ? ביכולתי לעשות כדי שהדברים יהיו כשורה

פשוט לא יכולתי ? בשל מה. לא הייתי מסופק כשחייתי עם מעט אנשים, עם הרבה אנשים

מכיון ; רק בגלל זה, מכיון שהיתה לי השקפה שגויה? מדוע לא הייתי מסופק. להבין זאת

כאן זה ", בחושבי, צהבכל מקום שאליו הלכתי הייתי לא מרו. שעדיין נצמדתי לדהרמה שגויה

החום , האשמתי את מזג האוויר. האשמתי אחרים. שוב ושוב, וכך..." שם זה לא טוב, לא טוב

משום שהוא , הוא נושך כל מה שהוא פוגש. ממש כמו כלב משוגע! האשמתי כל דבר, והקור

מחר , היום אנחנו מרגישים טוב. כשהתודעה שלנו כזו התרגול שלנו לעולם אינו נרגע. משוגע

 .אין לנו סיפוק או שלווה. כך זה כל הזמן. בכי רע –

 

ואז רץ , הוא עמד בשקט לזמן מה. רץ החוצה מתוך היער, כלב בר, הבודהה ראה פעם תן

אז רץ . ושוב החוצה, אז הוא רץ לתוך גזע עץ חלול. ואז שוב החוצה, לתוך סבך השיחים

ואז נשכב ושוב , וברגע הבא רץ, מדלרגע אחד הוא ע. רק כדי לרוץ החוצה שוב, לתוך מערה

. אז הוא רץ, כשהוא עמד השחין אכל את עורו. התן הזה היה חולה בשחין. קפץ ממקום רבצו

מתרוצץ אל סבך , אז הוא היה קופץ שוב. אז הוא נשכב, זה היה עדיין לא נוח, כשהוא רץ

 .לעולם לא נח, אל גזע העץ החלול, השיחים

, כשעמד הוא סבל? איתם את התן ההוא היום אחר הצהרייםהאם ר, נזירים", הבודהה אמר

הוא , בגזע החלול או במערה, בסבך השיחים. כששכב סבל, כשישב סבל, כשרץ הוא סבל

האשים את , הוא האשים את הישיבה, הוא האשים את העמידה בחוסר הנחת שלו. סבל

עיה לא היתה הב, למעשה. את הסבך ואת המערה, הוא האשים את העץ; הריצה והשכיבה

 ."הבעיה היתה בשחין. באף אחד מן הדברים הללו

 

חוסר שביעות הרצון שלנו נגרם בשל השקפה . אנחנו הנזירים היננו ממש כמו התן הזה

בין אם . כיוון שאיננו מתאמנים בריסון החושים אנו תולים את סבלנו בדברים חיצוניים. שגויה

מכיון שיש לנו השקפה ? מדוע. איננו מרוצים, וןבאמריקה או בלונד, אנו חיים בוואט פה פונג

 .לכל מקום שאליו אנו הולכים אנו איננו מרוצים. שגויה

כך גם , אבל ממש כפי שאם אותו כלב יחלים מהשחין יהיה מרוצה בכל מקום שאליו ילך

משום שזה , ומלמד אתכם זאת לעיתים קרובות, אני מהרהר בכך לעיתים קרובות. אנחנו

בין . אנו מגיעים לשביעות רצון, ם אנו יודעים את האמת שבמצבי הרוח שלנוא. מאד חשוב

שביעות . אנחנו מרוצים, במחיצת הרבה אנשים או מעט אנשים, אנחנו מרוצים, אם חם או קר

אם יש . היא נובעת רק מהשקפה נכונה, רצון אינה תלויה במספר האנשים שנמצאים איתנו

 .נהיה שבעי רצון, שבו נהיה כי אז בכל מקום, לנו השקפה נכונה

 

המזון , רימה חיה בסביבה מטונפת –זה ממש כמו רימה . אבל לרובינו יש השקפה שגויה

אם תיקח מקל ותרחיק אותה מערימת הגללים . אבל זה מה שמתאים לרימה... שלה מטונף

מלמד אותנו ( המורה)אהן 'כך זה כשהאג. היא תיאבק למצוא את דרכה חזרה פנימה, שלה

ערימת 'אנחנו רצים חזרה ל. זה גורם לנו לחוש שלא בנוח, אנו מתנגדים. ראות נכוחהל
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אם איננו רואים את ההשלכות . כולנו כך. בגלל ששם אנחנו מרגישים בבית, שלנו' הגללים

לכן . והתרגול הוא קשה, איננו יכולים לעזוב אותן, המזיקות של כל ההשקפות השגויות שלנו

 .ל איננו מורכב משום דבר אחרהתרגו. עלינו להקשיב

 

הרבה . אני תרגלתי וכבר ראיתי זאת. נהייה מסופקים בכל מקום, אם יש לנו השקפה נכונה

אילו  היתה לי , אילו לא הייתי יודע. פרחי נזורה ובעלי בתים באים לפגוש אותי עכשיו, נזירים

נקודת , לשהות בו המקום הנכון לנזירים! הייתי כבר מת עד עכשיו, עדיין השקפה שגויה

 . איננו  צריכים לחפש שום דבר אחר. הוא פשוט ההשקפה הנכונה עצמה, הקרירות

האם הצער הזה הוא . הצער הזה אינו וודאי, גם אם אתה עשוי לחוש צער זה לא משנה, וכך

אני לא רואה אותו כאמיתי ? האם הוא אמיתי? האם יש לו איזו שהיא ממשות? שלך' עצמי'ה

האם יש . אושר הוא בדיוק אותו דבר. ינו רק הבזק של רגש שמופיע ואז חולףצער ה. כלל

הוא פשוט רגש שמבליח פתאום ואז ? האם הוא באמת ישות בפני עצמה? עקביות לאושר

היכן . אהבה פשוט מבליחה כהרף עין ואז נעלמת. הוא נולד ואחר כך מת! הנה. איננו

ישנם , קיימת שם כל ישות בעלת ממשותלמעשה לא ? בשנאה או בטינה, העקביות באהבה

איננו  מוצאים ודאות , הם מרמים אותנו כל הזמן. רק רשמים המתלקחים בתודעה ואז מתים

כשצער . ואז נעלם, הוא נשאר זמן מה, כשעולה צער, ממש כפי שהבודהה אמר. בשום מקום

וכך ... ובצער מופיע ש, כששמחה נעלמת. נשארת זמן מה ואז מתה, מופיעה שמחה, נעלם

 .הלאה והלאה

 

אין כל דבר , מהחיים ומהמוות של סבל, חוץ מהלידה –בסופו של דבר ניתן לומר רק זאת 

לעולם . רודפים אחריו ואוחזים בו כל הזמן, השרויים בבורות, אך אנו. זה כל מה שיש. אחר

אנו אם . שכל מה שישנו זה פשוט השינוי המתמיד הזה, איננו רואים את האמת כפי שהיא

אם איננו יודעים . אבל יש לנו הרבה חכמה, איננו צריכים לחשוב כל כך הרבה, מבינים זאת

רק כשנראה בבירור את ! ואולי איננו חכמים כלל –אנחנו חושבים יותר וחכמים פחות , זאת

רק כשנראה את , באותו אופן. נוכל לוותר עליהם, התוצאות ההרסניות של המעשים שלנו

ולהתחיל לעבוד על מנת להפוך את , נוכל לבצע אותו, ים של התרגולהיתרונות האמיתי

 .'טובה'התודעה שלנו ל

 

ולא יתקע באף אחת , ואותו בול עץ לא ישקע או ירקב, אם נחתוך בול עץ ונשליך אותו לנהר

אם . ניתן להשוות את התרגול שלנו לכך. בול העץ הזה בוודאות יגיע לים, מגדות הנהר

. אתה תתעלה מעל לשני דברים, ותעקוב אחריה במדויק, ה הבודההתתרגל בדרך שהתוו

רק שני הקצוות האלו שעליהם אמר הבודהה שהם אינן דרכו של מודט ? אילו שני דברים

אחת מגדותיו של . אלו הן שתי גדות הנהר. התבוססות בעונג והתבוססות בכאב –אמיתי 

תן לומר שגדה אחת היא שמחה או לחלופין ני. האחרת היא אהבה, הנהר הזה היא שנאה

היא תתנסה ' זורמת במורד הנהר'כשהיא . הוא התודעה' בול העץ'. והשנייה היא צער

של ' האוקיינוס'היא תגיע אל , אם התודעה אינה נאחזת בשמחה או בצער. בשמחה ובצער

' נתקע'אם אינך . עליך לראות שאין דבר פרט לשמחה ולצער אשר מופיעים ונעלמים. ניבאנה

 .כי אז אתה בדרכו של מודט אמיתי, על הדברים אלה

 

בהתאם לחוק , ה פשוט מבוססות בטבענאאהבה וש, צער, שמחה. זהו לימודו של הבודהה

. ואינו נצמד אליהן, האדם החכם אינו הולך בעקבותיהן או מעודד אותן. הקבוע של הטבע

ממש כפי . רגול הנכוןזהו הת. זוהי התודעה שמרפה מהתבוססות בעונג ומהתבוססות בכאב



 
 

  

 
 - 5  -

 השקפה נכונה                 www.buddhism-israel.org        4102אוגוסט -גיליון יולי       

 

 שה בראלמ: צילום      

, כך התודעה שאינה אחוזה בשני הקצוות הללו, שאותו בול עץ יגיע בסופו של דבר אל הים

 .באופן בלתי נמנע תגיע לשלווה

 

_____________ 

הוא נזיר המקיים חלק משלושה עשר התרגולים  דהותנגהנזיר . 'סגפן'משמעו , דהותנגה( 9)

לעתים קרובות )לנדוד  דהותנגהנוהגים נזירי , רתבהתאם למסו. הסגפניים שהתיר הבודהה

 .או פשוט כתרגול בפני עצמו, מורים אחרים, בחיפוש אחר מקומות שקטים למדיטציה( ברגל
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 הדרך כפולת השמונה

השקפה : הגורם הראשון

 נכונה

 גיל פרונסדל
 

 יוסי אדם: תרגום
 

 

 articles/articles-http://www.insightmeditationcenter.org/books/                             :מקור
 

 

הוא . קליפורניה, ברדווד סיטי Insight Meditation Centerגיל פרונסדל הוא המורה הראשי של 

, הוא היה נזיר במסורת התהרוואדה בבורמה. 9191מאז , ב"ובארהבאסיה , מתרגל ויפסנא וזן

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

 .  של ספרים ומאמרים רבים
  
 

*  *  * 

, םלחלקן אנו מודעי. אומרים או חושבים קיימות השקפות, מאחרי כמעט כל מה שאנו עושים

נקודות המבט והאמונות שבעזרתן , ההשקפות שלנו הן הנטיות. אך לרבות מהן איננו מודעים

לעיתים קרובות . הן הבסיס לבחירתנו איך לחיות את חיינו. אנו מבינים את עצמנו ואת עולמנו

, השקפותינו הבסיסיות כה מוטבעות ומושרשות בנו עד שכבר איננו תופסים אותן כהשקפות

 . אמיתית של הדבריםאלא כמהות ה

ישנם אנשים בעלי , למשל. השקפות בסיסיות הן הכללות שמיושמות לטווח רחב של מצבים

, השקפה זו גורמת להם להיות זהירים. השקפה עמוקה ומושרשת שהעולם הוא מקום מסוכן

שרואים את העולם דרך משקפיים , אחרים. לחיות בחרדה מתמדת ולהתמקד בצורך בביטחון

מוצאים את עצמם מודאגים ומבולבלים , מאמינים שהעולם אמור להיות גן עדן נעיםוורודים ו

בדוקה שקיימת סמכות חיצונית  -י אמונה לא"ישנם גם אנשים שמנוהלים ע. כאשר זה אינו כך

כנגדם . שתעביר עלינו ביקורת ושיפוט, או לחילופין, ערטילאית כלשהי שתמיד תבוא לעזרנו

 .ושהם חייבים לשנס מותניים ולדרוש מעצמם יותר, לבד ביקוםיש אחרים המאמינים שהם 

הן עשויות להיווצר בעקבות . לעיתים קרובות השקפותינו הבסיסיות מתגבשות מוקדם בחיינו

 .מהמשפחה שלנו או מהחברה בה גדלנו, חוויותינו בחיים ומושפעות מהחינוך הדתי שקבלנו

הן מורכבות מאמונות לגבי מי . גבי עצמנוכמה מההשקפות העקשניות ביותר הן השקפותינו ל

סבל . איפה אנחנו עומדים ביחס לאחרים ואיזה ערך עצמי יש לנו, מה אנחנו צריכים, אנחנו

, וכאשר אנו מפרשים אותן כאמת אובייקטיבית ולא כהשקפה, רב נובע מאמונות עצמיות אלה

 .סבלנו גובר ומתעצם עוד יותר

http://www.insightmeditationcenter.org/books-articles/articles/
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ה המזל אנו יכולים לפתח מודעות  להשקפות שלנו למרב. אי אפשר לחיות בלי השקפות

עלינו , ראשית. לשם כך נדרשים ארבעה דברים. ולבחור השקפות יעילות יותר לחיות לפיהן

להגביר את המודעות שלנו לאמונותינו הלא מודעות שהן המשקפיים דרכם אנו רואים את 

אנו , שלישית. לנועלינו ללמוד לשחרר את עצמנו מההשקפות שמזיקות , שנית. העולם

עלינו למצוא את הדרך , ורביעית. צריכים להבחין בין השקפות מועילות ובין השקפות מזיקות

 .לחיות  את חיינו לאור השקפות מועילות

בתרגול מדיטציה . מדיטציה היא אחד ממגרשי האימונים הטובים ביותר להשגת מטרה זו

לפעמים זה . מעינינו בחיי היום יום ניתן להבחין באמונות מושרשות שעל פי רוב סמויות

במקרים אחרים זה קורה על . מתאפשר על ידי זיהוי של מחשבות שמרבות לחזור על עצמן

או על ידי , ידי הבחנה במתחים גופניים שמכוונים אותנו אל ההשקפות שמסתתרות אחוריהם

מאחוריהן כך שהאמונות המסתתרות , הבנת הקשר שבין מצבנו הרגשי ובין המחשבות שלנו

ההבנה שאין בהן תועלת ושכדאי , גם אם אין זה קל לחסום מחשבות לא מועילות. נחשפות

אז אפשר להפסיק להזדהות עם המחשבות ולהתחיל . להימנע מהן היא נקודת מפנה עצומה

השחרור מרפה את המתח ואת השליטה שיש . ללמוד איך להרפות ממחשבות שאינן מועילות

 . להשקפות אלה על חיינו

חשיבה , ולהיפך. הרפיה מאמונות מושרשות מרגיעה את הכפייתיות שמאחרי החשיבה

כאשר התודעה נרגעת אנו יכולים . גמישה עוזרת להשתחרר מאחיזתן של אמונות מושרשות

וכי , שלפיה אין זה רצוי להיאחז במחשבות ובהשקפות כלשהן, לאמץ נקודת מבט חדשה

 .קפה מועילה בזמן מדיטציה כי היא מאפשרת לשחררזו הש. שחרור מהם מזמין שלוות נפש

מדיטציה . בזמן מדיטציה קל יותר להגיע לתובנות לגבי טבע החשיבה מאשר בחיי היום יום

כשאנו מתחילים . ואולי אף להרפות ממחשבות לגמרי, מאפשרת הזדמנות ללמוד להתנתק

 .  אותם גם בחיי היום יוםאנו יכולים להתחיל ליישם , להפנים את השיעורים האלה במדיטציה

אנו יכולים להבדיל בין מחשבות מועילות לבין מחשבות , כאשר אנו מבחינים במחשבות

אנו יכולים , כשאנו משפרים את יכולתנו להשתחרר ממחשבות בזמן מדיטציה. מזיקות

כך גוברת יכולתנו להחליף . להתחיל להרפות מדרכי חשיבה לא מועילות גם בחיי היום יום

 . בעיקר באלה שהבודהה כינה בשם השקפה נכונה, במחשבות מועילות אותן

אומרים או , האחד הוא שכל מה שאנו עושים. הבודהה הדגיש שני סוגים של השקפה נכונה

; אלא יוצר השלכות  ממשיות ונפשיות בהתאם לטבען המוסרי, חושבים אינו מתקיים בריק

אם . ההשלכות תהינה מזיקות, נות ושנאהאומרים וחושבים נובע מחמד, אם מה שאנו עושים

 . ההשלכות תהינה מועילות, זה נובע מנדיבות וחסד

מה שיותר חשוב זה שאם נחיה לאורה נגביר , גם אם השקפה זו אינה נכונה בכל המקרים

 . לדבר ולפעול באופן שייטיב עמנו ועם הסובבים אותנו, את נטייתנו לחשוב

אם ברצוננו להשתחרר ". ארבע האמיתות הנאצלות"הסוג השני של השקפה נכונה נקרא 

אם אנו שואפים להתגבר על הסבל אך איננו . הידיעה מהו הגורם לסבלנו עשויה לסייע, מסבל

למנהגים ולמקורות מרפא , אנו נמשיך להיצמד לאמונות, יודעים איפה לחפש את סיבותיו

צלות מכוונות אותנו ארבע האמיתות הנא. חיצוניים שאין להם שום קשר לשורש הבעיה

בעוד אנו מורגלים להצביע על מישהו אחר או על אירוע . למצוא את שורש הבעיה בתוכנו
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הדרך הבודהיסטית לשחרור מתחילה כאשר אנו נוטלים על עצמנו , מסוים כגורם לסבלנו

ארבע האמיתות הנאצלות מדגישות . אחריות לתרומה הפסיכולוגית הפנימית שלנו לסבלנו

 . תפקידן של התשוקה וההיאחזות הכפייתית במיוחד את

ארבע האמיתות הנאצלות מהוות פרספקטיבה שאנו יכולים לאמץ על מנת , כהשקפה נכונה

יועיל מאוד לשים לב מתי אנו סובלים , אם אנו רוצים לסבול פחות. למצוא יותר חופש ושמחה

 . בדברים אחרים י עיסוק"קל מאוד להסיח את הדעת מהסבל ע; (האמת הנאצלת הראשונה)

כך שנוכל ( האמת הנאצלת השנייה)יועיל לנו גם אם נחשוף את ההאחזויות שגורמות לסבל 

ההבנה שאפשר לשחרר לגמרי את כל ההאחזויות וכך להכחיד את . להתחיל להשתחרר מהן

. מעניקה כיוון ועידוד לתרגול שנדרש כדי להגשים זאת( האמת הנאצלת השלישית)הסבל 

ת הדרך המאפשרת את יצירת התנאים הדרושים לשחרר את עצמנו ידיע, ולבסוף

 .  מכוונת אותנו לתרגול שיכול לבוא לעזרתנו( האמת הנאצלת הרביעית)מההאחזויות 

הבודהה התווה את הדרך כפולת השמונה כתרגולים אשר מהווים את האמת הנאצלת 

ציב אותנו על הדרך משום שהוא מ, אימוץ של השקפה נכונה הוא הראשון שבהם. הרביעית

שתי ההגדרות של השקפה נכונה , אם ברצוננו למצוא את הדרך. שהתווה הבודהה לשחרור

השקפה נכונה גם מנחה ושומרת עלינו כשאנו מתרגלים את . מראות לנו היכן למצוא אותה

היא מנחה אותנו לזכור תמיד את המטרה . שאר שבעת ההיבטים של הדרך כפולת השמונה

היא שומרת עלינו כאשר היא חושפת סבל . שחרור מסבל, כלומר, ת השמונהשל הדרך כפול

כאשר אנו . והיאחזויות העולים בנו כשאנו מתרגלים את שאר שבעת ההיבטים של הדרך

 .מודעים אליהם גדלים סיכוינו לשחרר את ההיאחזויות שלנו

ככל שאנו . הלשלוו, תרגול ארבע האמיתות הנאצלות כהשקפה נכונה קשור מאוד לנינוחות

וככל . בסיומו ובדרך הנכונה להכחדתו, בסיבותיו, כך קל לנו יותר להבחין בסבל, שלווים יותר

חיינו נהיים , שאנו מרבים להשתמש בארבעת האמיתות הנאצלות כדי להתגבר על היאחזויות

 . שלווים יותר

שארבע  כאשר אנשים מתפתחים בדרך הבודהיסטית הם חווים נינוחות הולכת וגוברת כך

הדבר דומה למטלית צחורה שככל . האמיתות הנאצלות נהיות מובנות בחייהם באופן טבעי

מסיבה זו קיימת מסורת עתיקה . כל כתם חדש שמופיע עליה בולט יותר, שהיא נקייה יותר

ארבע "לא כ( cattāri ariyasaccāni" )אני'אטארי אריאסצ'צ"המושג הבודהיסטי  המבינה את

תחביר הביטוי מאפשר את שתי ". ארבע האמיתות של האצילים"אלא כ" האמיתות הנאצלות

הן , לאלה המתחילים להשתמש בהן בהקשר של ראיה חכמה לחיים ולתרגול. המשמעויות

הן , לאלה שכבר חווים את השלווה של ההליכה בדרך". ארבע האמיתות הנאצלות"נקראות 

, כך או כך". ע האמיתות של האציליםארב" -הופכות להשקפת עולם טבעית ולכן הן הופכות ל

זוהי שלווה שכאשר היא . השקפה נכונה מאפשרת את השלווה העמוקה והמשמעותית ביותר

    .            אינה זקוקה לשום השקפה שהיא, מושגת
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  מהי השקפה נכונה
 

  שיילה קתרין

 

 אורנה טאוב: תרגום
 

 

  תמלול שיחת דהרמהמתוך   :מקור
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היא למדה . כולל כשמונה שנים של ריטריטים בשתיקה, 9114יילה קתרין מתרגלת מדיטציה מאז ש

יש לה נסיון . ב וברחבי העולם"היא מלמדת בארה 9111ומאז , תאילנד ונפאל, אצל מורים מהודו

ובשנים האחרונות היא ממשיכה לחקור מדיטציות תובנה ומצבי תודעה של ריכוז , עשיר בתרגול מטה

מדריך למודט למצבי : ממוקד וחסר פחד' -בנושאים אלה כתבה גם שני ספרים . האנה'ג - עמוק

. 'האנה וויפסאנה'מדריך שימושי לשליטה בג: חכמה רחבה ועמוקה'-ו' שלווה ובהירות, שמחה עמוקה

 .מרכז בודהיסטי בעמק הסיליקון בקליפורניה, 'Insight Meditation South Bay' היא המייסדת של
  
 

*  *  * 

 

השקפה נכונה יוצרת את ההקשר בתוכו נוכל לחיות את דרך שמונת הנתיבים הנאצלת באופן 

באוסף הדרשות  –השקפה נכונה זו או הבנה נכונה  –" סמא דיטהי"כשמסתכלים ב. מוחלט

ואיך . השקפה נכונה באה תחילה: ישנו הסבר פשוט להשקפה נכונה שאומר, הבינוניות

אנו מבינים השקפה לא נכונה כהשקפה לא נכונה והשקפה ? ההשקפה נכונה באה תחיל

אולם אנו זקוקים למידה , זה מאד פשוט. זוהי ההשקפה הנכונה שלנו. נכונה כהשקפה נכונה

, סובלת, של חכמה כדי לזהות מתי הפרספקטיבה שלנו על הדברים נכונה או לא נכונה

כיצד אנו תופסים . פסקת הסבלמובילה לסבל או יכולה לחשוף סבל כדי שנוכל לממש את ה

מהי תפיסת העולם , מהי הפרספקטיבה –איך אנו תופסים את החוויות שלנו , את העולם

השקפה נבונה מחשיבה במיוחד את הדרך בה אנו . מה מהותי לראיית העולם שלנו, שלנו

האם העצמי לוקח מקום ראשון בניסיון החיים . תופסים את הפעולות שלנו ואת תוצאותיהן

 . האם העולם שלנו סובב סביב האשליה של ביטחון בעצמי, לנוש

 

או , הבודהה גם אמר שלא ייתכן שמי שיש לו השקפה נכונה יוכל להתייחס למשהו כקבוע

במקום , אם איננו תופסים נכון את החוויות שלנו ורואים דברים. או כעצמי, כמקור אושר

צה ואיך אני יכול להשיג יותר ממה במושגים של מה שאני רו, במושגי סבל והפסקת הסבל

אזי לא תהיה לנו , ומה אני לא רוצה וכיצד אני מקבל פחות ממה שאיני רוצה, שאני רוצה

 .  השקפה של החוויות שלנו שתוכל להוביל לשחרור

 

, נמצא שאין למעשה דבר שהוא נצחי, כשנבין את קשרי הגומלין המחברים בין כל הדברים

אחד המורים שלי . לא קיים דבר שיכול להוות בסיס לאושרנו הנצחי .שעומד בפני עצמו, קבוע

את צריכה לשים לב לכל תופעה נפשית ופיסיולוגית כפי שהיא באמת : "אמר לעיתים קרובות

את צריכה לשים לב לכל תופעה " –אם שמעת בדיוק את המילים הללו או לאו ".   מתרחשת

בכל  :זה פחות או יותר מה שאנו עושים – " נפשית ופיסיולוגית כפי שהיא באמת מתרחשת

אך גם מנסים להביא את , לב לגוף ולתודעה ברגע הנוכחיאנו שמים , פעם שאנו מודטים

אבל מדוע אנו מדגישים כל כך את תשומת . הכרתנו ותשומת ליבנו למה שבאמת מתרחש

http://media.imsb.org/2012-01-24_ShailaCatherine_WhatIsRightView_RVseries.mp3
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שמופיעה אני מבטיחה לכם שזה לא כדי שנרחף לנו בתחושה טובה ובהנאה ? הלב בתרגולנו

ואני מבטיחה לכם שזה לא בכדי להשיג יתרון בעבודות המלחיצות  .כשהמוח בהיר ולא טרוד

זה לא בכדי ללבן את בעיות האישיות שלנו ואף לא כדרך . שלנו או להצליח בקריירות שלנו

ולא שכל אלה אינם יישומים .  מחלה או כאב, טראומה, לחץ, לעבור תקופות קשות של עצב

, וחשוב ונהדר להביא תשומת לב למצבים הקשים הללו בחיינו. הם כן –מת לב נפלאים לתשו

אולם לתשומת לב ותרגולי תבונה יש את היכולת לחשוף את ההתניות הסבוכות והעדינות 

כשאנו מביטים בהתנסותנו מקרוב נוכל להבחין בתבניות ובדרכים העדינות . של גוף ותודעה

ל להבין ולראות מדוע דברים הם כפי שהם וכיצד הם ונוכ, בהם אנו באים במגע עם דברים

התנסות בטבעם המשתנה של , דרך ההתנסות הישירה שלנו. הגיעו להיות כפי שהם

רק דרך ההתנסות האישית . נוכל להבין כל תופעה כפי שהיא באמת מתרחשת, הדברים

העמוקה והישירה שלנו נוכל לעשות את המעבר מהבנה קונספטואלית לפרספקטיבה 

 .  טרנספורמטיבית ומשחררת

 

זוהי תוצאה ישירה של הבנת : השקפה נכונה מרמזת על תפיסת הסיבה והסיום של הסבל

הכרת  –היא השקפה נכונה , חבר, ומה:  "כפי שאמר הבודהה. ארבע האמיתות הנאצלות

לכך . הכרת סיום הסבל והכרת הדרך המובילה להפסקת הסבל, הכרת מקור הסבל, הסבל

 ".קפה נכונהקוראים הש

 

אנו , בהשקפה הארצית. ארצית-השקפה ארצית והשקפה על: ישנם שני סוגי השקפה נכונה

. מבינים באופן בסיסי כיצד לחפש ולפתח איכויות מיטיבות וכיצד לזנוח איכויות שאינן מועילות

כך שאנו משפרים את , השקפה נכונה ארצית מאפשרת לנו לעשות בחירות מיומנות בחיינו

דתות רבות חולקות את ההיבט הזה של . את קהילותינו ועולמנו, את מערכות יחסינו ,עצמנו

זהו הבסיס של מוסר והוא כולל בתוכו את הלימוד על קרמה והמשמעות . השקפה נכונה

 .המוסרית של פעולותינו
 

אולם ההשקפה הנכונה הייחודית ללימוד הבודהיסטי היא ההשקפה הנכונה המובילה 

הינה " לוקוטרה סמודיטהי"מה שנקרא בפאלי . ארצית-השקפה הנכונה העללשחרור וזוהי ה

המתעלה מעבר לכל השיקולים , לעולם והמשחררת ברההשקפה הנכונה שמתעלה מע

לוקוטרה "אולם . הישגים מקצועיים ובריאות פיסית או נפשית, הארציים של שיפור עצמי

 .אלית והשקפה נכונה חודרתהשקפה נכונה קונספטו: מתחלקת לשני סוגים"  סמודיטהי

 

לפחות , רומז על הבנה בהירה –השקפה נכונה קונספטואלית  -הסוג הראשון 

, אם יש לנו הבנה בהירה של זה? מה לימד הבודהה. של מהי הדרך לשחרור, אינטלקטואלית

ליצור שיטת , מכיוון שהידע הזה יאפשר לנו ללמד, ישנה השקפה נכונה קונספטואלית

יתכן שזהו ידע , אולם. לענות לשאלות באופן ישיר, יר את הדהרמהלהסב, הוראות

גם . קונספטואלי בלבד ולא יוביל בהכרח לטרנספורמציה או חכמה עמוקה או לגילוי החופש

עדיין נוכל ליפול מן , אם אנו מתרגלים בדרך זו עד שההשקפה תעמיק מעבר לרעיון או מושג

מדי ספרים  יותרידי אנשים הקוראים קצת -על זוהי איכות הידיעה המושגת. הדרך לשחרור

 .במקום להשתתף בריטריטים או לתרגל מדיטציה, על בודהיזם

 

או שזו יכולה להיות סוג ההשקפה הנכונה שיש לאנשים כשהם רק מתנסים במדיטציה או 

וזוהי , זהו העומק שמרבית האנשים מגיעים אליו, למרבה הצער. שמים דגש על לימוד אקדמי

מתנסים בפחד ויוהרה וחוסר , שאנו עדיין נאבקים לעיתים קרובות במדיטציה שלנוהסיבה 
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והכוחות הללו נותרים בתרגול שלנו גם כשאנו מבינים את הסבל ואת הפסקת הסבל , ביטחון

 .ויכולים לראות אותם

 

מתרחשת כשאנו רואים את ארבע האמיתות הנאצלות , ארצית שהינה חודרת-השקפה על

רמה זו של השקפה נכונה משנה את תודעתנו ויוצרת , מימוש, והי הגשמהז. באופן ישיר

קוראים לזה . ביטחון מוחשי ובהירות המאפשרים לנו להבין את כל ההיבטים של הדרך הזאת

השלב שבו המתרגל  אוהו', פתיחת עין הדהרמה', 'הדרך לדהרמה-פריצת'או ' חדירת האמת'

מי שיש לו תפיסה , בנקודה זו. 'מצא באימון גבוהזה שנ'או  Sekhaנעשה מה שמכונה בפאלי 

הידיעה הישירה . לעולם לא יזנח את ההשקפה הזו, חודרת של ארבע האמיתות הנאצלות

זה , דבר הנדרש מתלמיד נאצל', זה שנכנס לזרם'והיא בהחלט מהווה סימן ל, יכולה להיות

 .שנכנס לזרם הדהרמה או שהגשים את השלב הראשון של ההתעוררות

 

לא נשוב להאמין לאשליה של השקפת קיום העצמי או לעולם , עם הידע הישיר והחודר הזה

תהיה לנו תובנה עמוקה לתוך הטבע המותנה של תפיסה . האישיות הקיימת בפני עצמה

עדיין , לא שזה עדיין לא יקרה. עצמית וגם נבין את העמדת ויצירת העצמי כהבעה של בורות

נאמין לזה כפי שהיינו  אולם נדע שזוהי אך בורות ולא, ניצור את מושג העצמי בשלב הזה

 .עלולים להאמין לפני שהבנו את ארבע האמיתות הנאצלות באופן ישיר

 

כל מה שאנו , אך ברגע שאנו מפנים לכך את תשומת ליבנו, עדיין עולה" אני קיים"כך היוהרה 

, אנו רואים היאחזות, אנו רואים השתוקקות, אנו רואים אחיזה. רואים הינה הבעת בורות

איננו , בנקודה זו עדיין לא השלמנו את דרך התרגול. ם דבר מלבד מחשבהאיננו רואי

וזוהי . הדרך איננהאך אנו יודעים בצורה מאד ברורה מהי הדרך ומה , משוחררים עדיין

 .השקפה נכונה

 

לא מספקת , הבנה זו של הדרך מתרחשת כשחווית הגוף והתודעה שלנו נתפסת כלא קבועה

 .עצמה וריקה מאישיות שקיימת בפני

 כבר לאהן  –אירועים חולפים  –כשחוויות הגוף והתודעה שלנו נתפסות כפי שהן וכמה שהן 

  .בסיס יציב לאחיזה והיאחזותמספקות 

 

 :הוא אמר. מאסטר הזן, הייתי רוצה לסיים עם ציטוט של תיק נהאט האן

וע עמוק לנג. תלוי במידת ההשקפה הנכונה שלנו, האושר שלנו ואושרם של הסובבים אותנו

זו הדרך לשחרר את עצמנו מן הסבל הנגרם , לדעת מה קורה בתוך ומחוץ לעצמנו, במציאות

השקפה . השקפה נכונה מתפתחת בתרגול הדרך כפולת השמונה להארה. מתפיסות מוטעות

תובנה , זוהי התובנה שלנו למציאות החיים –שיטה או אפילו נתיב , נכונה איננה אידיאולוגיה

 ".  שלווה ואהבה, ותנו בהבנההממלאת א, חיה
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 רון ויהודית לובל: צילום      

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 הצגת הדברים הקצרה
 

 אביתר שולמן: תרגום
 

 הוצאת כרמלבאישור  - 'תרגומים מהשירה הבודהיסטית העתיקה -שירת הארה 'מתוך 

 
 

 
sutta-Culaviyuha 

 

 רבים המכנים עצמם חכמים .878

 :ומתווכחים, כל אחד לעצמו, מאמצים השקפה 

 ,יודע את הדרךמי שיודע כך " 

 ".המגנה זאת חסר הגשמה 

 

 כאשר הם מתווכחים באופן הזה .879

- " אחרים טיפשים וחסרי הבנה"באומרם  

 ?מי מביניהם דוברי אמת  

 !כולם הרי חושבים עצמם חכמים  

 

 אם מי שלא יודע את האמת של מישהו אחר .881

 ,בהמה בעלת חוכמה נחותה, הוא טיפש 

 !מתם עלובה אז כולם טיפשים שחוכ 

 בוודאי שכל אלה מאמצים השקפות 
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 אם אלה המתווכחים מתוך השקפותיהם .880

 ,הנבונים והפיקחים, הם המטוהרים בחוכמה 

 ,אין ביניהם אף לא אחד נחות בחוכמה 

 .שהרי ההשקפות שלהם שוות 

 .כפי שהילדים אומרים זה לזה, אני אינני אומר כך .882

 ית לאמתהם הופכים את השקפתם הפרט 

 " טיפש"ובשל כך מכנים את האחרים  

 

 "אמת"את מה שהאחרים מכנים  .883

 .אחרים מגדירים כריק ושקר 

  –כך הם מתווכחים ומדברים  

 ?מדוע  הפרושים אינם אומרים דבר אחד  

 

– " אין שנייה, אחת היא האמת" .884

 .כך עשוי אדם להתווכח עם אדם אחר 

– ת שלהם רבים מהללים את האמת הפרטי 

 .לכן הפרושים אינם אומרים דבר אחד 

 

 ,מדוע רבים מדברים על אמיתות .885

 ?מבקשים להתווכח ומחשיבים עצמם נבונים  

– האמיתות והתובנות רבות ומגוונות  

 אנשים אלה רק שקועים בהיגיון 

 

 ,רבות ומגוונות, אין כלל אמיתות נצחיות .886

 .אלא באמצעות תפיסה 

 ,את הגיונם בינות להשקפותלאחר שעיצבו  

 .הם מלמדים דרך קוטבית של אמת ושקר 

 

 או על מוסר, הֶנהגה, הנשמע, כשהוא נשען על הנראה .887

 ,ונדרים 

 .הוא מסתכל בבוז 

 :מעוגן בדעתו הוא מגחך ואומר 

 ".לא נבון, האחר טיפש" 

 

 ,באמצעות אותו הדבר שבאמצעותו הוא מגדיר אחר כטיפש .888

 .את עצמו כנבוןהוא מגדיר 

 ,מתוך עצמו, בו ברגע

 .הוא מדבר על עצמו כנבון ועל האחר כמגונה

 

 ,הוא הגשים עצמו לחלוטין מכוח השקפתו .889

 ,משוח בשבח עצמי, מוצף גאווה, שיכור מגאווה 

 .עבורו הגשמה היא עניין של השקפה 
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 שה בראלמ: צילום      

 ,האומר שאדם אחר נחות .891

 .נחות בחוכמה יחד עמו 

 ,חכם ויודע אם מעצמו האדם 

 .אין כלל טיפשים בין הפרושים 

 

 שאלה המגנים אמת אחרת, מכאן .890

 .הינם מחוסרי הגשמה המחטיאים את הטוהר 

– כל אחד בדרכו , כך ממש מתווכחים התועים 

 הם רק מתענגים על תשוקתם להשקפות 

 

 "הטוהר אצלנו"האומרים  .892

 ,אינם מוצאים את הטוהר בדרכים אחרות 

 ,עים מעוגנים כל אחד בדרכוכך התו 

 מדברים בעוז על דרכם 

 

 המדבר בעוז על דרכו .893

 ',טיפש'מזמין לעצמו מאבק מול מי שאליו הוא מתייחס כ 

 .טוהר-בהגדירו את האחר כטיפש וכבעל דרך נטולת 

 

 ,לאחר שהעריך עצמו כגבוה, מעוגן בהחלטתו .894

 .הוא פונה אל הוויכוח בעולם 

 ,ל ההחלטותלאחר שנטש את כ 

 .אדם אינו פונה עוד אל המאבק 
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, המשכיות, קרמה

והדרך הנאצלת 

 כפולת השמונה
 

 תיק נהאט האן
 

 ורד כספי: תרגום
 

 

 www.mindfulnessbell.org/articles/karma2.phphttp//:                                        :רמקו

 

פעיל שלום וזכויות , משורר. תיק נהאט האן הוא אחד ממורי הזן היותר מוכרים ומוערכים כיום בעולם

. ממייסדי תנועת הבודהיזם המעורב. 91הצטרף למנזר בגיל , 9111 -נולד במרכז וייטנאם ב. אדם

הספר לנוער עבור שירות חברתי שהכשיר את תלמידיו לשקם הקים בתחילת שנות השישים את בית 

 .והיה מועמד לפרס נובל לשלום, כפרים שהופצצו במלחמת וייטנאם
 

 

*** 
 

 השקפה נכונה

היא עוזרת לנו להבין ; השקפה נכונה היא הדרך שלנו להבין את העולם?מהי השקפה נכונה

ועקב , ם קורבן להשקפות מוטעותלעתים כה קרובות אנו נופלי. את המציאות האולטימטיבית

לכן עלינו להימנע מהשקפות מוטעות ומתפישות . כך אנו יוצרים סבל לעצמנו ולאחרים

הרי זה בגלל שאנו זקוקים להשקפה , אם אנו ממשיכים לסבול בשל אלימות וטרור. מוטעות

ם יש וגם למתנגדי הטרוריסטי, לטרוריסטים יש השקפה מוטעית על עצמם ועל אחרים. נכונה

אנו , בהסתמכותנו על השקפות מוטעות. השקפות מוטעות על עצמם ועל הטרוריסטים

עם . לכן עלינו להתבונן יותר לעומק כדי להשיג השקפה נכונה, ממשיכים להרוג זה את זה

השקפה נכונה היא הבסיס . את האלימות והטרורעצור להשקפה נכונה יהיה ביכולתנו 

 .ולכן הבודהה התחיל עם ההשקפה הנכונה, ולה נכונהדיבור נכון ופע, לחשיבה נכונה

השקפה נכונה . עמוקה וברורה, הבודהה מתאר את ההשקפה הנכונה בצורה מדוייקת

 .שהיא טבע הקיום, משקפת חכמה

 

 ארעיות

וגם אנשים חכמים אחרים , של התופעות, הבודהה דיבר על הארעיות של הדברים, לדוגמא

כיוון שהנהר , אמר שאינך יכול להיכנס לאותו נהר פעמיים הרקליטוס, למשל. דיברו על כך

השקפה נכונה הולכת יד ביד עם הבנת . עובדה היא שכל הדברים משתנים. משתנה כל הזמן

כשיש לנו השקפה . השקפה שאינה מבוססת על ארעיות היא השקפה מוטעית. הארעיות

 .ואנו יכולים ליצור אושר, נכונה איננו סובלים

 

, כשיש לכם קשיים עם בן או בת הזוג שלכם, למשל. אלה הם החיים, ילוסופיהזו לא רק פ

עצמו את , חברים יקרים: "הבודהה היה אומר לכם, ואתם עומדים להתווכח זה עם זה

כאשר תוכלו " ?למה היא תיהפך אז. דמיינו את אהובתכם בעוד שלוש מאות שנה. עיניכם

כי החיים הם , שאין זה חכם להתווכחתראו , לראות מה יקרה בעוד שלוש מאות שנה

http://www.mindfulnessbell.org/articles/karma2.php
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ניצלתם . כאשר תפתחו את עיניכם כבר לא תכעסו, אם תוכלו לגעת בארעיות. ארעיים

 .מהכעס הודות לתובנה של הארעיות

 

אבל בחיי , יכול להיות שמבחינה אינטלקטואלית אתם מסכימים שהדברים הנם ארעיים

, לא מדבר על הארעיות כפילוסופיה הבודהה. המעשה אתם פועלים כאילו שהדברים קבועים

, כאשר אתם מסתכלים, כל יום, למשל. עלינו לתרגל התמקדות בארעיות. אלא כפרקטיקה

 .עליכם להיות במגע עם תובנת הארעיות, כאשר אתם מאזינים למשהו

. תראו שהוא או היא ארעיים, כאשר תתבוננו באדם. תראו שהוא ארעי, כאשר תתבוננו בפרח

. ולכן היא לא תיאוריה אלא התמקדות, ל הארעיות נשארת איתנו כל הזמןכך התובנה ש

 .ולא הרעיון של הארעיות, המיקוד בארעיות הוא שישמור עליכם

בעזרת תשומת לב נוכל לשמר את תובנת הארעיות כתובנה חיה שתגן עלינו מיצירת 

ת טבע השקפה נכונה היא ההשקפה המכילה א, לכן. מחשבה מוטעית או דיבור מוטעה

 .הארעיות

 

 עצמי-היעדר

גם כשהגוף מזדקן , אנו מדמיינים שלכל אדם יש נשמה נפרדת שנשארת אותו הדבר לעד

שום דבר לא . כיוון שהיא נוגדת את האמת של הארעיות, זוהי השקפה מוטעית. ומתפורר

עלינו , לכן אם אנו מקבלים את המציאות של הארעיות. נשאר זהה למשך שני רגעים רצופים

 .עצמי-לקבל גם את האמת של היעדר

 

אם נסתכל על אותו הדבר עצמו . את הארעיות אנו רואים מפרספקטיבה של הזמן

 .עצמי וארעיות הם אותו הדבר-היעדר. נראה את היעדר העצמי, מפרספקטיבת המרחב

הוא רוצה , כמישהו שגרם לו הרבה סבל וקשיים, כאשר הבן רואה את אביו כאדם אחר

הוא לא יודע שכשהוא גורם סבל לאביו הוא באותו הזמן . ביו במילים ובמעשיםלהעניש את א

אתם ההמשך . עליכם להבין שאתם ואביכם חולקים את אותה המציאות. גורם סבל לעצמו

אזי , ואם אתם תוכלו לעזור לאביכם לא לסבול, גם אתם תסבלו, אם אביכם סובל. של אביכם

, עצמי אנו יכולים להימנע משגיאות רבות-היעדר עם ההבנה של. גם אושרכם יהיה אפשרי

 .עצמי מיתרגם להשקפה נכונה-כיוון שהיעדר

 

טרוריסט -האנטי. טרוריסטים חושבים על עצמם כשתי ישויות נפרדות-טרוריסטים ואנטי

וגם הטרוריסט ". אנחנו צריכים להשמיד אותו, אנחנו צריכים להעניש את הטרוריסט: "אומר

הם לא . יש להשמיד אותו, ובכדי לשרוד, וא הסיבה לסבל בעולםחושב שהאדם השני ה

 .יודעים שהם אותו הדבר

אם הצד השני ימשיך . העצמי-כל הקבוצות המצויות בקונפליקט צריכות להבין את היעדר

שלום או , גם לצד שלנו לא יהיו ביטחון, שלום או הבנה, אם אין לצד השני ביטחון, לסבול

כאשר הם נוגעים בטבע של , מבינים שהם מצויים בהתהוות גומלין כאשר שני הצדדים. הבנה

נדבר ונפעל בדרך , עם השקפה נכונה אנו נחשוב. אז תהיה השקפה נכונה, העצמי-היעדר

השקפה נכונה היא השקפה על המציאות שמיתרגמת . ואז הביטחון ייהפך למציאות, הנכונה

 .עצמי והתהוות גומלין-היעדר, לארעיות

 

 ומליןהתהוות ג

כאשר אנו מתבוננים לעומק בפרח אנו רואים את המרכיבים שחברו יחד כדי לאפשר לו 

לכן . שום דבר לא יכול לצמוח, ללא הגשם. שהפכו לגשם, אנו יכולים לראות עננים. להופיע
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אם . זוהי המציאות, זו אינה רק שירה. אני נוגע בגשם, אני נוגע בענן, כאשר אני נוגע בפרח

אנו רואים , עם עין הבודהה. הפרח לא יהיה שם, ננים ואת הגשם מתוך הפרחנוציא את הע

. ואנו יכולים לגעת בשמש מבלי לשרוף את אצבעותינו. את העננים ואת הגשם בתוך הפרח

הפרח לא . לכן איננו יכולים להוציא את השמש מהפרח, ללא השמש שום דבר לא יכול לצמוח

המילה . עם הגשם, עם העננים, ות גומלין עם האורעליו להיות בהתהו; יכול להיות נפרד

 .הוויה היא למעשה התהוות גומלין". הוויה"קרובה יותר למציאות מאשר " התהוות גומלין"

 

י . הבודהה צריך להיות בהתהוות גומלין עם כל דבר. לגביכם ולגבי הבודהה, כך הדבר גם לגבָּ

עלינו לאמן את עצמנו כך שבחיי . לנועצמי הם מושאי ההתבוננות ש-התהוות גומלין והיעדר

אמת של התהוות הגומלין אתם . בכל רגע, העצמי-של היעדר, היום יום שלנו נוכל לגעת בַּ

והמגע הזה מגלה לכם , עם הנהרות, עם העצים, עם הילדים, עם הגשם, במגע עם העננים

של  ,הטבע של התהוות הגומלין, הטבע של הארעיות, את הטבע האמיתי של המציאות

תהיה לכם השקפה , אם תוכלו לגעת במציאות באופן הזה. של תלות גומלין, עצמי-היעדר

כל מילותיכן תהיינה , כל מחשבותיכם יהיו נכונות, וכאשר תהיה לכם השקפה נכונה. נכונה

 . וכל פעולותיכם תהיינה נכונות, נכונות

 

אנו יכולים לתרגל . יזםזו הסיבה לכך שטיפוח השקפה נכונה הוא הבסיס של תירגול הבודה

לא נוכל להשיג , של עצמי, אם אנו כלואים בכלא של קביעות. כאומה, כעיר, כקהילה, כפרטים

יש לנו שפע של . צריך שיהיה לנו ריכוז, בכדי לטפח השקפה נכונה. השקפה נכונה

אבל המושגים אינם , עצמיות-אינטיליגנציה כדי להבין את המושגים של ארעיות והיעדר

עלינו . לכן עלינו לאמן את עצמנו לראות את הדברים בטבע האמיתי שלהם. ים לנועוזר

 .לכן הריכוז הוא כל כך חשוב. לשמור את התובנה הזו חיה בכל רגע

 

 

 ההשקפה הנכונה אודות לידה מחדש

מילים ופעולות , כיוון שבכל יום אתם ממשיכים לייצר מחשבות, המשכיות קורית עכשיו

 .איננו צריכים לחכות עד שהגוף הזה יפסיק להתקיים. ה שלכםשנושאים את החתימ

זהו . רוב האנשים חושבים על לידה מחדש במובן של נשמה המתקיימת באופן תמידי וקבוע

, המשכיות היא צורך. אבל עלינו להתרומם אל הרמה של השקפה נכונה. בודהיזם פופולרי

 .של ארעיות, ר עצמיאבל יש לראות את ההמשכיות לאורם של היעד. היא אמת

 

תיך נאט האן )אל תסתכלו בכוון הזה , אתם רוצים לזהות את ההמשכיות שלי, למשל, אם

, אבל כאשר תסתכלו סביבכם, חלק מההמשכיות שלי אכן נמצא בכיוון הזה(. מצביע על עצמו

אנו כבר התחלנו את . אל תחכו עד שהגוף יתפרק, לכן. תיראו צורות נוספות של ההמשכיות

אתם יכולים לוודא שתהיה המשכיות . אתם יודעים שיש לכם הכוח לשנות. משכיות שלנוהה

אתם . והיום אתם מצטערים, נניח שאתמול יצרתם מחשבה שלא היתה הולמת אתכם. יפה

אתם , אתם יכולים לתקן זאת". אני לא רוצה שההמשכיות שלי תהיה בדרך הזו: "חושבים

 .יכולים להתמיר את ההמשכיות

 

מחשבה שהולמת אתכם , תהיו מסוגלים לייצר מחשבה אחרת, געתם בהשקפה נכונהאם נ

מחשבה הברגע שתייצרו את . הפליה-חמלה ואי, מחשבה שנושאת בקרבה הבנה, היום

ותוך חצי שניה . היא תצא מכם ותתפוס את המחשבה האחרת שיצרתם אתמול, הנפלאה הזו

 .היא תוכל להתמיר את המחשבה ההיא
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 וידאו
 

 השקפה נכונה ואנג אוהן לי בנושא'שיחת דהרמה של צ
 

 דובר אנגלית. דקות 29
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  לצפייה בסרט
 

 לדף הוידאו באתר

אבל העבר , אנו אומרים שהעבר כבר עבר. זה נפלא; הזדמנות לתקן את העבר יש לכם, לכן

 .ובעזרת המופעים הללו אנו יכולים לתקן אותו, תמיד חוזר במופעים חדשים שלו

עשו . וזה יתמיר את הכל, אימרו משהו אחר היום, אם אמרתם משהו שלא הולם אתכם

 .זה אפשרי. את כל הסיטואציה והתמירו, המבוסס על השקפה נכונה, משהו שונה היום

אז , אם אתם נתמכים על ידי השקפה נכונה קולקטיבית, אם יש לכם סנגהה שתומכת בכם

, היום, להתמיר את הכל עכשיו, פעולות כאלה, מילים כאלה, קל מאד לייצר מחשבות כאלה

 .המשכיות טובה, להבטיח עתיד טוב

 

ללימוד הזה יש יכולת לרפא . אד מעשיובאותו זמן מ, הלימוד של הבודהה הוא מאד עמוק

, כדאי להקדיש זמן ללמוד עוד על השיעורים האלה. את פחדנו, להמיר את כאבנו, אותנו

 . יום שלנו-ולהפוך אותם לתרגול בחיי היום

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI6shLA4zA
https://www.youtube.com/watch?v=ozI6shLA4zA
http://www.buddhism-israel.org/video?sortby=IsNew&sortd=desc&page=1
http://www.buddhism-israel.org/video?sortby=IsNew&sortd=desc&page=1
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להבנה  נקודות מפתח לתשומת לב

 נכונה
 

 בהנטה הנפולה גונרטנה
 

 אפרת גבאי: תרגום
 

  Eight Mindful Steps to Happiness, Walking the Buddha's Path by Bhante Gunaratana:  מקור
 

    © Wisdom Publications. Translated and published with permission from the publisher. 
 

 
 

 :הנקודות הבאות יסייעו לכם לזכות באושר באמצעות הבנה נכונה

 

  ודרך הבנה של ארבעת , אותנו לפעול דרך הבנה של סיבה ותוצאההבנה נכונה מובילה

 .האמיתות הנאצלות

  פעולה הנעשית בדרכים מיומנות מביאה לתוצאות , (קרמה)בתאום עם עיקרון הקאמה

 .ופעולה הנעשית בדרכים שאינן מיומנות מביאה לתוצאות מצערות, משמחות

 ולכן , ו אשליה מובילה לסבלשנאה א, כל פעולה שנובעת מתודעה שמושפעת מחמדנות

 .הינה בלתי מיומנת או שגויה

 שנאה או אשליה מביאה אושר, כל פעולה שנובעת מתודעה שאינה מושפעת מחמדנות ,

 .ולכן הינה מיומנת או נכונה

 על הפסקתה , על מקורה, ארבעת האמיתות הנאצלות מצביעות על אי שביעות הרצון

 .תהועל דרך שמונת הנתיבים שמובילה להפסק

 הכרה באמת של אי שביעות הרצון עוזרת לנו לזהות אושר אמיתי. 

 הפרדה בינינו לבין מה שאנו אוהבים וקשר עם מה שאנו ; מחלה ומוות, זקנה, לידה

כל אלו הם אי  –לא לקבל את מה שאנו רוצים ולקבל את מה שאיננו רוצים ; שונאים

 .שביעות רצון

 הבלתי מספק , ים לקבל את טבען הארעיאי שביעות רצון עולה כאשר איננו מצליח

 .במהותו ונטול העצמיות של כל התופעות

 עוצמת הסבל שלנו שקולה לעוצמת . תשוקה היא הגורם שבבסיס אי שביעות הרצון

 .ההשתוקקות שלנו

 עלינו לקחת אחריות על תשוקתנו ועל הפעולות שאנו עושים במכוון שמונעות על ידיה . 

 אנו משנים , ל תוצאותיהן של הפעולות שאנו עושים במכווןכאשר אנו לוקחים אחריות ע

 .את התנהגותנו

 ישנו סוף לאי שביעות רצון. 

  שמונת הצעדים של נתיב הבודהה לאושר מראים לנו את הדרך להפסקת אי שביעות

 .הרצון ולהשגת אושר מלא

  תשומת לב יכולה לעזור לנו להבין את ארבע האמיתות הנאצלות ואת שמונת הצעדים

 .של הדרך לאושר

 

 

http://www.wisdompubs.org/author/bhante-gunaratana
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 השקפה נבונה
 

 רודני סמית
 

 רונה משיח: תרגום
 

 

 http://seattleinsight.org/Portals/0/Documents/Study%20Materials/Wise%20View.pdf    :מקור
 

הצטרף למרכז  9191 -התוודע לבודהיזם ב, עובד סוציאלי בהכשרתו, ב"יליד ארה –רודני סמית 

וסטס וכארבע שנים מאוחר יותר הוסמך 'במסצ IMS (Insight Meditation Society) המדיטציה 

ב "לאחר ארבע שנים בבורמה ובתאילנד פשט את הגלימה וחזר לארה. ר במסורת התהרוואדהכנזי

ייסד את  9111 -ב. שנים לעבודה במסגרת הוספיס לטיפול בנוטים למות 99שם התמסר במשך 

 Seattle Insight Meditation Society שם הוא משמש כמורה הראשי . 
 

*** 

במודעה . לחברת ביטוח שנפרשה על גבי עמוד שלםלא מזמן ראיתי בעיתון מודעת פרסום 

יושב על הרצפה בתנוחת , לצדו תיק מסמכים, נראה אדם לבוש בחליפת עסקים ועניבה

אגודליו ואצבעותיו נוגעות , כפות ידיו מופנות כלפי מעלה, ידיו מונחות על ברכיו, לוטוס מלאה

           :באותיות מודגשות מתחתיו רעשה הכותרת. חיוך מלאכי נח על פני האיש. זו בזו

  ". קרן נאמנות נירוונה"

אני בטוח שכמעט כל מי שמודט מזהה במודעה מאבק ברור בין ההשקפה החילונית לבין זו 

אבל כמה מאתנו מבינים את עומק המאבק הרוחני הטבוע בהשקפות אלה ומודעים . הרוחנית

מתן פתרון למתח בין שתי , למעשה? לכך שמאבק זה כנראה מתרחש בתרגול הרוחני שלנו

כיצד אני יכול לשלב ", נקודות מבט אלו יכול לתת מענה לשאלה הרוחנית הנפוצה ביותר

 " ?תרגול רוחני בחיים שלי

כמעט כל קורס במדיטציית ויפאסנה מסתיים בהמלצה של המורה לקיים נוהג של מדיטציה 

וכמעט כל . ך כל שעות היוםיומיומית ובמתן הנחייה כללית לתרגול תשומת לב קשובה במש

ואז מגלה שהיכולת להתאמן , אחד מאתנו מסיים את הריטריט בכוונה ברורה לקיים את זה

לא , נדמה שלא משנה עד כמה נתאמץ. במקביל לעבודה ולחיי המשפחה נשחקת במהרה

רובנו נצליח לשמור על שגרת התרגול באופן חלקי , משנה איזה פעלולים רוחניים נפעיל

  . בלבד

עשיתי כל מה . רפיון ידיים הטריד את התרגול האישי שלי, אחרי כמה שנות מאמץ כאלו

, ברור שמשהו הוחמץ. שהורו לי ועדיין חשתי שהמאמץ מרוקן אותי ומגביל את הערנות שלי

פניתי לדרך כפולת השמונה של הבודהה ? תפיסה מסוימת של הבעיה שהבנתי לא נכון

אני תרגלתי . השלב הראשון בדרך, תי בהשקפה נכונהומצאתי את התשובה למבוכה שחש

מבלי להבין את התועלת של , תשומת לב נכונה וריכוז נכון, את השלב השביעי והשמיני

 . השקפה נכונה

ליצור ? למה לא לגשת ישר למדיטציה ולגמור עם זה. סדר השלבים הזה תמיד בלבל אותי

לא כל  –התשובה היא ? ובע ממדיטציההרי לא הכל נ! דרך הכוללת שלב אחד במקום שמונה

יש הגיון ומטרה לסדר של השלבים האלה כי ניתן . עוד המדיטציה לא מגיעה מהשקפה נכונה
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שלפעמים מתורגמת בתור , השקפה נכונה. להגיע לתבונה מעטה מאוד בלי השקפה נכונה

 .מספקת מסגרת לכל יתר השלבים, הבנה נכונה

מפני שהשקפה מכילה את הרעיון החזותי של ' הבנה'פני על ' השקפה'אני מעדיף את המילה 

השקפה רוחנית היא האופן בו אנו מבינים את העולם . האופן שבו אנו רואים את העולם

. מרביתנו רואים את החיים כמלאים בדברים נפרדים. כשאנחנו מביטים דרך העיניים שלנו

להתאים את , להתערותכשאנחנו יוצרים קשר עם העולם דרך השקפה זו אנו מתאמצים 

מכיוון שהאסטרטגיות הפנימיות שלנו תמיד משקפות את . עצמנו או להתחמק ממושאים אלו

המדיטציה שלנו מכילה את המאמצים האלה בזמן שאנחנו , האסטרטגיות החיצוניות שלנו

 .תוכנו את הצלחותינו החיצוניות ולהימנע מכישלונותינו-מנסים לשכפל בתוך

למרות שאנחנו שומעים שהמורה . בנירוונה' קרן הנאמנות'נית של זוהי ההשקפה החילו

אנחנו פשוט , "לשנות את מה שיש"ולא על " להיפתח למה שיש"למדיטציה מדבר על 

תרגול שאפתני ותובעני כזה יכול . מחליפים את האמירה הזאת במאמץ חדש ובמטרה חדשה

ת שלנו משקפת את מהלך להימשך הרבה מאוד זמן לפני שנשים לב לכך שהדרך הרוחני

 .הקריירה שלנו

מטרתה . היא מערכת היחסים האמיתית והטבעית עם כל הדברים( או נבונה)השקפה נכונה 

היא לוקחת . של מדיטציית תובנה היא להעיר את תשומת ליבנו לטבעם האמיתי של קשרים

אפשרים כשאנחנו מ. אותנו לתהליך החיים ולא לתוצאה של מה נשיג או מי נהפוך להיות

אנחנו מוותרים על התפיסה . למדיטציה לפעול נכון היא מספיגה אותנו לתוך השקפה נכונה

 .נוצרת תחושה מידית של קירבה ורגיעה. המרוכזת בעצמה שלנו ונוטשים את המגננות שלנו

הוא לא נע . נובע מהארה( מתוך השקפה נבונה)מורה רוחני אמר פעם שתרגול מדיטציה 

של כשאנחנו מביעים תחושה כלשהי של הישג או הימנעות וזאת מפני התרגול נכ. לעברה

כדי להפגין את הדרך . שאנחנו מתמודדים עם המדיטציה מהשקפה לא עקבית מיסודה

, המדיטציה וההשקפה צריכות להיות תואמות, האמיתית והטבעית שבה הדברים הינם

 . ליותר נינוח' אני'אחרת החקירה העצמית תיהפך משנית לניסיון להפוך את ה

ת נוצר רכשאנחנו מודטים מתוך השקפה אחת וחיים מתוך השקפה אח, באופן בלתי נמנע

אין אפשרות לסינתזה . מאבק פנימי בין האסטרטגיה הרוחנית והאסטרטגיה היומיומית שלנו

כשאנחנו מיישמים תשומת לב בדרך . או לשילוב כי שתי ההשקפות מנוגדות זו לזו לחלוטין

התחושה היא שהתרגול הוא . נוצרת תחושה מכנית ומלאכותית, ת יחסנו לעולםהמאפיינת א

תשומת לב מכנית . משהו שאנחנו מוסיפים למצב במקום לאפשר לו לזרום מהפעילות עצמה

אובייקטיביות מרוחקת זו מעצימה . זו יוצרת תחושה של ריחוק ומאמץ מאולץ ביחס לפעולה

אנחנו , מתוך אי הבנת הבעיה. ת לב מלכתחילהאת תחושת הנבדלות שבשלה יישמנו תשומ

והמטרה , מתאמצים אפילו יותר להתגבר עליה על ידי הפעלת עוד מאמץ ועוד תשומת לב

 .החתול רודף אחרי הזנב של עצמו. נסוגה עוד יותר

או משחררים מעמדתה )כשאנחנו משעים . מתוך השקפה נכונה המדיטציה היא אוטומטית

. נמצאת שם מודעות. אנחנו חווים חיבור, יאות הישנה שלנואת השקפת המצ( המנותקת

תרגול , הואיל והמדיטציה נובעת מהשקפה נבונה. הך-מדיטציה והשקפה נבונה הינן היינו

עלינו . מתוך השקפת העולם הישנה שלנו הינו סתירה פנימית ולעולם לא ישתלב בחיינו

פשוט תאשר שוב ושוב את להתאים את המדיטציה להשקפה ממנה היא נובעת או שהיא 

 . ההתניה שלנו

" ?איך אני יכול לבסס השקפה נבונה"השאלה שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו היא , על כן

. חשוב להבין שהשקפה של נפרדות היא רק הנחה שאנחנו מערימים על גבי התפיסה
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. השאלה איך להתגבר על השקפה שגויה היא שאלה המגיעה מתוך השקפה שגויה, למעשה

אבל ... אין על מה להתגבר. ופה מתקיימים הפרדוקסים של הזן, זהו בהחלט מדרון חלקלק

אנחנו פשוט . הרוח שמאחורי המדיטציה היא לעשות בדיוק את זה. יש הרבה מה ללמוד

אפשר פשוט . צריכים לאפשר למציאות לכוון אותנו לדרך האמיתית והטבעית הקיימת

אודות נפרדות ולסרב לתת לה להגדיר את השדה להפסיק להאמין בתוקף של ההשקפה 

אנחנו משחררים אותה מעמדתה המבודדת על ידי הכנסת . החזותי של החוויה שלנו

משמעות הדבר היא שאנחנו יודעים מתי . ההשקפה אודות הנפרדות עצמה למודעות שלנו

 .  אנחנו חשים נפרדים

ת מצבי הרוח והמחשבות הידיעה מתי אנחנו מרגישים נפרדים מאפשרת לנו לסתור א

מודעות עצמית מערערת את דפוסי החשיבה שמזינים את . שמדגישים את הנפרדות הזאת

אנחנו יכולים להשתמש בדפוסי חשיבה מפלגים אלה כאות לפנות לעבר . תחושת הנפרדות

אם . כעס ניתן לקיים רק מתוך השקפה שגויה, למשל. החיבור ולא כדי לבטא את הנפרדות

ואם יש לנו כוח , כסימן לכך שהלכנו לאיבוד בהנחות היסוד של הנפרדות נשתמש בכעס

אז נוכל בעצם להקשיב לנקודת המבט , !(גדול" אם)"להשתחרר מהצדקנות העצמית שלנו 

כשאנחנו מתחברים ומקשיבים ללא שיפוטיות אנחנו נמצאים בהשקפה . של האדם האחר

שנאה ותעתוע , תאוות בצע, מעשהל. והכעס לא יכול להמשיך לקיים את עצמו, נבונה

 .  מתקיימים אך ורק בהשקפה שגויה

כללי . דרך מיומנת אחרת לשנות את השקפותינו היא בשימוש בכללי המוסר הבודהיסטיים

הפרה של כללי המוסר מעידה על כך שהלכנו  .המוסר הם פעולות שבאות מהשקפה נבונה

נוכל . ו יביאו באופן בלתי נמנע למאבקופעולות כאל, לאיבוד בתפיסת המציאות הישנה שלנו

השהיית . לראות במאבק זה סימן לכך שאנחנו לא רואים את היחסים האמיתיים בין הדברים

 .האמונות וההנמקות שלנו באמצע המאבק מחזירה אותנו הביתה להשקפה נכונה

מה עלינו להיות מוכנים לקבל , על מנת לטפח נקודת מבט שונה על החיים, בסופו של דבר

כך חיינו יהיו משולבים יותר בהשקפה , ככל שניפתח יותר לחיים כמות שהם. שהחיים מציעים

אחת מהאמיתות שאי אפשר בלעדיהן שהפנתה את תשומת ליבי להשקפה נבונה . נכונה

זהו ההיפוך של תיאוריית . המוות מעצם טבעו מסיים את ההשקפה השגויה. היתה המוות

דבר קורס אל המכנה המשותף של המוות ועל כן אין לו קיום הכול בסופו של . המפץ הגדול

? למה להיאחז בו מלכתחילה, אם הכול עתיד למות? למה להעמיד פנים שזה לא כך. נפרד

ההרהור על המוות מניע אותנו להתמצאות הנכונה בחיים באמצעות חשיפת הנחות יסוד 

 .שגויות

מבלי להכליל את עצמנו בין כל אנחנו לא עוצרים בהבנה שכל הדברים עתידים למות 

למעשה הם מתים . אם אני עתיד למות אז כל מצבי הרוח והמחשבות ימותו גם הם. הדברים

אנחנו פשוט ניתן , על כן. אנחנו חוזרים ומאשרים אותם רגע אחר רגע. ללא הפסקה

ההשקפה על נפרדות מתה עם . למחשבה על נפרדות ללכת מבלי לבחור בה מחדש

התעוררות רוחנית נולדת בתוך . ותה של הנפרדות נוצרת לידת החיבורעם מ. המחשבה

אנחנו מבינים . כל הספקות נעלמים עם הוויתור על ההשקפה השגויה. ההשקפה של חיבור

 .  שאין גאולה דרך קרנות נאמנות
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 בפייסבוק' בודהיזם בישראל'-הצטרפו ל
 

 

 טלי אלוהב ומשה בראל, דורון מלכא, ר כרמל שלו"ד, מרב ראט, אילן לוטנברג, אבי פאר :מערכת
 

 זוהראלה  :פייסבוק רכזת קבוצתמ  ענת הירש :מנהלת האתר

 

 

 השקפה נכונה היא אי השקפה
 

. בהירה או השקפה נכונה הצלע הראשונה בדרך כפולת השמונה של הבודהה היא השקפה

על מנת לתפוס " שלי"השקפה נכונה הינה ויתור על ההשקפה . השקפה נכונה משמעה בהירות

ובאמצעו , ורבים בוויכוחלעיתים אנחנו מע. כולנו מכירים את ההרגשה הזו. את הרגע הנוכחי

. ברגע הזה אנו יכולים לראות בבהירות. אנחנו מתחילים לצחוק בגלל שהבנו עד כמה הוא מטופש

מה אני , הדעה שלנו לגבי נכון ולא נכון, עלינו לוותר על נקודת המבט שלנו, בכדי לראות בבהירות

ר לנו לרכוש את שנקרא אז יתאפש, אם נוכל לוותר על כך. צריך לעשות ומה אתה צריך לעשות

לעיתים נאמר כי השקפה נכונה היא הדרך כפולת השמונה . השקפה נכונה על פי הבודהה

לא ההשקפה שלי אלא מה , השקפה-אם אנו יכולים להחזיק בהשקפה נכונה שהיא אי. בשלמותה

 .כל השאר כבר יסתדר מעצמו, שקדם להשקפה שלי

  .וקשה לבצע, קל לומר זאת

 

 סאהן זן מאסטר זונג

https://www.facebook.com/groups/107311892646151

