
 ודרכים רמות
 

כדי . בודהיות( 2)-חירות ו( 1)ההגות בו והמדיטציה עליו הן , שתי המטרות העיקריות של לימוד הבודהיזם

מכשולים )מכשולים עוכרים ( 1: )להשיג שתי מטרות אלה על המתרגלים לסלק שני סוגים של מכשולים

המכשולים נעשית באמצעות השגה  הסרת(. כול-מכשולים לידיעת)מכשולים קוגניטיביים ( 2)-ו( לחירות

 .שהן חמש רמות תודעה שמשמשות כמסלולים המובילים לחירות ולבודהיות, הדרגתית של חמש דרכים
 

מתרגלים ( 1: )בהתאם לשאיפותיהם לשתי המטרות, מתרגלי הרוח הבודהיסטים גם הם משני סוגים

כדי (. כוללת את ההישג של חירותש)מתרגלים שמבקשים בודהיות ( 2)-ו, בלבדשמבקשים חירות אישית 

-המוביל הבסיסי ו/ הינאיאנהמוביל ה( 1: )לסייע לשני סוגי המתרגלים לימד הבודהה שני סוגים של תרגול

חמש הדרכים של ( 1: )לפיכך יש גם שני סוגים של דרכים.  המוביל האוניברסלי /מהאיאנהמוביל ה( 2)

 .מוביל המהאיאנה/ הדרכים של המוביל האוניברסליחמש ( 2)-ו, המוביל הבסיסי/ מוביל ההינאיאנה

המוביל הבסיסי היא כינון המודעות ששואפת להשגת חירות / אמת המידה לכניסה לדרכי מוביל ההינאיאנה

המוביל / בעוד שאמת המידה לכניסה לדרכי מוביל המהאיאנה, כלומר להשיג חירות אישית, בלבד

מאולצת ששואפת להשיג בודהיות למענם של כל בעלי -לאהאוניברסלי היא כינון מודעות ספונטנית 

 (1ראו טבלה . )התודעה
 

 :חמש הדרכים בהן נדון כאן הן חמש דרכי המהאיאנה

 דרך הצבירה של המהאיאנה .1

 דרך ההכנה של המהאיאנה .2

 דרך הראייה של המהאיאנה .3

 דרך המדיטציה של המהאיאנה .4

 נוסף של המהאיאנה-לימוד-הדרך ללא .5
 

לפני ההצגה של כל אחת מחמש דרכי המהאיאנה מובא תיאור של מכשולים עוכרים ומכשולים , עם זאת

 . לדרך המהאיאנה" שער הכניסה"קוגניטיביים וגם של תיאור 

, אנא שימו לב שכל ההסברים הניתנים כאן חלים על מתרגלים שעוסקים בדרך המהאיאנה מלכתחילה

 .ות באמצעות השגת חירות אישית באופן תלוי בדרך המהאיאנהושלא סילקו קודם לכן מכשולים לחיר

 

 מכשולים עוכרים ומכשולים קוגניטיביים

המוביל הבסיסי צריכים / מתרגלים ששואפים להשיג חירות אישית בלבד ושהולכים בדרך מוביל ההינאיאנה

מוביל בעוד שמתרגלים ששואפים להשיג הארה ולכן הולכים בדרך , לסלק רק מכשולים עוכרים

( 2)-ו, מכשולים עוכרים( 1: )המוביל האוניברסלי צריכים לסלק את שני סוגי המכשולים/ המהאיאנה

 .מכשולים קוגניטיביים

. כאשר סילוק המכשולים העוכרים קודם לסילוק המכשולים הקוגניטיביים, אלה מסולקים בזה אחר זה שני

 .הסיבה לכך היא שמכשולים עוכרים הם גסים יותר ממכשולים קוגניטיביים ולכן קל יותר לסלקם
 

 מכשולים עוכרים

, כמו כעס)לרגשות העוכרים האחרים , מכשולים עוכרים מתייחסים לבערות השורש התופסת קיום אינהרנטי

 .הרגשות העוכריםולזרעים של הבערות הזאת ושל , שנובעים מהבערות הזאת( 'היקשרות וכו

לא כאשר רגשות עוכרים . לזרעים יש את הפוטנציאל להתהוות רגשות עוכרים, בהקשר של רגשות עוכרים

מודעת בצורה של -כלומר הם שוכנים ברמה לא, הם רדומים, נוכחים ברצף המנטלי של יצור חי רגיל

כאשר כעס לא נוכח ברצף , לדוגמה". זרעים"הפוטנציות המעודנות האלה נקראות . פוטנציות מעודנות

הפוטנציאל  כאשר לזרע הכעס יש את, המנטלי של יצור חי רגיל הוא שוכן בצורת זרע של כעס ברצף שלו

הרגשת עייפות : לדוגמה)כאשר התנאים להתהוות כעס מתכנסים יחד , ואז. להביא שוב להתהוות כעס

כלומר כעס נהיה גלוי או נוכח ברצף של אותו , זרע הכעס הופך להיות כעס גלוי( ומפגש עם מושא מרגיז

 .יצור חי

 .תמיד-תהוו נוכחעד שיסולקו הזרעים של הרגשות העוכרים הפוטנציאל שהם י, לפיכך



 

תרופת הנגד היחידה שיכולה לסלק באופן בלתי הפיך אחד או יותר מהמכשולים העוכרים והמכשולים 

בודהיסטוות מכוננים לראשונה איזון . הקוגניטיביים היא האיזון המדיטטיבי המבין נכוחה ישירות ריקות

שהם מגיעים לרמה הזאת של דרך ולכן הם מתחילים לסלק מכשולים ברגע , מדיטטיבי כזה בדרך הראייה

 .המהאיאנה
 

 :מסווגים עוד את המכשולים העוכרים ל

 מכשולים עוכרים נרכשים אינטלקטואלית .1

 (2ראו טבלה )מכשולים עוכרים מולדים  .2
 

 מכשולים עוכרים נרכשים אינטלקטואלית

ו באופן אינטלקטואלי מכשולים עוכרים נרכשים אינטלקטואלית מתייחסים לעמדות ורגשות עוכרים שנרכש

 .או אידאולוגי ולזרעים של הרגשות העוכרים האלה

היא , למרות שמקורה בבערות מולדת –בערות נרכשת אינטלקטואלית שתופסת קיום אינהרנטי , למשל

, דתיות, אלא שפותחה בגלל השפעה של השקפות ואמונות פילוסופיות, תפיסה מוטעית שהיא לא מולדת

 .מדעיות או תרבותיות

בזמנו של הבודהה היו , לדוגמה. יש גם סוגים אחרים של בערות או תפיסה מוטעית נרכשת אינלקטואלית

דתות רבות מקבלות את , באותו אופן. עצמאי, חסר חלקים, עצמי קבועמספר אסכולות פילוסופיות שהניחו 

, כואנליטיקן האוסטרייש את הפסי. ישות קבועה שקיימת באופן בלתי תלוי בתודעה ובגוף, קיומה של נשמה

, "להיות מישהו בעולם"אגו וגם רעיונות תרבותיים שמעודדים אותנו -שתיאר את האגו והסופר, זיגמונד פרויד

כל הרעיונות האלה מביאים לתפיסות מוטעות נרכשות ". למצוא את עצמנו"ו, "להיות נאמנים לעצמנו"

 .אינלקטואלית של עצמי מוצק ועצמאי

. קיום של חיי עבר ועתיד-אינטלקטואלית אחרת היא הבערות הנרכשת שתופסת את האיהשקפה נרכשת 

תפיסה מוטעית זאת מתהווה בגלל ההשקפה המדעית הרווחת כיום שהתודעה שלנו היא רק תוצר של 

כאשר התגובות הכימיות האלה מגיעות אל , שמפסיקה להתקיים בבוא המוות, תגובות כימיות במוחנו ובגופנו

 .קצן

כעס נרכש , כמו היקשרות נרכשת אינטלקטואלית, גשות עוכרים נרכשים אינלקטואלית אחריםר

הם רגשות עוכרים שנובעים מבערות נרכשת , יהירות נרכשת אינטלקטואלית וכן הלאה, אינטלקטואלית

 .אינטלקטואלית
 

אלה הם . המהאיאנהבודהיסטוות מסלקים מכשולים עוכרים נרכשים אינלקטואלית בדרך הראייה של 

 .מכשולים גסים יותר ולכן תחילה מסלקים אותם

מתרגלי מהאיאנה לא מסוגלים לסלק מכשולים נרכשים אינטלקטואלית בהיותם בדרך הצבירה ובדרך 

שתרופת הנגד הישירה למכשולים היא האיזון , כפי שהוסבר לעיל, הסיבה לכך היא. ההכנה של המהאיאנה

 .והוא מושג לראושנה בדרך הראייה, שירות ריקותהמדיטטיבי שמבין נכוחה י
 

 מכשולים עוכרים מולדים

רגשות . מכשולים עוכרים מולדים מתייחסים לרגשות עוכרים מולדים ולזרעים של רגשות עוכרים אלה

. ולפיכך לא מותנים בתרבות ובסביבה בה אנו חיים, הם מולדים; עוכרים מולדים מתהווים באופן טבעי

ייתכן שפיתחנו שכנוע איתן , קיום של חוק הקרמה-לבערות המולדת שתופסת את האיבנוגע , למשל

כאשר אנחנו , ובכל זאת. בפעולת הקרמה ושאנו חיים בקהילה שגם היא משוכנעת בכך באותה מידה

. נתקלים בבעיות ובקשיים אנחנו באופן אינסטינקטיבי מאשימים אנשים אחרים או את הסביבה בבעיותינו

 .נטני אנחנו מייחסים להם את האחריות העיקרית לכל צרותינובאופן ספו

בדרך כלל יש לנו את , גם אם אנחנו יודעים באופן הגיוני שתודעתנו וגופנו משתנים מדי רגע, באותו אופן

 . אלא תמיד נשארים אותו הדבר, התחושה שאנו עצמנו והאחרים לא משתנים

אך בכל זאת מתכננים וחיים את חיינו כאילו אנחנו בני , מותבאופן אינטלקטואלי אנחנו מבינים שיום אחד נ

 .אלמוות



עד , (מהותם/מעצם טבעם)קיימים באופן אינהרנטי " שלי"ו" אני"גם אם הבנו נכוחה את היעדר , נוסף על כך

התפיסה המוטעית הספונטנית , שתופסת קיום אינהרנטי מולדתשנתגבר על הזרעים של הבערות ה

 .תמשיך להתהוות ברצף המנטלי שלנו' נאחזת בעצמי קיים מעצם טבעו וכווהאינסטינקטיבית ה
 

, קנאה מולדת וכן הלאה, יהירות מולדת, היקשרות מולדת, כמו כעס מולד, רגשות עוכרים מולדים אחרים

 (.במיוחד מבערות השורש שתופסת קיום אינהרנטי)הם רגשות עוכרים שנובעים מבערות מולדת 
 

אבל גסים יותר מהמכשולים , מכשולים עוכרים מולדים מעודנים יותר ממכשולים נרכשים אינטלקטואלית

, מסלקים אותם אחרי שמסלקים את המכשולים העוכרים הנרכשים אינטלקטואלית, לפיכך. הקוגניטיביים

ן המדיטטיבי י האיזו"מסלקים אותם בהדרגה ע, למעשה. אבל לפני שמתחילים לסלק מכשולים קוגניטיביים

של  המדיטציההבודהיסטווה הראשונות בדרך ( בהּומי)רמות  שמונההמבין נכוחה ישירות ריקות במשך 

פירושו של דבר הוא שכאשר הבודהיסטוות מגיעים לדרך המדיטציה הם מתקדמים דרך שבע . המהאיאנה

לאחר מכן . ובמשך זמן זה הם מסלקים בהדרגה את רוב המכשולים העוכרים המולדים, רמות הבודהיסטווה

דנים ביותר ובמהלך רמה זאת הם מסלקים את המכשולים העוכרים המעו, הם משיגים את הרמה השמינית

 . ומשיגים חירות

שמסלקים , אלא ממשיכים לכונן תופסים ישירים יוגיים שמבינים נכוחה ריקות, הם לא עוצרים שם, עם זאת

 .מכשולים קוגניטיביים
 

 מכשולים קוגניטיביים

של כל  רישומיםשל בערות השורש שתופסת קיום אינהרנטי ול רישומיםמכשולים קוגניטיביים מתייחסים ל

רישומים אלה הם נטיות מעודנות שנשארות בכל פעם שעמדה עוכרת או רגש . ות העוכרים האחריםהרגש

מונעים , למשל, הרישומים של הבערות שתופסת קיום אינהרנטי. עוכר מתהווים ברצף המנטלי של יצור חי

ם הם אחראים להופעה של קיו. מבעלי תודעה להבין נכוחה במפורש את שתי האמיתות במודעות אחת

והם מונעים מהתודעות המנטליות של בעלי תודעה להפוך . אינהרנטי לתודעות החושים ולמודעויות האחרות

 . יודעות-לכל

. מכשולים קוגניטיביים הם המכשולים המעודנים ביותר ולכן הם האחרונים שמסולקים, כפי שהוסבר לפני כן

ם מכשולים קוגניטיביים ברמות הם מסלקי, אחרי שבודהיסטוות סילקו את כל המכשולים העוכרים

של  היפסקותזמנית את ה-לאחר מכן הם משיגים בו. התשיעית והעשירית, הבודהיסטווה השמינית

 (4וטבלה  3ראו טבלה . )המכשולים הקוגניטיביים המעודנים ביותר ואת ההארה השלמה של בודהה

 

תיאור מפורט יותר של סילוקם . זה משלים את התיאור של המכשולים העוכרים והמכשולים הקוגניטיביים

 .יינתן במהלך הצגת דרכי הראייה והמדיטציה של המהאיאנה

 

 שער הכניסה לדרך המהאיאנה

, כפי שהוזכר לעיל. המתרגלים חייבים להשיג תחילה את דרך הצבירה של המהאיאנה, מבין חמש הדרכים

ששואפת להשיג בודהיות למענם מאולצת -אמת המידה לכניסה לדרך זאת היא המודעות הספונטנית והלא

 ".יטה'בודהיצ"או " תודעת ההארה"תודעה עיקרית שהיא מודעות כזאת נקראת . של כל בעלי התודעה

לדרך המהאיאנה ואמת המידה לכניסה לדרך הצבירה של " שער הכניסה"יטה כ'מתארים את הבודהיצ, לכן

, כלומר מהיאיאניסטים, המהאיאנההיא שער הכניסה לדרך המהאיאנה כי מתרגלים בדרך . המהאיאנה

פירושו של דבר הוא שכדי לקבוע אם מישהו הוא בדרך המהאיאנה . יטה'מאופיינים בכך שיש להם בודהיצ

יטה שלו מתנוונת הוא מאבד 'ברגע שהבודהיצ. יטה או לא'או לא תלוי בעיקר האם לאותו יצור חי יש בודהיצ

 .גם את דרך המהאיאנה ואינו עוד מהאיאניסט

-יטה היא אמת המידה לכניסה לדרך הצבירה של המהאיאנה כי המתרגל משיג בו'בודהיצ, וסף על כךנ

 . יטה שלו ואת הרגע הראשון של של דרך המהאיאנה שלו'זמנית את הרגע הראשון של הבודהיצ
 

יטה ולהיכנס לדרך המהאיאנה בגלל ההרגל של גישת ההתרכזות 'לא קל לפתח בודהיצ, יחד עם זאת

יטה יש להקדים ולפתח סוגים שונים של מודעויות שהן 'לפני פיתוח הבודיהיצ, לפיכך. שטבוע בנו בעצמי



הגות ומדיטציה על , גורם אלה הן התוצאה של לימוד אינטנסיבי וממושך-מודעויות.  יטה'הגורמים לבודהיצ

 :גורם החשובות ביותר הן-המודעויות. תורת הבודהה

 (renunciation: באנגלית, "השאיפה להיחלצות וודאית"נקראת גם )פת להשיג חירות אהמודעות ששו •

 (Equanimity)מידת ההשתוות  •

והמודעות שרוצה , המודעות שמכירה בטוב ליבם, המודעות שמבינה שכל בעלי התודעה היו אימהותינו •

, ורמים והתוצאהששת הג -ההנחיות של השבעה שלוש אלה הן חלק מ)לגמול להם על טוב ליבם 

 (שיוסברו להלן

 המודעות שמשווה ושמחליפה את עצמי בזולת •

 אהבה רוחשת חיבה •

 חמלה עצומה •

 הגישה המיוחדת •

 

 המודעות ששואפת להשיג חירות

מילית =  gyi;  לרצות/ לחתור/ לשאוף=  don gnyer; חירות=  thar pa don gnyer gyi blo ,(thar pa: בטיבטית

 (מודעות=  blo; קניין

שהיא שער , בלבדבמקרה הזה המודעות ששואפת להשיג חירות שונה מהמודעות ששואפת להשיג חירות 

יטה 'המודעות ששואפת להשיג חירות ושחייבת להקדים את פיתוח הבודהיצ, כאן. הכניסה לדרך ההינאיאנה

זוהי תודעה , במקום זאת. היא תודעה שלא מגבילה את עצמה לשאיפה להשיג חירות אישית בלבד

, בכל זאת. יטה'שמתלווה לה זיקה למוביל המהאיאנה ולפיכך מתלווה לה עניין לפתח חמלה עצומה ובודהיצ

כך גם כינון תודעה זאת , כמו כינון השאיפה להיחלצות וודאית שמשמשת כשער הכניסה לדרך ההינאיאנה

שתים , מוד על ארבע אמיתות הנעליםבמיוחד הלי, הגות בה ומדיטציה עליה, תלוי בלימוד תורת ההינאינה

 . וכן הלאה, עשרה חוליות ההתהוות התלויה

מתייחסת לרצון הכן להתגבר על מעגלי הקיום וכך על שלושת סוגי הסבל  המודעות ששואפת להשיג חירות

היא חייבת להקדים את פיתוח החמלה (. כל-והסבל המותנה החודר, סבל השינוי, סבל הסבל, כלומר)

כי מתרגל הרוח לא יכול לייחל לכך שכל בעלי התודעה ישוחררו מסבל אם הוא , יטה'בודהיצהעצומה וה

 .אינו מייחל להשתחרר מסבל בעצמו

 

 (Equanimity) מידת ההשתוות

 (ניטרלי/ מידת ההשתוות=  btang snyoms) btang snyoms: בטיבטית

להקדים את שתי השיטות העיקריות שחייבת , המודעות הבאה שהמתרגלים מפתחים היא מידת ההשתוות

 .שתי השיטות הללו יוסברו להלן. יטה'לכינון בודהיצ

ומשמשת כבסיס לחמלה עצומה , מידת ההשתוות מתייחסת לאי משוא פנים כלפי כל בעלי התודעה

כלומר להפלות בין ידיד , היא מצב תודעה שחש שאין טעם לפתח דעות קדומות כלפי הזולת. יטה'ולבודהיצ

מתרגלים שפיתחו סוג , לכן. ולפעול תחת שליטתם של ההיקשרות והכעס, נעים-או בין נעים לבלתי לאויב

וכאשר הם משתחררים ; זה של מידת ההשתוות מפחיתים את הצורות הגסות של תגובות לא רצויות אלה

 .מפעולה תחת השפעתן הם משיגים רוגע מנטלי כלשהו

שלבי המדיטציה "אותן מציג קמלשילה ב, ודות הבאותכדי לפתח מידת השתוות כזאת יש להרהר בנק

 : המבוססות על שני נימוקים לכך שהגיוני לפתח את מידת ההשתוות כלפי כל בעלי התודעה, "הבינוניים

i.  כל בעלי התודעה שווים בכך שהם רוצים להיות מאושרים ואינם : שוויםהם  – בעלי התודעהשל מצדם

 .רוצים לחוות סבל

ii.  כי, אין סיבה להפלות –מצדנו: 

ולגבי , כלפי אחרים סלידה, כלפי כמה יש לנו היקשרות, בנוגע ליחסינו עם בעלי תודעה אחרים (א

או , בלתי נעים, מייד אנחנו שופטים אותו כנעים, ברגע שאנחנו פוגשים מישהו. השאר אנחנו אדישים

 .לא זה ולא זה

 .וכן הלאה, יש חסרונות רבים להיקשרות או סלידה כאלה (ב



ההעדפה שלנו או חוסר האהדה שלנו לכמה בעלי תודעה מבוססים לעתים קרובות על סיבות  (ג

 .ורבות מסיבות אלה אינן תואמות את המציאות, שטחיות

היחסים שלנו עם בעלי תודעה , בנוגע לבעלי תודעה שאכן הועילו לנו או פגעו בנו בחיים האלה (ד

לו בתקופת החיים הנוכחית יכולים לחול בהם אפי. אלה אינם מוגדרים ובלתי משתנים כפי שנדמה

תמיד שיש לנו עם בעלי תודעה ברורים אפילו יותר כשלוקחים -היחסים המשתנים. שינויים רבים

 .בחשבון חיי עבר וחיי עתיד
 

אך בפועל הן משתלבות , שתי אלה מוסברות בנפרד. יטה'יש שתי שיטות לפיתוח בודהיצ, כפי שהוזכר לעיל

 .זו בזו

 :השיטות הןשתי 

 תוצאההגורמים וששת ה –של השבעה הנחיות ה .1

 בזולת עצמיהשוואת והחלפת  .2
 

הוא בודהה שאקיאמוני והן הגיעו אלינו  ששת הגורמים והתוצאה –ההנחיות של השבעה מקורן של 

 .וכן הלאה, קמלשילה, נדרגומין'צ, נדרקירטי'צ, אסנגה, מהמאסטרים הגדולים מייטריה

גם הן מקורן בבודהה שאקיאמוני והן הגיעו אלינו מהמאסטרים הגדולים השוואת והחלפת עצמי בזולת 

המאסטר האינדונזי ֶסרלינגפָּה החזיק בשתי המסורות והעביר . וכן הלאה, שנטידווה, ונה'נגארג, ושרי'מנג

 .שהפיץ אותן בטיבט בצורתן המשולבת, אותן לתלמידו אטישה
 

, חמלה עצומה והגישה המיוחדת, יטות כוללות את פיתוח אהבה רוחשת חיבהשתי הש, נוסף על כך

 (5ראו טבלה . )יטה שלעיל'שמוזכרות בנפרד ברשימת הגורמים של בודהיצ

 

 ששת הגורמים והתוצאה –ההנחיות של השבעה 

 :ששת הגורמים הם

 להבין שכל בעלי התודעה היו אמהותינו .1

 להיות מודעים לטוב לבם .2

 לגמול להם על טוב לבם לרצות .3

 אהבה רוחשת חיבה .4

 חמלה עצומה .5

 הגישה המיוחדת .6
 

 :באופן תלוי בגורמים אלה התוצאה היא

 יטה'בודהיצ .7
 

 שכל בעלי התודעה היו אמהותינו להבין .1

 (לדעת/ להבין – shes pa; [שלנו]להיות אמא =  mar) mar shes pa: בטיבטית 

מדיטציה על כך שכל בעלי התודעה היו אימהותינו מבוססת על העובדה שנולדנו במעגלי הקיום מזמן  

 .ראשית ולפיכך כל אחד ואחד מבעלי התודעה היה אימנו אינספור פעמים-ללא 

באמצעות היכרות רצופה וממושכת מגיעים לנקודה בה יש תגובה מנטלית טבעית של ודאות בכך  , לכן

 .גשים בו היה אימנו במשך אינספור תקופות חייםשכל מי שאנו פו
 

 להיות מודעים לטוב לבם .2

 (לחשוב על/ לזכור/ להיות מודע=  dran pa; טוב לב=  drin) drin dran pa: בטיבטית 

יש להכיר בכך שלא , לאחר שפיתחנו הבנה עמוקה שכל בעלי התודעה היו אימהותינו אינספור פעמים

התודעה הראה לנו אותה מסירות ואפילו מסירות גדולה יותר מאשר של רק שכל אחד ואחד מבעלי 

 .פעמים אינסוףאלא שכל אחד מהם גם עשה זאת , אמנו בחיים האלה
 

 םלהם על טוב לב לגמוללרצות  .3

 (להרגיע/ ליצור/ לעשות/ לגמול=  bzo wa; טוב לב=  drin) drin bzo wa: בטיבטית 



מפתחים את הרצון העז לגמול לכל בעלי , לבן של אימהותינולאחר שפיתחנו תחושה עזה של טוב 

 .התודעה על כל מה שעשו למעננו
 

 אהבה רוחשת חיבה .4

 byams pa; מילית קניין=  gi; מענג/ מקסים/ מנעים לתודעה=  yid ‘ong gi byams pa (yid ‘ong: בטיבטית

 (אהבה= 

, עם זאת. י התודעה יהיו מאושרים/שבעלגישה אכפתית שרוצה : ההגדרה של אהבה היא, באופן כללי

במובן שהיא אינה גורם מנטלי שרוצה שבעלי התודעה יהיו , אהבה רוחשת חיבה היא לא אהבה

 .זוהי חיבה אכפתית שרואה את כל בעלי התודעה כיקרים וחשה קרבה אליהם, במקום זאת. מאושרים
 

 חמלה עצומה .5

 (עצום/ גדול=  chen po; חמלה=  snying rje; עיקרי=  rje; בל=  snying) snying rje chen po: בטיבטית 

חמלה . גישה אכפתית שרוצה שכל בעלי התודעה ישתחררו מסבל: ההגדרה של חמלה עצומה היא

 .בעלי התודעה ישתחררו מסבל כלעצומה שונה מחמלה רגילה מאחר והיא רוצה ש
 

 הגישה המיוחדת .6

 (מחשבה, כוונה, גישה=  bsam; עולה על, מיוחד, עליון=  lhag) lhag bsam: בטיבטית 

אנו מכוננים עתה את , וכך את הרצון שכל בעלי התודעה ישתחררו מסבל לאחר שפיתחנו חמלה עצומה

 .בעצמנוהרצון לשחרר את כל בעלי התודעה מסבל 
 

 יטה'בודהיצ .7

 או, (כינון=  bskyed; תודעה=  sems) sems bskyed( א :בטיבטית

 (תודעה=  sems; הארה=  byang chub) byang chub sems( ב   

אנחנו מגיעים , לאחר שפיתחנו את הגישה המיוחדת של הרצון לשחרר את כל בעלי התודעה בעצמנו

. להבנה שרק אם נשיג הארה בעצמנו נוכל לשחרר את כל בעלי התודעה מסבל ולהובילם לבודהיות

 .למענם של כל בעלי התודעהמפתחים את השאיפה להשיג הארה , לכן

 

 בזולת עצמיהשוואת והחלפת 

שמובילים לכינון , השיטה של השוואת והחלפת עצמי בזולת גם היא כוללת מספר צעדים עוקבים

 :יטה'בודהיצ

 השוואת והחלפת עצמי בזולת .1

 אהבה רוחשת חיבה .2

 חמלה עצומה .3

 הגישה המיוחדת .4
 

 :אבאופן תלוי בגורמים אלה התוצאה הי

 יטה'בודהיצ .5
 

 בזולת עצמיהשוואת והחלפת 

באופן / דומה/ שווה=  mnyam; זולת/ אחרים=  gzhan; עצמי=  bdag gzhan mnyam brje (bdag: בטיבטית

 (להחליף=  brje; דומה

 :אפשר לחלק עוד את השוואת והחלפת עצמי בזולת לצעדים המדיטטיביים הבאים

 התרכזות בעצמי/ העצמי-זיהוי הגישה של הוקרת (א

 העצמי-החסרונות של גישת הוקרת (ב

 הסגולות של הוקרת הזולת (ג

 העצמי והזולת שווים (ד

 החלפת עצמי בזולת (ה
 

 התרכזות בעצמי/ העצמי-הוקרתזיהוי הגישה של  (א



ושחושב שהאושר " שלי"וב" אני"מתייחסת לסוג של היקשרות שדבק ב העצמי-הוקרתכאן הגישה של 

היקשרות זאת מקורה בבערות או בתפיסה . של האחרים מאלהיותר  יםוהרווחה האישיים שלנו חשוב

" שלי"ו" אני"ראשית באה הבערות התופסת , לכן. קיימים מעצם טבעם" שלי"ו" אני"המוטעית שתופסת 

 .העצמי הנובעת מבערות זו-ואז מתהווה התפיסה המוטעית של הוקרת, קיימים מעצם טבעם

בגלל . טווח-טווח ולחוסר רצון לחתור לאושר ארוך-קצרות הגישה הזאת גורמת להימנעות מבעיות

אפילו קשיים מזעריים . ההיקשרות לעצמי וההגזמה בחשיבותו אי אפשר לשאת אף בפגיעה הקלה ביותר

 .נחשבים מדאיגים מאוד בעוד שיש תחושה קבועה של הפסד אישי שממשמש ובא
 

 העצמי-הוקרתהחסרונות של גישת  (ב

, אושר-אי. תוארת כשער לאומללות מאחר והיא אחראית לבעיותינו ולקשיינוהעצמי מ-גישת הוקרת

של היקשרותנו , כולם תוצאות של ההתרכזות בעצמי שלנו' וכו, מחלה, כאב, חוסר סיפוק, דאגה, דיכאון

 ".שלי"וב" אני"ודבקותנו ב
 

 הסגולות של הוקרת הזולת ( ג

כל . כי היא אחראית לכל אושרנו, הסגולות החיוביותהוקרת הזולת מתוארת כבסיס לכל , לעומת זאת

הם כולם , נוחותנו וכן הלאה, רכושנו, רווחתנו, החוויות החיוביות עם משפחתנו וידידינו, דבר טוב בחיינו

 .תוצאות של הוקרת הזולת
 

 העצמי והזולת שווים ( ד

השיוויון בין העצמי ההגות בעובדות מעטות בלבד מאפשרת למתרגלי הרוח לקבל תחושה עמוקה של 

מאחר שבדרך כלל אנו חשים , אחריםעובדות אלה מדגישות את החשיבות של בעלי תודעה . לאחרים

 .שאנחנו ואושרנו חשובים יותר מאשר האחרים ואושרם

מחסה , בגדים, בעלי התודעה הם אלה שמספקים לנו מזון. בעלי תודעה חשובים מאוד להישרדותנו .1

אפילו . באופן תלוי בהם יש לנו משאבים ואנחנו מפיקים הנאה. ומנווכל מה שדרוש לנו לשם קי

 .משהו חסר חשיבות כמו צלחת של חומוס תלוי בהשלמת מאמץ של בעלי תודעה רבים

תלויים באחרים  –כל יכולותינו וכישורינו , ההשכלה שלנו –כל מה שאנחנו יודעים , נוסף על כך .2

 .על בעלי תודעה אחרים, ישיר או עקיףבאופן , מאחר ורכשנו אותם תוך הסתמכות

. כל הסגולות החיוביות שיש לנו תלויות בבעלי תודעה אחרים, גם מנקודת המבט של הדהרמה .3

אנחנו יכולים לפתח אהבה וחמלה רק כאשר יש בעלי תודעה אחרים שהם המיקוד של אותם מצבי 

נאמר , לכן. וכן הלאה, לנותסב, מוסריות, אותו הדבר נכון לסגולות כמו נדיבות. תודעה ראויים

 .שעלינו לכבד בעלי תודעה באותה צורה שבה אנו מכבדים בודהות

אין מי . עצמי ואחרים שווים כי כל אחד רוצה להיות מאושר ולהיות משוחרר מאומללות, יתר על כן .4

ו זהו המאפיין האחד שיש לנ. וכל אחד חותר תמיד לחוות אושר, ולּו הקל ביותר, שרוצה לחוות סבל

 . במשותף עם כל בעלי התודעה

כי כולם נעדרים קיום , כל בעלי התודעה שווים, מנקודת המבט של המציאות המוחלטת, לבסוף .5

יחסיים , הם מתויגים בלבד" אחרים"ו" אני", לכן. באופן שווה, מהותם/מעצם טבעם, אינהרנטי

 ".ההוא"ו" זה"או , "שם"ו" כאן"ממש כמו , ותלויים זה בזה
 

 בזולתת עצמי החלפ ( ה

והעובדה שהעצמי והאחרים , היתרונות של הוקרת הזולת, העצמי-אחרי שהושגה הבנה נכוחה של הוקרת

, האחרונה. אפשר עכשיו להחליף את התודעה שמוקירה את העצמי בתודעה שמוקירה את הזולת, שווים

לרווחת עצמי ולרווחת  היא מצב מנטלי שתואם את המציאות ושאחראי, בניגוד לתודעה שמוקירה את העצמי

 .הזולת

פירוש הדבר הוא שהמיקוד העיקרי שלנו , במקום זאת. אין פירושו שעלינו להזניח כליל את עצמנו, עם זאת

אם נזניח את עצמנו לא נוכל לפעול ביעילות לרווחת הזולת ולכן זה . הופך להיות אושרם ורווחתם של אחרים

 .תחיוני שנבטיח את רווחתנו הפיזית והמנטלי
 



-בגלל הרישומים העזים של גישת הוקרת" אחרים"ל" שלי"ו" אני"בתחילה קשה מאוד להפוך את המיקוד מ

עם מדיטציה ממושכת אפשר לבסוף להיות , יחד עם זאת. והדבר דורש מאמץ מתמשך ונתינת דעת, העצמי

יתר הגורמים של  ממשיכים הלאה לפיתוח, ברגע שיכולים לעשות זאת". להחליף את עצמי בזולת"מסוגלים 

אהבה רוחשת ) ששת הגורמים והתוצאה –ההנחיות של השבעה שהסברם כלול בתיאור של , יטה'בודהיצ

 .יטה עצמה'לפני שמפתחים את הבודהיצ( חמלה עצומה והגישה המיוחדת, חיבה

 

 .יטה'בודהיצ, זה משלים את ההצגה של שער הכניסה לדרך המהאיאנה

 

 :רכיםהצגה מפורטת של חמש הד –הבא 

 

 דרך הצבירה של המהאיאנה

 (דרך=  lam; היקבצות/ אוסף/ צבירה=  tshogs) tshogs lam: בטיבטית

בודהיסטוות שנכנסו לרמה הזאת חייבים לצבור פוטנציאל זכות , בנוגע לאטימולוגיה של דרך הצבירה

מאחר , כהגדרההסבר זה אינו משמש , עם זאת. וחוכמה מספיקים כדי שיוכלו להתקדם לדרך ההכנה

 .ומתרגלי רוח צריכים לצבור פוטנציאל זכות וחוכמה בכל אחת מהדרכים

יטה מציין את הרגע הראשון של דרך הצבירה של 'פיתוח הרגע הראשון של בודהיצ, כפי שהוסבר לעיל

אלא הפכו , יטה המתרגלים לא רק נכנסו לדרך המהאיאנה'עם הרגע הראשון של בודהיצ. המהאיאנה

 .ותלבודהיסטו

מבין חמש דרכי המהאיאנה רק הארבע הראשונות הן דרכי בודהיסטווה בעוד שהדרך , למרות זאת

גם , נוסף על כך. יודעת ולפיכך מתהווה ברצף של בודהה-היא תודעת כל, נוסף-לימוד-הדרך ללא, האחרונה

רושו אין פי, יטה היא אמת המידה שקובעת אם הבודהיסטוות הם על דרך המהאיאנה'אם הבודהיצ

בשינה עמוקה או כאשר מודטים , לדוגמה)לפעמים . יטה חייבת להיות נוכחת תמיד ברצף שלהם'שהבודהיצ

בכל . והיא אינה מודעות פעילה( פוטנציה, כלומר)כך שהיא קיימת כזרע , יטה רדומה'הבודהיצ( על ריקות

הכתבים , לכן. יאניסטיםהמילוליות והמנטליות של מהא, גם אז היא משפיעה על הפעולות הפיזיות, זאת

, יטה ברצף שלהם'מסבירים שהגורם שקובע אם מתרגלי הרוח הם בודהיסטוות הוא אינו נוכחות הבודהיצ

 ".הושגה ולא התנוונה"יטה 'אלא האם בודהיצ
 

הרגע הראשון של . יטה כמעשה'בודהיצ( 2)-יטה כשאיפה ו'בודהיצ( 1: )יטה ל'אפשר לחלק את הבודהיצ

יטה שאינה מתלווה לנדר 'כי היא בודהיצ, יטה כשאיפה'יטה על דרך הצבירה מתייחס לבודהיצ'בודהיצ

כלומר , היטה שמתלווה לנדר הבודהיסטוו'יטה כמעשה היא בודהיצ'בודהיצ, לעומת זאת. הבודהיסטווה

מכאן שמתרגלי . תודעה ההארה נוכחת ברצף של בודהיסטווה שקיבל את נדר הבודהיסטווה ולא הפר אותו

ועל ידי כך , ואחר כך מקבלים את הנדר(  יטה כשאיפה'בודהיצ)יטה 'המהאיאנה מפתחים תחילה בודהיצ

תרגלים לא מקבלים הסיבה לכך היא שמ. יטה כמעשה'יטה כשאיפה שלהם לבודהיצ'הופכים את הבודהיצ

 . הם יכולים לקבל אותו רק כשהם כבר בודהיסטוות. יטה'שהם מכוננים בודהיצ לפניאת נדר הבודהיסטווה 
 

אנא שימו לב שכל הדרכים . יטה'מודעות חיובית שמתלווה אליה בודהיצ: המשמעות של דרך מהאיאנה היא

תודעה (. ר לא חיוביות ואף לא שליליותכלומ)הן תודעות מנטליות מאחר ותודעות חושים הן נייטרליות 

, יטה'י בודהיצ"יטה מתייחסת למודעות חיובית שמועצמת ומחוזקת ע'מנטלית חיובית שמתלווה אליה בודהיצ

יטה יכולה 'פירושו של דבר הוא שבודהיצ. יטה נוכחת כאשר התודעה החיובית נוכחת'ללא קשר אם הבודהיצ

 .אפילו כאשר היא רדומה, וכן הלאה, מוסריות, נדיבותכמו , להעצים ולחזק מודעויות חיוביות
 

 :כוללת שלושה שלבים דרך הצבירה של המהאיאנה

 דרך הצבירה הקטנה של המהאיאנה (1

 דרך הצבירה הבינונית של המהאיאנה (2

 דרך הצבירה הגדולה של המהאיאנה (3
 

 הצבירה הקטנה של המהאיאנה דרך



הרגע הראשון של , הרגע הראשון של דרך הצבירה של המהאיאנה :זמנית-המודעויות הבאות מושגות בו

הסיבה לכך היא שהרגע הראשון של . של המהאיאנה הקטנהוהרגע הראשון של דרך הצבירה , יטה'בודהיצ

והרגע הראשון של דרך הצבירה  הרגע הראשון של דרך הצבירה של המהאיאנה, יטה הוא שניהם'בודהיצ

 .של המהאיאנה הקטנה
 

יטה 'כי כאשר בודהיצ, יטה'היא בודהיצ של המהאיאנה הקטנהת המידה לכניסה אל דרך הצבירה אמ, לכן

 .הם עולים לראשונה על הדרך, מתהווה בפעם הראשונה ברצף של המתרגלים
 

והמתרגלים יכולים , של המהאיאנה דרך הצבירה הקטנה יטה יכולה עדיין להתנוון במהלך'בודהיצ, עם זאת

 .המהאיאנהלאבד את דרך 
 

הבודהיסטוות בשלב , אלא אם כן הם הבינו נכוחה ריקות לפני שעלו על דרך הצבירה, בנוגע לתרגול שלהם

כלומר הריקות מקיום , הזה חייבים להגות בנימוקים השונים שמבססים את הטבע המוחלט של המציאות

 .של המהאיאנה הבינוניתבירה ריקות לכל המאוחר בדרך הצ להבין נכוחה מושגיתכי הם חייבים , אינהרנטי
 

וכן הלאה , שש השלמויות, חמלה, המתרגלים עוסקים גם במדיטציה על אהבה, בנוסף למדיטציה על ריקות

 .כפי שהם עושים בכל שלושת השלבים של דרך הצבירה –
 

 הצבירה הבינונית של המהאיאנה דרך

יטה שהפכה 'כלומר בודהיצ, "יטה דמוית זהב'בודהיצ"המהאיאניסטים משיגים , בשלב הזה של דרך הצבירה

מכאן שברגע שבודהיסטוות מתקדמים לדרך הצבירה . כל כך חזקה ויציבה שהיא לא יכולה להתנוון יותר

 .בעלי התודעהשל המהיאנה הם לא יכולים יותר לאבד את השאיפה להשיג הארה למענם של כל  הבינונית

, של המהאיאנה הקטנהאלא אם כן הם לקחו כבר את נדר הבודהיסטווה בדרך הצבירה , נוסף על כך

בשלב , באותו אופן. בודהיסטוות חייבים לקחת אותו לכל המאוחר בדרך הצבירה הבינונית של המהאיאנה

 .אין יותר הפרה של הנדר, הזה של הדרך
 

יטה או כשהיו בדרך 'אם כן הם הבינו נכוחה ריקות לפני שפיתחו בודהיצאלא , כפי שהוזכר לעיל, יתר על כן

כי , בודהיסטוות חייבים להבין נכוחה ריקות לכל המאוחר בשלב הזה, הצבירה הקטנה של המהאיאנה

 .אחרת  הם לא יוכלו לעבור לשלב הבא

היא תופעה נסתרת ריקות , (נסתרות מאוד, נסתורת במקצת, נגלות)מבין שלושת הסוגים של התופעות 

מכירים היקשיים הם תודעות מושגיות . במקצת ולפיכך מבינים אותה נכוחה לראשונה באמצעות מכיר היקשי

 :דוגמה לנימוק נכון שמבסס ריקות היא. שמבינות נכוחה מושאי עיסוק נסתרים באופן תלוי בנימוקים נכונים

 .וה באופן תלויא מתהואינהרנטי כי הו א ריק מקיוםוה, המכונית, הנושא  

הגו הבודהיסטוות בנימוק הנכון הזה וגם בנימוקים רבים אחרים ( במהלך דרך הצבירה הקטנה)לאחר ש

עתה הם מפתחים לראשונה מכיר היקשי שמבין נכוחה , שמבססים את האמת המוחלטת של התופעות

 .מושגית את הריקות מקיום אינהרנטי
 

י ההישג של יציבות מנטלית מיוחדת שנקראת "של המהאיאנה מאופיינת ע הגדולהדרך הצבירה , כמו כן

, כדי להביא ביתר קלות להישג כזה, לפיכך. שתוסבר להלן" היציבות המנטלית של דהרמה רצופה"

של המהאיאנה צריכים להשיג יציבות מנטלית שהיא איחוד של שהייה  הבינוניתבודהיסטוות בדרך הצבירה 

 . חובה לפני כן לפתח שהייה בשלווה, וכדי להביא להישג של איחוד כזה. תבשלווה וראייה חודר
 

שמתהווה , נקודתי-שהייה בשלווה מתייחסת לייצוב מנטלי ששוהה על מושא באופן חד, מבחינה אטימולוגית

על המתרגלים לבחור מושא מיקוד שלא , כדי לפתח ייצוב מנטלי כזה. בעקבות הרגיעה בהסחות הדעת

באמצעות . כמו דמות הבודהה או שאיפה ונשיפה של הנשימה, גשות ולא לריפיון מנטלייוביל להתר

, הצבת התודעה( 1: )נקודתית על המושא הזה הם מתקדמים תוך כדי מעבר בתשעה מצבים -התמקדות חד

הרגעה ( 7), הרגעה( 6), הטלת משמעת( 5), הצבה קרובה( 4), הצבה חוזרת( 3), הצבה מתמשכת( 2)

 .הצבה באיזון( 9), נקודתי-הפיכה לחד( 8), יסודית

הם מסוגלים להתמקד ללא מאמץ , (הצבה באיזון)כאשר העוסקים במדיטציה משיגים את המצב התשיעי 

 .במושא פנימי או מושא מדומיין ללא ריפיון מנטלי או התרגשות במשך ארבע שעות לפחות



שר המצב התשיעי מלווה בגמישות פיזית כי שהייה בשלווה מושגת רק כא, עדיין אין בזה די, עם זאת

נקודתית עד שהם משיגים לראשונה גמישות -מכאן שעל המתרגלים להמשיך עם המדיטציה החד. ומנטלית

גמישות כזאת הופכת את התודעה לשמישה באמצעות הרגעת המצבים הפוגעים שגורמים . מנטלית

 .ביות מתוך שיקול דעתושמונעים ממנה לעסוק בחיו, גמישה-למודעות להיות כבדה ולא

הם משיגים גמישות פיזית שהופכת את הגוף לשמיש והיא הרגעה של כבדות פיזית וחוסר , לאחר מכן

 .גמישות

יציבות מנטלית שעוסקת במושא המיקוד שלה ללא מאמץ ובאופן ספונטני : שהייה בשלווה מוגדרת כ, כך

 .באמצעות היותה מלווה בגמישות
 

כך שמכוננים את הראייה החודרת בהתבסס על , בשלווה מפתחים ראייה חודרתבעקבות פיתוח השהייה 

 .השהייה בשלווה או בצירוף איתה

אנא שימו לב שהראייה החודרת והייצוב המדיטטיבי שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרת מושגים 

 .זמנית-בו

חודרת כי היא מספקת לתודעה סוג של ראייה חודרת פירושה ראייה או תפיסה שהיא , מבחינה אטימולוגית

 .אנליטית-ששונה משהייה בשלווה לא, צלילות באמצעות ניתוח

המתרגלים מאזנים תחילה בין השהייה בשלווה והמדיטציה האנליטית באמצעות , כדי לפתח ראייה חודרת

רב מדי מפחית  בעוד שניתוח, כי ריכוז רב מדי משבש את תהליך הניתוח, תרגול לחילופין בין האחת לאחרת

 .ביציבות

 (.'וכו, מאפייניו, תווי פניו)ואז לנתח אותו , למדיטציה האנליטית אפשר לקחת את דמות הבודהה כמושא

המתרגלים מבחינים שעומדת להתהוות התרגשות הם עוברים לייצוב , באמצעות התבוננות פנימה, כאשר

וכאשר התודעה , (דמות הבודהה, כלומר)נקודתית באותו מושא -שמתמקד חד( שהייה בשלווה)מדיטטיבי 

 .מתייצבת חוזרים שוב לניתוח

באמצעות תהליך זה של מעבר לחילופין שוב ושוב בין מדיטציה אנליטית למדיטציית ייצוב המתרגלים 

. מסוגלים לבסוף לצרף את הגורם המנטלי של שהייה בשלווה עם הגורם המנטלי של חוכמה אנליטית

, בכוח שווה, ייה בשלווה והחוכמה האנליטית פועלות עתה במקביל באותו זמןפירושו של דבר הוא ששה

כאשר החוכמה . הן הפכו להיות גורמים מנטליים צמודים והן תופסות את אותו מושא. מסייעות זו לזו

, מקנה הדבר לתודעה האנליטית יציבות וצלילות מיוחדות, האנליטית מביאה לעוד גמישות מנטלית ופיזית

שמושאו הוא , ים משיגים את הייצוב המדיטטיבי שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרתוהמתרגל

משוחררת מהסחות מנטליות , צלולה ורבת עוצמה, זה מאפשר להם להשיג תפיסה עמוקה. דמות הבודהה

 .ומריפיון מנטלי

שות שנוצרה ושהיא מלווה בגמי, חוכמה שמנתחת ביסודיות את מושאיה: ההגדרה של ראייה חודרת

 .באמצעות ניתוח מושאי מיקוד מתוך שהייה בשלווה
 

 דרך הצבירה הגדולה של המהאיאנה 

היציבות בודהיסטוות בשלב של דרך הצבירה הגדולה של המהאיאנה משיגים את , כפי שהוזכר לעיל

/ רציף=  rgyun, דהרמה=   chö rgyun gyi ting nge ‘dzin ;chö: בטיבטית) המנטלית של דהרמה רצופה

 (.יציבות מנטלית=  ting nge ‘dzin, מילית קניין=  gyi, רצף/ רציפות

הפרעה את -יציבות מנטלית שמסוגלת לתפוס באופן רציף או ללא: האטימולוגיה של מודעות זאת היא

 .המילים והמשמעות של דרשות דהרמה

איחוד של שהייה בשלווה וראייה ייצוב מנטלי שהוא : היא יציבות מנטלית של דהרמה רצופההמשמעות של 

לאחר שטוהרו המכשולים לראות , גופי האצלה עילאייםחודרת שמניב פוטנציאל מיוחד להקשיב להנחיות מ

 .ישירות בודהות ולקבל מהם שיעורי דהרמה

הם מסוגלים לקבל , ברגע שהבודהיסטוות הגיעו לדרך הגדולה של דרך הצבירה של המהאיאנה, לפיכך

 .היציבות המנטלית של דהרמה רצופהישירות שיעורי דהרמה מגופי האצלה עילאיים בשל ההישג של 
 

דיטטיבי ייצוב מ"בודהיסטוות בדרך הגדולה של דרך הצבירה צריכים לעסוק באימון בפיתוח , נוסף על כך

מאחר ואמת המידה , "שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרת שמבין נכוחה ריקות באופן מושגי

 .היא הפיתוח של איחוד כזה, דרך ההכנה של המהאיאנה, לעלות על הדרך הבאה



 במקום לתפוס את, עתה, יחד עם זאת. הם מפתחים לסירוגין שהייה בשלווה וחוכמה אנליטית, כמו לפני כן

לאחר התחלפות . כל אחד משני הגורמים המנטליים מבין נכוחה ריקות באופן מושגי, דמות הבודהה

שניהם , השהייה בשלווה והחוכמה האנליטית הופכות להיות גורמים מנטליים צמודים, ממושכת לסירוגין

גמישות כאשר החוכמה האנליטית מביאה ל. מבינים נכוחה את הטבע המוחלט של התופעות באופן מושגי

הייצוב המנטלי שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרת "המתרגלים משיגים את , פיזית ומנטלית

, לפיכך. זה מציין את הרגע הראשון של דרך ההכנה של המהאיאנה". שמבין נכוחה ריקות באופן מושגי

"  ריקות באופן מושגי הייצוב המנטלי שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרת שמבין נכוחה"כאשר 

 (7ראו טבלה . )דרך הצבירה הגדולה הופכת לדרך ההכנה, מושג לראשונה

 

 דרך ההכנה של המהאיאנה

 (דרך=  lam; קשר/ מאמץ/ יישום/ הכנה=  sbyor ba) sbyor lam: בטיבטית

כלומר לאיזון המדיטטיבי , לדדרך הראייה הכנהדרך ההכנה היא דרך שמשמשת כ, מבחינה אטימולוגית

 .ישירותשמבין נכוחה ריקות 

הייצוב המדיטטיבי שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרת "הרגע הראשון של , כפי שהוסבר לעיל

ברצף של בודהיסטווה הוא הרגע הראשון של דרך ההכנה של " שמבין נכוחה ריקות באופן מושגי

 .המהאיאנה
 

 :של המהאיאנה מכילה ארבעה שלבים שמושגים בהדרגה דרך ההכנה

 חום (1

 פסגה (2

 סובלנות (3

 דהרמה עילאית (4
 

 :כל אחד מהשלבים מחולק עוד לשלושה

 קטן .1

 בינוני .2

 גדול .3
 

הוא " הייצוב המדיטטיבי שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרת שמבין נכוחה ריקות באופן מושגי"

משוחרר מהסחה מנטלית , שבניגוד למכיר ההיקשי שמבין נכוחה ריקות באופן מושגי, ייצוב מדיטטיבי

נוסף על . ותגסות שהתגברה על הופעות דואלי, צלולה ורבת עוצמה, זוהי תפיסה עמוקה. ומריפיון מנטלי

ההופעות הדואליות הופכות להיות ( 'פסגה וכו, חום)עם ההתקדמות בכל אחד מארבעת השלבים , כך

 .מעודנות יותר ויותר

ההופעה הצלולה של ריקות בדרך ההכנה אינה זהה להופעה הצלולה של ריקות בדרך , אף על פי כן

בעוד שבדרך ההכנה , דואלי-מאחר ובדרך הראייה מבינים נכוחה את הריקות ישירות ובאופן לא, הראייה

 . מבינים נכוחה את הריקות באמצעות דימוי כללי של ריקות
 

 חום

 (חמימות, םחו=  drod) drod: בטיבטית

של דרך ההכנה של המהאיאנה והרגע הראשון של דרך ההכנה של  חוםהרגע הראשון של שלב ה

 .המהאיאנה הם שווי ערך
 

שמושג )האיזון המדיטטיבי שמבין נכוחה ישירות ריקות , בנוגע לאטימולוגיה של השלב הזה של דרך ההכנה

כאשר בודהיסטוות מגיעים , לכן. ליםמתואר כאש ששורפת או מסלקת מכשו( לראשונה בדרך הראייה

הם " ייצוב המדיטטיבי שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרת שמבין נכוחה ריקות באופן מושגי"ל

וזאת הסיבה ששלב החום הוא הסימן שהמתרגלים מתקרבים , מתקרבים להבנה הנכוחה הישירה של ריקות

 .לאש של האיזון המדיטטיבי של דרך הראייה

 :שלב החום של דרך ההכנה של המהאיאנה מחולק עוד ל, הוזכר לעילכפי ש



 חום קטן .1

 חום בינוני .2

 חום גדול .3

בינוני וגדול יכולים להתייחס למתרגלים עם , קטן. אפשר לפרש את הסיווג המשולש הזה בשתי דרכים

עם יכולת  החום הבינוני לאלה, כאשר החום הקטן מתייחס לאלה עם יכולת חלשה, יכולות מנטליות שונות

בינוני וגדול מתייחסים לזמן בו , אפשרות אחרת היא שקטן. בינונית והחום הגדול לאלה עם יכולת חדה

, חום בינוני לשלב שמפתחים באמצע, כאשר חום קטן מתייחס לשלב שמפתחים בהתחלה, מפתחים אותם

 .וחום גדול מתייחס לשלב שמפתחים בסוף

 

 שיא/ פסגה

 (הראשון במעלה/ שיא/ פסגה=  rtse mo) rtse mo: בטיבטית

 .השלב הזה של דרך ההכנה נקרא פסגה כי הוא עולה על שלב החום, מבחינה אטימולוגית

 :אפשר לחלקו עוד ל

 פסגה קטנה (1

 פסגה בינונית (2

 פסגה גדולה (3
 

בינונית וגדולה נעשית או ביחס , החלוקה לפסגה קטנה, באופן דומה לחלוקה המשולשת של שלב החום

 .או ביחס לזמן בו מפתחים שלושה שלבים אלה, עלי יכולות מנטליות שונותלמתרגלים ב
 

 סובלנות

 (סבלנות/ כוח סבל/ סובלנות=  bzod pa) bzod pa: בטיבטית

בשלב הזה הבודהיסטוות משיגים סוג של סובלנות או כוח סבל שמשוחרר מהפחד , בנוגע לאטימולוגיה

 .מהריקות

והלאה בודהיסטוות לא יכולים עוד להיוולד מחדש בעולמות נמוכים יותר משלב הסובלנות של דרך ההכנה 

ה, עולם השאול) למרות שהם יכולים עדיין  –בכוח רגשות עוכרים וקרמה נגועה ( ועולם החיות, עולם הפְֶּרטָּ

 .לבחור להיוולד מחדש בעולמות אלה כדי להיטיב עם בעלי תודעה

 :שלב הסובלנות מחולק עוד ל, באותו אופן כמו שלב החום ושלב הפסגה

 סובלנות קטנה .1

 סובלנות בינונית .2

 סובלנות גדולה .3

חלוקה זאת יכולה להיות ביחס למתרגלים בעלי יכולות מנטליות שונות או ביחס לזמן בו , כמו קודם לכן

 .מפתחים את שלושת השלבים האלה
 

 דהרמה עילאית

 (הגבוה ביותר/ עליון/ עילאי=  mchog; תופעה/ דהרמה=  chos) chos mchog: בטיבטית

מאחר והוא  ארציתהשלב הזה נקרא דהרמה עילאית כי הוא העילאי בקרב החיוביּות ה, מבחינה אטימולוגית

והדרך , דרך המדיטציה, דרך הראייה –הסיבה לכך היא שהדרכים הבאות . הדרך הארצית הגבוהה ביותר

כי מתלווה להן האיזון המדיטטיבי שמבין נכוחה , ריאא-או דרכי, ארציות-הן דרכים על –נוסף -לימוד-ללא

 (6ראו טבלה . )ישירריקות באופן 

 :אפשר לחלק את שלב הדהרמה העילאית ל, באופן דומה לשלושת השלבים הראשונים

 דהרמה עילאית קטנה .1

 דהרמה עילאית בינונית .2

 דהרמה עילאית גדולה .3

או ביחס לזמן בו מפתחים את שלושת , ות שונותהסיווג הזה הוא או ביחס למתרגלים בעלי יכולות מנטלי

 .השלבים האלה
 



שווים בכך שהם מבינים נכוחה ( סובלנות ודהרמה עילאית, פסגה, חום)ארבעת השלבים של דרך ההכנה 

הם אינם זהים , למרות זאת. ובכך שיש להם הופעה צלולה של ריקות, ריקות מקיום אינהרנטי באופן מושגי

כתוצאה מכך הם שונים גם בנוגע לסוג . המתרגלים העמיקו את היכרותם עם הריקות בנוגע לאורך הזמן בו

 .התפיסות המוטעות שהם מסוגלים לערער או להכניע
 

יש ארבעה סוגים של תפיסות מוטעות שמתייחסים לארבעה סוגים של תודעות מושגיות שנאחזות בקיום 

 .אינהרנטי

 :ארבעה אלה הם

 "תופעות עכורות מאוד שהן מושאי התנסות"האינהרנטי של תפיסות שתופסות את הקיום  .1

 "תופעות טהורות לגמרי שהן מושאי התנסות"תפיסות שתופסות את הקיום האינהרנטי של  .2

 "תופסים של קיום ממשי שהם מתנסים"תפיסות שתופסות את הקיום האינהרנטי של  .3

 "שהם מתנסיםתופסים של קיום מתויג "תפיסות שתופסות את הקיום האינהרנטי של  .4
 

ארבעת הסוגים של התפיסות הן מכשולים עוכרים שבודהיסטוות מסלקים כאשר הם מתקדמים דרך שמונה 

 .רמות הבודהיסטווה

הייצוב המדיטטיבי שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרת "למרות שבדרך ההכנה של המהאיאנה 

. אותן לערערהוא מסוגל , בעת סוגי התפיסותאת אר לסלקלא מסוגל " שמבין נכוחה ריקות באופן מושגי

י האיזון המדיטטיבי שבדרך הראייה ובדרך "הערעור של תפיסות מוטעות אלה מאפשר את סילוקן המלא ע

 . המדיטציה

קל יותר , קל יותר לערער את הראשונה מאשר את השנייה, מבין ארבעת סוגי התפיסות, נוסף על כך

 .וכן הלאה, תלערער את השנייה מאשר את השלישי
 

הייצוב המדיטטיבי שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרת שמבין נכוחה ריקות באופן ", לפיכך

אבל לא את הסוג , של דרך ההכנה מסוגל לערער את הסוג הראשון של תפיסות חוםבשלב ה" מושגי

הייצוב המדיטטיבי שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרת שמבין נכוחה . "השלישי והרביעי, השני

הייצוב . "מסוגל לערער את הסוג השני אבל לא את השלישי והרביעי פסגהבשלב ה" ריקות באופן מושגי

בשלב " י שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרת שמבין נכוחה ריקות באופן מושגיהמדיטטיב

הייצוב המדיטטיבי שהוא איחוד של "ו. מסוגל לערער את הסוג השלישי אבל לא את הרביעי סובלנותה

מסוגל לערער  דהרמה העילאיתבשלב ה" שהייה בשלווה וראייה חודרת שמבין נכוחה ריקות באופן מושגי

לשלב  –הסיבה ליכולות שונות אלה היא שארבעת השלבים שונים ביחס להיכרותם עם הריקות . הרביעי את

בעוד שלדהרמה העילאית יש את , החום של דרך ההכנה יש את ההיכרות המועטה ביותר עם ריקות

 .ההיכרות העמוקה ביותר
 

ר לערער תפיסות מסוימות כדי להמחיש מדוע קל יות, תיאור מפורט של ארבעת סוגי התפיסות –הבא 

 :מאשר תפיסות אחרות

בעוד ששני הסוגים , שני הסוגים הראשונים הן תפיסות שתופסות את הקיום האינהרנטי של מושאי התנסות

מתייחס " מתנסים"כאן בהקשר הזה . האחרונים הן תפיסות שתופסות את הקיום האינהרנטי של מתנסים

 .בעיקר למודעויות

היעדר של מושאי התנסות מאשר את  היעדר הקיום האינהרנטילהבין נכוחה את  קל יותר, באופן כללי

קל גם יותר לערער תפיסות שתופסות את הקיום , לכן. של המתנסים או המודעויות עצמן הקיום האינהרנטי

מאשר לערער תפיסות שתופסות את ( שני הסוגים הראשונים של תפיסות)האינהרנטי של מושאי התנסות 

 (. שני הסוגים האחרונים של תפיסות)נהרנטי של מתנסים הקיום האי

תופעות עכורות מאוד שהן מושאי "של  היעדר הקיום האינהרנטיקל יותר להבין נכוחה את , באותו אופן

דוגמאות ". תופעות טהורות לגמרי שהן מושאי התנסות"של  היעדר הקיום האינהרנטימאשר את " התנסות

הן עכורות מאוד כי הן התוצאה של רגשות . של תופעות עכורות מאוד הן חמשת המצרפים של יצור חי רגיל

שהם משוחררים , דוגמאות של תופעות טהורות לגמרי הן חמשת המצרפים של בודהה. עוכרים וקרמה נגועה

 .מכל פגמים או זיהומים



של חמשת המצרפים של יצור חי רגיל מאשר את  היעדר הקיום האינהרנטימאחר וקל יותר להבין נכוחה את 

היעדר הקיום קל גם יותר להבין נכוחה את , של חמשת המצרפים של בודהה היעדר הקיום האינהרנטי

היעדר ת מאשר להבין נכוחה א" חמשת המצרפים של יצור חי רגיל שהם מושאי התנסות"של  האינהרנטי

 ".המצרפים של בודהה שהם מושאי התנסות"של  הקיום האינהרנטי

תופעות עכורות מאוד שהן מושאי "קל יותר לערער תפיסות שתופסות את הקיום האינהרנטי של , כך

תופעות טהורות לגמרי שהן מושאי "מאשר לערער תפיסות שתופסות את הקיום האינהרנטי של " התנסות

 ".התנסות
 

, הסוגים האחרונים מבין ארבעת הסוגים של תפיסות שתופסות שהמתנסים קיימים מעצם טבעם בנוגע לשני

של תופסים של קיום ממשי שהם מתנסים מאשר להבין  היעדר הקיום האינהרנטיקל יותר להבין נכוחה את 

קיום דוגמאות לתופסים של . של תופסים של קיום מתויג שהם מתנסים היעדר הקיום האינהרנטינכוחה את 

דוגמאות של תופסים של קיום מתויג הן מודעויות שתופסות . ממשי הן מודעויות שתופסות תופעות ארעיות

 .שהיצור החי הוא מתויג

של מודעויות שתופסות תופעות ארעיות מאשר  אינהרנטיהקיום ההיעדר מאחר וקל יותר להבין נכוחה את 

קל גם יותר להבין , ת שתופסות שיצור חי הוא מתויגשל מודעויו היעדר הקיום האינהרנטילהבין נכוחה את 

מאשר להבין " מודעויות שתופסות תופעות ארעיות שהן מתנסים"של  היעדר הקיום האינהרנטינכוחה את 

קל , לפיכך". מודעויות שתופסות שיצור חי הוא מתויג שהן מתנסים"של  היעדר הקיום האינהרנטינכוחה את 

מאשר " תופסים של קיום ממשי שהם מתנסים"את הקיום האינהרנטי של יותר לערער תפיסות שתופסות 

 ".תופסים של קיום מתויג שהם מתנסים"לערער תפיסות שתופסות את הקיום האינהרנטי של 
 

י ההבנה הנכוחה של ריקות באופן תלוי בייצוב מדיטטיבי מושגי שהוא "למרות שדרך ההכנה מאופיינת ע

בודהיסטוות בשלב הזה של דרך המהאיאנה לא מודטים רק על , ה חודרתאיחוד של שהייה בשלווה וראיי

 .שש השלמויות וכן הלאה, חמלה, ריקות אלא מודטים גם על אהבה
 

ייצוב "הוא ( בשלב הדהרמה העילאית הגדולה)הרגע האחרון של דרך ההכנה של מהאיאנה , עם זאת

רגע אחד ". מדיטטיבי שהוא איחוד של שהייה בשלווה וראייה חודרת שמבין נכוחה ריקות באופן מושגי

בשלווה ייצוב מדיטטיבי שהיא איחוד של שהייה "הרגע האחרון הזה של דרך ההכנה הופך ל, מאוחר יותר

וכך הופך להיות הרגע הראשון של דרך הראייה של " ישירוראייה חודרת שמבין נכוחה ריקות באופן 

 (8ראו טבלה . )המהאיאנה

 

 דרך הראייה של המהאיאנה

 (דרך=  lam; לתפוס/ לראות=  mthong) mthong lam: בטיבטית

 ישירותוראייה חודרת שמבין נכוחה הייצוב המדיטטיבי שהוא איחוד של שהייה בשלווה "הרגע הראשון של 

ברצף של מהאיאניסט הוא הרגע הראשון של דרך הראייה של המהאיאנה וגם הרגע הראשון של " ריקות

 . הבודהיסטווה הראשונה( בהּומי)רמת 

דרך המהאיאנה השלישית נקראת דרך הראייה מאחר ואמת המידה לכניסה לדרך הזאת היא האיזון , לכן

 .את הריקות מקיום אינהרנטי ישירותאו מבין נכוחה  רואהנה המדיטטיבי שלראשו
 

-דרך על ההתחלה שלהשגת התודעה שמבינה נכוחה ישירות ריקות מציינת גם את , עבור בודהיסטוות

המתרגלים לא יוולדו עוד מחדש באופן בלתי , מנקודה זאת והלאה. ואת היותם לאריא, אריא-או דרך, ארצית

כדי , אלא יוולדו מחדש במכוון בכוח חמלה ותפילות, נשלט בכוח עמדות ורגשות עוכרים וקרמה נגועה

 .להועיל לבעלי תודעה
 

 :אפשר לחלק את דרך הראייה של המהאיאנה לשניים

 דרכי האיזון המדיטטיבי של דרך הראייה של המהאיאנה (1

 דרכי ההישג העוקב של דרך הראייה של המהאיאנה (2
 

 דרכי האיזון המדיטטיבי של דרך הראייה של המהאיאנה



הרגע הראשון של דרך האיזון המדיטטיבי של דרך הראייה של המהאיאנה והרגע הראשון של דרך הראייה 

 .של המהאיאנה הם שווי ערך

דרך האיזון המדיטטיבי של דרך הראייה של המהאיאנה מתייחסת לתודעה שמבינה נכוחה ישירות את 

דואלית כי היא משוחררת מההופעה של קיום -זוהי דרך לא. הריקות מקיום אינהרנטי של כל התופעות

הם ( ותהריק)ומושאו ( האיזון המדיטטיבי)ומהתחושה שהמושא , מההופעה של אמיתות מוסכמות, אינהרנטי

, כל ההופעות של נושא ומושא הן בלתי ניתנות להבחנה, עבור האיזון המדיטטיבי הזה. נפרדים ומנותקים

 .כמו מים שנמזגים למים
 

 :אפשר לחלק עוד את דרך האיזון המדיטטיבי של דרך הראייה של המהאיאנה לשני סוגים

 הפרעה של דרך הראייה של המהאיאנה-הדרך ללא (1

 של דרך הראייה של המהאיאנהדרך השחרור  (2

 .שתיהן דרכי איזון מדיטטיבי שמבינות נכוחה ישירות ריקות
 

 הפרעה של דרך הראייה של המהאיאנה-הדרך ללא

הרגע הראשון של רמת , הרגע הראשון של דרך הראייה של המהאיאנה: המודעויות הבאות הן שוות ערך

 .הפרעה של דרך הראייה של המהאיאנה-הדרך ללאהרגע הראשון של , הבודהיסטווה הראשונה( בהּומי)
 

הפרעה של דרך הראייה של המהאיאנה מתייחסת לאיזון מדיטטיבי שמסלק את מושאי  -הדרך ללא

מאחר והוא תרופת הנגד , נרכשים אינטלקטואליתשכלומר המכשולים העוכרים , הנטישה של דרך הראייה

 .הישירה למכשולים אלה

הפרעה הוא בהכרח איזון מדיטטיבי המבין נכוחה ישירות ריקות -דרך ללאכל מה שהוא , באופן כללי

כי האיזון " הפרעה-ללא"היא נקראת . כלומר אחד או יותר מהמכשולים, שמסלק מושאי נטישה מסוימים

. המדיטטיבי הזה נשאר נוכח ללא הפוגה או הפסקה עד להסתלקותם של אותם מכשולים שהוא מסלק

 .הפרעה הופכת להיות דרך שחרור-הדרך ללא, ההיפסקות של המכשולים ברגע שהם סולקו ומושגת
 

 דרך השחרור של דרך הראייה של המהאיאנה

-שמתהווה מייד אחרי דרך ללא, דרך שחרור היא איזון מדיטטיבי המבין נכוחה ישירות ריקות, באופן כללי

ה שקדמה לו אמורה הפרע-שהדרך ללא)הוא מתהווה כאשר המכשולים , כפי שהוזכר לעיל. הפרעה

 .כלומר כאשר מושגת ההסתלקות או ההיפסקות של מכשולים אלה, סולקו( לסלקם

 . הפרעה שקדמה לה-י הדרך ללא"כי היא משוחררת ממושאי הנטישה שסולקו ע" שחרור"היא נקראת דרך 

 כאשר , הפרעה-דרך השחרור מתהווה מייד אחרי הדרך ללא, במקרה של דרך הראייה של המהאיאנה

אכן , הפרעה שקדמה לה אמורה לסלקם-שהדרך ללא, המכשולים העוכרים שנרכשים אינטלקטואלית

 .סולקו

הפרעה של דרך הראייה של המהאיאנה מתהווה ראשונה ומסלקת את -הדרך ללא, כפי שהוסבר לעיל, לכן

להיות דרך הפרעה הופכת  -הדרך ללא, ברגע שהם סולקו. המכשולים העוכרים שנרכשים אינטלקטואלית

 .השחרור של דרך הראייה של המהאיאנה

למכשולים העוכרים  ישירותהן תרופות נגד , הפרעה ודרך השחרור של דרך הראייה-הדרך ללא, שתיהן

 .מאחר ושתיהן אחראיות לסילוקם, שנרכשים אינטלקטואלית

המבין נכוחה ישירות אנא שימו לב שכל מה שהוא תרופת נגד ישירה למכשול הוא בהכרח איזון מדיטטיבי )

 .(שאחראי לסילוק הבלתי הפיך של מכשול זה, ריקות
 

-הדרך ללא. הפרעה ולדרך שחרור שמוזכרת בכתבים היא גירוש גנב שפרץ לבית-האנלוגיה לדרך ללא

 .ודרך השחרור מושווית לסגירת הדלת כדי לוודא שהגנב לא יחזור, הפרעה מושווית לגירוש הגנב מהבית
 

הפרעה של דרך הראייה של -הדרך ללא, יגים את הרגע האחרון של דרך ההכנהבודהיסטוות מש

 . ודרך השחרור של דרך הראייה של המהאיאנה בפרק זמן אחד של מדיטציה, המהאיאנה

 

 דרכי ההישג העוקב של דרך הראייה של המהאיאנה



יטטיבי של דרך דרכי ההישג העוקב של דרך הראייה של המהאיאנה מתהוות בעקבות דרכי האיזון המד

וזאת הסיבה לכך שהן נקראות , (הפרעה ודרך השחרור-אחרי הדרך ללא, כלומר)הראייה של המהאיאנה 

דוגמאות לדרכים אלה הן . הן מתייחסות לדרכי ראייה שאמיתות מוסכמות מופיעות להן". הישג עוקב"

החוכמה המבינה נכוחה  ,החוכמה המבינה נכוחה ישירות ארעיות מעודנת, נדיבות, חמלה, יטה'בודהיצ

 .ברצף של בודהיסטוות בדרך הראייה' מושגית ריקות וכו
 

כאשר מתרגלים שהשיגו את דרכי ההישג העוקב של דרך הראייה של המהאיאנה נכנסים שוב , עם זאת

הם מפסיקים להיות בודהיסטוות בדרך הראייה ובמקום זאת , לאיזון מדיטטיבי המבין נכוחה ישירות ריקות

הרגע הראשון של איזון מדיטטיבי , לפיכך. להיות בודהיסטוות בדרך המדיטציה של המהאיאנה הופכים

ההישג העוקב של דרך הראייה של המהאיאנה מציין את  דרכישמבין נכוחה ישירות ריקות שמתהווה אחרי 

 (9ראו טבלה . )הרגע הראשון של דרך המדיטציה של המהאיאנה

 

 דרך המדיטציה של המהאיאנה

 (דרך=  lam; לתרגל/ להכיר מקרוב/ לעשות מדיטציה/ מדיטציה=  sgom) sgom lam: בטיבטית

דרך המדיטציה היא דרך שעוסקת במדיטציה רצופה על ההבנה הנכוחה הישירה של , מבחינה אטימולוגית

 . או מעמיקה את היכרותה איתה, ריקות שהושגה לראשונה בדרך הראייה

. שון של דרך המדיטציה מתייחס לאיזון מדיטטיבי שמבין נכוחה ישירות ריקותהרגע הרא, כפי שהוזכר לעיל

מושאי הנטישה הגסים ביותר של דרך "הפרעה שמשמשת כתרופת נגד ישירה ל-הוא גם דרך ללא

 ".המדיטציה
 

הרמה הראשונה כוללת . הבודהיסטווה( בהּומי)דרך המדיטציה של המהאיאנה מחולקת עוד לעשר רמות 

. הרמה הראשונה ששייכת לדרך המדיטציה( 2)-הרמה הראשונה ששייכת לדרך הראייה ו( 1: )שני חלקים

, לפיכך. שהם נכנסו לדרך המדיטציה אחריהסיבה לכך היא שהמתרגלים מתקדמים לרמה השנייה רק 

 (11ראו טבלה . )בודהיסטוות שהשיגו לראשונה את דרך המדיטציה הם עדיין ברמה הראשונה
 

( 1)-דרכי איזון מדיטטיבי מחולקות עוד ל. הישג עוקב( 2)-איזון מדיטטיבי ו( 1)דרכים של כל רמה כוללת 

שאחריה , הפרעה-החל בדרך ללא, מפתחים את הדרכים בזו אחר זו. דרך שחרור( 2)-הפרעה ו-דרך ללא

 .ואחריה דרכי הישג עוקב, דרך השחרור
 

 .יביים מסוימיםבמהלך כל אחת מהרמות מסלקים מכשולים עוכרים וקוגגניט
 

מושאי הנטישה של דרך "מסולקים , בחלק של הרמה הראשונה ששייכת לדרך הראייה, כפי שהוסבר לעיל

מהרמה הראשונה ששייכת לדרך . שנרכשים אינטלקטואליתכלומר המכשולים העוכרים , "הראייה

הנטישה של דרך  מושאי". "מושאי הנטישה של דרך המדיטציה"מסולקים , המדיטציה ועד לרמה העשירית

 .ולמכשולים קוגניטיביים מולדיםמתייחסם למכשולים עוכרים " המדיטציה
 

מסולקים מכשולים עוכרים , מהרמה הראשונה ששייכת לדרך המדיטציה ועד לרמה השמינית, ליתר דיוק 

 .בעוד שמהרמה השמינית ועד לרמה העשירית מסולקים מכשולים קוגניטיביים, מולדים
 

ן סונאם 'אנא שימו לב שהתיאור הבא הוא לפי פנצ. מכשולים עוכרים מולדים לתשעה סוגיםאפשר לחלק 

, המחבר של כמה מספרי הלימוד שמשתמשים בהם במנזר האוניברסיטאי של דרפונג לוסלינג)דראקפה 

 (:במכון לדיאלקטיקה בודהיסטית ובמכונים אחרים, במנזר האוניברסיטאי של גנדן שארצה

 גדולים-גדוליםמכשולים עוכרים מולדים  .1

 בינוניים-גדוליםמכשולים עוכרים מולדים  .2

 קטנים-גדוליםמכשולים עוכרים מולדים  .3

 גדולים-בינונייםמכשולים עוכרים מולדים  .4

 בינוניים-בינונייםמכשולים עוכרים מולדים  .5

 קטנים-בינונייםמכשולים עוכרים מולדים  .6

 יםגדול-קטניםמכשולים עוכרים מולדים  .7



 בינוניים-קטנים מכשולים עוכרים מולדים .8

 קטנים-קטניםמכשולים עוכרים מולדים  .9
 

 :ל גדולים-גדוליםאפשר לחלק את המכשולים העוכרים המולדים ה

 גסיםגדולים -גדוליםמכשולים עוכרים מולדים   1.1

 מעודניםגדולים -גדוליםמכשולים עוכרים מולדים   1.2
 

הפרעה של -י הדרכים ללא"מכשולים עוכרים מולדים שמסולקים בהדרגה עלפיכך יש עשרה סוגים של 

 .שמונה הרמות הראשונות

ששייכת לדרך המדיטציה מסלקת מכשולים עוכרים מולדים  הרמה הראשונההפרעה של -הדרך ללא (1)

 גסיםגדולים -גדולים

 עודניםגדולים מ-גדוליםמסלקת מכשולים עוכרים מולדים  הרמה השנייההפרעה של -הדרך ללא (2)

  בינוניים-גדוליםמסלקת מכשולים עוכרים מולדים  הרמה השלישיתהפרעה של -הדרך ללא (3)

  קטנים-גדוליםמסלקת מכשולים עוכרים מולדים  הרביעיתהרמה הפרעה של -הדרך ללא (4)

  גדולים-בינונייםמסלקת מכשולים עוכרים מולדים  החמישיתהרמה הפרעה של -הדרך ללא (5)

  בינוניים-בינונייםמסלקת מכשולים עוכרים מולדים  השישיתהרמה הפרעה של -הדרך ללא (6)

  קטנים-בינונייםמסלקת מכשולים עוכרים מולדים  השביעיתהרמה הפרעה של -הדרך ללא (7)

זמנית מכשולים -הראשונה מבין השתיים מסלקת בו. הפרעה-יש שתי דרכים ללא רמה השמיניתל (8)

 .קטנים-יםקטנו בינוניים-קטנים, גדולים-קטניםעוכרים מולדים 
 

דהיסטוות מתחילים לסלק מכשולים והב, אחרי שהמכשולים העוכרים המולדים סולקו ברמה השמינית

 .קוגניטיביים
 

 :אפשר לחלק מכושלים קוגניטיביים לשלושה סוגים

 גדוליםמכשולים קוגניטיביים  .1

 בינונייםמכשולים קוגניטיביים  .2

 קטניםמכשולים קוגניטיביים  .3
 

 :עוד את המכשולים הקוגניטיביים הקטנים לאפשר לחלק 

 גסיםקטנים מכשולים עוכרים  1.1

 מעודניםקטנים מכשולים עוכרים  1.2
 

הפרעה של הרמות -י הדרכים ללא"יש ארבעה סוגים של מכשולים קוגניטיביים שמסולקים בהדרגה ע, לכן

 :התשיעית והעשירית, השמינית

השנייה מביניהן מסלקת מכשולים , הפרעה-לרמה השמינית יש שתי דרכים ללא, כפי שהוזכר לעיל (1)

 גדוליםקוגניטיביים 

 בינונייםהפרעה של הרמה התשיעית מסלקת מכשולים קוגניטיביים -הדרך ללא (2)

 גסים קטניםהראשונה מסלקת מכשולים עוכרים . הפרעה-גם לרמה העשירית יש שתי דרכים ללא (3)

מסלקת "( הפרעה בסוף הרצף-הדרך ללא"שנקראת )הפרעה השנייה של הרמה העשירית -הדרך ללא (4)

 (15ראו טבלה ) מעודנים קטניםמכשולים קוגניטיביים 
 

י התרגול "י מושאי הנטישה שמסולקים אלא גם ע"עשר רמות הבודהיסטווה אינן מאופיינות רק ע, עם זאת

 :עשר השלמויות הן. של עשר השלמויות

 שלמות הנדיבות .1

 שלמות המוסריות .2

 שלמות הסבלנות .3

 שלמות המאמץ הנלהב .4

 שלמות הריכוז .5

 שלמות החוכמה .6



 שלמות המיומנות באמצעים .7

 שלמות התפילה .8

 שלמות העוצמה .9

 שלמות החוכמה הנעלה .11

 .(אנא שימו לב שש השלמויות הראשונות מבין עשר השלמויות מהוות את שש השלמויות)
 

הם מתמקדים , למרות שבודהיסטוות עוסקים בתרגול עשר השלמויות בכל הרמות של דרך המהאיאנה

 :מהשלמויות במהלך דרכי ההישג העוקב של כל אחת מעשר הרמות אחתבמיוחד בתרגול 

 שלמות הנדיבותהם מתמקדים במיוחד בתרגול  הרמה הראשונהבמהלך דרכי ההישג העוקב של  (1

 המוסריותשלמות הם מתמקדים במיוחד בתרגול  השנייההרמה במהלך דרכי ההישג העוקב של  (2

 הסבלנותשלמות הם מתמקדים במיוחד בתרגול  השלישיתהרמה במהלך דרכי ההישג העוקב של  (3

המאמץ שלמות הם מתמקדים במיוחד בתרגול  הרביעיתהרמה במהלך דרכי ההישג העוקב של  (4

 הנלהב

 הריכוזשלמות הם מתמקדים במיוחד בתרגול  החמישיתהרמה י ההישג העוקב של במהלך דרכ (5

 החוכמהשלמות הם מתמקדים במיוחד בתרגול  השישיתהרמה במהלך דרכי ההישג העוקב של  (6

המיומנות שלמות הם מתמקדים במיוחד בתרגול  השביעיתהרמה במהלך דרכי ההישג העוקב של  (7

 באמצעים

 התפילהשלמות הם מתמקדים במיוחד בתרגול  השמיניתהרמה במהלך דרכי ההישג העוקב של  (8

 העוצמהשלמות הם מתמקדים במיוחד בתרגול  התשיעיתהרמה במהלך דרכי ההישג העוקב של  (9

החוכמה שלמות הם מתמקדים במיוחד בתרגול  העשיריתהרמה במהלך דרכי ההישג העוקב של  (11

 הנעלה

 

 :מפורט של כל אחת מהרמות תיאור –הבא 
 

 רמת הבודהיסטווה הראשונה

 :רמת הבודהיסטווה הראשונה מחולקת לשתיים, כפי שהוסבר לפני כן

 הרמה הראשונה ששייכת לדרך הראייה (1

 הרמה הראשונה ששייכת לדרך המדיטציה (2
 

 הרמה הראשונה ששייכת לדרך הראייה

 .הראייה הן שוות ערך דרך הראייה של המהאיאנה והרמה הראשונה ששייכת לדרך
 

 המדיטציההרמה הראשונה ששייכת לדרך 

דרכי ( 2)-דרכי איזון מדיטטיבי ו( 1)הרמה הראשונה ששייכת לדרך המדיטציה כוללת , כמו הרמות האחרות

 .דרך שחרור( 2)-הפרעה ו-דרך ללא( 1)-דרכי איזון מדיטטיבי מחולקות עוד ל. הישג עוקב

-הדרך ללאווה הראשונה ששייכת לדרך המדיטציה והרגע הראשון של הרגע הראשון של רמת הבודהיסט

 .של הרמה הראשונה ששייכת לדרך המדיטציה הם שווי ערך הפרעה

-גדוליםהפרעה של הרמה הראשונה מסלקת מכשולים עוכרים מולדים -הדרך ללא, כפי שהוזכר לעיל

 .ודרך השחרור משיגה את ההיפסקות של מכשולים אלה, גסים -גדולים

דוגמאות לדרכי הישג . כאשר הבודהיסטוות יוצאים מהאיזון המדיטטיבי הם נכנסים לדרכי ההישג העוקב

, החוכמה שמבינה נכוחה ישירות ארעיות מעודנת, תרגול שש השלמויות, חמלה, עוקב כאלה הן אהבה

דרך ברצף של בודהיסטוות ברמה הראשונה של ', החוכמה שמבינה נכוחה ריקות באופן מושגי וכו

 .המדיטציה
 

הרמה הראשונה ששייכת לדרך הראייה והרמה הראשונה  –במהלך ההישג העוקב של שתיהן , נוסף על כך

 .הבודהיסטוות מתמקדים במיוחד בתרגול שלמות הנדיבות –ששייכת לדרך המדיטציה 
 

ישירות המתרגלים נכנסים שוב לאיזון מדיטטיבי המבין נכוחה , כדי להתקדם מהרמה הראשונה לשנייה

ומאחר והוא אינו , האיזון המדיטטיבי הזה כולל את הרגע האחרון של רמת הבודהיסטווה הראשונה. ריקות



 mnyam gzhag tsam po: בטיבטית" )איזון מדיטטיבי פשוט"הוא נקרא , הפרעה ואינו דרך שחרור-דרך ללא

ba.) 

מות מדרך הראייה של תהליך ההתקדמות מהרמה הראשונה לשנייה שונה מתהליך ההתקד, לפיכך

כי הרגע האחרון של דרך הראייה של המהאיאנה הוא לא איזון , המהאיאנה לדרך המדיטציה של המהאיאנה

 .אלא דרך של הישג עוקב, מדיטטיבי

אחת לבאה אחריה ( אריא-לומד)הסיבה לכך היא שהמתרגלים חייבים להתקדם מדרך , פי הכתבים-על

עם . באמצעות התקדמות מדרך הישג עוקב לדרך איזון מדיטטיבי( המדרך הראיה לדרך המדיטצי, כלומר)

מתרגלים חייבים להתקדם מרמת בודהיסטווה אחת לבאה אחריה באמצעות התקדמות מאיזון , זאת

 . מדיטטיבי אחד שמבין נכוחה ישירות ריקות לאיזון מדיטטיבי אחר שמבין נכוחה ישירות ריקות

כולל , הרמה הראשונה, למשל, הרגע האחרון של, פה לאמירה הזאתן סונאם דראק'פי הפירוש של פנצ-על

, המבין נכוחה ישירות ריקות שלא משמש כתרופת נגד ישירה לאף אחד מהמכשולים איזון מדיטטיבי פשוט

שמסלקת מכשולים , הפרעה המבינה נכוחה ישירות ריקות-והרגע הראשון של הרמה השנייה כולל דרך ללא

 . מעודניםגדולים -גדוליםעוכרים מולדים 
 

הפרעה של הרמה -הדרך ללא, הבודהיסטוות משיגים את האיזון המדיטטיבי הפשוט של הרמה הראשונה

האיזון אותו הדבר חל על . ואת דרך השחרור של הרמה השנייה בפרק זמן אחד של מדיטציה, השנייה

 (11טבלה ראו . )הפרעה ודרך השחרור של הרמות האחרות-הדרך ללא, המדיטטיבי הפשוט
 

 רמת הבודהיסטווה השנייה

הרגע הראשון של , כפי שהוזכר לעיל. שאר הרמות שייכות רק לדרך המדיטציה, בניגוד לרמה הראשונה

. מעודניםגדולים -גדוליםהפרעה שמסלקת מכשולים עוכרים מולדים -הרמה השנייה מתייחס לדרך ללא

כאשר הבודהיסטוות יוצאים מהאיזון . אלה משיגה דרך השחרור את ההיפסקות של מכשולים, לאחר מכן

במהלך דרכי ההישג העוקב של הרמה ' חמלה וכו, אהבה, יטה'הם עוסקים בתרגול בודהיצ, המדיטטיבי

 .הם מתמקדים במיוחד בתרגול שלמות המוסריות, נוסף על כך. השנייה

ראו . )ישירות ריקות כדי להמשיך לרמה השלישית הם נכנסים שוב לאיזון מדיטטיבי פשוט שמבין נכוחה

 (12טבלה 
 

 השלישית עד השביעיתהבודהיסטווה  ותרמ

, הפרעה-השישית והשביעית כוללת גם היא דרך ללא, החמישית, הרביעית, כל אחת מהרמות השלישית

הפרעה ודרך השחרור של כל רמה משמשות כתרופת נגד ישירה -הדרך ללא. דרך שחרור ודרכי הישג עוקב

שש , יטה'בעוד שדרכי ההישג העוקב עוסקות בתרגול בודהיצ, למושאי הנטישה המתאימים שלהם

 . וגם מתמקדות בתרגול השלמות הייחודית להן' חמלה וכו, למויותהש

 איזון מדיטטיבי פשוטהם ראשית נכנסים ל, בכל פעם שהמתרגלים מתקדמים לרמה גבוהה יותר, כמו כן

 .הפרעה של הרמה הבאה-לפני שהם משיגים את הדרך ללא
 

 רמת הבודהיסטווה השמינית

-קטניםהפרעה המסלקת מכשולים עוכרים מולדים -ללאהרגע הראשון של הרמה השמינית הוא דרך 

זמנית את -הבודהיסטוות משיגים בו, עם השגת דרך השחרור. קטנים-קטניםו בינוניים-קטנים, גדולים

הסיבה לכך היא (. משיגים את מצב הארהאט, כלומר)ההיפסקות של מכשולים אלה ומשיגים חירות 

הם המכשולים העוכרים  קטנים-קטניםו בינוניים-קטנים, גדולים-קטניםשמכשולים עוכרים מולדים 

 .שהיפסקותם מציינת חירות ממעגלי הקיום, המעודנים ביותר

הם ממשיכים בתרגול שלהם במהלך דרכי ההישג העוקב של הרמה . אבל הבודהיסטוות לא עוצרים שם

חמלה וכן , מושגיהחוכמה שמבינה נכוחה ריקות באופן , יטה'השמינית באמצעות מדיטציה על בודהיצ

-מכיוןן שלרמה השמינית יש שתי דרכים ללא. הם גם מתמקדים במיוחד בתרגול שלמות התפילה. הלאה

הדרך הזאת מסלקת . הפרעה-הבודהיסטוות נכנסים שוב לאיזון מדיטטיבי שהוא דרך ללא, הפרעה

ך השחרור הם משיגים במהלך דר. המכשולים הקוגניטיביים הגסים ביותר – גדוליםמכשולים קוגניטיביים 

, יטה'ובמהלך דרכי ההישג העוקב הם שוב מפתחים בודהיצ, את ההיפסקות של מכשולים קוגניטיביים אלה

 .ומתמקדים בתרגול שלמות התפילה' חמלה וכו, אהבה



שרגע , שמבין נכוחה ישירות ריקות איזון מדיטטיבי פשוטהרגע האחרון של הרמה השמינית הוא , כמו קודם

 .הפרעה של הרמה התשיעית-תר הופך לדרך ללאמאוחר יו
 

אנא שימו לב שמאחר וברמה השמינית הבודהיסטוות משיגים חירות ולפיכך מתגברים על הבערות הנאחזת 

בעוד ששבע הרמות הראשונות , "שלוש הרמות הטהורות"שלוש הרמות האחרונות נקראות , בקיום אינהרנטי

 (13טבלה ראו ". )טהורות-שבע הרמות הלא"נקראות 
 

 רמת הבודהיסטוות התשיעית

דרך השחרור שלה . בינונייםהפרעה אחת שמסלקת מכשולים קוניטיביים -לרמה הזאת יש רק דרך ללא

משיגה אחר מכן את ההיפסקות של מכשולים אלה ודרכי ההישג העוקב שלה עוסקות במדיטציה על 

 .ת העוצמהומתמקדות בתרגול שלמו' חמלה וכו, שש השלמויות, יטה'בודהיצ

 .איזון מדיטטיבי פשוטמהווה , שוב, הרגע האחרון
 

 רמת הבודהיסטווה העשירית

. הפרעה-יש לה שתי דרכים ללא, כמו הרמה השמינית. הרמה העשירית היא רמת הבודהיסטווה האחרונה

, אחריה דרך השחרור. הגסיםהקטנים הפרעה הראשונה מסלקת את המכשולים הקוגניטיביים -הדרך ללא

הבודהיסטווה יוצא מהאיזון המדיטטיבי כדי לפתח , לאחר מכן. שמשיגה את ההיפסקות של מכשולים אלה

 .ההישג העוקב כיוכדי להתמקד במיוחד בתרגול שלמות החוכמה הנעלה במהלך דר' חמלה וכו, אהבה

, יריתהפרעה השנייה של הרמה העש-נכנסים הבודהיסטוות לדרך ללא, אחרי פרק הזמן של ההישג העוקב

מפני , כי היא הדרך האחרונה בסוף הרצף של בעל תודעה, "הפרעה בסוף הרצף-הדרך ללא"הנקראת 

 הקטניםכלומר המכשולים הקוגניטביים , שהיא מסלקת את המכשולים הקוגניטיביים המעודנים ביותר

 .המעודנים

ע הראשון של מציינת את הרג, שמשיגה את ההיפסקות של מכשולים אלה, דרך השחרור שבעקבותיה

 (14ראו טבלה . )יודעת של בודהה-נוסף ולפיכך את הרגע הראשון של התודעה הכל-לימוד-הדרך ללא

 

לא רק , אנא שימו לב שככל שהבודהיסטוות עולים ברמות האלה. זה משלים את ההצגה של עשר הרמות

ת שמאפשרים להם אלא הם גם משיגים עוד ועוד יכולות וכוחו, שהם מתקרבים להשגה של מצב הבודהה

, בכל רמה הם מגבירים את יכולתם להאציל גופי האצלה, למשל. להועיל במידה רבה יותר לבעלי תודעה

 . להגיע לעולמות טהורים שונים וכן הלאה, להבשיל בעלי תודעה

 

 נוסף-לימוד-הדרך ללא

את ההיפסקות של נוסף כולל דרך שחרור שמשיגה -לימוד-הרגע הראשון של הדרך ללא, כפי שהוזכר לעיל

 .המכשולים הקוגניטיביים המעודנים ביותר

שמשוחררת כליל מכל הפגמים , יודעת של בודהה-הוא כולל גם את הרגע הראשון של התודעה הכל

-לימוד-דרך ללא: המודעויות הבאות הן שוות ערך, לכן. והחסרונות ושמבינה נכוחה ישירות את כל התופעות

דרך הישג עוקב , דרך איזון מדיטטיבי של בודהה, ה המנטלית של בודהההתודע, יודעת-תודעה כל, נוסף

דרך איזון מדיטטיבי של בודהה ודרך הישג עוקב של בודהה הן שוות ערך כי איזון מדיטטיבי . של בודהה

אריא שאמת -בעוד שדרך הישג עוקב מתייחסת לדרך, אריא שמבינה נכוחה ישירות ריקות-מתייחס לדרך

זמנית את -יודעת של בודהה מבינה נכוחה ישירות ובו-מאחר והתודעה הכל, לפיכך. להמוסכמת מופיעה 

 .איזון מדיטטיבי ודרך הישג עוקב –היא שתיהן , שתי האמיתות

מאחר והיא , כלל, כלומר תרגול, נוסף היא דרך שלא דורשת לימוד-לימוד-הדרך ללא, מבחינה אטימולוגית

 .מימשה את הפוטנציאל המלא שלה

 .ניאנהקאיה'נוסף היא ג-לימוד-הדרך ללא, השונים של בודהה( קאיה)הגופים  מבין

לא מחשיבים , אנא שימו לב שלמרות שתודעות חושים של בודהה גם הן מבינות נכוחה את כל התופעות

הן אינן דרכים כי הן מודעויות ניטרליות שלא התהוו בכוח . יודעות כי הן אינן דרכים-אותן כתודעות כל

 .המדיטצי
 

 .זה משלים את ההצגה של רמות ודרכים


