
  :'מעלות'פיתוח –התמרה באמצעות פעולה מכוונת  3.3
  

הם מתעלמים מהצורך בעשייה ; לעתים קרובות אנשים חושבים שהתרגולים הרוחניים נעשים רק בפרק הזמן של המדיטציה"

שני לפיכך עלינו להבין אין . לתרגול לאחר המדיטציה יש חשיבות שווה. חשוב להבין שגישה זו מוטעית. רוחנית לאחר המדיטציה

הבנה רוחנית שהושגה בזמן מדיטציה צריכה להעצים את הבנתנו בעת שלאחר המדיטציה . סוגי התרגול משלימים זה את זה

, נדיבות לב, כמו חמלה, בזכות ההשראה שאנו זוכים בה בפרקי הזמן של המדיטציה אנו יכולים לפתח מידות טובות רבות. ולהפך

  1."'הערכת סגולותיהם הטובות של אחרים וכו
  

בעול� כדר� לשינוי דפוסי  ְמכ�ֵוֶנתהשיטה הבאה להתמרת התודעה אותה אציג הנה שיטה התנהגותית של פעולה 

� תשומת. לב�ממלי� הבודהה על חיי� בתשומת, לב�שכשאנו מנסי� לפתח תשומת, ראינו לעיל. חשיבה והתנהגות

� שמתפתחת ביו� תשומת הלב. 'אחרי� וכו קשר ע�, תנועה, אכילה: לב לכל פעילות יומיומית אותה אנו עושי�

. מחזקי� כמוב� את תשומת הלב כשאנו שבי� אל כרית המדיטציה, יו� ברגעי� שאינ� רגעי מדיטציה פורמאלית

גישה זו מעוגנת בהנחה . יו��לאמה את פיתוח המידות הטובות כתרגול מרכזי ביו�� בציטוט לעיל מציג לנו הדלאי

תרגול פיתוח האהבה "לכ� . הצמא האנוכי: הנו הריכוז בעצמנו 2תו יש לסלקאו" הגור� האחד האש� בכול"ש

  . 3"והמחייב מכול�, היעיל מכול�, לזולת הוא באמת התרגיל הטוב מכול�

פיתוח כי , גישה זו מניחה. יטה'דר� הבודהיצ �גישה זו עומדת בבסיס אחת הדרכי� המרכזיות בבודהיז� הטיבטי 

בפרק הנוגע לפיתוח ריכוז אומרת הסוטרה על עירור האמונה . חי להתקדמות בתרגולאהבה וטוב לב הנו תנאי הכר

. 4"כופרי� ושדי�, רע�הוא יבולבל על ידי מזג, לב�א� יש אד� אשר לוקה בחוסר ַ)ְיכ&לת ְלט$ב": במהאיאנה כי

, י� של כעסדעתו תוסח על ידי רגשות מטריד. יתקשה לפתח ריכוז, לב במידה מספקת� אד� שלא פיתח ט$ב

  .להתמיד בתרגול או להתקד� בתרגול באופ� משביע רצו�, אפוא, הוא לא יוכל. 5פחדי� ותשוקות, ספקות

פיתוח שלושת המעלות הראשונות הנו תהלי� של . יטה מציגה תהלי� פיתוח של שש מעלות'הדר� לפיתוח הבודהיצ

אציג אפוא את שש . ת סמטהא וויפסנאשתי המעלות האחרונות הנ� מדיטציו. התמרה על ידי פעולה מכוונת

עיקרו� פסיכולוגי של  –כ� אציג את חוק הקרמה הבודהיסטי �אחר). 3.3.1(המעלות תו� דגש על הארבע הראשונות 

יטה 'לאחר מכ� אוכל להציג את דר� הבודהיצ). 3.4פרק (שעומד בבסיס תפיסת ההתמרה בפעולה , סיבה ותוצאה

  ).3.5פרק (כולה 
  

  :לותשש המעפיתוח 

חמלה ושמחה בשמחת� , הזולת�האיכויות של אהבת. הלב מהווה נדב� מרכזי ג� בתרגול המדיטטיבי� פיתוח טוב

לאמה מדגיש �אול� הדלאי. 6של אחרי� הנ� אובייקטי� מרכזיי� של שלושת שיטות המדיטציה שהוזכרו לעיל

מונת הנתיבי� מהווה האימו� האתי בדר� ש. יו� שלנו�בפנינו את חשיבותה של הגשמת איכויות אלה בחיי היו�

 – שש הפארמיטותדר� שיטתית רווחת שמהווה חלק מדר� הבודהיסאטווה הנה פיתוח . יו�� דר� של תרגול ביו�

                                                 
 .54-55, 2001,הדלאי לאמה 1
, לאמה- הדלאי: בתוך, אָּוו- ָקא- ה'טקסט שנכתב על ידי ֶגֶשה צֶ ', שבע הנקודות לאימון התודעה'מתוך  –" סלק את הגורם האחד האשם בכול" 2

2001 ,156. 
 .52, 2004, הדלאי לאמה 3

4
 Ashvagosha, "The awakening of faith in Mahayana", PART 4 - On Faith and Practice, The Practice of 

Cessation: "If there is a man who lacks the capacity for goodness, he will be confused by the evil Tempter, by 

heretics and by demons. Sometimes these beings will appear in dreadful forms while he is sitting in meditation, and 

at other times they will manifest themselves in the shapes of handsome men and women." 
5
חשוב להזכיר . הם מסמל של פחד ותשוקה, כפי שניתן לראות בציטוט המלא, השדים. המעצור החמישי –הכופרים הם מסמל של הספק   

  .כדי שיוכלו להצליח במדיטציית הריכוז למרות זאת, לב מספיק-שהסוטרה נותנת הוראות מדיטציה גם לאנשים שטרם פיתחו טוב
על . ופיתוח רגשות אלה נחשב תנאי הכרחי להגשמת הדרך אהבה חסרת גבולות לזולת –בזרם התהרוואדה רווח מאוד תרגול מדיטציית ֶמַּטה  6

: ראו. הנה'ויהאראס לתנאי הכרחי לפיתוח ריכוז נכון ולפיתוח ג- נחשב תרגול הברהמה, בהסתמך על הויסודי מאגה, פי מהאסי סאיאדו
Mahasi Sayadaw, Brahmavihara Dhamma, uddhasasana Nuggaha Association, 1978. in: . Part II, chap. 21: " How 

http://www.buddhanet.net/brahmaviharas/Jhana is achieved". Retrieved from:   
', העצמי באחרים המרת'העיקרית בהן הנה . בבודהיזם הטיבטי המהאיאני נפוצות שיטות מדיטטיביות רבות שמטרתן פיתוח אהבה וחמלה לזולת

שבע "שיטה נוספת הנה שיטת . אהבה וחמלה שוויוניים לכל הברואים, מדיטציה אנליטית שלקשב מעמיק שמטרתה פיתוח יחס של חיבה
 .77-81: 2001, לאמה- הדלאי: וכן; 69-84, 2004, לאמה-הדלאי: לפירוט השיטות ראו". נקודות סיבה ומסובב



השאיפה להגיע לשלמות : "אות� יש לפתח עד רמת שלמות על מנת להגיע להתעוררות 8שש מעלות. 7שש השלמויות

נית� לשי� לב כי המוסר הנו רק . 9"ותבונה, מדיטציה או התרכזות, בנלה�מאמ�, סבלנות, מוסריות, של נדיבות

  . כאשר דווקא הנדיבות ממוקמת כראשונה מבי� המעלות, מעלה אחת מתו� השש

שתי המעלות . מוסריותנדיבות ו –ונות הנ� מעלות הקשורות להתנהלות בעול� הראש שתי, השלמויות ששמבי� 

שתי המעלות האמצעיות הנ� . פיתוח ריכוז ותובנה –בעבודה פנימית עשה הנ� מעלות שעיקר פיתוח� נ האחרונות

: ג� על טיבה של העבודה הפנימית�איכויות רוחניות שיש לה� השפעה רבה על אופ� ההתנהלות שלנו בעול� כמו

היות שהתייחסתי לעיל בפירוט . נתייחס אפוא עתה לפירוט השיטה של פיתוח שש המעלות. נלהב� סבלנות ומאמ�

אציג תחילה את המעלות ואחר . שיטוח הפיתוח של ריכוז ותבונה אתמקד בפרק זה בארבע המעלות הראשונותל

  :כ� אסביר את הנחות היסוד של שיטה התנהגותית זו

. ללא שמ� של קמצנות –האנרגיה החיובית של� וכ� הלאה , גופ�, היא גישה של נכונות לתת את רכוש� נדיבות"

שא3 אותה יש להקדיש לרווחת� , אתה צובר אנרגיה חיובית, ובאמצעות נתינה זו, עושר� הנ� נות� את רכוש� ואת

אלא היא פיתוחה המוחלט של , שלמות הנדיבות אינה תלויה בביעור עוניי� של כל היצורי� החיי�. של אחרי�

אד� ניגש אליו � א� הוא רואה כל: "הסוטרה על עירור האמונה נותנת דוגמה. 10"גישה נדיבה והבאתה לידי שלמות

פי דהאמהפאלה נדיבות  על. 11"עליו לתת לו את ההו� ודברי� נוספי� שברשותו עד כמה שהוא יכול, נדבות�מקב�

תרגול  .היא הפארמי הראשונה בשל  הקלות היחסית בה נית� לתרגל אותה ובשל הער� העצו� שצומח מתרגולה

הפונקציה  ; לנדיבות יש את האיכות של וויתור: "בנוס3, הנדיבות הנו תרגול והגשמה של אהבה וחמלה לזולת

בתרגול זה יש אפוא מחד  .12 ..."היקשרות�הביטוי שלה הוא אי; בצע לדברי� שנית� ְל7ִת��שלה היא לפוגג תאוות

, הנחת ופיתוח של וויתור�ביטוי מעשי של תובנה על התהוות הגומלי� ומאיד� הבנה של האמת השנייה על מקור אי

  .תוקקות והיקשרותהפחתה של הש

שלמות . היא מצב תודעה של הימנעות מעיסוק בכל מצב או אירוע שיתבררו כמזיקי� לאחרי� מוסריות"

מוסריות הנה הימנעות . 13"שלא לפגוע באחרי� עד לדרגתו המוחלטת, המוסריות מושגת כאשר פיתחת את השכנוע

על פי דהאמהפאלה למוסריות יש את האיכות של . 14שקר ודיבור מוגז�, רכילות, לשו��כפל, ניאו3, גניבה, מהריגה

, ההרגעה היא ההרגעה של הרוח שבלעדיה לא יכול להיות תרגול של ריכוז. של תיאו� ושל התבססות, הרגעה

שני אלה . התיאו� הוא היכולת להבי� ולתכלל את חלקיה השוני� של תורת הבודהה שאפשרית רק לאד� מוסרי

                                                 
אציין כי לעתים מתייחסים . בחיבור זה אתייחס לשש המעלות המקובלות בזרם המהאיאנה.  מעלות במסורת התהרוואדה מתייחסים לעשר 7

  ).שונות(ובהקשר לתרגול הבדוהיסאטווה מתייחסים לעשר , לחמש מעלות
. א: רו בהיקוניס'לאור הפירוש האטימולוגי אותו מציע המורה והמתורגמן ט" מעלה"כ perfection –" פארמי"אני בוחר לתרגם את המושג  8

במילה מעלה מרומזת גם חשיבות . בהשגת המטרה) פארמה(הן בעלות החשיבות הרבה ביותר . וב, )פארם(הן נושאות את האדם לחוף הבא 
 the two etymologies offered for the word perfection". ( והיא גם מצביעה על כיוון בדומה למושג פארם, פארנה –עליונה 

(parami): They carry one across to the further shore (param); and they are of foremost (parama) importance in 

formulating the purpose of one's life". ;Thanissaro Bhikkhu, "The Ten Perfections, A Study Guide", Metta Forest 

Monastery, 1999  
המתורגמת בדרך כלל , viriya –המקור הפאלי לשלמות זו הנה . 'התלהבות'ורגמת השלמות הרביעית כבספר מת. 116, 2004, הדלאי לאמה 9

). 165, 2006(, אנרגיית עשייה; אנרגיה שנובעת ממאמץ נכון: "טל מתרגם. כהתלהבות, בהקשר הטיבטי, כמאמץ או כאנרגיה ולעתים
אני ". מוטיבציה נלהבת"או , "מאמץ נלהב"יק יהיה לתרגמן בהקשר זה כשמדו zeal-ולעתים כ enthusiasm - כ viriyaבאנגלית מתורגמת 

לאו דווקא , enthusiasm-בשונה מ, לבדו עלול להישמע קשה מדי ואילו התלהבות לבדה" מאמץ. "תועלת רבה" נלהב- מאמץ"מוצא שבביטוי 
בות חוטא לכוונה המקורית של הכתבים ועלול כהתלה viriyaאני חש שתרגום . השילוב בין השניים יוצר איזון. קשורה להשקעת מאמץ

 –" השקעת אנרגיה"או " אנרגיה"ולעתים " מאמץ נלהב"או , "מאמץ" –לכן אעדיף להשתמש במושגים . להוביל להבנה לא נכונה של מושג זה
 .כתלות בהקשר

 .138, 2000, לאמה- הדלאי 10
 .'שת התרגוליםעל חמ': בפרק, חלק רביעי, הסוטרה על עירור האמונה במהאיאנה 11

12 Acariya Dhammapala, A Treatise on the Paramis - From the Commentary to the Cariyapitaka, Kandy: Wheel: 

Buddhist Publication Society, 1978. Retrieved from "Access to Insight" at: 

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/wheel409.html  כל הציטוטים הבאים של דהאמהפאלה הם מהטקסט הזה.  
 .141, 2000, לאמה- הדלאי 13
טיים מתייחסים גם חמשת ציוויי המוסר הבודהיס. 'על חמשת התרגולים': בפרק, חלק רביעי, על פי הסוטרה על עירור האמונה במהאיאנה 14

 .להימנעות מחומרים רעילים שגורמים לערפול התודעה



מצוינת , חוסר היכולת לעשות רע –התחזקות של ההתנהגות המוסרית . �מאפשרי� את ההתבססות על הדר

  .במקומות רבי� כעדות להתפתחותו הרוחנית של מתרגל

. קיימי� שלושה סוגי� של סבלנות. היא מצב תודעה של איפוק לנוכח פגיעה הנגרמת על ידי אחרי� סבלנות"

והשלישי ; השני הוא לקבל על עצמנו קשיי� ברצו� ;הראשו� הוא לא להיות מוטרד מפגיעות הנגרמות בידי אחרי�

דהאמהפאלה מייחס לסבלנות את האיכות של . 15"הוא להיות מסוגל לשאת בקשיי� הכרוכי� בתרגול הדהרמה

באיכות של . התנגדות�הביטוי שלה היא סובלנות ואי; רצוי�הפונקציה שלה היא סיבולת לנחשק וללא; קבלה

חשוב . סבלנו רב מאושרנו, לעתי� תכופות, בחיי� הרגילי�: "הנחת�מציאות אי הכוונה לקבלה סבלנית של, קבלה

הסבלנות . 16"מאוד להיות מסוגלי� לראות את כל התנסויות הסבל הללו בהקשר של קידו� תרגול הדהרמה שלנו

: היא מעוגנת בהבנה של האמת הנאצלת הראשונה. הנה אפוא יצירה של מרחב להתמרה של נסיבות קשות לתרגול

�חשוב לשי� לב שמדובר בסיבולת כלפי הלא. נחת�היכולת לשאת אי –לאור זאת מתפתחת סיבולת . הסבל ישנו

התנגדות לנסיבות �פיתוח הסבלנות מביא לסובלנות ואי. היכולת לוותר על הנחשק –רצוי א� ג� כלפי הנחשק 

  . החיי�

הדגש פה הוא . לנות כלפי פגיעות מאחרי�מעניי� לשי� לב שהדגש בפיתוח סבלנות הוא בראש ובראשונה על סב

, מוסריות היא אקט של הימנעות מפגיעה בזדו�, הנדיבות היא אקט פעיל של אהבה. בפעולה�אפוא על תרגול סביל

�לסבלנות יש פה איכות של אי. סבלנות היא הימנעות מפגיעה ג� כאשר לכאורה גבולות המוסר מתירי� זאת

  :שופכי� אור על איכות זו' ה בתי� על התמרת התודעהשני בתי� מהחיבור שמונ. אלימות

  כאשר אחרים מקנאתם בי

  ,ומשמיצים אותי, מתעללים בי, פוגעים בי

  מי יתן ואקח על עצמי את התבוסה

  .ואציע לאחרים את הניצחון

  ,כאשר אדם לו עזרתי

  ,או תליתי בו תקוות גדולות

  ,מחזיר לי בדרכים פוגעות מאוד

  .ו מורה יקר ערךמי יתן ועדיין אראה ב

  

הבית השני . סבלנות כלפי הפגיעה ונדיבות בהצעת הניצחו� –בבית הראשו� יש תרגול סבלנות ע� איכות של נדיבות 

החיבור קורא לנו להתייחס לאותו אד� כמורה . כפיות טובה קיצונית של אד� יקר –נות� דוגמה של חוויה קשה 

בבית הראשו� תרגול הסבלנות מופנה . יבות קשות לתו� התרגולהתייחסות שמהווה אמצעי בהתמרת נס, יקר ער�

למרות , בשני המקרי�. החוצה ואילו בבית השני תרגול הסבלנות מופנה פנימה לתהליכי� פנימיי� של התמרה

�קורא לנו תרגול זה לאי, למרות ששמורה לנו הזכות להגיב ולהתגונ� בתו� גבולות ההתנהגות המוסרית, שפגעו בנו

  . להתמרת הנסיבות לתרגול, לקבלה של המציאות ,תגובה
  

תרגול נדיבות כלפי כלל . דהאמהפאלה מציע תפיסה לפיה המעלות מסודרות לפי סדר הוראת� והתפתחות�

נדיבות . זאת לאור תפיסה לפיה יש פרדוקס בלפגוע במי שהיית נדיב כלפיו. הברואי� מביא לפיתוח מוסריות

ההימנעות מפגיעה  –תרגול המוסריות . תביא למוסריות, י כלפי כל בני האד�באופ� שוויונ –שמתרגלת כראוי 

אנחנו נמנעי� מלקחת דברי� אליה� אנו משתוקקי� . יש בו תרגול של משמעת עצמית ושל סבלנות –באחרי� 

המשמעת . רצוי�על ידי כ� אנו מפתחי� סבלנות לנחשק וללא. ולשנות נסיבות לא נעימות באופ� שיפגע באחרי�

  . האנרגיה המצויה בבסיס היכולת להשקיע מאמ�, של אנרגיה, מביאה בתורה לפיתוח של עצמה, הזו

עליו , אל לו להיות נרפה בעשיית טוב: "כ� נלהב מאמ�על פי הסוטרה על עירור האמונה במהאיאנה יש לתרגל 

להועיל לעצמו , בי� שוני�עליו לתרגל בחריצות מעשי� טו... עליו לטהר עצמו מפחדנות, להיות יציב בנחישותו

לעשיית טוב ולשחרור : המאמ� הנלהב מנותב אפוא לשני כיווני�". ולאחרי� ולשחרר את עצמו במהירות מסבל

והביטוי שלו הוא ; הפונקציה שלו היא לבצר; נלהב יש איכות של שאיפה�על פי דהאמהפאלה למאמ�. מהסבל

                                                 
 .142, 2000, לאמה- הדלאי 15
 .145, 2000, הדלאי לאמה 16



. 17ההתכוונות להתעורר למע� טובת כל הברואי�' כונההתכוונות הנ'המאמ� הנלהב קשור ל. נלאה�היות בלתי

הנלהב מבצר �המאמ�. התכוונות זו גורמת לאד� לתרגל את השיטות השונות שיביאו לשחרור ובתוכ� עשיית טוב

מאמ� דמוי : "18את התודעה על ידי כ� שהוא מחס� אותה מפני מעכבי התודעה ככל שהיכולת לעשיית טוב גוברת

... על מנת להשיג את המאמ�... בכל סבל או קושי במהל� פעילות� למע� רווחת האחרי� שריו� מאפשר ל� לשאת

מאמ� על פי הפסיכולוגיה הבודהיסטית הנו הגור� . 19"העצלות –לזהות את המכשול למאמ� , ראשית, עלי�

הבאת . ככל שאתה מחזק את גור� החריצות במאמ� אתה מחליש את העצלות. הפסיכולוגי ההופכי לעצלות

כ� שרגשות מאמללי� לעול� לא יכולי� , פירושה שהתודעה לעול� אינה עצלה, היכולת להתאמ� לידי שלמות

עלי� להרהר בעובדה שלתרגול : "ההתגברות על העצלות נעשית באמצעות מדיטציית קשב מעמיק. להשתלט עליה

ממוקד רק ברכילות חסרת עלי� ג� לראות את הנזק ואת חוסר התועלת בעיסוק ה. הדהרמה יש תוצאות רצויות

עלי� לטפח את כוחה של , בנוס3: "הגברת השמחה נעשית לא רק על ידי החלשת העצלות. 20"טע� וכ� הלאה

הגישה של . חשוב מאוד שה� יהיו מלווי� בכישרו� השמחה, בכל פע� שאתה עוסק בתרגולי� אלה. השמחה

היכולת של הרגשת השמחה . שעת משחקהרגשת השמחה וההנאה בתרגול צריכה להיות כהנאת� של ילדי� ב

אל ל� להזניח את כוח , יחד ע� זאת. וההנאה בתרגול הדהרמה גוברת על תחושת הסיפוק מהישגי� משניי�

, שלאחר מכ� תחוש רענ�, חשוב להתרגע כ�, כאשר אתה משקיע מאמצי� בתרגול� ומרגיש עיי3 ומותש. הרגיעה

לאמה שמאמ� נלהב אי� פירושו הימנעות � בסו3 דבריו מבהיר הדלאי .21..."מלא אנרגיה ומוכ� לעסוק שוב בתרגול

הוא מזהיר ג� מפני תרגול חד ממדי שבו למשל בניסיו� לפתח ריכוז אנחנו מפתחי� כעס או שנאה . ממנוחה

כאשר לוח� : "הוא תשומת הלב –הגור� המאז�  –הכלי שבעזרתו אנו נשמרי� מפני תרגול חד ממדי , עצמית

עלי� , כאשר אתה מייש� את כושר המאמ�, באותו אופ�. ללא היסוס, הוא מרי� אותה מיד, שומט את חרבו

. מצבי תודעה שליליי!כ� שלא תיפול לידי השפעת� של , הלב המתמדת�לייש� ללא הפסקה את כושר שימת

הלב המתמדת משמשת כגור� העיקרי להגנת עצמ� מפני רגשות מטרידי� אחרי� בתהלי� השקעת �שימת

הלב � תשומת' חרב'על ידי אחזקה מתמדת ב, הדר� בה מבצר המאמ� את תודעתנו הנה אפוא. 22..."�המאמ

  : 'שמונה בתי� על התמרת התודעה'מאמ� זה מתואר בחיבור . ששומרת על התודעה מפני מצבי� שליליי�
  

  .מי יתן ובכל מעשי אחקור את מעמקי תודעתי"

   –וברגע שעולים בי מחשבות ורגשות מאמללים 

   –משום שהם מסכנים אותי ואת האחרים 

  ".מי יתן ואתמודד איתם בעוז ואמנע אותם
  

המאמ� לשמר את . ושמירה מתמדת מפני מצבי התודעה השליליי�, לב חקרנית מתמדת�מתוארת פה תשומת

זו לא  –מאמצי� שיש בה� את החופש שבמשחק, הלב והמאמ� לעשות טוב הנ� מאמצי� שמחי��תשומת

היא מלאה בשמחה ג� . לב� המהנה של ילדי� בעת משחק�היא מדומה לתשומת, רה וקדורניתלב חמו�תשומת

  .במאמ� יש הגשמה של התכוונות זו ולכ� שמחה. להתעורר למע� רווחת כל הברואי� –לאור ההתכוונות 
  

ני רצוי מחזקת את יכולת המאמ� שהנו כלי חיו�היכולת לשאת את הנחשק ואת הלא –ראינו אפוא שהסבלנות 

כ� , ראינו ג� שתפישת הפיתוח של המעלות מניחה שככל שנתפח יותר חריצות לעשיית טוב. בפיתוח תשומת הלב

הנלהב � חיזוק מעלת המאמ�. ג� תגדל חריצותנו התודעתית בתרגול הריכוז ונוכל להתגבר על המעכבי� השוני�

                                                 
נלהב -בתוך המעלה של מאמץ. מתייחס לעשר המעלות במסורת התהרוואדה ששונות מאלה שאני מציג כאן, הוגה תהרוואדי, דהאמאפאלה 17

האיכות של נחישות הנה התכווננות כלפי הדרישות . מאמץ נלהב ונחישות: עלות מאלה שבמסורת התהרוואדהאותה הצגתי כאן מוכלות שתי מ
ניכר אפוא שגם במסורת . הביטוי שלה הנה יציבות מלאה במילוי המשימה; הפונקציה שלה היא להתגבר על הפכיהן; של ההתעוררות

 .התהרוואדה מוכלת ההתכוונות הנכונה בתוך המעלות
 If he never abandons these practices, he will be able to avoid the various hindrances as: י עירור האמונה במהאיאנהעל פ 18

his capacity for goodness increases.. 
 .147, 2001, הדלאי לאמה 19
 .147, 2001, הדלאי לאמה 20
  .149-150, 2001, הדלאי לאמה 21
  .הדגש במקור. 150, 2001, הדלאי לאמה 22



דות שיטות המדיטציה השונות ראינו את בדיו� או. ריכוז –מחזקת אפוא בשני אופני� את תרגול המעלה החמישית 

ג� . המעלה השישית והאחרונה, ויפסנא –לפיתוח חוכמה , סמטהא –הקשר ההכרחי בי� פיתוח ריכוז 

  . דהאמהפאלה מציי� כי הגור� הישיר לתבונה הנו ריכוז
  

המאמ� הנלהב : חיזוק של כל אחת מהמעלות פותח דר� לחיזוק� של האחרו�. תהלי� הפיתוח הוא ספיראלי והדדי

תרגול הנדיבות תו� מאמ� . אני יכול לתרגל יותר נדיבות, ככל שגדלה היכולת שלי להתאמ�. מכוו� לעשיית טוב

הפעולה החיצונית של נדיבות . נלהב מביא בתורו לצמיחת המוסריות שמחזקת בתורה את הסבלנות ושוב המאמ�

, אלה בתור�. סבלנות ומאמ� נלהב –טאליות מביאה לחיזוק� של האיכויות המנ, ושמירה קפדנית של מוסר

המשמעת המנטאלית צומחת וכ� החוכמה . סמטהא וויפסנא –מביאות לחיזוק של התרגולי� המדיטטיביי� 

  . כ� מתקיי� תהלי� הדדי של פיתוח, ומחזקות שוב את האיכויות ואת המעלות של הפעולה החיצונית

. � מדיטטיביי� מצויות האיכויות של סבלנות ומאמ� נלהבבצומת בי� תרגולי� של פעולה חיצונית ותרגולי

התרגול החיצוני מחזק את . איכויות אלה משמשות גשר שמחדד את החשיבות ההדדית של שני סוגי התרגול

זו . על המתרגל לדעת בכל שלב איזה תרגול הוא המתאי� ביותר עבורו. והפנימי את זה החיצוני; התרגול הפנימי

ודהיסטיות השונות ממליצות על לימוד ע� מורה שיכול לסייע לתלמיד לדעת מה התרגול הסיבה שהמסורת הב

  .המתאי� ביותר עבורו בכל שלב

אציג , הבודהיסטית באשר לקשר בי� התנהגות לבי� תהליכי� של התמרה תפיסהכדי להגביר את הבהירות באשר ל

  :חוק הקרמה –כעת את חוק הסיבה והתוצאה הבודהיסטי 

  



 ?כיצד נוצרי! התניות והרגלי! תודעתיי! –מה חוק הקר 3.4
  

  הם קשורים , הם נובעים ממעשיהם, הם יורשי מעשיהם, כל היצורים הם בעלי מעשיהם"

  . 23"כך יהיו חייהם, שפלים או נאצלים, כמו מעשיהם. מעשיהם הם מקלטם; למעשיהם
 

אבל בתיאוריה הבודהיסטית של . 'ייהעש', 'פעולה'הוא ' ַקְרַמה'הפירוש המילולי של המלה ", על פי ראהולה

הפסיכולוגיה . 24"ולא לכל פעולה' פעולה רצונית'הכוונה היא א� ורק ל: הקרמה למונח זה יש משמעות מסוימת

הנחה זו  .25כל פעולה מכוונת שאנו עושי� מטביעה חות� בתודעתנו, הבודהיסטית מניחה כי כל פעולה רצונית

תוצאה בי� פעולותינו המכוונות בעבר לבי� � שמגדיר קשר של גור�, יבתיותחוק הס ',חוק הקארמה'עומדת בבסיס 

פעולות . כל התנסויותינו ה� תוצאה של הבשלת החות� של פעולות שביצענו בעבר, על פי חוק זה. ההתנסויות שלנו

ע� רעיונות כי אי� לבלבל את תורת הקרמה  ראהולה מדגיש. 26פעולות חיוביות יביאו לאושר, שליליות יובילו לסבל

והוא , יוצר החוק, שהוא השופט, צומחי� מהתפיסה של ישות על או אלוהי�"משו� שאלה , של שכר ועונש

כל ... של פעולה ותגובה, היא תיאוריה של סיבה ותוצאה, לעומתו, תיאוריית הקרמה... שמחליט מה צודק ומה לא

אלא בתוצאה ", כי לא מדובר בשכר או עונש מבהיר ראהולה". פעולה רצונית מולידה את השפעותיה ותוצאותיה

  .27"מהחוק שלה עצמה, שנולדה מסגולותיה של אותה פעולה

של מחשבה  ְדפ$ס: מותירה כל פעולה ְמכ$ֵוֶנת שלנו חות� או דפוס מנטאלי, על פי הפסיכולוגיה הבודהיסטית

מחשבתיות הת תני&הַ ה, הנטיות שלנו, דפוסי המחשבה וההתנהגות שלנו ה� ההרגלי� שלנו. והתנהגות

על פי תורת הבודהה דפוסי� אלה מעצבי� לא רק את ההתנהגות שלנו אלא ג� את הדר� בה . שלנו והתנהגותיות

דפוסי� אלה ה� אחד הרכיבי� החשובי� בתודעה שלנו וה� משפיעי� במידה . את ההתנסויות שלנו י!וִ ח&אנו 

מה �א� יש לנו נטייה לגנוב ולפתע נאבד דבר, לדוגמה, כ�. 28רבה על האופ� בו אנו חווי� ומפרשי� את המציאות

עלול שלא להעלות , אד� שאי� לו שו� נטייה לגניבה, לעומת זאת. הנטייה שלנו תהיה להניח שהחפ� נגנב, יקר ער�

  . אפילו את דעתו את האפשרות של גניבה ולהניח שהחפ� אבד

לעומת . הרי שהכוונה הזו יוצרת חות�, )זדו�(ה לפגוע באחר א� בצענו פעולה רצונית מתו� כוונ, על פי חוק הקרמה

, א� נגנב חפ� יקר, כעת. ג� לפעולה זו חות�, א� אנו מבצעי� פעולה כאשר ההתכוונות שלנו היא של חמלה, זאת

אד� שיש לו נטייה לפעול מתו� זדו� יניח שהגניבה נעשתה בזדו� וסביר להניח שתתעורר בו תחושה דומה כלפי 

�מצבו הסוציו(, עשוי להעלות על דעתו מחשבות של חמלה על הגנב, אד� שנוטה לחמלה, לעומת זאת .הגנב

ופ� שבו הא, במקרה השני). ב"הסבל הכרו� בפעילות מעי� זו וכיו, הגורל שהביא אותו לעסוק בגניבה, אקונומי

הא� , ו חווי� אנשי� אחרי�אלא לאופ� שבו אנ, לשאלה א� גנבנו בעבר או לא קשור ההיחווינו את הגניבה לא 

ההגדרה של חוק הקרמה מגדירה כי . אנו חווי� אות� דר� פרדיגמה של זדו� או דר� פרדיגמה של חמלה

ג� א� הובילה , התכוונות של זדו�, פעולות קטנות של זדו� לאור� שני� – 29"הפוטנציאל הקרמי מתעצ� ע� הזמ�"

  . יה חזקי�התנ אועלולה ליצור דפוס מחשבה , למעשי� קטני�

על גו3 או על אנרגיה לטובתו של אד� אחר , הוויתור על רכוש. באותו אופ� פעולות של נדיבות מייצרות חות� קרמי

ייווצרו , א� ההתכוונות היא התכוונות של אהבה או חמלה. ג� במקרה הזה הכל תלוי בהתכוונות. מותירה חות�

ייווצר דפוס של אמונה בתרגול , נות של חיזוק התרגולא� ההתכוונות היא התכוו. דפוסי� של אהבה או חמלה

אנו עשויי� לחוש אהבה או  –עשויי� דפוסי� שכאלה לעלות , כאשר אנו חווי� התנסויות שיש בה� קושי. ובדר�
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ִניֵטה , במידה שההתכוונות שלנו הייתה תרגולית והתרגול מרכזי בחיינו, לחילופי�; חמלה כלפי גור� הקושי

  .ולנסות להפו� את החוויה לתרגול להיזכר בתרגול

נדיבות היא פעולה . על תרגול הנדיבות, בכל הזרמי�, גישה זו מסבירה את הדגש הרב ששמה תורת הבודהה

פעולה . מאמ� או מדיטציה, סבלנות, היא פשוטה יותר מתרגול מוסר. כל אחד יכול לבצעה, רצונית פשוטה יחסית

שההתכוונות בבסיסה של פעולה של , משו� שקיימת הסתברות גבוהה, זו כמעט תמיד תיצור דפוס קרמי מיטיב

  .תהיה להיטיב ע� האחר ותמיד יהיה בה אקט של וויתור, מת� לאחר
  

את  ח&ֵוהאלא לאופ� שבו הוא , התנסויות חווה האד� ילוֵא חשוב להדגיש כי חוק הקרמה אינו מתייחס לשאלה 

. ות רבה הרבה יותר לחוויה האנושית מאשר לנסיבות החיי�תורת הבודהה מייחסת חשיב. 30ההתנסויות האלה

. בעת החוויה תכי הדבר היחידי שחשוב הנו התגובה התודעתי, דאסה בהיקובודההמדגיש , במאמר על חוק הקרמה

התייחסות זו מתיישבת היטב ע�  .31נעדרוסלידה או בורות או שה� , הא� היו נוכחות בעת החוויה השתוקקות

מה שחשוב . יהיו נסיבות החיי� אשר יהיו, הקיו� ספוג בדוקהה. כולנו חווי� דוקהה. נאצלותארבע האמיתות ה

חוק הקרמה מניח שכל פעולה שההתכוונות . הנו הא� בעת חוויה נוכח הגור� לדוקהה או שהוא נעדר, אפוא

תחזק את  .מטרידי�תחזק את נטייתנו לרגשות ה, סלידה או בורות, בבסיסה הנה התכוונות של השתוקקות

כאשר אנו פועלי� מתו� תעתוע , מצויי� בתודעתנו המתעתעת הנחת� אישורשי . נוכחות מקור הדוקהה בתודעתנו

  . אנו מעצימי� אותו

�תורת הבודהה מניחה כי פעולה לא. זו בדיוק הסיבה בשלה מדגישה תורת הבודהה את האימו� החמור במוסר

הנחה זו  .בבורות עצמי שמקור��וריכוז ידה או אנוכיותסל, השתוקקות –שורשיה תמיד בתעתוע , מוסרית

מצב תודעה של הימנעות מעיסוק בכל מצב או אירוע שיתבררו : "מקופלת בהגדרתה של תורת הבודהה למוסריות

"כמזיקים לאחרים
הוא . וג� האימו� הראשו� בדר� שמונת הנתיבי� התרגול במוסריות הוא ג� המעלה השנייה. 32

. חיוביות –התניות  –הנדיבות היא פעילות וולונטרית שמטרתה יצירת קרמה . ל הבודהיסטייסוד מכונ� בתרגו

תרגול . מוסריות הנה פעילות של הימנעות שמטרתה להג� על התודעה מפני חיזוק� ויצירת� של התניות שליליות

הימנע מפעילויות כ� תגדל היכולת שלנו ל, אנוכיות�המעלות מניח שככל שנטפח התניות חיוביות שמקור� באי

, מבחינת החשיבות. סדר של תרגול. זהו סדר מתודי. לכ� מופיע תרגול הנדיבות ראשו�, שמקורה בהתניות שליליות

  : הְדַהַ;הַ:אַדה מסדרת זאת כ�. ראשונה ,ההימנעות מפגיעה, באה המוסריות
  

  ,הימנע מרע" 

  ,עשה טוב  

  .טהר את התודעה

  .33"זוהי תורת הבודהה

. הימנעות מיצירת עוד דוקהה –אלא בהימנעות מרע , סר הבודהיסטית איננה מתחילה בעשיית טובתורת המו

שמניחות נחת ועלולות להצדיק פעולות לא מוסריות בש�  תפיסותבניגוד ל. הנחת� זו קשורה להנחת אי תפיסה

הנחת הקיומית �יות שאיה. נחת נוספת�שו� דבר אינו מצדיק יצירת אי .הבודהיז� אינו מצדיק פעולה שכזו, הצדק

  .אי� שו� הישג אות תוצר בעול� שמצדיק את העצמתה, היא הבעיה איתה מתמודדת תורה זו

יש לזכור ע� זאת . עשיית טוב קודמת. מופיעי� שלישיי� בסדר החשיבות, תהליכי הפיתוח, טהור התודעה

כלולי� , נות אליה� היא עשיית טובתהליכי פיתוח של התודעה שההתכוו. היא עניי� של התכוונות' עשיית טוב'ש

  .אלימות�אי. פגיעה�לאי. קיימת קדימות להימנעות מרע, א� עדיי�. בתרגול השני
  

. 'זרעי� של קרמה'בתורת הבודהה רווח הדימוי המתייחס לתודעה כאל שדה חקלאי ואל פעילויות ְמ>$ַונ&ת כאל 

הפעילות המוסרית הנה . � חיוביי� בשדה התודעה ועיבודובדימוי זה פעולה של נדיבות הנה פעילות של זריעת זרעי

                                                 
בהקשר . לאמה יוצרת קשר בין פעולה לבין תוצאותיה החומריות- הגישה אותה מציג הדלאי. גישות שונות בבודהיזם מגדירות קרמה אחרת 30
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  .141, 2001, הדלאי לאמה 32
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  Avoid Evil, Do Good, Purify the Mind, This is the teaching of all Buddhas. (Dhammapada 183). 



הדימוי . הימנעות מזריעת זרעי� שיסכנו את השדה ועקירת צמחי� מזיקי� �פעילות של שמירה על השדה 

עלולי� זרעי� , בשדה בור המלא בצמחי� טפיליי�: החקלאי מסייע לנו להבי� את מורכבותו של חוק הקרמה

אז , השמירה על השדה מפני צמחי� ומזיקי� חיונית לפיתוחו. א� נזרע זרעי� רבי��ג�, מיטיבי� שלא להיקלט

ריכוז ותובנה ה� זרעי� עדיני� יותר אות� נית� לזרוע רק על אדמה נקייה , בדימוי זה. נית� לזרוע מיטיבי�

לכ� , צי�הלב שצמחו והיו לע�בצמחי� אלה זקוקי� לצל שמספקי� לה� צמחי ט$. מדושנת $תחוחה, ממזיקי�

  . הסבלנות והמאמ� הנלהב ה� איכויותיו של הגנ� המסור .לב כבסיס לפיתוח ריכוז�נדרש פיתוח בסיסי של טוב

צפויי� משפיעי� על �פרמטרי� שוני� ובלתי. קשה לדעת אילו צמחי� יעלו יפה ומדוע. חקלאות היא מדע מורכב

אנו זורעי� . הה שאל לנו לצפות לפירות הקרמהלכ� מדגיש הבוד. הסביבה הצמחית, האקלי�, הרכב האדמה –כ� 

אי� אנו יודעי� א� זה ע� שנות� פרי תו� שנה או תו� . כשאנו זורעי� זרע של ע�. זרעי� שאיננו מביני� את טיב�

על הגנ� המסור . נות� הע� בשנותיו הראשונות פירות בוסר, אי� אנו יודעי� א� כחלק מהתפתחותו. שבע שני�

עליו , עקרו� הקרמה יוצר את ההבחנה בי� זרעי� מיטיבי� לכאלה שאינ�. משי� במאמ� הנלהבלגלות סבלנות ולה

אי� לו דר� לדעת מתי יבשילו הפירות ומה יהיה טיב� . להמשי� לטפח את הצמחי� המיטיבי� ולשמור על השדה

לכל הפחות בקריאה של או , ברור ג� הצור� בהתייעצות ע� מומחה לגינו�, לאור מורכבותה של פעילות זו. המדויק

  .34ספרות בנושא

הוא זה שקובע את החיוביות או את השליליות ", והוא בלבד" המניע שמאחורי הפעולות"לאמה מדגיש כי �הדלאי

א� המניע אינו ; הופכות להיות חיוביות, כל הפעולות שאותו מניע עומד מאחוריה�, א� המניע הוא טוב. שלה�

, למרות שייתכ� והפעולה עצמה תיראה די אלימה, א� המניע מוסרי... ת שליליותכל הפעולות הופכות להיו, מוסרי

, פי שייתכ� שהפעולה תיראה מועילה וחיובית�על�א3, בעוד שא� המניע אינו מוסרי ומפוקפק; היא תביא לאושר

צרי� לתרגל הוא מבהיר את האופ� בו , לאור דגש זה. 35..."הכל תלוי בתודעה. במציאות היא תהיה פעולה שלילית

עלי� לתרגל נדיבות מתו� כוונה של : "תחילתו של התרגול צרי� להיות תמיד בהתכוונות נכונה. את פיתוח המעלות

יש להקדיש את תרגול הנדיבות לרווחת ", לאחר ביצוע הפעולה". רצו� להשיג התעוררות למע� האחרי�

לכ� יש להקדיש . תרגול מדויק של התכוונותפיתוח המעלות צרי� להיות , לאור חשיבות ההתכוונות. 36"האחרי�

אסור ל� לעשות זאת , כאשר אתה עוסק בנתינה באופ� ממשי: "במהלכה ואחריה, קשב להתכוונות לפני הפעולה

שהרי ה� תורמי� , עלי� לראות בה� מקור של טוב לב שופע. כלפי מושאי הנתינה של�מתו� גישה של רחמי� 

, בקצרה. חומרית ולאלה שסבל� גדוללב מיוחדת לעניי� � � להעניק תשומתיעל... להתקדמות� בתרגול הדהרמה

עלי� תמיד לראות ולציי� את סגולותיה� הטובות של האחרי� ולא לדבר לעול� , בכל עת שאתה מתרגל נתינה

   . 37"בגנות�

הנה כי  הנחת היסוד של תרגול המעלות. תוצאה�תרגול המעלות מעוג� אפוא בהבנה של חוק הקרמה והקשר גור�

עשוי להביא לשינוי תודעתי , שינוי של פעולה –הנחה  לפיה שינוי התנהגותי , 38"אחרי המעשים נמשכים הלבבות"

  .להתמרת התודעה –
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