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 להרוג את הכעס
 

 הפרק על אורך רוח

 המדריך לחיי לוחם הרוח :שנטידווהמתוך ספרו של מאסטר 

 
 1שיעורי בית, שיעור תשובות ל

 

 הכעס. תחומים בחיינו שעליו חל הלימוד על חיסולשל תאר את הטווח הרחב  .1

 

הדיון חל על טווח רחב של תחומים החל מחיינו האישיים, המשך בקבוצות השונות שאליהן אנחנו 

 שייכים וכלה לתחום של המדינה וליחסים בינלאומיים. 

גם כל סוג של כעס על משהו כגון פקק תנועה, או מזג האוויר; או  כולל שנטידווהשל מאסטר  דיוןה

 או ההופעה החיצונית שלנו. ,טיס האשראי, או המשקל שלנוחרדה ועצב בשל גובה החוב בכר

כעס מתייחסת גם ה של שנטידווההתפיסה של מאסטר שחרונה ואולי החשובה ביותר היא הנקודה הא

מגיבים לאלימות, בין כאשר אנו מחליטים לכלוא מישהו או  ,כקהילה או כאומה ,לאופן בו אנו

שפרק זה על אורך הרוח הוא  אןמכמלחמה. ההחלטה לקחת חלק באלימות רחבת היקף כמו 

 למעשה גם התפיסה הבודהיסטית האולטימטיבית לגבי שלום.
 

 

ישנן שתי מחלקות עיקריות של שיטות להתמודד עם כעס וסיבותיו. תאר אותן והסבר את ההבדל  .2

 העיקרי ביניהן.

 

יטות אלה ניתן יכיר לנו מגוון רחב של שיטות להתמודד עם כעס. רובן של ש שנטידווהמאסטר 

לכנות "עזרה ראשונה" או פתרונות זמניים המתאימים לשימוש כאשר המצב "מתחמם": כאשר 

אנו נלמד גם  ךארמה מסוימת. לעד  ,האדם או המצב המכעיסים אותנו מתעצמים או חוזרים על עצמם

קות. וקה של קארמה וריאת השיטה האולטימטיבית: זו המבוססת על השקפת עולם, או על הבנה עמ

כעסנו, ופועל כסיבה את הגורמים  אובייקטיםתרון זה שם קץ מוחלט לקיומם של היישום של פ

 ספור ברואים.ניכולת להיות לעזר לאיה ה:האר גימיידית עבורנו להש

 

 

 מהו טקסט המקור שממנו נלמד? תן את שמו ואת שם המחבר בסנסקריט, טיבטית ועברית. .3

 

 , יי לוחם הרוחמדריך לחאנו נשתמש כטקסט המקור ב

kA$-&u0-={1=-+.8m-] }+-.-;-8'v#-.k 

Jangchub sempay chupa la jukpa 
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 , המשך:1שיעורי בית, שיעור תשובות ללהרוג את הכעס, 

 

 לסה"נ(, 800שנכתב על ידי הבודהיסט ההודי מאסטר שנטידווה )בערך 

U }0-+.},-6m-0-[k 

Lopun Shiwa hla 

 

 

תן גם את המילה  –רוח, המוזכר בשם הספר? )מסלול טיבטי מיהו הבודהיסטווה, או לוחם ה .4

 לבודהיסטווה בטיבטית(

 

מתוך חמלה  יםמונעאו היא הוא את עצמו ואת רוחו. ומשכלל הבודהיסטווה הוא אדם קדוש שמאמן 

כל עוד לא הגיע רצון לעזור להם ברמה הולכת וגדלה. הבודהיסטווה מבין שו ,ואהבה גדולה לבריות

הוא מתאמן באימונים ספציפיים תו לעזור לאנשים היא מוגבלת, ובגלל שחמלתו גדולה, יכוללהארה, 

לא לטפל במחסור שלהם, אלא לבער את : כדי להיות מסוגל לעזור להם בצורה אולטימטיבית

  , וכך הלאה.לא לטפל במחלה שלהם אלא לבער את המחלה שלהם; המחסור שלהם

 A$-&u0-={1=-+.8k 

JangChub Sempa 

 

 

 ספר מעט על חייו ומתי הוא חי. מי היה מאסטר שנטידווה? .5

 

מאסטר שנטידווה היה בן מלך בהודו העתיקה, הוא חי בערך במאה התשיעית לספירה. אביו, הועיד 

אותו להיות יורש העצר, אך ליבו של שנטידווה הצעיר כלל לא נימשך למלכות. בערב שלפני 

שאסור לו לשבת מכך בין , והושרי יושב על כס המלכותבחלומו את מנג' ראההכתרתו המיועדת, הוא 

. במנזר, הוא לא הרשים את הידועמנזר נאלנדה . הוא עזב את ביתו והפך לנזיר בעל כס המלכות

הנזירים האחרים בהתנהגותו והם נהגו לכנות אותו: בו סו קו, זה שישן, אוכל והולך לשירותים. 

ממנו לשאת דרשה בפני  וקשיביאו אותו במבוכה ובלהיפטר ממנו על ידי כך שי חיפשוהנזירים 

קהל  .לו כס גבוה, ללא מדרגות, אך ברגע ששם ידו על הכס הוא נראה יושב עליו וכינה הםהציבור. 

שכן הוא גאון  ,שעשו טעות חמורה ביחסם המזלזל והנזירים הבינו ,נדהם מיופיו של הלימוד ומאזיני

 תר.גדול משכמו ומעלה, טנטריקה שתירגל בס

יצא ואז ויר, ובא התרומםחל להכמה, הוא ולפרק התשיעי של הספר, הפרק על הח וכשהגיע בלימוד

תרחק. רק הנזירים המתקדמים ביותר יכלו להמשיך לשמוע אותו מרחוק מלמד את המתחומי המנזר ו

ו התנצל . הנזיריםמאתיים מייל משם, בדרום הודו נמצא במרחק הואכמה. יותר מאוחר, והפרק על ח

הפנה אותם אל רשימות הלימוד שהיו ובמקום זאת סירב לבקשתם  אך הוא שיחזור,בפניו וביקשו 

בהמשך חייו מסופר  זהו הספר של "המדריך לחיי לוחם הרוח". ,במנזרש וטמונות בין הרעפים בחדר

 שפעל רבות למען אלפים רבים של אנשים שהיו זקוקים לעזרה.
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 , המשך:1בית, שיעור שיעורי תשובות ללהרוג את הכעס, 

 

 אורך רוח הוא אחת משש השלמויות שבהן מתאמן הבודהיסטווה. מנה אותן ותאר אותן בקצרה. .6

 

כדי להביא עצמו לשלמות הנישגבה של ישות מוארת על הבודהיסטווה לפתח שש שלמויות לפי סדר 

 מסויים:

 פיתוח נתינה ונדיבות למדרגות מאוד גבוהות. -שלמות הנתינה  .א

אי פגיעה אימון של ה :אימון בהתנהגות מוסרית ברמות שונות של נדרים –מוסר שלמות ה .ב

 טיב עם הבריות.ילה האימון בפעולות של איסוף החסד, והאימון במעשים שמטרתם בזולת,

, ואורך רוח לנוכח מכשולים לא להתכעס במצבים קשיםשהיכולת  –שלמות אורך רוח  .ג

 .בדרך הרוחנית

יכולת להשקיע מאמץ בדרך הרוחנית וחדווה שכרוכה הפיתוח –חדוות המאמץ של שלמות ה .ד

 בעשייה זו.

והשגת שלווה  פיתוח ושכלול המדיטציה למדרגות מאוד גבוהות – ציהמדיטשל שלמות ה .ה

 מדיטטיבית.

 ריקות. השגת תובנה של ריקות וראייה ישירה של –כמה והחשלמות  .ו

 

 

 שני סוגים עיקריים, שהם שונים לחלוטיןהכתבים הבודהיסטיים מחלקים את האנשים באופן כללי ל .7

 תן גם את שמותיהם בטיבטית( –. תאר מהם ואת ההבדל החשוב ביניהם. )מסלול טיבטי זה מזה

 

 . Tzur tongר טונג אנשים רגילים הנקראים צּו , הםכמעט כולנו של האנשים שהם הסוג הראשון

בלי כל קשר  ,מבחוץנו לו באים אליאיכקיימים כפי שהם מופיעים בפנינו: דברים הש מאמיניםהם 

 13u:-1*}$-k . נואלי

Tzur Tong 

 .Arya, ובסנסקריט ארייה , Pak paנקראים "פקפה"  ,נדיר ביותרומיעוט קטן שהוא הסוג השני, 

גם הם רואים את הדברים כבאים אליהם מבחוץ, אלא  .עליונים מבחינה רוחניתשהם אנשים אלו הם 

הדברים, כל משליכים את אלו שמבינים שהם ם השל הדברים, ושהם לא מאמינים שזה טבעם 

 חייהם.בע ימופמה שכל להם אחראים כן לומתוך תודעתם, התופעות והמציאות של חייהם, 

8/#=-.k 

Pak pa 

 

 מה ההבדל שבין "סיבות אמיתיות" ו "סיבות לכאורה".הסבר א.  .8

 

רה של הבוס הצועק, נוכל לאמר כי דברים קורים, במקאיך ה"סיבות שלכאורה" הן אלו המסבירות 

הוא לא קרא את הדוח או שאשתו מרגיזה אותו, או שהוא צעק עלי מפני שלא ישן טוב בלילה, 

 זה עדיין לא מסביר למה הוא צעק עלי ולא על שכנתי במשרד. ., וכולישמסרתי לו

בעולמינו הסיבות האמיתיות לכל התופעות  .הדברים קורים למהה"סיבות האמיתיות" מסבירות 

 נעוצות מעשינו אנו, וברישומים שמעשים אלו הותירו בתודעתנו. כאשר רישומים אלו מבשילים, הם

היא  עלי,הבוס  יו של. הסיבה האמיתית לצעקותאת כל מגוון התופעות והחוויות בחיינומייצרים 

 בעבר. חריםצעקתי על אעצמי שאני 
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 המשך:, 1שיעורי בית, שיעור תשובות ללהרוג את הכעס, 

 

 ב. הסבר כיצד הבנת הסיבתיות האמיתית מובילה להבנה ש "כל המלחמות בעולמי באו ממני" 

 

 אלה וואנ נו,כולם קשורים בנו הדברים שמופיעים וקורים בעולמ ,על פי הסיבתיות האמיתית

הסיבות האמיתיות למלחמה . במעשינו, בדברים שאנו אומרים, ובעיקר במחשבתנו אותם יםשמייצר

אך ורק יעה במציאות שלנו נעוצות בהתנהגות תוקפנית שלנו עצמנו, ואפילו אם זו הסתכמה שמופ

מודע שלנו. באופן זה נוכל לומר -במחשבות של תוקפנות שחזרו על עצמן והותירו את רישומן בתת

 .ןאות נושייצר אלה וואנ איתנומבאות  אכן נובעולמ יםחוו וכל המלחמות שאנש

של מיגור  , ולא נתפנה לעבודה הרוחנית העמוקה"סיבתיות לכאורה"העוד נישאר ברמה של  כל

ושום הסכמי שלום, שום  נו.בעולמשר המלחמות וגילמלקוות לא נוכל התוקפנות שבליבנו אנו, 

בליבנו את הרישומים לא יכולים להביא לשלום בר קיימא כל עוד אנו נושאים שיטות של פיוס, 

איננו חיים במצב של שלום עם העובדה שקפניות שלנו עצמנו. שהותירו בו הפעולות והמחשבות התו

שכנינו, למרות שנים רבות של ניסיונות להשיגו, מכל הסוגים והמינים, היא העדות האולטימטיבית 

ים מגיב ולהבין שכל עוד אנושכיל לה נועלילכישלונה של הסיבתיות לכאורה להסביר את מציאותנו. 

 .נווכל להפסיק את התוקפנות בעולמנלא לעולם , נושקורה ל למה בכעס או בתוקפנות

 

 איננו יכולים לראות ישירות. )מסלול טיבטי, בטיבטית( ושל כעס, שאות נזק העיקריתאר את ה .9

 

לנו כמויות עצומות של קארמה  , ומכלהשאיננו יכולים אפילו לראותיוצר השלכות הרות אסון כעס 

 שאיבדנו אותה. וו יתה לניהבכלל טובה שכנראה לעולם לא נדע ש

שנייה אחת של כעס המופנה כלפי בודהיסטווה מחסלת אלפי עידנים של קארמה טובה שצברנו 

 בעבר; ואיננו יכולים לדעת מי סביבנו הוא בודהיסטווה.

 

 
 

 אנו יכולים להבחין ישירות. םשל כעס שבה נזקיםהן מ כמהתאר  .11

 

 נזקיו של הכעס מרובים מאוד, וכוללים

 והעז שאנו חשים ברגע הכעס; את הכאב החד  .1

 מצב הרוח חסר המנוחה והירוד המלווה אותנו שעות וימים אחר כך;  .2

 –מעין הפרעה ל"כוח" האיזון הטבעי של הדברים  –ההפרעה הכללית לחיינו ולחיי אחרים  .3

 המוציאה אותנו ואת הסובבים אותנו משיווי משקל למשכי זמן ארוכים, 

 ווה; תודעה מאושרת; עונג גופני; ותודעה יציבה ורגועה.אינו מאפשר לנו להרגיש שלהוא  .4

 ; ישנה התוצאה של הפרעה בשינה לעיתים קרובות .5

 יצירתיות ומצבים מיטיבים אחרים;  םחוסהוא  .6

 התחושה המדכאת שכבודהיסטים כשלנו בעצמנו והכשלנו אחרים בכך שדחינו את הארתנו;  .7

 . להיות בקרבתנו ועוזבים אותנוהוא הורס את יחסינו עם חברים ומשפחה, המתקשים  .8
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 , המשך:1שיעורי בית, שיעור תשובות ללהרוג את הכעס, 

 

הלימוד והתרגול של המלחמה בכעס יכולים להיות מתישים ואף מייאשים במובן מסויים. ציינו את  .11

 במלחמה זו. ,ולו קטנים ,שתי התועלות העצומות היכולות לנבוע מניצחונות

 

שהם ימים  לנות קטנים אך עקביים להילחם בנטייה שלנו להתכעס יביאו ברמה המיידית, ניסיונו .א

 .טובים ונעימיםכולם 

 

לגן עדן,  , עולמנו מתחיל להשתנותטובהמידה פוחתת והולכת של קארמה  שאנו מכליםמכיוון  .ב

. ואפילו אם יהיה עלינו לשוב ולהתגלגל לתוך חיים סובלים בעתיד, מהיר בקצב הרבה יותר

כחיים משמעותיים ונעימים. אלה הם שני מובנים בהם נוכל להבין את דבריו של נחווה אותם 

 באומרו: שנטידווה

 

 בחיי הווה ועתיד תרבה שמחתו." –צמת כעסו ו"מי שהכניע ע
 
 

, ואת האובייקטים שמשתתפים בכל אחד תאר שני אופנים טיפוסיים שבהם מתעורר הכעס בליבנו .12

 מהם

 

 שני האופנים הם:

 ביקורת.בשפיטה, או בדחייה, ב ומגיבים, נומאוס עליאו , בלתי רצוי לנומשהו  יםפוגש ואנ .א

 .נולהשיג את מבוקש נוהמפריע לכלשהו מכשול  ומופיעלהשיג משהו,  יםמאד רוצ ואנ .ב

 

 האובייקטים הם: 

 .נראים לנו םשאינ יםדבר .א

  .מעוררים את תשוקתנו, ומופיע מכשול כלשהו להשגתםחן בעינינו  יםשמוצא יםדבר .ב

 

 

אינו בא לידי ביטוי  אשרמשחק המילים בסנסקריט מופיע  הפרק על אורך רוחבפסוק הראשון של  .13

 המילים.  צטט את הפסוק והסבר את משחק)וגם לא בעברית(. בתרגום הטיבטי 

 

 –חסדים שצברנו באלפי עידנים 

 בהתקף יחידי של זעם כלים ,

 ועמם כל הטוב של מעשי נדיבות ,

 ה לנאורים .וברכה ממתן של מנח

. (pratihanti), והמילה ל"להשמיד" או "לכלות" היא pratigha המילה בסנסקריט ל"כעס" היא

 a-hinsaבבסיס המילה  ושורש זה נמצא"להכות", √, hanשתי המילים מבוססות על השורש 

(ahinsa) ."או "אי אלימות , 

מיד ומכלה שנים ארוכות המש –לכעס היא "המשמיד" בסנסקריט המופיעה בפסוק המילה ש אןמכ

כל של מאמצים שעשינו בכדי לצבור קארמה טובה. נושא זה, ואותו השורש ל "הרס", מופיע לאורך 

מפציר בנו להפנות את הכעס חזרה אל הכעס עצמו  שנטידווההפרק על אורך הרוח: מאסטר 

 ולכלותו.
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המשחק של זה מקורו בהסבר על המילה "כעס" הנמצא בסוטרה הנקראת "משחק מילים 

של כעס חמור כל מקרה אישי  ש ןאישי". זה הם מציי פירושושל המילה,   prati". החלקמנג'ושרי

 שנעשתה בעבר. ,אישית ,של קארמה טובה עצומותהורס מסות 

 

 

 דון בטווח הרגשות שבהן דן מאסטר שנטידווה בדיונו על הכעס .14

 

דיון בכעס כפי שהוא מוצג בפרק על אורך רוח בספרו של מאסטר שנטידווה מתייחס בעצם לטווח ה

אך תמיד הרי  –רחב של רגשות שליליים, טווח שלם של מצבי תודעה שהם לעיתים נסתרים מן העין 

נטירת טינה, או חוסר היכולת לשחרר רגשות ; אסון, כגון להיות נוח לכעוס או להתעצבן על מישהו

עס; תחושות קנאה; כל טווח הרגשות של שמחה במפלת הזולת: להביט בסקרנות בתאונת דרכים, כ

קריאה על בעיותיהם של פוליטיקאים ושחקני קולנוע, ועד לתחושת שביעות רצון חבויה כאשר 

 ואפילו סתם להיות "במצב רוח לא טוב". ; מישהו שאיננו אוהבים בעבודה מסתבך בצרות

 

 

מדבר על הדברים ש"מזינים את האש של הנגע בלב". מהם דברים אלו? ומדוע מאסטר שנטידווה  .15

 השימוש במילה "להזין"?

 

הכעס. אם נוכל ללמוד לצמצם את אספקת מזין את על מה שוהוא רוצה שנחשוב על הכעס כיצור חי, 

 המזון לכעס, נוכל להרעיבו ולחסלו.
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 להרוג את הכעס
 

 הפרק על אורך רוח

 מתוך ספרו של מאסטר שנטידווה: המדריך לחיי לוחם הרוח

 

 2שיעורי בית, שיעור תשובות ל

 

ביאור הודי עתיק והשני מטיבט. נקוב הוא האחד  –בקורס זה, נשתמש בשני ביאורים חשובים  .1

 גםבהם חי כל אחד מהמחברים. )מסלולי טיבטי, שואת התאריכים  בשמם, ציין את שמות מחברם

 (טיבטיתב

 

" שנכתב ע"י הביאור על הנקודות הקשות במדריך לחיי לוחם הרוחהביאור בסנסקריט הוא " .א

 לסה"נ(. 1000פראג'נה קרמאטי )בערך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'ה דהרמה רינצ'ן לצב גי" שנכתב על ידי גישער הכניסה לילדי המנצחיםהביאור הטיבטי הוא " .ב

 לסה"נ( 1364-1432)
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הפרק על בשורות הפותחות את  כעס.לפיתוח המודעות רבה לחשיבות במלחמה עם הכעס יש  .2

דון ברעיון של  ".אדם שתועה דעתו, שם נפשו במלתעות הנגעים של רוחוה" ,שלמות הריכוז

 ת" בהתייחסות הן לכעס והן לתרגול הבודהיסטי היומי הכללי שלנו."סכנת התלקחו

 

לכעס יש יכולת הדומה לזו של האש, בכך שאפילו אש מזערית בראשו של גפרור יכולה להתעצם 

יבש, מוכן בכל  לשרוף עיר שלמה. החלק של "הסכנה" מתייחס לאדם שהוא, כמו שדהוולהתפשט 

מדיטציה יומית, שמירה על יומן  גוןבתרגול האישי היומי, כ התמדה אימ מצב זה נובערגע להתלקח. 

. ללא יםשוהקד םכתביהשש הפעמים, תרגול יוגה סדיר או תרגול רוחני דומה, ולימוד מתמיד של 

 .גולים אלה, אנו "בסכנת התלקחות"הנובעות מתר והשלוההיציבות ו

 

 

, והסבר את הקשר ר אותם בקצרהתא ,באופן כללי, קיימים שלושה סוגים של אורך רוח. ציין מהם .3

)מסלול טיבטי, תן את השמות בטיבטית ותיאור  שבין אלו ללימוד האולטימטיבי של הבודהה.

 בעברית(

 

אורך רוח המקבל ברצון את הסבל: להפסיק לראות בסבל משהו נורא ואיום, לכלול אותו כחלק  .א

 מהתרגול, ולהשתמש בו כדרך. 

 

 ון והמסירות ללמוד ולתרגל מגוון רחב של נושאי דהרמה.אורך רוח של ריכוז בדהרמה: הרצ .ב

 

אורך הרוח ביחס לפגיעות של אחרים: היכולת שלא להתכעס כאשר מבוקשך נמנע ממך, או  .ג

כאשר את מקבל מה שאינך רוצה; וכאשר אנשים מנסים לתקוף אותך, להרוס את המוניטין שלך 

 וכדומה.

 

משקפת את השקפת העולם  אינהודאי ש דלהגהגישה של ללמוד לשאת סבל במידה הולכת ו

טוענת כי אנו מסוגלים להרבה יותר מאשר רק זו עולם יבית של לורד בודהה. השקפת האולטימט

להתמודד היטב עם סבל: ביכולתנו למנוע ממנו מלהופיע מלכתחילה, באמצעות ההבנה של ללמוד 

 קארמה וריקות.
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נטידווה מזהה תחילה את המצב המקדים ריסון הכעס, מאסטר שבשיטות המעשיות ל נודיוב .4

 המאפשר לכעס להופיע. ציין מצב זה. 

 

כשאנו מתחילים  –המצב המקדים המאפשר לכעס להופיע הוא כשאנו מתחילים לצאת מאיזון 

 להרגיש חוסר שביעות רצון.

 

 

ייעץ לנו כיצד לעצור גורם זה לכעס. זהו אולי הפסוק המפורסם המבפרק על אורך הרוח ישנו פסוק  .5

פרק, והוא מצוטט לעיתים קרובות על ידי הוד קדושתו הדלאי לאמה. הבא את הפסוק כולו. בביותר 

 (.ובטיבטיתבעברית  רשמו -טיבטי )מסלולי 

 

 אם יש מה לעשות בעניין,

 מה טעם לכעוס בעטיו?

 ואם אין מה לעשות בעניין,

 עלת לכעוס בעטיו?מה תו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהי תרופת הנגד היכולה למנוע סיבה זו לכעס? .6

 

שמירה על הרגשה של שמחה ואושר, סירוב להתכעס בשל דברים שאיננו יכולים לעשות דבר 

 לגביהם בהווה.

 

האמת הראשונה של הסבל טוענת שכל דבר בחיינו הרגילים, כולל הדברים הטובים שקורים לנו,  .7

 מהותו סבל. האם זה נכון לדעתך? הסבר?הוא ב

 

נאמר שכל הדברים בסמסרה, סיבתם היא סבל, טבעם הוא סבל  .סבלהיא כל דבר בחיינו מהותו 

 טיבעהמכיוון שהם באים מקארמה, וקארמה  –היא סבל ואחריתם ואחריתם היא סבל. סיבתם 

דברים  –מחצית האחרת להתכלות. במקרה הטוב, מחצית הדברים שבחיינו הם טובים ומהנים וה

, להתכלותו ,להשתנות מועדים ,כל הדברים, מעצם טבעםשמציקים לנו או אינם נראים לנו. אלא ש

  .מאיתנוסופו להילקח  –ולכן גם כל דבר שהוא ברגע זה מהנה 
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, ואין שום טיולים, מסעדותן בית יפה, ידידים, גוכ בחיינו,שהטובים לכשעצמם אין כל רע בדברים 

 ,ניאלץ לסבול איננו מבינים את מהותם האמיתית של הדברים בעולמנוכל עוד פסול בהנאה מהם. אך 

 נתונים לכוחה של קארמה. בהיותם  ,מחיינו להיעלםו שסופם להתכלותמכיוון 

אשר כמת לנו להגיב לא נכון הבנה שלנו אודות טבעם זה של הדברים גור-לא רק זאת, אלא שהאי

 . נוסף סבלזו תייצר עבורנו  ה, ותגובנוחייבצרה  מופיעה

להמשיך  אם איננו מבינים את סיבותיהם האמיתיות, לא נדע כיצד –וגם אם מופיעים דברים טובים 

 מאיתנו, וניאלץ לסבול.לקחו יי אלוובמוקדם או במאוחר גם  בחיינו, םולייצר

 

 שמשחק הסבל שבחיינו בפיתוח תפנית. הסבר את התפקיד החשוב .8

 

למרבה הצער, במרבית המקרים איננו מתעוררים להבין את טבעה הסובל של הסמסרה עד שמופיע 

שאלות שבמקרה המוצלח ידרבנו אותנו לחפש  –סבל בחיינו הגורם לנו לתהות על מקורו ועל מהותו 

ציאות, לסיבתיות האמיתית שמניעה לימוד רוחני ובסופו של דבר יביאו אותנו להבנת טבעה של המ

 את גלגלי עולמנו, הבנה שתביא אותנו בסופו של דבר לאושר בר קיימא. 

ההנאות הארציות יהבו על את שים מל של הדברים בסמסרה יחדלבל וסה טבעםאדם המבין את 

ת לו הוא ישים את כל יהבו על הדרך הרוחנית ועל המורים שיכולים להורו – ויפתח תפנית ,למיניהן

 את דרכו לצאת מסבל.

 

 

שתי שורות המסבירות מדוע אנו יכולים ללמוד להתמודד עם סוגים גדלים והולכים הטקסט כולל  .9

אלה משקפות ישירות את המטרה האולטימטיבית של  שורותאם ה. צטט את השורות, סבלשל 

 (.בטיבטית גםרשמו  ,השקפת העולם של הלורד בודהה. )מסלולי טיבטי

 

אנו רואים את כל התופעות מבוסס על האופן בו התרגלנו לחשוב, על ההרגלים המנטאליים האופן בו 

 שלנו. כיוון שכך, אין שום יכולת של התודעה שלא ניתן להשיגה אם תהפוך אותה להרגל.

 אין דבר בעולם שלא בא בקלות

 אם נתמך וניזון מכוחו של הרגל.

 

 

 

 

 

 

 

 

וד של לורד בודהה, שכן זה בא, בסופו של דבר, לחסל כל זו אינה מטרתו האולטימטיבית של הלימ

 סבל, ולא רק ללמדנו להתמודד איתו.
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 –כלומר, להיות סבלניים  –מאסטר שנטידווה מביא דוגמה בכדי להראות כיצד יכולתנו לשאת סבל  .11

 שלנו, בכוח הרצון שלנו.תלויה במידה רבה מאוד במצב התודעה 

 

בם ישל –יש אנשים, כמו למשל מתאבקים למיניהם או לוחמים בקרב שמציין  שנטידווהמאסטר 

מתמלא עזוז למראה דמם המותז על ידי היריב. אחרים מתעלפים אף למראה דימום קל של אדם 

 אחר. הבדל זה נובע, לדבריו, מכוח הרצון.

 

 

לגבי קשיים ומכשולים העולים במהלך ניסיונותינו  נטידווהשאיזו עצה מנחמת מציע לנו מאסטר  .11

 לשפר את תודעתנו?

 

 אומר: שנטידווהמאסטר 

 "היוצאים למאבק בנגעים של רוחם..

 פגיעות מרובות יספגו בדרכם"

 

 

יוצאים למלחמות ה האל ולאכובשים את נגעיהם הרוחניים, הם אלה המדוע הלוחמים האמיתיים  .12

  והורגים אנשים אחרים?

 

מי שהורגים אנשים אחרים במלחמות אינם ראויים להיקרא לוחמים, כיוון שמעצם טבעם, אויביהם 

ממילא ימותו בסופו של דבר. לעומתם אלה הנלחמים בנגעיהם הרוחניים, חייבים ללמוד לשאת 

 פציעות נפשיות וגופניות בלתי פוסקות, ולבסוף לחסל אויב שהוא נחוש מאוד.

 

 

 דהיסטווה את הכוח העצום שדרוש לנצח במלחמה על נגעי רוחו.הסבר מניין שואב הבו .13

 

 .ר לאחריםוכל לעזועצמו כדי שיהוא לפתח את הפוקוס של הבודהיסטווה במלחמה על נגעי רוחו 

ומשם הוא שואב את הכוח העצום חמלתו הרבה על סבלם של כל הברואים היא שמניעה אותו, 

זה נותן כל הברואים עכשיו מחכים לו ו :ח גבית מדהימהזה נותן רו לנצח את נגעי רוחו.כדי  שדרוש

 להתמודד איתם. יםלויכ ברים שלא חלמנו שאנחנוכוח להתמודד עם ד

 

 

 אותו אנו חווים במהלך היום.שציין ארבע מעלות שיש לסבל  .14

 

 יום הן: מידי ארבע המעלות של הסבל אותו אנו חווים 

 תנו לצנועים יותר. חיים, והופך אול ביחסהוא גורם לנו לחוש עצב  .א

 הוא עוזר לנו לחוש חמלה כלפי זולתנו הסובלים איתנו כאן, במעגל הסבל. .ב

 להימנע מליצור קארמה רעה חדשה. מניע אותנוהוא  .ג

 הוא עוזר לנו ליהנות ולשמוח ביצירת קארמה טובה. .ד
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 רים מופיעים בחיינו, על פי החוקיות של הקארמה.הסבר בקצרה את האופן שבו דב .15

 

 ומצלמת וידאו, שמקליטה ורושמת כל מה שאנניתן להשוות את אופן הפעולה של התודעה שלנו ל

, או בכל אצבע צרידהכל כאלה ברישומים  65 נאמר שהתודעה רושמת. וחושבים ים, אומריםעוש

כמו זרעים שנופלים מן העץ לאדמה ומתכסים  שלנותת מודע דוגרים ב רישומים אלו. שנייה ושנייה

 טוב או רע.  נו,קורה משהו בחיים שלואז  ,הזרעים האלה נובטים בבוא זמנםבאדמה. 

כוונה  נואם הייתה לשזרע אותו, ובעיקר המעשה  את גוון שמאפייןזה נושא איתו את הכזרע כל 

אופן ש שמתלווה למעשה, הרגנרשמת גם עוצמת הכוונה,  .או להרע לזולתלהיטיב עם הזולת, 

 .אותה האיכותמבשיל עם  הואמבשיל,  הזרעוכש הביצוע, השלמת המעשה וכולי.

 התהליך של הבשלת הזרעים הקארמיים נשלט על ידי ארבעה חוקים עיקריים:

 זרע של נדיבות יצמיח שפע .נולמה שזרע הידומה באופיה מייצר תוצאה הזרע שמבשיל .1

בעוד  ,לחיים יצמיח בריאות דאגהזרע של  .ה יצמיח מחסורגניב אוזרע של קמצנות ש בעוד

 .וכוליסכנה לביטחוננו  ,מחלהתביא בחיים  שפגיעה

 . כפי שזרע קטן שנטמן באדמה עשוי להצמיח עץ ענקי, כך גםהתוצאה תמיד גדולה מהסיבה .2

 עלולה להצמיח צרה גדולה בחיי. נה באדם אחרקט פגיעה

לזרוע לדאוג ועלינו  .שיגרמו להופעתםעתי את הזרעים לא יופיעו דברים בעולמי אם לא זר .3

 הזרעים לתוצאות שאנו רוצים לראות בחיינו.את 

משום כך חשוב שנפעל לטהר  .חייב להבשיל, לטוב ולרע נוזרעבאופן רגיל, כל זרע ש .4

 זרעים רעים, ולהעצים את הטובים.

 

 

ל מנת להביא אותנו להארה. ים עאת התיאור שיש רק שני דברים הנחוצלפעמים מוצאים בלימוד  .16

  מהם דברים אלו?

 

 Drip jang -ו  Tsok sak :אלו נקראים בטיבטיתשני דברים 

שיביאו אותנו אל העונג המושלם הטובים הזרעים המכלול העצום של את  לצבור פירושו -צוק סאק 

 של הבודהה.

בים להם בתת מודע צברנו ואשר יושהזרעים ש טיהור -פירושו טיהור המכשולים  – דריפ ג'אנג

  שלנו, וסופם שיגרמו לנו סבל.
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 להרוג את הכעס
 

 הפרק על אורך רוח

 מתוך ספרו של מאסטר שנטידווה: המדריך לחיי לוחם הרוח

 

 

 3שיעורי בית, שיעור תשובות ל

 

 של לא להתכעסאמנות ה על המדריך לחיי לוחם הרוחם ביותר מתוך מיאולי המפורס םשה יםהפסוק .1

את ט . צטמוקדש לשמירת המודעותאשר , על אורך רוחלפרק בפרק הקודם דווקא  יםמופיע

 . יםהפסוק

 

 היכן זה תמצא יריעת עור כה גדולה

 שתכסה את פניה של כל האדמה?

 העור המצוי בסוליית נעלך

 .פני האדמהשקול לכיסוי כל 

 כך גם בלתי אפשרי שאוכל להפסיק

 כל אובייקט אשר יש בנמצא.

 אך אם בליבי אוכל להפסיקם

 ?מה צורך יש אז להפסיק כל השאר

 

 

לכעוס על שזה בסדר סטר שנטידווה על מנת להפריך את הרעיון אתאר את הדוגמה שבה משתמש מ .2

 מכוון. (הנראה כאילו הוא)אדם שפגע בנו באופן 

 

ם הבסיסיים של גופנו אינם אומרים לעצמם "אני חושב שאצא מאיזון ואגרום לאדם זה האלמנטי

ברמת הסוכר והמלח בדם,  ,רידים שלנוורמת לחץ הדם שלנו תלויה לחלוטין במצב הולהיות חולה". 

, גם האדם הפוגע בנו אינו פועל באותו האופן ממשוכך הלאה; הוא אינו יכול לפעול על דעת עצמו. 

הוא אינו אומר לעצמו "אני חושב שאתחיל לכעוס עכשיו". הוא אינו מסוגל לשלוט עצמו: על דעת 

 בעצמו, בהיותו נתון לשליטתם של הנגעים הרוחניים.

 

 

אם הנגעים הרוחניים הם אכן חלק מהתודעה שלנו, כיצד נוכל לטעון שהכעס שאותו הם מניעים  .3

 באדם הפוגע בנו איננו משהו שמתעורר באופן מודע?

 

כוונה מודעת; כלומר,  פגיניםמהתודעה, אך בעצמם אינם מ חלקנגעים רוחניים, כמו ההתכעסות, הם 

אין זה  זה פשוט קורה. משום כך -הרגש של כעס אינו מחליט באופן מודע, "כעת אכעיס אדם זה" 

ולהחליט לכעוס רק על אחרים הגורמים לנו מצוקה, בין אנשים לדברים  לעשות את ההפרדה נכון

 ראשונים. ה
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צטט את הפסוק שבו מסביר מאסטר שנטידווה כי בעיות נוצרות בשל גורמים שונים, ולכן האדם  .4

 הסובל מאותן בעיות אינו פועל מכוחו הוא. 

 

 כל מגוון של עוולות למינן,

 כל פגיעות אשר יש בנמצא,

 ידי הנסיבות.נגרמות, בלי חריג, על 

 אין אחת בתוכן שתפעל מכוחה.

 

 

בעצם אחד הרעיונות החשובים  –בנקודה זו בפרק מופיע אחד הרעיונות החשובים ביותר בבודהיזם  .5

ביותר שבכל הזמנים. מאסטר שנטידווה אומר, "אם אנו באמת רוצים להתמודד עם הדברים הרעים 

תחילה." מאסטר שנטידווה פותח בהצגת עלינו לגלות מדוע הם התרחשו מלכ –הקורים בחיינו 

של את התכונות הבסיסיות של ה"ראשוני" ורעיונות שהיו קיימים בזמנו לגבי המקור לדברים. ציין 

ציין את שני  ,מות בהודו. )מסלול טיבטיוה"ריבון" אשר בקיומם האמינו דתות לא בודהיסטיות קד

 אלו בטיבטית ומילה נרדפת לשני(

 

כל הדברים כביטויים של עצמו. ה"ריבון" הידוע גם בכינוי "הישות המנטאלית ה"ראשוני" בורא את 

דו הוא, מבלי להיות מושפע מכל גורם אחר. הם נחשבים מצהמקורית", חווה את כל האובייקטים 

כאילו מעולם לא נוצרו, ולכן אינם משתנים, אך בכל זאת מסוגלים להשפיע ולהיות מושפעים, דבר 

 שהוא בלתי אפשרי.

 
 

 

בבודהיזם אנחנו מבחינים ובלתי משתנות. קבועות, בשתי התפיסות הקודמות מופיעות ישויות שהן  .6

אך בלתי  קבועים; ב. קבועיםש: א. משתנים אך תן דוגמאות לדברים בין שני מושגים אלו. 

אינם משתנים אך מסוגלים לעשות משהו. )מסלול . ד. בלתי קבועים וגם משתנים; גמשתנים; 

  לאחרון(טיבטי, יין את המונח הצ ,טיבטי

 

התודעה משתנה אולם היא קבועה; אין לה התחלה ואין לה סוף; כל רגע של התודעה נוצר מרגע  .א

 תודעה קודם, ולכן התודעה משתנה מרגע לרגע, אפילו אצל הבודהה. 

ות חלל ריק אינו משתנה, ואין לו סיבה, אולם הוא תמיד היה קיים ותמיד יתקיים; הוא יכול להי .ב

 תפוס על ידי אובייקט או שלא, אך בכל מקרה, טבעו אינו משתנה.
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משרות ומערכות יחסים ארציות אינן קבועות )כולן תסתיימנה יום אחד( ואף הן משתנות מרגע  .ג

 לרגע.

 אין דבר כזה. .ד

 
 

 

  ין ארבע מילים נרדפות ל"דברים משתנים"(צי ,להשתנות? )מסלול טיבטי מה גורם לדבר .7

 

התנודות באנרגיה של הדבר שיצר אותו, הסיבה שלו, הן שגורמות לדבר להשתנות. דברים משתנים, 

דברים נגרמים, דברים שנוצרים, ודברים שעושים משהו, הם כולם מילים נרדפות ל"דברים 

 משתנים".

 
 

 

 ריבון".הבה נבחן אם כך את האמונה ב"ראשוני" או ב" .8

 

 שמעולם לא נוצרה, ושהיא בלתי משתנה, ליצור את עצמה? מדוע? האם יכולה ישות .א

 

 .לא, כיוון שמעצם ההגדרה היא תשתנה על ידי המעשה של יצירת משהו

 

 מדוע?משהו אחר? שמעולם לא נוצרה, ושהיא בלתי משתנה, ליצור האם יכולה ישות  .ב

 

 אינה יכולה ליצור משהו אחר. לא; מכיוון שהיא עצמה מעולם לא נוצרה, היא

 
ו להיות אאובייקטים אחרים האם יכולה ישות שמעולם לא נוצרה, ושהיא בלתי משתנה, לחוות  .ג

 ?להםמודעת 

 

לא, מכיוון שיהיה עליה להיות מודעת באופן בלתי משתנה לכל אובייקט, מכיוון שהיא לעולם 

 אינה משתנה.

 

 ו שמכעיסים אותנו, נוצרו ללא סיבה?האם ייתכן שעולמנו, או הדברים והאנשים שב .ד

 

 זה לגמרי לא הגיוני ובלתי אפשרי שדבר שהוא משתנה נוצר ללא סיבה.
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ממנו באים הדברים  מציג בפנינו, למעשה, שלוש אפשרויות באשר למקור מאסטר שנטידווה .9

בה אנשים בני זמננו יוכלו להבין ולהתחבר שת אלה, בשפה תאר שלוש אפשרויוהרעים בעולם. 

 אליה. 

 

הדברים שפוגעים בנו ומכעיסים אותנו, אפילו פרצופו הכועס  כולל –העולם וכל מה שבתוכו  .א

נוצרים כתוצאה מהתנגשות מקרית בין אטומים ומולקולות של גורמים שונים  –של הבוס שלך 

מפץ ה" –טריליוני שנים לאחר פיצוץ קדמוני ומקרי  זה בזהכמו פחמן וחמצן, שפשוט נתקלים 

הדברים, ומקביל  של כלשהתחיל מריק מוחלט. )זהו ההסבר המדעי השולט למקור  –גדול" ה

 ראשוני".(הלרעיון של "

או שאין זה נכון שכל הדברים הם מקריים; הם מתרחשים כתוצאה ממאמציו של האיש הגדול  .ב

ות שהעולם מלא ברוע וסבל חסר רחמים במידה שלא . ולמרתמידמאז ומ שקיים ,שבשמיים

תשוער, ישות זו שגרמה לכל הדברים לקרות היא התגלמות החמלה. )זהו הרעיון של האל 

 ".(הריבוןכבורא עולם, ומקביל לרעיון של "

מה שקורה בעולם הוא הגיוני לחלוטין: קיים צדק עולמי, ואנו מקבלים חזרה, בהתאמה מוחלטת,  .ג

 הנוצרת ע"יבה דאגנו לאחרים. העולם כולו הוא השלכה שבדיוק במידה  -ותנים את מה שאנו נ

או בחיינו המופיעים כל היצורים קארמה, או הזרעים הנזרעים בתודעתנו בעת שאנו עוזרים ל

 . )זוהי השקפת העולם הבודהיסטית של קארמה וריקות(.בהם פוגעים

 

 

ל כוח בראשיתי )מפץ גדול( שיצר את הדברים נגד הרעיון ש שנטידווהסכם את טיעונו של מאסטר  .11

 כולם, כולל את הבחור מהעבודה שמציק לך.

 

, כלשהיר תוצאה יצלימצידו, לא נוצר על ידי כוח אחר, לעולם לא יוכל, בעצמו ש שדברהוא טוען 

יצר את העולם לא היה יכול כביכול כולו. כלומר, אותו מפץ גדול ראשוני ש םעולהאת  לא כל שכן

 גרם אותו עצמו. טיעון זה ישים כמובן גם לגבי בורא עולם.אחר שמשהו היה זאת אלמלא  לעשות

 

 

 נגד קיומו של אל בורא. שנטידווהכעת הבא את טיעונו של מאסטר  .11

 

בדרך כלל מתייחסים לבורא כנצחי ובלתי משתנה. אם הוא אכן כזה, הרי שלעולם לא יכול היה 

המובן חייב להשתנות. קיים גם הטיעון עצמו רה היוצר היצימעשה ליצור עולם, מכיוון שבעצם 

תה יוצרת את הסבל שכולנו ילעולם לא הי אינסופיתבעלת חמלה וכל יכולה, שהיא ישות ש מאליו

 חווים בכל יום בחיינו.

 

 

 ציין שתי תפיסות נוספות לגבי המקור שממנו בא העולם )וכל הדברים הרעים שבו(. .12

 

: להתעלם מכל ההסברים המדעיים, ללעוג לאלה ם באו כל הדבריםבעצן יילא לחשוב על מנפשוט  .א

 .מעצמםהם פשוט קרו  –דתיים. כלומר, להניח שכל הדברים פשוט נמצאים כאן שהם 
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לב לפעול על פי שילוב בלתי פנים, בב ךמהשקפות העולם שלעיל, אבאף אחת להאמין לא  .ב

דבר על המפץ הגדול, או על מצא בחברה "הגיונית", אתה מאפשרי בין השלוש: כאשר אתה נ

אתה , אלוהים לעזרה; ובמידה שזה נוחל אתה פונהאבולוציה; כאשר אתה נמצא בצרה צרורה, 

מסוימת על מה באופן כללי אנשים צריכים להיות מוסריים, ושיש לזה השפעה גם מחזיק בדעה ש

 .ורה להםקש

 

 

 .ר את התפקיד המכריע שמשחקת השקפת העולם של אדם בקביעת אושרוהסב .13

 

, על מנת שיוכל את הסיבות האמיתיות לאושרו המיוחל הכיראדם המחפש לעצמו אושר חייב ל

 לא יוכל להשתחרר מסבל ולהגיע אל האושר הנישגב., את הסיבות לסבלאיננו מבין  וכל עוד ,לייצרו

, או סבלו דיבורו ומחשבותיו לבין אושרו ,מעשיובין  תקשרמ נהבהשקפה שאיאחוז כל עוד אדם 

 אושר בר קיימא. לעצמו לא יוכל לייצר לעולם 

 

 

אחד המדדים לבחון את עומק ההבנה על המקור לכל הדברים בעולמנו הוא מידת ההקפדה על  .14

ו שמירת המוסר. מנה את עשרת המעשים הבסיסיים, של גוף, דיבור ומחשבה, שעליהם מוטל עלינ

 להקפיד כדי למנוע סבל מעצמנו.

 

 עשרת המעשים הבסיסיים הם:

 בגוף:

  יצור חי כלבפגיעה מ להימנע .1

 לא לקחת שום דבר שלא ניתן בלי רשות. –לא לגנוב  .2

 אשר לא תיפגע באף אחד. התנהגות מינית הולמתשמירה על  .3

 בדיבור:

 רושם מוטעה באופן מכוון.אצל אדם אחר לא להשאיר  –לא לשקר  .4

 בר דיבור גס או בוטה.לא לד .5

 מפלג בין אנשים.שלא לדבר דיבור  .6

 .דיבורי סרק לא משמעותייםב לעסוקלא  .7

 במחשבות:

 לא לחמוד את הטוב שיש לאחרים. .8

 לשמוח לאידם של אחריםלא ולאחר, לא לאחל רע  .9

 השקפה לא נכונה שלא מבינה מאיפה דברים באים.להימנע מ .10
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 .צטט את הפסוקים הידועים מן הכתבים על מקורם של גן העדן והגיהינום .15

 שפע רב של פרחים ביפי תפרחתם,

 -ארמונות של זהב מרהיבים ביופיים 

 אין מקום בו תמצא את יוצרם שאיננו,

 שכן מופיעים הם בכוחו של מושג.

 אך ורק בכוחם של תווית ומושג. -וכך כל העולם 

 זה שיצק בסיס פלדה מלוהטת בתחתית גיהינום?מי הוא 

 מה מקורה של האש העזה אשר שם תלחך?

גם אילו וגם דומיהם, כך לימד זה רב הסגולות,
1

 

 הלוא הם כולם הפירות של מחשבת עוון.

 

 

השקפת העולם של ריקות וקארמה מובילה למסקנה שהאחריות המוחלטת והבלעדית לכל הקורה  .16

את הרעיון ומנה דוגמאות אחדות של יישומו לפתרון בעיות המופיעות  בעולמי מוטלת עלי. הסבר

 בחיינו. 

 

אופי להיות כך או  הםאין ל ,ריקים מלהיות בעלי טבע עצמי משלהם נוהדברים המופיעים בעולמ

 נושתלשזרעים, ה .נואת הקארמה של יםמשליכ והם כמו מסך ריק שעליו אנואחרת מצד עצמם, 

ויוצרים תמונות מנטאליות  ,, דיבורים ומחשבות הולכים ומבשיליםםמעשיכתוצאה מ נובתודעת

 נו,, וזה העולם שלים על המסך הריקמשליכ שדרכן אנו רואים וחווים את עולמנו. זה מה שאנו

  נו.ידי מעשה ולוכ -שכולל גם אותנו 

 הנה דוגמאות אחדות ליישום השקפת העולם של קארמה וריקות:

אותם בתודעתנו ב זוהי הבשלה של רישומים שזרענו – נונחמדים בחיילא  במידה שמופיעים אנשים

רק אנשים  נושיופיעו בחיי נואם רצונ .לאחרים יםנחמד נולא הייאנו עצמנו  בהםמקרים בעבר ש

 , עלינו להקפיד על יחס נעים לזולת, במעשה, דיבור ומחשבה.נחמדים

עצמנו בבריאותם או בחייהם של אחרים. סיבתה היא פגיעה שפגענו אנו  –אם מופיעה מחלה בחיינו 

 במקרה כזה עלינו להקפיד במיוחד שלא לפגוע בשום יצור חי, ולעזור לאחרים שבריאותם נפגמה.

אם אנו סובלים ממחסור בחיינו, עלינו להקפיד במיוחד שלא לקחת שום דבר שלא ניתן לנו ברשות, 

 ממחסור. לעזור לאחרים בשמירה על רכושם, ולתמוך באחרים הסובלים

יר, זו תוצאה קארמית של התנהגות מינית בלתי הולמת וכעת ובאיזור של זיהום או יםחי ובמידה ואנ

 על התנהגות מינית נאותה.במיוחד להקפיד  נועלי

                                                           
1
 זהו כינוי לישות נאורה, לבודהה  
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 להרוג את הכעס
 

 הפרק על אורך רוח

 מתוך ספרו של מאסטר שנטידווה: המדריך לחיי לוחם הרוח

 

 

 4תשובות לשיעורי בית, שיעור 

 

 מקדיש חצי פסוק לתאר את הקיום התלוי של דברים. צטט אותו, ותאר דרך כיצד שנטידווהמאסטר  .1

 ה של הסיבתיות.נוכל להיווכח בעצמנו באמת החבוי

 

 כל דבר שקיים תלוי באחר,

 גם כן: תלוי הוא -וזה האחר 

של יש גם פער  .נו יכולים לראותהינאבאופן רגיל שהסיבתיות האמיתית היא מציאות חבויה ביותר, 

 גלגול קודם. בבתודעה נטמן שמבשיל הזרע  ולפעמיםבין המעשה ותוצאתו, זמן 

בעזרת תרגול ושמירה על יומן, שש להיווכח בעצמנו בתהליך הפעולה של קארמה היא  טובהדרך 

עובר שמה של  ההכרושל מודעות הולכת וגוברת להגיע לרמה  מאפשר ביומןמעקב ה .פעמים ביום

בין מה שקורה  יםקשרבפנינו  הוא יחשוף ואם הוא מבוצע לאורך תקופת זמן מסוימת בתודעתנו,

חשיפה זו תוביל להבנה הולכת ומעמיקה של  .מנובין מה שמופיע בעולל נובהתנהגותו בתודעתנו

מצידה, תאפשר לנו מידה הולכת וגוברת של שליטה במציאות שלנו על ידי  סיבתיות, והבנה זו,

 תהליך מתמיד של תיקון המעשים והמחשבות בהתאם לחוקיות הקארמית.

 

 

צטט חלק לכן לא ראוי לכעוס בעטיים. אשליה, ומו ר כיצד הדברים הם כבהמשך הפסוק הוא מתא .2

 דמויי אשליה. הדברים הם ש באומרולמה הוא מתכוון זה, ואז הסבר במספר מילים 

 

 אם כל זאת תבין, מדוע תשנא

 את מה שקיים רק בתור אשליה?

 

כל דבר שקיים בשורות הקודמות, " שנטידווהאשליה מכיוון שכפי שמציין מאסטר מו דברים הם כה

במובן  .מכיוון שהם תלויים ם". כלומר, דברים הם אשלייתייתלוי הוא גם כן –תלוי באחר, וזה האחר 

שהם תלויים בהשלכות שלנו על המסך הריק של קארמה: השלכות  אנו אומריםבוה ביותר, הג

 הנכפות עלינו על ידי הזרעים של מעשינו בעבר.
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לא רק שאינן בלתי  כי תרופות נגד שהן אשלייתיות שנטידווהבו טוען מאסטר שצטט את הפסוק  .3

את כל הסבל שלנו. סכם בקצרה  חסלילות, אלא שהן למעשה תרופות הנגד היחידות המסוגלות ליע

 ן שני לו. לצב ג'ה שאייאת הביאור לפסוק זה שנכתב על ידי גי

 

 ?"איך ניתן לחסלו ," הן תשאל,אם כך"

 ?" ומה יחסלנו, אם הוא אשליה

 , משום שתלוי הוא, כנגד נטען  -

 !נוכלמשום כך להפסיק את הסבל 

 

מישהו בא ואומר, "אם אין אפילו אטום אחד ביקום הקיים מצד עצמו, כיצד יכול משהו לפעול 

 כתרופת נגד על מנת לחסל דבר אחר? האין עצם פעולתם של הדברים בלתי אפשרית?" 

גיילצב ג'ה עונה: טענה מסוג זה משקפת את השקפת העולם השגויה  ,ביאורו המבריק לפסוק זהב

תי רמות המציאות )המציאות הכוזבת והמציאות האולטימטיבית( אינן יכולות להתקיים שסוברת כי ש

זוהי טענה של אדם שאינו מבין את הקשר שבין העובדה שהדברים מתפקדים באופן  –בו זמנית 

כללי, לעובדת היותם ריקים מכל טבע משל עצמם. מכיוון שכך, עצם ההתנגדות של אדם זה היא זו 

 –למעשה הדבר היחידי שיכול לאפשר לנו לחסל את כל הנגעים הרוחניים שלנו שיש להתנגד לה; 

ובכך לשים קץ לכל הסבל שבעולם, היא ההכרה באמת שהן תרופות הנגד  –כולל את הכעס 

 כל אלו ריקים מכל קיום עצמי. –הרוחניות, והן הבעיות שאותן הן מחסלות 

 

 

 יבך כראוי". על מה השמחה? נצור השמחה בלמאסטר שנטידווה אומר " 33בפסוק  .4

 

זה שזרע את הזרעים לראות את הידיד או את עצמו האדם מבין שהוא  .השמחה הינה בהבנת התהליך

הוא לאט לאט מחזיר בעזרת הבנה זו גדולה מפני ש אהשמחה הי .האוייב עושים מעשה שאינו רצוי

 לעצמו את השליטה במציאותו.

 

. הבא את רך רוח, ואפילו ברחמים, כלפי מי שפוגעים בנוסטר שנטידווה מייעץ לנו לנהוג באואמ .5

 . בעניין זה שנטידווהשתי השורות הנפלאות של מאסטר וצטט את  הנימוקים להתייחסות זו,

 

וחניים כתוצאה מנגעים ר רבגורמים לעצמם נזק אנשים אשר  באופן שבו יש מהרהריםראשית אנו 

ת דרכים רצינית, כשהדעת מוסחת על ידי ויכוח כמו למשל בתאונ – או פשוט מתוך חוסר זהירות

 – וך רצון להרשים את בני המין השנימתלפגוע בעצמם  שוייםעבטלפון הסלולרי. אחרים  פעוט

ה י דיאטה כפייתית. ולבסוף ישנכדי להרוויח יותר כסף, או על יד קשהלמשל, על ידי עבודת 

 על ידי אולטימטיבי באופןעצמם ב יםפוגע ,כתוצאה מחרדה או דיכאון ,אשראלה  הקיצוניות של

 פוגעים בעצמם ללא הרף על ידי המעשים הרעים שאנו מבצעים.גם מאיתנו  רביםהתאבדות. 

עצמנו, ב פגיעהאם אנו גורמים כל כך הרבה ש, שנטידווה, טוען מאסטר אין זה מפתיעלאור כל זה 

 .ם מבלים את כל חייהם בפגיעה בעצמם, והאחד בשניאחרים. אנשיפגע גם בהרי שבאופן טבעי נ

 מסכם באומרו: שנטידווהשמאסטר  עגוםכל כך  מצב זה

 

 -אם אין רחמים עליהם בלבך 

 נסה לפחות לבלֹום כעסך !
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להיות שלנו הוא  אם הטבע האנושי הבסיסיהתאר את הטיעון נגד הכעס המסתמך על השאלה  .6

 או לא. פוגעים

 

הוא לפגוע כל בני האדם טבעם של אנו מכוסים בכל מקרה. אם  שנטידווהלמעשה, על פי מאסטר 

על  זעוםזה כמו ל הרי, ואין כל סיבה לחוש כעס: זה בזהולהרע, הרי שאין זה מפתיע שאנו פוגעים 

כל אז אין  גם, הרי שיסודוב בטו ואבני האדם העם של בטהאש בגלל שהיא חמה. אם, מצד שני, 

וכי מי יתכעס על פלומת  –מעידה מקרית  אינה אלאבנו הם פוגעים סיבה לחוש כעס: כל פגיעה ש

 בהירים?התכלת העל שמי מספר שניות משך לעשן זעירה המעיבה 

 

 

לאחר שאנשים שומעים לראשונה הסבר על קארמה, עולה הרבה פעמים התהייה: "הרי האדם  .7

נסות ולמנוע את הביא זאת על עצמו במו ידיו, אז מדוע מוטל עלינו לי אחר על ידשנפגע 

אנו חייבים למנוע עוולה, אך ללא שפיטה ותמיד מתוך חמלה. הסבר ש ?" התשובה היאהפגיעה

 עשות זאת בפועל.ל, וכיצד נוכל מדוע

 

אנו זורעים  ,עהלמנוע את הפגי יכולתנובמידה שאיננו עושים כמיטב  עצם התהייה מקורה באי הבנה.

ואין מי  נוגע בואולי פ רישומים בתודעתנו אשר עם הבשלתם נמצא את עצמנו במצב שבו מישהו

 .שיחוש לעזרתנו

כל עוד איננו מסוגלים לקרוא את תודעתם של אחרים, איננו יודעים מיהם, ומדוע הם עושים את 

תו ולבוא אליו עם אהבה , לא לשפוט אוכלפי הפוגעמאוד חשוב לא לסגור את הלב שהם עושים. 

עלינו לפעול למניעת העוולה כפי שאנו  .את שפיות דעתה הבדיאש ,נומא שליגדולה כאילו היה הוא א

 ללא שפיטה ועם הרבה חמלה. ללא שנאה, שאר עם לב פתוח,ילהמבינים אותה, אך 

 

 

הבא  .ווריעל הכוח העומד מאחאלא  בנו שפוגעהאדם לא על מייעץ לנו להתכעס  שנטידווהמאסטר  .8

 והסבר את כוונתו.את הפסוק 

 

 , המקל וכולי ישירות בי פוגעים

 .אך על מי שמכה תכּוון חמתי

 ,אם תרצה למקד כעסך בסיבה

 הן הכעס עצמו הוא מושא כעסך!

 

הסיבה הישירה לכאבנו היא המקל, הדבר המניע את המקל לפעול הוא הכעס של האדם המניף אותו; כך 

 ל או על האדם אלא על הכעס שלו, רגש שגם אנו חולקים איתו.שעלינו לכעוס לא על המק

 

 

 היקום?פועל מדוע התכעסות היא, במובן מסוים, מנוגדת לסדר בו  .9

 

אנו מתכעסים על אלה הפוגעים בנו מכיוון שבעידנא דריתחא איננו מצליחים להבחין בכך שלא 

בעבר. התכעסות על הבעיה, או ם אנו פגיעה דומה באחריחיינו אלמלא גרמנו ב פגיעה ופיעלה היכול

החוקים המנהלים את היקום עצם בלתי הגיונית ש ציפייהסלידה מקיומה בחיינו, היא במובן מסוים 

 .עבורנובמיוחד ו עיוש
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הקארמה שלנו כופה עלינו לתפוס את האובייקטים והאנשים המכעיסים אותנו ככאלה. אילו צברנו 

 פסים את אותם האובייקטים כנעימים. קארמה טובה במקום קארמה רעה, היינו תו
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במובן מסוים, עימות עם אדם אחר הוא תולדה של מאמצים משותפים; הסבר כיצד, וכתוב כיצד זה  .11

 לורד בודהה. את תפיסת העולם האולטימטיבית של משקף 

 

לעומת זאת, ו כלי נשק כמו סכין למשל. הלא נעימות, א : המיליםגעוכלי הפההאדם האחר מספק את 

מעשי  :הפגיעה ביצועעל מנת לאפשר את את כל הדרוש היטב  אני היא זו שהכנתיבמובן מסוים 

ואף החמרתי את המצב באמצעות חיים  - שברירי ורגישתמותה, גוף בן  הם שיצרוהעבר שלי 

 שלמים של אחיזה בגוף זה.

כי יש חלק  סוברותלנו שייכת להשקפות עולם נמוכות יותר, אשר עדיין  תמנגרש פגיעהעל  המחשבה

 מאיתנו., ולא בא לנומהמציאות שקורה 

 

 

הגוף האנושי ייפגע ללא הרף על ידי אנשים מובטח שמדוע אנו חיים בעולם התשוקות, היכן ש .11

ן ימנע מלה נטייתנועל  שנטידווהצטט את שתי השורות המפורסמות של מאסטר  ודברים אחרים?

 סיבה ותוצאה. של עקרונות ה

לא היינו כאן אלמלא היו לנו הנגעים הרוחניים הנחוצים על מנת להשליך אותנו לכאן. העובדה שאנו 

כאן מוכיחה כי לא פעלנו לחסל את הנגעים הרוחניים שלנו בעבר. זוהי אחת העובדות שאתה מבין 

 על דרך הראייה.

  ,הילדים, אף שאין חפצים הם כאב

 .בזמן הם צמאים כל מקור לסבלם בו

 

 

פוגעים בנו מוטלת למעשה עלינו, מאסטר אנשים ש על כךלאחר שביסס את טענתו כי האשמה  .12

 . תאר אותה. סיבתיותמצייר תמונה גדולה לאין שיעור של  שנטידווה

 

נו, יצרנו מצבים בהם אחרים נאלצים לפגוע בנו. וכך, באמצעותש אלה אנועל ידי מעשי העבר שלנו, 

עלול לגרום להם להיוולד בעולמות הגיהינום. )זהו אף הם יוצרים קארמה שלילית עבור עצמם. זה 

 נושא מאוד רגיש, הדורש מחשבה רבה; אולם ההשלכות הן עצומות, לטוב ולרע.(

 

 

מייסרת, שהיא וטים לפתח תחושה של האשמה עצמית בשמעם הסברים אלה, אנשים במערב נ .13

הסבר את ההבדל החשוב שבין האשמה עצמית לבין חרטה הנעוצה משתקת ואינה מועילה. 

 .ואת עולמנו בחוכמה, ואשר יש בכוחה לטהר אותנו

 

ומייחס לו טבע  ב"אני" האחיזההאשמה עצמית הוא רגש שבא מן האגו ומחזק אותו. הוא מחזק את 

 .סר אוניםגורמת לתחושת אומללות וחוגם היא  נו.שתמשיך את הסבל שלהשקפה מוטעית  - עצמי

 זהו רגש מר, צורב שלא עוזר.

מעשה רע שעשיתי לתייחסת היא מא רגש המביא לטיהור כי יהשנעוצה בחוכמה החרטה לעומתה, 

ולכן  האמיתית, כמה שמבינה את הסיבתיותוהח מחזקת אתהחרטה  .בגלל הבורות שלי ,היה שגויש

 .שנצברה במעשה הרע שעשינו לטהר את הקארמה השלילית פועלת
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ן מסויים, כאשר אנשים פוגעים בנו באופנים המכעיסים אותנו, הם למעשה עוזרים מובאם כך, ב .14

 . חזור על התהליך משני הצדדים.בהםאנו פוגעים  כאשרלנו, אפילו 

 

לתוך אחד מעולמות הקארמה שלנו כופה עליהם לפגוע בנו, מה שעלול לגרום להם להיוולד 

ל אורך רוח: מעשה לנו הזדמנות מושלמת לתרג זמניםהם פוגעים בנו, הם מכאשר הגיהינום. אלא ש

 . שצברנו בעברטוב שבאופן אוטומטי יטהר הרבה מהקארמה השלילית 

 

 

, וכעת אנו אפשר להמשיך את הרעיון ולומר שמי שפוגעים בנו בעצם מקריבים את עצמם בשבילנו .15

חוב קארמי. הסבר מדוע מחשבה זו, שנראית לכאורה כסותרת את הרגשתנו, היא  חייבים להם

  נכונה, וקשר זאת לאופן פעולתם של הבודהיסטוות בעולמנו.

 

עצמם וצוברים קארמות שליליות את הם מקריבים  :שירות נועושים ללמעשה  נוהאנשים שפוגעים ב

 נוהם מאמנים אותבעשותם כך  מעשיהם.ל נופתח אורך רוח בתגובתלתאמן נלמד ונ ורק כדי שאנ

 .בתחפושתמלאכים בעצם הם ועל כן  ,לגן עדן כנובדר

הוא מבין  .אלה שפגעו בובבמיוחד יתמקד , מסבל הבודיהסטווה, שמטרתו להוציא את כל היצורים

לכן יש לו  ,בשל מעשיהםהם עכשיו סובלים קשה לאחר שהקריבו עצמם למענו כמתואר לעיל, ש

 .תו הואאת הזרעים להאר , בו בזמן,הוא זורע להושיעם בשאיפתו ובמעשיו .לפיהםכחוב קארמי 
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 להרוג את הכעס
 

 הפרק על אורך רוח

 מתוך ספרו של מאסטר שנטידווה: המדריך לחיי לוחם הרוח

 

 5בית, שיעור תשובות לשיעורי 

 

סטר שנטידווה על מנת להראות לנו שאל לנו לכעוס על מי אאת הטיעון שבו משתמש מ הבא .1

 שורות מתוך טקסט המקור( 2ענה בטיבטית עם טיבטי, שפוגעים בנו מילולית. )מסלול 

 
 

 תודעתי מן החומר אינה עשויה,

 ועל כן לא ניתן בה לפגוע,

תן לפגוע בה באופן , ולכן לא נימוחשיתבלתי  אהתודעה הי, ששנטידווההנקודה היא, אומר מאסטר 

 נגדנו. כבהם אחרים משתמשים שעל ידי עלבונות או מילות כעס משמעותי 

 

 

זה עלול להשפיע לרעה בשל ביקורת מצד אחרים, כאשר אנשים מאבדים אמונם או ביטחונם בנו,  .2

 שנטידווהמאסטר  ובתו שלתשעל יכולתנו לתמוך בעצמנו ובאחרים מבחינה חומרית. הבא את 

 , ואת המטפורה שבה הוא משתמש.לחשש זה

 

 ; הלא כל אשר לי אאלץ להשאיר

 !אותי מלווים –י יואילו חטא

 

בין אם אלה  –מדעה חיובית שיש לאחרים עלינו כתוצאה כל תועלת חומרית שאנו עשויים להפיק 

העתיקה חי מהן, או המשכורת בהודו  שנטידווהשנזיר כמאסטר  ,תומכיםידי המנחות החומריות מ

מכיוון אותנו,  טרידאינה משהו שצריך לה –שאנו מקבלים ממקום עבודתנו בזמנים המודרניים 

נמות ונשאיר הכל מאחור. לעומת זאת, הקארמה השלילית שאנו צוברים  שמוקדם משנוכל לשער

רם התודעה שלנו א דבר שבוודאות יישאר עמוק בזישהו הפוגם במוניטין שלנו הימהתכעסות על מ

 .עתידב גלגולים רביםאף לאחר מותנו, וישפיע עלינו ב
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 המטפורה:

 ,גם אם צברת אוצרות מרובים

 ,ובהם התענגת שנים ארוכות

 כמי שהופשט בידי שודדים

 .פרד בידיים ריקותיעם מותך ת

 

 

זקוקים לדברים על מנת לחיות חיים  אכן ואנוטוען כי  טידווהשנאל מאסטר כעת "המתנגד" בא  .3

, ולהשלים את מעשי החסד נוזמן רב יותר לעבוד על חטאי העבר של נויאפשר ל זה –ארוכים 

בו אנו מבצעים את מעשי החסד ש לסגנוןו. כיצד עונה המאסטר, וכיצד זה קשור נביצע שטרם

 שלנו?

 

 אומר: שנטידווהמאסטר 

 , ק מגדיל עווניאם כל פעלי ר

 ?ימה צורך להאריך את ימי

 

, נולהשיג את מבוקש איתנועל אנשים המונעים מ כעס ים עוד יותר מקרים שלאם חיים ארוכים כולל

בכך כלה לא נאם לעשות? ה יםרוצ נושא ניםטוע נואת ההיפך הגמור ממה שא יםמשיג נואין אאם ה

 ילית? תחתיה קארמה של נצבורו נואת כל הקארמה הטובה של

חסד ה: אם בתהליך צבירת טובותה ינומטרות למען ועליםאנו פ או לאופן שבו סגנוןל זה מתייחסכל 

המטרה הגדולה יותר. ולכן של משמעות הביטלנו את עצם אנו פוגעים בעצמנו ובאחרים, הרי שב

קטן להיות טובים ועדינים כלפי אחרים בכל צעד נזהרים : עם סגנוןעלינו לוודא שאנו פועלים 

 .שלנובמשימת החסד הגדולה 

 

 

 זה שבסופו של דבר שוםאך ורק מסרה בו מדבר שכי הוא מתכעס על אדם כעת טוען "המתנגד"  .4

יפגע באחרים המאמינים לדבריו של האיש. תאר את תגובתו של המאסטר לדברים אלה, והסבר 

 אותה בהקשר של יחסים בינלאומיים.

 

מידה של לא חש אותה הוא מדוע  שואל . הוא"המתנגד"מן אינו חוסך את שבטו  שנטידווהמאסטר 

 מצב כזהאחרים בגם הלא  ולא את זו שלו?בהם אנשים הוציאו דיבתם של אחרים שדאגה במקרים 

  ?מידההפוגע באותה 

האלימות ההתנגדות שלנו מכוונת כנגד אכן אם  , הוא חושף את צביעותנו:רחב יותרהבמישור ו

כאשר היא מופנית ת כלפינו, ולא צדק רק במקרים של אלימות המופניל םדואגימדוע אנו אז  ,עצמה

 ?כלפי אחרים
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קבוצות  כאשרמעשי האלימות הקשים ביותר שבוצעו במהלך ההיסטוריה האנושית שלנו, התרחשו  .5

אסטר שנטידווה המתייחסים למקרים אלו . דבריו של מזוכנגד  זו שונות פעלו באלימות דתיות

בספרות של הדתות הגדולות בעולם. הסבר כיצד  שבוטאומבטאים כמה מהרגשות הנאצלים ביותר 

או הרס של חילול מאסטר שנטידווה להתמודד עם אלימות דתית המופיעה בצורה של לנו מייעץ 

נית כלפי הלאמות היקרים אלימות המופועם  ,או ספרים קדושים יםקדוש צלמיםמקומות פולחן, 

 בנו.ימשפחתנו או אחרים היקרים ללבני כלפי  אושלנו, 

 

טוען כי כעס כלפי אנשים המפגינים אלימות מסוג זה הוא שגוי לחלוטין, מכיוון  שנטידווהמאסטר 

 מוארות. ישויות ללגרום כאב לדברים כמו הדהרמה או שלמעשה בלתי אפשרי 

 

, אפילו כתגובה לאלימות כלפי המורים הרוחניים שלנו יםלתי ראויב םהמצדנו כל אלימות או כעס 

 בנו. יאו כלפי אנשים אחרים היקרים מאוד לל

 

ראה נשאולי  מהנת כאן היא שאם הלאמות שלנו הם אכן ישויות מוארות, הרי שלמרות הסיבה המצוי

שהם פשוט חווים את הם חשים כאב. אם הם אינם ישויות מוארות, הרי שלנו באותו הרגע, לא ייתכן 

הכאב החוזר אליהם כעת הוא ביטוי הבשלתה של קארמה שלילית ממעשי העבר שלהם עצמם, ו

 לחלוטין מעבר לשליטתנו מאידך. שהוא צדק המוחלט מחד, ול

עלינו לזהות את המצב לאשורו ואל לנו להרגיש כעס כלפי אלה שהם אך ורק הכלים שדרכם הם 

 ם מהעבר.מקבלים את תוצאות הקארמה שלה

אחריותנו לנסות למנוע כל פגיעה  היזועל פי הנדרים שלהם נשבענו, יחד עם זאת, חשוב לציין כי 

 אלימות.  וללאללא כעס  אךה, להתנגד ל . עלינושים אחריםאו באנ לאמותב

 

 

תחיל בחקירת שאלת האשמה על הדברים השליליים המתרחשים מ רוחהפרק על אורך של חלק זה  .6

עד  חושפתמישהו או משהו פוגעים בנו, אנו מיידית נוטים לדיכוטומיה שבעצמה בחיינו. כאשר 

 הסבר דיכוטומיה זו.הופכים להיות כאשר אנו כועסים.  כמה בלתי הגיוניים אנו

 

. אנו נוטים מיידית להבחין בין עצמה הדיכוטומיה נמצאת בגוף השאלה יש כאן התחכמות, שכן

של אנשים(, וכאלה שאינם בעלי תודעה הפוגעים בנו )למשל דברים בעלי תודעה הפוגעים בנו )למ

על  אשמהנושאים בפקקי תנועה או סופות(; ואז התודעה מיד קופצת לדיכוטומיה על פיה הראשונים 

 שארע לנו, והאחרונים לא. 
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. על ידי חלוקה חלהלא האשמה רית הדברים עליהם יד משייכים לקטגוילמעשה, את האחרונים אנו מ

 באשמה. של מי שנושאיםת יואפשרוהאת עצמנו מכלל  וציאיםזו אנו מנוחה 

 

 

 . המתאיםאת הפסוק  הסבר את הדיכוטומיה המדומה שבין הפוגע והקורבן, וצטט .7

 

 ,שפוגעים מי יש בורותם ברוב

 .בשנאה מגיבים - אחרים

 ?נקי מדופי אלו מבין מי

 !היאבשג נוהגים הםשני

 

. שניהם ביניהם הפוגע והקורבן, שניהם ראויים לחמלה. הם באותה סירה, יש רק הפרש של זמן

 ידם.-עבדים לנגעים הרוחניים שלהם ונשלטים על

 

 

של "זו הקארמה שלי". לגישה האולטימטיבית הבסיס  בחלק זה של הפרק נמצא הפסוק שמסכם את .8

שונות של הבנה של גישה אולטימטיבית זו, וצטט את הפסוק הסבר את הרמות ה צטט את הפסוק,

  .הבא שהוא המסקנה המתבקשת

 

 בעבר שלי המעשים בשל

 !פוגעים בי וכעת אחרים באים

 ,במעשים תלוי שהכל ומאחר

 ?שקורים דברים על לכעוס הטעם מה

 

נה פותרת את מחשבה "או, זו רק הקארמה שלי" איעל ידי התגובה לאירועים שליליים הבפני עצמה, 

להפוך לצורה של השלמה עם אנשים  ה עשוימונעת ממנה להופיע שוב. כלומר, זאינה הבעיה, ו

 ואירועים שליליים בחיינו במקום למנוע מהם מלהתרחש מלכתחילה. 

לרמה הבאה של החשיבה: זוהי הקארמה שלי, ואם לא אגיב באופן שלילי,  עבורעלינו ללמוד ל

 את מושא כעסי. אחסלוכך למעשה  –יזרע חדשה תחתיה הקארמה הזו תתכלה, ולא ת

כל הדברים השליליים בחיינו נובעים מכך שלא דאגנו שנבין באמת שברגע ש אומר שנטידווהמאסטר 

 באופן אוטומטי נרצה למקד את מאמצינו בעשיית מעשים טובים בלבד. ש הרילאחרים בעבר, 

 -משכך איווכח, לי נותר זה בלבד 

 ה שטוב,לעשות אך ורק מ

 לפעול בצורה שתגביר אהבה

 ותקרב הבריות זו לזו.

אלא  –אם נמשיך בכך מספיק זמן, לא רק שנמצא שכל האנשים והדברים המרגיזים נעלמים מעולמנו 

 .זה לזהשלמעשה נהיה מוקפים באנשים בעלי רגשות עמוקים ויציבים של אהבה 
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את הרעיון של צמצום בכדי להמחיש  שנטידווהמאסטר בה משתמש שתאר את המטאפורה  .9

 ?זו השמה קץ לכל סבל ,את השקפת העולם האולטימטיבית אם גישה זו משקפתה .הנזקים

 

ית מסויים, ועומדת להתפשט לבתים אש המתלקחת בגג הקש של בה דוגמכ ביאמ שנטידווהמאסטר 

בגג זה , במקום להיאחז אותו, ולאבד אחדגג הן הלסלק את הקש והאש מ םיות מוכניאחרים. עלינו לה

באופן זה, עלינו להיות מוכנים במידת הצורך להיפרד אחרים. ולאפשר לאש להתפשט לבתים 

מאובייקטים כמו קרובי משפחה ורכוש היקר לנו, אם איננו מסוגלים לשלוט על כעסנו כאשר מישהו 

 פוגע בהם.

אורך רוח, נוכל של שלמות את הנית מאוד להתמודד עם רגשותינו: ברגע שנשיג שוב, זוהי שיטה זמ

להישאר שלווים לנוכח פגיעה המופנית כלפי אהובינו,  :"לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה"

 –לא סובל שום פגיעה בו אף אחד שזו מאפשרת לנו לחיות בעולם כיצד שלווה לראות  יותר מאוחרו

 לא אף אחד אחר.גם ו ונללא אלה הקרובים 

 

 

 –כואב אם  פחותממחיש כיצד זה עשוי להיות  שנטידווהבמטאפורה חזקה מאוד על אסיר, מאסטר  .11

 ותהמציג השורותצטט את  נבחר לשאת מרצון כאב פחּות יותר, כדי למנוע סבל גדול בהרבה.

ען שאין בו ן, ואת תשובתו של מאסטר שנטידווה ל"מתנגד" הטועותמשמ אתמטאפורה זו, הסבר 

 , למשל.יחסים בינלאומיים את הכוח הפנימי לעשות זאת. הסבר גם את המשתמע מזה לגבי

 

 נידון שלמוות הפושע כשמחת

 , נותנים לו וחייו, ידו את וקוטעים

 

לכעס שיכולה להסתכם עבורנו בכאב זמני בחיים אלה, בעוד  הבחירה לשאת בשקט כאב פחות יותר

שתשלח אותנו  מאודמה טובה וליצור עבורנו קארמה חדשה רעה הכוח להרוס קארבמיוחד יש 

ועוצמתו גדולה לאין בעולמות אלה נמשך מיליוני שנים  לעולמות הגיהינום לאחר מותנו. הסבל

האינטרס שלנו  בהחלטשיעור מכל סוג של סבל שאנו יכולים לחוות בעולם זה. מנקודת מבט זו, זהו 

 ם כלפינו מצד אחרים.להתעלם אף מעלבון או פגיעה דרסטיי

לכך שלא  הוכחה עצמההיא את מנת הכאב שנפלה בחלקך באותו הרגע,  שאתהעובדה שאינך יכול ל

יה היחידה ילשאת את הסבל הגדול לאין שיעור בעולמות הגיהינום, שזו האפשרות השנ היה מסוגלת

מירה על לקבל כל סבל הכרוך בש עליך שומהמכך שנובע באם תבחר להתכעס כשפוגעים בך. 

 השלווה והימנעות מאלימות. 

במובן רחב יותר, המשמעות היא שמדינה עשויה לבחור לשאת בשקט מידה מסויימת של אלימות 

 עלול –התכעסות והשבת מלחמה  –נתיב הפעולה החלופי  המופנית כלפיה מצד מדינה אחרת, אם

 להסתיים בסבל עצום לאין ערוך בשלב מאוחר יותר.
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 , המשך:5תשובות לשיעורי בית, שיעור  להרוג את הכעס,

 

 .וטוען שעלינו לשאת אותו בשמחה ,מייחס את הכאב בהווה לזה של העבר שנטידווהמאסטר  .11

 הסבר.

 

שבטעות סברנו שישיגו עבורנו את הדברים  יםשלילי מעשים פוראינסבצענו בחיים הקודמים שלנו 

 ת ואף אלפי עידנים בעולמות הגיהינום.שרצינו. תחת זאת, הם הביאו לנו רק סבל עז: אלפי לידו

: לא הפקנו ממנו כל תועלת, אולם הדבר הנורא ביותר אודות כל הסבל הזה הוא שהוא היה חסר תוחלת

אחרים, כל צד לו משאת את פגיעות קטנות אל /ת. בעוד שכעת, אם אהיה מסוגלשוואל נורק סבל

להגיע להארה  לי, הוא יצטבר ויסייע צליח לשאת היא כמו כסף המופקד בבנק: עם הזמןשאפגיעה 

 ובכך לעשות חסד רב הן עם עצמי והן עם כל יצור חי.

להגיב  ההזדמנות, מאחר שכאשר אנו מסרבים נוכחהוא טוען כי עלינו להרגיש אושר מוחלט ל

את ייעודנו, בכך : אנו מגשימים עצם מטרת קיומנו ביקוםאת  לממשבאלימות לאלימות אנו מתחילים 

 .שבנמצאמושיעם של כל הברואים להפוך ל

 

 

סיבות מדוע ראוי לשמוח כאשר אויבינו מקבלים תשבחות, או דברים אחרים שלהם הם  חמשציין  .12

, וצטט את הפסוק שמבטא את הסתירה שבין מחשבות אלו , ולא ראוי להתקנא בהםמשתוקקים

 לדרכו של הבודהיסטווה

 

אם פשוט נצטרף ונשמח במעלות הטובות אנו יכולים להרגיש הרבה יותר טוב בטווח הקצר,  .א

 . אוהביםשאותן משבחים, דבר שראוי לעשות אפילו אם הן שייכות לאדם שאותו איננו 

 בעתיד. נויותר בחיי יםהיה מאושרנמבחינה קארמית,  .ב

 אחרים היא השיטה הטובה ביותר למשוך אנשים חדשים לדהרמה.נו כלפי חיובית שלההגישה  .ג

תביא לאבדן אושרנו אנו ברגע ל לא לשמוח באושרם של אחרים במובן השלילי, הקארמה ש .ד

וכל למצוא נלא  נועצמ אנוהנוכחי, וזה גם יוצר קארמה שלילית שתהרוס את אושרנו העתידי; 

 אושר בעתיד.

של נשגב של אושר כבודהיסטוות, אנו מקדישים את כל חיינו על מנת להביא אנשים למצב  .ה

בסתירה גמורה  תרטוב של שבחים, תהילה או רווח עומד. קנאה כאשר האחר זוכה לקוהבודהה

עם מטרה זו. תחת זאת, עלינו לראות בכך צעד הראשון לקראת מה שאנו רוצים שיקרה לכל 

 האנשים, בסופו של דבר.

 הבריאה כל של באושרה חפצך בשל

 .להארה שאיפה בךיבל פיתחת

 עוין כה בךיל, כן אם, מדוע אז

 ?האחר מוצא אושר של כשרגע

 

 

 שאיננו אוהבים:לאלו  הלשמוח כאשר משהו שלילי קור לא ראויסיבות מדוע  חמשציין  .13

 זה לא מביא לנו שום תועלת.  .א

אפילו אם איחלנו רעה לאדם אחר, איננו יכולים באופן הגיוני לזקוף זאת לזכותנו כאשר זה  .ב

 מתגשם.

 .נו אנואושרמבחינה קארמית, הנאה בצרתו של אחר היא הדרך הטובה ביותר להרוס את  .ג
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 , המשך:5להרוג את הכעס, תשובות לשיעורי בית, שיעור 

 

 ממצוקה סובל אויבך ואם

 ?בשבילך שמחה זו תהיה מדוע

 ,שייחלת מה כל יקרנו אם ואף

 ?לשמוח זה בכל לך טעם מה

 במונחים של לידה מחדש, התוצאה הקארמית יכולה בהחלט להיות לידה בגיהינום. .ד

השאיפה  –ותר של אופן חשיבה זה היא שהבודהיצ'יטה שלנו התוצאה השלילית החמורה בי .ה

 :זוקה קשות בכל פעם שזה קורהינ –שנוכל לעזור לכל הברואים להגיע להארה 

 

 

 קנאה בהצלחתו של אחר? חושלתרגל, כאשר אנו מתחילים ל ראויש קו המחשבהמהו  .14

 

 לאבד אמון בנו.  עלינו למעשה לכעוס על עצמנו, מאחר ואנו פועלים באופן הגורם לאחרים

שאנו עצמנו הרעים אנו יכולים לנסות לחוש צער על המעשים רעה, בנוגע לקארמה טובה וקארמה 

עשינו בעבר המונעים מאתנו סוג זה של הצלחה; ואז גם לחוש שמחה על המעשים הטובים שהאדם 

ם את ההיפך דרך כלל עושי. לרוע המזל, אנו באותו או אותה בהצלחה וכיהאחר ודאי עשה בעבר שז

 וממשיכים להרוס את הקארמה הטובה שתביא לנו עצמנו הצלחה. משני אלה,
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 להרוג את הכעס
 

 הפרק על אורך רוח

 מתוך ספרו של מאסטר שנטידווה: המדריך לחיי לוחם הרוח

 

 

 6ורי בית, שיעור שיעתשובות ל

 

, והבא את החמישה רשום את: נועבור משיג אינומונה חמישה דברים שפרסום  שנטידווהמאסטר  .1

 מהי התוספת של .תמנטאלי הנאהנו תגובתו של מאסטר שנטידווה לטענה שדברים אלו גורמים ל

 קרמאטי?ה 'נפראג

 

 ,הפרסום עצמו אינו מהווה מעשה טובהם לא יוכלו להגדיל את חסדי,  -

 הם לא יוכלו למנוע מחלה,  -

 או לעונג פיזי,הם לא יביאו לי לרווחה  -

 הם לא יאריכו את חיי  -

 לא יגבירו את כוחי. וגם  -

הרי שאנו יכולים פשוט  ,המטרה היחידה בחיים המנטאליעונג הייה הלו טוען שאי שנטידווהמאסטר 

כלומר, ההשתוקקות עצמנו בדברים כמו תכשיטים מהודרים או משקאות חריפים.  שקיע אתלה

, ומובילה באופן בלתי נמנע ותהנארדיפת של  דרךהטובה של התהילה הופכת להיות עוד  הרגשהל

 לסוג של התמכרות ואז למוכנות לפגוע באחרים על מנת להשיג יותר. 

 , למשל,נובעתש נעימהעל ההרגשה ה חלהיגיון זה אינו שלהוסיף  טורחמאטי פראג'נה קראולם 

 משמעותי.מלימוד רוחני 

 

 

תשומת לב בניסיון למשוך יוצאים למלחמה ומסכנים את חייהם ואף אנשים מבזבזים את כל כספם  .2

אומר, "אך האם יתכן להיזון ממילים?" הסבר את שתי  מאסטר שנטידווה .תהילה ולהשיג

 , וקשר אותן להתנהגותנו בהקשר של רדיפת פרסום והתסכול עם אובדנו.המשמעויות של שאלה זו

 

עונג בלתי מוחשי וחולף. אינן אלא להן אתה זוכה מאחרים שובן אחד, מילות השבח הפשוטות במ -

  טבעה של התהילה הוא שכמעט בכל המקרים היא אובדת במהירות.

תגובתנו הרגילה לאובדן התהילה )למשל, בעקבות מזימה של אדם אחר הפועל נגדנו( היא תחושה 

ילד שארמון החול שלו קרס. זוהי התייחסות הן לארעיות  חזקה ולא רציונלית של תסכול וכעס, כמו

של התהילה )כמו ארמון העשוי חול( והן לרמה הנורמלית של הבגרות הרוחנית שלנו )כזו של ילד 

 קטן(.
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 , המשך:6שיעורי בית, שיעור תשובות ללהרוג את הכעס, 

 

 תנו.ימא באה להןעות שיש , וכל משממשמעותכל הן ריקות ממצד עצמן המילים  - במובן עמוק יותר -

תלויים לחלוטין בהשלכות שלנו אלו  –ואף כל חיינו  ,אובייקטים כמו תהילה על אחת כמה וכמה

 ודאית שלנו ההתעסקות בתהילה ;בו דאגנו לאחרים בעברשעצמנו, הנכפות עלינו על ידי האופן 

 .ן הדאגה לזולתמנו באופן רציני דעתאת סיח לה

 

 

 בפרסום ומוניטין גם על התרגול הרוחני היומי של האדם? עיסוק יתרמשפיע כיצד  .3

 

להתנהל באופן מכובד וחף מכל גינוי, על מנת לעורר אמור אדם ש הואעיקרון בסיסי בבודהיזם 

זו, ויקצרו את בדרך  צעודהם ירצו ל או אז גםוהן בדרך הבודהיסטית. עצמו הן בו  ןבאחרים אמו

מקדיש עצמו לדרך עשוי למצוא  אכן. אך מצד שני, אדם שבייםאולטימטיהן הזמניים והן ה - פירותיה

כך למשל, אנו  –בה הוא חי שלעיתים כי היא דורשת ממנו אורח חיים שאינו מתאים לתרבות 

עמם נהגנו לחלוק משקה בעבר. או שאנו שעשויים לסרב )בנימוס( לשתות אלכוהול בחברת חברים 

על מנת להתקדם ברצינות בתרגול של ריטריט עמוק. עשויים לקחת חופשות ארוכות יותר מהעבודה 

אולם במקרה  –התנהגות מסוג זה אולי תזכה לביקורת מצד האחרים מכיוון שהיא שונה או "מוזרה" 

שאולי  מילתועלת כל לתועלתנו אנו וזה עלינו להיות חכמים ולהתעלם מהביקורת, ולהמשיך הלאה: 

 מבקרים אותנו.

 

 

צורך ש"ה באומרנושבהם הוא חושף את הצביעות שלנו  נטידווהשמאסטר סכם את דבריו של  .4

 . , ולכן כעסנו על ביקורת המופנית כלפינו הוא מוצדק"א למען הזולתושלנו בתהילה ה

 

שהם שמחים  זה אומר –כאשר מישהו משבח אותנו שן וע"המתנגד" )שהוא בד"כ תודעתנו אנו( ט

כל האושר הזה נמנע כאשר מישהו מבקר אותנו;  נו יכולים לשמוח שמחה שלמה באושרם זה.בנו, וא

 ולכן רק הגיוני שנחוש כלפיו כעס. 

אין זה נכון שאנו אכן מפיקים תועלת ממשית מאושרו של אחר; איננו ש טוען שנטידווהמאסטר 

: "אם הסיבה האמיתית לרצונך ואומרבוהוא ממחיש זאת לעצמנו.  זהבאמת יכולים לקחת חלק מ

כאשר אנשים שמחים  כה גדולהשל אחרים, מדוע הנך מרגיש מורת רוח להתפרסם היא אושרם 

 משבחים אותם?"הם של אנשים אחרים, ובמעשי

 

 

שבחים או תהילה מאחרים.  תמקבלכתוצאה מונה ארבע תוצאות שאינן רצויות  שנטידווהמאסטר  .5

 שבו הוא עושה זאת. צטט את הפסוק 

 ,מסיחים דעתי וכולי שבחים

 .ארציים ריםמדב אכזבה ומעכבים

 ,מעלות בבעלי קנאה הם מעוררים

 .והורסים כל דבר מצויין בחיים

, בחייו אדםמעשיו הטובים של חסד הבא מייחס הן למת "ן בחייםכל דבר מצוי" אומר ש גיילצב ג'ה

 .של הבודהה הארהה –הבשלה הנעלה ביותר שלהם והן ל
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 , המשך:6שיעורי בית, שיעור תשובות ללהרוג את הכעס, 

 

ראייה תואמת ? וכיצד שבחים מאיתנולראות את אלה המונעים  שנטידווהמאסטר  כיצד מייעץ לנו .6

 ר?והדברים את השקפת העולם האולטימטיבית שאנו מנסים לשמ זו של

 

פועלים להגן עלינו ממעידה בטוהר בעצם אלה המבקרים אותנו  מאיתנו תהילה ושבחים,ם ונעבמ

 אינטלקטואלית גרידאשטחית וה על הוקר לא מדובר כאןוכים. המידות שלנו ונפילה לעולמות הנמו

בכנות לראות אנשים הפוגעים בנו וגורמים לאחרים שלא להעריך אותנו ללמוד האחר; עלינו של 

 לעלות לרמה גבוהה יותר.  עוזרים לנוארציות, ובכך עיסוק במחשבות נים עלינו מיכמג

סיק לשפוט העולם האומרת שאם נוכל להפ קפתהשבאופן אולטימטיבי, כמובן, עלינו לשמור על 

בו נהנה מהערכתם ושבחיהם של יושבי העולם כולו כישות שיבוא יום  ולבקר אחרים בעצמנו,

 מוארת היכולה לעזור לכל היצורים; כלומר, שוב, נוכל לאכול את העוגה ולהשאירה שלמה.

 

 

משפיעים על חירותו של  חיםשבים ובו חפצשדן באופן  שנטידווהמאסטר  הןבש השורותצטט את  .7

 ם של הדברים. אדם; ואז הרהר מעט בנכונות

 

 - בויבל שואף שלחופש מי בתור

 .ושבחים רכוש של בכבלים חפצי אין

 

 שאביםהמן שעשוי להגיע איתם, הם פשוט דברים הגוזלים מ החומרירכוש התהילה וכבוד, ו

גם על המחשב. הם הגוזלים זיכרון  יםבלתי נחוצכמו קבצים  ,שלנו יםוהיקר יםהמוגבל יםליאהמנט

 גל הסבל.גלמ שחרורלהשגת  ,טים אותנו במרוץ נגד המוותי, ומאוקהחזמידה רבה של תדורשים 

 

 

. זה הופך לבית עינוייםלאנשים מטורפים הנאבקים להיכנס  אנו דומיםתהילה לתנו לשבחים ובתשוק .8

לחברים נפלאים הנועלים אותנו  ,ילהותה שבחים השגתהמונעים מאיתנו ו ,את אלה המבקרים אותנו

רכתה" יהעניקה לנו את ב מוארת"זה כאילו שישות  ש. הוא מוסיף ואומר לבית העינוייםמחוץ 

 הסבר את המשמעות הגבוהה יותר של דברים אלה.

 

אם אוכל לצבור מספיק קארמה  –יבוא יום בהחלט אפשרי שאם האנשים האחרים הם ריקים, אז 

על של כל -תה למעשה חלק ממזימתיאחרים היידי אי פעם מנפגעתי ל פגיעה שכשבו אבין ש –טובה 

רות מואבורכתי על ידי הישויות הש כאילוות ביקום להביא אותי להארה. וכך זה לא מוארהישויות ה

 בעצמי. פגיעהמנעו ממני  רות עצמןמואהישויות האלא ש – תהילהכאשר אנשים מנעו ממני 

 

 

תנו מלעשות זאת. תוך שימוש בהגדרה של ואאדם אחר מונע שה חסד, ומע בצענניח שאנו מנסים ל .9

שבו יש  אופןדון באספקטים שונים של הלנו לעשות זאת;  מסייעסיבה, הסבר מדוע הוא למעשה 

שתי דוגמאות שנותן מאסטר שנטידווה הבא , ולנקודה זו שרלוונטיים לבצע את מעשי החסד שלנו

  .את הענייןלהמחיש כדי 

 

ף הוא; בעוד שאם דבר שאם הוא מתקיים, האחר יופיע אאותו המתוארת ככלשהו דבר  להסיבה ש

א לא להגיב בכעס יה תרגול רוחני גבוההאחר לא יופיע. הצורה הגבוהה ביותר של אינו מתקיים, 

 כאשר מישהו מתגרה בנו. 
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כאשר  תרחשלה יכולוללא קיומו של אדם המתגרה בנו,  ול להתרחשלא יכמעשה זה של הבלגה 

מהווה סיבה עבורנו לצבור את החסד הרב של מישהו המתגרה בנו. מכאן שאדם זה למעשה  מופיע

 .תרגול אורך רוח

כלומר,  –ולם ה אופןשעשיית מעשה חסד בשתי הערות חשובות. הראשונה היא ראוי להוסיף כאן ו

היא לעיתים קרובות  –עשייתו  זמןלמעשה החסד ב יםכעס המתלוו גוןכ ייםים שלילדברשום ללא 

אוי לעשות כמיטב זה בלתי ר אין. שנית, של מעשה החסד עצמו המצופהחשובה יותר מהמטרה 

 עם כעסלעשות זאת לעולם אל לנו לעכב את מעשי החסד שלנו; אלא שיכולתנו על מנת למנוע מאחר 

 כל רגש שלילי אחר.עם או 

מעשה חסד הוא באמת  בצעאומר כי אם בכוונתך לטעון כי אדם המעכב אותך מל שנטידווהטר מאס

מעשה נדיבות,  גורם המעכבאנשים עניים הם שלטעון  הרי זה כמו, וזר בעשייתועולא  גורם מעכב

 .וא גורם המעכב את קבלת נדריךה ,או המאסטר הנותן לך את הנדרים (khenpo)הקנפו וש

 

 

ו הם כל כך אנשים הפוגעים בנ ומדועכיצד  ותרוח המתארמהפרק על אורך  שורותהבא את ה .11

)מסלול  בשעה שאנו פוגשים אותם?דהרמה ועל כן עלינו להוקיר את ההזדמנות לתרגול  ,נדירים

 , ואת הדימוי שבו משתמש המאסטר לתאר אנשים אלו.גם בטיבטית( –טיבטי 

 

 יפגע הוא שבי ייתכן כיצד כי

 ?תחילה בו אני פגעתי אלמלא

 

אלה המאפשרים לנו הזדמנות לתרגל אורך רוח הם באופן יחסי נדירים בהרבה מאשר אנשים 

 מסכנים, שכן אם איננו מגיבים אליהם בכעס לא נוכל לפגוש אותם בעתיד.

תחת רצפת ביתנו; כלומר, אנו לפתע שאנו מוצאים  אוצרמשווה את האנשים שאיננו אוהבים ל הוא

 לת מדהימה מדבר שאף לא ידענו שיש ברשותנו, ושמגיע לידינו ללא כל מאמץ.עומדים להפיק תוע

 

 

 בינינו לבין מי שפוגעים בנו.אסטרטגית" הברית ה" תאר את .11

 

כברית  tapasאו  הבלגהאנו יכולים לראות הזדמנות נדירה זו לתרגל את הרמה הגבוהה ביותר של 

הם מספקים את הפגיעה, או את הקושי, בנו. או פוגע אותנו מכעיס שאסטרטגית בינינו לבין האדם 

, כל העסק הרווחי של שמירה על אורך חיוניים אלושותפים ללא בעוד שאנו מספקים את האימון. 

 רוחנו היה בלתי אפשרי לחלוטין.
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לעבוד  כוונה שפוגעים בנו אין באמתשלמי  של "הברית האסטרטגית" היאהתנגדות נפוצה לרעיון  .12

עזרה של  עזרתם אינה, ולכן , ולמעשה כוונתם היא לפגוע בנומטרה נעלה שהיאתנו לקראת איזו

 .אלו ניםסותר טיעו שנטידווהתאר כיצד מאסטר . ממש

 

היעדר הכוונה לעזור אינו מפחית מכמות או חשיבות העזרה לה מצביע על כך ש שנטידווהמאסטר 

. הוא מציין כי כבודהיסטוות אנו )אפילו מתוקף נדרינו( מגישים מנחות ומכבדים את אנו זוכים

דבר שהוא בעל תועלת אולטימטיבית עבורנו למרות שאינו בעל כל  –המקלט של הדהרמה הקדושה 

 לעזור לנו. כוונה

 ך היההאדם המכעיס אותך או פוגע ב ילוא לקרוא לזה "אורך רוח" היה אפשרילא שהוא מציין 

וכי . מתכוון לעזור לךבו רופא המטפל במחלתך שלעזור לך, באופן  עושה זאת מתוך כוונה כלשהי

 לך? לעזורמנסה המישהו  לנוכח כיצד יתכן התרגול של אורך רוח

 

 

בו שכשדה  ומתפיסת האויב כגורם חשוב בתרגול אורך הרוח לתפיסת כעתעובר  שנטידווהמאסטר  .13

 שאותם הוא מזכיר. והסבר את שני השדות  םשלנו. נקוב בשמאנו זורעים את זרעי מעשי החסד 

 

אומר כי הלורד בודהה דיבר על שני "שדות" או גנים הזמינים לנו כמקומות בהם  שנטידווהמאסטר 

 נוכל לזרוע את זרעי ההארה העתידית שלנו. 

יחסי  את ביא לידי שלמותאם נ –האחד הוא "שדה הברואים": האנשים הסובבים אותנו בכל יום  -

 צמתיים להארה שלנו. ום, הרי שנזרע זרעים עעימהגומלין שלנו 

זורעים שגם כאשר אנו מכבדים ומנעימים לבודהות אנו השדה השני הוא "שדה המנצחים", מאחר  -

 זרעים עוצמתיים להארתנו.

 

 

תחילה שישויות מוארות וכאלה שאינן מוארות הן שוות, ואז הוא טוען טוען  שנטידווהמאסטר  .14

 נן שוות, ולאחר מכן הוא שב וטוען כי הן שוות. למה כוונתו?שאי

 

בהם עלינו לזרוע את זרעי שישויות מוארות וכאלה שאינן מוארות הן שוות בהיותן שדות הכרחיים ה

 הארתנו. 

אולם אין משמעות הדבר שהן שוות במעלות הרוחניות הגבוהות שלהן, מאחר ובמובן זה ישויות 

 ת יותר לאין שיעור. מוארות הן כמובן גבוהו

שהן כולן שוות בכך שהן מספקות לנו את הסיבה הנחוצה לנו על  אומר מאסטר שנטידווהולבסוף 

 מנת להגיע לארה.

 

 

 - לכבד כל יצור חילאהוב ועלינו ש כתבים ואת שם הכתב שממנו נלקחה, הטוענתהן ציטטה מהבא  .15

, ותן גם את בדים את הבודהות עצמםמכאוהבים וכפי שאנו  –מכעיסים או פוגעים אפילו כאלה ש

 בטיבטית(.טיבטי, )מסלול  ההוכחה הלוגית לכך

אומר: שדה הברואים הוא שדה  דהרמה סנגיטי( ה שלסוטרה) ן של לימודי דהרמהמצויהאוסף ה

הבודהות, ומשדה זה של הבודהות אנו משיגים את התכונות הנעלות של הבודהות; לעשות את ההיפך 

 הוא מאד לא נכון.
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 - "הידידים הטוביםלהם הוא קורא "ש -להשיב לבודהות  שנטידווהמאסטר מייעץ לנו כיצד  .16

 . והסברט צטט פסוק מהטקסבתשובתך ? כגמולם על חסדם

 

 היכן זה תמצא שיטה כה טובה

 ,לגמול על חסדם של הידידים הטובים

 ,בול לעזרת אחריםהפועלים ללא ג

 צורים החיים?מאשר להנעים לי

 

העובדה שהבודהות היו מוכנים לוותר על חייהם או לעבור לנמוך שבעולמות הגיהינום על מנת לעזור 

אנו  ה יקרים יצורים אלה לבודהות. לכןכמעד לכל היצורים החיים צריכה להוות אינדיקציה עבורנו 

היא הדרך הראויה להשיב  –פגעו בנו הם אפילו אם  –לה עשיית חסד עם יצורים אשיכולים להניח 

 לנאורים כגמולם על חסדם.

 

 

אנו שבכדי לתאר כיצד הבודהות חשים בכל פעם  שנטידווהמאסטר מהי המטפורה שבה משתמש  .17

 ?שלילי כלפי מישהו הפוגע בנומגיבים באופן 

 

כלפי התנהגות , בעיקר בהתנהגותנו מטרתנו בחיים היא כמובן להשביע את רצונם של הנאורים

הבודהות  –מישהו שפגע בנו קודם בלמשל  –אחר אדם בה אנו פוגעים בש פעםבכל הזולת. 

מישהו מציע להם אובייקט המענג את החושים )פיצה, או גלידה!( בזמן שגופם שכאילו  מרגישים

 מעונה, אפוף בלהבות.

 

 

הגיש, ואשר יש להן את הכוח מזכיר שאנו יכולים ל שנטידווהתאר את שתי המנחות שמאסטר  .18

 עצום לטהר הרבה מהקארמה השלילית של הפגיעה בבודהות.

 

כמה זה מכאיב לבודהות שאנו פוגעים באחרים, אנו חשים רצון עד כאשר אנו בסופו של דבר מבינים 

זאת נוכל לעשות  רות את סליחתן על כל הכאב שגרמנו להם בעבר.מואטבעי לבקש מכל הישויות ה

 ם חשובות:בשתי דרכי



38 

 

 , המשך:6שיעורי בית, שיעור תשובות ללהרוג את הכעס, 

 

 של כל הברואים.  כמשרתם, מיום זה ואילך ,עצמנואת ראשית אנו מתחייבים להציע  -

אפילו אם הם עולבים  –עם אנשים הפועלים נגדנו  יותרשנית אנו מתחייבים לעולם לא להיאבק  -

 בנו קשות, או אף מנסים להרגנו. 

 

 

ס לאמרה המפורסמת של גנדי "עין תחת עין תעוור את כל העולם", והסבר מהי תגובה התייח .19

 הולמת לאלימות, אשר תוצאתה תהיה ביעור האלימות בעולמנו.

 

עונה להשקפה הרווחת בתרבויות מסוימות, ואף בתרבותנו אנו, של מרה המפורסמת של גנדי יהא

, כלומר: זה כל העולם יתעוור של השקפה כזו:"עין תחת עין", ומצביעה על התוצאה הבלתי נמנעת 

רק יגביר את הסבל. כל תוקפנות שאנו חווים, מקורה בתוקפנות שלנו בעבר. אם אנו מגיבים 

מוטל עלינו לעצור את שוב ושוב.  נושזה ימשיך לקרות ל יםמבטיח ואנ בתוקפנות על תוקפנות,

לעשות זאת בלי לסגור  נוקארמה, אבל עליצליח, תלוי בנויכול להיות שלא  נו,כמיטב יכולת התוקפן

 והבנה שאנמתוך  נו,לאלימות המופיעה בחייאורך רוח ב אם נשכיל להגיב. התוקפן כלפי נואת ליב

 .נובער את האלימות בעולמנאט לאט לעבר, על ידי מעשינו באותה  נויצראלה ש

 

 

 מאסטר שנטידווה אומר: .21

 ,ספק כל ללא החמלה רבי

 .הברואים כל את מחשיבים כעצמם

 הסבר באיזה מובן זה נכון?

 

מות הבודהות מחשיבים את כל הברואים כהתגלמות שלהם, בדיוק כפי שבודהות אלה הם התגל

  הם אוהבים את הברואים יותר מאשר את עצמם. הם מאוהבים בנו אהבה אנושה. החמלה.

הדהרמה", כלומר,  מרחבמאטי מצביע על כך שהברואים והבודהות שווים בחשיבותם ב"פראג'נה קר

 בטבע הבודהה שלהם: הריקות של תודעתם, שהיא מה שמאפשר את ההארה עצמה.

 

 

  –מתאר כ  שנטידווהתאר מהו זה שמאסטר  .21

 ,"לו תהא זו דרכי להנעים לנאורים

 .יולהגשים גם את כל מטרותי

 –לו תהא זו דרכי להסיר כל מכאוב 

 "לו תהא זאת תמצית נדריי!

 

 אחרים. עםרוח התרגול של אורך זהו 

 

 

 גמה של המלך והשר שלו.והחלקים בד תשהבא את חמ .22

 

 מלך של מדינה; מלך שהוא מהיר חמה.מו הבודהות הם כ .א
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הוא כמו שר של המלך; מישהו שהוא בעצמו אדם חלש  מישהו שבא ופוגע בנו באופן כלשהו .ב

 ורפה במיוחד.

מורים להיות כמו נתיניו של המלך שנפגעו באופן כלשהו מידי השר. למעשה, אנו כנתינים אנו א .ג

להשלכות האפשריות  מודעיםצמה וחזקים בהרבה מאותו שר; אלא שאנו נבונים, וושהם מלאי ע

 של כל פגיעה שלנו בשר.

 –מו עציכול -המלך הכלהמבקשים למנוע כל תגמול אפשרי מ –בדיוק כפי שהנתינים הנבונים  .ד

ים לעולם לא לזלזל או לפגוע המלך, אנו מחליטשל החלש שר הנמנעים מלנקוט בכל פעולה נגד 

 אנשים המנסים לפגוע בנו.ביותר מבין האף בחלש 

מגבה אותו. כך גם המאחוריו, העומד צמה וצבא רב עיש המדינה של כתמריץ נוסף: למלך  .ה

ת כל קהילת הישויות המוארות, א וכןיש להם את שומרי השאול  –האנשים הפוגעים בנו 

המגבים אותם; כלומר, פגיעה בהם תביא אותנו לעולמות הגיהינום, ותכעיס את הבודהות 

 המחשיבים יצורים אלה כילדיהם היקרים.

 

 

המטאפורה המשווה בין מלכים לבודהות אינה  שבהםשני היבטים חשובים מציין  שנטידווהמאסטר  .23

 .ציין מהםעומדת. 

 

זעיר חלקיק אינה מהווה אפילו ך המתכעס עלינו כשאנו פוגעים בשר שלו, מלפגיעתו של  .א

את הבודהות בהגיבנו באופן שלילי לאדם  מצעריםכאשר אנו  אנו פוגעים בעצמנושמהפגיעה 

 הפוגע בנו.

 נו, אנו משיגים הארה במהירות. זהפוגעים בש מילנעים מתוק וכאשר אנו לומדים להגיב באופן  .ב

 ה לא יוכל להעניק לנו ישירות מידיו.משהו שאפילו הבודה

 

 

רוח היא, כמובן, שאנו מגיעים להארה, שאנו אורך של שלמות ההתוצאה הסופית של תרגול  .24

ק על אורך הפרהיכול לשרת את כל הברואים. בפסוקים האחרונים של  בן אלמוותהופכים למלאך 

גל הסבל. מנה אותם, גלה מליהנות עוד לפני היציא נוכלמהן ששמונה תועלות  גם נותצוימ רוח

 . זה נעשה בפרקכפי ש ,בשתי קבוצות

 

 שלוש מהתועלות הן מיידיות למדי, ומתרחשות בחיים אלה. 

 זורם באופן מושלם.פשוט שהכל בחייך  שפירושההראשונה היא שאתה זוכה ל"תהילה גדולה",  .א

לם הוד כה בעולה זושזו לדוגמה תהילה, כמו ממוניטין משובח: הסוג הבריא של  אתה נהנה .ב

 .קדושתו הדלאי לאמה

 אתה משיג רמת אושר גבוהה. .ג

 זמן ארוך יותר. פרק משך חמש מהתועלות מבשילות ב

 ראשית, אתה הופך להיות יפה מבחינה פיזית, "ועוד יותר", כולל להיות מוקף באנשים יפים. .ד

 אתה משוחרר מכל מחלה. .ה

 למרחקים. מגיעהמוניטין שלך  .ו

 ארוכים.הרבה יותר ים אלה מאפשרים לך לחיות חי .ז

 אתה משיג רמה גבוהה של אושר, כאילו היית שליט הגלגל, או מלך העולם. .ח


