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 . כ% שמעתי
פנה המואר , ש!. עיר מחוז בקורו, שהה המואר בקרב בני  קורו בקמסדהאמה, פע! אחת

אז אמר המואר את !" אדוננו הנכבד",  ענו לו וה!1 ,"נזירי!: "אל  הנזירי! בזו הלשו'
 :הדברי! הבאי!

 
 מבוא. 1

 
להכחדת , להכרעת הצער והקינה, לטיהור כל ישות, נזירי!, זוהי הדר% האחת והיחידה

ארבעת : להיווכחות בניבאנה, להליכה בנתיב האמת המוביל לשחרור, הסבל והיגו'
 2.העיקרי! לביסוס המודעות

 
, מתרגל בלהט, במסגרת הגו�, נזיר שרוי בהתבוננות בגו�,  נזירי!,כא'? ארבעה אלה מה!

 כשהוא נמנע מכל השתוקקות ודחייה 3,תו% מודעות וחוכמה מלאה ורצופה של הארעיות
תו% , מתרגל בלהט, במסגרת התחושות, הוא שרוי בהתבוננות בתחושות. כלפי העול!

כל השתוקקות ודחייה כלפי כשהוא נמנע מ, מודעות וחוכמה מלאה ורצופה של הארעיות
תו% מודעות וחוכמה , מתרגל בלהט, במסגרת הנפש, הוא שרוי בהתבוננות בנפש. העול!

הוא שרוי . כשהוא נמנע מכל השתוקקות ודחייה כלפי העול!, מלאה ורצופה של הארעיות
תו% מודעות וחוכמה מלאה , מתרגל בלהט, במסגרת תכני הנפש, בהתבוננות בתכני הנפש

 4.כשהוא נמנע מהשתוקקות ודחייה כלפי העול!,  של הארעיותורצופה
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 התבוננות בגו�. 2

 
 פרק המשנה על הנשימה. א

 ? בהתבוננות בגו� במסגרת הגו�וי נזירשר, נזירי!, וכיצד
הוא , או הל% לחדר ריק, או הל% לתרגל למרגלות ע+, לאחר שהל% ליער, הנזיר, כא'

. וממקד את מודעותו באזור שסביב פיו, שומר על גו זקו�, ! משוכלותמתיישב ברגליי
שוא� כשהוא . בלוויית מודעות זו הוא נוש� החוצה, בלוויית מודעות זו הוא שוא� פנימה

, כשהוא נוש� נשיפה ארוכה. "ארוכהאני שוא� שאיפה : " הוא מבי' היטב5שאיפה ארוכה
:  הוא מבי' היטבקצרהכשהוא שוא� שאיפה . "אני נוש� נשיפה ארוכה: "הוא מבי' היטב

אני נוש� נשיפה : " הוא מבי' היטבקצרהכשהוא נוש� נשיפה . "קצרהאני שוא� שאיפה "
בעודי מרגיש . " כ% הוא מאמ' את עצמו," אני שוא�, בעודי מרגיש את כל גופי. ""קצרה

כ% , "אני אשא�, משנרגעו פעולות הגו�. " כ% הוא מאמ' את עצמו," אני נוש�, את כל גופי
 .כ% הוא מאמ' את עצמו, "אני אנשו�, משנרגעו פעולות הגו�. "הוא מאמ' את עצמו

 
הוא מבי' , מסובב את המחרטה סיבוב ארו%, בדיוק כפי שחרט ע+ מיומ' או השוליה שלו

אני : "וכשהוא מסובב סיבוב קצר הוא מבי' היטב, "אני מסובב סיבוב ארו%: "היטב
שאיפה אני שוא� : "מבי' היטב, ארוכהשאיפה נזיר השוא� ,  בדומה."מסובב סיבוב קצר

כשהוא . "אני נוש� נשיפה ארוכה: "וכשהוא נוש� נשיפה ארוכה הוא מבי' היטב, "ארוכה
כשהוא נוש� נשיפה . "אני שוא� שאיפה קצרה: "הוא מבי' היטב, שוא� שאיפה קצרה

 , "אני שוא�, די מרגיש את כל גופיבעו. ""אני נוש� נשיפה קצרה: "הוא מבי' היטב, קצרה
.  כ% הוא מאמ' את עצמו–" אני נוש�, בעודי מרגיש את כל גופי.  "כ% הוא מאמ' את עצמו

"�, משנרגעו פעולות הגו�. " הוא מאמ' את עצמו כ%," אני אשא�, משנרגעו פעולות הגו
�  . כ% הוא מאמ' את עצמו," אני אנשו

,  או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�,בפני! –מסגרת הגו� ב,  הוא שרוי בהתבוננות בגו�6וכ%
 �וכ%  7 . בפני! ובחו+,במסגרת הגו� ,  או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�,בחו+ –במסגרת הגו

וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת , בתופעת ההתהוות בגו�הוא שרוי בהתבוננות 
�כעת המודעות .  שבגו�וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות, ההיעלמות בגו
, קיימת הבנה בלבדש עד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו 8."זהו גו�: "שלו מבוססת

, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי,  באופ' זה הוא חי9.לצד מודעות בלבד
 .במסגרת הגו�, שרוי נזיר בהתבוננות בגו�, נזירי!

 
 פרק המשנה על תנוחות הגו�. ב

הוא מבי' , בעודו עומד. "אני הול%: "הוא מבי' היטב, כאשר נזיר הול%, י!ושוב נזיר
הוא מבי' , בעודו שוכב. "אני יושב: "הוא מבי' היטב, בעודו יושב. "אני עומד: "היטב
  10.הוא מבי' היטב, כל מצב בו שרוי גופו. "אני שוכב: "היטב

�, שהוא שרוי בהתבוננות בגו� או ,בפני! –במסגרת הגו� , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בגו
 �וכ% .  בפני! ובחו+,במסגרת הגו� ,  או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�,בחו+ –במסגרת הגו

וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת , בתופעת ההתהוות בגו�הוא שרוי בהתבוננות 
�כעת המודעות . וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�, ההיעלמות בגו

, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו ".זהו גו�": בוססתשלו מ
, נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד

� .במסגרת הגו�, שרוי נזיר בהתבוננות בגו
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 פרק המשנה על ההבנה המלאה והרצופה של הארעיות. ג
עושה זאת תו% הבנה , או פונה והול% לאחור, בעודו הול% קדימה, הנזיר, נזירי!, ושוב

הוא עושה זאת תו% הבנה ,  כשהוא מביט ישר או לצדדי!11;מלאה ורצופה של הארעיות
הוא עושה זאת תו% הבנה , כשהוא מתכופ� או מתמתח; מלאה ורצופה של הארעיות
,  האוכלוטל את קערתנכשהוא לובש את גלימת הנזיר או ; מלאה ורצופה של הארעיות

לועס או , שותה, כשהוא אוכל; הוא עושה זאת תו% הבנה מלאה ורצופה של הארעיות
כשהוא מטפל בצרכי! ; הוא עושה זאת תו% הבנה מלאה ורצופה של הארעיות, טוע!

, עומד, כשהוא הול%; הוא עושה זאת תו% הבנה מלאה ורצופה של הארעיות, הטבעיי!
 .הוא עושה זאת תו% הבנה מלאה ורצופה של הארעיות, או שותקמדבר , יש' או ער, יושב

 
�, או שהוא שרוי בהתבוננות בגו� , בפני!–במסגרת הגו� , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בגו

 �וכ%  . בפני! ובחו+,במסגרת הגו� , או שהוא שרוי בהתבוננות בגו� , בחו+–במסגרת הגו
כ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ו, בתופעת ההתהוות בגו�הוא שרוי בהתבוננות 

�כעת המודעות . וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�, ההיעלמות בגו
, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו ".זהו גו�": שלו מבוססת

, י!נזיר, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד
� .במסגרת הגו�, שרוי נזיר בהתבוננות בגו

 
 פרק המשנה על ההגות בשאט נפש. ד

מכפות הרגליי! ומעלה ומשיער , המכוסה כולו בעור, הנזיר הוגה בגו� זה, נזירי!, ושוב
, עור, שיניי!, ציפורניי!, שיער גו�, בגו� הזה יש שיער ראש: "ומהרהר כ%, הראש ומטה

,מצע, קרביי!, ריאות, טחול, צדר, כבד, לב, כליות, עצמותלשד , עצמות, גידי!, בשר
, לבֶח, דמעות, שומ', זיעה, ד!, מוגלה, ליחה, מי+ מרה, צואה, קיבה ותכולתה, המעיי!

  ."מפרקי! ושת',נוזל, נזלת, ריר
 

 אורז רגיל , כגו' בסוגי! שוני! של גרעיני! וזרעי!שמלא, בעל שני פתחי!בדיוק כמו שק 
יפתח את ,   ואד! המיטיב לראות,או שומשו! או אורז מלא, ת או פול קטניו,או אורז פרא

וזה שומשו! וזה , ואלו קטניות ופול, וזהו אורז פרא, זהו אורז רגיל":  ויאמריסתכל, השק
 ומלא חלקי! ופסולת המכוסה בעור,  נזיר הוגה בגו� זה,נזירי!,  באותו אופ'."אורז מלא

בגו� הזה יש : "ומהרהר כ%,  ומשיער הראש ומטה,עלהמכל הסוגי! מכפות הרגליי! ומ
, כליות, לשד עצמות, עצמות, גידי!, בשר, עור, שיניי!, ציפורניי!, שיער גו�, שיער ראש

, מי+ מרה, צואה, קיבה ותכולתה, המעיי!,מצע, קרביי!, ריאות, טחול, צדר, כבד, לב
 ."מפרקי! ושת',נוזל, נזלת, ריר, חלב, דמעות, שומ', זיעה, ד!, מוגלה, ליחה

 
�, או שהוא שרוי בהתבוננות בגו� , בפני!–במסגרת הגו� , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בגו

 �וכ% .  בפני! ובחו+,במסגרת הגו� ,  או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�, בחו+–במסגרת הגו
וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת , בגו�בתופעת ההתהוות הוא שרוי בהתבוננות 

כעת המודעות . וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�, ת בגו�ההיעלמו
, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו ".זהו גו�": שלו מבוססת

, נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד
� . הגו�במסגרת, שרוי נזיר בהתבוננות בגו
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 פרק המשנה על ההגות ביסודות החומריי�. ה
ומהרהר בו בהקשר של , בכל מצב או תנוחה, הנזיר הוגה בגו� זה עצמו, נזירי!, ושוב

 . "יסוד האש ויסוד האוויר, יסוד המי!, בגו� זה קיי! יסוד האדמה: "מאפייני היסודות
 

וכעת , לנתחי! וחילקו אותה ששחטו פרה, לקצב מיומ' או לשולייתו, נזירי!, הדבר דומה
בכל , הנזיר הוגה בגו� זה עצמו, נזירי!, באותו האופ'. ה! יושבי! בצומת של ארבע דרכי!

, בגו� זה קיי! יסוד האדמה: "ומהרהר בו בהקשר של מאפייני היסודות, מצב או תנוחה
 ."יסוד האש ויסוד האוויר, יסוד המי!

  
�, או שהוא שרוי בהתבוננות בגו� , בפני!–הגו� במסגרת , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בגו

 �וכ% .  בפני! ובחו+,במסגרת הגו� ,  או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�, בחו+–במסגרת הגו
וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת , בתופעת ההתהוות בגו�הוא שרוי בהתבוננות 

�כעת המודעות . וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�, ההיעלמות בגו
, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו ".זהו גו�": שלו מבוססת

, נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד
� .במסגרת הגו�, שרוי נזיר בהתבוננות בגו

 
 פרק המשנה על תשע תצפיות במגרש הקבורה. ו

יומיי! או , מתה מזה יו!,  שהושלכה במגרש הקבורהכשנזיר רואה גופה, ירי!נז, ושוב
טבעו של גו� ! אכ': "הוא הוגה בזאת בהקשר לגופו שלו, כחולה ומרקיבה, נפוחה, שלושה

 ."ג! הוא עתיד להפו% לכזה ולא יוכל להימלט מכ%, זהה] שלי[זה 
 

�, או שהוא שרוי בהתבוננות בגו� , בפני!–במסגרת הגו� , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בגו
 �וכ% .  בפני! ובחו+,במסגרת הגו� ,  או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�, בחו+–במסגרת הגו

וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת , בתופעת ההתהוות בגו�הוא שרוי בהתבוננות 
�כעת המודעות . וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�, ההיעלמות בגו

, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו. "זהו גו�: "ו מבוססתשל
, נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד

� .במסגרת הגו�, שרוי נזיר בהתבוננות בגו
 

, כרסמי! אותהמשעורבי! ,  שהושלכה במגרש הקבורהכשנזיר רואה גופה, נזירי!, ושוב
וכלבי! , מכרסמות אותהואנפות , מכרסמי! אותהונשרי! , מכרסמי! אותהודורסי! 

מכרסמי! ותני! , מכרסמי! אותהונמרי! , מכרסמי! אותהוברדלסי! , מכרסמי! אותה
טבעו ! אכ': "הוא הוגה בזאת בהקשר לגופו שלו,  אותה עוד חיות שונותומכרסמות, אותה

. "! הוא עתיד להפו% לכזה ולא יוכל להימלט מכ%ג, זהה] שלי[של גו� זה 
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�, או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�,  בפני!–במסגרת הגו� , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בגו
 �וכ% .  בפני! ובחו+,במסגרת הגו� , או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�,  בחו+–במסגרת הגו

� בהתבוננות בתופעת וכ% הוא שרוי, הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ההתהוות בגו
�כעת המודעות . וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�, ההיעלמות בגו
, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו. "זהו גו�: "שלו מבוססת

, נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד
 .במסגרת הגו�, יר בהתבוננות בגו�שרוי נז

 
 מעטע! , והיא שלד בלבד,  שהושלכה במגרש הקבורהכשנזיר רואה גופה, נזירי!, ושוב
טבעו של גו� ! אכ': "הוא הוגה בזאת בהקשר לגופו שלו, וכל זה מוחזק על ידי גידי!, בשר
 ."ג! הוא עתיד להפו% לכזה ולא יוכל להימלט מכ%, זהה] שלי[זה 

 
, או שהוא שרוי בהתבוננות בגו� , בפני!–במסגרת הגו� ,  שרוי בהתבוננות בגו�וכ% הוא

 �וכ% .  בפני! ובחו+,במסגרת הגו� ,  או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�, בחו+–במסגרת הגו
וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת , בתופעת ההתהוות בגו�הוא שרוי בהתבוננות 

�כעת המודעות . נות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�וכ% הוא שרוי בהתבונ, ההיעלמות בגו
, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו. "זהו גו�: "שלו מבוססת

, נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד
� .במסגרת הגו�, שרוי נזיר בהתבוננות בגו

 
,  בשרללא, והיא שלד בלבד,  שהושלכה במגרש הקבורהר רואה גופהכשנזי, נזירי!, ושוב

טבעו של גו� ! אכ': "הוא הוגה בזאת בהקשר לגופו שלו, א% מרוחה בד! ומוחזקת בגידיה
 ."ג! הוא עתיד להפו% לכזה ולא יוכל להימלט מכ%, זהה] שלי[זה 

 
�, וי בהתבוננות בגו�או שהוא שר , בפני!–במסגרת הגו� , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בגו

 �וכ% .  בפני! ובחו+,במסגרת הגו� ,  או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�, בחו+–במסגרת הגו
וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת , בתופעת ההתהוות בגו�הוא שרוי בהתבוננות 

�כעת המודעות . וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�, ההיעלמות בגו
, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו. "זהו גו�": שלו מבוססת

, נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד
� .במסגרת הגו�, שרוי נזיר בהתבוננות בגו

 
, ו ד!ללא בשר א, והיא שלד,  שהושלכה במגרש הקבורהכשנזיר רואה גופה, נזירי!, ושוב

] שלי[טבעו של גו� זה ! אכ': "הוא הוגה בזאת בהקשר לגופו שלו, המוחזק על ידי גידי!
 ."ג! הוא עתיד להפו% לכזה ולא יוכל להימלט מכ%, זהה

 
�, או שהוא שרוי בהתבוננות בגו� , בפני!–במסגרת הגו� , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בגו

 �וכ% .  בפני! ובחו+,במסגרת הגו� , ת בגו� או שהוא שרוי בהתבוננו, בחו+–במסגרת הגו
וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת , בתופעת ההתהוות בגו�הוא שרוי בהתבוננות 

�כעת המודעות . וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�, ההיעלמות בגו
, דעד שקיימת הבנה בלב, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו. "זהו גו�: "שלו מבוססת

, נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד
� .במסגרת הגו�, שרוי נזיר בהתבוננות בגו
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, והיא אינה אלא עצמות,  שהושלכה במגרש הקבורהכשנזיר רואה גופה, נזירי!, ושוב
ל קרסול וש! עצ! של ש! עצ! ש, ש! עצ! של יד וש! עצ! של כ� רגל, הפזורות בכל עבר

ש! ו, ש! עצ! מעמוד השידרה וש! עצ! מהגב, ש! עצ! של יר% וש! עצ! של אג', בר%
הוא . וש! עצ! מהגולגולת, ש! עצ! מהסנטר וש! ש', עצ! מהכת� וש! עצ! מהגרו'
ג! הוא עתיד להפו% , זהה] שלי[טבעו של גו� זה ! אכ': "הוגה בזאת בהקשר לגופו שלו

 ."ימלט מכ%לכזה ולא יוכל לה
 

�, או שהוא שרוי בהתבוננות בגו� , בפני!–במסגרת הגו� , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בגו
 �וכ% .  בפני! ובחו+,במסגרת הגו� ,  או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�, בחו+–במסגרת הגו

וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת , בתופעת ההתהוות בגו�הוא שרוי בהתבוננות 
�כעת המודעות . וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�, ההיעלמות בגו
, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו. "זהו גו�: "שלו מבוססת

, נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד
� .במסגרת הגו�, שרוי נזיר בהתבוננות בגו

 
אלא עצמות והיא אינה ,  שהושלכה במגרש הקבורהכשנזיר רואה גופה, נזירי!, ושוב

ג! , זהה] שלי[טבעו של גו� זה ! אכ': "הוא הוגה בזאת בהקשר לגופו שלו ,לבנות ויבשות
 ."הוא עתיד להפו% לכזה ולא יוכל להימלט מכ%

 
�, וי בהתבוננות בגו�או שהוא שר , בפני!–במסגרת הגו� , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בגו

 �וכ% .  בפני! ובחו+,במסגרת הגו� ,  או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�, בחו+–במסגרת הגו
וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת , בתופעת ההתהוות בגו�הוא שרוי בהתבוננות 

�כעת המודעות . וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�, ההיעלמות בגו
, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו ".זהו גו�": שלו מבוססת

, נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד
� .במסגרת הגו�, שרוי נזיר בהתבוננות בגו

 
ימה  בערמוטלותשעצמותיה ו  שהושלכה במגרש הקבורהכשנזיר רואה גופה, נזירי!, ושוב
ג! הוא , זהה] שלי[טבעו של גו� זה ! אכ': "הוא הוגה בזאת בהקשר לגופו שלו,  שנהמזה

 ."עתיד להפו% לכזה ולא יוכל להימלט מכ%
 

�, או שהוא שרוי בהתבוננות בגו� , בפני!–במסגרת הגו� , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בגו
 �וכ% .  בפני! ובחו+, הגו� במסגרת,  או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�, בחו+–במסגרת הגו

וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת , בתופעת ההתהוות בגו�הוא שרוי בהתבוננות 
�כעת המודעות . וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�, ההיעלמות בגו
, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו. "זהו גו�: "שלו מבוססת
, נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. בלבדלצד מודעות 

� .במסגרת הגו�, שרוי נזיר בהתבוננות בגו
 

שעצמותיה כבר נרקבו ,  שהושלכה במגרש הקבורהכשנזיר רואה גופה, נזירי!, ושוב
, ההז] שלי[טבעו של גו� זה ! אכ': "הוא הוגה בזאת בהקשר לגופו שלו, והתפוררו לאבק

 ."ג! הוא עתיד להפו% לכזה ולא יוכל להימלט מכ%
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�, או שהוא שרוי בהתבוננות בגו� , בפני!–במסגרת הגו� , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בגו
 �וכ% .  בפני! ובחו+,במסגרת הגו� ,  או שהוא שרוי בהתבוננות בגו�, בחו+–במסגרת הגו

א שרוי בהתבוננות בתופעת וכ% הו, בתופעת ההתהוות בגו�הוא שרוי בהתבוננות 
�כעת המודעות . וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבגו�, ההיעלמות בגו
, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו. "זהו גו�: "שלו מבוססת

, נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד
 .במסגרת הגו�, רוי נזיר בהתבוננות בגו�ש
 
 
 

 ההתבוננות בתחושות. 3

 
 ? נזיר בתחושות במסגרת התחושותמתבונ' , נזירי!, וכיצד
. "אני חווה תחושה נעימה: "הוא מבי' היטב, כאשר נזיר חווה תחושה נעימה, נזירי!, כא'

כשהוא . "נעימה, תחושה לאחווהאני : "הוא מבי' היטב, נעימה,כשהוא חווה תחושה לא
אני חווה תחושה שאינה : "הוא מבי' היטב, נעימה,חווה תחושה שאינה נעימה ואינה לא

: הוא מבי' היטב, כשהוא חווה תחושה נעימה ויש בו היקשרות. "נעימה,נעימה ואינה לא
, ואי' בו היקשרותכשהוא חווה תחושה נעימה . "אני חווה תחושה נעימה ע! היקשרות"

,כשהוא חווה תחושה לא. "ללא היקשרות, אני חווה תחושה נעימה ":הוא מבי' היטב
. "ע! היקשרות, נעימה,אני חווה תחושה לא: "הוא מבי' היטב, ויש בו היקשרות, נעימה

אני חווה תחושה : "הוא מבי' היטב, ואי' בו היקשרות נעימה,כשהוא חווה תחושה לא
ויש בו , נעימה,נעימה ואינה לאכשהוא חווה תחושה שאינה . "ללא היקשרות, נעימה,לא

ע! , נעימה,אני חווה תחושה שאינה נעימה ואינה לא: "הוא מבי' היטב, היקשרות
 הוא ,ואי' בו היקשרות נעימה,ושה שאינה נעימה ואינה לאכשהוא חווה תח. "היקשרות
   12."ללא היקשרות, נעימה, נעימה ואינה לא תחושה שאינהאני חווה: "מבי' היטב

 
הוא שרוי ש או, בפני! , במסגרת התחושות,  שרוי בהתבוננות בתחושותוכ% הוא

, תבוננות בתחושותשרוי בהשהוא  או 13, בחו+,במסגרת התחושות , בוננות בתחושותבהת
וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ההתהוות .  בפני! ובחו+,במסגרת התחושות 

וכ% הוא שרוי , חושותוכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ההיעלמות בת, בתחושות
" !זוהי תחושה: "כעת המודעות שלו מבוססת.  בתחושותבהתהוות ובהיעלמותבהתבוננות 

באופ' זה . לצד מודעות בלבד, עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו
שרוי נזיר בהתבוננות , נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, הוא חי

 . במסגרת התחושות,בתחושות
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 ההתבוננות בנפש. 4

 
  14? הנפשבמסגרת בנפש שרוי נזיר בהתבוננות, נזירי!, וכיצד
הוא מבי' היטב . כנפש ע! השתוקקות, הנזיר מבי' היטב נפש ע! השתוקקות, נזירי!, כא'

הוא מבי' היטב נפש ע! דחיה כנפש ע! . כנפש ללא השתוקקות, נפש ללא השתוקקות
, הוא מבי' היטב נפש ע! בורות. דחיהללא כנפש ,  דחיהללא' היטב נפש הוא מבי. דחיה

הוא מבי' היטב תודעה . בורותללא כנפש , הוא מבי' היטב נפש ללא בורות. כנפש ע! בורות
 הוא 15.הוא מבי' היטב תודעה מפוזרת כתודעה מפוזרת. כתודעה ממוקדת, מממוקדת

, וא מבי' היטב תודעה לא מורחבתה. כתודעה מורחבת, מבי' היטב תודעה מורחבת
הוא מבי' .  הוא מבי' היטב תודעה לא עילאית כתודעה לא עילאית16.כתודעה לא מורחבת

כתודעה ,  הוא מבי' היטב תודעה מרוכזת17.כתודעה עילאית, היטב תודעה עילאית
 הוא מבי' היטב 18.הוא מבי' היטב תודעה לא מרוכזת כתודעה לא מרוכזת. מרוכזת
כתודעה לא , הוא מבי' היטב תודעה לא משוחררת. כתודעה משוחררת, משוחררתתודעה 

 .משוחררת
 

או שהוא שרוי בהתבוננות , בפני! ,במסגרת הנפש , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בנפש
 ,במסגרת הנפש , או שהוא שרוי בהתבוננות  בנפש, בחו+ ,במסגרת הנפש , בנפש

וכ% הוא שרוי . ת בתופעת ההתהוות בנפש וכ% הוא שרוי בהתבוננו19.בפני! ובחו+
וכ% הוא שרוי בהתבוננות בהתהוות . בהתבוננות בתופעת ההיעלמות בנפש

הוא מפתח את !" זוהי נפש: "כעת המודעות שלו מבוססת. ובהיעלמות שבנפש
, באופ' זה הוא חי. לצד מודעות בלבד, עד שקיימת הבנה בלבד, מודעותו במידה כזו

,  בנפששרוי נזיר בהתבוננות, נזירי!, כ% .שרות לדבר בעול!ללא היק, בלתי תלוי
 .במסגרת הנפש

 
 

 תבוננות בתכני הנפשה. 5

 
 פרק המשנה על המכשולי� .א

 ?  בתכני הנפש במסגרת תכני הנפשכיצד שרוי נזיר בהתבוננות, נזירי!, ושוב
התייחסות תו% , במסגרת תכני הנפש, הנזיר שרוי בהתבוננות בתכני הנפש, נזירי!, כא'

 . לחמשת המכשולי!
תו% התייחסות ,  בהתבוננות בתכני הנפש במסגרת תכני הנפששרוי הנזיר, נזירי!, וכיצד

 ? לחמשת המכשולי!
קיימת בי : "הוא מבי' היטב, כאשר קיימת בנזיר השתוקקות לעונג חושי, נזירי!, כא'

אי' בי : " מבי' היטבהוא, וכאשר אי' בו השתוקקות לעונג חושי. "השתוקקות לעונג חושי
 ,שלא הופיעה בעבראי% השתוקקות לעונג חושי , הוא מבי' היטב. "השתוקקות לעונג חושי

הוא . נעקרת, הוא מבי' היטב אי% השתוקקות לעונג חושי שהופיעה בו כעת. עולה ומופיעה
 . לא תשוב ותופיע עוד, מבי' היטב אי% השתוקקות זו שנעקרה כעת
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בכל פע! שאי' בו דחיה הוא . "קיימת בי דחיה: " היטבמבי'יה הוא כאשר קיימת בו דח
. עולה ומופיעה, הוא מבי' היטב אי% דחיה שלא הופיעה בעבר. "אי' בי דחיה: "מבי' היטב

הוא מבי' היטב אי% דחיה שנעקרה . נעקרת, הוא מבי' היטב אי% דחיה שהופיעה בו כעת
 .לא תשוב ותופיע עוד, ממנו

 
כאשר אי' בו . "יש בי קהות והתנמנמות: "היטבהוא מבי' , ות והתנמנמותכאשר יש בו קה

הוא מבי' היטב אי% . "אי' בי קהות והתנמנמות: "קהות והתנמנמות הוא מבי' היטב
הוא מבי' היטב אי% הקהות . עולות ומופיעות, שלא הופיעו בעבר, קהות והתנמנמות

אי% הקהות וההתנמנמות , יטבהוא מבי' ה. נעקרות, וההתנמנמות שהופיעו בו כעת
 .לא ישובו ויופיעו עוד, שנעקרו כעת

 
כאשר . "יש בי עצבנות וסערות נפש: "הוא מבי' היטב, נפשכאשר יש בו עצבנות וסערות 

הוא מבי' . "אי' בי עצבנות וסערות נפש: "אי' בו עצבנות וסערות נפש הוא מבי' היטב
הוא מבי' היטב אי% . עולות ומופיעות, ברשלא הופיעו בע, היטב אי% עצבנות וסערות נפש

אי% העצבנות וסערות , הוא מבי' היטב. נעקרות, עצבנות וסערות נפש שהופיעו בו כעת
 .לא ישובו ויופיעו עוד, הנפש שנעקרו כעת

 
כאשר אי' בו ספקנות הוא מבי' . "יש בי ספקנות: "הוא מבי' היטב, כאשר יש בו ספקנות

. עולה ומופיעה, שלא הופיעה בעבר, וא מבי' היטב אי% ספקנותה. "אי' בי ספקנות: "היטב
אי% הספקנות , הוא מבי' היטב. נעקרת, הוא מבי' היטב אי% ספקנות שהופיעה בו כעת

 .לא תשוב ותופיע עוד, שנעקרה כעת
 

או שהוא שרוי , בפני! ,במסגרת תכני הנפש , בהתבוננות בתכני הנפשוכ% הוא שרוי 
או שהוא שרוי בהתבוננות בתכני , בחו+ ,במסגרת תכני הנפש , פשבהתבוננות בתכני הנ

 וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ההתהוות .בפני! ובחו+ ,במסגרת תכני הנפש , הנפש
וכ% הוא שרוי , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ההיעלמות בתכני הנפש, בתכני הנפש

אלו ה! : "מודעות שלו מבוססת כעת ה.בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבתכני הנפש
לצד מודעות , עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו!" תכני הנפש

שרוי נזיר , נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. בלבד
 .תו% התייחסות לחמשת המכשולי! ,במסגרת תכני הנפש, בהתבוננות בתכני הנפש

 
 רק המשנה על המצרפי�פ. ב

תו% התייחסות , במסגרת תכני הנפש, הנזיר שרוי בהתבוננות בתכני הנפש, נזירי!, ושוב
 20.לחמשת  מצרפי ההיקשרות

תו% התייחסות , במסגרת תכני הנפש,  בהתבוננות בתכני הנפששרוי נזיר, נזירי!, כיצד
 ?לחמשת מצרפי ההיקשרות

; זוהי היעלמות החומר, זוהי התהוות החומר,  חומרזהו: "הנזיר מבי' היטב, נזירי!, כא'
זוהי הופעת , זוהי תפישה; זוהי היעלמות התחושה, זוהי הופעת התחושה, זוהי תחושה

זוהי היעלמות , זוהי הופעת התגובה, זוהי תגובה; זוהי היעלמות התפישה, התפישה
 ". זוהי היעלמות ההכרה, זוהי הופעת ההכרה, זו הכרה; התגובה
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או שהוא שרוי , בפני! ,במסגרת תכני הנפש , בהתבוננות בתכני הנפש הוא שרוי וכ%
או שהוא שרוי בהתבוננות בתכני , בחו+ ,במסגרת תכני הנפש , בהתבוננות בתכני הנפש

 וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ההתהוות .בפני! ובחו+ ,במסגרת תכני הנפש , הנפש
וכ% הוא שרוי , ת בתופעת ההיעלמות בתכני הנפשוכ% הוא שרוי בהתבוננו, בתכני הנפש

אלו ה! : " כעת המודעות שלו מבוססת.בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבתכני הנפש
לצד מודעות , עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו!" תכני הנפש

שרוי נזיר , רי!נזי, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. בלבד
 .תו% התייחסות לחמשת מצרפי ההיקשרות ,במסגרת תכני הנפש, בהתבוננות בתכני הנפש

 
 פרק המשנה על תחומי החושי�. ג

ביחס לששת , במסגרת תכני הנפש, הנזיר שרוי בהתבוננות בתכני הנפש, נזירי!, ושוב
 .הפנימיי! והחיצוניי!, תחומי החושי!

ביחס לששת , במסגרת תכני הנפש,  בתכני הנפשהתבוננותשרוי נזיר ב, נזירי!, וכיצד
 ? הפנימיי! והחיצוניי!, תחומי החושי!

והוא מבי' היטב את , הוא מבי' היטב את מושא הראייה, הוא מבי' היטב את העי'
עולה , הוא מבי' היטב אי% שיעבוד שלא הופיע בעבר. השיעבוד המופיע בגלל המגע ביניה!

אי% אותו הוא מבי' היטב . נעקר,  אי% השיעבוד שעלה והופיע כעתהוא מבי' היטב. ומופיע
 .לא ישוב ויופיע עוד, שיעבוד שכעת נעקר

 
והוא מבי' היטב את השיעבוד , הוא מבי' היטב את הצליל, הוא מבי' היטב את האוז'
. עולה ומופיע, הוא מבי' היטב אי% שיעבוד שלא הופיע בעבר. המופיע בגלל המגע ביניה!

אי% אותו שיעבוד הוא מבי' היטב . נעקר, בי' היטב אי% השיעבוד שעלה והופיע כעתהוא מ
 . לא ישוב ויופיע עוד, שכעת נעקר

 
�והוא מבי' היטב את השיעבוד , הוא מבי' היטב את הריח, הוא מבי' היטב את הא
 .עולה ומופיע, הוא מבי' היטב אי% שיעבוד שלא הופיע בעבר. המופיע בגלל המגע ביניה!

אי% אותו שיעבוד הוא מבי' היטב . נעקר, הוא מבי' היטב אי% השיעבוד שעלה והופיע כעת
 . לא ישוב ויופיע עוד, שכעת נעקר

 
והוא מבי' היטב את השיעבוד , הוא מבי' היטב את הטע!, הוא מבי' היטב את הלשו'
.  ומופיעעולה, הוא מבי' היטב אי% שיעבוד שלא הופיע בעבר. המופיע בגלל המגע ביניה!

אי% אותו שיעבוד הוא מבי' היטב . נעקר, הוא מבי' היטב אי% השיעבוד שעלה והופיע כעת
 . לא ישוב ויופיע עוד, שכעת נעקר

 
�והוא מבי' היטב את , הוא מבי' היטב את האובייקט המוחשי, הוא מבי' היטב את הגו

עולה , א הופיע בעברהוא מבי' היטב אי% שיעבוד של. השיעבוד המופיע בגלל המגע ביניה!
אי% אותו הוא מבי' היטב . נעקר, הוא מבי' היטב אי% השיעבוד שעלה והופיע כעת. ומופיע

 . לא ישוב ויופיע עוד, שיעבוד שכעת נעקר
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יטב את השיעבוד הוא מבי' ה, הוא מבי' היטב את תכני הנפש, הוא מבי' היטב את הנפש
. עולה ומופיע, י% שיעבוד שלא הופיע בעברהוא מבי' היטב א. המגע ביניה!המופיע בגלל 

אי% אותו שיעבוד הוא מבי' היטב . נעקר, הוא מבי' היטב אי% השיעבוד שעלה והופיע כעת
 . לא ישוב ויופיע עוד, שכעת נעקר

 
או שהוא שרוי , בפני! ,במסגרת תכני הנפש , בהתבוננות בתכני הנפשוכ% הוא שרוי 

או שהוא שרוי בהתבוננות בתכני , בחו+ ,ני הנפש במסגרת תכ, בהתבוננות בתכני הנפש
 וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ההתהוות .בפני! ובחו+ ,במסגרת תכני הנפש , הנפש

וכ% הוא שרוי , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ההיעלמות בתכני הנפש, בתכני הנפש
אלו ה! : "וססת כעת המודעות שלו מב.בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבתכני הנפש

לצד מודעות , עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו!" תכני הנפש
שרוי נזיר , נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. בלבד

, תו% התייחסות לששת תחומי החושי! ,במסגרת תכני הנפש, בהתבוננות בתכני הנפש
 .ניי!הפנימיי! והחיצו

 
 פרק המשנה על מרכיבי ההארה. ד

ביחס לשבעת , במסגרת תכני הנפש, נזיר שרוי בהתבוננות בתכני הנפשה, נזירי!, ושוב
 .מרכיבי ההארה

יחס לשבעת ב, במסגרת תכני הנפש, שרוי נזיר בהתבוננות בתכני הנפש, נזירי!, כיצד
 ? ההארהמרכיבי

מרכיב : "הוא מבי' היטב', מודעות'כאשר קיי! בנזיר מרכיב ההארה , נזירי!, כא'
הוא מבי' , אינו קיי! בו' מודעות'כאשר מרכיב ההארה . "קיי! בי' מודעות'ההארה 

הוא מבי' היטב אי% מרכיב ההארה . "אינו קיי! בי' מודעות'מרכיב ההארה : "היטב
, 'מודעות'הוא מבי' היטב אי% מרכיב ההארה . עולה ומופיע, שלא הופיע בעבר', מודעות'

 . מתפתח ומגיע לשלמות, שהופיע כעת
 

מרכיב ההארה : " הוא מבי' היטב21',חקר הדהאמה'כאשר קיי! בנזיר מרכיב ההארה 
הוא מבי' , אינו קיי! בו' חקר הדהאמה'וכאשר מרכיב ההארה . "קיי! בי' חקר הדהאמה'

הוא מבי' היטב אי% מרכיב . "אינו קיי! בי' חקר הדהאמה'מרכיב ההארה : "היטב
הוא מבי' היטב אי% מרכיב . עולה ומופיע, שלא הופיע בעבר', חקר הדהאמה'ההארה 
 . מתפתח ומגיע לשלמות, שהופיע כעת', חקר הדהאמה'ההארה 

 
קיי! ' מאמ+'מרכיב ההארה ": הוא מבי' היטב', מאמ+'כאשר קיי! בנזיר מרכיב ההארה 

מרכיב ההארה : "היטבהוא מבי' , אינו קיי! בו' מאמ+'וכאשר מרכיב ההארה . "בי
, שלא הופיע בעבר', מאמ+'הוא מבי' היטב אי% מרכיב ההארה . "אינו קיי! בי' מאמ+'

מתפתח ומגיע , שהופיע כעת', מאמ+'הוא מבי' היטב אי% מרכיב ההארה . עולה ומופיע
 .לשלמות

 



 התבוננות בתכני הנפש                                                                       
 

-23- 

ג עונ'מרכיב ההארה ": הוא מבי' היטב, 22'עונג עילאי'כאשר קיי! בנזיר מרכיב ההארה 
: הוא מבי' היטב, אינו קיי! בו' עונג עילאי'וכאשר מרכיב ההארה . "קיי! בי' עילאי

עונג 'הוא מבי' היטב אי% מרכיב ההארה . "אינו קיי! בי' עונג עילאי'מרכיב ההארה "
', עונג עילאי'הוא מבי' היטב אי% מרכיב ההארה . עולה ומופיע, שלא הופיע בעבר', עילאי

 .מגיע לשלמותמתפתח ו, שהופיע כעת
 

' שלווה'מרכיב ההארה ": הוא מבי' היטב, 23'שלווה'כאשר קיי! בנזיר מרכיב ההארה 
מרכיב ההארה : "הוא מבי' היטב, אינו קיי! בו' שלווה'וכאשר מרכיב ההארה . "קיי! בי

, שלא הופיע בעבר', שלווה'הוא מבי' היטב אי% מרכיב ההארה . "אינו קיי! בי' שלווה'
מתפתח ומגיע , שהופיע כעת', שלווה'הוא מבי' היטב אי% מרכיב ההארה . עולה ומופיע

 .לשלמות
 

קיי! ' ריכוז'מרכיב ההארה ": הוא מבי' היטב', ריכוז'כאשר קיי! בנזיר מרכיב ההארה 
' ריכוז'מרכיב ההארה : "הוא מבי' היטב, אינו קיי! בו' ריכוז'וכאשר מרכיב ההארה . "בי

עולה , שלא הופיע בעבר', ריכוז' היטב אי% מרכיב ההארה הוא מבי'. "אינו קיי! בי
 .מתפתח ומגיע לשלמות, שהופיע כעת', ריכוז'הוא מבי' היטב אי% מרכיב ההארה . ומופיע

 
איזו' 'מרכיב ההארה ": הוא מבי' היטב', איזו' נפשי'כאשר קיי! בנזיר מרכיב ההארה 

: הוא מבי' היטב, אינו קיי! בו' איזו' נפשי'וכאשר מרכיב ההארה . "קיי! בי' נפשי
איזו' 'הוא מבי' היטב אי% מרכיב ההארה . "אינו קיי! בי' איזו' נפשי'מרכיב ההארה "

', איזו' נפשי'הוא מבי' היטב אי% מרכיב ההארה . עולה ומופיע, שלא הופיע בעבר', נפשי
 .מתפתח ומגיע לשלמות, שהופיע כעת

 
או שהוא שרוי , בפני! ,מסגרת תכני הנפש ב, בהתבוננות בתכני הנפשוכ% הוא שרוי 

או שהוא שרוי בהתבוננות בתכני , בחו+ ,במסגרת תכני הנפש , בהתבוננות בתכני הנפש
 וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ההתהוות .בפני! ובחו+ ,במסגרת תכני הנפש , הנפש

 הוא שרוי וכ%, וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ההיעלמות בתכני הנפש, בתכני הנפש
אלו ה! : " כעת המודעות שלו מבוססת.בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבתכני הנפש

לצד מודעות , עד שקיימת הבנה בלבד, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו!" תכני הנפש
שרוי נזיר , נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. בלבד

 .תו% התייחסות לשבעת מרכיבי ההארה ,במסגרת תכני הנפש, פשבהתבוננות בתכני הנ
 
 פרק המשנה על ארבע האמיתות הנאצלות. ה

ביחס לארבע , במסגרת תכני הנפש, הנזיר שרוי בהתבוננות בתכני הנפש, נזירי!, ושוב
 .האמיתות הנאצלות

לארבע ביחס , במסגרת תכני הנפש,  בתכני הנפששרוי נזיר בהתבוננות, נזירי!, וכיצד
 ?האמיתות הנאצלות

זוהי : "שזהכמות, הוא מבי' היטב". זהו סבל ":כמות שזה, הנזיר מבי' היטב, נזירי!, כא'
והוא מבי' היטב . "זוהי הכחדת הסבל: "כמות שזה, הוא מבי' היטב; "התהוות הסבל

 ."זוהי הדר% המובילה להכחדת הסבל: "כמות שזה
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 הבהרת האמת של הסבל
 

 ? אמת הנאצלת של הסבלה, נזירי!, ומהי
, קינה, צער עמוק,  מוות הוא סבל24,)חולי הוא סבל(, זיקנה היא סבל, לידה היא סבל

, קשר ע! דברי! שאינ! אהובי! על אד!, התייסרות נפשית ומצוקה ה! סבל, כאב
,  ובקצרה,השגת דבר שאד! משתוקק לו,אי, אד!הניתוק מדברי! שאהובי! על 

 . היא סבלההיקשרות לחמשת המצרפי! 
 

, לידה היא התעברות, אצל כל הישויות במישורי הקיו! השוני!? לידה, נזירי!, ומהי
נקרא , נזירי!,  זה–הופעת חמשת המצרפי! וקבלת יכולות החושי! , התהוות, הולדת

 .'לידה'
 

, היחלשות: זיקנה היא, אצל כל הישויות במישורי הקיו! השוני!? זיקנה, נזירי!, ומהי
, התקרבות לק+ החיי!, התקמטות, האפרת השיער, שברות השיניי!הי, תשישות

 .'זיקנה'נקרא , נזירי!,  זה–התעמעמות החושי! 
 

, התפרקות': ואמוות ה, הקיו! השוני!אצל כל הישויות במישורי ? מוות, נזירי!, ומהו
השלת גופ' והיכחדות , התפרקות חמשת מצרפיה', השלמת מחזור חייה', מות', היעלמות'

 .'מוות'נקרא , נזירי!,  זה–וניות' חי
 

, שאד! חווה סוגי! שוני! של אובד' ואסונות, נזירי!, בכל פע!? צער עמוק, נזירי!, ומהו
, עצב עמוק, אבלות, יגו', אחרי!או שבעקבותיה! באי! מצבי! נפשיי! כואבי! כאלה 

 .'צער עמוק'נקרא , נזירי!,  זה–ייסורי נפש ומצוקה עמוקה 
 

, שאד! חווה סוגי! שוני! של אובד' ואסונות, נזירי!, בכל פע!? קינה, י!נזיר, ומהי
, יגו' וצער, נהי ובכי מר, אחרי!או שבעקבותיה! באי! מצבי! נפשיי! כואבי! כאלה 

 .'קינה'נקרא , נזירי!,  זה–אבל עמוק ותוגה עמוקה 
 

נית או כל תחושה או כל אי נעימות גופ,  א! קיי! כאב גופני כלשהו25?כאב, נזירי!, ומהו
 .'כאב'נקרא , נזירי!,  זה–נעימה כתוצאה ממגע ע! הגו� ,כואבת או לא

 
נעימות ,כל סוג של כאב נפשי או אי, נזירי!,  א! קיי!25?התייסרות נפשית, נזירי!, ומהי

, נזירי!,  זה–נעימה כתוצאה ממגע ע! הנפש ,או כל סוג של תחושה כואבת או לא, נפשית
 .'פשית נהתייסרות 'נקרא

 
, שאד! חווה סוגי! שוני! של אובד' ואסונות, נזירי!, בכל פע!? מצוקה, נזירי!, ומהי

, מפורענות ומייסורי!, אחרי!או ובעקבותיה! הוא סובל ממצבי! נפשיי! כואבי! כאלה 
 .'מצוקה'נקראת , נזירי!,  זו–והוא סובל ממצוקה וממועקה רבה 

 
בכל מקו! או זמ' שאד! ? י! שאד! אינו אוהבסבל הנובע מקשר ע! דבר, נזירי!, ומהו

, טע!, ריח, שמיעה, מושאי ראייה, לא רצויי! או לא אהובי!, נתקל במושאי! לא נעימי!
, מזלו,לביש, ובכל מקו! או זמ' שבו אד! נתקל באלו המייחלי! לרעתו; מגע או תודעה
נקרא , נזירי!,  זה–או מתרועע אית! , בא במגע, מתחבר, א! הוא פוגש; לנזק ולקשיי!

 .'סבל מקשר ע! דבר שאד! אינו אוהב'
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בכל מקו! או זמ' שאד! נתקל ? סבל הניתוק מדברי! שאד! אוהב, נזירי!, ומהו
; מגע או תודעה, טע!, ריח, שמיעה, מושאי ראייה, רצויי! או אהובי!, במושאי! נעימי!

כמו א! , ביטחונולשגשוגו ול, ובכל מקו! או זמ' שאד! פוגש באלה המייחלי! לטובתו
א! הוא מתנתק מה! או אינו נפגש ; עמיתי! וקרובי!, כמו חברי!, כמו אח ואחות, ואב

סבל הניתוק מדבר 'נקרא , נזירי!,  זה–או אינו בא במגע ואינו מתרועע אית! , עימ!
 .'שאד! אוהב

 
ביצורי! שבטבע! להיוולד ? השגת דבר שאד! מייחל לו,הסבל מאי, נזירי!, ומהו

א% !" מי יית' ולא ניוולד שוב! הלוואי ולא היה בגורלנו להיוולד: "רת כמיההמתעור
 .זהו סבל, וכשלא משיגי! את הדבר המיוחל; כמיהה בלבד לא תממש זאת

 
! הלוואי ולא היה בגורלנו להזדק': "ביצורי! שבטבע! להזדק' מתעוררת כמיהה, נזירי!

, וכשלא משיגי! את הדבר המיוחל; א% כמיהה בלבד לא תממש זאת!" מי יית' ולא נזדק'
 .זהו סבל

 
מי ! הלוואי ולא היה בגורלנו לחלות: "ביצורי! שבטבע! לחלות מתעוררת כמיהה, נזירי!

וכשלא משיגי! את הדבר ; א% כמיהה בלבד לא תממש זאת!" יית' ולא נהיה חולי!
 .זהו סבל, המיוחל

 
מי ! י ולא היה בגורלנו למותהלווא: "ביצורי! שבטבע! למות מתעוררת כמיהה, נזירי!

זהו , וכשלא משיגי! את הדבר המיוחל; א% כמיהה בלבד לא תממש זאת!" יית' ולא נמות
 .סבל

 
הלוואי : "צער ומצוקה מתעוררת כמיהה, כאב, יגו', ביצורי! שבטבע! לחוות עצב, נזירי!

, כאב, יגו', עצבמי יית' ולא נחווה ! צער ומצוקה, כאב, יגו', ולא היה בגורלנו לחוות עצב
זהו , וכשלא משיגי! את הדבר המיוחל; א% כמיהה בלבד לא תממש זאת!" צער ומצוקה

 .סבל
 

: קורה הדברכ% ? כיצד ההיקשרות לחמשת המצרפי! היא סבל, נזירי!, ובקצרה
 היקשרות;  למצר� התחושה היא סבלהיקשרות ;היקשרות למצר� החומר היא סבל

 למצר� ההכרה היקשרות;  למצר� התגובה היא סבלותהיקשר; למצר� התפישה היא סבל
 . 'סבל ההיקשרות לחמשת המצרפי!'זה נקרא , נזירי!, ובקצרה. היא סבל

 
 .'האמת הנאצלת של הסבל'נקרא , נזירי!, זה
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 הבהרת האמת של התהוות הסבל
 

 ? האמת הנאצלת של התהוות הסבל, נזירי!, ומהי
, ואשר כרוכה בעונג ובתאווה ונצמדת לתענוגותזו ההשתוקקות אשר מתרחשת שוב ושוב 

ההשתוקקות להמש% גלגולי , ההשתוקקות לתענוגות חושי!, כלומר. פע! כא' ופע! ש!
 .וההשתוקקות להפסקת גלגולי החיי!, החיי!

 ? מתעוררת השתוקקות זו והיכ' היא מתבססת, נזירי!, אבל איפה
 יאוש! ה, וקקות מתעוררתש! ההשת, בכל מקו! בעול! שבו יש דבר מוש% ומענג

 . מתבססת
ש! ; מושכת ומענגת,  בעול!העי'?  מוש% ומענג26 ]הרוח והחומר[אבל מה בעול! 

ש! ; מושכת ומענגת,  בעול!האוז'. וש! היא מתבססת,  מתעוררתההשתוקקות
 ש! ההשתוקקות; מוש% ומענג,  בעול!הא�. וש! היא מתבססת, ות מתעוררתההשתוקק
ת ש! ההשתוקקו; מושכת ומענגת,  בעול!הלשו'. מתבססתוש! היא , מתעוררת
, מתעוררתש! ההשתוקקות ; מוש% ומענג,  בעול!הגו�. וש! היא מתבססת, מתעוררת

וש! , ש! ההשתוקקות מתעוררת; מושכת ומענגת,  בעול!התודעה. וש! היא מתבססת
 . היא מתבססת

 
. ! היא מתבססתוש, ש! ההשתוקקות מתעוררת; המראות בעול! מושכי! ומענגי!
. וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; הצלילי! בעול! מושכי! ומענגי!
. וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; הריחות בעול! מושכי! ומענגי!
מגע . וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; הטעמי! בעול! מושכי! ומענגי!

תכני הנפש . וש! היא מתבססת, מתעוררתש! ההשתוקקות ; הגו� בעול! מוש% ומענג
וש! היא , ש! ההשתוקקות מתעוררת;  מושכי! ומענגי!]הרוח והחומר [בעול!

 .מתבססת
 

. וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת;  מושכת ומענגת,ההכרה של העי' בעול!
וש! היא , ש! ההשתוקקות מתעוררת;  מושכת ומענגת,ההכרה של האוז' בעול!

וש! היא , ש! ההשתוקקות מתעוררת;  מושכת ומענגת, ההכרה של הא� בעול!.מתבססת
וש! , ש! ההשתוקקות מתעוררת;  מושכת ומענגת,ההכרה של הלשו' בעול!. מתבססת

, ש! ההשתוקקות מתעוררת;  מושכת ומענגת,ההכרה של הגו� בעול!. היא מתבססת
ש! ההשתוקקות ; גת מושכת ומענ,ההכרה של התודעה בעול!. וש! היא מתבססת

 .וש! היא מתבססת, מתעוררת
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מגע . וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; מגע העי' ע! העול! מוש% ומענג
מגע הא� . וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; האוז' ע! העול! מוש% ומענג

' ע! ע הלשומג. וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; ע! העול! מוש% ומענג
מגע הגו� ע! . וש! היא מתבססת, ההשתוקקות מתעוררתש! ; העול! מוש% ומענג
מגע התודעה ע! . וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; העול! מוש% ומענג
 .וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; העול! מוש% ומענג

 
, וקקות מתעוררתש! ההשת;  מושכת ומענגת,ע! העול!התחושה המופיעה ממגע העי' 

ש! ;  מושכת ומענגת,ע! העול!התחושה המופיעה ממגע האוז' . וש! היא מתבססת
 ,ע! העול!התחושה המופיעה ממגע הא� . וש! היא מתבססת, ההשתוקקות מתעוררת

התחושה המופיעה . וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; מושכת ומענגת
וש! היא , ! ההשתוקקות מתעוררתש;  מושכת ומענגת,ע! העול!ממגע הלשו' 

ש! ההשתוקקות ;  מושכת ומענגת,ע! העול!התחושה המופיעה ממגע הגו� . מתבססת
 מושכת ,ע! העול!התחושה המופיעה ממגע התודעה . וש! היא מתבססת, מתעוררת
 .וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; ומענגת

 
וש! היא , שתוקקות מתעוררתש! הה;  מושכת ומענגת,בעול!התפישה של מראות 

וש! , ש! ההשתוקקות מתעוררת;  מושכת ומענגת,בעול!התפישה של צלילי! . מתבססת
, ש! ההשתוקקות מתעוררת;  מושכת ומענגת,בעול!התפישה של ריחות . היא מתבססת

ש! ההשתוקקות ;  מושכת ומענגת,בעול!התפישה של טעמי! . וש! היא מתבססת
ש! ;  מושכת ומענגת,בעול!התפישה של מגע הגו� . תוש! היא מתבסס, מתעוררת

הרוח  [בעול!התפישה של תכני הנפש . וש! היא מתבססת, ההשתוקקות מתעוררת
 .וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת;  מושכת ומענגת,]והחומר

 
וש! היא , ש! ההשתוקקות מתעוררת; התגובה הנפשית למראות בעול! מושכת ומענגת

, ש! ההשתוקקות מתעוררת; גובה הנפשית לצלילי! בעול! מושכת ומענגתהת. מתבססת
ש! ההשתוקקות ; התגובה הנפשית לריחות בעול! מושכת ומענגת. וש! היא מתבססת

ש! ; התגובה הנפשית לטעמי! בעול! מושכת ומענגת. וש! היא מתבססת, מתעוררת
גו� בעול! מושכת התגובה הנפשית למגע ה. וש! היא מתבססת, ההשתוקקות מתעוררת

, תכני הנפשהתגובה הנפשית ל. וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; ומענגת
 .וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; בעול! מושכת ומענגת
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וש! היא , ש! ההשתוקקות מתעוררת; מושכת ומענגת, בעול!ההשתוקקות למראות 
, ש! ההשתוקקות מתעוררת; ת ומענגת מושכ,בעול!ההשתוקקות לצלילי! . מתבססת

ש! ההשתוקקות ;  מושכת ומענגת,בעול!ההשתוקקות לריחות . וש! היא מתבססת
ש! ;  מושכת ומענגת,בעול!ההשתוקקות לטעמי! . וש! היא מתבססת, מתעוררת

 מושכת ,בעול!ההשתוקקות למגע הגו� . וש! היא מתבססת, ההשתוקקות מתעוררת
 ההשתוקקות לתכני הנפש. מתבססתוש! היא , עוררתש! ההשתוקקות מת; ומענגת
 . וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת;  מושכת ומענגת,]הרוח והחומר [בעול!

 
ש! ;  מושכת ומענגת, במראות בעול!27ההתמקדות הראשונית של המחשבה

ההתמקדות הראשונית של המחשבה . וש! היא מתבססת, ההשתוקקות מתעוררת
. וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת;  מושכת ומענגת,בצלילי! בעול!

ש! ההשתוקקות ;  מושכת ומענגת,ההתמקדות הראשונית של המחשבה בריחות בעול!
 ,ההתמקדות הראשונית של המחשבה בטעמי! בעול!. וש! היא מתבססת, מתעוררת

נית ההתמקדות הראשו. וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; מושכת ומענגת
וש! היא , ש! ההשתוקקות מתעוררת;  מושכת ומענגת,של המחשבה במגע הגו� בעול!

, ]הרוח והחומר[בתכני הנפש בעול! ההתמקדות הראשונית של המחשבה . מתבססת
 .וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; מושכת ומענגת

 
,  מתעוררתש! ההשתוקקות; מושכת ומענגת, בעול!השקיעה במחשבות אודות מראות 

ש! ; מושכת ומענגת, בעול!השקיעה במחשבות אודות צלילי! . וש! היא מתבססת
, בעול!השקיעה במחשבות אודות ריחות . וש! היא מתבססת, ההשתוקקות מתעוררת

השקיעה במחשבות . וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; מושכת ומענגת
. וש! היא מתבססת, קות מתעוררתש! ההשתוק; מושכת ומענגת, בעול!אודות טעמי! 

 �, ש! ההשתוקקות מתעוררת; מושכת ומענגת, בעול!השקיעה במחשבות אודות מגע הגו
מושכת , ]הרוח והחומר [בעול!השקיעה במחשבות אודות תכני הנפש . וש! היא מתבססת

 . וש! היא מתבססת, ש! ההשתוקקות מתעוררת; ומענגת
 
 .' התהוות הסבלהאמת הנאצלת של' נקרא, נזירי!, זה
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 הבהרת האמת של הכחדת הסבל
 

 ?האמת הנאצלת של הכחדת הסבל, נזירי!, ומהי
דחייתה וההשתחררות המוחלטת , נטישתה, ועקירתה של ההשתוקקות הזוזוהי הכחדתה 

 ?היכ' נית' להכחיד אותה? נית' לעקור את ההשתוקקות הזו, נזירי!, אבל היכ' .ממנה
ש! אפשר לעקור ולהכחיד את ההשתוקקות , דבר מוש% ומענגבכל מקו! בעול! שבו ישנו 

 .הזו
ש! נית' לעקור ולהכחיד ; מושכת ומענגת, בעול!העי' ? אבל מה בעול! מוש% ומענג

. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!האוז' . השתוקקות זו
מושכת , בעול!, הלשו'. ת זוש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקו;  מוש% ומענג,הא� בעול!

ש! נית' ;  מוש% ומענג, בעול!הגו�. ולהכחיד השתוקקות זוש! נית' לעקור ; ומענגת
ש! נית' לעקור ולהכחיד ; מושכת ומענגת, בעול!, הנפש. לעקור ולהכחיד השתוקקות זו

 . השתוקקות זו
 

הצלילי! . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; המראות בעול! מושכי! ומענגי!
הריחות בעול! מושכי! . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; בעול! מושכי! ומענגי!

ש! ; הטעמי! בעול! מושכי! ומענגי!. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; ומענגי!
ש! נית' לעקור ; מגע הגו� בעול! מוש% ומענג. נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו

ש! נית' ;  מושכי! ומענגי!]הרוח והחומר [ בעול!כני הנפשת. ולהכחיד השתוקקות זו
 .לעקור ולהכחיד השתוקקות זו

 
ההכרה . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!ההכרה של העי' 

ההכרה של . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!של האוז' 
 �ההכרה של הלשו' . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!הא
, בעול!ההכרה של הגו� . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!

, בעול!ההכרה של התודעה . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת
 .ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת

 
 ,מגע האוז' בעול!. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו;  מוש% ומענג,' בעול!מגע העי

ש! ;  מוש% ומענג,מגע הא� בעול!. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מוש% ומענג
ש! נית' לעקור ;  מוש% ומענג,מגע הלשו' בעול!. נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו

ש! נית' לעקור ולהכחיד ;  מוש% ומענג,עול!מגע הגו� ב. ולהכחיד השתוקקות זו
 .ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו;  מוש% ומענג,מגע התודעה בעול!. השתוקקות זו
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ש! נית' לעקור ולהכחיד ;  מושכת ומענגת,התחושה המופיעה ממגע העי' בעול!
 לעקור ש! נית'; מושכת ומענגת, בעול!התחושה המופיעה ממגע האוז' . השתוקקות זו

ש! נית' ; מושכת ומענגת, בעול!התחושה המופיעה ממגע הא� . ולהכחיד השתוקקות זו
; מושכת ומענגת, בעול!התחושה המופיעה ממגע הלשו' . לעקור ולהכחיד השתוקקות זו

מושכת , בעול!התחושה המופיעה ממגע הגו� . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו
התחושה המופיעה ממגע התודעה . ד השתוקקות זוש! נית' לעקור ולהכחי; ומענגת
 . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!

 
. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!התפישה של מראות 
. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!התפישה של צלילי! 

. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!יחות התפישה של ר
. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!התפישה של טעמי! 

 �. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!התפישה של מגע הגו
ש! נית' לעקור ולהכחיד ; מענגתמושכת ו, ]הרוח והחומר [בעול!התפישה של תכני הנפש 

 . השתוקקות זו
 

ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות ; מושכת ומענגת, בעול!התגובה הנפשית למראות 
ש! נית' לעקור ולהכחיד ; מושכת ומענגת, בעול!התגובה הנפשית לצלילי! . זו

להכחיד ש! נית' לעקור ו; מושכת ומענגת, בעול!התגובה הנפשית לריחות . השתוקקות זו
ש! נית' לעקור ; מושכת ומענגת, בעול!התגובה הנפשית לטעמי! . השתוקקות זו

ש! נית' ; מושכת ומענגת, בעול!התגובה הנפשית למגע הגו� . ולהכחיד השתוקקות זו
מושכת , בעול!התגובה הנפשית לתכני! הנפשיי! . לעקור ולהכחיד השתוקקות זו

 . ת זוש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקו; ומענגת
 

. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!ההשתוקקות למראות 
. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!ההשתוקקות לצלילי! 
. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!ההשתוקקות לריחות 

. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; ת ומענגתמושכ, בעול!ההשתוקקות לטעמי! 
 �. ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!ההשתוקקות למגע הגו

ש! נית' לעקור ; מושכת ומענגת, ]הרוח והחומר  [בעול!ההשתוקקות לתכני הנפש 
 .ולהכחיד השתוקקות זו

 
ש! נית' לעקור ; מושכת ומענגת ,ההתמקדות הראשונית של המחשבה במראות בעול!

מושכת , בעול!צלילי! בההתמקדות הראשונית של המחשבה . ולהכחיד השתוקקות זו
ההתמקדות הראשונית של המחשבה . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; ומענגת

ההתמקדות . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!ריחות ב
ש! נית' לעקור ולהכחיד ; מושכת ומענגת, בעול!טעמי! בשבה הראשונית של המח

; מושכת ומענגת, הגו� בעול!מגע בההתמקדות הראשונית של המחשבה . השתוקקות זו
בתכני הנפש ההתמקדות הראשונית של המחשבה . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו

 . השתוקקות זוש! נית' לעקור ולהכחיד; מושכת ומענגת, ]הרוח והחומר[בעול! 
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ש! נית' לעקור ולהכחיד ; מושכת ומענגת, בעול!השקיעה במחשבות אודות מראות 
ש! נית' ; מושכת ומענגת, בעול!השקיעה במחשבות אודות צלילי! . השתוקקות זו

; מושכת ומענגת, בעול!השקיעה במחשבות אודות ריחות . לעקור ולהכחיד השתוקקות זו
, בעול!השקיעה במחשבות אודות טעמי! . קקות זוש! נית' לעקור ולהכחיד השתו

השקיעה במחשבות אודות מגע . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת
 �השקיעה במחשבות . ש! נית' לעקור ולהכחיד השתוקקות זו; מושכת ומענגת, בעול!הגו

ר ולהכחיד ש! נית' לעקו; מושכת ומענגת, ]הרוח והחומר [בעול!נפש האודות תכני 
 .השתוקקות זו

 
 .'האמת הנאצלת של הכחדת הסבל' נקרא, נזירי!, זה

 
 

 הבהרת האמת של הדר�
 

זוהי הדר% הנאצלת של ? האמת הנאצלת של הדר% המובילה להכחדת הסבל, נזירי!, ומהי
פרנסה , פעולה נכונה, דיבור נכו', מחשבה נכונה, הבנה נכונה: וה!, שמונת העיקרי!

 .מודעות נכונה וריכוז נכו', כו'מאמ+ נ, נכונה
 

, הידיעה של התהוות הסבל,  ידיעת הסבל,נזירי!, זוהי'? הבנה נכונה, 'רי!נזי, ומהי
הבנה 'נקרא , נזירי!, זה. ידיעת הדר% המובילה להכחדת הסבל, הידיעה של הכחדת הסבל

 . 'נכונה
 

מחשבות , מכעסמחשבות משוחררות , מחשבות פרישות'? מחשבה נכונה, 'נזירי!, ומהי
 .'מחשבה נכונה 'נקרא, נזירי!, זה. משוחררות מאלימות

 
הימנעות , הימנעות מהשמצות ודיבה, הימנעות משקרי!'? דיבור נכו', 'נזירי!, ומהו

 .'דיבור נכו' 'נקרא, נזירי!, זה. ממילי! קשות והימנעות מפטפוטי סרק
 

חת דבר שלא נית' והימנעות ת מלקהימנעו, מלהרוגהימנעות '? פעולה נכונה, 'נזירי!, ומהי
 .'פעולה נכונה 'נקרא, נזירי!, זה. מהתנהגות מינית בלתי ראויה

 
עמל ו וטש דרכי פרנסה פסולותנתלמיד נאצל , נזירי!, כא''? פרנסה נכונה, 'נזירי!, ומהי

 .'פרנסה נכונה 'נקרא, נזירי!, זה. לפרנסתו בדרכי! ראויות
 

 הופעת! של למנוע אתנזיר מפתח נחישות , נזירי!, 'כא'? מאמ+ נכו', 'נזירי!, ומהו
מגייס את כל , הוא משתדל בכל כוחו; מצבי! נפשיי! שליליי! ורעי! שעדיי' לא הופיעו

, משתדל,  מגייס את כל מרצו,הוא מפתח נחישות. ומתאמ+, ממקד בכ% את תודעתו, מרצו
 הוא מפתח .עו בוכדי לעקור מצבי! נפשיי! שליליי! ורעי! שהופי,  ומתאמ+מתמקד
כדי לפתח מצבי! נפשיי! , תמקד ומתאמ+מ, משתדל, ומגייס את כל מרצו, נחישות

, מתמקד, משתדל, ת כל מרצומגייס א, הוא מפתח נחישות. טהורי! שעדיי' לא הופיעו בו
לא לאפשר לה! , על מנת לשמר את המצבי! הנפשיי! הטהורי! שהופיעו בו, ומתאמ+
 .'מאמ+ נכו''נקרא , נזירי!,  זה.  לבשלות ולפתח! לכלל שלמותלהביא!, להכפיל!, לדעו%
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, במסגרת הגו�, הנזיר שרוי בהתבוננות בגו�, נזירי!, כא''? מודעות נכונה, 'נזירי!, ומהי
כשהוא נמנע מהשתוקקות , תו% מודעות והבנה מלאה ורצופה של הארעיות, מתרגל בלהט

, מתרגל בלהט, במסגרת התחושות, בתחושותהנזיר שרוי בהתבוננות . ודחייה כלפי העול!
כשהוא נמנע מהשתוקקות ודחייה כלפי , תו% מודעות והבנה מלאה ורצופה של הארעיות

תו% מודעות והבנה , מתרגל בלהט, הנזיר שרוי בהתבוננות בנפש במסגרת הנפש. העול!
שרוי הנזיר . כשהוא נמנע מהשתוקקות ודחייה כלפי העול!, מלאה ורצופה של הארעיות

תו% מודעות והבנה מלאה , מתרגל בלהט, במסגרת תכני הנפש, בהתבוננות בתכני הנפש
נקרא , נזירי!, זה. כשהוא נמנע מהשתוקקות ודחייה כלפי העול!, ורצופה של הארעיות

 .'מודעות נכונה'
 

מנותק ממצבי! , השתוקקותמכל מנותק  הנזיר, נזירי!, כא''? ריכוז נכו', 'נזירי!, ומהו
 הוא נכנס לריכוז המעמיק 27י! שליליי! ותו% הכוונה ומיקוד ראשוני של המחשבהנפשי

 ע! דעיכת המחשבה הראשונית .שרוי בהרגשת עונג עילאיו, )האנה ראשונה'ג(הראשו' 
ריכוז המעמיק והוא נכנס ל, תודעתו ממוקדת, הוא נעשה שליו, מיקוד הממוש% בהוה

ושרוי ,  משוחרר ממחשבות ראשוניות וממושכותהוא, וכזרמ בהיותו .)האנה שניה'ג(השני 
ומודע , לאחר דעיכת ההתעלות הנפשית הוא שרוי באיזו'. בהרגשת עונג עילאי והתעלות

כשהוא חווה בגופו את העונג העילאי שעליו , תו% הבנה מלאה ורצופה של הארעיות
 נכנס לריכוז וכ% הוא. " שהינו מאוז' ומודעהאד!עונג זה נחווה אצל : "אומרי! הנאצלי!

ועוד , לאחר שחדלו כל עונג וכאב. ונותר שרוי בה, )האנה שלישית'ג(המעמיק השלישי 
לריכוז המעמיק , הוא נכנס למצב שמעבר לעונג ולכאב, קוד! לכ' חלפו כל שמחה ויגו'

, זה. והוא נותר שרוי בו, טוהר מושל! הנובע ממודעות ואיזו', )האנה הרביעית'הג(הרביעי 
 . 'נכו'ריכוז 'קרא נ, נזירי!

 
 . 'האמת הנאצלת של הדר% המובילה להכחדת הסבל'נקרא , נזירי!, זהו
 

או שהוא שרוי , בפני! ,במסגרת תכני הנפש , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתכני הנפש
או שהוא שרוי בהתבוננות בתכני , בחו+ ,במסגרת תכני הנפש , בהתבוננות בתכני הנפש

 וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ההתהוות .בפני! ובחו+ ,במסגרת תכני הנפש , הנפש
וכ% הוא שרוי , וכ% הוא שרוי בהתבוננות בתופעת ההיעלמות בתכני הנפש, בתכני הנפש

אלו ה! : " כעת המודעות שלו מבוססת.בהתבוננות בהתהוות ובהיעלמות שבתכני הנפש
לצד מודעות , בנה בלבדעד שקיימת ה, הוא מפתח את מודעותו במידה כזו!" תכני הנפש

שרוי נזיר , נזירי!, כ%. ללא היקשרות לדבר בעול!, בלתי תלוי, באופ' זה הוא חי. בלבד
 . תו% התייחסות לארבע האמיתות הנאצלות,במסגרת תכני הנפש, בהתבוננות בתכני הנפש
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 תוצאת ביסוס המודעות. 6

 
יכול ,  לביסוס המודעות את ארבעת העיקרי!28 כל מי שמתרגל באופ' זה,נזירי!, אכ'

,  או29כבר בחיי! אלו יגיע להבנה עילאית: לצפות תו% שבע שני! לאחת משתי תוצאות
 30.)אנגמי(חזור ,יגיע לשלב האל, א! נותרו בו חמשת המצרפי!

 
מי שיתרגל את ארבע הסאטיפטהנות הללו באופ' זה במש% . נזירי!, ולא רק שבע שני!

א! ,  אוכבר בחיי! אלו יגיע להבנה עילאית: י תוצאותיכול לצפות לאחת משת, שש שני!
 ).אנגמי(חזור ,יגיע לשלב האל, נותרו בו חמשת המצרפי!

 
 ...נזירי!, ולא רק שש שני!

 ...נזירי!, ולא רק חמש שני!
 ...נזירי!, ולא רק ארבע שני!
 ...נזירי!, ולא רק שלוש שני!

 ...נזירי!, ולא רק שנתיי!
 

מי שיתרגל את ארבע הסאטיפטהנות הללו באופ' זה במש% שבעה . נזירי!, ולא רק שנה
א! ,  אוהבנה עילאיתיגיע לכבר בחיי! אלו : יכול לצפות לאחת משתי תוצאות, חודשי!

 ).אנגמי(חזור ,יגיע לשלב האל, נותרו בו חמשת המצרפי!
 

 ...נזירי!, ולא רק שבעה חודשי!
 ...נזירי!, ולא רק שישה חודשי!

 ...נזירי!, ודשי!ולא רק חמישה ח
 ...נזירי!, ולא רק ארבעה חודשי!
 ...נזירי!, ולא רק שלושה חודשי!

 ...נזירי!, ולא רק חודשיי!
 ...נזירי!, ולא רק חודש

 ...נזירי!, ולא רק חצי חודש
 

מי שיתרגל את ארבע הסאטיפטהנות הללו באופ' זה במש% . נזירי!, ולא רק חצי חודש
,  אוכבר בחיי! אלו יגיע להבנה עילאית:  משתי תוצאותיכול לצפות לאחת, שבעה ימי!

 ).אנגמי(חזור ,יגיע לשלב האל, א! נותרו בו חמשת המצרפי!
 

להכרעת הצער , לטיהור כל ישות, נזירי!, זוהי הדר% האחת והיחידה: "מסיבה זו נאמר
להיווכחות , להליכה בנתיב האמת המוביל לשחרור, להכחדת הסבל והיגו', והקינה

 ."ארבעת העיקרי! לביסוס המודעות: אנהבניב
 

 . והנזירי! קיבלו את דברי המואר בלב שמח,ה היו דברי המואראל
 

 . סו� הדרשה המורחבת על ביסוס המודעות
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. הייתה מופנית לכל מי שהאזי' לדרשות שנת' הבודהא) נזיר (ְ%ִהיְקה" המילה .1
יכול להפיק , ְ%ִהיְקה"! אינו ג! א, כל מי שהול% בדר% הדהאמה, לפיכ% כל מודט

 . תועלת א! ינהג לפי ההוראות הניתנות כא'
 משמעו ַסאִטיַ'ְטַהַנה". מודעות" פירושו ַסאִטי. )ביסוס המודעות( ַסאִטיַ'ְטַהַנה .2

. שעל המודט לעבוד בחריצות וברציפות על מנת לבסס היטב את יכולת המודעות שלו
עושה מאמ+ פעיל אד!  להעביר את הכוונה שכדי "עותביסוס המוד"השתמשנו כא' ב

כפי שיתבהר מהדרשה , במישור התחושות, לשמור על מודעות רצופה לגו� ולנפש
 . עצמה

"  זיכרו'" משמעות של ַסאִטיבה' למילה , ישנ! מספר מקומות בדרשות של הבודהא
)Digha-nikaya: VRII.411; II.374; PTS I.180; II. 292( במיוחד פרשנות זו נכונה 

אשר מתפתחת באמצעות , כשהוא מתייחס ליכולת המיוחדת לזכור חיי! קודמי!
בתרגול , בַסאִטיַ'ְטַהַנהאבל כשמדובר ). תרגילי ריכוז מעמיקי! (ַהאנ6ת'הְגתרגול 

 יכול להתפרש ַסאִטיהמונח ,  אלא לטיהור הנפשַהאנ(ת'לְגשאינו מוביל , הִויַ'אַסַנה
 ). או חלו! אודות העתיד(ולא כזיכרו' העבר " חימודעות לרגע הנוכ"רק כ

או ) הבנה רצופה ומלאה של הארעיות (ְנַיה'ַסְמַ'ַג הבודהא תמיד כלל את המושג .3
ַג תואר הש! של (נ(’ַסְמַ'ַג להסביר מהי ַסאִטי בכל פע! שהתבקש ) ְנַיה'ַסְמַ'

עוסק בארבע בפרק המשנה ה ַסאַמַסאִטיאת ההגדרה של , למשלראו ). מודעות(
בעקבות הקישור התכו� בי' המלי! . 'הבהרת האמת של הדר%': האמיתות הנאצלות

ַג"לעתי! קרובות הוגדרה , האלה מודעות " כ– ַסאִטימילה נרדפת של כ" ְנַיה'ַסְמַ'
ַגפירוש אחר של . להישאר מודע או כתמרי+ –" הבנה צלולה"או " מלאה  ְנַיה'ַסְמַ'

 ".הבנה מלאה"הוא , אההקרוב יותר למשמעותו המל
 .VRI III( ִניַקאַיה,בַסְמי"ַטה.  זההבודהא נת' שני הסברי! למושג, ִ'יַטאַקה בס9ַטא

401; PTS V, 180-1('הוא הגדיר אותה כדלקמ  : 
יַטה נ( ִויִדְ%ִהיְקה", ְ%ִהיְקַהֶוהִאיְדַהא ?  ה(ִטינ(’ַסְמַ'ַג ְ%ִהיְקה", ְ%ִהיְקַהֶוה, ה’ַקְתַה, ַצ"

, ְנִטי'ַ'ַגִויִדיַטה ַסאְנַיה א"; ְנִטי', ַגַצִויִדיַטה %ְ1ַהְתַה, ִויִדיַטה א"ַ'ְתַהאְנִטי, ְנִטי'ַ'ַגֵוַדַנה א"
ִויִדיַטה , ְנִטי'ה א"ַ'ַגאַקיָטִויִדיַטה ִו; ְנִטי' ַגַצ%ְ1ַהְתַה,ִויִדיַטה , א"ַ'ְתַהאְנִטיִויִדיַטה 

  ". ה(ִטינ(’ַסְמַ'ַג ְ%ִהיְקה", ְ%ִהיְקַהֶוה, (ה ְקֶאַו,. ְנִטי' ַגַצ%ְ1ַהְתַה,יִדיַטה ִו, א"ַ'ְתַהאְנִטי
הנזיר חווה תחושות המופיעות , נזירי�, ובכ,'? הבנה מלאה'מבי, הנזיר , נזירי�, וכיצד"
מופיעות עולות והוא חווה תפישות שונות ; וחווה את היעלמות,, חווה את הימשכות,, בו
הוא חווה כל התמקדות ראשונית של ; וחווה את היעלמות,, חווה את הימשכות,, בו

. וחווה את היעלמותה, חווה את הימשכותה, שמופיעה בו] באובייקט כלשהו [המחשבה
 ."'הבנה מלאה'מבי, הנזיר , נזירי�, כ�

ַגבהצהרה לעיל ברור שהמודט הוא   רק כאשר הוא מבי' את הטבע הארעי נ(’ַסְמַ'
,ִויִדיַטה(הבנה זו חייבת להיות מבוססת על תחושה ). היעלמות, הימשכות, הופעה(

,  ההבנה תהיה שכלית בלבד,א! טבע הארעיות אינו נחווה במישור התחושות). ֵוַדַנה
ההצהרה א� , יתר על כ'. שכ' חוויה יכולה להתרחש רק באמצעות התחושות

ַגמצביעה על כ%  ) ַסאְנַיה(חוויית הארעיות של התפישה  בלתי נפרדת מְנַיה'שהַסְמַ'
בנקודה זו ראוי לציי' שהארעיות ). ִויַטאַקה(וההתמקדות הראשונית של המחשבה 

ַדַנההמובנת במישור  היות ולפי הוראת הבודהא , אלו כוללת בעצ! את כל שלושת הֵו
 ):VRI III. Dasakanipata, 58; PTS V. 107( ִניַקאַיה,ב:ַנג9ַטאַרה

 . כל מה שמופיע בתודעה זור! ע! התחושות, ְדַהאַמה ַסאַ%ה ַסמ(ַסַראַנה ֵוַדַנה
ַגההסבר השני של  .  שנת' הבודהא מדגיש שהיא חייבת להיות רצופהְנַיה'ַסְמַ'

ַגבמספר מקומות הוא חוזר על אות' המלי! הלקוחות מפרק המשנה על   ְנַיה'הַסְמַ'
כמו בקטע הבא , ס"ַטא ַסאִטיַ'ְטַהַנה ַמַהא, שבדרשה המורחבת על ביסוס המודעות

 ) II: VRI. 160; PTS 95, ִניַקאַיה ִדיְגַהא ('ס"ַטא ַ'אִריִניַ%אַנה ַמַהא' ,מהלקוח 



 הערות
 

-46- 

 ַ'ִטיַקְנֵטה%ְ1ִהיַקְנֶטה , ְ%ִהיְקַהֶוהִאיְדַהא ?  ה(ִטינ(’ַסְמַ'ַג ְ%ִהיְקה", ְ%ִהיְקַהֶוה, ה’ַקְתַה, ַצ"
ַסאִריֵטה יֵטה ַ'’ַסִמיְנִג,  ה(ִטיַנַקאִרי’ַסְמַ'ַג1ל(ִקיֵטה ִויל(ִקיֵטה ,  ה(ִטיאִריַנַק’ַסְמַ'ַג
ִייֵטה יֵטה ְקַה1ִסיֵטה ִ',  ה(ִטיַנַקאִרי’ַסְמַ'ַגַרֵנה ַהיַוַרְד’ַטִצהִטיַ'ַסְנְגַה,  ה(ִטיַנַקאִרי’ַסְמַ'ַג

 ַגֵטה ְתִהיֵטה ִניִסיֵנה ס"ֵטא,  ה(ִטיַנַקאִרי’ַסְמַ'ַגַסַוַקֵמה ַרַ'’א"ַצ,  ה(ִטיַנַקאִרי’ַסְמַ'ַגַסִייֵטה 
 ". ה(ִטיַנַקאִרי’ַסְמַ'ַגאֵוה ַהַגִריֵטה ְ%ַהִסיֵטה ט"ְנִהיְ%’ַג
או , בעודו הול� קדימה, הנזיר, נזירי�, ובכ, '?הבנה מלאה'מבי, הנזיר , נזירי�, וכיצד"

כשהוא מביט ישר . נה מלאה ורצופה של הארעיותעושה זאת תו� הב, פונה והול� לאחור
בזמ, שהוא מתכופ� ; הוא עושה זאת תו� הבנה מלאה ורצופה של הארעיות, או לצדדי�
כשהוא לובש את ; הוא עושה זאת תו� הבנה מלאה ורצופה של הארעיות, או מתמתח

ל הוא עושה זאת תו� הבנה מלאה ורצופה ש,  האוכלנוטל את קערתגלימת הנזיר או 
הוא עושה זאת תו� הבנה מלאה ורצופה , לועס או טוע�, שותה, כשהוא אוכל; הארעיות

הוא עושה זאת תו� הבנה מלאה ורצופה , כשהוא מטפל בצרכי� הטבעיי�; של הארעיות
הוא עושה זאת תו� , מדבר או שותק, יש, או ער, יושב, עומד, כשהוא הול�; של הארעיות

 ."הבנה מלאה ורצופה של הארעיות
ַגמתברר שא! , מתו% הבנה נכונה של הוראת הבודהא  הרצופה הזו ְנַיה'הַסְמַ'
 ושאר אכילה, ליכי! החיצוניי! של הליכהמורכבת א% ורק מהבנה מלאה של התה

�אבל א! ההבנה . בלבד) מודעות (ַסאִטיהרי שזהו למעשה תרגול של , פעולות הגו
 בזמ' הֵוַדַנהפעה וההיעלמות של המאפיי' של ההוחווית הרצופה והמלאה כוללת את 

ַגאו אז זהו תרגול של , שהמתרגל מבצע את הפעולות האלה , הַסאִטיַמ ְנַיה'ַסְמַ'
 ).חוכמה (ְנַיהאַ'ומתפתחת בו 

 .VRII (ִניַקאַיה,ְנג"ַטאַרה1ְמהבודהא מתאר זאת בפרטנות רבה יותר בפיסקה הבאה 
Catukkanipata, 12; PTS II 15 (פרק המשנה על "ירות את הנאמר בלי! המזכיבמ

ַג  ":ְנַיה'הַסְמַ'
ַיַטֶמַנ, ַ'ַסַרֶיה א"ְדַה, , ְ%ִהיְקה"ֶיה ' ַסִמיְנַגַיַט,ה ַיַט, ַסאֶיה 'ֶצַיַט, 1, ְתִהיֵטה ַיַט, ַקאֶרה ַיַט,

 . ַנ, א"ַדַיאַ%ַי,ְדַהנְקַה, ה ְדַהאַמַנ,'ַסַמֶוְקִהיַטה ַצ, ַגט( ַגאִטי'ַיַוַטה ַג, יַנא,'ִטיִרַיא, 1ַ'ִצ
 כלפי בי, א� הוא מתכופ� או מתמתח,  הול� או עומד או יושב או שוכבבי, א� הנזיר"

הוא מתבונ, בהתהוות ובהיעלמות , ובכל מהל� ממהלכיו בעול�, או לאחור, קדימה, מעלה
 ."של המצרפי�

יַצהבודהא מדגיש בבירור את ההבנה המלאה של  ות בכל הפעילוי) ארעיות (ה'1ִנ
ַג, היות וההבנה הנכונה של המושג הטכני הזה, לפיכ%. הגופניות והנפשיות , ְנַיה'ַסְמַ'

הבנה רצופה ומלאה 'תרגמנו את המושג כ,  הזוהס"ַטאהינה כל כ% הכרחית להבנת 
למרות שהגדרה זו פחות מדוייקת מאשר ההגדרה המקובלת שהיא ,' של הארעיות

 . 'הבנה מלאה'
ת בסיסית המזכירה לנו  הבודהא חוזר על נוסחה מילולי, בקטע הפותח הזה.4

בתחושות במסגרת "או , "בגו� במסגרת הגו�"י! להתבונ' ברציפות שאנחנו חייב
. "תכני הנפש במסגרת תכני הנפש"או ב, "נפש במסגרת הנפש"או ב, "התחושות

ה' מתייחסות לעובדה , ת להיראות חריגותלמרות שתבניות מילוליות אלו עלולו
 .או הגות בלבד, הדמייה, תבוננות זו חייבת להיות חווייתית ולא עיסוק מחשבתישה

ַנ, הבודהא מדגיש נקודה זו בסוטא על המודעות לנשימה 'ַ  ִהיַמה'ַמאְג (ס"ַטא ַסאִטי1ַנ
ש! הוא מתאר את , )Majjhima-nikaya: III: VRI. 149; PTS 83-4, ִניַקאַיה

בפרק שבו הוא מסביר כיצד ארבע . ַנהַ'1נ1הההתקדמות בשלבי תרגול מדיטציית 
 : הוא אומר, ַנהַ'ה1נ1 מובאות לכלל שלמות באמצעות הַסאִטיפְטַהנ(ת

 ,ְ%ִהיְקַהֶוה, ַטְסַמִטיַהא. ַ'ַסַסה 1ַסַסֶאַו, ַוַדִמי ַיאִדיַד,, ְ%ִהיְקַהֶוה,  ַקַיְנַיאַטַרַה,ַקֶיס"". . . 
 ַסאִטיַמה ִויֵנַיה ל(ֶקה נ(’ַסְמַ'ַג 1ַטִ'י ִויַהַרִטי ְ%ִהיְקה", ַסַמֶיה ִסי ַטְסִמיַקאֵיה ַקאַינ"ַ'

 . "ד(ַמַנַס,7ַהא’יְג%ְ1ִה
כשהנזיר . זה כמו גו� נוס� בתו� מסגרת הגו�', נשיפה7שאיפה'כשאני אומר , נזירי�"... 
תו� מודעות ,  בלהטמתרגלהוא , נזירי�,  בצורה זו, בגו� במסגרת הגו�בהתבוננות שרוי

."כשהוא נמנע מהשתוקקות ודחייה כלפי העול�, והבנה מלאה ורצופה של הארעיות
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כלומר , מוביל ישירות לחוויית הגו� 1ַנאַ'ַנה שתרגול מדיטציית אלו מורי!דברי! 
�לזרימת החמצ' , קשורות לנשימההתחושות עשויות להיות . להרגשת התחושות בגו

אינה פרי ' הגו� במסגרת הגו�'יית וחו.  אינ! חשובי!אבל הפרטי! הללו',  וכובד!
 :והוא ממשי% ומפרט יותר. הדמיה או הגות אלא מורגשת בכל הגו� כולו

. , ַמַנִסיַקַר,ַסאְדה"ַק, ,ַ'ַסַס, 1ַסַס ַוַדִמי ַיאִדיַדֶאַו,, ְ%ִהיְקַהֶוה, ְנַיאַטַרַה,ֵוַדַנס" ֵוַדַנא"
 נ(’ַסְמַ'ַג 1ַטִ'י ִויַהַרִטי ְ%ִהיְקה"ִסי ַטְסִמי, ַסַמֶיה ַדַנס" ֵוַדַננ"ַ'ֵו, ְ%ִהיְקַהֶוה, ַטְסַמִטיַהא
 ". ד(ַמַנַס,7ַהא’%ְ1ִהיְגִויֵנַיה ל(ֶקה , ַסאִטיַמה

 זה כמו להתבונ, ,'נשיפה7 תשומת לב נכונה לשאיפהבאמצעות'כשאני אומר , נזירי�... "
במסגרת   בתחושותשרוי בהתבוננות כשהוא. בתחושות אחרות במסגרת התחושות

תו� מודעות והבנה מלאה ורצופה של ,  בלהטמתרגלהנזיר , נזירי�, זו בדר� ,התחושות
 ."כשהוא נמנע מהשתוקקות ודחייה כלפי העול�, הארעיות

הבודהא מדגיש את , ות בנשימה לחוויית התחושותנההתבונכשהוא מקשר את 
המודעות . רגול נכו' של המדיטציההחשיבות הקריטית של הגו� והתחושות בת
�תו% שמירה על איזו' נפשי המלווה , לתחושות באמצעות חווייה ישירה בכל הגו

 . לכלל שלמותְטַהנ(תַ'הַסאִטיה! אלו המביאי! את ארבע , בהבנת הארעיות
התחושות במסגרת 'ו' הגו� במסגרת הגו�' הוא מתאר את חוויית ס"ַטא ַ'ַנַסאִטיב1ַנ

אבל כשהוא פונה להתבוננות בנפש הוא , של המתרגל המתבונ' בנשימה' התחושות
הוא שוב מסב את תשומת ליבנו , במקו! זאת. אינו ממשי% באותה נוסחה מילולית

ַגלחשיבות של   :ְנַיה'הַסְמַ'
 ַסאִטיַמה נ(’ַסְמַ'ַג 1ַטִ'י ִויַהַרִטי ְ%ִהיְקה" ַטְסִמי, ַסַמֶיה ְ%ִהיְקַהֶוה, ִסינ"ַ'יַט’יֵטה ִצ’ִצ". . . 

 ַנַסה 1ַנַ'ַנַסִטי,’ַגַסִטיַסה 1ַסְמַ'ַהמ"ְט, ְ%ִהיְקַהֶוה, ַנַה,. ד(ַמַנַס,7ַהא’%ְ1ִהיְגִויֵנַיה ל(ֶקה 
 ." ַוַדִמי
,  בלהטמתרגלהוא ,  בנפש במסגרת הנפששרוי בהתבוננותכשהנזיר , נזירי�"...

כשהוא נמנע מהשתוקקות ודחייה , ותתו� מודעות והבנה רצופה ומלאה של הארעי
מי שאינו מודע ברציפות , מי שאינו קשוב, נזירי�, אני אומר. כלפי העול�

 ."1ַנאַ'ַנהאינו מתרגל , לארעיות
, לִויַ'אַסַנהמוביל ישירות ו כנקודת מוצא 1ַנאַ'ַנההתרגול המתואר לעיל מתחיל ע! 

, כא' אנו רואי! עד כמה הבודהא מדגישו. ְטַהנ(תַ'הַסאִטיכלומר לתרגול של ארבע 
המתרגל אינו מתרגל נכו' אלא א! הוא מודע , שאפילו במהל% ההתבוננות בנפש

 . לארעיות תו% חווייה ישירה של התחושות
המונח הוא . "מתו% חוכמה, לדעת לעומק, להבי'"פירושו ) מבי' היטב (ִטיַנ'ַ'ַג .5

 אְנַיהַ'מהמילה , אַ' הוספת הקידומת באמצעות) יודע (ַנִטי'ַגהעצמה של הפועל 
 ).חוכמה(
יַהַרִטי ַקאַיהנ"ַ'ִסי הַקאֵי... ַהאַט,'1ְג ִאיִטי .6 שרוי בהתבוננות ... וכ% הוא שרוי( ִו

� הַמַהאאמירה זו חוזרת עשרי! ואחת פעמי! במהל% . )בגו� במסגרת הגו
 ,ְטַהנ(תַ'הַסאִטיארבע  מתו% לאותו שלבבשינויי! קלי! בהתא! , ס"ַטא ַסאִטיַ'ְטַהַנה

 . תכני הנפשבאו , נפשב, תחושותב, גו�התבוננות ב:  המודטאליו הגיע
 חייבי! מודטי! שכל הבִויַ'אַסַנההבודהא מתאר את הצעדי! , בפיסקת מפתח זו

בכל אחת .  ה! מתחילי! לעבודהס"ַטאולא משנה באיזה מפרקי המשנה של , לעבור
שבי' א! : זו מפנה את תשומת ליבנו לעובדה החיוניתפיסקה , מהחזרות הללו

�או מתבונ' בנפש או בתכני , ובי' א! הוא מתבונ' בתחושות, המתרגל מתבונ' בגו
הבנה זו של . הוא חייב להבי' את הטבע הבסיסי של ההתהוות וההיעלמות, הנפש

הארעיות היא שמובילה ישירות להתנתקות מוחלטת מכל היקשרות לעול! הרוח 
 ).שחרור (האַניָ%לִנדבר המוביל אותנו , חומרוה

או " דברי! חיצוניי!"היא מילה המתורגמת לפעמי! כ") בחו+ ("ִהיְדַהאָ% .7
המילה פורשה לעתי! , בפרק הבא על ההתבוננות בתחושות". התבוננות בגו� אחר"

ואמנ! חוויה כזו אינה בלתי . "להרגיש את התחושות של אחרי!"במשמעות של 
,הס"ַטאעל פי . נית' לתרגל אותה רק ברמה גבוה מאד של התפתחות, תאפשרי
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ולהתחיל , תחת ע+ או בחדר ריק, מתבקש המודט לשבת לבד במקו! כלשהו ביער
התבוננות באחרי! היא חסרת משמעות ולתחושות של אד! או , במצב כזה. בתרגול

במוב' של " בחו+ "הפירוש של, עבור המודט, ולכ'. כל דבר אחר אי' כל ער% עבורנו
"� .ִהיְדַהאָ%יותר של במעשית ההגדרה ה הוא ,"על פני הגו

 .19ראו ג! הערה מספר 
מצביעות על כ% שבשלב הזה המודט מבי' ) זהו גו� (ַקאי( ִהי1ְט:  המילי! בפאלי.8

 את המאפיי' ,"גו�"את טבעו האמיתי של ה, חושותמתו% חוויה במישור הת, בבירור
כגבר או " גו�" ומזהה את המאבח'ולכ' המודט אינו . יעלמותשל ההתהוות והה

, "עצמי"וא� לא מפתח כל היקשרות כלפי ה', וכו, יפה או מכוער, צעיר או זק', אשה
 ."שלי"או , "אני"

, הנפש ותכני הנפש מזוהי!, התחושות, הס"ַטאבשלושת פרקי המשנה האחרי! של 
זוהי ","זוהי תחושה: "ות בה!בפיסקאות העוסק, בצורה דומה, כל אחד בתורו

זדהות של המודט ע!  על מנת להצביע על היעדר ה,"אלו ה! תכני הנפש ","נפש
יַצ:  האמיתיהטבע ו אתהבנתו, האובייקט  ).ארעיות (ה'1ִנ

ֵדַוה .9 ַו ַנַמאַטאַיה ַי ַי שכעת , הוא מפתח את מודעותו במידה כזו"( אִטיַסאִטימַטאַיהַ' ְנ
מודט שקועה בחוכמת ה תתודע, בשלב זה. )" מודעות בלבדלצד, דקיימת הבנה בלב

יַצ .  מעבר למודעות זוזיהוי נוס�ללא כל , )ההופעה וההיעלמות של התחושות (ה'ה1ִנ
 ַ'אְנַיהזוהי . ע! בסיס זה של מודעות הוא מפתח הבנה באמצעות החוויה שלו

יַצְ% כשמודעותו מבוססת ,עכשיו). חוכמה( יכה לעול! הרוח אי' בו כל מש, ה'1ִנ
 .והחומר

10.�המודט . בנוס� לתנוחות עצמ',  זה כולל ג! את המעברי! בי' ארבע תנוחות הגו
... ַוא אְטַהַיא אַהַיאְט: לכל דבר שהוא עושה, בחוכמה, מודעיהיה  תמיד השקד'

  ").הוא מבי' היטב, שהוא עושה דברכל  ("ַנִטי'ַגַ' א,ַנ אְטַהַטא אְטַהַטא
עושה זאת תו% הבנה מלאה ורצופה של "( ה(ִטי ַנַקאִרי'ַגַ'ַסְמ:  המילי!.11

מאוד עוזר ". ְנַיה'ַסְמַ'ַג) כל הזמ'(הוא עושה  ": פירוש' המילולי הוא)"הארעיות
הוא משתמש : הבודהא בפאלישל  יומילותב ההתפתחות ההדרגתיתלעקוב אחר 

ַג, )הוא יודע (ַנִטי'ַגבמילה   ַנִטי'ַגַ'וַסְמ, )תו% חוכמה מעמיקהמ –מבי' היטב  (ַנִטי'ַ'
כל אחת מהמלי! ). את הטבע הארעי של חוויותיו, הוא מבי' ברציפות ובאופ' מלא(

. בס9ַטאהמתקד! לפי ההוראות הניתנות , מצביעה על צעדי! הדרגתיי! של המודט
ועד להבנה , להבנה המבוססת על חוויה ישירה, וכ% הוא מתקד! מחוויה פשוטה

 .במישור התחושות, כל חוויה וחוויהב, פה של הארעיותמלאה ורצו
; ")ע! בשר ("ִמיַסה7ַסה הוא") ע! היקשרות ("ַסִמיַסה הפירוש המילולי של .12

נית' "). בלי בשר ("ִמיַסה71ִנירהוא ") ללא היקשרות ("ִניַרִמיַסההפירוש המילולי של 
" חושי"או " א חומריל"ו" חומרי", "לא טהור"ו" טהור"ג! לתרג! את הביטויי! כ

 קשורה לעול! ַסִמיַסהשתחושה שהינה , הפרשנות המקובלת היא". ילא חוש"ו
 היא תחושה הקשורה למישורי ִניַרִמיַסה בעוד שתחושה שהינה, התענוגות החושיי!

 . מדיטציה גבוהי! יותר
בתחושות ללא כל תגובת השתוקקות או כשהתייחסנו להתבוננות , בהקשר זה

 . "ללא היקשרות"ו" ע! היקשרות"השתמשנו ב, מודטסלידה מצד ה
 .תרגול עצמול מתקשרי! כאשר ה! ברורי! ביותרמושגי! אלו 

 .7'  ראו הערה מס.13
המודט מתנסה במצבי! ". נפש" הוא יַטה'ִצהתרגו! הנכו' של ,  בהקשר הזה.14

 היַט'ִצהתרגו! של . ללא היקשרות, ומתבונ' בה! באובייקטיביות, נפשיי! שוני!
 .עלול להטעות כא'" מחשבה"כ
מתייחס לאופי החווייתי של ההתבוננות ") נפש במסגרת הנפש ("ִסייַטהנ"ַ''ִצ היֶט'ִצ

                                  ).4' ראו הערה מס(הדרושה מהמודט 
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יְקאו ") ממוקד ("ַסְמְקִהיַטא, המושגי! .15 מתייחסי! למצב נפשי ") מפוזר ("ִהיַטא,ִו
ַצהנובע , של פיזור דעת ְנ ַרַנה ה'מהַ' יַו או למצב נפשי , "חמשת המכשולי!"מ, ִנ

ראו את . (כאשר אות! אוייבי! אינ! נותני! ביטוי להשפעותיה! השונות, ממוקד
 ).  פרק המשנה על המכשולי!,' א5קטע 

ַט, הפירוש המילולי של .16  תודעה שנעשתה: "הוא") תודעה מורחבת ("יַט,'ִצ ַמַהאַג
 ַסַמאְדִהיתרגילי  (ַהאנ(ת'הְג באמצעות התרגול והפיתוח של וזאת, "עצומה

,  ריכוז מעמיקי!יהמושג מתייחס לתודעה שהתרחבה באמצעות תרגול). מעמיקי!
ַט,, לפיכ%. ולא לשלב שמעבר לרוח וחומר ") תודעה לא מורחבת(" יַט,'ִצ 1ַמַהאַג

 .זה באופ'תודעה שלא התרחבה פירושו 
". נחותההיא "או " יש משהו גבוה ממנה: "פירושו") לא עילאית ("א"ַטַר,,ַסה .17

") עילאית ("1נ"ַטַר,, בהתא! לכ%. תודעה מסוג זה עדיי' מחוברת לשדה העול! הזה
, לפיכ%. שלב שאי' גבוה ממנו, גבוה ביותר במדיטציההיא תודעה שהגיעה לשלב 

תרגו! נראי! כ, ייקי! ביותרא� שאינ! מדו, "עילאית"ו" לא עילאית"המונחי! 
 . הקרוב ביותר

") ריכוז ("הַסַמאְדִהיקשורי! לסוג ") לא מרוכז ("ו1ַסַמִהיַט,") מרוכז ("ַסַמִהיַט, .18
כלומר , ריכוז מתקרב (ַרה'א"פַצ: מצבי ריכוז הקרויי!; שאליו הגיע המודט

). יכוז עמוק ברהעשקי (ַסַמאְדִהי ו1'אַנה) שקיעה בריכוז עמוק המתקרב לרמת
 . זהכריכוז אר מצב תודעתי שאינו מצוי בעומק  מתיַט,'ִצ 1ַסַמִהיַט,, לפיכ%

יַהַרִטייַטהנ"ַ'ִסי'ִצה יֶט'ַהא ַוא ִצַהאַטַ%ִהיְד'1ְג... ַהאַ%ִהיְד... ַהאַט,'ִאיִטי 1ְג .19 וכ%  (" ִו
משפט ). "ובחו+בפני! ... בחו+... בפני!, במסגרת הנפש,  הוא שרוי בהתבוננות בנפש

התפרש לעתי! באופ' , )לתכני! הנפשיי!, ובפרק המשנה הבא(המתייחס לנפש , זה
דבר "). בחו+("ובתודעה של אחרי! ") בפני!("שהמודט מתבונ' בתודעה שלו עצמו 

אי' זו הוראה מעשית , ולכ', זה יכול להתבצע רק על ידי מודטי! מפותחי! ביותר
 .לגבי רוב האנשי!

 יֶטה'ִצ(פ' ישיר את הנפש במסגרת הנפש מודט מתבקש לחוות באוה, בפיסקה זו
.  רק על ידי התבוננות בכל מה שעולה ומופיע בנפשנית' לעשות זאת). יַטהנ"פִסי'ִצ

 �הנפש נחווית רק ; )תחושות, קרי(כמו שהגו� נחווה באמצעות מה שמופיע בגו
התודעה מתבוננת כאשר ). התכני! הנפשיי!, קרי(כאשר משהו עולה ומופיע בה 

במסגרת ,  היא מתבוננת בנפש– הלכי הרוח הפנימיי! שלה –באובייקטי! הפנימיי! 
 . בפני!,הנפש 

 אי% כל, באופ' חוויתיפירושו להתבונ' , בחו+להתבונ' בנפש ובתכני! הנפשיי! 
כל גרוי , כלומר( דלתות החושי!  דר% אחת מששגו� ונפשאובייקט שבא במגע ע! 

 גורמי! מגע או מחשבה , ריח, טע!, צליל, כל מראה. תגובה פנימיתגור! ל) חיצוני
שמצבי! נפשיי! פנימיי! ותחושות , מוב' מאליו. והנפש מרגישה אותה, לתחושה

 .יחדיוהנגרמות מהמגע ע! אובייקטי! חיצוניי! יתערבבו ויזרמו 
 :אנו רואי! את החשיבות שבהצהרת הבודהא, שוב, ולכ'

כל מה שמופיע בתודעה זור! ביחד ע! תחושות  , האַמַהה ְדאֶ% ָסהַנַרָסאמ(ַס7הַנַדֵו
 ).VRI III. Dasakanipata, 58; PTS V. 107: ִניַקאַיה,ג"ַטאַרהְנ1(

התודעה נשארת במסגרת הגו� כל זמ' ש, בי' א! האובייקט פנימי או חיצוני
! הרי שהיא חווה במישרי' את הנפש ואת התכני! הנפשיי, ומתבוננת בתחושה

באורח מוחשי שמאפשר למודט לחוות בקלות את הטבע הארעי של כל תופעת הרוח 
 .והחומר

ְנַצ .20 ַדַנ ה'ַ'  ְקַהאְנַדהר"ַ'ממורכבי! ") חמשת מצרפי ההיקשרות ("ְקַהאְנַדהא"ַ'
, )מצרפי הנפש (ְקַהאְנַדההַנאַמ ומארבעת ,)גו� (ַקאַיההמתקשר ע! ) מצר� החומר(

 :שה!
ַיאַנ ַי; )מצר� ההכרה (ַהאְנַדהְקִויְנ ַנ; )מצר� התפישה (ְקַהאְנַדהַסאְנ ַד מצר�  (ְקַהאְנַדהֵו

�ְקַהַרְקַהאְנַדה; )הרגשת התחושות בגו ַצ,ה). מצר� התגובות (ַסְנ ְנ ַנ ה'ַ' ְקַהאְנַדהא"ַ'ַד
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ה! המושאי! הבסיסיי! . בשני מובני!, היקשרותהיאחזות או הינ! מצרפי! של 
את , "אותי"בגלל האשלייה שלנו שכל החמישה מרכיבי! שבה! אנחנו נאחזי! 

 ולציד! הסבל הנלווה למעגל –המצרפי! המתהווי! ללא הר� , בנוס�". אני"ה
מצרפי! והיקשרות תמיד . אשלייתי זה" אני" נובעי! מההיקשרות ל–ההתהוות 

ַצַ'אד! שיש בו ל, ל1ַרַהְנטאלא א! אד! הפ% , יחדיוהולכי!  ַדַנ ה'ְנ יש , ַהאְנַדהְקא"ַ'
, אצל אד! כזה; א% אי' בו שו! היקשרות אליה!, חמשת המצרפי!בו את 

 .אינה אפשרית) ַדַנהַ'א"(היקשרות 
, ברמה שטחית. טבעו של החוק בשלמותו', חוק הטבע' כְדַהאַמהכא' יש לפרש . 21

יַצְדַהאַמנית' להבי' את המושג  אבל . חקר שכלי של החוקכ) 'הְדַהאַמהחקר ' (אַיה'ִו
 חוויה –הוא חייב להפו% לחקר חווייתי ,  יהפו% למרכיב הארהאַיה'ִויַצשְדַהאַמכדי 

 . ישירה של תופעת ההתהוות וההיעלמות במישור התחושות
, "הנאה", "שמחה"על פי רוב הוא מתורג! כ). ' עילאיעונג' (ִ'יִטיקשה לתרג! . 22

את , לפחות חלקית, הלי! אלו מעביריכל אחת ממ". התרגשות"או " התעלות"
ארה חייבי!  יהפו% להיות מרכיב השִ'יִטיכדי . המשמעות של נעימות נפשית וגופנית

רק אז יכול המודט .  התהוות והיעלמות– הארעיות –לחוות את טבעו האמיתי 
 . להימנע מסכנת ההיקשרות לנעימות שבשלב הזה

 למרכיב הארה רק כאשר %הופ) 'שלווה' (ַ'ַסְדִהי, כמו במרכיב ההארה הקוד!. 23
יַצ – הוא נחווה כארעי הסכנה למודט היא ששלב זה של , כא'.  מופיע ונעל!– ה'1ִנ

אשליה עמוקה זו . ִניַ%אַנהשלווה עמוקה עלול להיחשב בטעות כשלב האחרו' של 
יַצמסולקת על ידי חוויית ) מ(ַהא(  . זוהשלווה את הזמ' שהמודט חווה  באותו הה'ה1ִנ

 . ולעתי! לא, )חולי (ְ>ַיאְדִהי ה המילהמופיעלעתי! , שונותשות הבדר. 24
 ד(ַמַנַסהבעוד , מתייחסת לגו�") כאב ("ד"ְקַהאכא' ברור מאד שהמילה . 25
מתיחסת ) עונג גופני(המילה ס9ְקַהא , בהתא! לכ%. מתייחסת לנפש") התייסרות("

�, לא כואב ולא נעי! (ְקַהאַמס"ְקַהאו1ד", מתייחסת לנפש) הנאה נפשית (ס(ַמַנַסה, לגו
 .מתייחסת לגו� ולנפש כאחד) נייטרלי

, "מחוז", "עול!", "יקו!: "יש מגוו' משמעויות רחב") עול! ("הל(ֶקלמילה . 26
המילה נאמרת בהקשר לכל מה שהמודט חווה בכל אחד , כולהבפיסקה זו ". !ַע"

, ולכ'. י! השוני! שלה!ולכל תהלי% המגע בי' החושי! למושא, מששת החושי!
 לחוות נית'ולפיכ% . של תופעת גו� ונפש" העול!" כהֶקל(בהקשר זה יש להבי' את 

מסוגי הנובעות מכל אחד ואחד , כולו ישירות במישור התחושות בגו�" עול!"את ה
 .מגע אלו

מתייחס למיקוד הראשוני של ) ההתמקדות הראשונית של המחשבה (ִויַטק(. 27
יַצמושג זה הפו% . יקט כלשהוהתודעה באובי המופיע ") שקיעה במחשבות ("(ר'מִו
 .ומתייחס למיקוד מתמש% של התודעה באובייקט כלשהו, בפיסקה הבאה

28 ., ַג 1ַטאִ'יהמודט הוא , כפי שמוסבר לכל אור% הסוטא, )באופ' זה( ֵאַו  נ(’ַסְמַ'
ע! הבנה , ר התחושותהוא מתרגל בלהט תו% מודעות לגו� ולנפש במישו (ַסאִטיַמה

הרציפות , על מנת להגיע לתוצאות המובטחות הללו). מלאה ורצופה של הארעיות
ַגצריכה להיות  ,ְנ'ַסְמַ' ַצ ַנא ַי יְנ את ההבנה הרצופה והמלאה של מבלי לאבד  (ִטי'ִר

 ).הארעיות ולו לרגע
 .ה1ַרַהְנטהשלב האחרו' בשחרורו של . 29
 שלב אחד לפני שלב ,השלישי ההארה שלב  הוא ,)חזור,אל( ה1ַנַגִמישלב . 30

 . השחרור הסופי
 
 
 


