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 הדרשה המורחבת על ההדרכה לראהולה 

Mahārāhulovāda Sutta (MN 62) 

 

אנ ה הדיק  ינ  ּפה  ט  נ  של א  במנזר הי, ט  ו  אבס   מבורךפעם אחת שהה ה .כך שמעתי ו  בוקר, שעת ב .אשר בֶג'ט 

 גם .לקבץ מזוןכדי  היט  או  את קערתו ואת גלימתו העליונה ונכנס לס   מבורךלקח ה ,לאחר שהתלבש

מבורך, במרחק ה הלך בעקבותלקח את קערתו ואת גלימתו העליונה ו, ה התלבשל  אהּור   הנזיר הנכבד

 ראהולה:הנזיר הנכבד לאחור ופנה אל הביט  מבורךה .קצר מאחוריו

, ה, נחות או נעלןבעבר, בעתיד או בהווה, פנימי או חיצוני, גס או עדי – באשר הוא גוףראהולה, כל "

זה העצמי אין  זה אני,  אין  זה שלי,  אין  : 'שלמהבחוכמה  ,  ואכמות שה  יש לראות  גוףכל    –רחוק או קרוב  

 "שלי.'

 1"?הט  ג  סּו, בלבד גוף, המבורך? גוףרק "

 ."והכרה ה, תגובה, תפיסה, ראהולה, וגם תחושגוף"

 תיקיבללאחר ש קבץ מזוןל לכפר היום איך אוכל להיכנס"ראהולה: הנכבד הנזיר חשב לעצמו אז 

 ובגו , התיישב למרגלות עץ ברגליים משוכלותשב על עקבותיולכן הוא  "?מבורךהמישירות הנחיות 

יושב   הט  ּוריּפאס    הנזיר הנכבד  כאשר ראה אותו  .שבפתח הנחירייםבאזור    תשומת לבו  ומיקד את  ,זקוף

אמר הוא , שבפתח הנחירייםבאזור ממוקדת  ותשומת לבוגו זקוף וב למרגלות העץ ברגליים משוכלות

מתפתחת מודעות לנשימה ה. כאשר מודעות לנשימהאת ה בססלפתח ועליך לראהולה, " :כך לו

 ."עצומהתועלת מביאה  , היא, היא מניבה פירות רביםומתבססת

בירך אותו בנימוס  מבורך,ניגש אל ה . הואמישיבת המדיטציה ראהולההנכבד הנזיר קם ערב  לעת

 :המבורךאת הולה אהנכבד רהנזיר שאל , בעודו יושב .לצדו והתיישב

מביאה כך שהיא מניבה פירות רבים ו  מתפתחת ומתבססתמודעות לנשימה  ה, אדון נכבד,  "באיזה אופן

 "?עצומהתועלת 

שיער ראש, שיער גוף,  כלומר ,אתה נאחז בוש ומוצק קשהבתוכך, כל דבר פנימי ראהולה, כל דבר "

ר, טחול, ריאות, קרביים, דֶ שיניים, עור, בשר, גידים, עצמות, לשד עצמות, כליות, לב, כבד, צֶ ציפורניים,  

 יסוד'ראהולה, נקרא    ,נאחז בו  תהשא  בתוכךאחר  מוצק    , קיבה ותכולתה, צואה או כל דברמתלה המעי

 יש .'אדמההיסוד ' פשוט נקראיםיסוד האדמה החיצוני גם יסוד האדמה הפנימי וגם  .'האדמה הפנימי

 מי .זה העצמי שלי' אין זה אני, אין זה שלי,אין , כך: 'שלמה, בחוכמה הואש מותכ יסוד זה לראות

 ."ממנו משתחררת ונפשו אליוביחס  , מתפכחשלמהכמות שהוא, בחוכמה  האדמה יסוד אתשרואה 

 
: זה שהגיע ליעד בתרגום חופשי .(: אחד מכינוייו של הבודהא. מילולית: "שהלך לטוב" או "שהלך בטוב"sugataסוגטה ) 1

 להארה מלאה.הסופי, כלומר 
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מהו יסוד המים הפנימי, ראהולה?   להיות פנימי או חיצוני.  עשויומהו יסוד המים, ראהולה? יסוד המים  "

מרה, ליחה, מוגלה, דם, זיעה,   לומרבו, כ  אתה נאחזשו  נוזליומימי שהוא  פנימי    בתוכך, כל דבר  כל דבר

אתה שונוזלי  ו  מישהוא מי  בתוכךאחר  פנימי  , שתן או כל דבר  מפרקים  ריר, נוזלרוק,  לב,  ח  שומן, דמעות,  

 נקראיםיסוד המים החיצוני וגם יסוד המים הפנימי גם  .'יסוד המים הפנימי'ראהולה, נקרא  ו,ב נאחז

 אין זה אני, אין זה שלי,אין , כך: 'שלמהבחוכמה  ,הואש מותכ יסוד זה לראות יש .'מיםהיסוד ' פשוט

ונפשו  אליוביחס  , מתפכחשלמה, בחוכמה כמות שהוא מיםמי שרואה את יסוד ה .זה העצמי שלי'

 ."ממנו משתחררת

 להיות פנימי או חיצוני. מהו יסוד האש הפנימי, ראהולה? עשויומהו יסוד האש, ראהולה? יסוד האש "

, שמייצר חוםמה  בו, כלומראתה נאחז שו ,כאש, בעל טמפרטורההבוער  כל דבר פנימי כל דבר בתוכך,

 המזון והמשקה שאתה אוכל, שותה, לועס וטועם ושבאמצעותומה שמביא להזדקנות ולכליה באש 

בו,  אתה נאחזשו כאש, בעל טמפרטורה,הבוער כל דבר פנימי  בתוכך,או כל דבר אחר  היטב; יםמתעכל

יסוד ' פשוט נקראיםיסוד האש החיצוני וגם יסוד האש הפנימי גם  .'יסוד האש הפנימי'נקרא ראהולה, 

זה העצמי  אין זה אני, אין זה שלי,אין , כך: 'שלמה, בחוכמה הואש מותכ יסוד זה לראות יש .'אשה

משתחררת  אליו ונפשוביחס  , מתפכחשלמה, בחוכמה הואכמות שאת יסוד האש אה ושר מי .שלי'

 ."ממנו

להיות פנימי או חיצוני. מהו יסוד האוויר הפנימי,  עשויומהו יסוד האוויר, ראהולה? יסוד האוויר "

אוויר  לומרכ נאחז בו,אתה שורוח מנשב כאוויר, מו כשהוא  כל דבר פנימי ראהולה? כל דבר בתוכך,

או כל דבר שיפה  נומאיבר לאיבר, שאיפה    שנע, אוויר במעיים, אוויר  בקיבהשעולה, אוויר שיורד, אוויר  

יסוד האוויר 'נאחז בו, ראהולה, נקרא    תהשאורוח  מנשב כ  אוויר,מו  כשהוא    כל דבר פנימי  ,בתוכךאחר  

 לראות יש .'וויראהיסוד ' פשוט נקראיםהחיצוני  ווירהפנימי וגם יסוד הא אווירגם יסוד ה .'הפנימי

את אה ושר מי .זה העצמי שלי'אין זה אני,  אין זה שלי,אין , כך: 'שלמה, בחוכמה הואש מותכ יסוד זה

 ."משתחררת ממנו ונפשואליו ביחס  , מתפכחשלמה, בחוכמה הואכמות ש וויריסוד הא

להיות פנימי או חיצוני. מהו יסוד החלל הפנימי, ראהולה?   עשויומהו יסוד החלל, ראהולה? יסוד החלל  "

 תעלותאוזניים, ה חללי לומרכ נאחז בו, אתהשמרחב וכמו חלל או שהוא כל דבר פנימי  כל דבר בתוכך,

בו ש החללו ,עםוטאוכל, שותה, לועס ו שאתהאת המזון והמשקה בולע  אתהשדרכו  הלוענחיריים, ה

 חללכמו שהוא  בתוכךאחר פנימי או כל דבר ; של הגוף מופרשים מהחלק התחתוןאז מצטברים ו הם

. גם יסוד החלל הפנימי וגם יסוד החלל 'יסוד החלל הפנימי', נקרא נאחז בו, ראהולה אתהשומרחב  או

 זה שלי,אין  , כך: 'שלמה, בחוכמה  הואש  מותכ  יסוד זה  לראות  יש.  'יסוד החלל'  פשוט  נקראיםהחיצוני  

ביחס  , מתפכחשלמה, בחוכמה הואכמות ש מי שרואה את יסוד החלל .זה העצמי שלי' אין זה אני, אין

 ."משתחררת ממנונפשו ו אליו

 רשמי חושים נעימים ובלתי , ראהולה,כך תתרגלכאשר  אדמה. כאילו הייתמדיטציה  תרגלראהולה, "

כאשר האדמה אינה נפגעת, נכלמת או נגעלת  בה. כפי ש  יתקבעו  לאו  נפשךעל    ישתלטו  לאופיעו  ישנעימים  

עליך ראהולה, , כך –דם או מוגלה  רוק, צואה, שתן, –נקי או דבר מה מזוהם מה  משליכים עליה דבר

 רשמי חושים נעימים ובלתי אדמה, ראהולה, כאילו הייתמדיטציה  תתרגלכאשר מדיטציה.  תרגלל

 . "בה יתקבעו לאו נפשךעל  ישתלטו לא ופיעוישנעימים 
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רשמי חושים נעימים ובלתי ראהולה, , כך תתרגלמים. כאשר  כאילו היית תרגל מדיטציהראהולה, "

המים אינם נפגעים, נכלמים או נגעלים בה. כפי ש לא יתקבעוו נפשךעל  לא ישתלטו ופיעוישנעימים 

ראהולה, עליך ,  כך  –  צואה, שתן, רוק, מוגלה ודם  –נקי או דבר מה מזוהם  מה    דברם  הכאשר שוטפים ב

 ופיעויש, רשמי חושים נעימים ובלתי נעימים  מים  כאילו היית  תתרגל מדיטציהכאשר  .  מדיטציה  לתרגל

 ."בה לא יתקבעוו נפשךעל  לא ישתלטו

רשמי חושים נעימים ובלתי  ראהולה, ,כךתתרגל אש. כאשר  כאילו היית תרגל מדיטציהראהולה, "

כאשר  האש אינה נפגעת, נכלמת או נגעלתשבה. כפי  לא יתקבעוו נפשךעל  ישתלטו לא ופיעוינעימים ש

 ראהולה, עליך לתרגל,  כך  –  דםאו  צואה, שתן, רוק, מוגלה    –  נקי או דבר מה מזוהם  מה  דברשורפת  היא  

לא  ופיעוישאש, רשמי חושים נעימים ובלתי נעימים  כאילו היית תתרגל מדיטציהכאשר . מדיטציה

 ."בה לא יתקבעוו נפשךעל  ישתלטו

רשמי חושים נעימים ובלתי ראהולה, , כךתתרגל רוח. כאשר  כאילו הייתתרגל מדיטציה ראהולה, "

כאשר נפגעת, נכלמת או נגעלת  האינ הרוחשבה. כפי  לא יתקבעוו נפשךעל  לא ישתלטו ופיעוישנעימים 

ראהולה, עליך   ,כך  –  דםאו  צואה, שתן, רוק, מוגלה    –  נקי או על דבר מה מזוהם  מהדבר  נושבת על  היא  

 ופיעוירוח, רשמי חושים נעימים ובלתי נעימים ש  כאילו היית  תתרגל מדיטציהכאשר    .מדיטציה  לתרגל

 ."בה לא יתקבעוו נפשךעל  לא ישתלטו

רשמי חושים נעימים ובלתי  ראהולה, ,כךתתרגל חלל. כאשר  כאילו היית תרגל מדיטציהראהולה, "

, כךבה. כפי שהחלל אינו מתבסס בשום מקום,  לא יתקבעוו נפשךעל  לא ישתלטו ופיעוישנעימים 

חלל, רשמי חושים נעימים ובלתי  כאילו היית תתרגל מדיטציהכאשר . מדיטציה ראהולה, עליך לתרגל

 ."בה לא יתקבעוו נפשךעל  לא ישתלטו ופיעוישנעימים 

א )תרגל ראהולה, " א תפתחכאשר  .(תואהבה נטולת אנוכיֶמט   תרגלראהולה,  .הזדוןייעקר מלבך , ֶמט 

רּונ ה ה  תפתח  . כאשר(חמלה)  ק  רּונ  . (שמחה אוהדת)  הדיט  מּו  תרגלראהולה,    .ייעקר מלבך הרצון להזיק,  ק 

ה תפתחכאשר  א תרגלראהולה,  .תיעקר מלבך הטינה, מּודיט  ה  תפתח . כאשר (איזון נפשי) אּוֶּפק 

א ה   תרגלכאשר תשל הגוף.  ו הכעורטבעעל  מדיטציה תרגלראהולה,  .ייעקר מלבך שאט הנפש, אּוֶּפק 

הארעיות. על מדיטציה  תרגלראהולה,  תשוקה.ה תיעקר מלבך, הכעור של הגוף וטבע מדיטציה על

 ."תיעקר מלבך תפיסת האני היהירההארעיות,  לעמדיטציה  תרגלכאשר ת

אנ המדיטצי תרגלראהולה, " ּפ  נ  , מתפתחת ומתבססתמודעות לנשימה ה. כאשר (מודעות לנשימה) ית א 

מתפתחת מודעות לנשימה ה, ראהולה, כיצד .עצומהתועלת מביאה  , היאהיא מניבה פירות רבים

ליער או  הולךנזיר לאחר ש, ראהולה ?עצומהתועלת מביאה כך שהיא מניבה פירות רבים ו ומתבססת

גו זקוף וממקד את וב ברגליים משוכלותלך לחדר ריק, הוא מתיישב ולך לתרגל למרגלות עץ או הוה

. בלוויית מודעות זו הוא שואף, בלוויית מודעות זו הוא נושף. כשהוא שבפתח הנחירייםמודעותו באזור  

. כשהוא נושף נשיפה ארוכה הוא מבין 'אני שואף שאיפה ארוכה'שואף שאיפה ארוכה הוא מבין היטב:  

. 'אני שואף שאיפה קצרה'שאיפה קצרה הוא מבין היטב:  . כשהוא שואף  'אני נושף נשיפה ארוכה'היטב:  

 ."'אני נושף נשיפה קצרה'כשהוא נושף נשיפה קצרה הוא מבין היטב: 



4 
 

. כך הוא מאמן את עצמו  –  'בעודי מרגיש את כל גופי, אני נושף' ;'בעודי מרגיש את כל גופי, אני שואף'"

בעודי מרגיש '  .כך הוא מאמן את עצמו  –  'הגוף, אנשוףמשנרגעו פעולות  ';  'משנרגעו פעולות הגוף, אשאף'

, נועםבעודי מרגיש '. כך הוא מאמן את עצמו – 'עילאי, אנשוף עונגבעודי מרגיש '; 'אשאף ,עילאי עונג

 ;'בעודי חווה את פעולות הנפש, אשאף'. כך הוא מאמן את עצמו – ', אנשוףנועםבעודי מרגיש '; 'אשאף

 ;'משנרגעו פעולות הנפש, אשאף' .כך הוא מאמן את עצמו – 'פעולות הנפש, אנשוףבעודי חווה את '

בעודי חווה '  ;'בעודי חווה את הנפש, אשאף'  .כך הוא מאמן את עצמו  –  'משנרגעו פעולות הנפש, אנשוף'

 שמחהבעודי חווה ' ;', אשאףתעילאי שמחהבעודי חווה '. כך הוא מאמן את עצמו – 'את הנפש, אנשוף

כך  – 'בתודעה מרוכזת, אנשוף'; 'בתודעה מרוכזת, אשאף' .כך הוא מאמן את עצמו – ', אנשוףתעילאי

. כך הוא מאמן את עצמו – 'משוחררת, אנשוף 'בנפש ;'משוחררת, אשאף נפשב'. הוא מאמן את עצמו

'בעודי . כך הוא מאמן את עצמו – 'מתבונן בארעיות, אנשוף'בעודי  ;'מתבונן בארעיות, אשאף'בעודי 

. כך הוא מאמן את עצמו – 'השתוקקות, אנשוף־מתבונן באי'בעודי ; 'השתוקקות, אשאף־מתבונן באי

'בעודי . כך הוא מאמן את עצמו – ', אנשוףחדילהמתבונן ב'בעודי  ;'אשאףחדילה, מתבונן ב'בעודי 

 . "כך הוא מאמן את עצמו – 'אנשוףמתבונן בנטישה, 'בעודי  ;'מתבונן בנטישה, אשאף

מביאה כך שהיא מניבה פירות רבים ו מתפתחת ומתבססתמודעות לנשימה הבאופן זה, ראהולה, "

 הנשימותבאופן זה, גם  מתפתחת ומתבססתמודעות לנשימה הראהולה, כאשר  .עצומהתועלת 

 ."ואינן חומקות ממנה מלוות במודעותכשהן פוסקות,  ,האחרונות

 

 דבריו. והתענג עלרצון  היה שבע הנכבד ראהולההנזיר ו המבורך,כך אמר 

 

 

 

 

 

 


