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 הצליל של השקט
 

  אמארו אג׳אהן
 

 שולה מוזסתרגום: 

 

 silence-of-sound-http://www.lionsroar.com/the                                      :  מקור

  
כאב מנזר  2010צ'ה, מכהן מאז שנת  אג'אהן אמארו, מבכירי תלמידיו המערביים של אג'אהן

ידי אג'אהן צ'ה, הקים בשנת -על 1979סמך לנזירות בשנת אמרוואטי באנגליה. אג'אהן אמארו, שהו
את מנזר אבהיאגירי שבקליפורניה, ועמד בראשו במשותף עם אג'אהן פסאנו, עד קבלת  1996

 –תפקידו הנוכחי. אג'אהן אמארו הוא מחברם של ספרים חשובים רבים, האחרון שבהם הוא "האי 
 אנתולוגיה של לימודי הבודהה על ניבאנה".  

 

*  *  * 

 

בנוסף לשיטות היותר ידועות שנועדו לעזור למתרגלי המדיטציה הבודהיסטית לעגן את 

כגון התמקדות בקצב הנשימה, תשומת לב לתחושת הצעדים,  –תשומת ליבם ברגע הנוכחי 

בסנסקריט  נאדה. נאדה יוגהיש שיטה פחות מוכרת שנקראת  –או חזרה פנימית על מנטרה 

הוא מדיטציה על הצליל הפנימי, אליו מתייחסים גם  נאדה יוגהש של פירושה ״צליל״, והפירו

 זו גם מלה בספרדית שפירושה ״שום דבר״.( נאדהכאל הצליל של השקט. )מעניין, 

 

כדי לגלות את הצליל של השקט, הפנו את תשומת ליבכם כלפי השמיעה שלכם. אם תקשיבו 

וה ורציף שדומה לרעש לבן ברקע. היטב לצלילים שסביבכם, סביר שתשמעו צליל פנימי גב

 זהו צליל ללא התחלה וללא סוף.

 

אין צורך לפתח תיאוריה על הרעד הפנימי הזה במאמץ להבין בדיוק מהו. פשוט הפנו את 

תשומת ליבכם אליו. אם אתם מסוגלים לשמוע את הצליל הפנימי הזה, אתם יכולים 

באותו אופן  תרגול מדיטטיבי,להשתמש בפעולה הפשוטה של הקשבה לו כצורה נוספת של 

בו משתמשים בנשימה כאובייקט לתשומת לב. פשוט מקמו את תשומת ליבכם בצליל הפנימי 

 והרשו לו למלא את כל מרחב העירנות שלכם.

 

אצל מספר קטן של אנשים, הצליל הפנימי חזק באופן מטריד, בדרך כלל בגלל סיבה 

ת תשמש תרגול מדיטטיבי מיטיב, היות אורגנית. במקרים אלה, לא סביר שהקשבה פנימי

שהעוצמה הסובייקטיבית של הצליל הופכת אותו לפחות מתאים כאובייקט שמעודד שלווה 

 ובהירות.

 

אחת התכונות הטובות ביותר של מדיטציה על הצליל הפנימי היא שהיא תומכת בקלות בשני 

 ויפסנאווה( ושפירושה רוגע או של שמטהה)בסנסקריט סמטהה : סמאדהיההיבטים של 

כקיבוע התודעה על אובייקט יחיד לפרק זמן מסוים. המוקד  סמאדהי)תובנה(. ניתן לתאר 

נקודתית, יכולים לפעול בשתי דרכים ברורות. על -היחיד הזה, או ההתמקדות החד

, ניתן לחשוב כעל ״הנקודה שמפרידה״. דומה הדבר סמטהההראשונה, המשמשת הבסיס ל

פנס כדי להינעל על אובייקט אחד בלבד ולחסום ראייה של כל  לשימוש בקרן ממוקדת של

 דבר אחר.
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-, ניתנת לתאור כ״הנקודה שמכלילה״. ההתמקדות החדויפסנאהדרך השניה, הבסיס ל

נקודתית מתרחבת לתוך מודעות שהופכת את כל החוויה של הרגע הנוכחי לאובייקט 

לא רק  –פניו השונות של ההווה המדיטציה. על ידי שימוש בקרן הרחבה של אותו פנס, כל 

 חבוקות באור המודעות. –המקום היחיד המואר בקרן ממוקדת 

 

אתם יכולים להשתמש בצליל הפנימי בדיוק כפי שהייתם משתמשים בנשימה כדי לתמוך 

, להפוך אותה לאובייקט העיקרי של תשומת הלב ולהרשות לה סמטההישירות בביסוס ה

הנוכחית שלכם. באופן מודע מאד, אתם עוזבים כל דבר למלא את כל המרחב של החוויה 

בשוליים,  –התחושות בגופכם, הרעשים שאתם שומעים, המחשבות שמתעוררות  –אחר 

 ומאפשרים לצליל הפנימי למלא לחלוטין את מוקד תשומת הלב שלכם.

 

 אם אתם מתמקדים בצליל הפנימי לפרק זמן מספיק ארוך כדי ליצור יציבות, שבה תודעתכם

נחה בקלות ברגע הנוכחי, אתם יכולים לאפשר לצליל להימוג לתוך הרקע. כך הוא הופך למין 

מסך שעליו מוקרנים כל הצלילים האחרים, התחושות הפיזיות, מצבי הרוח והרעיונות. זהו 

מסך מעולה, בשל פשטותו, אחידותו ויציבותו. אין הוא מבלבל או מתערבב באובייקטים 

כמו לצפות בסרט: אם תשימו לב, תהיו מודעים לכך שישנו מסך  אחרים שמתעוררים. זה

שעליו מוקרן האור. נוכחות הצליל הפנימי ברקע עוזרת להזכיר לכם ש״זה רק סרט; זו אינה 

 מציאות.״

 

, אינם סנקהארותההקשבה לצליל הפנימי עוזרת לכם לזכור שכל המבנים המנטליים, או 

בארעיות שלו, בעצם היותו  דוקהה, יש מאפיין של מספקים. אם משהו נוצר, אם זהו ״דבר״

-כריקה ונטולת סנקהארה"דבר". נוכחות הצליל יכולה לתמוך בקלות שבה אנו רואים כל 

בעלים, בין אם זו הרגשה פיזית, אובייקט חזותי, טעם או ריח, או מצב מעודן של אושר. זה 

בכת ברגע הנוכחי, תוך כדי עוזר לנו לשמר השתתפות אובייקטיבית, בלתי נאחזת ולא מסו

 הרגשת כובד גופנו וזרימת מצבי רוחנו, בין אם הם עייפות, ספק, הבנה או השראה.

 

, שהכל בא והולך, משתנה. זוהי דהמההצליל הפנימי ממשיך ברקע, ומזכיר לנו שהכל הוא 

אמת שאולי ניחשנו אותה כבר לפני שנים רבות אך אנו שוכחים לעיתים קרובות בגלל 

ול שנוצר מהיאחזותנו באישיות שלנו, בזכרונותינו, במחשבותינו, ובאי הנוחות של הבלב

 גופנו.

 

המתח שקשור בהיאחזות בכל חוויותינו מאז שנולדנו גרם לתשומת הלב שלנו להיות 

כדי לשבור  נאדהמהופנטת ומבולבלת. אף על פי כן, אנו יכולים להשתמש בנוכחות צליל ה

להכיר את הרגשות ואת מצבי הרוח כפי שהם: דפוסים של הטבע את המקסם, כדי לעזור לנו 

שבאים, הולכים ופועלים. הם אינם מי ומה שאנחנו, וכשרואים אותם מתוך תובנה, הם לעולם 

לא יוכלו לספק אותנו או לאכזב אותנו באמת. הקשבה פנימית מובילה לנוכחות מודעת 

ות, הריקות, וחוסר הממשות של שבאמצעותה אנו יכולים לזהות יותר בקלות את השקיפ

 חוויות אלה, ולשחררן.

 

 והתודעה החושבת נאדה

כל שתפתחו את הקשב הפנימי כשיטה פורמלית של מדיטציה, תתחילו לשים לב כיצד כ

הקשבה לאובייקט שמע עוזרת לכם להקשיב למחשבותיכם ולמצבי הרוח שלכם באופן פחות 

 סובייקטיבי.
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דעה החושבת שלנו אינה בעלת משמעות יותר מאשר במובנים רבים, הפטפטת של התו

. הפטפטת היא רק זרם מלמולים רציף של רטט שבונה דפוסים נאדההזמזום של צליל ה

תפיסתיים. כך אנו לומדים להקשיב למחשבותינו באותו חופש ממעורבות או מהזדהות שהיה 

 ממה להתרגש.לנו לו הקשבנו לצליל מזרקה או למקהלת ציפורים. לא דבר גדול, אין 

 

כמובן, קל יותר לומר מאשר לעשות, כי אנו נוטים להתאהב בסיפורים שלנו, במיוחד באלה 

בהם אנו מככבים כעושי טוב, כעושי רע, ומספרים מה אנו מקווים לעשות, מה אנו פוחדים 

שיקרה לנו, מה אחרים חושבים עלינו, וכו׳. כל הדפוסים האהובים האלה מייצגים את מרכיב 

י״, המנהג שיש לנו, לכל אורך חיינו, לחשוב במונחים של ״אני״, ״עצמי״ ו״שלי״. בקאנון ה״אנ

או ״יצירת השלי״, הן תכונות מפתח  -mamamkaraאו ״יצירת האני״, ו ahamkaraהפאלי, 

של השקפת העצמי. אם בסיפור קיים ״אני״, הוא נוטה, באופן טבעי, להיות הרבה יותר 

 רים, מרוחקים יותר.מעניין מאשר סיפורים אח

 

בהתאם לכך, חלק גדול מהתפתחות הויפסנא, או מדיטציית תובנה, עוסק בלימוד כיצד 

פירושו  ahamkaraלזהות את הרגלי ״יצירת האני״ ו״יצירת השלי״ שאנו חווים במחשבותינו. 

 made ofפירושו ״עשוי מ'שלי'״ ) mamamkara(, בעוד made of I-ness״עשוי מ'אני'״ )

mine-ness ,התובנה האמיתית היא לא לאפשר לשתי תפיסות אלה להסיט את התודעה .)

 אלא לראות את ריקותן ולשחרר אותן.

 

 , ריקות, וככותנאדה

רוב המתרגלים הבודהיסטיים, ללא קשר למסורת, מכירים את מה שידועים כשלושת 

אלה הן תכונות אני(. -)ארעיות, סבל, ולא אנטהו דוקהה, אניצ'ההמאפיינים של הקיום: 

אוניברסליות של כל החוויות, והכרה בנוכחותן היא ההיבט הפעיל ביותר של מדיטציית 

 ויפסנא.

 

אולם, ישנם מאפיינים אוניברסליים אחרים של הקיום שניתן להשתמש בהם באופן דומה כדי 

א לעזור לשחרר את הלב מכל מגבלה או מתח. שניים מהם, שפועלים כמו זוג, נקראים סּוְני   ט 

ה שפירושם, בהתאמה, ריקות וככות. אט  ְטה  א(, וט   )בסנסקריט: שּוְני ט 

 

ריקות מביעה את הרעיון של לומר ״לא״ לעולם התופעות: ״אינני מתכוון להאמין בכך. זה 

ריק, חלול, לא לגמרי אמיתי״. ככות קשורה לריקות באותו אופן בו יד ימין קשורה ליד שמאל. 

ככות מביעה את הרעיון של לומר ״כן״ לעולם התופעות. מחשבה,  אבל, בניגוד לבת זוגה,

פרח נרקיס, או הר אינם, אולי, דברים מוצקים ומופרדים, אך בכל זאת יש משהו, מציאות 

אולטימטיבית, שמדגישה, חודרת, מחבקת ומרכיבה כל אחד מהם. אם כך, ככות היא הערכה 

-יעה והגילום של הנוכחות של הבלתילטבע האמיתי של המציאות, והבנתה מאופיינת כיד

 .amata-dhammaתלוי, של האלמותי, או 

בקאנון הפאלי, ריקות פירושה, בדרך כלל, ״ריק מעצמי או ממה ששייך לעצמי״, אך היא 

מתייחסת גם לחוסר המוצקות של דברים. כשאתם מייצבים את המיומנות של הקשבה לצליל 

וא נוכחות מתמדת, זה יכול להעצים מאד את , כך שהגוון הכסוף, המבריק שלו הנאדהה

של הסובייקט ושל האובייקט, של  –יכולתכם להבין את שני הסוגים האלה של הריקות 

 העצמי ושל האחר.
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הקשבה פנימית מאפשרת זיהוי חוסר המוצקות של כל הגישות והמחשבות שמבוססות על 

 אני, עצמי ושלי.

רות את חלוליותן של הבועות שצפות לידינו. זה כמו אור זוהר שמאפשר לנו לראות בבהי

עוזרת להאיר את השקיפות של האובייקטים המנטליים  נאדהבאופן דומה, נוכחות צליל ה

כל הדברים שאנו רואים, שומעים, מריחים, טועמים ונוגעים בהם, וכל  –שאנו חווים 

 ר הבודהה:הזכרונות, התכנונים, מצבי הרוח והרעיונות שעולים בתודעתנו. כפי שאומ

 

 ״צורה חומרית היא גוש קצף,

 בועה של מים; –הרגשה 

 שוא-תפיסה היא רק מקסם

 רצונות הם כמו גזעו של עץ פלנטין,

 -תודעה, תעלול קסם 

 כך אומר בן משפחת השמש )הבודהה(.

 ככל שאדם יעמיק בו

 ויחקור בזהירות, 

 הכל נראה חלול וריק

 כשרואים אותו באמת.״

 

 22.95ניקאיה )אוסף הדרשות המחוברות(  ״גוש קצף״, סמיוטה

 

יכול לעזור לנו לזהות גם את הככות של החווייה. הככות, מטבעה, קשה  אדהצליל הנ

להגדרה תפיסתית. אך, באופן אירוני, אותה תכונה שגורמת לככות להיראות לא ברורה ולא 

 ממשית, מהווה חלק חיוני של פירושה.

ה , שפירושה ״זה  באופן משמעותי, המלה שהבודהה טבע ט  אג  ְטה  בהתייחס לעצמו היא ט 

שהגיע לככות״ או ״זה שהלך לככות״, תלוי בפרשנות. כך שלמרות שהככות נראית בלתי 

 מוחשית, היא גם מייצגת מציאות בסיסית.

 

ניתן לערוך השוואה לתפיסה המתמטית של השורש הריבועי של מינוס אחד. בעולם 

ם שניתן להכפיל בעצמו ולקבל מינוס אחד. אולם, לו היה המספרים הממשיים, לא קיים של

קיים מספר כזה, אז היו מתעוררות כל מיני אפשרויות מעניינות, כפי שהתגלה כבר בזמנים 

 קדומים ופותח עוד יותר על ידי מתמטיקאים במאה השמונה עשרה.

 

יית מתנדים על אף המעמד הדמיוני של המספר הזה, הוא בכל זאת מצליח להיות חיוני בבנ

)אוסילטורים( משני פאזות שמשמשים בהנדסת הצליל, ולהיות בשימוש רב בגראפיקה 

ממוחשבת, ברובוטיקה, בעיבוד סיגנלים בסימולציות ממוחשבות, ובמכניקה אורביטלית. כמו 

 הככות, יש לו נוכחות ברורה ומוכחת בעולם האמיתי.

 

 לראות את עולם התודעה

, atammayataם מאפיין קיום שלישי, אפילו מעודן יותר, שנקרא בנוסף לריקות ולככות יש ג

 שפירושו ״לא עשוי מזה״.

, asmi-manaאף על פי שאולי הצלחנו לראות מעבר ליהירות של ״אני קיים״, שידועה בשם 

כלומר, היאחזות ברעיון של עולם אובייקטיבי  –עדיין יכולים להישאר עקבות של היאחזות 

סובייקטיבית, אף על פי שלא מורגשת שום הרגשה של ״אני״. יש  שנתפס על ידי ידיעה
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תחושה של ״הזה״ שיודע את ״ההוא״, ואו שאומר לו ״כן״, כמו במקרה הככות, או שאומר 

 ״לא״ כמו במקרה הריקות.

 

atammayata  מסכמת את התחום כולו בתובנה שאין ״ההוא״; יש רק ״הזה״. דבר זה

ם של האשליה של הנפרדות בין הסובייקט לאובייקט, מבטא את ההתמוטטות האמיתית ג

וגם של ההבחנה בין התופעות כשונות מהותית, איכשהו, זו מזו. זה עוזר להבין שקיימת רק 

השלמות של הדהמה, המרחב השלם וההגשמה. ואז, ביודענו את האמת הזאת, אפילו  

 תכונות ה״זה״ וה״כאן״ מאבדות משמעות.

 

עה נמצאת בתוך הגוף, אך אנו טועים: הגוף נמצא בתוך התודעה. אנו נוטים לחשוב שהתוד

כל מה שאנו יודעים על הגוף, עכשיו או בכל עת בעבר, אנו יודעים באמצעות התודעה. אין זה 

אומר שלא קיים עולם פיזי, רק שהחוויה של הגוף, והחוויה של העולם, מתרחשות כאן, בתוך 

 התודעה שלנו.

 

החיצוניות של העולם והנפרדות שלו,  –"עכשוויות" הזאת כשאנו באמת מתעוררים ל

מפסיקות להתקיים. כשאנו מבינים שאנו מחזיקים את כל העולם בתוכנו, מאפייני ה״דבר״ 

 וה״אחרות״ שלו נחסמים, ואנו מסוגלים להכיר בטבעו האמיתי הרבה יותר.

 

התודעה מאבדת, יכולה לעזור לנו להבין ולשמר נקודת מבט כזו.  נאדהנוכחות צליל ה

, וללכת לאיבוד בדאגות הארציות. נובעים asava-בהדרגה, את הרגלה להילכד בשטפים, ב

 מכך נינוחות פנימית ושחרור מהכפייתיות שכל כך בקלות כובלת אותנו.

 

עם  נאדהדרך אחת לפתח את התובנה הזו במישור המעשי היא לשלב הקשבה לצליל ה

צליל הפנימי, היזכרו שהעולם נמצא בתודעתכם: ההרהור הפשוט הבא: תוך התמקדות ב

״גופי והעולם נמצאים כאן, במרחב המודעות הזה, חדורים בצליל השקט.״ בסופו של דבר זה 

מימוש של  –יגרום לתפנית בראייה. תמצאו שגופכם, תודעתכם והעולם מגיעים להסכמה 

 השלמות המסודרת בה העולם מאוזן בתוך ליבו המהדהד של השקט.
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 באוזן, שקט אינו 
 בלשון:שתיקה אינה 

התבודדות, יצירה ומרחב מדיטטיבי 
 בפסיכולוגיה הבודהיסטית

 

 תור גונן ואיתמר בשן

 

                         
( להורים ניצולי שואה ולאח בכור שכבר אינם בין החיים. פסיכולוג 1953נולד בישראל ) איתמר בשן

שנה, והדהאמה ספוגה בעבודתו הטיפולית ובחייו. בעל  30ומחה ומדריך בפסיכותרפיה מזה קליני מ

ניסיון עשיר בתמיכה ובהתמודדות עם משברים ומצבי חיים מורכבים, כיום פוגש אנשים בקליניקה 

 פרטית בת״א.

של  (, ד"ר לחינוך, מרצה, עורכת, אוצרת, חוקרת וכותבת בתחום1950נולדה בישראל ) תור גונן

אסתטיקה, ערכים ותרפיה באיור ספרות ילדים. מחברת רומן הדהרמה "עד שחמלה תתעורר: 

בודהיזם, מדיטציה, אהבה". מדגישה הטמעת מדיטציה במערכת החינוך. משתאה. מלמדת קבוצות 

  ויחידים. נזירה מטעם עצמה.

ם מלמדים ברוח את "בית בהאוונא", מרכז דהרמה ומדיטציה שבו ה 2001 -פתחו ב תור ואיתמר

מסורת נזירי היער. כותבים, מתרגמים, עורכים ומוציאים לאור של ספרי הדהרמה "מודעות 

יום. מייצגים -אינטואיטיבית" ו"דממת ההוויה". הוראתם מדגישה שילוב הדרך הבודהיסטית בחיי יום

להטמעת את ישראל בכנסים בארצות בודהיסטיות. לאחרונה הוענק להם אות הוקרה עבור תרומתם 

 הבודהיזם בישראל מטעם הברית העולמית של המנהיגות הבודהיסטית בתאילנד.

 www.bhavanahouse.org 
 

 

*  *  * 

 

 משפט אחד כל חייו.  -אדם                

 1אמר דיו  -אם נבון                

 

ת העמוד עצמו ריק מאותיות, כמעשה המוזיקה הריקה מצלילים  בשתיקה ובשקט, גם ר  הֹותָּ

ניתנת  Zen Flesh Zen Bones"2אינה יותר מאשר אמירה שחוקה. בספר "של ג'ון קייג', 

עצתה של אם מלאת חמלה לבנה, ג'יון, שהיה מלומד ידוע בכתבי סנסקריט ונהג לשאת 

בני, איני חושבת שיצאת לדרכו ' " לו : דרשות לתלמידים. כששמעה על כך אמו, היא כתבה

של הבודהה רק כדי להפוך למילון מהלך על שתיים לאחרים. אין סוף למידע ולפרשנויות, 

כל עסקי ההרצאות. שתוק עצמך במקדש את לתהילה ולכבוד. הייתי שמחה אם היית מפסיק 

הסיפור  ".' טווכח בשחרור המוחליקטן באזור מרוחק בהרים. הקדש את זמנך למדיטציה וה

נוגע בשלושת הדרכים המכוונות אותנו להבנה עמוקה של עולם התופעות, שעניינן האזנה או 

שיח, והתבוננות מדיטטיבית. המלים 'שתוק עצמך' ולא 'סגור עצמך' אינן טעות -קריאה, דו

", המתייחס Shut yourself upבתרגום המקור אלא תרגום חופשי שלנו לנוסח האנגלי "

רים במסה זו: להתבודדות הגוף ולשתיקה חיצונית כפועל יוצא מתנאי לשני הקש

 ההתבודדות, ולשתיקה פנימית כהאספות מדיטטיבית לשקט פנימי של מרחב נטול גבולות. 

                                                 
, עמ' 2012תור גונן, "עד שחמלה תתעורר ]גם רחמים יספיקו[: בודהיזם, מדיטציה, אהבה" , ירושלים, הוצאת כרמל,  1

111. 
2 34.-Paul Reps, Zen Flesh Zen Bones, Harmondsworth: Penguin Books, 1957, pp. 33 
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  3הפסיכולוגיה הבודהיסטית מתייחסת להבדל בין שתיקה כפועל יוצא של התבודדות הגוף

שהנו פרי של תרגול מדיטציה והגורם החשוב  ,4ובין שקט פנימי, המוגדר כהתבודדות ההכרה

נפגעת היכולת האינטרוספקטיבית, יומיים. מבלי שהושג שקט פנימי -ביותר בחיינו היום

ושאר  הרגשות ,המחשבותטיבן של את באופן ישיר ולדעת פנימה היכולת להתבונן כלומר, 

לוגית הן מבחינה פסיכו ההתרחשויות המנטליות בהכרתנו. אותו שקט פנימי מתבטא

כעצמאות מנטלית מן הצורך הכובל באישורם הבלתי פוסק של האחרים, והן כיכולת לכינון 

הרבה מעבר לכך, ללא שקט פנימי מצטמצמת האפשרות  אישיים בריאים ובוגרים.-יחסים בין

ליצור. השקט הוא הגליון הלבן המאפשר לנו להשאיר סימן, על גביו אנחנו מתחילים לצייר, 

ר בלתי אפשרי לומר. הרבה מעבר לכך, השקט הפנימי הוא זה המאפשר לנו לומר את אש

סופי, במה שהוא מעבר לאישיות הפסיכולוגית ולהתניות -להיווכח במוחלט, במרחב האין

 המתהוות"אני", "שלי", "עצמי" מאיכויות של אותו שקט פנימי הוא ריק  המאפיינות אותה.

  .כאשר אנחנו "על טייס אוטומטי"

 

יעה על העדר מהות עצמית יציבה וקבועה, הפסיכולוגיה הבודהיסטית מלמדת אותנו בהצב

את פיזי המשתנה מרגע לרגע בתלות בתנאים ובנסיבות. -שה"עצמי" אינו אלא תהליך פסיכו

הקיום היציב והמתמשך של התופעה שאנו מכנים "אני" אנחנו מקיימים  אשלייתהתיקוף ל

האחרים. מתוך חרדת ההתבטלות בפני האחר, דרך השוואה מתמשכת של עצמנו אל 

ההיעלמות, ההתאיינות, אנו משקיעים ללא הרף מאמץ בקיומו של העצמי, בתהליך הנקרא 

selfing או ,mana   ,בשפת פאלי(. במצב זה של תחושת איום לעצם קיומו של עצמי יחיד(

ינם אפשריים. התבודדות ההכרה, השקט העמוק, כלל א - מיוחד, נבדל ושונה מכל האחרים

השתיקה והשקט מאיימים עלינו. אנחנו מבינים, גם אם באופן אינטואיטיבי בלבד, שהם יאלצו 

-אותנו להתעמת עם הרעש המטריד, הבלתי נסבל, של הפטפוט הפנימי. הלהג החיצוני היום

להסוואת מצבנו הקיומי. השתיקה החיצונית חושפת את ויומי משמש בולם זעזועים לטשטוש 

הפנימיים ואת אי השקט הפנימי, מאיימת על בטחוננו המדומה, מפגישה את  הרעשים

החלוף, עם חוסר היכולת שלנו להיאחז במשהו -ההכרה עם מצבנו הקיומי החידתי, הנזיל, בר

 מוצק ובטוח. 

 

כמו גם את החשיבות הקריטית של התבודדות הגוף ושל  ,על רקע זה ניתן להבין את הקושי

, לאחר תקופה לא פשוטה בהתבודדות. אשלית קיומנו הנפרד והיציבלהתעוררות ל השתיקה

ו ובין האחרים מואט נו, כל תהליך ההשוואה ביננשל התמודדות עם מצב שהנו חדש עבור

ממתח פנימי מיותר, מהתמצקותו של  יםו משוחררנעצמ יםמוצא אנחנוובהדרגה נמוג ונעלם. 

כולוגי. האחיזה בעצמי פוחתת, ומפציעה יצירת "עצמי" פסישל "אני" ומתהליך בלתי פוסק 

הכרה שקטה ונטולת היאחזות. מתוך השתיקה החיצונית של ההתבודדות הולך ושוקט גם 

המתח  הפנימי, שהוא המקור לסבל. מעצם ההתבודדות, מתוך שההשוואתיות האוטומטית 

                                                 
בשפת פאלי, שבה נכתב הקאנון הבודהיסטי הקדום הכולל את דרשותיו של  Kaya Vivekaהתבודדות הגוף נקראת  3

 הבודהה ותלמידיו. 

בדהאמה )תורתו של הבודהה(, היאחזות היא בשפת פאלי היא "הכרה ללא היאחזות".  Citta Vivekaהמשמעות של  4
סיבת הסבל, והפרי של תרגול והליכה בדרך הרוחנית הוא הכרה שאינה נאחזת בדבר. למעשה, באמצעות תרגול של 
מדיטציה, מתרחשת היווכחות בכך שהרושם שקיימת הכרה יציבה וקבועה אינו אלא אשליה, תוצאה של היאחזות ברצף של 

ם, והפרי הוא התנסות בשחרור מוחלט. גם אם יש בנו המשאלה להכרה שאינה נאחזת בדבר כדי מצבים מנטליים חולפי
עצמי -להשתחרר מסבל, כל עוד נשמרת בהכרה שלנו התפיסה של מציאות קבועה ויציבה, זו תגרום להופעה של היאחזויות

רגע, אי היאחזות שניתן לכנותה ויתור,  אינה עוד מצב מנטלי יציב וקבוע, אלא תגובה רגישה בכל Citta Vivekaמכאיבות. 
letting go תרגול זה אינו תרגול של קבלה או דחיה, אלא חקירה צלולה של מה באמת אנו יכולים לדעת באמצעות .
  החושים. 
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 -בל בהיעדרו של הסוההכרה מתרווחת. מתפוגגת גם מוצקותו של העצמי ולאחרים נמוגה, 

ההזדהות עם התכונות בשקט נטול גבולות, כששוהים בשתיקה פנימית, גם הסבל נעלם. 

המייצגות "אותנו" מתרופפת. אנחנו מתחילים להתעורר לטבע הריק, להשתנות הבלתי 

 פוסקת שלנו בתלות הדדית בעולם התופעות. 

 

ם במערב, מדבר (, מן המורים הבודהיסטיים הבכירים כיוAjahn Sumedhoאג'אהן סומדהו )

על קולו של השקט, ומתאר אותו כהמיה המצויה ברקע  5אינטואיטיבית מודעותבספרו 

הדברים כל הזמן, על יכולתנו לשמוע אותה רק כשההכרה שלווה ונמצאת במצב של פתיחות 

קולו של השקט הוא כמו דקּות חמקמקה מאחורי כל מה שאתם מתעוררים אליו לקלוט. "

 . 6"מים לב אליו אם אתם מחפשים אחר קיצוניויותמאחר ולרוב אינכם ש

 

  ..ככל שאני מודע וקשוב יותר, כך אני מזהה יותר שבנקודת הרוגע מהדהד קולו של השקט.

 אני לא יכול לטעון שקולו של השקט הוא איזו יצירה אישית שלי, שהוא שייך לאג'אהן סומדהו. 

 נקודת  להיותהתחושה הזו של   - להיותים אינכם יכולים ליצור 'אדם' סביב זה, אתם רק יכול

  הרוגע הזו, נחה, נפתחת אל הכל ומאפשרת גם את האישיות, הגוף, ההרגלים הרגשיים

של  המתעוררים והמחשבות שיש לנו. היחס שלנו אליהם עתה הוא של הבנה ושל הכלה, לא

ם שכאשר חשיבה, משו-. בהקשיבכם לקולו של השקט ניתן להתחיל למדוט היעדר7הזדהות

אתם שעצמי. כ-מקשיבים לצליל הקוסמי, אין כל מחשבה בנמצא. זה כך, ריקות, לא אתם רק 

לב טהורה, אין תחושה של אדם או אישיות, של אני -עם הצליל הקוסמי בלבד, יש תשומת

 .8 ושלי. זה מוליך ל'זה איננו עצמי'

 

דמה לנו שאנו צריכים גישתו מתחילה בקבלת עצמנו כפי שאנחנו, ולא כאידיאל כלשהו שנ

לדמות לו. אם נבין זאת ניתן יהיה ליצור מצב של רגיעה, המאפשר מרחב שבו תובנה יכולה 

להפציע. מרחב זה מופיע כקולו של השקט, או פשוט כהכרה שלווה וריקה מתוכן, ובכל צורה 

שבה המרחב מתגלה, הוא מצביע על הבלתי מותנה, מעבר לגוף ולאובייקטים של ההכרה. 

מצב זה של מרחב ניתן לבחון או להרהר בהתניות החברתיות והאישיות, ובכך לשחרר את מ

עצמנו או תפישת מחשבות -תיהלב מאשליית  ההזדהות עם האישיות. אין זה תהליך של דחי

אחז יותחושות מסוימות כמוטעות, אלא של למידה להיות עד אילם לכל מה שמופיע, מבלי לה

 .ואו לדחות אות וב

 

רויים, סיפוקים, עינוגים ופינוקים. אנחנו יהרבה ג ל כךכ תמספקהשפע העכשווית חברת 

מעורבים במערכות חיים רבות מדי. הרבה מעבר לנחוץ אוכלים יותר מדי, , קונים יותר מדי

 חנואנפיזית שלנו מסוגלת להכיל. -המערכת הפסיכומעבר למה שלנו באמת, וודאי הרבה 

, בדיבור ולא בריבוי ולא בהתמעטותלכאורה והמקלט מה המדומוצאים את תחושת הבטחון 

לא נשים או גברים וחוויות, רכוש, חברים, ילדים,  אגירתב בשתיקה, ברעש ולא בשקט,

                                                 
 .2011אג'אהן סומדהו, מודעות אינטואיטיבית )תרגמו: תור גונן ואיתמר בשן(, ת"א: בית בהאוונא,   5

 55, עמ' 2011 אג'אהן סומדהו,  6

 64, עמ' 2011אג'אהן סומדהו,   7

 113, עמ' 2011 אג'אהן סומדהו,  8
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מייצרים וצורכים יותר מדי  ,מדברים יותר מדיחנו באופן דומה, אנ .9בהתמעטות ובויתור

תקשורת האלקטרונית והכתובה, מלים. מדי יום אנחנו חשופים לכמויות מטורפות של מלל: ב

הצורך הכפייתי  רכילויות מיותרות.בגלישה באינטרנט, בפייסבוק, במיילים, בסמסים, ב

, תכניות, רצונות, יםרפטטיביודיונים פנימיים  10בדיבור בחברה, כמו גם ריבוי מחשבות

דיבור  .דחיות, חרטות, התלבטויות, השלכות, אסוציאציות, תמונות פנימיות, חלומות בהקיץ

שקט פנימי  , בעודחוסם את הקולות מבחוץ ,מאפשר לנו לשמוע את האחר ינופנימי א

הרושם הוא שאנשים מייצרים וצורכים מלים ללא הבחנה, מוכנים קשיב. מאפשר להכרה לה

למרות שהצורך הכפייתי לשמוע הכל ולקרוא הכל ובלבד שלא להחשף לשתיקה ולשקט. 

הוא מעייף, תובעני ומקור בלתי נדלה לאי שקט, שממנו ההכרה בדיבור פנימי וחיצוני בזבזני 

לא פעם שמענו מאנשים שהצענו להם לצאת לשבוע או לעשרה ימים של מבקשת מנוח, 

את התגובה "לשתוק? אני לא מסוגל! זה  (retreatמסגרת של מנסג )בבשתיקה התבודדות 

  מפחיד אותי".

 

ההכרה איננה רגילה  ה.מורגלים ב איננו ,מראפשר לו עד כדי כך?רתיעה מאיך זה ששתיקה 

אבל חשיבה ולפעילות מנטלית חסרת מנוח. מותנית לאופן כזה, היא שקט בב התרווחל

בשלב מסוים, הסאה נגדשת, החיים הופכים כה מורכבים, כה בלתי אפשריים, עד כי אנחנו 

יוצאים לקורס חייבים לעצור כדי להחזיר לעצמנו את היכולת לחשוב באופן צלול. אנחנו 

אותה ויפאסנה או למנסג עצמי במנזר כדי להבין היכן נלכדנו או מה איננו מבינים. אבל 

שקט אינו עניין אודיטורי,  פנימי. איננה שקטעדיין מוכר כתנאי חיצוני ויפאסנה -שתיקת

אדם יכול לקיים  .שקוטהרפות וללוקח זמן ל אלו הם מצבי תודעה. ,שתיקה איננה ענין ווקאליו

ההכרה עדיין איננה מסוגלת להגיע  .את ההכרה ףפנימי מצי שיח-דושתיקה חיצונית בעוד 

-מה מן המערבולת היום-אל השקט המיוחל, אבל אט אט מתרחשת התבהרות. מתוך בידול

יומית, בתנאים של שתיקה והתבודדות, מתחילים להפציע שקט והקשבה. המחשבות, 

יום ומופיעות בהכרה. כשאנחנו מזהים אותן -רות כתוצאה מנסיבות היוםכדיבור פנימי, מתעור

כתהליכים המתרחשים מעצמם ואיננו מזדהים עמן כמחשבות "שלנו", הן פחות מטרידות 

אותנו, פחות לוכדות אותנו. ההזדהות, הגורמת לנו לעיסוק אובססיבי בהן, להעדפה או 

דה רבה על היכולת שלנו לזהות  יוסס במלדחיה שלהן, מעצימה את כוחן. השקט הפנימי מב

 את המחשבות כמחשבות בלבד, כאנרגיה מנטלית, ולהניח להן. 

 

עוצמה בשתיקה ובהתבודדות גם אם ההכרה נספגה זה -יש יופי עילאי ומרפא פשוט ורב

המאורעות המפעימים ביותר מכבר אל השקט הפנימי. ההתנסות הבלתי אמצעית שלנו, 

וקות ביותר בחיינו, היצירות הדקות ביותר בוקעות כאשר ההכרה בחיינו, התובנות העמ

רגעי אינטימיות עם היקום כולו, בבמצב רחב ופתוח שבו הכל נכלל.  ,שקטה לחלוטין, דוממת

, והשקט חדל מגבלהגבול או סוף, העדר גבולות. במצב זה מלים אינן מהוות -מרחב של אין

איכות אחרת שאיש לא הפנה את תשומת לבנו מלהוות איום על הכרתנו. הוא צופן עבורנו 

אליה, איש לא גילה לנו את סוד יופיה. השקט הוא המקור האחד, הבלתי נדלה, לכל יצירות 

הריבוא  -האמנות והספרות שהפעימו אותנו והמקור שמתוכו נובעת היצירה כי מתוך האין 

מצחיקה, נפלאה, איומה,  ,מצב אחת-בתמונת ,השירהספור הֵיִשים. -אין -נובע, ומתוך הריק 

מתמצתת במלים, באופן פרדוקסלי, לא רק את מה  ,מלאת יופיכבדה, רירית, אוומכאיבה, 

                                                 
התבודדות ושתיקה קשורות בהתמעטות ובויתור, ולכן הן תומכות בהתפתחות הרוחנית. האושר העילאי הנובע  9

"אני", עצמי" שתיקה, המאפילים על סיפוקי ועינוגי חושים, תורמים להחלשתם ולהחלשת ההאחזות בומהתבודדות 

 .disenchantmentההקסמות, -ו"שלי", ותורמים לאי

 ,Papanca, או בשפת פאלי mental proliferationריבוי מחשבות נקרא  10
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את המון שעות הבדידות, את ההתנסות הישירה, גם  שאי אפשר להביע באמצעותן, אלא

לא נוכל להוסיף לה  .באלםמכה אותנו  היאלכן  , הככותית שהיו מצע לכתיבתה.הפתאומית

  וע ממנה.או לגר

 

 מבעד קרן שמש חד פולח

 זכוכית מאובקת 

  מחראות בית ספרי הישן

 הכל מואר  

כתב יד קליגרפי יפה, זורם וקריא כשידי לכנותו כך, נכתב ב בכלל ניתןהייקו זה, אם -שיר

ריק שעליו התנוסס פורזץ -על גבי דף 1967עדיין לא רעדו בשעור לספרות בכתה יב' בשנת 

לקראת בחינות  בכרך הראשון של "מלחמה ושלום" שאבי קנה ליגוטי",  שמי, "רותי-כינוי

הכריעה -השיר נכתב מיד כשחזרתי מלאת פליאה מהשתנה מתבודדת במחראות. הבגרות

כשפשטתי את  אמי בספריה הקטנה שלמצאתי בבית הספר "אליאנס" בחיפה. זוהי העדות ש

מטלטליה לבעל הבית כפי  דירתה מחפציה לאחר מותה כדי להחזיר אותה ריקה ממעט

וכולו מפורק כשכלל לא ידעתי שיש  כבר הצהיבודפיו השיר נכתב בספר ש שהחוזה דרש.

תמימות שנים  17זן או על רגעי סאטורי, אבל לאחר  על ולא היה לי מושגשירים כאלו בעולם, 

יאוש וסבל בלתי נסבל, ופרקי השתנה דמומה ברגעי התבודדות ושתיקה בשירותים של 

חולקים לתאים קטנים מחופים מרובעים של חרסינות מבריקות לבנות, הבנתי באופן המ

פלאי, רגעי ומוחלט שהכל ריק, הכל מואר, לא משנה היכן. חזרתי לכיתה וכתבתי אבל לא 

הראיתי לאיש כי לא היתה בכך שום תועלת ושום ענין לאף אחד. ידעתי שגם המורה לספרות 

המלים אינן אלא מיתרים. לעיתים רפויים, לעיתים  בריקות.לא יבין עדות להתנסות ישירה 

. דבריו של האומר, בדיוק כמו המנטלית מתוחים, הכל על פי התנאים. חשובה תבת התהודה

 . ושלנו שלו מנטליתשתיקתו, אינם יכולים להדהד אלא את תבת התהודה ה

 

ות שקט פנימי, תנאים פיזיים של שתיקה ופרישות נדרשים לאדם כאמצעי יעיל להתפתח

. עם זאת, עלינו להתחשב במידת הבשלות 11וסוטרות רבות בקאנון הפאלי מדברות בשבחם

שלנו למצבים של התבודדות, גם אם ההתבודדות היא מרצון. בקאנון הפאלי מסופר על 

ראה מטע מנגו נעים ומרהיב ביופיו. בראותו זאת, עלתה ש"מגהיה, מלווהו של הבודהה, 

נעים, אכן, הנו מטע מנגו זה ומרהיב ביופיו. למען האמת, הוא מתאים בהכרתו המחשבה: '

למרות שהבודהה מציע לו שלא להתבודד, מגהיה  .12 " לאדם המבקש להשתדל במדיטציה'

מתוך כוונה למדוט שם במשך שעות מרובות. בשתיקה תיישב מתחת לעץ מוהולך לדרכו 

בעלות אופי חמדני, אלים מטרידות מחשבות ב הכרתו מוצפתלתדהמתו, במקום שקט ושלווה 

כל  ומבולבל. מזועזע, הוא עוזב את מטע המנגו ושב אל הבודהה ושואל אותו לפשר הדבר.

, ומדגימה את בשקט עמוקשרוי היה חושב שהוא היושב בשתיקה המתבונן בנזיר מגהיה 

ר יום הפער הקיים בין שקט פנימי לשתיקה. גם אם יצרנו לעצמנו תנאים מושלמים מתוך סד

תנאים אדם צריך להיות בשל ללהכרה יש קצב משלה. אי אפשר לזרז בשלות.  -אישי וֵהשגי 

                                                 
11  Bhikkhu Bodhi), Massachusetts: Wisdom byThe Middle Length Discourses of the Buddha, (Translated   

              Publication, 2000, pp. 971- 978. (The Greatest discourse on Voidness - Sutta 122).  
 Bhikkhu Bodhi), Massachusetts: Wisdom  The Middle Length Discourses of the Buddha, (Translated from Pali: 

              Publication, 2000, pp. 307-312. (The Greater discourse in Gosinga - Sutta 36).  
  The Numerical Discourses of the Buddha, (Translated from Pali: Bhikkhu Bodhi), Massachusetts: Wisdom 

              Publication, 2012 ,pp. 1476-1482. (Upali - Sutta X:99).  
The Numerical Discourses of the Buddha, (Translated from Pali: Bhikkhu Bodhi), Massachusetts: Wisdom 

              Publication, 2012 ,pp. 1193. (Brief - To Gotami - Sutta VIII.53).     
12   The Numerical Discourses of the Buddha, (Translated from Pali: Bhikkhu Bodhi), Massachusetts: Wisdom 

              Publication, 2012 ,pp.1247-1250. (Meghiya, Sutta IX:3).     
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לכל אחד. הבודהה הבין את זה הרבה לפני  ותמתאימ ן אינןהתבודדות, והשל שתיקה ו

. 13ענין זהאת הבנותיו הפסיכואנליטיות לגבי  1965פרסם בשנת ( Winnicott)שוויניקוט 

מה הדברים מתיישבים עם ההתנסות האישית שלנו, חשוב להבחין בין כשאנחנו בוחנים עד כ

שאינה  שתיקתו המסתגרת של זה שחווה אכזבה או נפגע,מבחירה לבין ושתיקה התבודדות 

מתגלים בעת שתיקת האיזון הו השלווה רווחה,המאפשרת לו את המרחב נטול הגבולות, את 

 מבחירה.   התבודדות

 

אבל האם מצבים מדיטטיביים, בעלי משמעות חשובה בם מיגורכושתיקה נתפסים  התבודדות

שתיקה והתבודדות הגוף נחוצים בתחילת האימון בדרך הרוחנית, כל עוד ההכרה איננה 

, הנתפסת השתיקהמבוססת בשקט פנימי? כל דעה נחרצת לכאן או לכאן תהיה שגויה. 

יחסים  פחות מן הדיבור.טובה עולם הרוח איננה טובה יותר או ב לעיתים כסוג של אידיאל

דיאלקטיים עדינים מתקיימים בין שתיקה חיצונית ושתיקה פנימית. שתיקה חיצונית 

המתממשת בתנאים של מנסג משרתת באופנים שונים את בנייתו האיטית של שקט פנימי, 

שתיקה חיצונית איננה נחוצה עוד, ולא זאת בלבד  -וכאשר שקט פנימי מתבסס בהכרה 

אמת, בשתיקה גלומות כל היא נתפסת כפעולה קיצונית, לא בהכרח נבונה.  שאיננה נחוצה,

האפשרויות כולן. השתיקה היא המוחלט, הריק נטול השם, השקט נטול הדמות, הדומם, 

הנצחי המכיל את כל האיכויות, זה המהדהד את משפטו המופלא של הדאו "דאו אשר תוכל 

מה, אם -דבר. אם רק אמרנו 14ו אינו שם נצחי"להגדירו אינו דאו נצחי. שם, אשר תוכל לכנות

נבחרה לנו אפשרות אחת בלבד. כי הדיבור הוא היחסי, המצומצם, היש  -דיברנו דיבור 

השתמשנו ביכולת  -הנגלה אל החושים, מהדהד את עולם התופעות המוגבל. אם דיברנו 

רוצים להיות מה מתוחכמים, רהמצמצמת, המבחינה בין הדברים, בעוד אנחנו, תלמידי דהא

גיבורות מ. אבל, כפי שמציעה אחת ומיד כבר מעבר להבחנות ומעבר למלים, להיות במוחלט

 :עד שחמלה תתעוררספר ה

 

לא צריך ואי אפשר למהר לראות את העולם 'ריק' מהבחנות. יש הפוגשים בדרך ומאבדים  

הם עד כה... יומית הפשוטה, הטבעית ביותר. זו שכלכלה את צעדי-לגמרי את התבונה היום

 .15חוששים לומר 'כן' או 'לא', פוחדים מצל צילן של מלים והגדרות עוד לפני שניסו לומר אותן

 

אין לשתיקה יתרון על פני  ,16"היודע לא ידבר, המדבר לא ידע" למרות המשפט הידוע

הדיבור, שניהם טובים כדי לגרום לנו להבין את טבע התופעות. בקאנון הפאלי הבודהה 

שלוש דרכים משלימות להבנה עמוקה של עולם התופעות:  חוכמה הנרכשת מדבר על 

(, חוכמה sutta maya pannaומתפתחת מתוך קריאה או הקשבה לדבריו של מורה )

(, וחכמה Cinta maya pannaשיח אינטלקטואלי )-הנרכשת ומתפתחת על ידי דו

. שלוש 17(nnabhavana maya paהמתפתחת מתוך הווכחות ישירה בתרגול מדיטציה )

דרכים אלה מציעות שילוב הרמוני מושלם בין הקשבה, דיבור ושתיקה בחיים, באמנות, 

רק אם הבנו שהדיבור עצמו הוא בטיפול פסיכולוגי ובתרגול רוחני ללא קיצוניות כזו או אחרת. 

                                                 
13  Donald Winnicott, The Capacity to be Alone, in the Maturational Process and the Facilitating Environment,  

           New York: International Universities Press, 1958.   

  29, עמ' 1973וזה וחנוך קלעי(, ירושלים: מוסד ביאליק, , )תרגמו: יורי גראצי'ינג  דאו דהצה, -לאו 14

 118 , עמ'2012תור גונן,  15
 96, עמ' 1973, צי'ינג דאו דה 16

17 University Press, 1998, pp. 36. Rupert Gethin, The Foundations of Buddhism, Oxford & N.Y.: Oxford 
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מוצקה ונצחית, לא נרומם את  ,תופעה ריקה ממהות קבועהפרי של תנאים ונסיבות, 

ונתפוס אותה יש לה יתרון כלשהו על פני הדיבור. אנחנו נרומם את השתיקה השתיקה כאלו 

של הקיום  יסודיתהרק אם לא התבססנו בשקט פנימי כהוויה עטור הילה אזוטרית כעיקרון 

רק אם איננו ספוגים בשקט פנימי ועדיין לא הבנו את ריקותו של הדיבור, . שלנו כתופעות

רר צורך דחוף להזהיר, בעת צורך דחוף לעורר מישהו, כשמתעו נחשוש לצעוק כשצריך לצעוק

לומר "השתיקה מ רתענאם קיימת שהיה עמוקה בשקט פנימי לא  לתקן טעות, לתקן עוולה!

שמא  18,"השקט, מקום לנוח בו" והיא המקור שממנו בוקעים צלילי היקום כולו, צלילי חיינו" א

מצב של שקט כאפשרות מיטיבה, להפך. ננסה להצביע על  פואטיים יתר על המידה.נתפס 

ללמד אותו כתרגול בבתי הספר, בבתי הסוהר, בבתי חולים, במקומות שבהם רמת הסבל 

 גבוהה. בצבא. בחיים. 

 

גם ילדים עדיין ניחנים ביכולת המדיטטיבית לשמוע את קולו של השקט, לראות את הנצח 

קום המדינה או בשני  דרכו. ואולי לא היתה זו אלא פריבילגיה של ילדים בשנות טרום

העשורים הראשונים לאחר קומה, כשהכל היה ריק יותר, שטוף פחות בלהג טלויזיוני 

 ספרל חשבנולא אודותיהם רגעים שופלאפוני? איננו יודעים. אנחנו רק יכולים להצביע על 

. בהלה קלה מצדם-העוויתוודאי זכינו לניד ראש קצר או  -להורינו ניסינו לספר לחברינו, ואם 

 שהםרגעי חסד  .מעין אלו, שבהם נגלה לנו הנשגב, אינם זוכים ללגיטימציה הורית קטרגעי ש

של המצחיקות יומי ובתוכו בעת ובעונה אחת. הנשגב עם נעירות החמור -מעבר לקיום היום

 החיים. 

 

                                                 
 55-54, עמ' 2013, 150תור גונן, "להקשיב לקולו של השקט", עיניים   18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרוח הקשה נושפת בין האורנים

 לקראת תחילתו

 של עבר אינסופי.

 הקשב: שמעת הכול.

 

 טאאהאשי שינקיצ'י )משורר זן יפני, בן זמננו(
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 ריוקאן

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 שירת הזן של דוגן וריוקאןבתוך השלג הדק: 

 : איתן בולוקןקלאסית תרגם מיפנית

 רההוצאת קשב לשי

 

לראשונה מתורגמת לעברית משפת המקור שירתן של שתיים 

מן הדמויות הרוחניות הבולטות בהיסטוריה של יפן. במרחק של 

חמש מאות שנים זה מזה, מופרדים על ידי תהפוכות שלטון 

ותרבות שנגעו בכל תחומי הרוח ביפן, מייצגים דוגן וריוקאן דו 

טיב ההליכה פילוסופי, מרתק ויפהפה, אודות -שיח אסתטי

בדרך הרוחנית. כשני קצוות מנוגדים אך בה בעת המשלימים 

 זה את זה, מייצג כל אחד פן אחר של הזן היפני הקלאסי.

 

 

 

 

 המלצה על ספר
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 להחזיר את השמיעה
 

  קיטיסארו
 

 

 אילן לוטנברגתרגום: 

 

              Listening to the Heart                                :תוך הספרמ
    

 

 Rhodes, יליד טנסי, בוגר אוניברסיטת פרינסטון, בעל מלגת מחקר Kittisaro)קיטיסארו )

שנים  15צ'ה בתאילנד. לאחר  למנזרו של אג'אהן 1976באוניברסיטת אוקספורד, הצטרף בשנת 

פשט את הגלימה ומאז הוא מלמד באירופה, אמריקה, דרום אפריקה וישראל. קיטיסארו  כנזיר, הוא

שנה במסורת של מורה הצ'אן מאסטר הואה והוא מחפש דרכים לשלב בין  35גם למד ותרגל במשך 

 והמהאיאנה. כיום, קיטיסארו מנהל יחד עם אשתו טניסארה את מרכז דהרמה מסורות התהרוואדה

  שמשמש כמקום לריטרטים וכמרכז לפעילות דהרמה בקהילה. גירי בדרום אפריקה

 

*  *  * 

טקסט חשוב בלב הבודהיזם הסיני, אנו קוראים על  (,Shurangamaבסוטרת שורנגמה )

או  להחזיר את השמיעה –אוולוקיטשוורה )קואן יין(, שמסבירה את השיטה שלה להתעוררות 

לקולות של העולם  ה"שמקשיב -וכז ה. אוולוקיטשוורה נודעההקשבה אל טבעה המקורי

במנוחה". הבודהה שיבח את השיטה שלה כיעילה ביותר לזמנים שבהם אנו חיים. בתרגול 

הזה, התודעה חוזרת אל מקורה. הלימוד הזה בסוטרת שורנגמה, נולד כתגובה למצב בעייתי 

ב שטמנה לו אליו נקלע המכובד אננדה. אננדה, בן דודו של הבודהה ועוזרו האישי, נפל למאר

בעת סיבוב קיבוץ הנדבות שלו, אישה יפה שאנו מכירים אותה כבתה של מטנגי, שניהלה 

בית זונות. הבת ראתה את אננדה והתאהבה בו נואשות ממבט ראשון. היא ספרה לאמה על 

כך ואמרה לה שהיא חייבת לזכות בו. "אל תתעסקי עם תלמידיו של הבודהה", הזהירה 

בת התעקשה והתחננה בפני אמה להטיל עליו כישוף. הכישוף פעל, מטנגי את בתה. אבל ה

 . הבקסמובניגוד לשיקול הדעת שלו, אננדה נפל 

 

באותה העת, כשהנזירים היו מכונסים במחיצת הבודהה, הוא ראה עם עין החוכמה שלו, 

שאננדה הינו על סף הפרת כללי המוסר שקיבל על עצמו. הוא דקלם את מנטרת ההגנה 

של שורנגמה כדי לשבור את הכישוף, ושלח את מנג'ושרי לזמן את אננדה ואת בתה הגדולה 

של מטנגי אליו. כשהם הגיעו, ביקש הבודהה מכל הבודהיסטוות והתלמידים המוארים 

לשתף את שיטת ההתעוררות שלהם, כדי  –עשרים וחמישה במספר  –שהתכנסו שם 

תר במטרה לעזור לאננדה. פנה הבודהה שמנג'ושרי יוכל לבחור איזו מהן תהיה היעילה ביו

אל מנג'ושרי ואמר: "אני מבקש עכשיו לגרום לאננדה להפוך למואר, ולכן אני שואל איזה מבין 

עשרים וחמישה התרגולים הללו יהיה הולם ליכולות שלו, ואיזה מהם, אחרי מותי, יהיה דלת 

הבודהיסטווה ולחפש את  הכניסה הקלה ביותר עבור יצורים במימד הזה, כדי להשיג את רכב

 הדרך שאין מעבר לה". 

 

לאחר ששמע את כל עשרים וחמש השיטות, שהאחרונה שבהן היתה של קוואן יין, אנחנו 

 קוראים את תגובתו של מנג'ושרי:
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 עכשיו אני שוקל, טטהאגטה, 

 את מה שהמקשיבה לקולות )קוואן יין( הסבירה:

 זה כמו מישהו במקום שקט,

 מתגלגל לעשרת הכיוונים, כאשר רעם תופים

 זמנית את כל הקולות מכל עשרת המקומות...-שומע בו

 העיניים לא יכולות לראות מבעד לצורות מוצקות.

 כך גם הפה והאף. 

 הגוף מודע רק באמצעות המגע.

 התודעה, סבוכה במחשבות, חסרה קשרים בהירים.  

 קולות יכולים להישמע גם דרך קירות מוצקים.

 לות להאזין לדברים קרובים ורחוקים.האוזניים יכו

 אף לא אחד מחמשת החושים האחרים משתווה לכך.

 

בקטע הזה, מודגמת היעילות של השמיעה. מנג'ושרי מסביר כי לקול יש מימד של רטט, 

ובמובן הזה, השמיעה עולה על טעם, מגע, ראיה וריח. מחשבה, כחוש, הגם שאינה כה 

ומסתירה את הזוהר הטבעי שלה. כאשר עובדים עם קול מוגבלת, עדיין מסבכת את התודעה 

כאובייקט במדיטציה, יש לו מספר היבטים שונים. הוא מאפשר מודעות יותר פתוחה וכוללת 

 ומחבר אל האינטימיות העמוקה של טבע השמיעה. 

 

 טבעם של הקולות מבוסס בתנועה ובדממה.

 אדם שומע במידה שיש קול.

 .כשאין קול, נאמר שאין שמיעה

 אבל אין משמעות הדבר שטבע השמיעה חלף.

 בהעדר קול, הטבע אינו מסתיים; 

 כך הוא גם אינו מופיע בנוכחות הקול. 

 לחלוטין מעבר להופעה ולהיעלמות,

 הוא באמת נצחי.

 

קול  בקטע הזה, אנו פוגשים את הרעיון שהמהות של השמיעה היא מעבר לקול. הרהור ב 

עה, אל הבנת "זה שאינו מת לעולם". בין אם הקול מוביל את המתרגל, באמצעות השמי

שמיעה נשארת. כאן אנו רואים את אחד העקרונות המרכזיים של מדיטציית  –נמצא או איננו 

צ'אן או זן. במקום "לרדוף" אחר  האובייקטים של החושים שלנו, התרגול הוא להחזיר את 

קול אינהזו שמהרמי הוא זה שרודף, רואה, שומע? התודעה אל עצמה.  עוקבת אחר  הרת ב 

הקול. היא אינה הולכת לאיבוד בהופעת הדברים, אלא מאפשרת לקול לגלות את טבע 

נצחי. מילים כמו "נצחי" או "אלמותי" יכולות להיות  –השמיעה עצמה, שאותו מכנה הסוטרה 

צה בעייתיות מכיוון שהן מייצרות משך זמן אינסופי, בעוד שמנג'ושרי מצביע למעשה על קפי

 תמיד".-אל מעבר לזמן. אולי מונח טוב יותר יהיה "נוכח

 

 חלום,-תמיד, אפילו במחשבת-נוכח

 הוא ]טבע השמיעה[ אינו נעלם כאשר התנאים והמחשבה חולפים.

 מואר, הרהור זה מתעלה מעבר לקוגניציה,

 מגיע אל מעבר לגוף ולתודעה.

 )סמסארה(, התיאוריה של הקולות עולם הַסַההעכשיו, ב
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 רזה והובנה. הוכ

 אולם יצורים עדיין מבולבלים באשר למקור השמיעה.

 הם עוקבים אחרי קולות וכך ממשיכים להתגלגל )בסמסארה(...

. . . 

 אננדה, עליך להקשיב בתשומת לב:

 ... מדוע אינך מקשיב לשמיעה שלך?

 שמיעה אינה מופיעה באופן ספונטני;

 היא מקבלת את שמה בגלל הקולות.

 יעה חוזרת והיא חופשייה מקולות,אבל כאשר השמ

 מהו הקול האחד שמוציא לחופשי?

 

 לבסוף, מנג'ושרי מאיץ ב"התכנסות הגדולה" לתרגל את השיטה של קוואן יין:

 

 אננדה, וכל אחד ב"התכנסות הגדולה",

 החזירו לאחור את השמיעה שלכם.

 החזירו את השמיעה כדי לשמוע את טבעכם. 

 לה. הטבע יהפוך להיות הדרך הנע

 זו משמעותה האמיתית של תובנה מושלמת. 

 זה השער דרכו נכנסו בודהות רבים מגרגרי אבק.

 זו הדרך היחידה שמובילה לנירוונה.

 טטהגאטות בעבר השתלמו בשיטה הזאת.

 בודהיסטוות בהווה מתמזגים עם הזוהר המושלם הזה.

 אנשים בעתיד, שלומדים ומתרגלים 

 ..  גם הם יסתמכו על הדהרמה הזאת.

 עבור אלה המבקשים להימלט מן העולם הארצי,

 ולשכלל את תודעת הנירוונה,

 הדרך הטובה ביותר היא להרהר בקולות של העולם.

 

מנג'ושרי מכריז כי לא רק ששיטתה של קוואן יין היא הטובה ביותר עבור אננדה, אלא גם 

שר הבודהה מעמיק עבור אלה "שכושלים בעידן הסופי". "זו הדרך לתודעה האמיתית". וכא

הבת מגיעה להארה עוד לפני אננדה.  –לחקור ולהדריך את בתה של מטנגי ואת אננדה 

(, נאמר כי שניהם חיו ביחד במשך חמש מאות Master Huaבפרשנות של מאסטר הוואה )

 גלגולי חיים, ומשום כך נמשכו זה אל זו בעוצמה כה רבה.

 

ממשיכה ואומרת: "נהר התשוקה התייבש בעת התעוררותה של בתה של מטנגי, הפרשנות 

בתוכה. אהבה היא כמו נהר שוטף, שזורם ללא הרף, מסתחרר סביבך מכל עבר. אך כאשר 

בתה של מטנגי שמעה את הדהרמה מפי הבודהה, עבורה... אש האהבה והתשוקה הותמרה 

 לגוף הואג'רה )"היהלום" בסנסקריט, שמציין הארה( שאינו ניתן להכחדה.

 

שבש הכישוף הזה, אינו מתמקד באובייקטים של החוויה, אלא ב"מי או במה" הלימוד מ

מתחיל בהרהור פשוט בקולות שאנו שומעים. כל  להחזיר את השמיעהשחווה. התרגול של 

קול, בין אם הוא נעים או לא, מתמוסס אל תוך הדממה. הן הקול והן השקט נטועים 

שוחררת מ"רדיפה אחר קולות" היא בהקשבה עמוקה או בשמיעה טהורה. כאשר שמיעה מ
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נחה בתוך טבעה. בדומה לכך, כאשר התודעה חדלה לרדוף, היא חוזרת אל השלווה שהיא 

 טבעה. 

זה המקום שבו אנחנו באמת פוגשים את הבודהה ואת קוואן יין, לא בזמן היסטורי או 

רק לב אחד.  בסיפורים מיתולוגיים. אנו פוגשים אותם כאן ועכשיו, במעמקי הלב הקשוב. יש

חברה סיפרה על המצוקה הגדולה שבה התייסרה כאשר חשבה על בנה שמת באופן 

פתאומי. כאשר עלו המחשבות, יגון אפף אותה. יום אחד היא הבחינה שכאשר היא הקשיבה 

 לדממה שבליבה, בנה היה שם, מקשיב יחד איתה. 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 המלצה על ספר
 

 להקשיב

 ודין מאתיוויליאם אלאמאת: 

 הוצאת פראג

פורש לפנינו עולם של רטט והדהוד, דימויים רבי עוצמה  הספר

וצלילים, באין ספור מרקמים ואיכויות. מאתיו ממחיש באמצעות 

תרגילים פשוטים, הכוללים מציאות ודמיון, מוסיקה, רעש ושקט, 

איך לטפח הקשבה  –כלי נגינה, חפצים ובני אדם 

ך ליצירת מרחב צלילים ומקדש פותח דר להקשיב יצירתית.

צלילים פרטי, ומלמד איך להגן על ההקשבה מפני רעשי 

 הסביבה הצורמניים המקהים אותה.

 

"צליל משקף את הצורה של מה שמכיל אותו. הצליל של פעמון כנסייה 

בעמק, משקף את צורתו של כל העמק. צעקה מראש הרכס מבקרת 

רככים דרך החלל, כך קורה בכל המורדות. כפי שצלילים מתפשטים ומת

 "יות שלנו, כאשר אנו מקשיבים להם.לתחושת העצמ
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 'בודהיזם בישראל' בפייסבוק-הצטרפו ל

   משה בראלו ד"ר כרמל שלודורון מלכא, , מרב ראטאבי פאר, אילן לוטנברג,  מערכת:
 

 רצוןהלמוש והגר  רזוהאלה  פייסבוק:ה ריכוז קבוצת  ענת הירש מנהלת האתר:

 כוחו של השקט
 

 שיחה של אג'אהן בראהם
 
 

 דקות 54
 

 דובר אנגלית

 

  עץ נופל ביער שאין בו יצור שומע. האם הוא משמיע קול?
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https://www.youtube.com/watch?v=tWtLQ_ho63M
https://www.youtube.com/watch?v=tWtLQ_ho63M
http://www.buddhism-israel.org/video?sortby=IsNew&sortd=desc&page=1
https://www.facebook.com/groups/107311892646151

