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ההתהוות המותנית
מבוא
אתר "בודהיזם בישראל" הוקם בהתנדבות ומציג מגוון של פעילויות בודהיסטיות מכל הזרמים המתקיימות
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הקדמה להתהוות המותנית
פ .א .פאיוטו
תרגום :שרית שץ ואבי פאר
מתוך הספר 'ההתהוות המותנית' בהוצאת "בודהיזם בישראל"
ְּפ ָראיּוד פָ איּוטֹו (  ,)Prayudh Payuttoהנו נזיר בודהיסטי תאילנדי .נחשב כאחד מהמלומדים
הבולטים והמבריקים בהיסטוריה הבודהיסטית התאית .שמו יצא ברבים כאינטלקטואל
המאופיין בהשכלה רחבה ועמוקה וככותב פורה ,מקורי וחדשני .הרצאותיו וכתביו עוסקים
במגוון רחב של נושאים הקשורים במסורת העולם הבודהיסטי ,ובנושאים שלא נדונו בהרחבה
או שלא נדונו כלל עד כה ,בהוראה הבודהיסטית ,כמו :מעמד האישה בבודהיזם ,הקשר של
הבודהיזם לסביבה ,יחס הבודהיזם למדע וטכנולוגיה ,התבוננות מחודשת ורעננה בכתבים
בסיסיים בקאנון הפאלי ועוד .שימש  10שנים דיקן אוניברסיטה ,היה לו תפקיד מרכזי
בהתאמת חינוך הסנגהה לעידן המודרני ובהחלת הלימוד הבודהיסטי לסוגיות החברה
המודרנית של היום .הוא כתב את ה"בודהה-דהּמה" ,ספר הנחשב ליצירת מופת בקרב
מלומדים בודהיסטים .פאיוטו קיבל תארי כבוד מ 10-אוניברסיטאות ויותר ,הן בתאילנד והן
מחוצה לה .בשנת  1994הוענק לו פרס לחינוך לשלום ,מטעם ארגון יונסקו .בשנת  2005קבל
תואר "המלומד הבודהיסטי המשפיע ביותר" מטעם האוניברסיטה הבודהיסטית הכלל
אקאוָאן הנמצא במחוז נִ ְּקהֹון
עולמית .כיום משמש פאיוטו במשרת אב המנזר וָואט נְּ יָאנָאוֶוסָ ָ
אטהֹום שבתאילנד.
פָ ְּ
***
הלימוד של התלות ההדדית הסיבתית הנו העיקרון החשוב ביותר בבודהיזם .הוא עוסק בקיומו
של חוק הטבע המתייחס למהלכם הטבעי של הדברים .הבודהה לא היה שליח של דברי
אלוהים מן השמיים ,אלא המגלה של עיקרון הסדר הטבעי ומי שהציגו בפני העולם.
ההתנהלות התהליכית של סיבות ותוצאות ,היא המציאות התקפה לגבי כל הדברים ,החל
מהסביבה הטבעית שהיא תנאי פיזיקלי חיצוני ,ועד להתרחשויות בחברה האנושית ,לעקרונות
מוסריים ,לאירועי החיים ,ולאושר ולסבל כפי שהם באים לידי ביטוי בתודעה שלנו.
מערכות אלה של יחסי גומלין סיבתיים הנן חלק מאמת טבעית אחת שלמה .האושר האנושי
תלוי בכך שיש לאדם ידע מסוים לגבי מערכת סיבתית זו והוא מתנהל נכון בתוכה באמצעות
התייחסות לבעיות ברמה האישית ,החברתית והסביבתית.
בהתחשב בעובדה שכל הדברים קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה ,הצלחה בהתמודדות
עם העולם טמונה ביצירת הרמוניה בתוכו.
המדעים אשר התפתחו עם התקדמות התרבות האנושית ומשפיעים על חיינו כיום בצורה כה
משמעותית ,מבוססים על היגיון ושכל ישר .גוף הידע העצום הצטבר באמצעות יחסי גומלין עם
חוקי טבע אלה של הסיבתיות .יחד עם זאת ,החיפוש האנושי אחר ידע בתחומי המדע המודרני
כיום ,הנו בעל שלושה מאפיינים בולטים :ראשית ,החיפוש אחר ידע בתחומי מדע שונים ויישומו
של הידע ,מופרדים לקטגוריות שונות .כל ענף של המדע מהווה קטגוריה העומדת בפני עצמה.
שנית ,בני אדם בתרבות הנוכחית מאמינים שחוק הסיבתיות תקף אך רק לגבי העולם הגשמי,
אך לא לגבי העולם המנטאלי או לגבי ערכים מופשטים כמו ערכי מוסר .ניתן להיווכח בכך
אפילו בתחום חקר הפסיכולוגיה אשר נוטה לראות את תהליך הסיבה והתוצאה ,רק בהתייחס
לתופעות פיזיקליות .שלישית ,ההשלכות של הידע המדעי (לגבי חוקי הסיבתיות) ,מיושמות
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אך ורק לצורך מענה על אינטרסים אישיים .יחסי הגומלין שלנו עם הסביבה הטבעית ,למשל,
ממוקדים סביב השאיפה לנצל עד תום את משאביה הטבעיים תוך התייחסות מזערית או חוסר
התייחסות מוחלט לתוצאות.
מעבר לכל האמור לעיל ,אנו נוטים לפרש מושגים כמו אושר ,חופש ,זכויות ,חירות ושלום
בדרכים המשרתות צרכים אישיים וחותרות תחת צורכיהם של האחרים .גם כאשר השליטה
על האחרים נתפסת כמעשה ראוי לגינוי ,עדיין מופנית נטייה תוקפנית זאת לכיוונים אחרים,
כגון השליטה על הסביבה הטבעית .כאשר אנחנו מתחילים להבין כיום שלא ניתן באמת לשלוט
לשמר את
ֵ
באנשים אחרים או בכל דבר אחר ,המשמעות היחידה אשר נותרה לנו בחיים ,היא
האינטרסים האישיים שלנו ואת הזכויות הטריטוריאליות שלנו :דרך חיים זו ,כפי שאנחנו חיים
אותה בהתבסס על הידע השגוי והאמונות המוטעות הללו ,זונחת לאנחות את הסביבה
הטבעית שלנו ,החברה מצויה במצב נורא ומיוסר והחיים האנושיים ,הן הגופניים והן
המנטאליים ,מבולבלים והרסניים .העולם משופע בקונפליקטים וסבל.
כל ההיבטים של הסדר הטבעי – בעולם הגשמי ובעולם האנושי ,עולם התנאים [ ְדהַ ַמה,
(סנסקריטְ -דהַ ְר ַמה)] ועולם הפעולות [ ַקמַ ה( ,סנסקריטַ -ק ְר ַמה] ,העולם החומרי והעולם
המנטאלי – קשורים זה בזה ומצויים ביחסי גומלין זה עם זה ,ולא ניתן להפריד ביניהם .הפרעה
או סטייה ברובד אחד ,תשפיע על כל הרבדים האחרים .אם אנו רוצים לחיות בשלום ובשלווה,
עלינו ללמוד כיצד לחיות בהרמוניה עם כל הממדים של הסביבה ,הן הפנימי והן החיצוני ,הן
האישי והן החברתי ,הן הגופני והן המנטאלי ,החומרי והלא חומרי גם יחד.
על מנת ליצור אושר בחיינו חשוב ביותר שנתבונן לא רק על הקשרים ההדדיים של כל הדברים
בסדר הטבעי ,אלא נראה את עצמנו באופן ברור כמערכת אחת של יחסי גומלין סיבתיים בתוך
הסדר הטבעי השלם ,תחילה מתוך מודעות לגורמים המנטאליים הפנימיים ,לאחר מכן לאלו
שבחוויות חיינו ,בחברה כולה ,ובסופו של דבר בעולם הסובב אותנו .זו הסיבה שבכל מערכות
הקשרים הסיבתיים המבוססות על החוק "בגלל שזה ישנו ,ההוא מופיע; כשזה פוסק ,ההוא
פוסק" ,לימוד הבודהיזם מתחיל עם הגורמים המעורבים ביצירת הסבל בהכרתו של היחיד
ומדגיש אותם לכל אורך הדרך – "בשל קיומה של בורות ,קיימים מבנים רצוניים" .כאשר
מערכת זו של יחסי גומלין סיבתיים מובנת לעומק ובמלואה ברמה הפנימית ,אזי אנו מצויים
בעמדה שבה נוכל לראות את הקשרים בין הגורמים הפנימיים הללו לבין התלות ההדדית
הסיבתית בתוך החברה ובסביבה הטבעית.
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אדה) –  12החוליות
ההתהוות המותנית (פָּ ִטיצָּ 'הָּ -סמּופָּ ָּ
 .1בורות (אָּ וִי ָּג'א) – בורות לאמת או לדברים כפי שהם; תפיסה אשלייתית את המציאות
כפי שהיא באמת; הבורות העומדת אחר האמונות; העדר חוכמה; כישלון בהבנת
עיקרון הסיבה והתוצאה.
ארה) – פעילויות מנטאליות ,כוונות זדון ,כוונות והחלטות,
 .2תבניות מנטאליות (סָּ נְ ְקהָּ ָּ
ארגון תהליכי החשיבה על פי דפוסים נרכשים ,יכולות ,העדפות ואמונות; התניות של
התודעה ותהליכי החשיבה.
 .3הכרה (וִינְ יָּאנָּה) – מודעות לתחושות ,קרי :ראייה ,שמיעה ,ריח ,טעם ,מגע והכרה
(קוגניציה) ; האווירה הבסיסית של התודעה מרגע לרגע.
ָּאמארּופָּ ה; האורגניזם החי) – נוכחות הגופניּות והמנטאליּות במודעות;
 .4גוף ותודעה (נ ָּ
מצב התואמות שבין הגוף והתודעה ,על מנת שיתפקדו בצורה מתואמת עם זרם
ההכרה; השינויים הגופניים והמנטאליים כתוצאה של מצבים מנטאליים.
אלי ָָּּטאנָּה) – תפקוד בסיסי החושים.
 .5ששת בסיסי החושים (סָּ ְ
(פהַ סַ ה) – נקודת המפגש והמגע שבין התודעה לבין העולם החיצוני.
 .6מגע ְ
 .7תחושות (ו ֶָּדנָּא) – של עונג ,של כאב וניטראליּות.
(טנְ הָּ א) – הרצון לחפש אובייקטים המשרים תחושת הנאה ועונג ,על מנת
 .8השתוקקות ָּ
להימלט מת חושות לא נעימות .להשתוקקות שלושה סוגים :הרצון שיהיה לי וליהנות
מכך ,הרצון להיות והרצון להכחיד או להיפטר.
אדאנָּה) – היקשרות והיצמדות הן לתחושות נעימות והן לתחושות לא
 .9היאחזות (אּופָּ ָּ
נעימות ,למצבי החיים בהם משתתפות תחושות אלה ,ותפיסתן והגישה כלפיהן על
בסיס הפוטנציאל שלהן לספק את התשוקות.
(בהָּ אוָּוא) – תהליך ההתנהגות כולו אשר נוצר על מנת לשרת את ההיאחזות
 .10התהוות ְ
וההשתוקקות; כמו כן ,מצבי החיים הנובעים מן הכוחות הללו.
'אטי) – ההכרה הברורה בהופעה למצב של קיום; הזדהות עם מצבי החיים
 .11לידה ( ָּג ִ
או דרכי התנהגות והתחושה הנובעת מכך של זה הנהנה מהם ,מצוי בהם או חווה
אותם.
ָּ'ראָּ -מ ָּרנָּה) – המודעות לפרידה או לשלילת העצמי ממצב של קיום או
 .12זקנה ומוות (ג ָּ
זהות; תחושה או חווית איום להכחדה או הפרידה ממצבי קיום אלה; מכך נובעים
הצער ,הקינה ,הכאב ,האבל והייאוש (אפילו בצורותיהם המעודנות ביותר).

התודעה היא ריקה מעצם טבעה ,ועדיין התופעות עולות ממנה ללא מכשול.
מתוך הריקות הבלתי מופרעת טווח שלם של תופעות יכול להתגשם ללא גבולות.
ברמה היחסית ,תופעות מתגשמות דרך התהוות מותנית;
זו בלתי נפרדת מריקות התודעה ,שהיא הרמה המוחלטת.
החופש מקיצוניות הוא ההבנה כי ריקות והתהוות מותנית הן אחד ואינן סותרות זו את זו.
הבלבול אינו שוכן לא בתופעות ולא בעובדה שהן מתגשמות על ידי התודעה,
אלא בחוסר ההבנה של הריקות והבהירות של התודעה.
ג'אמגון קונטרול רינפוצ'ה השלישי
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לראות את הגלגל,
להפסיק את הסחרור
כריסטינה פלדמן
תרגום :ורד כספי
מקור:

https://www.bcbsdharma.org/article/seeing-the-wheel-stopping-the-spin/

כריסטינה פלדמן ( )Christina Feldmanמהמייסדים של מרכז המדיטציה גאיה האוס ( Gaia
 )Houseבאנגליה .מ 1976-מלמדת ומובילה ריטריטים של מדיטצית תובנה ברחבי העולם .מורה
בכירה ב ) Insight Meditation Society( IMS -ב ,Barre -מסצ׳וסטס .חיברה מספר ספרים
ביניהם Compassion ,Silence ,Woman Awake, Way of Meditation - :ו-
 .The Buddhist Path to Simplicityלאחרונה מעורבת בדיאלוג בין תרפיה קוגנטיבית לתרגול
בודהיסטי.

***
המסורת מספרת שכאשר עלה כוכב השחר והבודהה השיג את ההארה הגדולה שלו ,הוא
בבת אחת ראה את רשת הסיבות והתנאים המהווים את הבסיס לחוויה האנושית :מערבולת
של אירועים פיזיים ומנטליים אשר חוזרים על עצמם שוב ושוב ,ובכך יוצרים דוקהה (סבל).
כיוון שראייתו היתה כה צלולה ,הוא ראה גם כיצד ניתן להפסיק את הסבל :ניבאנה .האדם
יכול להפסיק אחת ולתמיד את הגלגל המסתחרר .הטבע הדינאמי של הגלגל – שם ,כך נראה,
טמון הכוח שלו – הוא גם השער לחירות.
אדה ,כלומר התהוות מותנית ( dependent
תובנה זו שהשיג הבודהה מכונה פָּ ִטיצָּ 'ה-סמּופָּ ָּ
 .)originationאחד ההיבטים החשובים ביותר שלה הוא האופי הדינאמי של המעגל
המסתחרר .הייתי רוצה שמישהו יבנה לי פעם הדמיה של הגלגל שממש מראה אותו מסתובב.
שכן גלגל זה הינו למעשה תהליך שמתהווה כל הזמן.
פטיצ'ה-סמופאדה היא התובנה של הבודהה אודות החוויה שלנו ,ויש האומרים שארבע
האמיתות הנאצלות הן בעצם דרך נוספת ללמד את אותה התובנה .ברגע שהבודהה הבין כיצד
נבנית החוויה ,הוא גם ראה את הדרך להפסקת הסבל .הבודהה אומר:
"ההתהוות המותנית הזו היא אכן עמוקה ונראית עמוקה .ומתוך חוסר הבנה ואי חדירה אל
הדהַ ּמַ ה הזו ,הפך הדור הזה לסבוך כפקעת חוטים ,סבוך כקן של ציפור ,סבוך כעשב
תוך ְּ
מחוספס ,חסר יכולת לצלוח מעבר למצבי השאול ,ליעדי האומללות ,לצער ולמעגל הלידה
והמוות ,DN 15, Walshe( ".התרגום לעברית מתוך )https://suttacentral.net/he/dn15
את המושג פטיצ'ה-סמופאדה ניתן לתרגם כהתהוות מותנית ( dependent origination,
 .)codependent arising, causal interdependenceאני פשוט אשתמש במושג פטיצ'ה-
סמופאדה .הבודהה ראה בו חוק אוניברסלי המושל בהכרה האנושית ,בתפיסה ובפעולה.
חלקכם אולי נתקלתם בו בצורה אחרת ,באחת המנדלות של "גלגל החיים".
פטיצ'ה-סמופאדה מתארת את הדרך שבה עולמנו הפרטי נבנה ונוצר ,מרגע לרגע .לפי
הבודהה ,חקירה פנימית של חוק הפטיצ'ה-סמופאדה תאפשר לנו לראות בבירור את הדרך
בה החוויה האנושית מתגבשת לכלל דפוסים ותבניות .יתרה מכך ,פטיצ'ה-סמופאדה מתארת
לא רק את האופן שבה העולם האישי שלנו נוצר ,משתנה ומתפוגג ,אלא גם את האופנים
שבהם נוצרים ונבנים הסבל ,המאבק והבלבול.
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הסבל וקץ הסבל
מכיוון שפטיצ'ה-סמופאדה עוקבת אחר התעוררות והיווצרות הסבל ,הרי שהיא טומנת בחובה
גם את הרמזים לשחרור מהסבל .כך שלמעשה היא בו בזמן גם מודל להתעוררות .בתוך אותה
המפה אנו רואים גם את הבעיה וגם את פתרונה.

יש ביכולתנו להבין את מלוא העומק והרוחב של מה שקורה בתודעה שלנו מרגע לרגע.
פטיצ'ה-סמופאדה מסבירה את הטענה העיקרית של הבודהה ,האומרת שהסיבות לצער
והסיבות לשמחה נעוצות בתוך הלב והתודעה שלנו עצמנו ,ובתוך ההבנה או אי ההבנה שלנו
עצמנו .זהו לימוד מאד פרקטי .מצד אחד ניתן לראות לימוד זה כמאד מורכב ומעמיק ,כזה
שהבנתו דורשת עבודה של חיים שלמים .אך מצד שני ,אנו יכולים לחוש איך זה עובד בעזרת
החוויה שלנו .הלימוד הזה הוא בה בעת גם מאד עמוק וגם מאד פשוט.
אינכם צריכים להיות מלומדים כדי להבין את פטיצ'ה-סמופאדה .הנכם זקוקים לשם כך רק
לגוף ולתודעה ,כלומר לחוויה אנושית .הבודהה מרבה לדבר על פטיצ'ה-סמופאדה כעל הלב
של כל מה שלימד במהלך חייו .פטיצ'ה-סמופאדה והלימוד של "אַ נַטַ א" (לא-עצמי ,לא-אני,
המתרגמת) היו שני הלימודים העיקריים שבאמת ייחדו את הבודהה בתקופה בה חי ,ושהפכו
אותו לכה רדיקלי.
נאמר על פטיצ'ה-סמופאדה ועל אנטא שהם הלימודים המכריעים אודות השחרור ,כיוון שהם
מדברים לא רק על האופן בו הסבל מתעורר ונוצר אלא גם על האופן בו ניתן להביא את הגלגל
לכדי עצירה .כשלימד על כך ,אמר הבודהה :מי שרואה את ההתהוות המותנית ,רואה את
הדהרמה; מי שרואה את הדהרמה רואה את ההתהוות המותנית; ומי שרואה את הדהרמה
רואה את הבודהה .כך שאם נוכל להשיג ולו הבנה קטנה של נושא זה ,הדבר יעזור לנו.
זהו הלב של "השקפה נכונה" ,של הבנה חכמה ,וההתחלה של "הדרך כפולת השמונה" ,אשר
מביאה לחיים של חוכמה וחופש .הבודהה המשיך ואמר שכאשר תלמיד רואה באופן מלא את
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ההיווצרות ואת ההפסקה של העולם כפי שהוא ,ניתן לומר עליו שהוא בעל ראייה מושלמת,
שהוא השיג את הדהרמה האמיתית ,שהוא השיג את הידע והמיומנות של הנזיר הראוי
להסמכה.
האופי המותנה של הדברים
פטיצ'ה-סמופאדה מתארת חוק טבע אודות האופי המותנה והתלוי-הדדית של כל הדברים .כך
שמה שמתואר למעשה בפטיצ'ה-סמופאדה הוא הלימוד של התלות ,של המבנה המורכב של
תנאים אשר יוצרים מטריקס של חוויה .החוק הזה מראה שאין שום דבר שהוא נפרד ,אין שום
דבר שיש לו קיום עצמאי ובלתי תלוי.
כל החיים והחוויות קשורים למעשה בקשר הדוק לגלגל הזה .בכל רגע של חיינו אנו משפיעים
ומושפעים על ידי התנועה של אותם התנאים .מה שמתואר בפטיצ'ה-סמופאדה הוא לא רק
הדרך שבה הדברים קיימים ,אלא גם הדרך שבה הם יכולים להיות .במילים אחרות ,הטבע
הדינאמי של פטיצ'ה-סמופאדה הוא המפתח לאפשרות של שחרור.
תקופות חיים ,רגעים ודטרמיניזם
מאז זמנו של הבודהה היו ויכוחים בקרב המלומדים והמתרגלים בשאלה האם זהו מודל של
חוויה של שלוש תקופות חיים ,של תקופת חיים אחת ,או של החוויה שמתהווה מרגע לרגע.
אני חוששת שהויכוח הזה יימשך עד סוף הימים ,ואין בכוונתי לפתור אותו .בהצגת הלימוד
הזה כמתאר שלוש תקופות חיים ,יש לנו בּורּות ורצון אשר עוברים מהחיים שעברו אל החיים
מּודעּות ,מגע ,הרגשה ,השתוקקות,
הנוכחיים; ואז בחיים הנוכחיים ,יש לנו הכרה ,גוף-נפשָּ ,
ִהצָּ ְמדּות והתהוות ,אשר לוקחים אותנו אל לידה נוספת ,וכולם יחד יוצרים מומנטום שנע
קדימה.
עתה נעבור להתבונן על הדרכים שבהן אנו מסובבים את הגלגל מרגע לרגע ,מיום ליום .אם
נבין כיצד עולם הרגע הזה נבנה ומקבל צורה ,נוכל להווכח באמצעות החוויה שלנו כיצד יכול
הסבל להיפסק וכיצד ניתן למצוא את החופש .זהו לימוד מיידי ,אשר מבקש מאיתנו רק להתבונן
אל תוך התודעה ואל תוך החוויה שלנו.
הבודהה הזמין אותנו לחקור את החיים שאנו חיים ברגע הזה ,כדי לגלות את דרגת החופש
שאנו עשויים לחוות בתוכו ,או שלא .כך שמה שהבודהה דיבר עליו לא היה אפילו חוויה של
תקופת חיים אחת ,אלא של חוויה של הוויה מרגע לרגע.
תנאים לעומת סיבות
הבודהה לא דיבר על מבנה סיבתי שבו דבר אחד פשוט גורם לאחר; זוהי ראייה לינארית מאד
של הדברים .מה שהוא אמר היה שכאשר קיימים תנאים מסויימים ,מאורע מסויים יקרה .אם
נסתכל למשל על מזג האוויר הבוקר ,הרי שנדרשו תנאים מסויימים כדי שמזג האוויר הזה
יגיע .אילו היינו משנים את התנאים האלה ,היה מופיע מזג אוויר אחר; אולי היה לנו בוקר
שטוף שמש או אולי בוקר מושלג .תנאים מסויימים עשויים להצטרף זה לזה ,דבר שיתרום
להווצרות אירוע מסויים ,והוא בעצמו ישתנה ויהפוך לאירועים אחרים .כך גם כשאתם חולים
– תנאים מסויימים היו צריכים לחבור יחדיו כדי שתהיה לכם בעיה בלב ,או סוכרת ,או כל דבר
אחר .אם תשנו את התנאים הללו – יקרה אירוע אחר.
דבר זה הוא קריטי ,כיוון שהוא זה המאפשר לפטיצ'ה-סמופאדה להיות דינאמית ,להיות זמינה,
ולהיות הדרך המובילה אל השחרור .ללא האופי הדינאמי הזה ,לא היתה דרך החוצה .הבודהה
לימד את הפטיצ'ה-סמופאדה רק כאמצעי המשרת את הדרך החוצה מהסיבוב האינסופי של
גלגל הסבל.
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להילקח לסיבוב
כדי לראות את תהליך הפטיצ'ה-סמופאדה כדינאמי ,חישבו כיצד הוא כבר עבר עליכם מאות
פעמים מאז שהתעוררתם הבוקר .הבורות היא הרקע שגרם לכך שלא ידעתם מה קרה בעצם.
אולי התעוררתם הבוקר ,פתחתם את העיניים והסתכלתם בחלון ,וראיתם ערפל .זהו מגע.
אולי עלה בכם גוון של הרגשה שהיה קשור בו; אולי זו היתה הרגשה לא נעימה ,כיוון שיש לכם
כבר נטייה חבויה כלפי מזג אוויר גשום.
בתגובה למגע של מראה הערפל עם דלתות החושים שלכם ,אותה נטייה חבויה של סלידה
כלפי יום גשום עלתה אל פני השטח" :אוי ,אני לא רוצה שזה יקרה; אני לא רוצה ערפל ".אולי
אני גר באנגליה וזה עתה הגעתי לפלורידה בתקווה לתפוס קצת שמש .בהמשך ,אולי הסתובבו
עוד כמה גלגלים :נכנסתי לחדר האוכל ,אולי כבר מרגיש קצת מדוכא ,ואז שוב הופעלו דלתות
החושים על ידי מראה האוכל שהוגש לארוחת הבוקר" :אוי ,דייסה ,למה תמיד מגישים דייסה
במרכזי המדיטציה האלה!" ועכשיו מגיעה תחושה קלה של סלידה" :למה תמיד בסוף אני
מקבל דייסה?" וכו' .ככה זה עובד .אני מסובב שוב ושוב את גלגל הפטיצ'ה-סמופאדה בגלל
שכל הזמן מופיעים תנאים שונים .זה לא לינארי.
כך שהחלקים הללו תמיד משתתפים בתהליך דינאמי ,לא במעגל שלם .המעגל הוא כל
החלקים הללו אשר משפיעים הדדית זה על זה כדי לסובב את הגלגל .לחלקם תהיה השפעה
רבה יותר בזמן מסויים מאשר לאחרים ,אבל כל החלקים הללו פועלים הדדית זה עם זה כדי
לגרום לגלגל להסתובב.
יש סוגים רבים של סיבובים
לא כל החלקים הללו הם בהכרח בעיה .הכרה ,שם וצורה ,דלתות החושים ,מגע ,הרגשה,
כולם יהיו חלק מהחיים שלנו כל זמן שאנו נחיה .כך גם היה אצל הבודהה; הגוף שלו לא מת
כאשר הוא השתחרר .אפשר לומר שלידה ומוות יהיו חלק מהחוויה של כל אחד .התהוות,
היצמדות ,השתוקקות ,סנקהארות – כל אלה הם שהופכים את החיים למסובכים.
לימוד זה עשוי להיראות לנו מאד דטרמיניסטי ,כאילו שהתגובות שלנו בעצם נקבעות מראש,
ואנו שוב ושוב מגיעים לאותו מקום בדיוק .אולם הבודהה אמר שכדי להבין פטיצ'ה-סמופאדה,
כדי לסלק את תחושת הייאוש ,עלינו לראות שיש אפשרות לרדת מהגלגל .ואת זאת עושים על
ידי כך שרואים את אפשרות הבחירה שיש לנו בתוכו.
כאשר אנו מתחילים לראות את הדפוסים שקיימים בכל תנועותינו – מאושר ועד עצב,
מהתרוממות הרוח ועד ייאוש ,אותם התכנים שוודאי כבר חוויתם מאות פעמים מאז היום
בבוקר – התחושה עשוייה להיות מאד מסתורית .אני לא יודע איך הגעתי למצב הזה; למה לא
יכולתי להישאר מאושר? הייתי שבע רצון ,אבל לא יכולתי להשאר שבע רצון.
לא במקרה השתנה האושר לחוסר שביעות רצון .היו כאן תנאים שנכנסו לתמונה .הופיעו
תנאים שבעקבותיהם התעוררה תחושה של חוסר שביעות רצון ,והאושר נעלם .דברים לא
סתם כך קורים לנו; הם מתהווים בתוכנו או מתוך תנאים מסויימים .רבים מהתנאים בחיינו
אינם בשליטתנו .אם אני יוצא להליכה בתשומת לב ונפגע על ידי נהג שיכור ,הרי שלא היתה
לי שליטה על המצב הזה .התנאים של החיים שלי ושל התודעה שלי מצויים בממשק מתמיד
עם אינספור תנאים אחרים בעולם.
העולם והחוויה שלנו את העולם
כאשר אנו אומרים שדברים אינם קורים במקרה ,אנו בעצם מדברים על אותם הדברים להם
אנו יכולים להיות אחראים ,בהם אנו יכולים להשתתף ,אותם אנו יכולים לטפח או להפסיק.
איננו יכולים להחליט שיהיו לנו רק מראות נעימים ,קולות נעימים ומחשבות נעימות; אנחנו לא
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יכולים להחליט שיהיו לנו רק טעמים נעימים ,ריחות טובים וחוויות גופניות נעימות; אנחנו לא
יכולים להחליט שהדברים הטובים יימשכו לנצח .יש כל כך הרבה דברים בעולם שאנחנו פשוט
לא יכולים לכפות עליהם את רצוננו.
אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו חסרי אונים ,שכן במסגרת תירגול הדרך הבודהיסטית אנו
יכולים לעשות מאמץ לטפח תנאים אחרים בתוך התודעה שלנו .אנו יכולים לטפח טוב לב,
נדיבות ,מוסר וחקירה פנימית; כל אלה הם תנאים שעשויים להצטרף לאוסף התנאים העצום
שכבר נמצא בחיינו .הם לא שולטים על התנאים האחרים ,אבל הם משפיעים על מערכת
היחסים שלנו עם התנאים בהם איננו יכולים לשלוט.
התנאים אותם אנו מטפחים הופכים להיות הקרקע על גביה נוכל להתנסות בדרכים נוספות
לחוות את חיינו .חשוב להבין עד כמה מיידי זה יכול להיות :כאשר אתם הולכים לחדר האוכל
בזמן שאתם קצת זועפים בשל מזג האוויר הערפילי ,תוכלו להבחין כיצד החוויה הולכת ונבנית
אל תוך מצב הרוח הזועף; למשל ,תבחינו באמירות פנימיות כמו "אוף ,ועכשיו גם הדייסה
הזו" .אמירה דומה עשויה לעלות גם כלפי אנשים קשים שאתם עומדים לפגוש .אנו רואים את
הדרך שבה אנו כותבים את הסיפור של הרגע – כיצד מגע מפעיל נטיות החבויות מתחת לפני
השטח ,והן בתורן מעצבות את התפישות שלנו ואת החוויה של הרגע .אם נוכל להבחין במצב
התודעתי בו אנו שרויים ,נוכל בעצם לשנות אותו בו ברגע .אנו יכולים לחקור אותו; אנו יכולים
להכניס תחושה של קצת יותר מרחב .העבודה היא מיידית ,ולא דורשת תהליך ארוך ומפרך
של טיפול עומק בלב חוסר שביעות הרצון שלנו.
להפוך את הדינאמיות של סיבוב הגלגל ליתרון
אני בטוחה שראיתם באיזו מהירות החוויה שלכם ברגע נתון יכולה להשתנות .הדבר נכון
באותה המידה גם לגבי ההתקדמות וההתפתחות שלנו בדרך .אפשר להזכיר כאן את הלימוד
גּולימָּ לָּ ה ,הרוצח הסדרתי אשר השתחרר אחרי ששמע כמה מילים ספורות
אודות אַ נְ ִ
מהבודהה .סיפור דרמטי זה מדגים עד כמה מהר השינוי יכול לקרות.
אולם חישבו על מה שעשוי לקרות אם תצאו החוצה ותחליטו להזיז יצור קטן מהשביל במקום
לדרוך עליו .אם יש בכם את המודעות לעשות זאת ,לחקור את מצבכם המנטלי ברגע הנתון,
אולי תוכלו להתבונן לעומק ברוגז הקל שעולה בכם כלפי מישהו שנמצא כאן עכשיו :נסו רגע
לראות את אותו האדם בשלמותו ,וראו איך ההתנגדות והסלידה כלפיו מתמוססים .היכולת
שלנו להשפיע על התנאים המצויים בתוכנו מרגע לרגע תקבע את דרגות החופש שנחווה
באותו הרגע .בהעדר החקירה הזו ,נחוש חוסר תקווה ,ונרגיש שאיננו יכולים להשפיע על
המצבים הפנימיים והחיצוניים שאנו חווים.
כך הבודהה הציג בדרך כלל את פטיצ'ה-סמופאדה .הוא אמר " :כאשר זה קיים ,ההוא קיים;
כא שר זה נוצר ,ההוא נוצר; כאשר זה אינו קיים ,גם ההוא אינו קיים; כאשר זה מפסיק ,גם
ההוא מפסיק" .זו היא הנוסחא הבסיסית.
כאשר כל המעגלים המסתובבים של מגע ,הרגשה ,מחשבה ,פעולה גופנית וכן הלאה
מתקיימים על קרקע הבורות ,זה נקרא "סמסארה" ,התהלכות בתוך חלום ,שיטוט מתמיד
ממצב תפישה וחוויה אחד לאחר .במסורת הטיבטית ,המילה סמסארה מתורגמת באופן מילולי
כ"הליכה במעגלים" .רובנו יכולים לזהות זאת בחיינו .לכך הבודהה התייחס כאשר הוא דיבר
על דפוסים .כתוצאה מתגובתיות ,אנו מקבעים את החוויה בתוך דפוסים נוקשים ,ומחזקים
נטיות מסויימות ואי הבנות.
כל עוד האמונות והנטיות הללו אינן נבחנות ,הן ממשיכות לעצב בדפוסים נוקשים את העולם
כפי שאנו מבינים אותו .כך שאם יש לי נטייה לחרדה ,היא תעצב את התודעה שלי בדרך מאד
מסויימת :למשל עצבנות וחוסר מנוחה .אני אראה את העולם כמלא בפולשים ,באיומים,
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בסכנות ובהיעדר ביטחון .הדפוסים הללו הופכים להרגלים של התודעה ,למסלולים נוירולוגיים
ההולכים ומתחזקים ככל שחוזרים עליהם ,למערכת של אמונות.
כאשר אנו יכולים לחוש את הדפוסים הללו בתוכנו ,אנו יכולים לראות את מבני האישיות שלנו,
את תחושת הזהות שלנו .חלק מזה אנו ירשנו מהורינו .למשל ,אם אמי היתה תמיד דאגנית,
גם אני למדתי לדאוג כל הזמן .חלק מזה נולד מחוויות החיים שלנו עצמנו ,במיוחד מחוויות
שהיו מטלטלות עבורנו .אנו יכולים אולי לראות זאת ביחסים שלנו עם המשפחות שלנו ,עם בני
הזוג שלנו ,עם השותפים שלנו.
סיבוב הגלגל בהיבט החברתי ובהיבטים נוספים
את תהליך הפטיצ'ה-סמופאדה ניתן לראות לא רק בתוך התודעה הפרטית שלנו .יש לנו גם
גלגל מסתובב של פטיצ'ה-סמופאדה קולקטיבית .ניתן לראות אותו כאשר קבוצות חברתיות,
תרבותיות ופוליטיות מסובבות את אותו הגלגל שוב ושוב ,לעתים למשך תקופות זמן ארוכות
מאד.
אם כך ,ההבנה של ההתהוות המותנית היא לא רק טרנספורמציה ברמה האישית אלא לדעתי
יכולה להיות לה השפעה עצומה ברמה הקהילה .אם נתבונן על השינויים הגדולים בגזענות או
בסקסיזם ,הרי מישהו היה צריך לעצור את סיבוב הגלגל ,ודבר זה עודד אחרים להפסיק לסובב
את הגלגל .מקארתיזם עיצב את התודעה של דור שלם ,ובכל זאת הפסקנו את סיבוב הגלגל.
עכשיו אנו מסובבים את גלגל הטרור ,ואת גלגל ההשקפה החומרנית הקיצונית של החברה.
יש לנו סוגים רבים של גלגלים מוסכמים :מערכות דתיות ,מפלגות פוליטיות ,מלחמות.
זהו נושא מרכזי בדרך החקירה הבודהיסטית .אין זה אומר שכל תהליכי המחשבה וההרגשה
הקולקטיביים אינם טובים; לפעמים במשפחות ,או כאן במרכז  Barreללימודים בודהיסטיים,
אנו מסובבים יחד גלגל מסויים .אין רגע בעולם שבו לא מסתובבים גלגלים .השאלה האמיתית
היא החקירה .האם הגלגל הוא טוב ומיטיב או שהוא מזיק? האם הוא מוביל להפסקת הסבל,
או האם הוא מנציח את הסבל? האם הוא נטוע בבורות? האם הסחרור שלנו בגלגל מייצר את
הדלק שיגביר את הסחרור – כגון השתוקקות ,הצמדות ,תאווה ,שנאה – או האם הוא מאט
ומרגיע את הסחרור?
כאשר הבודהה הציג לתלמידיו את הלימוד הזה ,הוא היה מודאג הן ממצב התרבות בה הוא
חי והן מתודעת האנשים עצמם .הוא קידם את הלימוד הזה לא רק כדי לעזור בשינוי התודעה,
אלא גם כדי לעזור לשנות העולם בו הוא חי .כמובן ,אם האדם נעשה אמביציוזי ונצמד מדי
לרעיון של "אני הולך לשנות את העולם" ,הייאוש לא יאחר לבוא.
במסורת הטיבטית נוהגים לומר:
אל תמעיט בערכם של מעשים רעים קטנים,
במחשבה שהם אינם יכולים להזיק,
כיוון שגם ניצוצות קטנים של אש
יכולים להצית הר של שחת.
אל תמעיט בערכם של מעשים טובים קטנים
במחשבה שהם לא משנים.
גם אוקיינוסים גדולים עשויים מטיפָ ה ועוד טיפָ ה.
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התהוות מותנית וריקות
הנזירה רובינה קורטין
תרגום :רונה משיח
מקור :פרק מתוך מאמר בשם Wisdom: Understanding Emptiness
http://www.robinacourtin.com/teachings/Wisdom-Understanding%20Emptiness.pdf

רובינה קורטין (  ,)Robina Courtinילידת אוסטרליה .הוסמכה לנזירות ב 1978-במסורת הגלופה
בבודהיזם הטיבטי ,מאז עובדת בקרן לשימור מסורת המהאיאנה ( )FPMTשל מוריה לאמה טובטן ישה
ולאמה זופה רינפוצ'ה .עד  1987ניהלה את הוצאת הספרים  Wisdomולאחר מכן כיהנה כעורכת הראשית
של ” .“Mandalaהקימה פרויקט לתמיכה רוחנית באסירים בשם " "Liberation Prison Projectהפועל
מאז שנת  1997בעיקר בארה"ב .הפרויקט הייחודי והמאתגר מסייע לקהילת האסירים והנידונים למוות
בהתמודדות עם המעשים שביצעו ,בעזרת תרגול בודהיזם ועקרונות הדהרמה .חייה ועבודתה עם האסירים
תועדו בשני סרטים  Chasing Buddhaו.Key to Freedom -
* * *

שלב ראשון ,דברים נמצאים בקיום מותנה בסיבות ובתנאים
בואו נתבונן בדרגות השונות של התהוות מותנית ,שלב אחר שלב ,עד הדרגה העמוקה ביותר.
הדרך הראשונה שבה דברים מתקיימים הינה בתלות בגורמים ותנאים; הם מתקיימים בתלות באין
ספור גורמים ותנאים .וכשמדובר בדבר הזה שנקרא בן אדם ,קוראים לזה קרמה ,נכון?
כשלמדתי זאת לראשונה מקנשור רינפוצ'ה ג'מפה טגצ'וק (Khensur Rinpoche Jampa
) – Tegchokשהיה ראש מנזר סרה ג'ה במשך שבע שנים – הוא היה ראש המנזר שלנו בצרפת
עשר שנים והמורה שלי לפילוסופיה באנגליה בראשית שנות השמונים .לשם הדגמה ,הוא השתמש
באובייקט שנקרא "רובינה" .הוא אמר שניתן לומר שכל מה שקיים בעולם מהרגע הראשון של
רובינה הינו בוודאי סיבה ותנאי לקיומה של רובינה.
לעולם לא אשכח זאת ,ובאותו הרגע ,זה נשמע די קוסמי .אבל בואו נתבונן על ההגיון שבדברים.
זה ידוע היטב ,בכל מקום שתרצו להתחיל בו .בואו נדבר על הכוס שלפנינו .נגיד שגברת סמית'
עיצבה את הכוס היפה הזאת .נוכל בוודאי לומר שאחד מהתנאים הראשונים לכוס הזאת היא
גברת סמית' ,נכון? המוח שלה דמיין ,העלה בעיני רוחה את העיצוב הזה .נוכל לומר זאת ,נכון?
ברור לגמרי .זה ידוע לנו היטב .ידוע לנו שהכוס לא נשרה ככה סתם מהעץ .מוח אנושי יצר אותה.
ולגב רת סמית' היתה אמא ,נכון? כי אם לגברת סמית' לא היתה אמא ,גברת סמית' לא היתה
קיימת .וכך ,לאמא של גברת סמית' היתה אמא ,וכך אי אפשר להימנע מלהגיד שלאמא של גברת
סמית' היתה אמא ,ואיפה נוכל למצוא את האמא הראשונה? כי ברגע שנעמיד לנגד עינינו אמא
אחת ,עלינו להציב את קודמתה ,שהרי זה החוק המובן מאיליו של סיבה ותוצאה .זה מזכיר אפקט
דומינו ,רק בכיוון ההפוך .זאת הדרגה הבסיסית ביותר של התהוות מותנית .ברגע שממקמים דבר
כלשהו ,חייבת להיות לו סיבה.
וניתן להתבונן על כך גם מזווית אחרת – תחשבו על החימר .החימר הגיע מההרים ,כלומר הגיע
ממשהו קודם שהפך בעצמו למשהו אחר .ותחשבו על הצבעים .כל פרט בכוס הזאת שתפנו אליו
מבט – ברגע שתתחילו ,לא תוכלו לעשות כלום חוץ מללכת עוד ועוד אחורה .ברור שאנחנו שואפים
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להגיע לסיבה הראשונה – אבל מבחינה לוגית ,לאור סיבה ותוצאה ,הדבר הזה [הסיבה הראשונה]
לא יכול היה להתקיים.
זה מרתק :אנחנו תמיד מעוניינים בסיבה הראשונה .זוהי נקודת המבט של הקיום-העצמי .זוהי
נקודת המבט שבאה לידי ביטוי בתורות שמדברות על "בורא" ועל "נשמה" – שיש "סיבה ראשונה"
וקוראים לה "אלוהים" .הבודהה אומר שזה לא רציונלי ולא הגיוני .לא יתכן – אם מציבים חוק של
סיבה ותוצאה – לא יתכן שתהיה תוצאה ללא סיבה .סיבה יכלה להתקיים ללא תוצאה :אם יש
תרנגולת ,היה עליה לבקוע מביצה .אבל אתם יודעים שאם יש בידיכם ביצה ,לא בהכרח תהיה
לכם תרנגולת ,אתם יכולים לשבור את הביצה.
ואם יש תוצאה – וכל דבר שקיים ברגע הנוכחי הוא בעצמו תוצאה – היא טומנת בחובה סיבה ,כך
שאף פעם לא תמצאו את הסיבה הראשונה .אבל אנחנו משתוקקים לדעת שיש סיבה ראשונה.
"אבל ,אבל ,אבל חייבת להיות" ,תאמרו .אנחנו שואלים" :מתי זה התחיל? מתי התחילו
התעתועים? מתי התחיל הסבל? מתי התחילה הקרמה? מתי התחיל הכל?"
נקודת מבט כזאת קיימת בנו מכיוון שאנחנו נתלים בקיום-עצמי ,כי התפיסה המוטעית הזאת
קיימת בתוכנו ,עמוק בעצמות קיומנו .אנחנו מניחים מראש שחייבת להיות סיבה ראשונה ,כי
אחיזה ב'אני' בעל קיום-עצמי ,אחיזה ב"הכל הוא בעל קיום-עצמי" עומדת בניגוד לסיבה ותוצאה.
לכן האופן הראשון שבו דברים באים לידי קיום ,הדרגה הראשונה שבה דברים מתקיימים בתלות
הדדית היא ביחס לקיומם המותנה בסיבות ובתנאים .ואפשר להמשיך הלאה והלאה .לא תוכלו
למצוא סיבה ראשונית .ולכל דבר ישנן סיבות רבות מספור.
קרמה היא השלב הראשון של התהוות מותנית עבור האובייקט שנקרא 'אני'
קרמה היא דוגמא נפלאה לכך .האובייקט נקרא 'אני' .ברגע זה ממש אנחנו יכולים להיווכח שאנחנו
נאחזים בתחושה של עצמי מאוד ברורה ,מאוד מוצקה ,נפרדת ,בודדה ,לוקה בחסר ,רוויה רחמים
עצמיים ,מודעות עצמית ,כועסת ,מדוכאת ,מפוחדת – כל הדרמה .אנחנו חיים בבועה של אותה
תחושה של אני נפרד ,בודד ,נכון? הנה אני והנה כל היתר .זהו השקר הגדול ביותר .זוהי ההשלכה
החווייתית ,הרגשית ,של האמונה ב"אני האינהרנטי".
כפי שאמרתי ,אנחנו לא חושבים שאנחנו מאמינים ב"אני אינהרנטי" ,אנחנו אפילו לא יודעים מה
משמעותו .אבל זאת ההשלכה החווייתית של הדבר .פחד ,דרמה ,חרדה ,כעס ,דיכאון ,הערכה
עצמית נמוכה ,מסכן/מסכנה שכמותי – כל אלו הן השלכות חווייתיות של הטעות הקדמונית הזאת.
במילים אחרות ,האופן שבו אנחנו מניחים הנחות לגבי ה'אני' הוא שאין סיבות ,זה פשוט אני ,לא
ביקשתי להיוולד ,זאת לא אשמתי ,הכל נעשה לי .ואז ,אתם יודעים ,אנחנו לא רוצים שדברים
מכוערים יקרו לנו אז אנחנו חווים דחייה וכעס ואנחנו דוחפים אותם מעלינו ,ואנחנו משתוקקים
לדברים נעימים וכך נוצרת היקשרות .היקשרות ודחייה הן ההשלכות של הבורות הזאת ,הצמיחה
הטבעית של הבורות .כי אנחנו מניחים מראש 'אני' שצריך שיהיו לו דברים .אנחנו מניחים מראש
'אני' שלא רוצה סבל .זוהי הנחה שנמצאת עמוק בעצמות קיומנו .זאת ההשלכה החווייתית של
הטעות הזאת שמייצרת תודעתנו.
אבל מחשבה על כך שאני תוצאה של קרמה קדומה ,שאני תוצאה של פעולות עבר – את/ה מכה
אותי כי אני הרבצתי לך לפני כן ,את/ה נדיב/ה אלי כי אני כנראה הייתי נדיבה אליך לפני כן –
מרפה את אחיזתו של ה'אני' הבודד הזה ,הלוקה בחסר .המחשבה הזאת מזהה שאני מעין תרחיש
שמצוי בתלות הדדית .לכן הדיבור על קרמה ,החשיבה על הקרמה הינה הדרך המופלאה ביותר
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להרפות את אחיזתו של ה"אני של הרחמים העצמיים" ,להרפות את האחיזה של האגו ,של
הבורות .זה דבר שדורש זמן ,כמובן .לכן לא תהיו באמת בודהיסטים לפני שתחשבו על קרמה:
קרמה משמעותה תלות הדדית ותלות הדדית זה בדיוק העניין של הבודהה.
לכן הדרגה הראשונה של התהוות מותנית היא שדברים מותנים בסיבות ותנאים .יש כוס שקיימת
– תלוי בסיבות ותנאים רבים מספור .אבל לא תמצאו כוס בין כל הסיבות והתנאים הללו .זוהי
הדרגה הראשונה שבה ניתן לחשוב על כך .והכוונה המשתמעת ,בעקבות המהלך המחשבתי
ותוצריו – והנה התכלית – הינה המסקנה" :אהה ,אני מבינה! לכן הכוס לא קיימת מצידה" .אתם
רואים את היעדר הכוס האינהרנטית.
אנחנו ממשיכים" :טוב ,איך אחשוב על ריקות? פשוט אשב לי שם ואחשוב" ,הכוס ריקה ,הכוס
ריקה" ,בציפייה לבואו של איזשהו חיזיון .מגוחך! אתם לא יושבים שם וחושבים על ריקות .אתם
יושבים שם וחושבים על התהוות מותנית .והחשיבה הזאת ,הניתוח הלוגי הזה ,מצית את
המסקנה" :אהה ,אני מבינה – לכן הכוס לא קיימת מצידה ,לכן הכוס ריקה מקיום מצידה".
ריקות היא המסקנה שאליה מגיעים לאחר שחשבתם על התהוות מותנית .זה דבר מאוד פרקטי,
לא קוסמי .כי ,בשיא הפשטות ,אם חושבים על כך שהכוס קיימת ביחס של תלות הדדית הדבר
מוכיח שהיא משוללת קיום בלתי-תלוי .ברור מאליו – הרי מדובר בהפכים.
אם היא [הכוס] ריקה ,אם היא קיימת בתלות הדדית ,היא ריקה מקיום בלתי-תלוי ,נכון? אם היא
קיימת בתלות הדדית ,היא ריקה מקיום בלתי תלוי .פשוט .זוהי הדרך הפשוטה לדבר.
והנה מדובר פה על הדרגה הפשוטה ביותר של התהוות מותנית :דברים ריקים מקיום בלתי-תלוי
בסיבות ותנאים.
וישנן דרגות מורכבות יותר לכך.
שלב שני ,דברים נמצאים בקיום מותנה בחלקים
הדרך השניה שבה הכוס קיימת תוך כדי תלות בגורמים שונים היא שהכוס קיימת בקיום מותנה
בחלקיה .ישנה כוס ,אבל לא תמצאו כוס בנפרד מחלקיה .אבל אנחנו חושבים שכן ,והשפה שלנו
מרמה אותנו .השפה שלנו ממש ערמומית .היא מעצימה את הקיום-העצמי .רק תקשיבו לדרך
שבה אנחנו מדברים.
כבר במאה השביעית לספירה ,צ'נדרקירטי ,הפרשן ההודי הדגול של תורת דרך האמצע של
נגארג'ונה ,המצויה בלב ליבה של החשיבה הטיבטית על הריקות ,דיבר על השימוש במשל
המרכבה" .כדי לחפש אחר המרכבה האינהרנטית ,שאנחנו סבורים שקיימת ,בואו נפרק אותה
למרכיביה" .לא תוכלו למצוא דבר אחרי שתפרקו את כל החלקים ,אבל באופן אינסטינקטיבי אנחנו
חושבים שנמצא .אנחנו חושבים שהבעלים נמצא שם.
נוכל למדוט מעט על זה .בצעו ניתוח תודעתי מעמיק .התחילו בפירוק החלקים המרכיבים את
עצמכם – כמו במקרה של המרכבה – והניחו אותם שם ,בערמות קטנות .כל החלקים הקשים
והרכים והמלוכלכים של התודעה – המצבים השליליים והמצבים החיוביים – בכמה ערמות שתרצו.
המשיכו לרוקן ,לפרק את ה'אני' הזה למרכיביו.
עם תום הפירוק ,אנחנו מאמינים שניוותר עם 'אני' קטן ובעל מודעות עצמית ,שהוא הבעלים של
כל החלקים ,כי אנחנו מאמינים שהוא קיים .אנחנו מדברים ככה" :אני לא עשיתי את זה"" .אני
אדם מיוחד"" .אני כל-כך שמן ומכוער"" .אני לא כזה"" .איך אתם מעיזים להגיד את זה עלי!" אנחנו
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באמת מאמינים שיש שם מרכיב שנקרא 'אני' או 'עצמי' שהולך יד ביד עם המרכיבים האחרים,
החלקים ,התודעה ,הגוף וכולי וכולי.
בואו נעשה תרגיל שיוכיח את זה .טוב .על השולחן שלי יש כוס ,שעון ואגרטל .אתם יכולים לדמיין
את זה? כמה תופעות הזכרתי? ארבע .השולחן שלי ,הכוס ,השעון ,האגרטל ,נכון? ארבע תופעות.
אנחנו מדברים במובן המסורתי ,בלי התחכמויות .אם ההצהרה שאמרתי נכונה ,תוכלו להצביע על
ארבע תופעות נפרדות ומובחנות :תוכלו להצביע על שולחן שאיננו כוס ,אגרטל או שעון ,נכון?
השעון הוא לא השולחן ,הכוס ,האגרטל וכולי .עליכם להצביע על ארבע תופעות נפרדות .מסכימים,
נכון? ונוכל לעשות זאת ,נכון? בקלות.
טוב .הצהרה נוספת :יש לי אף .מסכימים? ויש לי כף רגל? ויש לי יד? בכמה תופעות מדובר?
שלוש? לא .מדובר בארבע תופעות ,נכון? :אני ,אף ,כף רגל ,יד .מסכימים? ובכן ,אותו הדיון .אם
ארבע התופעות הללו מתקיימות במובן המוסכם ,תצטרכו למצוא ארבע תופעות נפרדות ומובחנות,
כל אחת מובחנת ואינה כמו האחרת ,מוסכם? כמו קודם.
טוב ,אז הנה כף רגלי – כרתו אותה! הנה האף שלי – קחו אותו! והנה היד שלי .אבל ,איפה ה'אני'?
איפה ה'אני' שהוא לא האף ,לא היד ולא כף הרגל .אוי ואבוי ...ממש מתסכל ,נכון? אי אפשר
למצוא 'אני' נפרד.
הדבר נכון גם ביחס לכוס .לכוס יש ידית ותחתית – הנה התחתית ,הנה הידית .איפה הכוס שאינה
התחתית ,שאינה הידית? איפה ה'אני' שהוא לא האף ,כף הרגל?
את היעדרם של ה'אני' או של הכוס שאינם בתלות בחלקיהם – זה מה שעלינו להבין.
עכשיו הגענו לדרגה העמוקה ביותר של התהוות מותנית.
שלב שלישי ,דברים נמצאים בקיום מותנה בתודעה ששמה עליהם תויות
זה מוביל אותנו לדרגה השלישית של התהוות מותנית ,ומשמעותה שדברים מתקיימים בתלות
בשם ,בתודעה ששמה עליהם תווית ,ברעיונות .אין דבר שלא תלוי בתודעה" .כוס" זה רק שם שבו
אנחנו משתמשים – מייחסים – לחלקים ,המהווים את הבסיס התקף לאותה התווית :הידית,
הבסיס ,החימר ,הזה וההוא" .רובינה" הוא שם שאנחנו מייחסים על כל החלקים של רובינה :היד,
כף הרגל ,האף ,הכעס ,וכל היתר.
שוב אותו הדיון – לא תוכלו למצוא ידית בין חלקי הידית ,כי "ידית" היא רק שם שמיוחס לחלקיה.
לא תוכלו למצוא יד בין חלקיה; זאת יד ,היא אוחזת בכוס ,אבל זהו רק שם שמייחסת התודעה
לבסיס התקף ,כלומר לאצבעות ולבוהן ,לכף היד ולשורש כף היד.
טוב ,אנחנו לא מרוצים ,אנחנו חושבים" ,אהה ,אני רק ֵשם? איזה שיעמום .חשבתי שאני יותר
מזה".
הכל קיים כך .הכלא נוצר בתודעה שלנו; אהבה ,כעס ,קנאה ,גיהנום ,הארה :כולם מתקיימים
בתלות בתודעה שנותנת להם שם ,נופלים בפח של היותם [התווית] הזאת.
אבל הם באמת מתפקדים כאילו הם כאלה ,זוכרים? הם חייבים לתפקד כך ,כדי לבסס את עצמם
כמוסכמות .בצדק לא תוכלו לקרוא לכוס "סכין" לפני שתחושו בצורך הזה .עליכם לבסס זאת
כמוסכמה ,וזה צריך לפעול ,ועלינו להסכים על כך.
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כמו שלאמה זופה רינפוצ'ה אומר" ,כשמגיעים להבנה של ריקות ,להבנה איך הדברים מתקיימים
באמת ,דבר כביכול לא קיים שם ,אבל קיים .אבל מה שקיים כל-כך מרומז שהוא כמו אשליה ,ואז
כביכול הוא אינו קיים" .כמו שאנחנו היינו אומרים במערב" ,הכל עשן ומראות".
הפחד הוא הקול של הבורות
כפי שאומר פבונגקה רינפוצ'ה" ,כשאתה כמעט נופל מההר ,לא תגיד הגוף שלי כמעט נפל מההר.
תאמר אני כמעט נפלתי מההר" .אם מישהו מעליב את האף שלך ,לא תאמר" ,איך אתה מעז
להעליב את האף שלי!" ,אלא "העלבת אותי!" .אנחנו מאמינים שיש 'אני' בכל זה ,שהוא יותר מסך
חלקיו ,שלא תלוי בתודעה ,בשם.
אפילו במובן המסורתי המוסכם ,הבודהה אומר ,לא תמצאו אותו .הוא פשוט היה פרקטי ,לא
קוסמי .אבל האמונה הזאת בבוס בעל קיום-עצמי מוגזם שמנהל את ההצגה היא מקור כל הסבל.
כשהגענו להבנה של ההיעדר – כשראינו את ההיעדר שלו ,אז הגשמנו ריקות.

וידאו
ההתהוות המותנית
הנזיר בהנטה וימאלארמסי
כ 5-דקות באנגלית

לצפייה
ערוץ ה YOUTUBE-של 'בודהיזם בישראל'
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ריקות ,יחסות ופיסיקת
הקוואנטים
הדלאי לאמה
תרגום :יצחק גלס
The Universe in a Single Atom: The Convergence of Science and Spirituality
מקור:
By Bstan-dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, Morgan Road Books, New York, 2005
http://www.neurohackers.com/index.php/fr/menu-top-neurotheque/68-cat-nh-spirituality/95emptiness-relativity-a-quantum-physics-dalai-lama

ניתן להבין בשלוש הדרכים הבאות את העיקרון של התהוות מותנית .ראשית ,כל הדברים
המותנים והאירועים בעולם מתהווים רק כתוצאה מהאינטראקציה של סיבות ותנאים .הם לא
רק צצים משום-מקום ,כשהם בנויים בשלמותם .שנית ,קיימת תלות הדדית בין החלקים
והשלם; ללא חלקים לא יכול להיות שלם ,ללא השלם אין הגיון בלדבר על חלקים .תלות הדדית
זו של חלקים ושלם חלה בשני מושגי המרחב והזמן .שלישית ,כל דבר שקיים ויש לו זהות,
עושה זאת רק בהקשר הכללי של כל מה שאתו יש לו קשר אפשרי או פוטנציאלי .אין תופעה
הקיימת עם זהות עצמאית או פנימית.
העולם מורכב מרשת של יחסי גומלין מורכבים .איננו יכולים לדבר על הממשות של ישות
מסוימת מחוץ להקשר של מגוון יחסי הגומלין עם סביבתה ותופעות אחרות ,כולל שפה,
מושגים ,ומוסכמות אחרות .לפיכך ,אין סובייקטים ללא האובייקטים שבאמצעותם הם מוגדרים,
אין אובייקטים ללא סובייקטים שתופסים אותם ,ואין עושים ללא דברים שנעשים .אין כיסא בלי
רגליים ,מושב ,גב ,עץ ,מסמרים ,הרצפה שעליו הוא מוצב ,הקירות המגדירים את החדר שבו
הוא נמצא ,האנשים שבנו אותו ,והאנשים שמסכימים לקרוא לזה כיסא ולהכיר בו כמשהו
שיושבים עליו .לא רק שקיומם של דברים ואירועים הוא מותנה לחלוטין ,אלא שעל פי עיקרון
זה ,עצם הזהויות שלהם תלויות לגמרי באחרים.
פעם בשיחה פומבית בגרמניה ,הפניתי את תשומת הלב למגמה ההולכת וגוברת בקרב
מדענים רציניים להביא בחשבון תובנות של מסורות ההגות מרחבי העולם .דברתי על מקום
המפגש בין המסורת הבודהיסטית שלי והמדע המודרני – במיוחד בטיעונים הבודהיסטים
התומכים ביחסיות הזמן והדוחים כל רעיון של מהותנות ( .)essentialismואז שמתי לב שפון-
וייצזקר נמצא בקהל ,וכאשר תיארתי את החוב שלי אליו בעבור מעט ההבנה שיש לי בפיזיקת
הקוואנטים ,הוא העיר באדיבות שאם המורה שלו ורנר הייזנברג 1היה נוכח ,הוא היה נרגש
לשמוע על ההקבלות הברורות והמהדהדות ,בין הפילוסופיה הבודהיסטית לבין התובנות
המדעיות שלו.
מערך משמעותי של נושאים במכניקת הקוואנטים נוגע בשאלת המדידה .אני מבין שלמעשה,
יש שטח שלם של מחקר המוקדש לעניין זה .מדענים רבים טוענים שמעשה המדידה גורם
ל"קריסה" של פונקציית הגל או החלקיק ,תלוי במערכת המדידה המשמשת בניסוי; רק בעת
המדידה האפשרות הופכת לממשות .עם זאת ,אנו חיים בעולם של חפצים יומיומיים .אז

 1מאבות תורת הקוונטים וזוכה פרס נובל לפיסיקה

גיליון מרץ-אפריל 2017

www.buddhism-israel.org
- 16 -

ההתהוות המותנית

השאלה היא ,כיצד ,מנקודת המבט של הפיזיקה ,אנחנו מיישבים מצד אחד את מושגי השכל
הישר שלנו לגבי עולם יומיומי של אובייקטים והמאפיינים שלהם ומצד שני העולם המוזר של
מכניקת הקוואנטים? האם בכלל אפשר ליישב בין שתי נקודות מבט אלה? האם אנחנו נידונים
לחיות עם מה שהוא לכאורה נקודת מבט סכיזופרנית על העולם?
ביומיים של סדנה באינסברוק על נושאים אפיסטמולוגיים-הכרתיים הנוגעים ליסודות של
מכניקת הקוואנטים והפילוסופיה הבודהיסטית של דרך האמצע ,שבמהלכה אנטון ציילינגר,
ארתור זאג'ונק ואני נפגשנו לדיאלוג ,סיפר לי אנטון שעמית מפורסם שלו העיר פעם שרוב
הפיזיקאים הקוואנטים מתייחסים לתחומם באופן סכיזופרני .כאשר הם נמצאים במעבדה
ומשתעשעים בעיסוקיהם ,הם ריאליסטים .הם מדברים על פוטונים ואלקטרונים שנעים לפה
ולשם .עם זאת ,ברגע שאתה עובר לדיון פילוסופי ושואל אותם על הבסיס של מכניקת
הקוואנטים ,רובם יאמר ששום דבר לא קיים באמת ללא מכשיר המדידה שמגדיר אותו.
בעיות מעט מקבילות עלו בפילוסופיה בודהיסטית בנוגע לפער בין נקודת המבט של השכל
הישר שלנו לגבי העולם לבין הפרספקטיבה המוצעת בפילוסופיה של נאגארג'ונה לגבי הריקות.
נאגארג'ונה העלה את הרעיון של שתי אמיתות" ,קונבנציונלית" ו"מוחלטת" ,המתייחסות
בהתאמה לעולם החוויות היומיומי ולדברים ולאירועים במצב הווייתם המוחלט ,כלומר ,ברמה
של ריקות .במישור הקונבנציונלי ,אנחנו יכולים לדבר על עולם מגוון של דברים ואירועים עם
זהויות וסיבתיות ברורות .זהו התחום שבו אנחנו יכולים גם לצפות מחוקי הסיבה והתוצאה,
וחוקי ההיגיון כגון עקרונות הזהות ,הסתירה ,וחוק שלילת האמצעי לפעול ללא הפרעה .העולם
הזה של חוויות אמפיריות אינו אשליה ,וגם אינו בלתי-מציאותי .הוא אמיתי בכך שאנו חווים
אותו .גרגר השעורה אכן מייצר נבט שעורה ,שבסופו של דבר יכול להניב יבול שעורה .לקיחת
רעל יכולה לגרום למוות ,ובאופן דומה ,לקיחת תרופות יכולה לרפא מחלה .עם זאת ,מנקודת
המבט של האמת המוחלטת ,לדברים ולאירועים אין מציאות בדידה ,עצמאית .המעמד
האונטולוגי המוחלט שלהם הוא "ריק" במשמעות שלאף דבר אין סוג כלשהו של מהות או ישות
פנימית.
אני יכול לדמיין משהו דומה לעיקרון זה של שתי אמיתות המתאים לפיזיקה .לדוגמא ,אנו
יכולים לומר כי המודל הניוטוני הוא מצוין לעולם השכל הישר כפי שאנו מכירים אותו ,ואילו
היחסות האיינשטיינית המבוססת על הנחות שונות בתכלית מייצגת בנוסף מודל מצוין לתחום
אחר או כוללני יותר .המודל האיינשטייני מתאר היבטים של מציאות שהם קריטיים למצבים
של תנועה יחסית ,אבל ברוב המקרים לא ממש משפיעים על תמונת השכל הישר שלנו .כמו
כן ,המודלים של המציאות לפי הפיזיקה הקוואנטית מייצגים את פעולתו של תחום אחר –
המציאות ה"נגזרת" בעיקרה של חלקיקים ,במיוחד בתחום המיקרוסקופי .כל אחת מהתמונות
האלה היא מעולה בזכות עצמה ולמטרות שלשמה נועדה ,אבל אם אנחנו מאמינים שמישהו
מהמודלים האלו מורכב מדברים שהם אמיתיים במהותם ,אז אנחנו צפויים לאכזבה.
כאן אני מוצא את זה מועיל להביט על הבחנה קריטית שהותוותה על ידי צ'נדרקירטי (המאה
השביעית לספירה) ביחס לתחומים של שיח הנוגעים לאמיתות הקונבנציונלית והמוחלטת של
הדברים .צ'נדרקירטי טוען כי ,בעת שמגבשים את הבנתנו את המציאות ,צריך להיות רגישים
להיקף ולפרמטרים של צורת החקירה המסוימת .לדוגמא ,הוא טוען שזוהי שגיאה מתודולוגית
לדחות זהות מובחנת ,סיבתיות ,ומקור בעולם היומיומי ,כפי שהציעו חלק מפרשני הפילוסופיה
של הריקות ,רק משום שמושגים אלה בלתי סבירים מנקודת המבט של מציאות מוחלטת.
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ברמה קונבנציונלית ,אנו רואים סיבה ותוצאה כל הזמן .כאשר אנחנו מנסים למצוא מי אשם
בתאונה ,אנחנו לא צוללים לטבע העמוק יותר של המציאות ,שבו שרשרת אינסופית של
אירועים מביאה לכך שאי אפשר למצוא אשמים .כאשר אנו משייכים לעולם האמפירי מאפיינים
כגון סיבה ותוצאה ,אנחנו לא פועלים על בסיס של ניתוח מטאפיזי שבוחן את המעמד
האונטולוגי המוחלט של דברים והמאפיינים שלהם .אנו עושים זאת בגבולות מוסכמות
יומיומיות ,שפה ,והיגיון .לעומת זאת ,טוען צ'נדרקירטי ,ההנחות המטאפיזיות של אסכולות
פילוסופיות ,כמו הרעיון של הבורא או הנשמה הנצחית ,ניתנות לדחייה באמצעות הניתוח של
המעמד האונטולוגי המוחלט שלהן .זאת ,משום שההנחות לגבי ישויות אלה מבוססות על
חקירת האופן המוחלט של קיום הדברים.
בעיקרון ,נאגארג'ונה וצ'נדרקירטי מציעים זאת :כאשר אנו מתייחסים לעולם האמפירי של
ההתנסויות ,כל עוד אנו לא משייכים לדברים את הקיום העצמאי ,הפנימי ,אזי ימשיכו להישאר
בתוקף מושגים של סיבתיות ,זהות ,והבדלים ,ועקרונות ההיגיון יישארו על עומדם .עם זאת,
תוקפם מוגבל למסגרת היחסית של אמת קונבנציונלית .שאיפה לבסס מושגים כגון זהות,
קיום ,וסיבתיות במציאות אובייקטיבית עצמאית ,הינה חריגה מגבולות ההיגיון ,השפה,
והמוסכמות .איננו חייבים להניח קיום עצמאי אובייקטיבי של דברים ,מכיוון שאנו יכולים לשייך
מציאות מוצקה לא-אקראית לדברים ואירועים שתומכים לא רק בפונקציות יומיומיות אלא גם
מספקים בסיס מוצק למוסר ופעילות רוחנית .לפי הפילוסופיה של הריקות ,העולם מורכב
מרשת של מציאויות המחוברות זו לזו ומתהוות הדדית ,אשר בהן התהוות סיבות מותנות
מביאה להתהוות תוצאות מותנות בהתאם לחוקי סיבתיות שהתהוו באופן מותנה הדדית .לכן,
מה שאנחנו עושים וחושבים בחיים שלנו ,הופך לבעל חשיבות עצומה היות והוא משפיע על
כל דבר שאנחנו מחוברים אליו.
הטבע הפרדוקסלי של מציאות הנחשף גם בפילוסופיה הבודהיסטית של ריקות וגם בפיזיקה
המודרנית מהווה אתגר מעמיק עבור גבולות הידע האנושי .מהות הבעיה היא אפיסטמולוגית:
איך אנו ממשיגים ומבינים את המציאות באופן עקבי? לא רק שפילוסופים בודהיסטים של
ריקות פיתחו הבנה כוללת של העולם המבוססת על הדחייה של הפיתוי המאד מושרש
להתייחס למציאות כאילו היא מורכבת מישויות שהן במהותן אמיתיות ואובייקטיביות ,אלא
שהם גם שאפו לחיות לפי תובנות אלה בחיי היומיום .הפתרון הבודהיסטי למה שנראה כאן
כסתירה אפיסטמולוגית כרוך בהבנת המציאות במונחי התאוריה של שתי האמיתות .הפיזיקה
צריכה לפתח אפיסטמולוגיה שתעזור לפתור את הפער הלכאורה בלתי ניתן לגישור בין תמונת
המציאות בפיזיקה הקלסית ובניסיון היומיומי לבין התמונה המתחרה של מכניקת הקוואנטים.
פשוט אין לי מושג איך עשוי להיראות יישום של שתי האמיתות בפיזיקה .בבסיסה ,הבעיה
הפילוסופית המאתגרת את הפיזיקה לאור מכניקת הקוואנטים היא האם עצם הרעיון של
מציאות – אשר מוגדרת במונחים של רכיבים ממשיים במהותם של חומר – הוא ניתן להגנה.
מה שהפילוסופיה הבודהיסטית של ריקות יכולה להציע הוא מודל עקבי של הבנת המציאות
שאינו מהותני .האם זה יכול להביא תועלת – רק הזמן יגיד.
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הדרשה על הניתוח
(של ההתהוות המותנית)

צילום :אפי פז

תרגום :ד"ר קרן ארבל
SN II 2-4
Vibhaïgasutta
תרגומים מתוך הכתבים הבודהיסטים המוקדמים
אוניברסיטת תל אביב ההוצאה לאור ע"ש חיים רובין

ַוט ִהי,
פינדיקה בקרבת סַ או ְ
ָּ
נאטהַ
כך שמעתי ,בזמן ששהה המבורך בחורשת ג'טָּ ה ,בגנו של אַ ְ
פנה המבורך אל הנזירים" :נזירים!"
"אדוני!" ענו הנזירים למבורך.
המותנית ואפרט אותה למענכם .אני
ְ
אז אמר המבורך" :נזירים ,כעת אלמדכם את ההתהוות
אדבר ,ואתם תקשיבו בתשומת לב".
"כן אדוני ",ענו הנזירים למבורך.
מותנית?
אז אמר המבורך" :נזירים ,מהי התהוות ְ
הבורות היא התנאי לנטיות ולהתניות; 2הנטיות וההתניות הן התנאי להכרה; ההכרה היא
התנאי למבנה הגופני-מנטלי; המבנה הגופני-מנטלי הוא התנאי לששת מרחבי החושים;
ששת מרחבי החושים הם התנאי למגע; המגע הוא התנאי לתחושה; התחושה היא התנאי

2

ארה הוא אחד המושגים החשובים והמורכבים במחשבה הבודהיסטית .המילה מורכבת
המושג סַ נְ ְקהַ ָּ
ארה
מהתחילית " ,samביחד" ,ומהפועל  karotiשמשמעו לעשות,ליצור ,לגרום לגרום ,להרכיב .למונח סַ נְ ְקהַ ָּ
יש אפוא משמעות אקטיבית ופסיבית; היא מציינת את התהליך שבו ה"דברים" המּותנים מתהווים ,ואת
הדברים המּותנים (סַ נְ ְקהַ אטָּ ה) עצמם ,המשמשים כתנאי לפעולות הבאות (ראו  .)SN III.87הסנקהארות הן
הנטיות ,ההתניות והרשמים שנוצרו משלושה סוגי פעולה :בגוף ,בדיבור ובתודעה .הנטיות ,ההתניות
ומתנים את ההתנסות הבאה .כאשר המילה סנקהארה מופיעה כחוליה השנייה
ְ
והרשמים הללו מהווים
בשרשרת ההתהוות המותנית ,נוספת לה המשמעות של רצייה ,ולכן המושגים סנקהארה ְו kamma-נחשבים
כמעט כמילים נרדפות במחשבה הבודהיסטית.
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להשתוקקות;  3ההשתוקקות היא התנאי להיאחזות; ההיאחזות היא התנאי להתהוות;
ההתהוות היא התנאי ללידה; הלידה היא התנאי לזקנה ולמוות ,ליגון ,לאבל ,לכאב ,לצער
ולייאוש .זה מקורו של כל מצבור הסבל הזה.
נזירים ,מהם זקנה ומוות?
הזדקנות של היצורים החיים בעולמות השונים 4,התנוונות החושים ,חיוניות פחותה ,עור
מקומט ,שיניים שבורות ,שיער אפור והזדקנות; אלה מכונים זִ קנה.
פטירתם של היצורים מהעולמות השונים ,המעבר ,הניתוק ,ההיעלמות ,קץ החיים ,עזיבה
המצרפים 5והשכבת הגוויה; לכך ,נזירים ,קוראים מוות.
ומוות ,התפרקות חמשת ִ
לכן ,נזירים ,הזקנה הזו והמוות הזה מכונים ביחד זקנה ומוות.
נזירים ,מהי לידה?
הלידה של היצורים בעולמות השונים ,ההיווצרות ,ההופעה ,ההיוולדות ,היציאה לאוויר
המצרפים והיוֹת בעל חושים; אלה מכונים לידה.
העולם ,ההופעה של חמשת ִ
נזירים ,מהי התהוות?
נזירים ,ישנם שלושה סוגים של התהוות – התהוות [בעולם] הנאות החושים ,התהוות [בעולם]
הגוף המעודן 6והתהוות [בעולם] נעדר הגוף; אלה מכונים התהוות.
נזירים ,מהי היאחזות?
נזירים ,ישנם ארבעה סוגי היאחזות – היאחזות בהנאות החושים ,היאחזות בהשקפות,
היאחזות בכללים ומנהגים ,היאחזות בהשקפה על העצמי; 7לכך קוראים היאחזות.
נזירים ,מהי השתוקקות?
נזירים ,ישנם שישה סוגי השתוקקות – השתוקקות לצורות ,השתוקקות לצלילים ,השתוקקות
לריחות ,השתוקקות לטעמים ,השתוקקות למה שאפשר למשש והשתוקקות לתופעות
מנטליות; זו מכונה השתוקקות.
נזירים ,מהי תחושה?
נזירים ,ישנם שישה סוגי תחושה – תחושה שנולדה ממגע העין [עם צורה] ,תחושה שנולדה
ממגע האוזן [עם צליל] ,תחושה שנולדה ממגע האף [עם ריח] ,תחושה שנולדה ממגע הלשון

 3המושג שמופיע כאן הוא טַ נְ הַ א.
4

על פי תפיסת העולם הבודהיסטית ,זקנה ומוות הם מנת חלקם של כל היצורים בכל העולמות; זו הסמסארה.

5

צרפים הם גוף ,תחושה ,תפיסה ,דפוסים מנטליים והכרה.
המ ָּ
חמשת ִ

6

ההבדל בין סוגי ההתהוות השונים בא לידי ביטוי גם במהלך תרגול מדיטציה והשגת מצבי תודעה שונים.
באבהידהמה ובמסורת הפרשנית התהרוואדית נעשה חיבור בין השגת מצבי הגְ 'הַ אנה למישורי קיום עדינים
יותר .אולם חיבור זה אינו מופיע בסּוטות כלל .על פי המסורת הפרשנית התהרוואדית ,התודעה מתעדנת
במעבר בין מצב גְ 'הַ אני אחד לבא אחריו ,כך שההתנסויות הגסות של התודעה נעלמות בתהליך המדיטציה.
אמהְ -בהַ אווָּה) ,שהוא עולם בני האדם ,התודעה חווה את העולם דרך
(ק ָּ
לעומת זאת ,בעולם הנאות החושים ַ
החושים בצורה הגסה ביותר .בעולם הגוף המעודן (רּופָּ הְ -ב ַהאווָּה) ,ההנאה מהאובייקטים של החושים
מאבדת את מרכזיותה (המודט מרוכז באובייקט אחד בלבד על פי המסורת התהרוואדית) .בעולם נעדר
הגוף/הצורה (אַ רּופָּ הְ -בהַ אווָּה) ,שמקביל להשגת ארבע ההשגות נעדרות הגוף (אפילו החוויה של ריבוי צורות
ואובייקטים אינו קיים יותר; המודט ,או זה שנולד באחד העולמות האלה ,מתעלה לחלוטין מעל תפיסת ריבוי
וצורות וחווה את העולם ללא תחושת גוף) .חשוב לציין כי  )1במחשבה הבודהיסטית ההתייחסות לקוסמולוגיה
אינה מופרדת מסיווג מצבי התודעה השונים שאדם חווה בתודעה רגילה ובתהליך המדיטטיבי; כל יצור אנושי
יכול להיוולד במישורי קיום אלו ,אך באותה מידה הוא יכול לחוות אותם במהלך חייו בעת השגת הגְ 'הַ אנות
וארבע ההשגות נעדרות הגוף והצורה )2 .גם הקיום בעולמות מעודנים הוא חלק מהסמסארה.

7

התיאוריה בדבר האני גורסת את קיומו של "אני" קבוע ,בלתי משתנה ,נצחי .ראו "הדרשה על כל הזיהומים".
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עם טעם] ,תחושה שנולדה ממגע הגוף [במה שאפשר לגעת] ותחושה שנולדה ממגע התודעה
[עם אובייקט מנטלי]; אלה מכונים תחושה8.
נזירים ,מהו מגע?
נזירים ,ישנם שישה סוגי מגע – מגע העין [עם צורה] ,מגע האוזן [עם צליל] ,מגע האף [עם
ריח] ,מגע הלשון [עם טעם] ,מגע הגוף [במה שאפשר לגעת] ומגע התודעה [עם אובייקט
מנטלי]; אלה מכונים מגע.
נזירים ,מהם ששת מרחבי החושים?
מרחב העין ,מרחב האוזן ,מרחב האף ,מרחב הלשון ,מרחב הגוף ומרחב התודעה; אלה
מכונים ששת מרחבי החושים9.
נזירים ,מהו המבנה הגופני-מנטלי?
תחושה ,תפיסה ,רצון ,מגע ומיקוד התודעה; אלה מכונים [המבנה] המנטלי.
ארבעת היסודות הגדולים 10והחומר שנגזר מארבעת היסודות הגדולים – אלה מכונים גוף.
לכן ,נזירים[ ,היכולות] המנטליות האלו והגוף הזה מכונים יחד המבנה הגופני-מנטלי.
נזירים ,מהי הכרה?
נזירים ,ישנם שישה סוגי הכרה – הכרת-העין ,הכרת-האוזן ,הכרת-האף ,הכרת-הלשון,
הכרת-הגוף והכרת-התודעה; אלה מכונות הכרה.
נזירים ,מהם הנטיות וההתניות?
נזירים ,ישנם שלושה סוגים של נטיות והתניות – נטיות והתניות גופניות ,נטיות והתניות
מילוליות ,ונטיות והתניות תודעתיות; אלה מכונים נטיות והתניות.
נזירים ,מהי בורות?
נזירים ,בורות היא בורות ביחס לאי-נחת ,חוסר הסיפוק והסבל ,בורות ביחס למקור האי-נחת,
חוסר הסיפוק והסבל ,בורות ביחס להפסקת האי-נחת ,חוסר הסיפוק והסבל ,ובורות ביחס
לדרך המובילה להפסקת האי-נחת ,חוסר הסיפוק והסבל; אלה מכונים בורות.
לכן נזירים ,הבורות היא התנאי לנטיות ולהתניות; הנטיות וההתניות הן התנאי להכרה;
ההכרה היא התנאי למבנה הגופני-מנטלי; המבנה הגופני-מנטלי הוא התנאי לששת מרחבי
החושים; ששת מרחבי החושים הם התנאי למגע; המגע הוא התנאי לתחושה; התחושה היא
התנאי להשתוקקות; ההשתוקקות היא התנאי להיאחזות; ההיאחזות היא התנאי להתהוות;
ההתהוות היא התנאי ללידה; הלידה היא התנאי לזקנה ולמוות ,ליגון ,לאבל ,לכאב ,לצער
ולייאוש .זה מקורו של כל מצבור הסבל הזה.
מהיפסקותה והיעלמותה המוחלטת של הבורות נפסקות הנטיות וההתניות; מהפסקתן של
הנטיות וההתניות מפסיקה ההכרה; מהפסקתה של ההכרה מפסיק המבנה הגופני-מנטלי;
מהפסקת המבנה הגופני-מנטלי מפסיקים ששת מרחבי החושים; מהפסקתם של ששת
מרחבי החושים מפסיק המגע; מהפסקת המגע מפסיקה התחושה; מהפסקת התחושה
מפסיקה ההשתוקקות; מהפסקת ההשתוקקות מפסיקה ההיאחזות; מהפסקת ההאיחזות
מפסיקה ההתהוות; מהפסקת ההתהוות מפסיקה הלידה; מהפסקת הלידה מפסיקים הזקנה
והמוות – היגון ,האבל ,הכאב ,הצער והייאוש; כך נפסק כל מצבור הסבל הזה.

8

המילה ו ַדנַא שתרגמתי כ"תחושה" מתייחסת לשלושה אופנים שבהם אנו חווים התנסות :החוויה יכולה להיות
נעימה ,לא-נעימה ,או לא-נעימה-ולא-בלתי-נעימה.

9

בתפיסה הבודהיסטית ,בסיסי החושים או מרחבי החושים (אַ יַטַ נָּה) אינם רק איבר החישה עצמו ,היינו העין,
האוזן וכדומה ,אלא גם האובייקט התואם :צורה ,צליל וכן הלאה.

10

ארבעת היסודות לפי התפיסה הבודהיסטית הם אדמה ,מים ,אש ואוויר (ראו את ה"דרשה הארוכה על
ההנחיה לראהולה" וגם .)MN I.185
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צילום :איקי בר יוסף

המלצה על ספר
ההתהוות המותנית
מאת :פ .א .פאיוטו
תרגום לעברית :שרית שץ ואבי פאר
הוצאת' :בודהיזם בישראל'
ההתהוות המותנית היא הלימוד העמוק ביותר שלימד הבודהה ,על
הסיבות והתנאים להיווצרות הסבל האנושי .לימוד זה הוא גם מפתח
להתעוררות ,כפי שאומר הבודהה" :מי שרואה התהוות-מותנית
רואה את הדהרמה ומי שרואה את הדהרמה רואה התהוות-
מותנית".
בספר זה ,פורש בפנינו המחבר המכובד פ.א .פאיוטו ,את היבטיו
המורכבים של העקרון הזה ,בצורה בהירה ונגישה ,שהופכת את
הלימוד והקריאה בו ליסוד חיוני בדרך לחקירה עמוקה והבנה
משחררת של החוויה האנושית.
ספר זה הוא חלק מיצירת ענק של המכובד פאיוטו – "בודהה-דהמה"
שכמו חלקים אחרים ממנה יצא לאור כספר בפני עצמו.
המכובד פאיוטו מוכר כיום כמלומד הבודהיסטי הבכיר ביותר
בתאילנד .פרסומיו הרבים ,עבודותיו וספריו ,מבוססים על ידע יוצא
דופן ורחב היקף של התורה הבודהיסטית המסורתית והשלכותיה על
החברה של ימינו.

גיליון מרץ-אפריל 2017

www.buddhism-israel.org
- 22 -

ההתהוות המותנית

התהוות מותנית
מאסטר הזן סונג סאן
תרגום :יוסי אדם
מקור:

http://www.kwanumzen.org/?teaching=dependent-origination

זן מאסטר סונג-סאן (  ,)Seung Sahnנולד בצפון קוריאה ( )1927-2004המורה המייסד של בית
הספר לזן קוואן אום ,והנו הפטריארך השבעים ושמונה בשושלת הצ’וגי של הבודהיזם הקוריאני .בשנים
הראשונות הקדיש את עצמו לבנייה מחדש של מסדר הצ’וגי וייסד ארגון חילוני חשוב -האיגוד
הבודהיסטי המאוחד) .(United Buddhism Associationלאחר שייסד מנזרים בטוקיו ובהונג קונג,
הגיע סונג-סאן לארה”ב ,בהופכו לזן מאסטר הקוריאני הראשון שחי ולימד במערב .בסיועם של קבוצת
תלמידים מצומצמת ,הוא יסד את מרכז הזן בפרובידנס ,שברבות הזמן הפך למרכז העולמי של למעלה
ממאה מרכזי זן ברחבי ארה”ב ,אירופה ,אסיה ואפריקה .ב 1997-ביקר בישראל ובעקבות הביקור
נפתח מרכז בישראל .זן מאסטר סונג-סאן הנו המחבר של “מצפן הזן“ ” (Compass of Zen),העולם
כולו הוא פרח אחד –  365קואנים לחיי היום יום”“ ,אפר על הבודהא”“ ,רק לא יודע”“ ,עשרת השערים”
וספר השירים “עצם החלל”.

***
ביום ראשון בערב ,במהלך ביקורו במקדש סמבוסה בקליפורניה ,נתן סונג סאן שיחת דהרמה
לקבוצה גדולה של מבקרים.
סונג סאן ניגש לשולחן בקידמת האולם ,הניף מקל שירטט עיגול באויר ושאל" ,האם אתם
יודעים מה זה? אם תאמרו שאתם מבינים אכה בכם שלושים פעמים; אם תאמרו שאתם לא
מבינים אכה אותכם שלושים פעמים .מדוע?" .הוא שתק מספר רגעים ואז היכה במקל על
השולחן ואמר "היום יום ראשון".
לאחר מכן נתן את השיעור:
הבודהה אמר" ,קיום או אי קיום תלוי בסידרה של סיבות ותוצאות" על פי ההשקפה
הבודהיסטית ,התהליך המותנה של החיים מורכב משינויים רציפים של התופעות .הזדקנות
ומות תלויים בלידה ,וזו תלויה ברצון להיות .הרצון להיות נובע מההצמדות ,ההצמדות תלויה
במחשבה ,מחשבה תלויה בהכרה .סידרה זו של תנאים מנציחה את עצמה ,תוך גרימת סבל,
שעוצמתו נמדדת ע"י קרמה .המושג קרמה יכול להיות מוגדר כרצון חופשי ,או כפעולה של
בחירה.
לא באתם לעולם הזה כי תכננתם או רציתם בכך .נולדתם כי הקרמה שלכם ושל הוריכם גרמה
לכם להיות כאן .על פי הבודהיזם ,שום דבר אינו קורה במקרה .הדברים קורים בהכרח כתוצאה
של פעולת הקרמה .ההתכנסות שלנו כאן בסמבוסה היא לא במקרה .יש הנולדים עם כפית
של כסף בפיהם; אחרים למשפחות מפורסמות ,יש הנולדים למעמד הנמוך ,יש שחורים וגם
צהובים .בין כל האנשים קיימים הבדלים בתכונות פיסיות ,אישיותיות ,רמת משכל ,גישה לחיים
וכיוצא באלה.
מי או מה יוצר יקום שכזה בו קורים כל כך הרבה דברים שונים באופן קבוע? אלוהים? בודהה?
אף לא אחד מהם! התשובה נעוצה בחוק המוחלט של סיבה ותוצאה .הבודהיזם מסביר את
הקשר של סיבה ותוצאה לרצף החיים דרך הדוקטרינה של ההתהוות המותנית .התורה
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מסבירה באופן ברור איך סיבה הופכת לתוצאה ואיך התוצאה הופכת לסיבה .באותה צורה
ההמשכיות החוזרת ונשנית של לידה ומוות מתוארת בצורה קולעת כמעגל .המוות הוא לא
שחרור ,אלא רק ההקדמה ללידה מחדש .כל עוד התהליך ממשיך הסבל הוא בלתי נמנע.
השתוקקות או היאחזות גורמים להופעת מחשבות .המחשבות גורמות לסבל .המחשבות
שלכם משפיעות לא רק עליכם אלא גם על כל האחרים ,כך אתם צוברים קרמה במחסן
התודעה שלכם ,וזו משאירה אתכם במצב של סבל מתמשך.
לכן ,כדי להפסיק את הסבל אתם חייבים קודם להפסיק לחשוב .אם אתם מעלים כמיהה או
מחשבה זה יבדיל אתכם מכל האחרים .כאשר אינכם חושבים ,אתם וכל האנשים הם אחד,
ואין סבל.
המצב הנפשי של אי-השתוקקות אי-חשיבה הוא מצב הריקות .המהות של ריקות לפי תפיסת
הבודהיזם אינה התכחשות למציאות שאנו חווים באמצעות חושינו ,אלא התנערות מהשקפותנו
השגויות כך שנראה את הדברים כפי שהם באמת.
הבודהה אמר" ,האדם בא והולך בידיים ריקות" .אז מאין אנו באים ולאן אנו הולכים? החיים
הם כמו ענן המרחף וחוצה את השמיים והמוות הוא כמו העלמותו מעבר להרים .כמו שהענן
חסר מהות ,כך גם חייו ומותו של האדם .הכל ריק.
המצבים של קיום ואי קיום תקפים אך ורק בעולם התופעות המותנות .עם זאת בכל אדם
מוטבע זרע אלמוות ,זרע שבמהותו הוא צלול וטהור.
ובכן ,מהו הדבר אשר שם סוף למחשבה ולהשתוקקות ומאפשר להתעלות למצב של נירוונה?
זו הככות עצמה .במימד הזה אתם זהים לכל הדברים ולכל האנשים .הבינו שאינספור הדברים,
חיים או מתים ,אורגנים או אי אורגנים  -כולם זהים לככות .זה מצב הבודהה ,עולם עצמאי ולא
מותנה באופן מוחלט ,שבו אתם עם וחלק מהיקום כולו.
בתחילת השיחה החזקתי בידי מקל ושרטטתי איתו עיגול באויר .אם חשבתם על תשובה
שמסבירה למה הכוונה ,התשובה שלכם לא היתה נכונה .רק כאשר תצליחו לעצור את
המחשבה שלכם תבינו .כאשר היכיתי במקל על השולחן התודעה של כולנו הפכה להרף עין
לאחת .אני מקווה שאתם מבינים את האמת הזו .כאשר תבינו ,אני מקווה שתלמדו גם אחרים
כך שיוכלו לעצור את מחשבותיהם ,את ההשתוקקות והסבל.

הצטרפו ל'-בודהיזם בישראל' בפייסבוק

מערכת :אבי פאר ,אילן לוטנברג ,מרב ראט ,דורון מלכא ,ד"ר כרמל שלו משה בראל
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