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 דבר המערכת
 

 

על שיחות שניתנו מבוסס גיליון זה של בודהיזם בישראל, המוקדש לנושא ההזדקנות, 

 . 2015בחודש יוני בכליל, ת ההזדקנות' 'חכמבכינוס של 

 

אסופה של כתבי מקור מאת חברים שחיים, מתרגלים  –מיוחד במינו  הוא גיליוןה

 ומלמדים בישראל. 

 

היא תנועה השואפת להזדקנות מודעת ומעורבת חברתית ברוח 'חכמת ההזדקנות' 

התנועה יוצרת מסגרות לחקירה של חוויית ההזדקנות, מפתחת . הדהרמה

השגה עבור המזדקנים בקהילה, ומקדמת זכות -לטרנטיבות של דיור תומך ברא

 אוניברסאלית להזדקן ולמות בבית בביטחון סיעודי הוליסטי. 

 

מהי חכמת ההזדקנות? החכמה היא לשחרר את הידוע, ללכת אל הבלתי נודע, 

כנה ולהיענות לכל מה שהחיים מזמנים. כל לידה סופה מוות, והחיים בהזדקנות הם ה

לקראת פרישתנו הוודאית מן העולם. עדיין, כל רגע הוא לידה של מה שטרם היה. 

 אפשר לפתוח את הלב, להיות השראה לסובבים אותנו, ולטפח חכמה של הזדקנות.
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לשבת בשקט מתחת 
 לעץ החיים והמוות

 

 

 סטיבן פולדר

 

  

ית ידיטצסטיבן פולדר הוא המייסד והמורה הישראלי הבכיר של עמותת תובנה. מתרגל מ
. סטיבן הוא מדען שהקדיש את חייו לבחינה של רוחניות וריפוי פנימיים 1975ויפסנא משנת 

ספרים אקדמיים, מנחה קורסים  12וחיצוניים: התמחותו היא בתחום צמחי המרפא, פרסם 
של מדיטציה ודהרמה ברחבי הארץ. סטיבן דוגל בשימוש בדהרמה לקידום שלווה בחברה. 

רי ההנהלה של שביל זהב, עמותה לקידום אי אלימות, חמלה ושלום הוא ממייסדי ומחב
 בחברה. כמו כן, הוא חבר בהנהלה של אזרחים למען הסביבה.

 

*  *  * 

 
נושא ההזדקנות כל כך חזק. אם הנושא היה שמחה, היו אולי שלושה  –מדהים, האולם מלא 

 אנשים.

 

ושא של הזדקנות. לפני ארבעים בשבילי זה כמו סגירת מעגל. הרקע שלי במדע היה על הנ

שנים סיימתי דוקטורט בביוכימיה על תהליך ההזדקנות של התא. אפילו כתבתי ספר על 

 הזדקנות שהכותרת שלו היתה 'איך להגיע לזקנה בדילוג ולא בזחילה'. 

 

עכשיו אני במצב אחר לגמרי. קודם כל, אין שום דבר רע בזחילה. וארבעים שנה אחרי 

על הזדקנות, אני לא יודע מה זו הזדקנות. אם תשאלו אותי "אתה זקן?", שחקרתי וכתבתי 

אענה "כן, בוודאי." ואם תשאלו "אתה צעיר?" גם אענה "כן, בוודאי." "אתה ילד?" "כן, 

בוודאי." "אתה בין לבין? בגיל ההתבגרות?" "כן, בוודאי." אני כל הזמנים האלה, וגם אין זמן 

 מוח, בתודעה. זה מצב אחר לגמרי.בכלל. אני עדיין פה בגוף, ב

 

אין ספק שההזדקנות היא מקום או גיל שבו יכול להיות סבל רב. במילים של הבודהה: בגלל 

שאנחנו על מעגל הסמסרה, המעגליות של החיים, אז יש לידה, הזדקנות ומוות. אנחנו יכולים 

נים, ויש איזה סבל להרגיש שיש סוג של מעגל שמסתובב ולאט לאט, כל הזמן אנחנו יותר זק

סטרית ובלתי הפיכה. וכמובן יש -שכל אחד סובל מדי פעם. התנועה של המעגל נראית חד

 גוף, ואובדן של בריאות, כוחות, ותפקידים. מהבחינה הזאת צריך לעשות התאמה לגיל.  

 

ברופאים, בביטוח לאומי, בכל מיני גורמים אחרים. או,  –אחד הדברים היותר קשים זו תלות 

פעמים אנשים חושבים שאין לנו מה לעשות חוץ מלהחליף חיתולים לנכדים ולנכדות ולטפל ל

 בתינוקות. אני לא רוצה להקטין את הקושי.

 

עכשיו לא כל כך מעניין אותי איך להאריך את החיים, כמו אז כשכתבתי את הדוקטורט. אבל 

רק פעם ביום, אז נגיע  יש נושא של איך להיות בריא. הבודהה אמר דבר פשוט, שאם אוכלים

לגיל מתקדם. הוא עצמו הגיע לגיל שמונים. אפשר להוסיף עוד על העניין הזה לפי המחקר 

המדעי, אבל זה לא לשיחה עכשיו. מה שכן, יש עניין להקטין או להנמיך את הפרופיל שלנו 
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לא לאכול הרבה, לא לעשות הרבה, לא לצפות הרבה, לא לרוץ או להיות  –בתוך העולם 

 במתח, להיות קצת יותר בשקט. להנמיך את הפרופיל שלנו בחיים זה לשחרר. 

 

עכשיו הנושא הוא איך להתייחס למהות של הנטייה שלנו לסבול או לא לסבול. אפשר לשחרר 

ולא משנה הגיל, הבריאות, מי אנחנו ומה אנחנו, מה הציפיות שלנו, מה עברנו ומה יהיה. 

זה דורש איזו הסטה בנקודת המבט שלנו על מי אנחנו אפשר לא להיות בנרטיבים האלה. 

 ומהו העולם. 

 

אני זוכר סיפור על הבודהה, כאשר הוא היה כבר כמעט בן שמונים, לקראת המוות שלו. 

העוזר שלו, אננדה, ועוד נזיר עשו לו עיסוי. לפי הטקסט הם פרצו בצחוק ואמרו "תראה את 

ים לגמרי, הגוף שלך כל כך רזה ויבש." כמו הם יבש –העור שלך, תראה את השרירים שלך 

 שלושה ילדים קטנים שצוחקים יחד. זו נקודת מבט אחרת לגמרי, כל כך יפה.

 

יש הרבה טקסטים בודהיסטים עם הרבה דימויים על איך להיות בגיל מבוגר. כמו דימוי על 

שים שם איך להיות סבא וסבתא. יושבים על גבעה גבוהה ורואים את הנכדים שם ואת הכב

ואת העצים שם. פשוט יושבים רגועים על גבעה בטבע ונותנים לנכדים לעשות מה שהם 

 רוצים, לכל העולם לעשות מה שהוא רוצה.

 

ואני רוצה לפרק שלוש אמונות שמביאות סבל רב. אלה אמונות די עמוקות במהות של 

 התודעה של איך אנחנו רואים את העולם. 

 

אים לו זמן. בוודאי שיש זמן. אבל הזמן דורש מדידה, בלי אמונה אחת היא שיש דבר שקור

מדידה אין זמן, כשאנחנו בעצם לא מדידים. ואם אנחנו לא מוכרים את עצמנו לתיאוריה 

ולאמונה שאומרת 'יש זמן', אז אין מסלול שאומר "אני הייתי ככה ועכשיו אני ככה ומה יהיה 

נחנו על מעגל הסמסרה שהולך בכיוון אחד. בעתיד." אנחנו מאמינים שיש מסלול ויש זמן ושא

אבל אם אנחנו שמים את זה בסימן שאלה, באופן עמוק, הכול מתפרק. עכשיו בשנייה הזאת 

שומעים קול של מישהו, מרגישים את הגוף, את החום או הקור של העור. בהווה, עכשיו, 

ום מביא לתחושה ועכשיו, יש זמן? יש דבר כזה? אולי יש מי שמשתעמם בשיחה שלי, והשעמ

של זמן. אבל אם יש קשר טוב עם העכשיו, הזמן נעדר לגמרי. אפילו אי אפשר להגיד 'עכשיו' 

  פשוט חווים מה שחווים.

 

יש שינוי. דברים עוברים, באים והולכים כל הזמן. אבל, בתוך הרגע של החיים, החיות שלנו, 

 החוויה שלנו, זמן נעלם ושם נעלמת גם הזדקנות. 

 

. התוויות 'אני ותיק'או  'אני זקן'ונה היא הסובייקט, האני, התפקיד, ההגדרה, כולל עוד אמ

האלו מאד דביקות, הן נכנסות חזק וכואבות. הן גונבות מאתנו את החוויה האמיתית של 

העכשיו. זה סוג של נרטיב שמספר לנו משהו. אני נכנס לאוטובוס ויש לי חצי מחיר, אולי 

לם מלא. בכל פעם שאני צריך לשלם חצי, זה מזכיר לי משהו. אבל עדיף לא, אולי עדיף לש

כל התזכורות מהחברה, שאומרות משהו, הן רק אמונה, רק תווית. זה סוג של שטיפת מוח. 

איפה באמת התווית? איפה באמת 'האני הזקן'? זה בידיים שלי? זה ברגליים שלי? איפה 

 זה? איפה עכשיו הגילאים שלנו באולם? איפה? 
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בלי תווית ובלי כתובת, בלי האני שאומר שאני ככה וככה. זו תיאוריה שבאה  –יש חוויה 

והולכת. היא חוזרת וחוזרת, ודאי, באה והולכת הרבה, אבל אפשר לחתוך ולראות נקודות 

של אור בתוך הרצף של הנרטיבים האלה שאומרים "אני זקן, אני ככה, אני לא יכול, אני צריך, 

נקודות האור הם החיים. אני חי עכשיו, לא משנה מי ומה. אני יכול להיות בבית אני זקוק ל..." 

 חולים, אני יכול לרקוד או לזחול, לא משנה. 

 

האתגר שלנו הוא לפרק את התפקיד. אנחנו הרבה, הרבה יותר גדולים מהתפקיד, מהגיל 

יודעים איך לפרק  ומהתוויות האלה. הסובייקט הרבה יותר גדול מאובייקט כמו 'הזדקנות'. אם

את התבניות האלה, אפשר להרגיש את החופשיות בתוך ומתחת ומעל ומעבר להן. מרגישים 

 עוד פעם את החיות בתוך הרגעים של החיים שלנו.

 

אמונה אחרונה שאני רוצה לקרוע לגזרים היא שחשוב להיות עסוקים בהישרדות. בוודאי 

מנו. לקחת תרופות כשצריך, במיוחד אם זה שאנחנו צריכים לתת כבוד לגוף שלנו, לטפל בעצ

צמחים, בוודאי. אנחנו צריכים להתייחס לגוף היקר הזה בחמלה ואכפתיות, כמו לאחרים. 

נטפל בעצמנו ובאחרים מתוך אהבה וחמלה, ולא ממחשבה שאומרת "הישרדות זה הדבר 

 "אני חייב לסבול". -הכי חשוב" ו

 

ומת הלב שלנו? אם תשומת הלב שלנו תמיד השאלה היא איפה אנחנו שמים את מוקד תש

מופנית להישרדות, נהיה בסוג של בית סוהר, ואז הסבל כל הזמן גדל וגדל. לחיים עצמם לא 

 אכפת מההישרדות שלנו. החיים זורמים.

 

עץ החיים במרכז גן העדן הוא לא רק עץ חיים, אלא עץ חיים ומוות. אנחנו יושבים מתחת 

חופשיים. אבל אז אנחנו אומרים "זה לא העץ שאני רוצה, טוב לי רע לעץ חיים ומוות כיצורים 

לי, אני רוצה לשרוד, לשרוד." ואז אנחנו מוצאים את עצמנו אוכלים מעץ הידע של הטוב 

והרע, ומגורשים מגן העדן. במקום הישרדות, שבאה עם כל הדאגות של "אני צריך ואני 

 ות. חייב," אפשר לשבת בשקט מתחת לעץ החיים והמו

 

הבודהה מדבר על תשוקה וצימאון להיות. זה בתודעה. אנחנו יושבים פה עכשיו ביחד ולא 

צריכים לדאוג. אנחנו פה. אנחנו צריכים לעזוב את הנושא של להיות או לא להיות, ולא לשים 

לב כל הזמן להישרדות שלנו. הכול בא והולך, חיים ומוות באים כל הזמן. אז אפשר להיות 

 עזוב את ההישרדות.עם זה, ול

 

הפירוק של כל שלוש האמונות האלה מביא שינוי רדיקלי בנקודת המבט שלנו. אבל לא קל 

 לראות את העולם ככה פתאום רק כי סטיבן אמר. זה דורש משהו, זה מבקש מאתנו משהו.

(. זה אומר zoom inאני רוצה לתת שתי דוגמאות. דוגמא ראשונה היא לעשות תקריב )

דת המבט הרגילה על החיים, תמונת חיים שיש בה זמן ומסלול, "אני הייתי ככה שבמקום נקו

ועכשיו אני ככה," אפשר לראות את הפיקסלים, החתיכות הקטנות. המדיטציה עוזרת לנו 

 לעשות את זה: יש נשימה.

 

אני זוכר שהיתה לי קבוצה של זקנים במכללה של הוותיקים של הקיבוצים, על ידינו במושב 

אנשים וכולם )חוץ ממני( היו בגיל שבעים בערך. יום אחד עשינו מדיטציה  15היו עמקה. 

ביחד והיה שקט עמוק כאילו היינו בעולם אחר לגמרי. בסוף שאלתי את הקבוצה מה היה? 

מה קרה לכם? מה היתה החוויה שלכם? אחת אמרה, אתה יודע מה זה אומר לנשום 
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, זה לא 70לא נשימה של בן אדם בגיל  ולהרגיש את הנשימה מההתחלה עד הסוף? זה

נשימה של מישהו שהנכדים והנכדות מטרידים אותו כל הזמן, זה לא נשימה של מישהו שיש 

לו כאבי פרקים, מישהו שכל הזמן צריך לקחת תרופות. זה רק רגע של נשימה טהורה, רגע 

 נקי, שקט. בתוך הרגע הזה אין בעיות.

 

ם רואים את הפיקסלים והרגעים של החיים, אז כל . אzoom in-אז זה הפיקסל. זה ה

שעשו עיסוי לבודהה, רק  ההבעיות נעלמות, יש רק נשימה, יש רק תחושות של הגוף. כמו אל

מגע של העור, מזג האוויר, הרגע הזה. מדיטציה יכולה לעזור לנו בזה, לפתוח את העכשיו, 

אותנו. במקום זה תשומת  במקום לתת לתשומת הלב שלנו ללכת אל הנרטיבים שמטרידים

הלב תהיה קרובה מאד, עם הרבה אהבה, הרבה אינטימיות, עם מה שבאמת קורה עכשיו. 

 זה כיוון אחד, התקריב.

 

. לדוגמא, פעם עשינו סדנא באנגליה וציירנו zoom outויש גם אפשרות למבט מרחוק: 

ה ועוד שנה של החיים ציורים של הזדקנות. הציור שלי היה של נשר, כי כל פעם שיש עוד שנ

שלנו אנחנו בעצם עולים יותר ויותר גבוה. הנשר רואה את העצים והשדות, את החיים שלי 

 והחיים של אחרים, את החרקים והעכברים ובעלי החיים, את העולם השלם והביוספרה.

 

 Zoom out נהאט  ךזה גם לא להיות נעול בתוך מסגרת של ה'אני', "אני ככה ואני ככה." תי

(. אנחנו בעצם אחד עם כל היצורים, עם inter-beingאן אומר להרגיש את הוויית הגומלין )ה

כל העולם, עם כל החיים. התיאוריה שאני יחיד נפרד מכל הרשת של החיים זו אמונה, זה לא 

 באמת קיים. 

 

ר אני עשוי מחנקן, מחמצן, ממים. הגשם נכנס לגוף שלי, האוויר יוצא. אני לא נפרד. זה פות

את הבעיה של המוות, כי אם אני כבר חלק  מכל היקום, אז מי יכול למות? אין מישהו שיכול 

היא של יותר  zoom out-למות, אז תעזבו את זה בינתיים. זה אולי קיצוני אבל התמונה ב

חיבור ושייכות בעולם. כל החיים מתחברים ואנחנו ממילא מין חתיכות כאלו, אנחנו ממילא לא 

 כולנו חלק מזרם, נותנים ומקבלים.  דבר. אנחנו

 

. 'אני' במרכז החייםבשורה התחתונה צריך לעזוב את האמונות האלה, את נקודת המבט של 

אנחנו צריכים להיות מאד קלים בחיים שלנו, וחופשיים, לתת לחיים לקחת אותנו. אנחנו לא 

ישי נותן דימוי של נוסע ה מהרנ  מ   צריכים לדאוג, החיים עושים מה שהחיים יודעים לעשות. ר  

שנכנס לרכבת עם מזוודות. אם הוא נוסע חכם הוא יכול להניח את המזוודות ולתת לרכבת 

לקחת גם אותו וגם את המזוודות. הוא לא צריך לעמוד שם ולהחזיק את המזוודות. הרכבת 

ים, של החיים צריכה לקחת אותנו וגם את כל המזוודות שלנו. לתת לחיים לקחת אותנו חופשי

 ולעזוב.

 

אנחנו לא עושים את זה אם אנחנו לא מסתכלים טוב על הדברים. בלי ראייה חכמה שחודרת 

לדברים אנחנו לא יכולים לפרק את האמונות האלה. יש מיליון אמונות נוספות שמחכות שם, 

גם הן כואבות. אנחנו צריכים להיות בתוך תהליך של חכמה, אבל זה לא בא לבד. בעולם 

י יש הרבה תזכורות על הכוח של האמת לשחרר, ועל ראיות יותר אמתיות הבודהיסט

 zoom-ו  zoom inמהאמונות של "מה אני רוצה, מה אני צריך, מה אני סובל, ומה יהיה". אז 

out  הם דוגמא של ראייה חכמה איך להשתמש בתודעה שלנו. העיקר שצריך לחקור את
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צריך להיות בעניין של האמת, האמת צריכה , לא משנה. zoom outאו  zoom inהמציאות, 

 לעניין אותנו מאד.

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ן.  כ  רְּ ד  י לְּ ל  גְּ אֹות אֹוִתי ר  יֹומֹו נֹושְּ י יֹום בְּ    ִמדֵּ

י ם ּופ   חֹוף ה  ם לְּ ע  ל, פ  נ ח  ם ל  ע  דֹות. פ  ש  ם ל   ע 

ּמֹוִליכ ה  ה ה  ר  דֵּ שְּ ת ב  ע  ִמי פֹוס  צְּ את ע  ִכי מֹוצֵּ רְּ ד   בְּ

נּו.  ר ֶשל  פ  כְּ י ה  רֵּ בְּ ם ֶשל ח  עֹול  ית ה  ה, בֵּ ֲאֻדּמ  ה ה  ע  ִגבְּ  ֶאל ה 

י ם,  ה  ֶמק וְּ עֵּ ה ֶאל ה  ּצֹופ  ת ה  ח  ֻטפ  ה מְּ ע   ִגבְּ

יִתי ם בֵּ ד ג  ן יֹום ֶאח  כֹּ קֹום בֹו ִישְּ  .ֶשִלי מ 

ה  ר  דֵּ שְּ ִתי ב  דְּ ע  ֶהן צ  בֹות ב  ר  ִמים ה  ע  פְּ ֶכֶרת ב   ִנזְּ

נ י  פ  א לְּ ִמי ֶשִנש  ֶהֶרת בְּ רְּ ה  ה, מְּ מ  מ   ִבדְּ

ם.  עֹול  ת ִמן ה  עֵּ ד כ  ר  ִנפְּ  וְּ

ּה,  ר  רֹו אֹו ִזכְּ ִזכְּ אּו לְּ ִּמִלים ֶשִנשְּ ֶכֶרת ב   ִנזְּ

ֲחִריִשיֹות ֶשע   ִפלֹות ה  תְּ ה ב  ב  ֲחש  ּמ  י ּוב  ת  פ  ל שְּ  לּו ע 

בֹוא  ם ֲאִני א  ג  ּו ה, ֶשיֹום י בֹוא וְּ ל  ִמיד מְּ ה אֹוִתי, ת  ת   ֶשִלּוְּ

ֶזה.  ם ה  עֹול  ית ה  י בֵּ ֲערֵּ ש   בְּ

א עֹוד.  צֵּ ֹּא אֵּ ל בֹוא וְּ  א 

י  י י ִקיר  את ִבידֵּ  ִנשֵּ

פ   כ ם לְּ רְּ שּו ֶאת ד  ם ֶשל ִמי ֶשע  ִצד  ר לְּ אֵּ ם ֶאש  מֹות  י, כְּ  נ 

ֶלה  ל אֵּ ה ִמכ  חֹוק  ע, רְּ ס  ּמ  ְך ה  שֵּ ֶהמְּ ם ֲאִני לְּ א ג  צֵּ  אֵּ

ִתי  .ֶשִבכּו ֶאת ֶלכְּ

 

ִצים.  עֵּ ת ה  ר  דֵּ ל ֶדֶרְך שְּ נ ח  ת ל  ע   פֹוס 

ִעיּוִתי. ֲאר  ה ל  ל  ֶחמְּ  נֹוֶשֶקת בְּ

 

 הוצאת פראג, מתוך "כאור בשולי הענן"שיר וצילום  נעמה אושרי,
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 התמסרות להזדקנות
 

 איתמר בשן

 

   

( להורים ניצולי שואה ולאח בכור שכבר אינם בין החיים. 1953נולד בישראל ) איתמר בשן
שנה, והדהאמה ספוגה בעבודתו  30רפיה מזה פסיכולוג קליני מומחה ומדריך בפסיכות

הטיפולית ובחייו. בעל ניסיון עשיר בתמיכה ובהתמודדות עם משברים ומצבי חיים מורכבים, 
 כיום פוגש אנשים בקליניקה פרטית בת״א.

 

*  *  * 

 

במסגרת חוכמת ההזדקנות, לפני שאני מתיישב עם אנשים אני הולך לשירותים. זה לא היה 

זה כך עכשיו. בנוסף, מפגש עם אנשים שהכרנו בעבר הרחוק מהווה עבורנו  כך פעם, אבל

אתנו במעגל אילנה, שלמדה   מראה לתהליכים שאנחנו עוברים, ואני אומר את זה כי יושבת

 שנה. 35-אתי לתואר שני לפני קרוב ל

 

ה שנשתתף בכינוס הזה תור מיד אמרה "כן" ואני מיד אמרתי "לא". מה ש  זה  כשכרמל ִבקְּ

אומר לכם? הנה אנחנו כאן. כשהיא ִבקשה נושא לדיון במעגל הצענו 'התמסרות', או מה 

התהליך של ההזדקנות דורש, מה השלב הזה בחיים דורש. ובואו נזכור שאנחנו לא מדברים 

על זקנה, אנחנו מדברים על הזדקנות, שלמעשה כל הזמן מתרחשת. אנשים צעירים לא 

 זמן מתרחשת. מודעים לזה אבל היא כל ה

 

וגדלתי בבית קטן במידותיו, בית של אחרי שואה, שבו גרו איתנו  50-אני יליד תחילת שנות ה

נה היתה  סבתא שלי ואחות של סבתא שלי שדעכה אט אט לקראת מותה מסרטן. כך שִזקְּ

אח שלי אמר "אני לא אעבור  7מאד נוכחת עבורי. גרנו בבית הזה הורי, אני ואחי. בערך בגיל 

אתאבד כי הזקנה היא דבר איום ונורא." הוא אמר את זה  60; אם אגיע לגיל 60גיל  את

, האקדח היה מונח שם מגיל מאד צעיר, 52. הוא התאפק עד גיל 13כשהוא היה בערך בגיל 

נה היתה נוכחת בבית וזה  אבל לא על זה אני רוצה לדבר אלא על העובדה שמגיל צעיר הִזקְּ

  זה היה נורמלי. לא היה 'עניין' מבחינתי.

 

אחי היה הראשון שעורר אותי לעובדה שזקנה היא מצב של קושי. וחשבתי על זה בהקשר 

של הבודהה, שעל פי המסורת לא ידע שהדבר הזה, זקנה, קיים בעולם עד גיל מאד מאוחר. 

התברר לו שזקנה קיימת. מה שעורר אותו לצאת לדרך, לחיפוש הנאצל, היו  29רק בגיל 

ה הדוודוטאס, השליחים השמימיים: אדם זקן, אדם חולה, גוויה וסאמנה, מחפש אותם ארבע

רוחני. גם המורה שלנו, אג'אהן סומדהו, מדבר על זה שבהתחלה הוא עצמו היה רק 

דוואדוטה אחד, נזיר. אחר כך הוא הפך גם לדוואדוטה השני, זקן. בקרוב הוא יהיה השלישי 

יכולים לשמש אותנו כשאנחנו עדיין לא שם, כתזכורת והרביעי, חולה ומת. אז איפה הזקנים 

 מעוררת למצבנו?

 

כשאני אומר התמסרות, ההבנה שהדברים הם כך, כנושא של מעגל השיחה שלנו, אני אומר 

שזה איננו הכול. בתוך תהליך ההזדקנות, ההתמסרות הזו צריכה להישען גם על עבודה 
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אם רק נתמסר לתהליך מבלי לעשות פנימית, סוג של נחישות שאותה אנחנו מפתחים. 

עבודה פנימית בדרך, נגיע בסוף ימינו למצב שמתואר בדהמפדה, שממנה אני אצטט שני 

 , בתרגומו של אסף פדרמן:155-156פסוקים, 

 

 אלה שבצעירותם לא הנהיגו חיים רוחניים 

  דועכים כמו עגורים זקנים באגם בלי דגים.

 יים אלה שבצעירותם לא הנהיגו חיים רוחנ

 שוכבים כמו חיצים שנורו מקשת מתאבלים על עברם.

 

 ובתרגום של אג'אהן מונינדו: 

 

 אלה שבצעירותם לא הנהיגו חיים רוחניים

 שוכבים כמו חיצים שהחטיאו את מטרתם.

 

אחד מן הרגשות העמוקים המלווים זקנה, שמעתי את זה גם בהפסקה וגם במעגל הקודם 

ה יהיה אם זה וזה יקרה לי: אם אני אאבד יכולות, אם שבו השתתפנו, הוא פחד. פחד מ"מ

מה  -אצטרך להיות סיעודי, במחלקה סיעודית", ועלתה השאלה "אם אאבד יכולות מנטליות 

המשמעות של אותה התכֹוננות לזקנה? מה המשמעות של מודעות עם אובדן היכולות 

צב ההוא מוכן ככל שאני המנטליות?" פחדים רבים. מבחינתי, הדרך להתמודד היא להגיע למ

יכול, שזה אומר עבורי עבודה פנימית בלתי פוסקת. לדוגמה, הרהור תדיר על חמישה 

 דהאמה מציעה לנו באופג'טהאנה סוטה באנגוטרה ניקאיה:-נושאים שהבודהה

 

בית או נזיר, -קיימות חמש עובדות, נזירים, שרצוי לכל אחד, בין אם איש או אישה, בעל

 קרובות. מהן החמש? להרהר בהן לעתים

 'אני בוודאי אזדקן; אינני יכול להתחמק מזקנה.'

 'אני בוודאי אחלה; אינני יכול להתחמק ממחלה.'

 'אני בוודאי אמות; אינני יכול להתחמק מהמוות.'

 'יהיה עלי להיפרד מכל אשר אהוב עלי ויקר לי.'

תי, אני קשור דרך פעולותי, 'אני הבעלים של פעולותי, היורש של פעולותי, נולדתי מתוך פעולו

 אותן אני אירש.' -פעולותי פורשות חסותן עלי. תהיינה פעולותי אשר תהיינה, טובות או רעות 

 

כשאנחנו מביאים את הסּוטה הזו לקריאה ולהרהור בקבוצות הלימוד ב"בית בהאוונא", יש 

שבות לא אנשים ששואלים בתרעומת "למה בכלל צריך להתעסק עם הדברים האלה? אלו מח

 נעימות, האם זה איננו מדכא?" אבל אז, ממשיך הבודהה באותה הסוטה ואומר: 

 

בית או נזיר, להרהר לעתים קרובות בעובדה שהם -כעת, מאיזו סיבה על איש או אישה, בעל

בוודאי יזדקנו וכי אינם יכולים להתחמק מזקנה? יצורים בעודם צעירים מתגאים בצעירותם; 

אווה זו בצעירותם, הם מקיימים אורח חיים בלתי ראוי במעשים, במילים מסונוורים על ידי ג

ובמחשבות. אך בזה המהרהר לעתים קרובות בוודאות הזקנה, הגאווה בצעירות תיעלם 

 מסיבה זו יש להרהר לעתים קרובות בעובדת ההזדקנות. לחלוטין או תיחלש.

 

של החיים, כפי שמצוין בהמשך היוהרה של הצעירים, כמו גם היוהרה של הבריאים והיוהרה 

הסוטה, גורמת לאנשים להקפיד פחות בקאמה )קרמה( שלהם, בפעולות שלהם, בדיבור 
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 כרמל שלוצילום:       

שלהם, במחשבות שלהם, כי נראה כאילו הנעורים, הבריאות והחיים יהיו שם לנצח. והבודהה 

  ממשיך בדבריו בסוטה:

 

כעת הוא בעקביות שואף ]אך[ בזה המהרהר בעובדות אלה לעתים קרובות, מופיעה הדרך. 

והנטיות הסמויות   לדרך זו, דבק בה ומפתח אותה, ובעודו עושה זאת, הכבלים ננטשים

  נהרסות.

 

כלומר, יש משהו שהופך ענו, צנוע אל מול התהליכים של החיים. מה שאני רציתי להזמין  

תכוונות, לדבר עליו הוא על אודות התמסרות שאיננה פסיבית, אלא כזאת שיש בה עבודה, ה

 צמיחה של משהו שיאפשר לנו להיות עם הזקנה.
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הזדקנות היא תעלת 
 הלידה של המוות

  

 תור גונן

 

 

(, ד"ר לחינוך, מרצה, עורכת, אוצרת, חוקרת וכותבת בתחום 1950נולדה בישראל ) תור גונן

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

תתעורר: בודהיזם, מדיטציה, אהבה". מדגישה הטמעת מדיטציה במערכת החינוך. משתאה. 

  מלמדת קבוצות ויחידים. נזירה מטעם עצמה.

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

ור של ספרי הדהרמה ברוח מסורת נזירי היער. כותבים, מתרגמים, עורכים ומוציאים לא

"מודעות אינטואיטיבית" ו"דממת ההוויה". הוראתם מדגישה שילוב הדרך הבודהיסטית בחיי 

יום. מייצגים את ישראל בכנסים בארצות בודהיסטיות. לאחרונה הוענק להם אות הוקרה -יום

עבור תרומתם להטמעת הבודהיזם בישראל מטעם הברית העולמית של המנהיגות 

 www.bhavanahouse.org אילנד.הבודהיסטית בת
 

 

*  *  * 
 

פגשתי בנסיבות חברתיות חבר נעורים שלא ראיתי במשך שנים רבות.  לפני כעשרים שנה

לימים הוא הפך לעורך דין ובשנינות עוקצנית שהיתה אופיינית לו עוד בנעוריו, ועוד לפני 

  "ואתה בכלל לא!"עניתי לו מיד  "הזדקנת!"אל לשלומי הוא קבע עובדה ואמר: שש

 

נראה לי שבכל מעגלי השיח הדברים שיעלו הם אותם דברים רק הכותרת וההדגשים הם 

שונים. חלק מכם מכיר את המונחים הבודהיסטיים, חלקכם לא, אבל זה איננו חשוב. ִזקנה 

מי שאינו "שנה בצלילות מלאה:  101היא הגיעה לגיל של כולנו מכירים. אמי תמיד אמרה לי, ו

 "צריך למות צעיר. -רוצה להיות זקן 

 

ההרהור בזקנה כאחד מחמשת  עלסּוטה שאיתמר הזכיר, הבודהה מצביע  באופג'טהאנה

מכירים אותה ואולי אף מהרהרים בה. אבל  'הבודהיסטים'ההרהורים היומיים, ורבים מן 

מכירים. בהמשך אותה סוטה הבודהה מבהיר   משך לא רביםלסּוטה יש המשך, ואת הה

מדוע יש להרהר בזקנה ובתהליך ההזדקנות, ומצביע עליו כאמצעי מועיל להבנה שלמה, 

כאזהרה מפני יהירות נעורים, מפני התנהגות לא מיומנת. יש חמישה גורמים שהתעלמות 

פשות, ירים שבפזיזות, בטמהם או חוסר מודעות לגביהם היא הרת אסון עבורנו. כי יש דב

 עשינו שאי אפשר לתקן עוד. הרהור בזקנה וידיעת הִזקנה שסופה מוות מונעת מאתנו

 בצעירותנו שגיאות פטאליות. אבל מי מאתנו כאדם צעיר הרהר בזקנה? 

 

זקנה או הזדקנות הם תהליך טבעי של התפוררות שסופו ידוע. הזדקנות היא תעלת הלידה 

כמה ההכרה ערה לעובדה הזאת, שלא חשוב עד כמה היא נשמעת של המוות. השאלה עד 

פואטית, היא איננה מטאפורית ואיננה בגדר 'רעיון', כמו שמישהי חשבה כששמעה את 

ֲחצּות בתעלת הלידה של המוות היא פיזית. כך הרגשתי. השאלה היא יהמשפט הזה. ההִ  ל 
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נסכים לקבל את התהליך הזה  עד כמה אנחנו מודעים להתנסות בתהליך שסופו מוות. אם לא

 הסבל לפתחנו. -על התופעות השונות שהוא אוצר בחובו 

כמו שמרסל דושאן אמר, שכל דבר הוא טוב כדי לעשות ִאתֹו אמנות, כך כל מצב או תהליך 

 dukkhaודנא )-בחיים הוא מצב טוב לעשות אתו עבודה. הזדקנות היא התקופה של דוקהה

vedanaחיים, כוח ויכולות פיזיות ומנטליות, -תינעימות, אובדן אנרגי (, זמן של תחושות לא

ולעיתים היא מלווה בעצבנות ובכעס, כעס שיכול להיות גם תוצאה של תרופות הכרחיות. 

ויזיה או להרים קנקן מים, או לנסות לפעול וראיתי את אמי מנסה ללחוץ על כפתורי שלט הטל

לא נעימות, ביודענו שהדברים לא יוקלו. זה  אחר מענה אוטומטי. אנחנו שורים עם תחושות

זמן שבו אנחנו יכולים לבחון את יכולתנו להתמודד עם תחושות לא נעימות שאין לאן לברוח 

מהן, שאנחנו יודעים שהן אינן עומדות לחלוף או שיוקל לנו מהן. ובאופן זה, הזדקנות וזקנה 

 מעמתות אותנו עם מה שהצלחנו לפתח בחיינו.

 

 ניקאיה, סריפוטה אומר: סוטה על הצגת האמיתות, במג'הימה, הבהאנגה סוטהויובסאצ'ה

שברות של יומהי, חברים, הזדקנות? הזדקנותם של יצורים למסדריהם השונים, גילם הזקן, ה

זו נקראת  –שיניים, האפרת שער, התקמטות העור, התדרדרות החיים, החלשות היכולות 

 הזדקנות.

 

הולכים ונעלמים דברים רבים שהתרגלנו להיות מוגדרים  ,עצירהבלתי ניתן ל ,בתהליך איטי

הגוף שעליו  .על ידם. עבודתנו אבדה לנו ואתה גם הזהות המקצועית המדומה שאימצנו

-בדנים הפסיכווהיתה גאוותנו או לפחות הכלי שבו בטחנו, כבר איננו יכול שנסמוך עליו. הא

אלא דווקא כשאיננו במיטבנו, כשאנחנו פיזיים האלו מתרחשים אצלנו לא כאנשים צעירים 

טחון ביכולות שלנו אובדת. זה מצב של אי בטחון, של אי ידיעה יבמצב של חסר. תחושת הב

. לגורם של פחד כולם התייחסו. איננו יודעים אם נוכל ללכת מבלי למעוד, לרוץ ליראוזה יכול 

ן יעתים תחושת העניכדי לתפוס את האוטובוס בתחנה, ללמוד שפה חדשה. ויותר מכך, ל

שלנו בכל מה ששימח אותנו בעבר אובדת. ספרות, אמנות, מחול, מאבדים את כוח משיכתם 

ים עבורנו. האם זה מדכא? זה כבר חץ שני. מהבחינה הזאת הזדקנות היא אחד יואת יופ

ווכחות באמת, הפצעה של יהמצבים הטובים יותר לעבודה רוחנית, כי הוא מאפשר לנו ה

התפכחות לגבי המצב האנושי. איננו יודעים מה תהליך ההזדקנות צופן בחובו תבונה, של 

 עבורנו. צריך אומץ רב כדי להזדקן.

 

ת היופי והתרופות נשענת על עיוות תפיסתי של מלחמה בהזדקנות הפיזית, של יכל תעשי

על  ,50ולהיראות כמו בן  70חוסר כניעה לתהליך טבעי, של תמיכה ב'בון טון' של להיות בן 

סיונות להתנגד למשהו שאי אפשר להתנגד לו. וכאן אני רוצה להדגיש את ההבדל בין יהנ

מדע אריכות , כוודה-איור ,הרפואה המערבית לרפואה ההודית הקלאסית בהתייחסות לזקנה

הימים ]איור=חיים וגם בריאות, וודה=מדע[. גם הרפואה המערבית מדברת על אריכות ימים. 

י יש בין מדע אריכות הימים ההודי למדע אריכות הימים המערבי. אבל איזה הבדל תהומ

הרפואה ההודית מבקשת למנוע מחלות ולהאריך ימיו של אדם רק כדי שיוכל להגיע 

(, לאחר שהשלים בחייו מעגל שלם של אדם. מדע mokshaווכחות, לשחרור, למוקשה )ילה

 למה הוא מכוון? -אריכות הימים המערבי 

 

ת שלנו להודות בהיחלשות, בקריסה ובמחלות משתנה והופך להתמסרות אם חוסר המוכנו

שם מתגלה השחרור. כי  -לחם בו ילמצב הפיזי מתוך תבונת חוסר הטעם וחוסר הצורך לה

אילו איכויות זקנה נושאת בחובה? לא רק של אבדן אלא גם של שחרור. התמהיל תלוי באדם 
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ם. אי אפשר להגיע לזקנה ולחוש שחרור אם וזו כבר שאלה של עבודה פנימית של חיים שלמי

לא עשינו עבודה של התפכחות. זקנה נושאת בחובה איכות של התפכחות. אם אנחנו 

זה נפלא! איכות נוספת היא של  -מצליחים להתפכח מבלי שאכזבה או מרירות תתלווה לכך 

בקוצר ידינו מה שכל ילד בן עשר מבין. אם הודאה את הודאה בקוצר יד. קוצר ידינו להבין 

זה נפלא! איכות נוספת של הזדקנות היא זו של ויתור  -אינה מלווה בתחושה של תבוסה 

עמוק. אנחנו כבר לא נוכל להגשים את מה שרצינו ולא הספקנו או להמשיך ולעשות את מה 

 זה נפלא! -כה רב במשך השנים. אם נוכל לוותר  ןבכישרושעשינו 

 

קציר פירות הקאמה שנצברה בחיינו, פרי כוונותינו  קציר. עת עתותזקנה והזדקנות הן 

במחשבה, בדיבור ובמעשה. בזקנה אנחנו אוכלים את פירות הקאמה שנצברה. לעיתים הם 

מרים עד כדי כאב. שירה של אנה מרגולין המסכם את חייה כפי שנחקק על המצבה שלה 

 מזעזע אותנו בישירותו:

 

 היא ]עם שדי השיש הקרים שלה 

 ועם ידיה הדקות, הבהירות[, 

 היא פזרה את חייה לריק, 

 על זבל, על שום דבר.

 אולי רצתה זאת כך, אולי השתוקקה 

 לשבעת סכיני הכאב,  לאומללות הזו,

 לשפוך את יין החיים הקדוש, 

 על זבל, על שום דבר.

 עתה היא שוכבת בפנים רצוצות, 

 עזבה את הכלוב, רוחה המבוזה כבר 

 רחם עליה ושתוק.  עובר ארח,

 .אל תאמר שום דבר

 

-גוט ופורסם במוסף התרבות של עיתון 'הארץ' ב-שיר המוות הזה תורגם על ידי קרן אלקלעי

25.5.15. 

 

לצד )בכוונה איני אומרת לעומת( שירה של אנה מרגולין, ישנו השיר של הנזירה סונה מתוך 

  תוך קאנון הפאלי, שאותה בכוונתי לתרגם:התריגאטה, שירת הנזירות מ

 

  סונה: אם העשרה

 עשרה ילדים בִקְרבי נשאתי, בעֵרַמת הִמְצָרפים האלו ]כלומר, גופה[.

 נחלשתי מכך, בזקנותי פגשתי בנזירה.

 מצרפים, מימדי חושים ואלמנטים, היא ִלְמדה אותי את הדהאמה:

ֲערי, והתנזרתי.  ִגַלחתי ש ֵ

 ימים בדרך-בעודי עולתבשומעי את הדהאמה 

 עיני השמימית ִטהרתי בזה ֶהֲעָבר.

 מחזורי חיי הקודמים נודעו לי, ממוקדת היטב ָבֶאָחד.

 היאחזות.-מדיטציה על ריקות פיתחתי, נטולת נושא, נטולת גבולות, מתוך אי

 עץ שגזעו נכרת. -שחרור מלא מנטל חמשת המצרפים 
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 אני יורקת עליך זקנה.

  לידה הושמדה.

 

שנים.  40-אמא שלי תמיד אמרה לי שאינני מבינה זקנה. ברור. היא היתה מבוגרת ממני בכ

זקנה יכולה לשמח אם  שלי היא התקרבה לשנתה המאה. 60-כשאני הייתי בתחילת שנות ה

השכלנו להיות, להתמסר, להיות ערים לתהליך ולומר בהשלמה "זה כך. הנה 'זה' שתמיד 

עוררנו, נ בֹונּו, הפכנו נבונים, זקנה היא פתח של שחרור. " אם הת.אמרו לנו שבוא יבוא

שחרור במובנים שונים. במובן של האפשרות להיות ישרים. כבר איבדנו כל כך הרבה ומשא 

רב שעמסנו עלינו במהלך חיינו אינו מכביד עוד. כי אז אנו נפרדים מן ההתהוות החוזרת 

 כגלגל.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathleen Dowling Singh, The Grace in Aging: 

Awaken as You Grow Older 

Wisdom Publications 2014 

 

 

ספר זה הוא הזמנה להיעזר בהזדקנות כדי להתעורר וללמוד 

ות איננו איך לחיות בחן ובחסד. כמו המוות, נושא ההזדקנ

מדובר לרוב, ורובנו מעדיפים להתעלם ממנו. הספר מביא באופן 

סדור, פרק אחר פרק, אסופה של השקפות ותרגולים 

בודהיסטיים שיכולים לאפשר לנו לפגוש את תופעות ההזדקנות. 

-כך הוא מציע לנו להיפתח לסופיותנו, ולהשתחרר מהרגלים לא

ה, לשפוט את בריאים, כמו הנטייה שלנו להיאחז במה שהי

עצמנו על מה שאיננו, או להתייסר בגלל חוסר השלמות שלנו. 

בסופו של דבר מציעה לנו המחברת לפתוח את הלב בחמלה 

ובעדנה, ולהרפות מהסיפור של חיינו כדי להתעורר לדברים 

החשובים באמת. הזדקנות כשלעצמה אינה מובילה לבשלות 

כיצד ליצור את  רוחנית, אבל ספר זה מגיש לנו עצות פרקטיות

 התנאים אשר יסייעו לנו לצמוח בבהירות, אהבה, ושלום. 

 

 

 

 

 המלצה על ספר
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הפליאה שבהשתנות 
 הדברים

 
 

 כרמל שלו
 

 

אתיקה של -כרמל שלו ממייסדות תנועת חכמת ההזדקנות. דוקטור למשפטים וחוקרת ביו
חקירה מעוגנת בגוף  לידה, חולי ומוות. הולכת בדרך של בודהיזם מערבי חילוני דרך עיון,

. תרגמה עם ערן הרפז את "בודהיזם ללא אמונות" מאת סטיבן בצ'לור ותרגול בחיי היומיום
 צ'י גונג לטיפוח איכויות הלב. –ומלמדת גם שנג ז'ן גונג  .(2015ביתן -)הוצאת כנרת, זמורה

 
*  *  * 

 

טבעו של עולם להשתנות. שום דבר אינו סטטי, הכול בתנועה, כל הזמן. בין קטבים של צער 

ר וחום, חיים ומוות, כל התופעות שאנו חווים בוקעות ודועכות, באות ושמחה, לילה ויום, קו

והולכות, מופיעות ונעלמות. על פי שירה עתיקה של דוגן אפילו הרים מהלכים, כנהרות, כבני 

האדם. מפעם לפעם רועדת גם האדמה. לפעמים על הדברים היציבים ביותר אי אפשר 

 לסמוך.

 

מתרבים ומתמיינים והנה לפתע נולד תינוק. ילד נהיה זרע מפקיע ביצית, תאים מתחלקים, 

נער, נערה הופכת אישה. איש ואישה מתבגרים ומזדקנים בדרך הטבע, ואז נפרדים מן 

העולם. מיליארדים של אנשים מתהלכים בעולם, וחייהם אף לא ניד עפעף בהיסטוריה. 

וח, עד שקמלים ונובלים, מיליארדים של עולם ומלואו באים והולכים. מתנועעים כעלה נידף בר

 ונושרים חזרה לאדמה.

 

בתהליך ההשתנות שאנו חווים בהזדקנות, אנו פוגשים ארעיות. הגוף נחלש, היכולות 

דועכות, הקצב מאט. הדברים אינם כפי שהיו. רבים מאבדים תעסוקה ומעמד. חלקנו הופכים 

ם אף אחד לא ממש לסבים וסבות. אלה שלא עלולים לתהות מהו תפקידם ומקומם בחברה א

אייג'ינג. לא טוב להיות זקן. -צריך אותם. קשה לפגוש את הקושי. המסר התרבותי הוא אנטי

זקנה זה לא דבר נחמד. החברה סוגדת לנעורים, והיינו רוצים להישאר צעירים לנצח. לכן יש 

 שם, לא פה.  -נטייה להכחיש ולהדחיק. אנחנו לא זקנים, הזקנה היא ממנו והלאה 

 

נו רואים את עצמנו כפי שאחרים רואים אותנו. אני זוכרת את התגובה של אמא שלי אינ

כאשר ניסינו למצוא לה מקום מגורים לאחר שאבי נפטר. נסענו איתה לאחד הכפרים של 

הדיור המוגן בשרון, וסיירנו במקום, שהיה נקי ומצוחצח ונעים למדי. אבל אמא לא שבעה 

שהיא לא רוצה להיות עם "כל הזקנים האלה". היא לא נחת. כשיצאנו משם היא התאוננה 

 תפסה שגם היא זקנה בדיוק כמותם.

 

קשה לראות את תהליך ההשתנות. הזדקנות זוחלת בשקט לאט, ומגיחה לפתע. אולי נראה 

אותה בהשתקפות שלנו בחלון ראווה כשאנחנו הולכים ברחוב, ונשאל את עצמנו בתדהמה: 

י נראה את ההזדקנות בפנים של חברי ילדות שאנחנו פוגשים מה? הזקנה הזאת זו אני? אול

 ו: גם אני נראית כזאת זקנה בעיניבפגישת מחזור אחרי עשרות שנים. ונשאל את עצמנ
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אחרים? אולי יום אחד נביט בראי ונראה פתאום קמטים בעור מתייבש ומצטמק. ואולי זר פנה 

כמו צעיר שקם בנימוס באוטובוס  –אלינו ביחס שמצביע על כך שהוא רואה אותנו כזקנים 

ומציע לנו מקום לשבת, או נהג חסר סבלנות שעוקף אותנו ומפציר בגסות רוח: נו, סבתא, 

 תזוזי כבר.

 

רצויות. היום -בהשתנות הדברים אנחנו נפרדים מדברים אהובים ונקלעים לנסיבות בלתי

כל הזמן מיום בואנו לעולם,  אנחנו בריאים ועצמאיים, מחר אולי כבר לא. והמוות שאורב ונוכח

נדמה כקרב ובא, קרוב יותר מתמיד. זה מצב קיומי של חוסר שלמות. החיים אינם גן עדן, כי 

 אם רוויי צרה ומצוקה, בוקה ומבולקה. ואינות המוות שזורה בהם מטבעם.

 

אנחנו רוצים לשלוט בדברים והם אינם ניתנים לשליטה. גם אם נאכל ונישן טוב, נפעיל את 

גוף, נשמור על המשקל, ונמתח את הפנים, עדיין אנחנו מזדקנים, כי זה טבע הדברים. ה

העולם איננו כפי שאנו רוצים, הוא מתנהל כמו שהוא מתנהל, ולאלה שזוכים להאריך ימים אין 

 מנוס מהזדקנות. 

 

אנשים רבים אומרים שהם לא פוחדים מן המוות, אבל הם פוחדים מהתהליך שמוביל בסופו 

ות. אף אחד לא רוצה לחלות בדמנציה, אף אחד לא רוצה להפוך לחולה סיעודי ולהיות למו

תלוי בזולת לתפקודי היומיום הבסיסיים. אבל בזכות הרפואה המודרנית שמאריכה חיים, 

 נסיבות אלה צפויות לרבים. 

 

נחת. אם -שלמה. אכן אי-האורגניזם דועך, התחלואה רבה מתמיד, וההחלמה איטית ובלתי

א עוצרים להביא לכך תשומת לב, בדרך כלל נמצא שהלכנו לאיבוד בתוך הגוף. אם הגוף ל

פחות  אז 'אני'פחות יפה ממה שהיה,  . אם הגוף נראהכואב או חולה, אז כואב 'לי' ו'אני' חולה

 יפה. אנחנו מזדהים עם הגוף. הגוף הוא שלי. השריטה הזאת על היד היא שלי. 

 

לבול. אנחנו לא רואים את הדברים כמות שהם. מה זה הגוף ההזדהות עם הגוף יוצרת ב

נראה שהוא לא עבד  –הזה? האם הוא אני? אם נתבונן, אם נתרחק ונסתכל על הגוף כגוף 

שלי, הוא לא שייך לי, והוא לא אני. במקום זאת אפשר לראות שזה כלי תפקודי שמאפשר לי 

יכולתי באותה מידה להיות נמלה או לנוע בעולם ולהתקיים כבן אדם. זה לא מובן מאליו. 

פרח. אפשר לבוא לעולם בכל מיני צורות ואנחנו זכינו לבוא לעולם עם גוף של אדם. גוף זה 

 אינו שלי. זה גוף.

 

אם אני רואה את השינוי בגוף שאיננו לרוחי כמות שהוא, מבלי להיות שבויה בו, יש מקום 

להתלונן ולקטר על הדברים, כמה נורא  ,לבכות לרבים יש נטייהלתודעה לנוח ולהיפתח. 

להזדקן כשהדברים לא כמו שהיו פעם. כולנו מדברים את השיחות האלה עם עצמנו, מצרים 

. אבל אפשר במקום זאת פשוט להיות עם הגוף בתור גוף, במידה זו או אחרת על אובדן

אני לחוש אותו בתור שכזה, בתור מה שהוא ולא שום דבר אחר, בדיוק כמו שהוא. אם 

נחת יכול להפוך לסימן -מפסיקה לברוח ממה שקורה, פתאום נוצר מרחב של תעלומה. האי

 שאלה. העולם הזה אינו אמין, הוא אינו קבוע. אז מה הוא?

 

נודע מקסים, -נודע מפחיד. ובה בעת אם רק נשים לב נגלה שהבלתי-ללא משים הבלתי

וע ואינו אמין, אפשר להתמסר הנחת שהעולם אינו קב-מעורר פליאה. במקום להיאחז באי

 אמין הוא פשוט פלא גדול. הכול משתנה כל -קבוע והלא-להשתנות הדברים ולראות שהלא

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/


 
 

  

 
 - 17 - 

 2016יוני -מאיגיליון        

        

www.buddhism-israel.org                      הזדקנות 

 

. כל מופלאהזמן. באמת אי אפשר לבטוח בדבר, אבל היתרון הוא שכול מה שנקרה לנו נהיה 

 תעלומה. פךמה שמזדמן מרגע לרגע הו

 

ת, מציעים לאנשים עיסוקים אחרים. למשל, כשרוצים להפסיק הרגל רע או להיגמל מהתמכרו

כשרוצים להפסיק לעשן אומרים לאנשים ללכת לשחות כל יום, או לעשות הליכה נמרצת 

הנחת: לשאול. להיות שאלה. להיות בתוך הרגע ובתוך -בפארק. אז הנה הצעה להיגמל מאי

ך חיינו הזרם של ההתרחשויות, בסקרנות, בפתיחות ובפליאה מההרפתקה הזאת שהיא מהל

עלי אדמות. אין ספק שלכל אחת ואחד שקוראים דף זה היו חיים שהם פלא אחד גדול 

מראשיתם ועד לרגע הזה. מה טומן העתיד? לא נדע. יש רק רגע זה, עכשיו. האם אפשר 

 למצוא אומץ להיפתח אליו?

 

לי  אנשים רבים אינם רוצים לפגוש את ההזדקנות. הם אומרים: אני לא זקן, אז מה אם יש

שער אפור? או: למה להתעסק בהזדקנות? זה לא נעים. אבל יש אחרים שאומרים: מעולם 

לא הרגשתי כל כך נמרץ, עסוק בטוב. או: רק עכשיו אני מרשה לעצמי להיות מאושר. אכן 

 זקנה באה עם ברכותיה, והיא עשויה להיות כמו יין משובח שבשל מבלי להחמיץ. 

 

ד נחמדה. אולי אנחנו עכשיו בגיל השלישי, ומעולם לא היה כל ההזדקנות לא תמיאכן, עדיין, 

כך טוב, אבל באופק אפשר לצפות לגיל הרביעי שהוא רווי כאב וסבל של מוגבלויות גופניות, 

 רגשיות ושכליות. אז איך נוכל להיערך לכך?

 

יבים השינויים של ההזדקנות יכולים להיות מפחידים או מלהיבים, מכבידים או מקלים. לא חי

לסבול. סבל אינו טבוע בהשתנות הדברים. זה תלוי ביחס שלנו אל השינוי. אין טעם לברוח 

מן ההזדקנות, אין מה להכחיש או להדחיק. אפשר להתבונן בה, מבלי לרצות שהדברים יהיו 

אחרת ממה שהם. המשמעות היא להיווכח בשינויים שמתחוללים מעצמם ומטבעם, לראות 

אם זה מהיחס של הסביבה, ובין אם זה ממה שעינינו רואות במראה אותם כמות שהם, בין 

הנחת, לראות את הדברים נכוחה, ולקבל -או ממה שאנו חווים בגוף. אפשר לתת מקום לאי

 אותם כמות שהם מבלי להתנגד, כי מתוך הקבלה יכולה לבוא חכמה.

 

לה להשתחרר. נחת יכו-כאשר אנחנו מפסיקים לברוח מהדברים כמות שהם, אחיזתנו באי

אנחנו רגילים לעסוק במה שלא לרוחנו, מה שלא מתאים לנו. אבל אם נרשה לעצמנו לפגוש 

 –את ההווה כמות שהוא, מבלי לנסות לי פות אותו, ואם נבוא כסימן שאלה אל הרגע העכשווי 

 נחת במסתורין של הבלתי נודע.-נוכל אולי למצוא תחליף לאי –עכשיו ועכשיו 
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 שתנהמאני 

 יעקב רז

 מודן הוצאה לאור', כך שמעתי'מתוך 

 

 

 מאט, נחפז לפעמים

 פה ושם שם לב

 מזקין

 חולה מעת לעת

 כמו פעם

 

 אמות. לא יודע מתי, לא יודע איך

 לא אקח איתי כלום

 שיניי ינשרו, אחת אחת

 יופיי לא עוד

 הקמטים עוד ועוד

 גבותיי הלבינו מזמן

 

 היום לא כתמול

 הלחי שונה במראה

 יפי הזקן בגווניםז

 עכשיו יותר מאז

 

 את מחט האורן צריך לקרב לעיניי

 האצבעות קשות יותר על פסנתר מזדמן

 בפארק הירקון

 ליד אותו תינוק, שנראה רחוק מתמיד

 קרוב מתמיד
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 הזדקנותה ותמנוא
 

רוך ושאילה שליוב  
 

 

 

הוסמכה על ידו כמורת תלמידה ותיקה של המסטר לזן תיך נהאט האן, ו ,שאילה שליו
. מלמדת בודהיזם, 2002משנת   (OI)" . התקבלה למסדר "לב אחד2010-ב הדהרמ

, וחובבת מוסיקה, החברתית דרך הדהרמ-מיינדפולנס ומנחה קבוצות. פעילה במעורבות
 .גונג-גינון, קריאה וצ'י

מך על ידו להיות דהרמאצ'ריה בראשית המכובד תיך נהאת האן והוסל תלמידו ש ,רוך שליוב
הלב, מנחה סדנאות לימוד ומפגשים קבוצתיים, -. כיום הוא מלמד את דרך תשומת2011

 .מלווה רוחני ליחידים ועורך טקסי חתונה
 

*  *  *  
 

נתמך על ידי סוג של שאיפה, מעין תשוקה,  התיך נהאט האן ציין בפנינו לא אחת, שהבודה

 -ריפוי ושמחה  ,יים בעולם, להביא לידי התמרהסוג של אנרגיה, למזער את מידת הסבל הק

 חשובים.  -בעצמנו ובאחרים. ושאנרגיה זו, שאיפה זו 

 

והוסיף, שכאשר אנו יודעים איך לעשות זאת, נזכה בהרבה יותר אנרגיה, שמחה ושאיפה 

ביותר יכולות להתמיר את המצב סביבנו. דבר זה,  נזכהלהתמיר את מה ששלילי בתוכנו, ו

 נטי לכל גיל.ווהינו רל

 

עלינו להיוולד כנולדים מחדש בכל רגע של חיינו. יש אנשים שיאמרו, "אני זקן מדי להתחיל 

 " אך אם נביט לעומק, נראה שזה אפשרי בכל גיל..מחדש

 

במהלך חיינו עשינו שגיאות. כבני אדם, זה בלתי נמנע. אפשר וגרמנו סבל לאחרים, ופגענו 

טים. אך תמיד אפשרי בשבילנו להתחיל מחדש, ולהתמיר באהובינו, בעמיתינו, ואנו מתחר

שגיאות. לשגיאות יש תפקיד במהלך הלימוד שלנו, ואל לנו להיתפס בכלא של האשמה 

 עצמית, בגלל שגיאות שעשינו בחיינו.

 

באם אתה יכול ללמוד מהשגיאות, אתה כבר הצלחת להתמיר זבל לפרחים, למען השמחה 

ת הבאים. הרבה פעמים שגינו בגלל חוסר מיומנות, לא בגלל הדורושל שלך, של אבותיך וגם 

 שרצינו להזיק. 

 

מנים וזוהי אומנות ותרגול, לעשות את ההתמרה. אך רצון, זה לא מספיק. עלינו להיות א

הקשבה עמוקה, דיבור, עשייה, אלו הם חלק מאומנות  בתרגול שלנו. הליכה, נשימה, אכילה,

תוכל לייצר הרבה אושר ושמחה סביבך, ובתוכך. על כולנו  החיים. ובזכות היותך אומן טוב,

 ללמוד את אומנות החיים. זו לא שאלה של רצון טוב, זו שאלה של אומנות. 

 

"חוסר המיומנות ניתן להתמרה. כאשר ההתמרה של  .הלימוד הבודהיסטי מאד ברור

 " .התודעה מתרחשת, נהיה יותר מיומנים. נהיה אומנים
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רה, השחרור כבר שם. יש לנו הרגלים שמונעים מאתנו להיות נוכחים. ינד בהתמיכאשר המ

אנו חוזרים על הרגלים שלנו ללא תשומת לב, ללא כל מחשבה. טבעם של הרגלים אלה, 

שככל שנעשה משהו יותר פעמים, נעשה את הדבר הזה יותר ויותר. אך ההתמרה אפשרית. 

עות, כבר מביאה אותנו למצב טאי טוען שהליכת מדיטציה ברציפות במשך שלושה שבו

שכאשר נצטרך לעמוד בתור לאחר מכן, או נהיה בשדה תעופה, כבר נהיה הרבה יותר 

 רגועים.

 

נדפולנס ומדיטציה יהודית, ייהרב דוד זלר ז"ל, ירושלמי שהספיק בחייו להיות מורה למ

 שלה התמרהעל הוא מספר בין היתר,  .מספר בספרו על קורות חייו ,בודהיסט, ומטפל

הרגלים" שלנו, דרך פרשנות מעניינת ששמע על אברהם אבינו מפיו של הרב ה"אנרגיית 

גם ללכת לעצמך האמיתי הוא שלמה קרליבך ז"ל. כאשר נאמר לאברהם "לך לך", פירושו 

להיכנס פנימה. וכאשר אברהם  ",לך לעצמך"פירושו המילולי גם  ",לך לך"כי  .נשמה שלךלו

רשו לי "אנא ה ופנה וביקש", םדבר, קרא לעברם "חכו, אדוניזרים שעברו במ אנשיםראה 

' זהה רגל'גם האכיל אותם. קרליבך ציין שהשורש של המילה הוא , ו"לרחוץ את רגליכם

עודד את שומעיו לפתוח את ליבם למה שאברהם אומר, הוא ו '.הרגל' לשורש של המילה

אחר כך תוכלו לשבת  -ם שלכם להתמיר את ההרגלי ,קרי "כם,ירגל רחוץ אתאנא הרשו לי ל"

 תחת העץ. 

 

ומסתבר שגם אבותינו, תמימי דעים שהרגלים ניתנים  מדעי המוח, יחוקר , טאי,ההבודה

 לשינוי, ובכל גיל. 

 

משופעת בטראומה השינוי הרגלים עשוי לעזור לנו במיוחד בהיותנו בני אדם החיים בחברה 

ינה בחירה בדרך שמובילה לשחרור והמנוהלת בתבנית של הישרדות. ההתמרה האישית ה

 יותר שמחה, אושר ותקווה. לממתחים, ו

 

הנמנים על הגיל השלישי,  וביניהם גם כאלהסיון האישי שלהם, ירבים שהגיעו לכך דרך הנ

מעידים על עצמם שמעולם לא הרגישו מאושרים ונינוחים כמו בשלב הזה של חייהם. ניכרים 

 התכוונות, וביחסי הגומלין במשפחה ובקהילה. שינויים בולטים בדפוסי התנהגות, ב

 

, לפני מותו עודד את כולנו למצוא את המפלט בתוך עצמנו, לא לחפש בחוץ. הכל ההבודה

המדיטציה, ויכולתנו לזהות ולחבק את הרגשות המגוונים שלנו,  את מצוי בנו, עלינו רק לגלות

 פנימית. האת הפחד, ואת החוכמה 

 

לב והיכולות שלנו לחבק את כלל הרגשות שלנו, כולל פחד, -מתהיתרונות של תרגול תשו

נם חלק מחכמת ההזדקנות. כל אלו נכחו בשיחה שהנחינו בכינוס המשמעותי של "חכמת יה

ההזדקנות", שנערך בכליל. רבים שיתפו מתוך נסיונם האישי בדוגמאות מחייהם ועל כך 

החכמה של להיות מסוגלים לחוות זהו רגע של קסם.  - שכאשר מצליחים להיות ברגע ההווה

ולהעריך את רגע ההווה, הינה גם תוצאה של ההכרה שכולנו וכל מה שסביבנו נתון לשינוי. 

העוצמה של ההכרה במציאות זו, יוצרת הערכה של מה שקיים, ומעצימה אותנו בגילוי 

 משמעות החיים.
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  דרך הטבע להזדקן
 

 רחל שקדי
 
 

 

ות תנועת חכמת ההזדקנות. מטפלת גופנית בדרך הנוכחות, מתרגלת רחל שקדי ממייסד
רוחו של רמנה מהרישי. חיה שנים בהודו, מדריכה  על פימדיטציה, חקירה עצמית ואי שניות 

 דרך הנוכחות בארץ ובעולם.
 

*  *  * 

 .אין מנוס מזקנה –דרך הטבע אני אזדקן 

 .אין מנוס ממחלה –דרך הטבע אני אחלה 

 .אין מנוס ממות –ני אמות דרך הטבע א

 .אין מנוס מפרידה –דרך הטבע כל היקר ואהוב ישתנה 

 .אין מנוס מתוצאות מעשי –מעשי הם רכושי היחיד, קרקע תחת רגלי 

 

למות  חמש התזכורות מאפשרות לנו פשוט לזכור שזה דרכו של הטבע להזדקן, לחלות,

לזרום עם נהר החיים  והשאלה היא האם אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו .פרדיולה

עצם זכירתן  .אחז ברצון להחזיק את מה שכבר עברילחם ולהילה מתעקשיםאו  ,בהתמסרות

 .של חמש התזכורת מאפשרת לנו להרפות ופשוט להיות

 

 .ובעשייה שלנו יש תוצאה. אין זה בשליטתנו

 

וש זאת מרגע שאנחנו נולדים תהליך הזקנה מתחיל, אך רק בהזדקנותנו אנחנו מתחילים לפג

הוא תהליך פרידה מהחיים המפגיש את הסופיות של החיים עם  בעוצמה. תהליך הזקנה

הריקוד השלם והמושלם של החיים עם  ,החיים עצמם. אנחנו חווים זאת לאורך כל חיינו

 .המוות, שהם אחד, זורמים לתוך הנצחיות של אין אני

 

או לנסות לשנות אותו, אז הוא כשאנחנו מתמסרים לכל דבר כמות שהוא, מבלי לדחות אותו 

ובמודעות. זה בא לידי ביטוי בספונטניות, בטוהר. כהוויה הטהורה  שזה נחווה במלואו כמו

 .שמגשימה את עצמה

 

הגוף שלנו הוא רק תדמית שאותה אנו רוצים להחזיק. זה  ,כמו כל מה שמתחיל או מסתיים

ו את התדמית הזאת בנחישות, ששומר אותנו בתוכו בכל מהלך חיינו. עבדנ מעין בית כלא

 .לשמור על החזות הצעירה, עמלנו להחזיק אותה בכל הכוח שלנו

 

ל משתחרר ומאפשר לחדש לזרום ובהתמסרות שלנו לתהליך הטבעי של ההזדקנות, הכ

 .פנימה

 

שניות )״אדוויטה"(, כתב דברים -ניסרגדטה מהאראג', מהמורים הגדולים בני זמננו של האי

  :זה״ הוא אלה בספרו ״אני
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כשאתה יודע שהמוות מתרחש לגופך ולא לך,  .״הממשי לא מת. הבלתי ממשי מעולם לא חי

אתה האמיתי הינך נצחי  .כמו בגד שאין בו חפץ אתה פשוט צופה כיצד הגוף נושר מעליך

צורך ואין כל הכרח  ומצוי מעבר ללידה ולמוות. הגוף ימשיך להתקיים רק כל עוד יש בו

 ״שיאריך ימים.

 

באחד המסעות הראשונים שלי להודו, מצאתי את עצמי בטירוואנאמאלי שבדרום הודו 

שירות טלפונים )  STDכשאני יושבת בתוך תא מטר על מטר של  ,משוחחת בטלפון עם בני

ונפעמת מהתגלית של החיים בהודו, אני שומעת מרחוק  לחו״ל(. אני זוכרת איך בעודי נרגשת

ומופיעה לפני תהלוכה של אנשים  ,תופים, כלי נשיפה ורעם נפציםקולות מחרישי אוזניים של 

אני משחררת קריאת התפעלות  שזורקים פרחים לאוויר ומחוללים לקול המוסיקה הרועם. ואז

ומיד לאחר " ...תהלוכה מרהיבה ו״ואוו, יש פה איז לבני שנמצא בצד השני של קו הטלפון:

 .״... זאת הלוויה!״ אני פולטת אנחה, מכן

 

עבורי זה היה גילוי של היבט נוסף של שילוב המוות בתוך החיים, צעד נוסף להבנה שהם 

 .אחד

 

הטקסים ההינדים מאפשרים לקרובים להתעמת עם האבל שלהם, להיות במגע ישיר עם זה, 

את המת  .ל פתוח וגלויוהלאה. לכן בכל מה שקשור לקבורה, הכ לקבל את זה ולהמשיך

א גלוי, לבוש בלבן ועטוף בפרחים. הקרובים מגיעים לקחת חלק משכיבים בפתח הבית כשהו

כשהם מביאים עמם פרחים, עוברים על פני המת ונושקים לכפות רגליו. ואחר כך  בפרידה

חלק אינטגרלי כ ,בפתח הבית ,ל מתקיים ברחובומסביב לו. הכ מצטרפים למשפחה היושבת

התופים  ותקול ,שבים, סאון הרחובוה עם החיים הזורמים להם ברחוב, הרוכלים והעוברים

 .המתאבלים עם קריאות השבר והבכי של יםשמכריזים על בואם של הקרובים ומתמזג

 

פניו מופנים לכיוון הבית  ,נהוג לשרוף את הגופה באותו יום. כשהלוויה יוצאת מביתו של המת

שפחה להיפרד מביתו. כשהוא מובל ברחוב, גלוי ועטוף בפרחים, המ על מנת לאפשר לו

התופים ולרעש הנפצים. כשהם מתקרבים למקום  וחברים מלווים אותו ומחוללים לקצב

את הדרך החדשה שמצפה  השריפה נהוג לסובב את המת כשפניו לכיוון המשרפה כדי לקבל

 .לו

 

 .והנה עוד מפגש מרתק של השילוב הבלתי נפרד של החיים והמוות

 

 .אחת בלתי נפרדת מהמוות כך שבהחלט אפשר להתבונן בנהר החיים כזרימה

 

 .זקנה, מחלה ומוות, כך שטבעו של נהר החיים לזרום עם לידה
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 הדרשה אודות הזקנה
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Jarā-sutta הוצאת כרמלשירת הארהספר 'מתוך "פרק השמיניות" ב ,' 

 : אביתר שולמןוערך םתרג

 

 חיינו קצרים ביותר.

 האדם מת בן פחות ממאה שנים,

 חי יותרוגם אם 

 הוא מת מזקנה

 

 אנשים סובלים ביחס למה שהם מחזיקים בו כ'שלי'

 שהרי הדברים שמחזיקים בהם אינם נצחיים.

 כשהאדם רואה "דבר זה כבר איננו עוד",

 אל לו לחיות את חיי הבית

 

 אותו הדבר שלגביו אדם חושב "זה שלי"

 עוזב אותו במוות.

 כשהוא יודע זאת, החכם, ההולך בדרכי,

 יטה אל תפיסה של שייכותלא י

 

 כפי שאדם שהתעורר

 אינו רואה דברים שראה בחלום,

 כך ממש הוא אינו רואה את יקיריו

 כשהגיעה שעתם והם עברו מהעולם

 

 אנשים מפורסמים, שאנשים מבטאים את שמם,

 לאחר שחלפו מכאן

 כל שנותר מהם הוא שמם

 

 כרמל שלוצילום: 
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 הכמהים לדבר בו הם מחזיקים כ'שלי',

 כאוב וקנאה.לא נוטשים סבל, מ

 לכן החכמים, לאחר שוויתרו על השייך להם,

 מהלכים ברואם את השקט

 

  –הנזיר שהתנהלותו מכונסת, שחווה את מושב ההתנתקות 

 יש לגביו הסכמה כי הוא עשוי

 שלא להראות עצמו שוב בעולם הקיום.

 

 יקר,-הנזיר שאינו נשען על דבר, שאינו רואה דבר כיקר או כלא

 ינם דבקים בו,המכאוב והקנאה א

 כפי שמים אינם דבקים בעלה.

 

 כפי שטיפת מים אינה דבקה בעלה הלוטוס,

 הגה.כך החכם אינו דבק בנראה, בנשמע או בנֶ 

 

 לכן המטוהר אינו הוגה בנראה, בנשמע או בנהגה.

 הוא גם אינו מבקש את הטוהר באמצעות דבר אחר.

  .הוא אינו נמשך ואינו מתנתק

 
 

 

 

 

 

נּו  אתֵּ צֵּ נּו וְּ ל. –בֹואֵּ ג  עְּ  מ 

ל. ג  ֹּא ִיתְּ הּו ל צֵּ אִשיתֹו, ק  ֹּא נ שּור רֵּ  ל

נּו הֹוִדיעֵּ ל לְּ ין ִאיש ֲאֶשר יּוכ   אֵּ

אנּו ִין ב  א   מֵּ

ה ן ִמפֹּ א   וְּ

ל.  נּוב 

 
 המאה הי"א, פרסעומר כיאם, 
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 וידאו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לצפייה
 
 

 של 'בודהיזם בישראל' YOUTUBE-ה ערוץ
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'בודהיזם בישראל' בפייסבוק-הצטרפו ל

   משה בראלו רמל שלוד"ר כדורון מלכא, , מרב ראטאבי פאר, אילן לוטנברג,  מערכת:
 

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

 לימוד בודהיסטי על הזדקנות
 מונד'לואיס ריצ ראיון עם

 
 דובר אנגלית, דקות 20

 

 

 מרכבות מלכותיות מפוארות מתבלות, 

 וכמותן מזדקן הגוף הזה.

 אך בשביל הטובים האמת אינה מזדקנת,

 אותה בפני הטובים. הטובים מציגים

 

 בתרגום אסף פדרמן ,151 פדהמדה

 חדש

http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
http://www.buddhism-israel.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ZpIfLyBPnwM
https://www.youtube.com/watch?v=ZpIfLyBPnwM
https://www.youtube.com/channel/UCYEC8D67UyjwzM0zduXqGAA
https://www.youtube.com/channel/UCYEC8D67UyjwzM0zduXqGAA
https://www.facebook.com/groups/107311892646151

