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אתר "בודהיזם בישראל" הוקם בהתנדבות ומציג מגוון של פעילויות בודהיסטיות מכל הזרמים המתקיימות
בישראל וכן ספריית מאמרים בעברית על נושאים בודהיסטיים.
בכתב העת שלפניכם ,אשר מוקדש בכל פעם לנושא אחר ,תוכלו למצוא מבחר חומרים מקוריים ומתורגמים
המציגים את היבטיו השונים .הרחבה וקריאה מעבר לכתב עת זה ניתן למצוא בפירוט רב באתר.
ברצוננו להודות לכל הכותבים ,המתרגמים והעוסקים במלאכת הוצאת כתב עת זה.
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ג'וזף גולדסטין ( )Joseph Goldsteinבין המורים החשובים והידועים ביותר לבודהיזם במערב .הוא
מנחה ריטריטים ברחבי העולם מאז  ,4791מהמייסדים והמורים המובילים של מספר מרכזים
וארגונים בודהיסטיים בארה"ב Barre Center for Buddhist ,Insight Meditation Society :
 Studiesושל  .Forest Refugeמ  4799 -הוא למד ותרגל מסורות שונות של מדיטציות בודהיסטיות
בהנחית מורים מכובדים מהודו ,בורמה וטיבט .הפרסומים הרבים שלו כוללים ספרים העוסקים
בהיבטים שונים של המדיטציה ושל הבודהיזם המערבי Mindfulness: ,A Heart Full of Peace :
 , One Dharma, A Practical Guide to Awakeningסדרות של הקלטות של שיחות Abiding in
 Mindfulnessועוד...

* * *
שלו שת השלבים האחרונים בדרך הנאצלת כפולת השמונה הם מאמץ נכון ,תשומת לב נכונה
וריכוז נכון .יחד ,שלושת השלבים הללו מכונים "סמאדהי" ,כלומר "החלק של הריכוז" בדרך.
למרות שהחוכמה היא שחודרת דרך התעתוע והבורות ,להב החוכמה מושחז ומתחדד היטב
על ידי שלושת הגורמים התומכים הללו.
מאמץ נכון
חשוב שנבין את המאמץ הנכון ,השלב השישי בדרך ,בהקשר של התעוררות .הגורם המנטלי
העומד בבסיס המאמץ הוא ִו ִיריָה ,או אנרגיה ,והוא אחד מגורמי ההארה .אבל כפי שכולנו
יודעים ,ניתן להשתמש באנרגיה לכל מיני מטרות ,מועילות ומזיקות כאחד .ואפילו כשאנו
מ שתמשים באנרגיה שלנו למען מטרות מועילות ,האם אנו עושים זאת פשוט לשם צבירת
קרמה טובה ואושר גשמי ,או שהדבר קשור להשקפה הנכונה אשר משחררת את התודעה?
מניעת הופעת מזהמי התודעה הרדומים
הבודהה הסביר מאמץ נכון כשימוש באנרגיה למען ארבעה מאמצים חשובים .הראשון הוא
למ נוע את ההופעה של מצבי תודעה מזיקים שעדיין לא הופיעו .היבט זה של מאמץ נכון
מצביע על הבנה יסודית של אופן פעילות התודעה .בסוטרות ,התיאור הפרגמטי ביותר של
ניבאנה הוא זה של התודעה החופשיה מהזיהומים של תאווה ,שנאה ובורות .כולנו התנסינו
ברגעי תודעה מיטיבים רבים בהם הזיהומים הללו לא נכחו בתודעה ,אך לעתים קרובות,
כשהתנאים השתנו ,גורמי תודעה מזיקים חזרו והופיעו בתודעתנו .זוהי הפעולה של מה
שנהוג לכנות "מזהמי תודעה רדומים" ,דהיינו מצבי תודעה שאינם נוכחים באותו הרגע אבל
יש להם הפוטנציאל להופיע בכל פעם שמתקיימים התנאים המעודדים את הופעתם.
כבר הבנה זו יכולה להשרות בנו הרגשה של דחיפות רוחנית .כאשר אנו מנהלים חיים שהם
בבסיסם טובים ומיטיבים ,קל להיתפס לשביעות רצון עצמית לגבי הנסיבות הנוכחיות של
חיינו .אבל גם בתנאים המסייעים הללו ,עדיין ישנם רגעים רבים בהם עולים בנו תאווה,
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שנאה או תעתוע .אנו רואים משהו יפה ורוצים אותו; תודעתנו נמשכת אליו .או שאנו רואים
מישהו עושה דבר מה שאיננו אוהבים ,ובבת אחת התודעה מתמלאת בשיפוטיות ודחייה .או
שאנו עייפים ,והתודעה נעשית קהה ושוקעת לתוך תעתוע .לכן ,המאמץ הראשון מבין
ארבעת המאמצים החשובים הוא ז יהוי הכוח המתמשך של הזיהומים הרדומים הללו ,ההבנה
של הנסיבות שגורמות להם להופיע ,ומניעת הופעתם והשתלטותם על התודעה.
במסורת הטיבטית ,אחד התרגולים החזקים ומשני התודעה הוא להגות בכך שהחיים כה
יקרי ערך .הם יקרי ערך כי עכשיו ניתנה לנו ההזדמנות להחליש ובסופו של דבר לעקור מן
השורש את מזהמי התודעה הרדומים הללו ,שהיו איתנו כל חיינו.
כיצד אם כן נתרגל היבט ראשון זה של מאמץ נכון? השלבים הקודמים בדרך ,דיבור נכון,
פעולה נכונה ואורח חיים נכון מספקים את הבסיס ,דרך התנזרות מפעילויות מזיקות .בשלב
הבא אנו צריכים לתרגל קשב חכ ם למושאי החוויה השונים המופיעים דרך החושים .אם
הקשב שלנו אגבי ,אדיש ולא -חכם ,אנו פשוט צונחים אל ההרגלים הישנים של תגובתיות.
עבורי ,אחת האמירות הרדיקליות ,מרחיקות הלכת והמאתגרות ביותר של הבודהה היא
האמירה שכל עוד יש היאחזות למה שנעים ודחייה ממה שלא נעים ,השחרור אינו אפשרי.
אין ספק שדרוש לנו קשב חכם ומתמשך כדי להחליש את ההרגלים המותנים המושרשים כל
כך בתודעה.
נטישת מצבים מזיקים שכבר הופיעו
המאמץ החשוב השני הוא לנטוש את אותם מצבי תודעה מזיקים שכבר הופיעו .דנו קודם
בהרחבה בדרכים הרבות לטיפול בחמשת המכשולים .מתח ילים תמיד עם תשומת לב
למכשולים; אם אנחנו אפילו לא מודעים לנוכחותם ,איך נוכל לנטוש אותם? לפעמים תשומת
הלב עצמה היא כבר מספיקה .אנו רואים את המצבים המזיקים ,וכפי שנהוג לומר בבודהיזם
הטיבטי ,הם "משחררים את עצמם".
בספרו "מסע להארה" כותב דילגו קיינטסה רינפושה" :כעת הצלילות הטבעית של תודעתכם
מעורפלת על ידי אשליות מתעתעות ,אבל ברגע שהערפול יימוג ,תתחילו לגלות את הקרינה
הזוהרת של המודעות ,עד שתגיעו לנקודה שבה ,בדיוק כפי שקו הנחרט במים נעלם ברגע
שהוא נוצר ,מחשבותיכם משוחררות ברגע שהן מופיעות".
אבל קורה שהמכשולים נעשים עקשניים ,ואנו נזקקים לאסטרטגיות נוספות בכדי לנטוש
אותם .באחת הסוטרות ,הבודהה מתאר חמש שיטות לסלק מחשבות מטרידות ומצבי
תודעה מזיקים .השיטה הראשונה היא להשתמש במחשבה ההפוכה ,כנוגדן .למשל ,אם
מופיעה מחשבה זדונית ,אנו יכולים למקד את התודעה באהבה מיטיבה (מטה) .אם ישנו
חוסר שקט ,ניתן להרגיע את התודעה על ידי הרגעת הנשימה .אם ישנה קנאה חזקה ,אנו
יכולים להפנות את התודעה לתחושות של מּודיטָ ה ,שמחה אמפאטית .כל התרופות הללו
נובעות מהבנה שיש לנו שלט רחוק פנימי המסוגל להחליף ערוצים.
השיטה השניה להסיר מצבי תודעה מזיקים שכבר הופיעו היא דרך הגורמים המנטליים של
ִה ִירי ואָ טָ אפָה ,אותם ניתן לתרגם כ"כבוד עצמי" ו"כבוד לאדם החכם" .גורמים מיטיבים אלה
של התודעה מביאים לתחושה מרוממת של מצפון ואחריות .אם נהגה באופן שבו האדם
החכם רואה מצב תודעה או פעילות מזיקים ,הדבר עשוי לסייע לנו מאד במאמץ לנטוש את
מה שמזיק; מסיבה זו ,הגורמים המנטליים הללו מכונים "שומרי העולם" .חשוב לשים לב
שסקירת פעולותינו תיעשה ממקום של הבנה חכמה ולא פשוט תזין את הדפוסים של שיפוט
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עצמי או אשמה .אם משתמשים בהן בחוכמה ,הירי ואטאפה יכולות להעיר אותנו מאחיזתה
של החשיבה המתעתעת.
השיטה השלישית לסלק מצבי תודעה מזיקים שכבר הופיעו היא הסטה מכוונת של תשומת
הלב .אם אנו כבר אבודים בתוך הביצה הטובענית של המכשולים ,אנו יכולים להסיט באופן
מכוון את הקשב שלנו לאובייקט אחר .הערך של אסטרטגיית הסטת תשומת הלב נבדקה
במספר מחקרים ,ב יניהם ניסוי "המרשמלו" המפורסם ,שנערך בשנת  2792על ידי
הפסיכולוג וולטר מיטשל באוניברסיטת סטנפורד ,בנושא של דחיית סיפוקים .מיטשל הניח
לפני ילדים מגש עם סוכריות מרשמלו ,עוגיות וממתקים אחרים; הוא אמר להם שהם יכולים
לקחת ממתק אחד ולאכול אותו מיד ,או לחכות כמה דקות בזמן שהוא ייצא מהחדר ,ואז
כשיחזור יוכלו לקבל שני ממתקים .החוקרים צילמו את התגובות של ילדים שונים לאתגר.
חלקם אכלו מיד את הממתק הראשון .אחרים ניסו אסטרטגיות שונות לעזור לעצמם לדחות
את הסיפוק .יונה לרר ,במאמר שכתב ב"ניו יורקר" בשם "אל תעשה זאת! הסוד של שליטה
עצמית" ,תאר מה שקרה:
הקטעים שצולמו בניסויים הללו ,אשר התנהלו במשך מספר שנים ,הם נוקבים ממש.
הילדים נאבקו לדחות את הסיפוק רק עוד קצת .חלקם כיסו את עיניהם בידיהם או
הסתובבו כך שלא יוכלו לראות את המגש .אחרים התחילו לבעוט בשולחן ,או משכו
לעצמם בשיער ,או ה יכו במרשמלו כאילו היה בובת פרווה קטנה .ילד אחד ,עם שביל
מדוייק בשיער ,הסתכל בזהירות סביב סביב כדי לוודא שאף אחד לא יכול לראות
אותו .אז הרים עוגיית אוראו ,סובב אותה בעדינות ,ליקק את מילוי הקרם הלבן,
והחזיר את העוגיה למגש כשמבט שבע רצון על פניו.
החוקרים מצא ו שאותם הילדים שהיו מסוגלים להסיט את הקשב שלהם למשהו אחר מאשר
הממתקים ,יכלו לעמוד בפני הפיתוי המיידי ולחכות לתגמול המשתלם יותר (במקרה זה,
ממתק נוסף) .אנו יכולים להשתמש באסטרטגיה הזאת בדיוק כדי להרפות מן המכשולים
השונים וממצבי התודעה המזיקים :אנו יכולים להס יט את הקשב שלנו לאובייקט אחר עד
שמצבי התודעה הללו ייחלשו ויעלמו.
השיטה הרביעית לסילוק מחשבות מטרידות היא בדיוק ההיפך :להסתכל עליהן ישירות,
לחקור את מקורן ואת אחיזתן בתודעה .כאן עלינו להיות מעט יותר עסוקים בזיהוי המחשבות
והרגשות המצויים בבסיס המצבים המזיקים ,או הקשורים איתם; למשל ,לעתים קרובות
בבסיס הכעס נמצא פחד ,ובבסיס התשוקה עשוי להמצא שעמום.
בשיטה החמישית ,כאשר כל השיטות הקודמות נכשלו ,הבודהה מציע לדכא בכוח את
המחשבות המזיקות .אחת הדרכים לעשות זאת היא לדמיין את עצמנו יורים במחשבות ברגע
שהן מופיעות ,בדי וק כפי שיורים במטרות בדוכן קליעה -למטרה בלונה פארק .עבורי שיטה זו
יעילה במיוחד עם מחשבות מזיקות שחוזרות שוב ושוב ,שכבר פגשתי בהן כל כך הרבה
פעמים ,עד שברור שאין כאן עניין של הכחשה או של דיכוי רגשות .זוהי גישה שאין בה
רחמים ,אך יש בה מידה של חוש הומור .אני ק ורא לשיטה הזו "דהרמת הקאובוי".
כל הלימודים הללו מזכירים לנו שמדיטציה היא אמנות .בשלב הזה של הדרך ,שלב המאמץ
הנכון ,איננו פשוט עוקבים אחר טכניקה אחת או חושבים שיש רק גישה נכונה אחת .אלא אנו
מבינים את התודעה כהתרחשות הדדית של איכויות מנטליות מגוונות ,התרחשות שהיא
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מלאת חיים ,נמרצת ומשתנה תדיר .אם יש לנו מחוייבות עזה להארה ,אנו נחקור ,נתנסה
ונבחן דרכים שונות לנטוש את כל מה שאינו מיומן .הבודהה היה הפרגמטיסט האולטימטיבי.
הוא לא לימד דֹוגמָ ה ,אלא הורה לנו כיצד להשתמש באמצעים מיומנים ,ולהבין מה עובד.
העלאת מצבים מיטיבים שעדיין לא הופיעו
המאמץ החשוב השלישי הוא להעלות מצבי תודעה מיטיבים שעדיין לא הופיעו .יש דרכים
רבות לסווג את מצבי התודעה המיטיבים הללו ,אבל אולי נוכל להבין אותם בצורה
התמציתית ביותר כשבעת גורמי ההתעוררות  .1בדרך הנאצלת כפולת השמונה ,אומר ְּבהיקּו
בֹודהי:
שבעת המצבים מקובצים יחד כ"גורמי הארה" גם כיוון שהם מובילים להארה וגם כיוון
שהם מהווים את ההארה .בשלבים המוקדמים של הדרך הם מכינים את הדרך
להגשמה הגדולה; בסוף הם נשארים כמרכיבים שלה .החוויה של ההארה ,הבנה
מושלמת ושלמה ,היא בסך הכל אותם שבעה גורמים העובדים יחד בהרמוניה
לשבירת כל האזיקים ולהשגת שחרור סופי מן הצער.
שמירה וחיזוק של המצבים המיטיבים שכבר הופיעו
המאמץ החשוב הרביעי והאחרון הוא לשמר ולחזק את אותם מצבים מיטיבים שכבר הופיעו.
זהו המאמץ להזין ולתמוך במה שהאבהידהרמה מכנה "הגורמים המנטליים היפים" .לעתים
כה קרובות אנו מתמקדים בחסרונות ובשגיאות שלנו ,ומתעלמים מהמצבים המיטיבים הרבים
שמופיעים בתודעתנו במהלך היום.
בימי הראשונים בהודו היתה לי חוויה מעניינת הקשורה בכך .באותו הזמן שהינו ,חבורה
בבֹודגאיה .ערב אחד כשישבנו יחד ,אחת
ְּ
בּורמֶ ז ויהארה"
קטנה של מערביים ,במנזר " ְּ
הנשים אמרה שהיא כתבה שיר על הקבוצה שלנו .המחשבה הראשונה שחלפה בראשי
היתה שאותה אישה ודאי כתבה קטע הומוריסטי ונשכני ,המלגלג בעדינות על חולשותינו
השונות .אך למרבה ההפתעה ,ההיפך הגמור קרה .היא כתבה שיר בחרוזים אודות כל מה
שהיא ראתה כאיכויות הט ובות שלנו ,ועל הערב כולו השתררה הרגשה נהדרת של ֶמ ָטה.
תרגול מומלץ מאד הוא להיזכר בגורמי ההארה ,או בכל אחד מהמצבים המיטיבים האחרים,
להכיר אותם ולהתיידד איתם .בדרך זו אנו יכולים לזהות אותם כאשר הם מופיעים ולטפח
את צמיחתם .כשאנו מזהים את אותם גורמי תודעה יפים בתוכנו ,הדבר מחזק את בטחוננו
ונותן לנו השראה לעשות עוד ועוד מאמץ נכון .תרגול זה שם אותנו בצורה חלקה על הדרך
להארה.
יש כאן חדשות טובות .בספרו "מצויינים :ממה עשויה הצלחה" ,מלקולם גלדוול מציין מחקרים
רבים המראים שמומחיות בכל דיסציפלינה שהיא תלויה פחות בכישרון וגאונות פנימיים,
ויותר במספר השעות המוקדשות לתירגול .איננו צריכים להיות גאונים רוחניים; אנו פשוט
צריכים להקדיש לכך זמן.

1

שבעת גורמי ההתעוררות הנם :תשומת לב ,חקירת התופעות ,אנרגיה ,התלהבות ,שלווה ,ריכוז והשתוות
הנפש (ו.כ).
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המאמץ להשתנות
ג'טסונמה טנזין פאלמו
תרגום :מיכל תשובה
מקור :תודות ל'ידידי הדהרמה'

The Effort to Transform
A Teaching from Ven. Tenzin Palmo Santa Cruz 96

ג' טסונמה טנזין פאלמו (  )Jetsunma Tenzin Palmoנזירה ,מורה ,סופרת ,ילידת לונדון (, )4711
מהמערביות הראשונות שלקחו את נדרי הנזירות במסורת הטיבטית בשנות השישים .בגיל  02פגשה
בהודו את המורה שלה ,קמטרול רינפוצ'ה השמיני .לאחר שש שנות לימוד בקהילה שלו ובהדרכתו ,
פר שה למערה מבודדת שבה תרגלה במשך  40שנים מתוכם שלוש שנים בבידוד מוחלט .סיפורה
הנודע "מערה בשלג"  ,תורגם לעברית .טנזיו פאלמו ייסדה מנזר לנשים Dongyu Gatsal Ling
 Nunneryבהימאצ 'ל פראדש שבהודו במטרה לסייע להתפתחות הרוחנית של נזירות צעירות ,והיא
מקדישה את רוב זמנה לקידום מטרה זו .

* * *
על מנת שנוכל להתמיר את תודעתנו באמת ,תחילה עלינו להתמיר עצמנו כמיטב יכולתנו
לתרגול של דהרמה :כל דבר שאנו עושים ,כל דבר שאנו אומרים וכל דבר שאנו חושבים .אם
נשתמש בכל פעולה של הגוף ,הדיבור והתודעה כתרגול הרוחני שלנו – על ידי פיתוח
מודעות ,יכולת להיות נוכחים ברגע הזה ,ראיה של הדברים בבהירות ובהבנה ,פתיחות של
הלב בנדיבות ואהבה ,התחשבות באנשים אחרים ורגשותיהם – אז ההתמרה מובטחת .אך
אם נחשוב שתרגול דהרמה זה רק ללכת למרכזי מדיטציה ,או שזה דבר שקורה כאשר
מבקר איזה לאמה ,או שזוהי הקשבה בהרצאות ,או ישיבה במדיטציה ,או עשייה של פוג'ה
(טקס מנחה) – אם אנו חושבים שזהו תרגול דהרמה ושאר היום הוא פשוט זמן עודף ,אזי
לעולם ,אפילו אחרי עידנים ,לא תחול כל התמרה.
יש לנו את החיים היקרים האלה כעת .זוהי ההזדמנות שלנו .אם נחמיץ אותה ,מי יודע אם
ההזדמנות תחז ור אי -פעם? כעת זה הזמן בו יש לנו את החופש לתרגל ,יש לנו את המורים,
את האינטליגנציה ,את ההבנה ואת המוטיבציה לתרגל בכנות ,באמת .זה כה נדיר.
אך הבנה אינטלקטואלית איננה מספיקה .עלינו לקחת את הדהרמה ולהשתמש בה .עלינו
לקחת את הדהרמה ולאכול אותה ולעכל אותה עד שהיא תחדור לכל תא בגופנו .מה
התועלת בה אם היא איננה חלק משמעותי מחיינו ,אם הדהרמה ואנחנו לא הופכים לאחד?
אחרת ,זוהי רק עוד תפיסה מבין תפיסות רבות בהן אנו פועלים ומתבוננים על דברים .ברגע
זה ,התודעה היא במקום אחד ,והדהרמה היא במקום אחר ,והן מתבוננות אחת על השני יה.
לעתים הן נוגעות .אך זה לא מספיק .הן צריכות להיות כגוף אחד ,כך שלא יהיה ניתן להבחין
בינ יהן – מהי התודעה ומהי הדרך .זה כצבע הנספג בבד .התודעה שלנו צריכה להיות ספוגה
לחלוטין בדהרמה ,כך שכל מילה ,כל פעולה וכל מחשבה יהוו ביטוי של הבנתנו של הדברים
כפי שהם.
בתחילה ,אין זה קל כל כך .עלינו לעבוד על כך ,עלינו להיות מודעים ועלינו להזכיר לעצמינו.
זוהי המשמעות של המושג התמדה .זה אומר שבכל רגע ורגע ורגע ,כפי מיטב יכולתנו ,לא
משנה איזו סיטואציה עולה ,עלינו לנסות באמת להביא את האינטליגנציה שלנו ואת ליבנו
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לאותה סיטואציה .אם יש לנו את תשומת הלב ברגע זה ,אזי כל רגע בחיינו הוא בעל
משמעות .זאת תהיה הזדמנות להתקדם בדרך .זה נותן לנו חופש משמעותי ,מכיוון שכל
אשר קורה לנו יכול לעזור לנו .הכתבים הטיבטים אומרים לנו שעלינו להשתמש בכל מאורע
כעזר בדרך .אם אנו מאמינים בכך ,זה לא משנה מה יקרה לנו ,מכיוון שכל דבר שעולה יכול
להיות מותמר לעזר להליכה בדרך ,וכך – ישנו חופש.
אבל חופש ממה? מתקוות ופחדים .חופש ,מהבחינה של תודעה שהיא מאוד רחבה ופתוחה.
כאשר אנו מדברים על מאמץ אנחנו לא מדברים על התנשפות ומאמץ כאילו אנחנו
משתתפים במרתון .אנו מדברים על מאמץ מאוד פתוח  ,מאמץ שהינו תשומת לב מתמדת
לרגע הזה .זה פשוט לזרום כנהר ,מרגע ,לרגע ,לרגע .אין מדובר בשכיבות סמיכה ,למרות
שלעתים ייתכן צורך בשכיבות סמיכה והשתחוויות! זה המאמץ להיות כאן ועכשיו ולהיות בעל
תודעה פתוחה רגועה וערה ,שמגיבה בהתאמה ובצלילות לכל אשר מתרחש .בדרך כלל אנו
כה שקועים בתשוקות שלנו ,ברגשות ובמחשבות שלנו כך שאיננו רואים דברים בצלילות .מה
שאנו זקוקים לו הוא היכולת לקחת צעד אחורה ,והפתיחות לראות דברים כמו שהם ,וכך
להגיב בצורה הראויה .היכולת לעשות זאת ,למזג זאת בחיינו לחלוטין – זוהי המשמעות של
מאמץ.
יישום אחר של זה ,הוא מה שהבודהה קרא לו ,ארבעת היבטי המאמץ הנכון .אלו הם:
המאמץ למניעת שליליות מלהיווצר בנו ,המאמץ לסילוק של שליליות שכבר ישנה בנו,
המאמץ לפיתוח של החיובי שעדיין אין בנו ,והמאמץ לטיפוח ושימור של חיוביות שכבר יש
בנו.
בחיוביות ,שלעת ים מתורגמת גם כמיומנות ,הכוונה היא לאותם מצבי התודעה כגון הבנה,
אהבה ,נדיבות ופתיחות של הלב ,היוצרים בנו ומסביבנו אווירה של הרמוניה ושלווה .זאת
בניגוד למצבי התודעה השליליים ,או הלא -מיומנים ,כגון בורות ,תאוות בצע וסלידה ,היוצרים
בנו ומסביבנו אווירה של מחלוקת .כך ,חלק מטיפוח מודעותנו ,הוא להיות מודע למצבי
תודעתנו ומקורם .אנו חייבים שתהיה בנו החלטיות .עלינו לזהות את אותן מחשבות ורגשות
אשר מושרשים בגורמים השליליים .אין מדובר פה בהדחקה; מדובר בזיהוי שלהם ,קבלתם
ושחרורם לחופשי .איננו משמרים אותם ,איננו הולכים אחר יהם.
כאשר מודעותנו גדלה ,אנו הופכים להיות מודעים בחדות גדלה והולכת למצבי תודעתנו ,וכך
אנו יכולים להבחין ,לדוגמה ,כאשר סלידה ,כאשר כעס עולים בתודעה .אנו יכולים לזהות
זאת .אנו יכולים לקרוא לכך בשם ולומר “זהו כעס” .אך אנו לא מזדהים אתו .אנו פשוט
מבחינים בכך ש זהו מצב תודעה של כעס .אנו מקבלים את המצב כפי שהוא ,אך בידיעה
שהוא אינו מועיל ,אנו יכולים להניח לו .מצד שני ,לעתים מצבי תודעה חיוביים מאוד עולים,
ואנו כה עסוקים עד שאיננו מבחינים בהם כשהם עולים ומשום כך הם מתפוגגים .אם
התודעה צלולה כאשר מצבי תודעה חיוביים ע ולים ,אזי נוכל להבחין בהם ,נוכל לזהות אותם
ונוכל לעזור להם להישאר ולהתפתח ונדע להעריך אותם .עם זאת ,לא מדובר בהאשמה של
עצמנו על כל המחשבות השליליות שלנו .אין מה להאשים פה .מדובר בהבחנה של מה
שקיים וביכולת לשחרר .ובמקרה של מחשבות חיוביות ,מדובר בהבחנה בהן וטיפוח שלהן.
העניין הוא הבנה .הבנה מה קיים בתודעה ,מבלי להיאחז בקונפליקטים שלנו.
זה לא מועיל להתייחס אל התודעה כאל שדה קרב .שאנטידווה כתב על שימוש בתודעה
כשדה קרב ועל הפעלה של חרב ההבחנה להשמדת כל הגורמים השליליים בתודעה .אך זה
לא מאוד מועיל מכיוון שבעיקר במערב ,אנשים מתחילים להאשים את עצמם ,לגעור בעצמם,
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מרגישים אשמים ומסתבכים בהרבה מחלוקות פנימיות“ :אני כזה אדם רע ,תמיד הייתי אדם
רע ,אני תמיד אהיה אדם רע” .שימוש בתודעה כשדה קרב נגד עצמנו אינו תורם בשום אופן
לבריאותינו הנפשית.
טוב יותר פשוט לראות את המחשבות והרגשות כאשר הם עולים ,לזהותם כמות שהם ,לקבל
אותם ,ואם הם אינם מועילים – להניח להם ללכת .כמובן ,שאפילו טוב מכך ,הוא לזהות את
אופיים הריק והצלול ,מכיוון שאם אנו מזהים זאת ,אז הם בעצמם ,יותמרו לסוג של חכמה.
בפני עצמם ,רגשות שליליים אינם בהכרח דבר רע .אפילו רגשות חזקים כגון כעס ,קנאה
ותשוקה הם בבסיסם אנרגיה .אם נניח להם להיות מתועלים בנתיבים שליליים ,אזי כמובן,
זה ייצור בנו מחלוקות וסערות רבות .אך אם אנו מסוגלים לראות את טבעם האמיתי ,נוכל
להגיע למקור האנרגטי שלהם והוא יומר לאנרגית חכמה עמוקה ונרחבת.
מכאן ,בדרך הרוחנית עדיף בהחלט להיות נמר על פני ארנב .ארנבים הם נחמדים מאוד ,הם
צמריריים וחמודים למדי ,אך מה הם עושים? הנה אנחנו ,ארנב קטן נחמד ,מרחרחים
באפינו ,אבל אין פה כוח ,אין שום עצמה ואין כאן כל תועלת במונחים רוחניים .זה יכול להיות
מאוד נחמד לחיות כארנבים ,אבל אין לנו שום גורם מניע .לעומת זאת ,אנשים עם רגשות
חזקים מאוד ,כמו נמר ,עלולים להיות מזיקים מאוד אם הם נשארים פראיים ,אך אם הם
יכולים ללמוד לרתום את הרגשות הללו ,הם הופכים למניע להארה.
בשל כך ,המתרגלים הגדולים ביותר בטיבט היו בדרך כלל אנשי מחוז קאם .אנשי קאם
שבמזרח טיבט ,היו במקורם פראיים למדי .הם היו חברי כנופיות ושודדים .הם היו ידועים
כפראיים וגסים בקרב אנשי מרכז טיבט ,המעודנים יותר באופיים .אך אותם האנשים ,הגסים
והאלימים למדי ,נתגלו כמתרגלים הגדולים ביותר ,משום שכאשר הם תיעלו את אותה
אנרגיה לערוץ העבודה הרוחנית ,דבר לא עצר בעדם.
אם כן ,הבעיה איננה ברגשותינו ,אף לא ברגשותינו השליליים .הבעיה הינה :האם הם
שולטים בנו ,או שאנו שולטים בהם .הדרך הטובה ביותר להגיע לשליטה היא דרך
ההתבוננות ,והדרך הטובה ביותר להגיע להתבוננות ,היא בנתיב פיתוח המודעות .בעת שאנו
מודעים וערים לרגשותינו ,למוטיבציות שלנו ,אנו אוחזים באבן -החן -מגשימת -המשאלות ,וכל
דבר שעולה יכול להיות מותמר .כל עוד אנו בורים ,כל עוד אנו מזוהים עם רגשותינו
ומחשבותינו ,כל עוד אנו נשלטים על ידי רגשותינו ומחשבותינו ,אנו עבדים .העניין הוא ,אם
כן ,בשליטה בתודעה .מי יהיה השליט כאן – אנחנו או רגשותינו?
רובנו עבדים גמורים לרגשותינו ומחשבותינו .כאשר אנו כעוסים ,אנו הכעס .כאשר אנו
מקנאים ,הננו הקנאה .כאשר אנו מדוכאים ,אנו הדיכאון .אנו עבדים גמורים לתשוקותינו,
לכעסינו ,לסלידותינו ,קנאותינו ,תקוותינו ופחדינו .איננו בשליטה כלל.
תחילה ,עלינו ללמוד להיות בשליטה על תודעתנו .אחרי הכל ,התודעה שלנו היא הדבר
הקרוב ביותר שיש ברשותנו; באמצעותה אנו תופסים את כל הדברים .מאורעות חיצוניים הם
כאין וכאפס לעומת התנאים הפנימיים שבהכרה .כך ,אם ברצוננו להועיל לעצמינו ולאחרים,
עלינו להכניס את תודעתנו לכושר .הדרך הקלה והמהירה ביותר לעשות זאת היא לפתח
מודעות לכל רגע ורגע בתודעה .על ידי כך אנו יכולים למצוא את המרחב לראות מה קורה
בתוכנו ,ולבחור במה שמועיל .את הלא מועיל ,אנו יכולים לעזוב .כל התרגולים בדרך
הרוחנית שלנו מכוונים להשגה של מיומנות והבנה זו .ראשית ,עלינו להבין ,ומתוך הבנה זו,
אנו יכולים להשיג מיומנות.
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הבודהה אמר שמי שהורג אלף פעמים אלף אנשים בשדה הקרב ,איננו ולא כלום לעומת זה
שהוא אדון לעצמו .הכובש את עצמו ,הוא הוא הלוחם הגדול ביותר .לכן אנחנו לומדים לשלוט
בעצמנו .אך אנו לא שולטים בעצמנו על ידי יצירת שדה קרב פנימי .אנו כובשים את עצמנו
מתוך פיתוח הבנה ,תובנה ומודעות .זה דורש מאמץ עצום ,משום שכח ההרגל של הכרתנו
הוא כה עמוק ומבוצר.
דיברתי בעבר על כך שוויתור אמיתי משמעו לוותר על כל המחשבות החביבות עלינו –
חלומות בהקיץ ,זיכרונות מן העבר ,ציפיות לגבי העתיד ,ההערות והלהג הפנימיים שרובנו
ממלאים בהם את ימינו ,ואשר הופכים אותנו ללחוצים ומבודרים גם יחד .לעזוב זאת ככל
יכולתנו ולחיות עירום בהווה ,רק עם מה שמתרחש ברגע הזה – זה קשה מאוד .אנו כל כך
קשורים לזיכרונותינו ,להזיות בהקיץ שלנו ,לפנטזיות שלנו ולפרשנויות שלנו .אנו חושבים
שזה מי שאנחנו .אנו חושבים שזה מה שהופך את חיינו לעשירים כל כך .למעשה ,זה בדיוק
כל מה שאיננו ,ומה שהופך את חיינו הפנימיים לדלים משום שאנו נאחזים יותר ויותר
באשליה עצמית .לעזוב כל זאת ,באמת לעזוב זאת ככל יכולתנו ,זהו תרגול רב עוצמה .זהו
הוויתור הגדול מכולם .זה דורש עבודה רבה מאוד בהתחלה ,משום שיש התנגדות עצומה
של ההכרה לשהייה בהווה ,לשהייה בפשטות עם מה שיש ,במקום עם כל הפנטזיות שלנו
וההשלכות שלנו לגבי איך אנו רוצים שהחיים יראו .זה מאוד קשה לראות את החיים כפי
שהם ,ללא הערות השוליים שלנו.
לדוגמה ,כאשר אני מתבוננת באובייקט ,אני מיד מתחילה לחשוב על אובייקטים אחרים
שראיתי והיו דומים לו ,או האם אני מחבבת או לא מחבבת את צורתו ,אם הוא נבנה
במיומנות או בחוסר מיומנות ,או איך שהייתי רוצה אחד כזה אך שיהיה שונה במקצת .זה
ממשיך עד אינסוף ,אנו מפתחים ,משכללים ומרחיבים זאת עוד ועוד עד שאיננו רואים יותר
את האובייקט.
זה עשוי להראות כעניין של מה בכך ,אך כאשר אנו משליכים זאת על סיטואציות ,לאנשים
שאנו מכירים ומנהלים עמם מערכת יחסים הדדית ,אזי אותן שכבות על גבי שכבות של
דעות ,פרשנויות ,הרחבות וזיכרונות ,מרחיקו ת אותנו ממה שמתרחש באמת ,מי שלמעשה
עומד מולנו ,מה שבאמת מתרחש בתוכנו .תרגול הדהרמה אין משמעותו ללמוד עוד ועוד
ולשנן עוד ועוד ,למרות שזה יכול להיות חשוב גם כן .אין מדובר פה בהוספה על גבי הוספה;
זה עניין של התרוקנות ,קילוף שכבה אחר שכבה .כבר עכשיו אנחנו כה מלאים בפסולת ,כל
כך דחוסים עד מעל לראשינו ,שבתחילה עלינו להתרוקן.
מורה תאי דגול נשאל פעם ,מה היא הבעיה העיקרית עם אנשים שבאים אליו להדרכה .הוא
אמר שהבעיה העיקרית עמם היא שהם כבר כל כך מלאים ברעיונות ובדעות משלהם ,שהם
כמו ספל מלא עד גדותיו במים מלוכלכים .אינך יכול למזוג אליו שום דבר נוסף ,מכיוון שאם
תעשה זאת ,הוא גם יתלכלך .ראשית ,עליך לרוקן את הספל ולנקותו ,ואז תוכל למזוג פנימה
את נקטר -האלים .כך ,גם עלינו להתרוקן ולהתנקות .הפעם איננו זקוקים להוסיף דבר .עלינו
להתחיל לקלף את כל דעותינו ,את כל רעיונותינו ,ואת כל השנינות שלנו ופשוט להישאר
עירומים מאוד ,בהווה ,רואים את הדברים כפי שהם ,כמו ילד קטן.
אם נעשה כך ,זה ייתן מרחב מסוים בו החכמה הראשונית ,שהיא המורשת של כולנו ,תוכל
לעלות על פני השטח .ועם חכמה זאת באה פתיחות אמיתית של הלב .אך אם ננסה לקחת
את התרגול ולהוסיף אותו לכל הפסולת שכבר קיימת בתודעתנו ,דבר לא יתפתח .אנו רק
נעוות; והתמרה אמיתית לא תתרחש.
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לפעמים אנשים שואלים אותי ,מה הרווחתי מלחיות כל כך הרבה שנים במערה .אני עונה :
“ זה לא מה שהרווחתי ,זה מה שאיבדתי” .אני חושבת שבתרגול דהרמה יש חשיבות רבה
לכך שבתחילת הדרך תהיה תקופה אמיתית של ויתור ועזיבה על פני בנייה וצבירה .משום
כך תרגול כגון שמאטה ,פשוט לשבת בשקט ,יכול להיות ממש ממש מועיל ,משום שהוא
מאפשר לנו את המרחב בו אנו יכולים להתחיל לקלף את השכבות ולהתרוקן .עם זאת,
לאורך היום עלינו לנסות ולהביא את תודעתנו בחזרה אל ההווה ככל שנוכל ולנסות לראות
את הדברים כאילו הם נראים לנו כעת בפעם הראשונה .יש לכך ערך מיוחד כשמדובר
באנשים שאנו קשורים אליהם מאוד – בני הזוג שלנו או הילדים שלנו ,שותפינו לעבודה .נסו
לראותם כאילו הנכם רואים אותם בפעם הראשונה ,בעיניים חדשות ורעננות.
מרגע לרגע הננו .לאחר זמן מה אנו הופכים להיות כה שבויים בכוחו של ההרגל ,שאיננו
מסוגלים לראות יותר .כל שאנו רואים הוא רעיונותינו ,רשמינו וזיכרונותינו .יש חשיבות רבה
לכך שנתרגל עכשיו ,כך שבשעת המוות נוכל לחשוב“ :אכן ,ניסיתי .עשיתי כמיטב יכולתי ואני
יכול למות ללא חרטות”.

וידאו
הנזירה צ'ונג אוהון לי
האיכות המוארת של אנרגיה ,מרץ ,חיוניות ,סיבולת ,התמדה ,התלהבות
ומאמץ מתמשך ועיקש
 23דקות

דובר אנגלית

לצפייה
לדף הוידאו באתר
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שונריו סוזוקי (  (Shunryu Suzukiנזיר ואחד ממורי הסוטו זן המשפיעים ביותר בתקופתו .נולד ביפן
( )4721והגיע בשנת  4757בגיל  55לארה"ב  .נודע כמייסד מנזר הזן הראשון מחוץ
לאסיה  Tassajara Zen Mountain Centerובהמשך הקים מרכז זן נוסף  .City Centerכיום ,מרכז
הזן של סן פרנסיסקו ,יחד עם המקדשים המסונפים אליו מהווה את ארגון הסוטו זן הגדול ביותר
במערב .ספרו הידוע  Zen Mind, Beginner's Mindהוא מהספרים היותר פופולאריים על זן
ובודהיזם במערב .סוזוקי רושי נפטר ב  4794 -בסן פרנסיסקו.

* * *
רובכם מתחילים ,כך שעלול להיות לכם די קשה להבין למה אנחנו מתרגלים זאזן או
מדיטציה בדרך שבה אנחנו עושים זאת .אנחנו תמיד אומרים "פשוט לשבת" ,ואם תעשו זאת
תגלו שתרגול זן ,או פשוט לשבת ,זה לא עניין קל .פשוט לשבת עלול להיות הדבר הכי קשה.
לא קשה לעבוד על משהו; אבל לא לעבוד על משהו קשה למדי .כאשר יש לנו מושג של
"עצמי" ,אנחנו רוצים סיבה כלשהי לכך שאנחנו עובדים על משהו .אבל אם אין לכם מושג של
עצמי ,אתם יכול ים להישאר שקטים ושלווים בין אם אתם עובדים על משהו ובין אם לא .אתם
לא תאבדו את שלוותכם .כך שלהישאר שקטים ושלווים זה מין מבחן בשבילנו .אם אתם
יכולים לעשות את זה ,פירוש הדבר הוא שאין לכם מושג של עצמי .אם החיים שלכם
מבוססים על המושג השגור של עצמי ,מה שתעשו לא ינחל הצלחה במובנה האמיתי .תהיה
הצלחה במובן מסוים ,אבל במובן אחר אתם חופרים את הקבר של עצמכם .כך שלעבוד בלי
מושג של עצמי זו נקודה מאוד מאוד חשובה .זה הרבה יותר חשוב מלקבל החלטה טובה.
אפילו החלטה טובה ,אם היא מבוססת על מושג חד -צדדי של עצמי ,תגרום קשיים לכם
ולאחרים.
מבחינת תלמידי זן לעבוד על משהו או לעזור לאחרים פירושו לפעול מתוך התודעה היחידה
שלנו .המאמץ שלנו מרוכז בתוכנו .זוהי הפעילות של מהות התודעה שלנו ,לפי הפטריארך
השישי ,שאמר שבתחום מהות התודעה שלנו אנחנו לא עושים דבר מחוץ לתודעה .כל מה
שאנחנו עושים הוא פעילות של מהות התודעה שלנו ,שאיננה דואליסטית .במהות התודעה
הוא מתכוון לתודעה הגדולה ,ולא לתודעה האנוכית .מובן שיש פעילות דואליסטית ,אבל היא
מתרחשת בתחומי התודעה הגדולה .פעילות כזאת ,של תודעה יחידה ,נבדלת מפעילות
דואליסטית רגילה.
כאשר אתם מתרגלים זאזן ,יהיה לכם כמובן כאב פיזי ברגליים ,ומבחינה מנטלית יהיה לכם
קושי מסוים גם כן .יהיה לכם קשה להתרכז בנשימה .דימויים מנטליים ייכנסו לתודעתכם זה
אחר זה .או שתודעתכם תצא לטייל ותנדוד .לי יש קשיים רבים בתרגול שלי ,לכן אני חושב
שגם אתם תמצאו שקשה מאוד לשבת בזאזן טוב.
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כל הקשיים שיש לכם בזאזן לא צריכים להתרחש מחוץ לתודעתכם .המאמצים שלכם צריכים
להישאר בתוך תודעתכם .במילים אחרות ,עליכם לקבל את הקושי כמה שאינו אחר ממה
שאתם .אל תנסו לעשות מאמץ כלשהו המבוסס על התודעה הקטנה שלכם ,כמו "התרגול
שלי צריך להשתפר"" .התרגול שלי" ,אתם אומרים ,אבל זאזן הוא לא התרגול שלכם ,הוא
התרגול של בודהה .המאמץ שלכם מבוסס על תודעה גדולה שאי -אפשר לחרוג ממנה .אם
העצמי הקטן שלכם מתחיל לפעול בלי השגחת התודעה הגדולה ,זה לא זן .מה שאתם
עושים צריך להיות בהשגחה צמודה של התודעה הגדולה .התרגול שלנו צריך להי ות מבוסס
על תודעה ,או על תודעה מקורית שעוסקת בחיפוש דרך ,ללא הפסקה.
סוד התרגול נכון גם לגבי שמירת כללי ההתנהגות הבודהיסטיים .המחשבה הדואליסטית אם
לקיים או לא לקיים את הכללים מתקיימת בתוך תודעתכם כשאתם מתרגלים זן .אין כללי
התנהגות שאפשר להפר ואין מישהו שמפר את הכללים .להחליט לעשות את המאמץ
המיטבי לקיים את הכללים בהתמדה ,לעד ,בין אם המאמץ שלכם הוא שלם ובין אם לא ,זה
המאמץ של בודהה ,של תודעת -בודהה .אבל אם אתם מציבים את עצמכם מחוץ לכללים ,או
מחוץ לתודעת -בודהה ,או אז אין זמן לקיים את הכללים במלואם .אם הפעילות שלכם כרוכה
בפעילות של בודהה ,מה שאתם עושים הוא מאמץ של בודהה .ואז ,גם אם המאמץ הוא לא
מושלם ,אתם מבטאים בו את הפעילות ואת החמלה של בודהה.
דוגן זנג' י הגיע להארה כאשר שמע את מורהו סוטר לתלמיד שישב לידו ,ליד דוגן ,ואומר לו,
"מה אתה עושה? אתה צריך לעשות מאמץ גדול ,מה אתה עושה?" .המאמץ הזה הוא זן.
המאמץ הזה הוא קיום כללי ההתנהגות .אם אנחנו עושים את מיטב המאמץ שלנו בכל רגע,
בביטחון ,זאת הארה .כאשר אדם שואל אם הדרך שלו מושלמת או לא ,יש בזה מושג חתרני
של עצמי .כאשר אדם עושה את מיטבו לקיים את כללי ההתנהגות ,לתרגל זן ,בתוך התודעה
הגדולה – אז יש הארה .אין דרך מיוחדת להגיע להארה .הארה היא לא שלב מסוים .הארה
היא בכל מקום .בכל מקום שאדם נמצא בו יש הארה .כל מה שאדם עושה במיטב המאמץ
שלו ,הארה מגיעה אליו.
זה חשוב מאוד לתרגול זן ולחיי היום -יום שלנו .עלינו לעשות את מיטב המאמץ שלנו בחיי
היום -יום ממש כמו בתרגול זן .כדי שיהיה לכם תרגול כזה בחיי היום -יום אתם צריכים את
החברים שלכם ,אתם צריכים את המורה שלכם ,אתם צריכים את כללי ההתנהגות שיש לנו.
צורה כלשהי היא הכרחית ,כי אין אפשרות להתמקד בדרך לא ברורה .חייבים להיות כללים
ברורים ש יש לקיים אותם .בזכות החוקים – של צורת הישיבה ,של צורת התרגול – יש
אפשרות להיות מרוכזים .הדבר נכון גם בחיי היום -יום; בלי תכלית או מטרה אדם לא יכול
לארגן את החיים שלו.
המורה שלי רושי יאן קישיזאווה ,נהג לומר שאנחנו צריכים מחויבות או מטרה להגיע אליה.
המטרה ש יש לנו אולי לא תהיה מושלמת באופן מוחלט ,אבל גם כך הכרחי שהיא תעמוד
לנגד עינינו .זה כמו כללי ההתנהגות; אף שכמעט אי -אפשר לקיים אותם ,אנחנו זקוקים להם.
בלי מטרה בחיים שלנו ,ובלי כללי ההתנהגות האלה ,אנחנו לא יכולים להיות בודהיסטים
טובים ,אנחנו לא יכולים לממש את דרכנו.
עלינו להוקיר מאוד את הצורה הקשיחה של תרגול זן ושל כללי ההתנהגות של זן .אולי אתם
חושבים שהכללים האלה הם חסרי תועלת אם אי -אפשר לקיים אותם בשלמות ,אבל הם
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העקבות של מאמצים אנושיים המבוססים על החמלה הגדולה של בודהה .החיים שיש לנו
עכשיו הם תוצאה של מאמצים חסרי תוחלת כאלה – מחיות חד -תאיות ועד לקופים .איני יודע
כמה זמן ,אבל בזבזנו זמן רב ,מאמצים רבים ,עד שהגענו לחיים האנושיים האלה .לעצי
הסקויה הענקיים של יער מיּור יש טבעות או שכבות שנתיות ,וגם לנו ,אני חושב ,יש שכבות
שנתיות כאלה בחיים האנושיים שלנו .זה המובן הנרחב של כללי ההתנהגות .אתם אומרים
שאין לנו צורך בהם ,אבל הם מחייבים אתכם .כל עוד זה המצב ,עליכם לשבת ,וכך אתם
חייבים לדעת איך להמשיך את המאמץ שלכם כדי שתהיה עוד טבעת שנתית .בדרך זו נפתח
את הבודהיזם יותר ויותר ,עד אין סוף.
למען האמת ,צריך שיהיו לנו ,באמריקה ,יותר כללי התנהגות .אתם חושבים ש  251-כללים
לגברים ו  511-לנשים זה נורא ,וצריך לפשט את זה ,אבל אני חושב שאתם צריכים להוסיף
עוד על הכללים שיש לנו ביפן .למעשה אני חושב שיהיה לכם יותר קושי בתרגול זאזן
באמריקה מכפי שיש לנו ביפן .סוג הקושי הזה צריך להימשך לנצח ,אחרת לעולם לא יהיה
שלום בעולמנו .בלי הכללים לא ייתכנו חיים נעימים לבני -האדם .על -ידי התבוננות בחיים
האנושיים שלנו וכיבוד כללי ההתנהגות והחוקים של האנושות נדע את הכיוון שבו עלינו
לעשות מאמץ ,ותהיה לנו ההכוונה הנכונה לחיינו .כך מתרגלים זן וכך הבודהיזם התפתח.

מאמץ נכון הוא מאמץ בחכמה .משום שכאשר יש חכמה ,יש ענין.
הרצון לדעת דבר הוא חכמה בפעולה.
לא קשה להיות בקשב .אבל קשה להיות קשובים כל הזמן .לשם כך צריך מאמץ נכון.
אבל זה לא דורש מידה רבה של אנרגיה.
זוהי נחישות נינוחה שמזכירה לכם להיות מודעים.
כשאתם מודעים ,חכמה נגלית בטבעיות ,ויש עניין עוד יותר רב.

סיידו יו טג 'ניאה
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מאמץ נכון
גיל פרונסדל
תרגום :רונה משיח
מקור:

http://www.insightmeditationcenter.org/books-articles/articles

גיל פרונסדל הוא המורה הראשי של  Insight Meditation Centerברדווד סיטי ,קליפורניה .הוא
מתרגל ויפסנא וזן ,באסיה ובארה"ב ,מאז  .4795הוא היה נזיר במסורת התהרוואדה בבורמה ,
ומאוחר יותר הוסמך ככומר זן .הוא בעל תואר דוקטור בלימודי דת מאוניברסיטת סטנפורד ,ומחברם
של ספרים ומאמרים רבים.

***
מאמץ נכון ,קשב נכון [  ]mindfulnessוריכוז נכון הם הגורמים בדרך שממוקדים בפעולות
הפנימיות שלנו ,במה אנחנו עושים ,בתודעתנו ובלבנו .הדגש בהם שונה מהדגש על פעולות
מילוליות ופיזיות בשלושת ההיבטים הקודמים :דיבור נכון ,פעולה נכונה ופרנסה נכונה .קשב
ותשומת לב לפעולות החיצוניות מכינים אותנו לעשות דבר זהה ביחס לפעולות הפנימיות של
התודעה שלנו .מה שמנחה את הקשב הזה הוא הכוונה להימנע ממה שגורם נזק ולעסוק
במה שמביא תועלת.
המסורת הבודהיסטית מכנה לרוב את הפעולות שגורמות לנזק פעולות 'בלתי  -מיומנות',
ולפעולות שמביאות תועלת – פעולות 'מיומנות' .השימוש במונחים אלה מסב את תשומת
הלב לכך שאנחנו יכולים לטפח את הפעולות שלנו באופן שיביא תועלת רבה יותר .באמצעות
השימוש במילים מיומן ולא -מיומן אפשר להימנע משיפוטים מוסריים המשתמעים בעת
השימוש ב'טוב' ו '-רע' .להיו ת מיומן מעלה על הדעת להיות מועיל ,ומה שאינו מיומן  -אינו
מועיל .כשצועדים בדרך כפולת השמונה ,פעולות מיומנות הן הפעולות שמסייעות לנו
להתקרב לשלווה ולחירות .פעולות בלתי -מיומנות מובילות אותנו לכיוון האחר ,אל הסבל ואל
ההשתעבדות.
בלבו של המאמץ הנכון מצויה ההבחנה בין פעולות מנטליות מיומנות לבין אלו שאינן כאלה.
הפעולות המנטליות הן המחשבות ,הדחפים ,הרגשות והמצבים שעולים ולא מרפים ביחס
ישיר לכוונות ינו ולתגובות ינו .רק כשאנחנו מזהים אם הם עוזרים ומועילים ,נוכל לבחור
ביעילות אלו פעולות ,דחפים ,רגשות או מצבים לטפח ואלו לא לטפח והיכן נרצה לרכז את
מאמצנו .בתרגול המאמץ הנכון אנו מתרגלים את הבחירה לתמוך בדרך השחרור.
מאמץ נכון כולל ארבע דרכי התייחסות :אנחנו יכולים ( )2להימנע )2( ,להתגבר )3( ,לטפח,
או ( )4להמשיך ולהחזיק במחשבות ,ברגשות ובמצבים שלנו .לא רק שארבע דרכים אלו אינן
רק תרגולים בודהיסטים ייחודיים ,דרכים אלו נפוצות בכל החיים האנושיים .למשל ,כשאנו
נמנעים מלחץ בכך שאנחנו מאפשרים לעצמנו די והותר זמן לביצוע פעולה ,אנחנו מתרגלים
'הימנעות'; כשאנו מרגיעים את חוסר הסבלנות שלנו בזמן ההמתנה שהאור האדום יהפוך
לאור ירוק ,אנחנו מתרגל ים סוג של 'התגברות'; כשאנו מטפחים את יכולת ההערכה של ילד,
אנחנו מתרגלים 'טיפוח' ; וכשאנו נשארים רגועים בנסיבות קשות אנחנו מתרגלים 'התמדה'.
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בתרגול מעשי של מאמץ נכון אנו משתמשים בארבע הדרכים כהגנה ומפתחים את איכות
תודעתנו ולבנו .איכות חיינו הפנימיים היא הנכס החשוב ביותר שלנו; היא בהחלט ראויה
לתשומת לבנו .כשברור לנו שפעולות בלתי -מיומנות של התודעה מפחיתות את איכות חיינו
הפנימיים ,טבעי לרצות למנוע אותן ,או ,אם הן כבר מתרחשות ,טבעי לרצות למצוא דרך
לעצור אותן; כשאנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים לעשות משהו שיוסיף לאיכות חיינו הפנימיים,
בריא יהא לעשות זאת .בדרך זו נוכל לשפר את איכות חיינו הפנימיים.
הימנעות ,הראשונה מבין ארבעת המאמצים הנכונים ,כוללת התחמקות והתאפקות.
משמעות ההימנעות היא לא לשים את עצמך במצב בו מתעוררים מצבי תודעה בלתי -
מיומנים .למשל ,אם מישהו מכור לדבר -מה ,הטוב ביותר עבורו הוא להתרחק מפיתויים .אם
מישהו נוטה להתעצבן כשהוא בסביבת אנשים עצבניים ,הרצוי ביותר עבורו הוא ,אולי,
להימנע משהייה בסביבתם .מאמץ ההימנעות מתבסס על ההבנה שטוב לנו ביותר בלעדי
מצבי תודעה והתנהגויות בלתי -מיומנות.
ריסון הוא תרגול מעשי של חוסר כניעה לתגובות ולתשוקות בלתי -מיומנות .ראשית כל ,הדבר
דורש זיהוי מיידי של דחפים ומחשבות כגון תאוות בצע ,איחולי רע לאחר ותעתוע ,ולאחר מכן
העמדתם במקומם כדי שלא נפעל בתגובה להם ולא נזין אותם במעורבות תודעתית נוספת.
טובה יותר מריסון מצבים בלתי -מיומנים תהיה ההתגברות עליהם ,השניה מבין המאמצים
הנכונים .לפעמים ,זה פשוט קורה כשמוותרים על פעולה של התודעה .במקרים אחרים -
כשרוכשים הבנה מעמיקה אודות מה שעליו אנחנו רוצים להתגבר .לפעמים ,תובנה אודות
התנאים שמעוררים מצבים בלתי -מיומנים יכולה להבהיר לנו את ההיקשרויות הקיימות
בבסיסן ,שמהן עלינו להשתחרר.
המאמץ הנכון השלישי הוא לעורר מצבי תודעה ,מחשבות וכוונות מיומנות .איכויות אלו לא
רק שמסייעות בדרך לשחרור ,הן גם מעוררות הנאה כשלעצמן .שבעת גורמי ההתעוררות
שימושיים במיוחד :קשב ,חקירה ,אנרגיה ,שמחה ,רוגע ,ריכוז ואיזון פנימי .טּוב -לב אוהב,
חמלה ושמחה מֹוקירת -תודה מסייעים אף הם .חלק מהמצבים מתעוררים כתוצאה מתרגול
מדיטטיבי וחלק ניתן לטפח בצורה תכליתית יחד עם פעולות אחרות.
ברגע שהתעוררו מצבים מיומנים ,תפקידו של המאמץ הנכון הוא להבטיח את הישארותם
לאורך זמן .כלומר ,זיהוי מצבים מיומנים בהם אנו מצויים ,כמו -גם יישום המאמץ הנכון
הראשון למניעת התעוררותם של מצבים בלתי -מיומנים .התמדה בתרגולים שמעוררים
מצבים מיומנים היא גם הדרך להבטיח את קיומם.
מאמץ נכון כולל שימת לב לאופן בו אנו משקיעים מאמץ .סוג המאמץ הנדרש משתנה
בהתאם לנסיבות :לפעמים ראוי ל עשות מאמץ הרואי ,במקרים אחרים כל הנדרש הוא מגע
קליל בלבד; לפעמים מטרת המאמצים שלנו היא להיטיב ,אך הדרך בה אנו משקיעים מאמץ
להשיג מטרה זו אינה מיטיבה .למשל ,אדם יכול להיות אגרסיבי מדי או הססן מדי ,מעצים או
מפחית מדי בדרך שבה הוא מתייחס לעצמו.
השקעת מאמצים בתרגול הבודהיסטי יכולה להיות מהנה כשהמאמץ נטול רדיפת בצע,
התחמקות ופחד .לפעמים השקעת מאמצים יכולה להיות כמעט בלתי -מורגשת ומענגת
כשלעצמה .הידיעה שהשקעת המאמצים שלך מוקדשת להליכה בדרך כפולת השמונה -
לשם הוספת שלווה וחירות לעולם הזה  -בהחלט יכולה להיות מעוררת השראה.
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מאמץ נכון
תיק נהאט האן
תרגום :ורד כספי
מקור:

http://www.mindfulnessbell.org/articles/karma2.php
Karma, Continuation and the Noble Eightfold Path by Thich Nhat Hanh

תיק נהאט האן הוא אחד ממורי הזן היותר מוכרים ומוערכים כיום בעולם .משורר ,פעיל שלום וזכויות
אדם .נולד במרכז וייטנאם ב  ,4709 -הצטרף למנזר בגיל  .49ממייסדי תנועת הבודהיזם המעורב .
הקים בתחילת שנות השישי ם את בית הספר לנוער עבור שירות חברתי שהכשיר את תלמידיו לשקם
כפרים שהופצצו במלחמת וייטנאם ,והיה מועמד לפרס נובל לשלום .

***
הבודהה לימד אותנו כיצד לטפח את האנרגיה שלנו ולטפל בה ,והוא לימד אותנו גם כיצד
לתרגל את שימור אותה האנרגיה .בפסיכולוגיה הבודהיסטית ,אנו רואים את ההכרה שלנו
כבעלת שתי שכבות .השכבה התחתונה נקראת "המחסן" .הוא תמיד בפעולה ,גם כשאנו
ישנים .המחסן מקבל מידע ומסווג אותו ,והוא מבצע הרבה החלטות ללא התערבות ההכרה
של התודעה ,המהווה את השכבה העליונה.
כאשר אתם נוהגים במכונית אתם חושבים שהכרת התודעה היא שנוהגת ,אבל למעשה חלק
גדול מהעבודה נעשה על ידי ה"מחסן" ,ללא החשיבה המודעת שלנו .כאשר אתם עושים את
עבודתכם היומיומית ,המחסן ממלא תפקיד חשוב.
כשהמחסן פועל ,הוא לוקח פחות אנרגיה מטבולית מאשר כשהתודעה עובדת .הכרת
התודעה נזקקת בעבודתה להרבה יותר סוכר ,גל יקוגן וחלבון .ברמת המחסן ,הדברים נעשים
מאד מהר ובצורה חסכונית .לכן רוב הדברים מטופלים על ידי המחסן ,והכרת התודעה עושה
רק את השלב האחרון ,את ה"פיניש" .במחסן טמונים זרעים רבים ,זרעים טובים וזרעים
רעים .זרע הכעס נמצא שם .זרע הייאוש נמצא שם .זרע הרוע ,זרע החמלה ,כולם שם .זרע
השמחה גם הוא נמצא שם .לכן ,כדי לטפח את המאמץ הנכון הבודהה הציע ארבעה
תרגולים.
ארבעה תרגולים לטיפוח מאמץ נכון
התרגול הראשון הוא :אל תשקה זרעים רעים .אתה יודע שיש זרעים שליליים בתוכך ,ואם
הם יופיעו אתה תסבול .לכן ,תן להם לישון בשקט .כשאתה צופה בסרט ,כשאתה קורא
עיתון ,כשאתה מאזין למוסיקה ,יש סיכוי שאחד הזרעים יושקה ויופיע .עלינו לצרוך בתשומת
לב ,כך שהזרעים הרעים לא יושקו .כאשר אנו אוהבים זה את זה עלינו לחתום על חוזה
שלום " :יקירי /יקירתי ,אני מבטיח /ה אף פעם לא להשקות את הזרעים הרעים בך או בי ,ועליך
לעשות את אותו הדבר .יש לך את אותם הזרעים .את צריכה לא להשקות אותם בתוכך ,ולא
להשקות אותם בתוכי".
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התרגול השני הוא שבכל פעם שמופיעה תצורה מנטלית רעה ,עלינו להחזיר אותה חזרה
לישון ,כי אם נשמור אותה שם למשך זמן רב מדי ,היא תתחזק .אם נשאיר אותה למעלה
בתודעה למשך שעה ,אז לזרע הזה תהיה שעה להתחזק .זה מסוכן.
התרגול השלישי הוא לאפשר לזרעים הטובים להיות מושקים כדי שתהיה להם הזדמנות
להופיע בתודעה .למשל ,שיחת דהרמה היא כמו גשם שיכול להשקות את הזרעים הטובים
בתוככם .כאשר הם יופיעו בהכרת התודעה ,הנוף יהיה הרבה יותר יפה.
התרגול הרביעי הוא שכאשר זרע טוב כבר הופיע ,אנו עוזרים לו להישאר בהכרת התודעה
זמן רב ככל הניתן .כמו בזמן שבא לבקר אתכם חבר שהביא איתו חדשות טובות ,ואתם
מנסים לגרום לו להישאר אצלכם כמה שיותר זמן.
זהו הלימוד של הבודהה על מאמץ נכון ,נחישות ,ושימור אנרג יה .הוא מאד קונקרטי ומעשי,
והוא נעשה בדרך טבעית ונינוחה .איננו צריכים להילחם או להיאבק; איננו צריכים לעשות
מאמצים מתישים .בטבעיות ובעונג רב ,אנו יכולים ליהנות מהתרגול.

המלצה על ספר
אנו שמחים להמליץ על תרגום חדש של ספרו הידוע של
סטיבן בצ'לור" ,בודהיזם ללא אמונות" ,פרי עמלם של
שני חברים יקרים לדרך  -ערן הרפז וד"ר כרמל שלו ,
חברת מערכת כתב העת של "בודהיזם בישראל".
דרך הבודהה היא לדעת את עצמך;
לדעת את עצמך זה לשכוח את עצמך;
לשכוח את עצמך זה להתעורר לכל הדברים.
דוגן
מהו לב לבו של הלימוד הבודהיסטי ,וכיצד אפשר "לתרגם" אותו באופן שיהיה משמעותי לנו ,החיים
בתרבות המערב במאה ה ? 22-
בבודהיזם ללא אמונות ,הנחשב כיום יצירה מכוננת במה שניתן לכנותו " בודהיזם חילוני" ,מבהיר
סטיבן בצ´לור כי הבודהיזם אינו דת ,אלא תרגול שאנחנו יכולים לעסוק בו בלי קשר לרקע שלנו או
לאמונותינו ובאמצעותו להגיע להתעוררות .
בוד היזם ללא אמונות ,רב –מכר שתורגם עד כה ל – 8שפות ,מזכיר לא רק את הטבע האמיתי של
הבודהיזם ,אלא גם את טבענו שלנו.
סטיבן בצ´לור הוא מורה ,סופר ,חוקר והוגה דעות בודהיסטי עכשווי .בעברו עשה עשר שנים כנזיר
במסורות של הבודהיזם הטיבטי והזן בודהיזם ,והוא בר-סמכא נודע בתחום ,הידוע בעיקר בזכות
גישתו החילונית (או האגנוסטית) לבודהיזם .בכתביו הרבים ,בתרגומים שערך ובהרצאות ובסדנאות
מדיטציה שהוא מלמד ברחבי העולם.
הוא עוסק בחקר ביקורתי של תפקיד הבודהיזם בעולם המודרני ,עיסוק שזיכה אותו גם בגינויים
ככופר וגם בשבחים כרפורמטור.
"אין דומה לסטיבן בצ´לור באופן שבו הוא מוציא מהדרך הרוחנית הבודהיסטית את האמונות ,את
הסמלים ,את המיסטיקה ואת התסבוכת ...הספר משאיר אותנו עם הבנה צלולה כבדולח של משנתו
של הבודהה".
ד"ר סטיבן פולדר
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סוטרת סונא
אנגוטרה ניקאיה ( אוסף הדרשות הממוספרות) 5.66

AN 6.55
צילום :כרמל שלו

תרגום :אפרת גבאי
כמו כיוונון עדין של כלי מוסיקלי
בזמן שהמכובד סונא מדט בפרישות (לאחר שתרגל מדיטציה בהליכה עד שעור כפות רגליו
נחתך ודימם) ,עלתה בדעתו שרשרת המחשבות הזו" :אני אחד מבין תלמידיו של המבורך
אשר עוררו את נחישותם ,אבל תודעתי לא השתחררה מן הזיהומים באמצעות היעדר
היאחזות .עתה ,למשפחתי יש די עושר לאפשר הנאה ולצבור זכויות חסד .מה אם אתיר את
נדרי האימון ,אחזור אל החיים הנחותים ,אהנה מעושר ואצבור זכויות חסד?"
אז המבורך ,מיד כשתפס בתודעתו את שרשרת המחשבות שבתודעתו של המכובד סונא –
כפי שאדם חזק עשוי למתוח לפנים את זרועו הכפופה או לכפוף את זרועו המתוחה לפנים –
נעלם מהר פסגת הנשר ,הופיע ביער הקריר ישירות לפני המכובד סונא והתיישב על מושב
מוכן מראש .לאחר שהשתחווה בפני המבורך ,התיישב המכובד סונא בצידו האחד .בעודו
יושב שם ,אמר לו המבורך" ,ממש עכשיו ,בזמן שמדטת בפרישות ,האם לא הופיעה
בתודעתך שרשרת זו של מחשבות' :אני אחד מבין תלמידיו של המבורך אשר עוררו את
נחישותם ,אבל תודעתי לא השתחררה מן הזיהומים ...מה אם אתיר את נדרי האימון ,אחז ור
אל החיים הנחותים ,אהנה מעושר ואצבור זכויות חסד?"
"כן ,אדוני".
"כעת ,מה אתה חושב ,סונא .בעבר ,כשהייתי בעל -בית ,האם היית מיומן בנגינה בווינה?"
"כן ,אדוני".
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" ומה אתה חושב" :כאשר המיתרים של הווינה שלך היו מתוחים מדי ,האם היתה הווינה שלך
מכוונת ומתאימה לנגינה?"
"לא ,אדוני".
" ומה אתה חושב :כאשר המיתרים של הווינה שלך היו רפויים מדיי ,האם היתה הווינה שלך
מכוונת ומתאימה לנגינה?"
"לא ,אדוני".
ומה אתה חושב :כאשר המיתרים של הווינה שלך לא היו מתוחים מדיי ולא רפויים מדיי ,אלא
מכוונים [מילולית' :מכוננים'] בדיוק בגובה המתאים ,האם היתה הווינה שלך מכוונת
ומתאימה לנגינה?"
"כן ,אדוני".
"באותו אופן ,סונא ,נחישות שעוררו אותה יתר על המידה מובילה לאי -שקט ,ונחישות שהיא
נרפית יתר על מידה מובילה לעצלות .לפיכך עליך לקבוע את הטון הנכון של נחישותך ,לכוונן
את הטון של [חמשת] היכולות [הרוחניות] )[ (indriyaבהתאם לכך] ,ומשם להמשיך את
מנגינתך".
"כן ,אדוני" ,ענה המכובד סונא למבורך .אז ,לאחר שאמר דברי תוכחה אלה למכובד סונא,
המבורך – כפי שאדם חזק עשוי למתוח לפנים את זרועו הכפופה או לכפוף את זרועו
המתוחה לפנים – נעלם מיער הקריר והופיע על הר פסגת הנשר.
לאחר מכן ,קבע המכובד סונא את הטון הנכון של נחישותו ,כיוונן את הטון של [חמשת]
היכולות [בהתאם לכך] ומשם המשיך את מנגינתו .שוהה לבדו ,בפרישות ,קשוב ,נלהב
ונחרץ ,תוך זמן לא ארוך הגיע ונשאר ביעד העליון של החיים הקדושים שעבורו בני שבט
פוסעים בצדק מבתיהם אל חיים ללא בית ,כשהוא יודע ותופס זאת בעצמו ,בכאן ובעכשיו.
הוא ידע" :לידה הגיעה לסופה ,החיים הקדושים הוגשמו ,המשימה נעשתה .אין עוד דבר
נוסף עבור העולם הזה" .וכך המכובד סונא הפך לאחד מן הארהנטים.

" מאמץ נכון איננו המאמץ לגרום לכך שדבר מסוים יתרחש.
זהו המאמץ להיות ער ובהכרה בכל רגע,
המאמץ להתגבר על עצלות וגמול,
המאמץ להפוך כל פעילות יומיום למדיטציה"
אג'אהן צ'ה
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הנחיות להתבוננות
במאמץ נכון
רודני סמית
תרגום :כרמל שלו
רודני סמית ,יליד ארה"ב ,עובד סוציאלי בהכשרתו ,התוודע לבודהיזם
המדיטציה  (Insight Meditation Society) IMSבמסצ' וסטס וכארבע
כנזיר במסורת התהרוואדה .לאחר ארבע שנים בבורמה ובתאילנד פשט
שם התמסר במשך  49שנים לעבודה במסגרת הוספיס לטיפול בנוטים
 Seattle Insight Meditation Societyשם הוא משמש כמורה הראשי.

ב  4799 -הצטרף למרכז
שנים מאוחר יותר הוסמך
את הגלימה וחזר לארה" ב
למות .ב  4771 -ייסד את

***
עד כמה התרגול שלכם הוא מכאני? עד כמה אתם תלויים במאמץ האישי שלכם "לשריין זמן"
מדי יום ולשכלל את הטכניקה? האם יש לכם צורך עז לעשות את זה נכון ולא לטעות? חשוב
ללמוד את הטכניקה של המדיטציה ,אבל היצמדות קפדנית מדי לצורת התרגול הינה כסות
של ספק -עצמי .כשמסתכנים בעשיית טעות ,יש תנועה אל עבר האמנות של התרגול .תובנה
מתפתחת מתוך אמנות התבוננות השקטה שהיא חופשיה מלחץ של כישלון .השבוע אפשרו
לתרגול שלכם להיות התבוננות פשוטה .תתבוננו סתם ,ותראו מה קורה .אל תדאגו שאתם
עושים את זה נכון .אם אתם פוחדים מכישלון ,תראו גם את זה .אם אתם מסופקים האם
אתם עושים את זה נכון ,שימו לב לספקנות .התבוננות במה שמניע את המדיטציה מתמירה
א ת המכאניקה של התרגול לכדי צורת אמנות חיה.

הצטרפו ל  '-בודהיזם בישראל' בפייסבוק

מערכת :אבי פאר ,אילן לוטנברג ,מרב ראט ,דורון מלכא ,ד" ר כרמל שלו ומשה בראל
מנהלת האתר :ענת הירש ריכוז קבוצת הפייסבוק :אלה זוהר והגר הלמוש רצון
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