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אורח חיים נכון
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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לואיס ריצ'מונד ( )Lewis Richmondהוא מורה במסורת הסוטו זן ,שקיבל הסמכה ממאסטר הזן
שונריו סוזוקי .במשך  51שנים הוא חי ,תרגל ולמד במנזרי זן שונים בארה"ב ,וכיום הוא המורה של
קהילת הזן וימלה ( )Vimala Sanghaבקליפורניה.

* * *
"אורח חיים נכון" הוא לימוד בודהיסטי מסורתי ואחת החוליות של הדרך כפולת השמונה
שלימד הבודהה .עבור בעלי בתים ,הלימוד של הבודהה על אורח חיים נכון ,משמעו חיים
מוסריים .בספרו של הנזיר הבודהיסטי בסנגודה ראהולה ()Bhikkhu Basnagoda Rahula
"לימוד הבודהה על שגשוג" ( )The Buddha's Teaching on Prosperityמופיע הציטוט הבא
מאוסף הדרשות הממוספרות (אנגוטרה ניקאיה)" :מטרתו של בעל הבית [היא] לחיות חיים
ארוכים ומכובדים עם עושר שהושג באמצעים ראויים ".ככל שהבודהיזם הלך והתבסס
במערב ,תרגול מדיטציה ולימודי אתיקה באופן כללי נלמדו בהרחבה ונדונו בכתב ,אבל,
פרטי אורח החיים הנכון קיבלו באופן יחסי ,לדעתי ,פחות תשומת לב.
ברור ששגשוג וביטחון כלכלי הם בעיני הבודהה פעילות טובה ומתאימה לאנשים שאינם
נזירים; "אמצעים ראויים" משמעותם כל עיסוק שאינו גורם נזק מיותר ליצורים חיים אחרים.
בכלכלה הפשוטה של  055לפנה"ס המשמעות הייתה להימנע ככל האפשר מעיסוקים כמו
קצב ,מעבד עורות ,או חייל .המשמעות היא גם להיות הוגן ומוסרי בעסקים  -לא להונות,
לגנוב ,או לשקר ,ובאופן כללי להתפרנס באופן ישר ומכובד .הייתי מעז לומר שלכל הדתות
יש סוג כזה של עקרונות מוסריים בנוגע לפרנסה  --בודאי כך במסורת היהודו-נוצרית.
מה יכולה להיות המשמעות האמיתית של "אורח חיים נכון" בחברות של ימינו ,שהן הרבה
יותר מורכבות? זוהי סוגיה חשובה מאד ,ולאו דווקא רק עבור בודהיסטים .כאשר רבים
מתושבי העולם מתקיימים על דולרים ספורים ביום ,וכאשר יש  50מיליוני מובטלים כאן
בארה"ב ,מהי המשמעות של המושג מסַ בר האוזן "פרנסה אתית" בחיים האמיתיים?
בספרי מ“ ,5111-עבודה כתרגול רוחני” ,העליתי את הרעיון של אורח חיים נכון כאורח חיים
מודע .במילים אחרות ,ללא קשר לעבודתנו (או לחוסר העבודה) ,חובה עלינו להיות מודעים
למשמעויות ולתוצאות של מעשינו .למרות ש”עבודה כתרגול רוחני” הדגיש בכוונה תחילה את
הבחירות והשינויים שהפרט יכול לעשות במקום העבודה שלו/שלה ,אני גם מרגיש שאורח
חיים מודע אינו אמור להיות מוגבל למודעות ולפעולה של הפרט בלבד .גם לחברה ככלל יש
אחריות להיות מודעת לתוצאות של המדיניות הכלכלית והתעסוקתית ,כיום אפילו יותר
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מאשר ב 5111 -כאשר הכלכלה פרחה .לא ברור אם הבודהה לימד אורח חיים נכון באופן
הזה ,אבל חובה עלינו לעשות זאת עכשיו.
לפני  2055שנים לא יכול היה הבודהה לחשוב על החברות המורכבות של ימינו .אבל הוא
הבין בברור מהו נזק ומה אינו נזק .כאשר אדם מחוסר עבודה ואינו יכול/ה לתמוך
במשפחתו/ה ,זהו נזק – אין ספק בכך .העמדה המוסרית היסודית של הבודהיזם היא אי-
אלימות ( – )ahimsaשפירושה ללא פגיעה או עם פגיעה מינימלית – ויש לכך משמעויות
רבות עוצמה בעולם התעסוקה של ימינו.
אבי נהג לומר לי שחברה צריכה להישפט על סמך יחסה לחולים שלה ,לזקניה ,ולילדיה .אני
הייתי מוסיף לכך את מובטליה ואת המועסקים חלקית .מה מצבנו לפי אבני הבוחן הללו?
בכך אני מהרהר בימים אלו .בימי קדם ,האסטרטגיה הבודהיסטית העיקרית להשגת צדק
חברתי הייתה להמיר את דתו של המלך או הקיסר לבודהיזם .זה הצליח במידה מסויימת
בהודו ובסין העתיקות – השליט ,למשל אשוקה ( )Ashokaהמלך הבודהיסטי הגדול של הודו
העתיקה בשנת  205לפנה"ס ,פשוט מצווה שאנשים יפעלו לפי המשנה הבודהיסטית וימנעו
מלגרום נזק .כמה מעמודי האבן שהקים אשוקה כדי לפרסם את הצווים שלו עדיין קיימים
כאתרי תיירות בהודו של ימינו.
אבל בחברות הדמוקרטיות של ימינו – כאשר האחריות למדיניות המדינית והכלכלית מבוזרת
מאד ,וחילוקי הדעות סוערים – מהי האחריות של מורים ומנהיגים בודהיסטיים לתרום לדו
שיח הזה?
מהי העמדה הבודהיסטית ,למשל ,ביחס למו"מ קיבוצי של עובדי ציבור – נושא המצוי בכל
הכותרות בימים אלו? אני מאושר להמשיך לכתוב וללמד על מדיטציה בודהיסטית – זהו
תפקידי העיקרי – אבל אני חושב שעמיתי ואני ,שמלמדים ומסבירים בודהיזם ,צריכים גם
להתחשב במשמעויות הנרחבות של השקפת העולם שלנו.
במילים אחרות ,אורח חיים נכון ,הינו עכשיו אחריות חברתית ,אפילו פלנטארית.

צילום :משה בראל
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פרנסה נכונה
דיאנה סנט רות'
תרגום :יצחק גלס וכרמל שלו
מקור:

http://buddhismnow.com/2012/11/17/right-livelihood-by-diana-st-ruth/
מתוך שיחה על פרנסה נכונה בשארפהאם קולוקוויום ,טוטנס .מרץ .5991

דיאנה סנט רות' ( )Diana St Ruthמתרגלת בודהיזם מתחילת שנות השישים (במסורות הזן
והתהרוואדה) .מנהלת מ 5911 -הוצאה לאור של ספרים העוסקים בבודהיזם .עורכת של 'בודהיזם
עכשיו' .כתבה מספר ספרים העוסקים בבודהיזם.
ספרה האחרון הוא .Understanding Karma and Rebirth - A Buddhist 'Perspective

* * *
כאשר מדובר ב'פרנסה נכונה' ,טוב אם יש חופש לעשות את מה שמרגישים שהוא באמת
"נכון" ,ולשמור על רוח הפרנסה הנכונה בכל דרך שאותה רוח מתגלמת בכם .אני אומרת את
זה מתוך ניסיון .אם כי רוב העבודות אינן נכללות בקטגוריה של פרנסה "לא-נכונה" על פי
הרשימות המובאות בטקסטים הבודהיסטים – מכירת נשק ,שחיטת בעלי חיים וכיוב' – ישנן
כאלה שכן .לפני הרבה שנים קרה שקבלתי עבודה שעבורי למעשה התקרבה באופן מסוכן
לקטגוריה הנוראה הזו ,למרות שכשהתחלתי בעבודה ,לא הייתי מודעת לכך.
בשנת  5191לקחתי עבודה באוניברסיטה שהעניקה מענקים קטנים למחלקות עבור עבודות
מחקר .הייתה זו עבודה נעימה ונהניתי ממנה ,אבל יום אחד שמתי לב לבקשה לקבלת מענק
על מנת לרכוש ארבעים כלבים עבור ארבעים סטודנטים במטרה שאלה יבצעו אותו ניסוי
בדיוק .כשקראתי את הפרטים ,הרגשתי די חולה .ואז ,נתקלתי בעוד בקשה למענק שנועדה
לרכישה של בעלי חיים לניסויים במחלקה לפסיכולוגיה ,והפרטים שלה נשמעו לי איומים .כפי
שהתברר ,הבקשה עבור ארבעים הכלבים נדחתה ,מכיוון שכל חברי וועדת ההערכה הרגישו
כמוני לגבי העניין – מה שהרגיע אותי – ועם זאת התחלתי להרגיש אי-נוחות ביחס לעבודה
הזאת באופן כללי ,למרות שהתפקיד שלי היה קטן מאוד ,ולא הייתה לי מעורבות בעצם מתן
המענקים .אבל אהבתי לעבוד באוניברסיטה ,וחשבתי לעצמי" ,טוב ,את יודעת ,אני לא
מעורבת אישית בתהליך קבלת ההחלטות ,אז אולי "?...אבל עמוק בפנים הרגשתי משהו
מציק ,תחושה שמשהו לא נכון.
ואז הלכתי לאסיפה בודהיסטית באיזה שהוא מקום וסיפרתי לידידה על הדילמה שלי" .אני
לא יכולה לעמוד בזה" ,אמרתי לה" ,אבל מה את יכולה לעשות כשזו העבודה שלך?" היא
אמרה" :את לא חייבת לעשות אותה!"
כמובן שהיא צדקה ,לא הייתי חייבת לעשות את זה ,וידעתי שאני לא חייבת לעשות את זה,
אבל התנדנדתי בגלל שאהבתי לעבוד באוניברסיטה .מכל מקום ,אותה תגובה מהירה
מאותה חברה היתה עבורי כמו סטירת לחי ,והחלטתי ,בו במקום ,לעזוב את עבודתי .בן רגע
הרגשתי יותר טוב .כשסיפרתי לבוס שלי ,והבהרתי לו מדוע לא יכולתי להמשיך בעבודה ,הוא
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הודה שגם עבורו הענקת כספים עבור ניסויים בבעלי חיים היה בטעם רע .לאחר זמן קצר,
התאפשר לי לעבור לעבוד ביחידה אחרת באוניברסיטה ,ובפועל לא איבדתי שום דבר בגלל
שהחלטתי לעשות את מה שהרגיש כדבר הנכון.
הפער עבורי בין מה שהרגיש 'לא-נכון' ,לבין מה שהרגיש 'נכון' היה עצום .הרגשתי אותו אז,
והרגשתי אותו מאז פעמים רבות .ניתן לומר שפער זה הפך לחלק מהתרגול שלי ,ולא פעם
נדרתי נדר שלא לחצות אותו קו שוב .אני בטוחה שההרגשה הזו מוכרת לרוב האנשים.
אני בת מזל עכשיו בכך שאני יכולה להחליט באופן עצמאי עבור עצמי ,ולבחור להיות
מעורבת רק באותם הדברים שאני מרגישה טוב לגביהם .אני מנהלת עסק עצמאי עם שותפי,
ריצ'רד .אנחנו מוציאים לאור ספרים וירחון בודהיסטיים ,מוכרים ספרים של אחרים ,ומארגנים
אירוע או שניים מדי שנה .העסק הזה ( Buddhist Publishing Groupאו  ) BPGהחל כתחביב,
והתפתח לעיסוק במשרה מלאה.
אני רוצה להצביע על ארבע נקודות בסיסיות מניסיוני של מה שיכול להיות מכונה עסק של
פרנסה נכונה:
.5
.2
.3

.4

צריכים להיות מוכנים לסרב לקבל מתנות או הבטחות של מתנות.
הסימן לכך שאתם עושים משהו שאתם מרגישים באמת כנכון ,הוא שהעשייה מביאה
אנרגיה רבה ,לעומת העדר אנרגיה כשמרגישים שהדבר לא נכון.
תחזוקה של עסק 'נכון' כרוכה באומץ ,האומץ לעמוד מאחורי הערכים שלנו .קל ליפול
למלכודת שבה החיפוש אחר רווחים וביטחון תופס קדימות על פני המוטיבציה
המקורית שנדחקת לעדיפות שנייה.
אם קבלתם החלטה שהניבה תוצאות לא רצויות ,עליכם להיות מוכנים להסתובב
לאחור ,וללכת בכיוון אחר.

המוטיבציה שלנו בהקמת ההוצאה לאור הייתה להיות מעורבים בהפצת הדהרמה .ההשראה
באה מנקודת המבט של הדהרמה בלבד ,ולא מנקודת מבט של רצון לבעלות על עסק עצמאי
משלנו  -למרות שהמחשבה על עצמאות היתה מושכת מאוד.
להיות מוכנים להפנות עורף למתנות
בשנת  5113התחלנו להכין ולהדפיס ספרונים אשר נתנו אותם בהתחלה לילדי בתי-ספר
ולאחר מכן לקבוצות בודהיסטיות וארגונים שבקשו לקבל אותן .הפקנו את הספרונים בציוד
מיושן ולא מקצועי .לא היה לנו כל ידע לגבי עסקי הדפוס או עולם ההוצאה לאור ,ולקח לנו
שנים רבות כדי לרכוש את המיומנויות הבסיסיות בתחום .אבל אהבנו את העבודה .זה היה
מרגש .היה נפלא לבחור טקסטים קטנים ולהביאם לעולם בכדי שאחרים יקראו אותם – זכות
גדולה נפלה בחלקנו.
למרות שבשלב זה ההוצאה לאור לא היוותה עבורנו מקור פרנסה ,זה הרגיש ממש 'נכון'
לעשות זאת ,ובמובנים מסוימים ,נדמה היה כי זה גמול על המשרות המלאות ששנינו היינו
מועסקים בהן .נהניתי מהמשרה בה עבדתי ביום ,אבל זה לא השתווה בכלל לעבודת
הדהרמה שעשינו בזמן הפנוי בערבים ובסופי השבוע .לא חשבתי ,לפחות לא בתקופה ההיא,
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שיתאפשר לי להיות לגמרי עצמאית ,והתייחסתי למשרה הרגילה שלי כאמצעי להרוויח
מספיק כסף הן למחייה והן להפצת הדהרמה.
בהמשך ,אנשים התחילו להציע תרומות עבור הספרונים שחילקנו בחינם ,ובכספים האלה
קנינו ציוד וחומרי דפוס שאפשרו לנו להדפיס עוד .התמלאנו בהכרת תודה על נדיבות הלב
של האנשים ,שלא ציפינו לה כלל! עם זאת ,תורם אחד החל לבקש מאתנו לבצע עבורו
עבודות שלא היה להן כל קשר לבודהיזם או לרוחניות .במשך תקופה זרמנו עם זה – אחרי
הכל ,הוא היה נדיב! – וביצענו את העבודה .אבל ,לאט לאט ,התחלנו להרגיש לא בנוח
בקשר לדרישותיו המתמשכות (חלק מהעבודות לא היו קטנות כל כך) ,והרגשנו כאילו אנחנו
נתונים למעין חובה .פעם ,הקדשנו סוף-שבוע שלם בניסיון למלא אחת מהמשימות הללו.
בסופו של דבר ,מותשים ,שאלנו עצמנו לאן אנחנו הולכים עם כל זה :האם נחייך ונסבול את
זה למען הרווח הכספי ,או אולי אנחנו צריכים לומר בפשטות 'לא עוד!' על חשבון המתנות
והידידות? לבסוף ,אמרנו שלא נוכל לקבל עוד עבודות ,וניסינו להסביר מדוע .היה קשה לומר
את זה.
המסר התקבל די טוב באותו הזמן ,כך חשבנו ,והמתנות המשיכו להגיע לזמן מה ,אך הן
התמעטו בהדרגתיות ,וכעבור זמן לא רב הן הפסיקו לחלוטין .אף על פי כן ,לא הרגשנו
שחסרה לנו "עזרה" זו ,אז או לאחר מכן ,כי אם היתה תחושת הקלה על כך שלא היינו
צריכים לבצע הוראות של אחרים ,שלאמיתו של דבר ,לא נותנים כלום אלא קונים משהו.
אותה החלטה לסכן מתנה הפכה לנקודת ציון עבורנו .במהלך השנים היינו בקשר עם כמה
אנשים שהדהימו אותנו בנדיבותם ובטוב לבם ,ושעזרו לנו המון ,אבל הם היו מסוג אחר
לחלוטין .זו ,אם כן ,נקודה חשובה שאני מבקשת להדגיש מניסיוני במה שאפשר לכנות 'עסק
של פרנסה נכונה' .אם אתם רוצים להתמיד במטרה וביעד המקוריים שלכם ,אתם צריכים
להיות מוכנים שלא למכור את עצמכם למען מתנות או הבטחת מתנות .כשנוקטים עמדה
כזאת ,הדבר יכול להתפרש כאילו אתם כפויי טובה ,וייתכן שתרגישו כפויי טובה ,אבל בעיקרו
של דבר ,אתם שומרים לעצמכם את הזכות לפעול באופן חופשי .לכן זה מצריך אומץ.
עשייה של דבר 'נכון' מביאה המון אנרגיה
ב 5110-היה ריצ'רד מסוגל לוותר על המשרה שלו ולעבוד באופן מלא עבור ההוצאה לאור.
(הוא נהייה מומחה בעבודות הדפסה ועיצוב ).העסק לא היה רווחי ,אבל היה מספק מאד,
ועדיין החזקתי במשרתי הבטוחה באוניברסיטה אשר הכניסה לנו מספיק כדי להתקיים
(הוצאות המחייה שלנו היו מזעריות) .כך שהעסק הזה הפך למלוא חיינו .הייתי חוזרת
הביתה מהעבודה ומתחילה לעבוד שוב .עבדנו כל הזמן .אבל זה לא הרגיש כמו עבודה
מכיוון שזה הזין אותנו ונתן לנו המון אנרגיה; אהבנו את זה.
זוהי הנקודה השניה שברצוני להציג :לעשות משהו שאת מרגישה שהוא 'נכון' לחלוטין נותן
לך המון אנרגיה .אני מאמינה שהמרכיב הזה הוא חיוני בכל עסק של פרנסה נכונה .האם יש
בך אנרגיה כלשהיא והאם יש איזושהי אנרגיה בעסק? האם היא נהייתה שטוחה ,ארצית,
ושחוקה? אינני מדברת על המעלות והמורדות הרגילים של חיי היומיום ,אלא על ההרגשה
הכללית לגבי מה שעושים .אם זה הופך להיות מכני ,אתם עלולים להפוך לציניים ולהתחיל
להרגיש שזו רק עבודה ,ולא הייתם עושים אותה אם זה לא היה עבור הכסף! לדעתי ,העדר
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השראה מעין זה או חוסר אמון במה שאתם עושים ירוקנו אתכם; הרוחניות תיעלם; זה יהפוך
לסתם עוד עסק.
רווחים ובטחון :עסק של פרנסה נכונה דורש לפעמים אומץ
ב 5111-הזמינו אותנו לגור בקהילה בודהיסטית .מיד ויתרתי על העבודה שהיתה לי במשרה
מלאה ועם בטחון תעסוקתי ,והחלטנו לצאת למסע חיים מסוג חדש .לקחנו איתנו את העסק.
בזמן ההוא ההוצאה לאור כבר צמחה קצת ,ואילו הוצאות המחיה היו נמוכות לחברי הקהילה,
לכן החלטנו לנסות את מזלנו .היינו מאד בני מזל – זה הצליח.
מספר שנים מאוחר יותר ,ב ,5113-עזבנו את הקהילה ואז נאלצנו להתמודד עם אתגר
כלכלי .בפעם הראשונה היה עלינו להרוויח כסף אמיתי .יוקר המחיה גדל עבורנו פתאום .זה
היה מבחן גדול .בכל זאת משכנו איכשהו – התפרנסנו ולו בדוחק – משהו שהיה דמיוני שנים
לפני כן כאשר התחלנו עם ספרון חינמי אחד קטן.
היום ההוצאה לאור היא עבורנו דרך חיים ,אבל היא גם עסק המפרנס אותנו .הרווח הוא
מרכיב ,אבל מחשבות על רווח עלולות לעוות את המוטיבציה המקורית ,לכן צריך להתנהל
בזהירות .האם אתם מתחילים לחשוב יותר על כסף מאשר על הדהרמה? האם אתם
מתחילים למכור ספרים שאתם לא רוצים למכור ,בגלל שהם פופולאריים? האם אתם מגוונים
תחומים כדי להגדיל את העסק? מתחברים עם ארגונים אחרים לשם הביטחון? מתחילים
להתחרות עם עסקים אחרים כדי לנסות לקחת מהם את העסקים שלהם? מקבלים לעיתון
שלכם פרסומות מקבוצות שהן מפוקפקות בעיניכם? כאשר אתם עובדים עבור עצמכם ,רווח
ובטחון עלולים בקלות לקבל עדיפות על פני הערכים הכי בסיסיים שלכם .ובכן ,זוהי הנקודה
השלישית :בשמירה על עסק של פרנסה נכונה ,ה'נכונה' דורשת לפעמים אומץ ,האומץ
לפעול מתוך נאמנות לערכים שלכם .אנחנו מצאנו את עצמנו בתרחישים כספיים קשים והיו
כמה תקופות רזות ,אבל הצלחנו לצאת מכל אלה .שנינו עשינו בחירה מודעת .היו לי
כשלושים שנים של בטחון – של עבודה עבור אנשים אחרים וידיעה שאני עתידה לקבל
משכורת מכובדת וגמלה בסיומה – אבל עכשיו אני מנווטת במסלול הדורש אמון.
לכן ,למרות שאני בהחלט אומרת שהעסק שלנו הוא פרנסה נכונה ,זה לא רק בגלל שאנחנו
הוצאה לאור בודהיסטית .כמו כל פעילות בלתי-מזיקה ,גם בודהיזם יכול להיות 'לא-נכון' ,כי
זה תלוי במוטיבציה .צריכים להיות מודעים מאד ובהירים לגבי הבחירה במה להיות מעורבים
ועל מה לוותר .מתוך פחד – פחד לקרוס – אפשר בקלות להעדיף את מה שרווחי על פני מה
ש'נכון' .ספרים אינם מופיעים ברשימת הפרסומים שלנו רק בגלל אחוז הרווח שהם מביאים.
אם אנחנו מרגישים שהספר אינו טוב ,לא נמכור אותו אפילו אם הוא עשוי להיות יצרן כסף.
כך גם לגבי פרסומות בעיתון שלנו .אנחנו דחינו ודוחים פרסומות של ארגונים שלא היינו
ממליצים לבודהיסטים מתחילים ,והחלטה כזו עלולה לעלות ביוקר.
איני אומרת שאנחנו לא עושים טעויות או שהשיפוט שלנו אינו בר כשל; אני מודעת מאד לכך
שאני עלולה לשגות .ואין לנו רשימת עשה ואל-תעשה .באופן קבוע אנחנו בודקים את
החלטותינו שתי וערב .אנחנו משתנים; דעותינו משתנות .ככל שאת מתקדמת ,את לומדת
מעט יותר על עצמך ,על אנשים אחרים ,על קבוצות אחרות ,וכך הלאה .גיליתי ששמירה על
פרנסה נכונה כ'נכונה' הינה תהליך נמשך; לא מדובר רק בהשגת העבודה ה'נכונה' או
ביצועה בצורה "נכונה" – סוף פסוק!
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הצורך לקבל החלטות בעסק
לפני זמן הגעתי להחלטה מודעת להיות מודרכת על ידי תחושת המצב 'בזמן אמת' ,כשאני
יודעת שאני בהחלט עלולה לטעות ,ולעיתים קרובות מגלה שאכן כך .מנקודת מבטי ,אם
תמיד אפחד לעשות טעויות ,אז בכלל לא אוכל לתפקד .לא איכפת לי לטעות .וכאשר מתגלה
החלטה שגויה ,אני מנסה לשנות אותה ,או לתרגל השתוות הנפש בעודי סובלת מהתוצאות
– קשה! ברור שאיננו תמיד יכולים לדעת כל מה שיקרה לפני שמתחילים במיזם ,אפילו אם
אנחנו חושבים שאנחנו יודעים .לפעמים אני תוהה אם אי פעם אני יודעת מה קורה .במקרים
רבים מצאתי את עצמי מעורבת בדברים שעליהם הצטערתי מאד מאוחר יותר.
לפני מספר שנים ביקש ממני אדם לעזור לו לסיים ספר שכתב .במשך זמן מה התנגדתי
מכיוון שהיו לי הרבה דברים אחרים לעשות ,אבל הוא היה משכנע מאד ורציתי לעזור לו
מכיוון שחשבתי שהוא מורה טוב .אמנם הוא היה שתיין ,וידעתי זאת ,אבל הוא היה די מכובד
בעולם הבודהיסטי ,אז הסכמתי לעשות עבורו מה שיכולתי בעריכה וכיו"ב .ובכן ,התברר
שהייתה לו בעיית שתייה רצינית ביותר .עבודתו כמובן שיקפה זאת ,והוא הראה סימנים של
בלבול מחשבתי .ואז התחלתי לשאול את עצמי" :אם התודעה שלו אינה צלולה והדהרמה
שלו 'מקולקלת' ,אז מהו תפקידי?" התחלתי לתהות אם אינני פועלת יותר כשותפה לדבר
עבירה במקום כשומרוני טוב .מה עלי לעשות? הייתי צריכה לשקלל את המאזן בין
ההתחייבות שלי לעזור לו לסיים את הספר לבין נקיפות המצפון שלי כמי שתומכת במשהו
שהתחלתי לפקפק בו .אחרי מחשבה מרובה החלטתי להשלים את המטלה שלי ,לבצע אותה
כמיטב יכולתי ,ואז לצאת מזה .וכך עשיתי .אחרי שיצאתי מהתמונה התפתחו הדברים כך
שהוא המשיך לעבוד על הספר שלו עם מישהו אחר ,ולבסוף הצליח לפרסם אותו .האם היה
זה מטופש מצידי שבכלל התחלתי איתו? ובכן ,מאז אני יותר זהירה.
אני מודעת לעובדה שעבודה כעצמאית היא מצב של זכות-יתר ,שבו יש לי הזדמנות לעשות
בחירות – ואני מעריכה זאת מאד .אני עושה את הבחירות האלו ,ותמיד יודעת שאני עלולה
לטעות .אבל אני פשוט רואה שזאת דרכו של עולם .לא איכפת לי לטעות ,ולדעתי זה חשוב
שכך ,כי אחרת תמיד תהיה תחושה של היסוס וספק ,ואכזבה כאשר הדברים לא מסתדרים.
אז הנקודה הרביעית שרציתי להצביע עליה היא :בעסק של פרנסה נכונה צריך להפוך
החלטות כאשר זה נחוץ – ולא להיצמד בחירוק שיניים להחלטות רעות – אפילו אם זה עלול
לגבות מחיר יקר ולגזול זמן ,מפני שיש בכך גם מרכיב של צמיחה אישית.
אז מה מבחין בין עסק של פרנסה נכונה לבין כל עסק אחר? בוודאי זהו יסוד הדהרמה ,קוד
בסיסי ומופנם של תרגול .לא מדובר רק בלומר" :אהה ,אנחנו מוציאים לאור בודהיסטים ולכן
העסק שלנו הוא פרנסה נכונה!" כשבו בזמן מתייחסים בסלחנות למעט הונאות של לקוחות
פה ושם ,הולכים בעקבות האופנות באשר הן ,מעלים מחירים שלא לצורך ,וכך הלאה .זו
אינה יכולה להיות פרנסה נכונה במשמעות הבודהיסטית .אכן ,זה נשמע יותר כמו עסקים
כרגיל .הנקודה בבודהיזם היא כמובן ללכת לפי מה שמרגיש 'נכון' עבורך ,עמוק עמוק בתוכך.
אני מאמינה שבסופו של דבר זהו הסימן.
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השקפתו של הבודהה על
שפע
בהיקהו בסנגודה ראהולה
תרגום :אפרת גבאי
http://www.wildmind.org/blogs/on-practice/buddhas-view-on-prosperity
מקור:
© Basnagoda Rahula, 2008. Reprinted from The Buddha’s Teachings on Prosperity: At Work, At
Home, In the World, with permission from Wisdom Publications, 199 Elm Street, Somerville, MA
02144. www.wisdompubs.org

בהיקהו בסנגודה ראהולה ( )Basnagoda Rahulaנזיר יליד סרי לנקה ,הוסמך בילדותו לנזירות.
היגר לארה"ב ב ,5991-בעל תואר שני בספרות ודוקטורט באנגלית ,מלמד דהרמה במרכז בודהיסטי
ביוסטון (.)Houston Buddhist Vihara
מחבר הספר Beautiful Living: Buddha's Way to Prosperity, Wisdom, and Inner Peace

***
השקפתו של הבודהה ביחס לשפע בולטת לעין כאחד מההיבטים בתורתו שזכו לפירוש
המסולף ביותר .בכתיבתם של רבים מוצהר או משתמע כי הבודהה לא עודד אנשים לשגשג
ולהפוך לעשירים .פרשנות מסולפת זו השפיעה על חלק מהקוראים להאמין שהשגת שפע
נוגדת את הלימוד הבודהיסטי .אולם הבה נבחן את מה שטען הבודהה בפועל ביחס לעושר
ושגשוג של בעל-הבית.
החופש לשגשג
"...לגישה של 'יש לי עבודה שמספקת לי את הדרוש כדי להתקיים' אין מקום בלימוד של
הבודהה".
ראשית ,הבודהה מעולם לא הציב גבולות למאמציהם של בעלי הבתים שהלכו בעקבותיו
להצליח; במקום זאת ,הוא עודד אותם באופן ברור לחתור להצלחה .בין אם ב"מסחר,
חקלאות בקר ,קשתות ,שירות בממשל ,או כל מקצוע או תעשייה אחרת" ,על בעל-הבית
לחתור לקדם את תחום התעסוקה שלו .במיוחד ,המוטיבציה להשגת הצלחה היא מרכיב
חשוב הנדרש בחייו של כל אדם – לגישה של 'יש לי עבודה שמספקת לי את הדרוש כדי
להתקיים' אין מקום בלימוד של הבודהה.
שנית ,הבודהה אינו מציב כל גבולות על עושרו של בעל-הבית ומעולם לא אמר לבעלי-
הבית המשגשגים שהלכו בדרכו שעליהם לעצור או להאט .במקום זאת ,הוא עודד אותם
באופן שאינו משתמע לשתי פנים לתכנן ,לארגן ואפילו להשיג עוד...
הדגש כאן הוא על העובדה שהבודהה לא כפה כל מגבלה על עושרו האישי של בעל-
הבית .בשימוש בביטוי "הון עצום" (אולרה בהוגה) ,הוא הצביע על הכמות שאדם יכול
לשאוף לצבור – במילים אחרות ,כמה הון שרק ניתן.
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שפע ותכלית
"שפע אינו צריך לעולם להיות מטרה בפני עצמה ,אלא אמצעי בלבד לתכלית מיטיבה
כלשהי".
חשוב לשים לב שהחופש שהציע הבודהה להיהפך לבעל שפע רב ככל הניתן נשען על שני
תנאים .ראשית ,ישנם קווים מנחים שיש לעקוב אחריהם במאמץ להשיג שפע .שנית ,יש
להשתמש בעושר כראוי .ללא קיום שני התנאים הללו ,עושרו העצום של אדם לעולם לא
יזכה לשבחו של הבודהה – כך ש"החופש המוחלט" להיעשות עשיר מתייחס לכמות
העושר ,לא לאמצעים המשמשים להשגתו .מנגד ,שפע לעולם לא צריך להיות מטרה בפני
עצמה ,אלא אמצעי בלבד לתכלית מיטיבה כלשהי.
בהצביעו הן על החופש האישי לשגשג והן על החשיבות של שימוש נכון בחופש זה ,אומר
הבודהה:
"מהי אתהי סוקהא ([ )atthi sukkhaהאושר שבבעלות על עושר]?
אדם מסויים צובר הון גדול ורכוש באמצעים הוגנים ובמאמץ נכון וחושב' ,עכשיו יש לי
עושר; עכשיו צברתי כראוי באמצעים הוגנים".
בחושבו כך ,אדם זה חווה אושר וסיפוק .לכך אני קורא אתהי סוקהא.
שגשוג אישי זוכה באופן ברור לתמיכה ,כל עוד בעל הבית משתמש ב"אמצעים הוגנים
ומאמץ נכון".
לאסוף דבש מבלי לפגוע בפרחים
הבודהה הציג מערכת של כללים אתיים ביחס לתהליך של צבירת עושר .האתיקה הכללית
שלו – אשר מצדדת תמיד בחמלה לאחרים – מכוונת כמובן לכל סוג של מאמץ ,אך הוא
גם הציב קווים מנחים ספציפיים ביחס לעסקים.
ראשית ,אדם העוסק בעשיית רווחים צריך להימנע מלרמות או לפגוע בלקוחותיו או בכל
צד אחר שמעורב .הוא או היא חייבים "להגדיל את עושרם בהדרגה מבלי לעשוק אחרים,
ממש כפי שדבורים אוספות דבש מבלי להזיק לפרחים" .לפיכך ,כל עושר הנמצא ברשותו
של אדם צריך להירכש "באמצעים צודקים" .הגינות היא כה חיונית ליצירת רווח ,עד כי
לפני שאדם מתחיל בעיסוק מקצועי שאפתני או בעסק ,עליו ראשית להגיע להחלטה
נחרצת שלא לנצל אחרים...
עושר כגשם המזין חיים
"[הבודהה] הדגיש כי העושר שאדם משיג באמצעים צודקים צריך לשמש כדי להיטיב עם
אחרים ,באותה מידה כמו עם עצמו".
ניתן להבהיר את השימוש הראוי בעושר גם לאור מה שלימדו כמה מבני זמנו של הבודהה.
בהתאם לחלקם ,סיפוק חושי עצמי הוא התכלית החשובה ביותר של בעלות על עושר ,ויש
להשתמש בכל אמצעי אפשרי על מנת להשיג זאת ,כל עוד אדם חי .בהקשר זה אין כל הגיון
בנתינת צדקה.
גיליון מרץ-אפריל 1025

www.buddhism-israel.org
- 55 -

אורח חיים נכון

הבודהה החזיק בהשקפה שונה .הוא הדגיש שהעושר שאדם רוכש באמצעים צודקים צריך
לשמש לרווחתם של אחרים ,לא פחות מאשר לרווחת האדם עצמו...
הבודהה חזר והדגיש כי למאמציו של אדם צריכה להיות משמעות עבורו ,עבור אלו החיים
עימו ,ובהכללה ,עבור החברה כולה" .שימוש ראוי בעושר" מדגים את הלימוד המרכזי הזה
של הבודהה...
...אלו שהשתמשו בעושרם כדי להיטיב עם עצמם ועם אחרים זכו להערכתו הגדולה של
הבודהה .כמו "גשם שנופל על הארץ ומזין את החיים" ,הון אישי גדול צריך לסייע להרבה
מאד אנשים.
שימוש ראוי בעושר הוא למעשה התכלית של בעלות על עושר .כל עוד עוקבים אחר הקווים
המנחים ,הבודהה מצביע על כך כי ניתן לעשות כל מאמץ להרוויח הון נוסף...
הבודהה מעולם לא תמך בתיאוריית ""( "carpe diemנצל/חייה את היום הזה") של סיפוק
חושי כמטרת העושר .במקום זאת ,הוא העריץ אדם ש"רכש הון עצום אך לא היה שיכור
ממנו" ,תוך שהוא מציין כי אלו שחצו את גבולות הסיפוק החושי "יסבלו מאוחר יותר מתוצאות
נגדיות הקשורות בכך" .להיות מודעים למידה הנכונה של סיפוק חושי זה להיות מודעים
למידה שבסופו של דבר מובילה לרווחה גופנית ולחיים ארוכים.
סיכום
הבודהה פירט כיצד צריכים אנשים להרגיש ביחס לעושר שלהם והנחה אותם כיצד להשיג
את היתרונות הראויים מהעושר שלהם .הוא הדגיש כי עושר הינו מקור ברור לאושר עבור
בעלי-בתים .יחד עם זאת ,על מנת להשיג את האושר הזה ,עליהם להרוויח את עושרם בדרך
הנכונה ולהשתמש בו בדרך המועילה ביותר .כסף ועושר לא נועדו כדי שישמרו אותם או
יבזבזו אותם רק על סיפוק חושי של בעליהם; הם נועדו להביא סיפוק ושמחה לבעליהם
ולאחרים .כאשר משתמשים בעושר לסיפוק עצמי ,יש לדעת את המידה הנכונה של סיפוק
חושי .שפע ,לפי הבודהה ,הינו הגמול המתקבל כשנוהגים לפי הנחיות מומלצות אלה.

"על מנת לתרגל אורח חיים נכון ,עליכם למצוא דרך להתפרנס מבלי לחרוג מהאידיאלים
שלכם לגבי אהבה וחמלה .הדרך בה אתם מכלכלים את עצמכם יכולה להיות ביטוי של
העצמי העמוק ביותר שלכם ,או שהיא יכולה להיות מקור לסבל עבורכם ועבור אחרים".

תיק נהאט האן
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הנחיות זן לטבח -
מחיה נכונה
ברני גלסמן וריק פילדס
תרגום :נעה שביט
מתוך הספר" :הנחיות זן לטבח" ,שכתב ברני גלסמן יחד עם ריק פילדס .בספר מתוארים חזונו ועבודתו של
גלסמן בגרייסטון מנדלה – רשת של עסקים וארגונים שלא למטרות רווח ,שגלסמן ייסד באחד מאזורי המצוקה
של ניו יורק .הוצאת יבנה וסטארדאסט מולטימדיה בע"מ.

ברני גלסמן ( )Bernie Glassmanהוא זן מאסטר אמריקאי ממוצא יהודי ,מהנדס חלל בעברו,
שהתפרסם בשיטותיו המקוריות להוצאת התרגול מהמנזר ומחדר המדיטציה החוצה אל העולם ואל
הרחוב .גלסמן הוא המייסד של מסדר  ,Zen Peacemakersשבמסגרתו הוא מנחה ריטריטים של
עדות נוכחת ברחובות העיר כהומלס ,בבתי תמחוי ,ובמחנות הריכוז ברגן בלזן ואושוויץ.
ריק פילדס ) (Rick Fieldsשנפטר בשנת  ,5999עיתונאי ומשורר ,מהדמויות הבולטות בבודהיזם
האמריקני ,היה ממייסדי ועורכי כתב העת  ,Tricycleתירגם וחיבר ספרים על בודהיזם ,הידוע
שבהם''How the Swans Came to the Lake: A Narrative History of Buddhism in ,
''.America

***
מחיה נכונה
איננו חיים כדי לאכול ,וגם המחיה שאנו מרוויחים נועדה לקיים את חיינו ולא להיפך .המחיה
היא המנה שמקיימת את גופנו ,הלחם והחמאה או האורז והשעועית של המסעדה .אבל
המחיה אינה הסעודה כולה ואפילו לא בהכרח החלק החשוב ביותר שלה ,אלא החלק
שבלעדיו לא היה לנו הכוח או האנרגיה להכין את הסעודה וליהנות ממנה בעצמנו או להגישה
לאחרים.
כדי להעשיר באמת את חיינו ,המחיה שלנו צריכה להיות יותר מדרך להרוויח כסף .מנת
המחיה צריכה לכלול בתוכה חלקים מכל המנות האחרות .כשהמחיה שלנו אינה כוללת ,או
אפילו סותרת ,את הלימוד או הרוחניות או הפעילות החברתית שלנו ,אזי לא נאהב את
עבודתנו ,ואז נרגיש רעבים או מותשים.
במסורת הבודהיסטית ,המחיה הנכונה היא הנתיב החמישי בדרך בעלת שמונה הנתיבים
אותה לימד הבודהה .שמונת הנתיבים הם :הראיה הנכונה ,הכוונה הנכונה ,הדיבור הנכון,
הפעולה הנכונה ,המחיה הנכונה ,המאמץ הנכון ,המחשבה הנכונה והמדיטציה הנכונה .לפי
הבודהה ,אסור שהמחיה הנכונה תזיק לאחרים .יש אנשים הסבורים כי המחיה הנכונה היא
זו ששמה קץ לסבל באופן כללי ,אבל כל עסק גורם סבל או נזק כלשהו .הספר הזה ,למשל,
גרם למותם של עצים .כך שהמחיה הנכונה היא זו שפוגעת או גורמת סבל באופן הקטן
ביותר.
עבור טבח הזן ,המחיה הנכונה יכולה להיות הרבה יותר מזה .המחיה הנכונה היא המנה
המקיימת את כל ההיבטים השונים בחיים .כך שמחיה נכונה צריכה לכלול גם מימד רוחני.
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המימד הרוחני של המחיה הנכונה נובע מכך שהיא עוזרת לנו להשיג שינוי במודעות,
מהיקשרות עצמית להכרה בתלות ההדדית שיש לנו אחד עם השני ועם העולם שבו אנו חיים.
לדוגמה ,הרבה אנשים שמגיעים לעבוד במאפייה מתחילים מתוך מחשבה על עצמם ,וכדי
לעזור להם לראות את התלות ההדדית שקיימת בחיים ,יצרנו צוותים שהשתכרו בהתאם
למידת היעילות של כל צוות .כך שאם מישהו בצוות לא ביצע את עבודתו בצורה מספיק
טובה ,כדאי היה לחברי הצוות שלו לעזור לו ללמוד לבצע את העבודה בצורה טובה יותר כדי
שכולם יוכלו להרוויח יותר כסף .העבודה בצוותים תרמה להרחקה מסוימת של המודעות
מהעיסוק בתועלת העצמית האפשרית בלבד .למרות שהעיקרון נשאר הגדלת הרווחים,
הפעילות נעשתה כעת ברמה של קבוצה שלמה ולא של יחיד – דבר שקידם את העובדים
להבנה טובה יותר של התלות ההדדית ,וכתוצאה מכך גם להתקדמות בשלבים האחרים.
המחיה הנכונה צריכה גם לכלול לימוד והשכלה .היא צריכה להציע אפשרויות לתרגול
כישורים חדשים והזדמנויות להגדלת הידע ,.ולבסוף המחיה הנכונה צריכה לכלול פעילות
חברתית מסוג כזה או אחר ,שכן עליה לעזור גם לאחרים.
כסף
הכסף הוא מצרך בעייתי ביותר ,בדומה לזמן .גם ממנו אין לנו אף פעם מספיק .אבל כמה זה
מספקי? כמה כסף אנחנו באמת צריכים?
בודהה לא הרשה לנזירים שלו לאכסן דברים .לא היו כריות או רשתות בטיחות .לא היו
מקררים לשמור בהם מזון או בנקים לשמור כסף בכל בוקר הנזירים היו מתעוררים ,הולכים
לכפר הקרוב ביותר ומתחננים לקבל מזון .הקיום שלהם היה תלוי במעשיהם אותו יום ,וכל
יום היה עליהם להתחיל מחדש ,רק כדי לדאוג לקיומם .הם אכלו כל מה שניתן להם בהכרת
תודה.
חיים כאלה ממלאים כל יום בחיוניות רבה .האדם הופך לפעיל ביותר ,השאננות נעלמת
ואפשר לתפקד בלי כבלים .אני מאמין בכנות כי סוג כזה של עוני הוא החיים העשירים ביותר
שאפשר לחיות.
אבל אין זה דומה לחיי עוני .כשאנחנו חיים בעוני אנחנו תמיד רעבים ,אנחנו מרגישים שאין
לנו די מזון ,בגדים או מקום לגור בו .מצד שני ,כשאנחנו חיים במותרות ,אנחנו חיים בהרגשה
של גודש ונפיחות ,כאילו אכלנו יותר מדי.
טבח הזן נמנע משתי הקיצוניות הללו ,כשהוא הולך בדרך האמצע של הבודהה .במונחי כסף,
דרך האמצע משמעה להימנע מהקיצוניות שבעוני או במותרות .זוהי דרך הקיום .אם נמלא
אחר עקרונות הקיום בחיי היום-יום ,לא נזניח את צרכינו וגם לא נהיה חמדניים .אנחנו ננסה
לקנות או ליצור כמות המספיקה לשימושנו ,לא פחות ולא יותר .לא נזלול ולא נאגור .נקנה
בגדים כדי ללובשם ולא כדי לשים בארון .נקנה מזון כדי לאוכלו ולא כדי שירקיב או יחמיץ
במקרר ,ונשתדל כמיטב יכולתנו להחליף או למלא מחדש את מה שכבר השתמשנו.
טבח הזן מנהל את עסקיו באופן דומה .אחת משיטות הניהול החדשניות ביותר ,שנקראית
"בדיוק בזמן" ( )Just In Timeפועלת לפי עקרונות הקיום .עסקים שמשתמשים בJIT-
מצמצמים את המלאי שלהם .לדוגמה ,אנחנו מובילים את הבראוניז לבן-אנד-ג'ריז בדיוק
כאשר צריכים אותם ,וכך אין צורך לדאוג שהמזון יתקלקל או לשלם סכומי עתק עבור איכסון.
עודף תמיד יוצר בעיות.
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הצד השני הוא שמחסור יוצר בעיות גם הוא .כשבן-אנד-ג'ריז הפחיתו את כמות הבראוניז
הנדרשת ,נאלצנו להאט את הייצור ולעבור משני צוותים לצוות אחד .כמה חודשים מאוחר
יותר ,כשהם חזרו לצרוך כמות גדולה יותר של בראוניז ,היה עלינו להוסיף מחדש חברי צוות
– דבר שגרם לבלבול בכוח האדם .אנחנו דנים בבעיה עם בן-אנד-ג'ריז ומנסים למצוא פתרון
שיתאים לשני הצדדים.
צריך לשמור על מלאי נכבד גם בחיים וגם בעסקים .אבל גם זה חלק מהקיום .מלאי מועט
מדי מביא לחרדה וחוסר בטחון ואילו מלאי עודף יכול לעמעם את היצירתיות והפעלתנות.
יש תפיסה האומרת שצריך לאגור הכל ,צריך שיהיה הון ,חסכונות וביטוח .כך יצרנו מוסדות
במיוחד למטרה זו .הדברים האלה עשויים להיות חשובים ,אבל כשאנחנו נותנים להם
להשתלט הם עלולים להרוס את הארוחה.
אם אנחנו מגלים שאנחנו מרוויחים יותר כסף ממה שאנחנו צריכים ,סימן שהגיע הזמן
להגדיל את המשפחה שאנו מאכילים ,וכך נוכל תמיד ללכת בדרך האמצע של הקיום.
כשמאפיית הזן החלה לקיים את תלמידי הזן שהקימו אותה ,התחלנו לחפש משפחה גדולה
יותר לקיים והתחלנו להעסיק חסרי-בית ומובטלים.
מצאנו בית מוזנח בשכונה ועשרה מאיתנו עברו אליו והחלו לשקם אותו באופן יסודי .מלאכה
זו לקחה שישה ,שבעה חודשים .המרתף חולק לחדרי מעונות ואת ארוחותינו הכנו באופן
שיתופי .במהלך תקופה זו נהגנו לעשות את הזאזנים שלנו וגם את ההתבודדויות בזנדו מעל
המאפייה.
כשהתחלנו עם הפעילות החברתית ,שאלו אנשים רבים" :איך אתם מתכוננים לעשות את כל
זה? יש לנו קהילה קטנה ואין לנו כאלה סכומי כסף .אין לנו מיליון דולר ".ואילו אני עניתי ,
"הבעיה היא שאתם מסתכלים בכיסים שלכם .יש לנו את כל היקום".
במרוצת הזמן תמיד מוצאים מספיק כסף בשביל לעשות משהו .כשבחנו את כמות הכסף
שיש לנו ,למשל ,גילינו כי יש לנו מספיק כדי לעשות משהו קטן ,וזה מה שעשינו .התחלנו
לעבוד עם הכסף שהיה לנו ואפינו לחם עבור מרכז חלוקת המזון המקומי .עליך פשוט
להתחיל עם הכסף שיש לך ובמהלך הזמן הארוחה מתחילה להתעצב.
נניח שאין לך כסף בכלל ,אבל יש לך רעיון שאתה רוצה לממש .אם תשב בחצר האחורית
שלך ותגיד "אני לא יכול לעשות שום דבר כי אין לי כסף ",מי יצטרף אליך? אבל אם תגיד
"בואו נעשה משהו" ,דברים מדהימים יכולים לקרות .אנשים נמשכים לפעילות ,ואתה תגלה
כי אלפי אנשים מצטרפים אליך .אנשים שרוצים לראות את הרעיון שלך ממומש ,כספר או
כסוג חדש של עוגייה או מוצר אחר ,לא משנה מה ,והכסף יתחיל לזרום אף הוא.
כשהתחלנו בעבודה בגרייסטון ,זרמה אלינו עזרה מסוגים שונים .אנג'לו מרטיני ,פוליטיקאי
מקומי ,הפך לחבר במועצת המנהלים שלנו .אנשים מרשת העזרה החברתית הציעו לנו
עזרה וקשרים .בודהיסטים חברי קבוצות אחרות באו לעבוד איתנו .הממשלה נידבה לנו
מימון .אנשים רבים רצו לקחת חלק בפעילות שלנו ,וברגע שראו כי יש לנו לא רק חזון אלא
גם נחישות להגשימו ,וכי יש לנו רקורד מוכח של עשייה ,הם הבינו שאנחנו לא רק חולמים.
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הדרשה לדיגהאג'אנו

צילום :משה בראל

AN 8.54. PTS: A iv 281

תרגום :כרמל שלו
מקור:

Dighajanu (Vyagghapajja) Sutta: To Dighajanu

פעם המבורך שהה בקרב אנשי קולייאנא ,במקום שבו היתה עיר המסחר של הקולייאנים,
בשם קאקאראפאטא .איש בשם דיגהאג'אנו ) (Dighajanuפנה למבורך ,חלק לו כבוד וישב
לצידו .בהיותו יושב ,הוא פנה למבורך:
"אדון נכבד ,אנו אנשים פשוטים ,אשר נהנים מתענוגות החיים ,גרים בבתים כשאנו מוקפים
בנשים וילדים ,לובשים בדים משובחים ונהנים מריח הסנדלווד (ריח קטורת) ,עונדים
עיטורים ,בשמים ומשחות ,נוגעים בזהב וכסף .יואיל המבורך ללמד את הדהמה עבור
שכמותנו ,למען האושר והרווחה שלנו בחיים האלה " ...
[אמר המבורך" ]:יש ארבע איכויות ,ווייאגהאפאג'א  ,(Vyagghapajja)1שמובילות לאושר
ורווחה של בעל-בית בחיים האלה :השגת מאמץ נמשך ,השגת ערנות ,חברות טובה ומחיה
מאוזנת.
"ומהי מחיה מאוזנת? כאן ,ווייאגהאפאג'א ,בעל-בית היודע מהן הכנסותיו ומהן הוצאותיו
מנהל חיים מאוזנים ,לא בבזבזנות ולא בקמצנות ,ויודע שכך הכנסותיו תהיינה גדולות
מהוצאותיו ,והוצאותיו לא תהיינה גדולות מהכנסותיו.

 1וויאגהאפאג'א היה שם המשפחה של דיגהאג'אנו.
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בדיוק כשם שהצורף ,או השוליה שלו ,יודע ,בהחזיקו מאזניים ,כי במידה כזו הם שקעו
ובמידה כזו הם נטו מעלה ,כך גם בעל-הבית ,היודע מהי הכנסתו ומהן הוצאותיו מנהל חיים
מאוזנים ,לא בבזבזנות ולא בקמצנות ,ויודע שכך הכנסותיו תהיינה גדולות מהוצאותיו ,ולא
שהוצאותיו תהיינה גדולות מהכנסותיו.
"אם ,ווייאגהאפאג'א ,לבעל בית יש הכנסה מועטה אבל הוא מקיים חיים מהודרים ,יהיו
שיאמרו ' ,איש זה מכלה את עושרו כמי שמטלטל עץ פרי כך שנופלים יותר פירות ממה שהוא
מסוגל לאכול' .אם לבעל בית יש הכנסה רבה אבל הוא מקיים חיים עלובים ,יהיו שיאמרו,
'איש זה ימות ברעב' .אבל כאשר בעל-הבית ,היודע מהי ההכנסה וההוצאה של עושרו,
מקיים מחיה מאוזנת ,לא בבזבזנות ולא בקמצנות ,וחושב 'כך הכנסותיי תהיינה גדולות
מהוצאותיי ,והוצאותיי לא יעלו על הכנסותיי' – לזה ייקרא מחיה מאוזנת.

וידאו
נח לוין  -על אורח חיים נכון וכסף
דובר אנגלית
 35דקות

לצפייה
לדף הוידאו באתר
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החברה האידיאלית –
אורח חיים נכון
אורגיין סנגהרקשיטה
תרגום :מאיה קרני
מקור:

תרגום ערוך מתוך The Buddha’s Noble Eightfold Path - Lecture 51

אורגיין סנגהרקשיטה ) (Urgyen Sangharakshitaהינו מורה ממוצא בריטי שייסד בשנת 5991
את מסדר הבודהיסטים המערביים המכונה כיום  .Triratna Buddhist Communityזהו תקציר של
פרק מתוך ספר על הדרך בת שמונת הנתיבים של הבודהה שנכתב באותו זמן.

***
כולם חולמים .זה מה שהפסיכולוגים והפסיכואנליטיקאים אומרים לנו :שכל אחד ואחת מאתנו
חולם מדי לילה .נאמר לנו שאף חיות חולמות ,כפי שנוכל לראות לעיתים על חיות הבית
שלנו .הבה נתחיל אם כן באמירה הזאת כי כולם חולמים.
נוכל ללכת אף מעבר לזה ,ולומר שלא רק שכולם חולמים כאשר הם ישנים בלילה ,אלא גם
שכולם חולמים בהקיץ .אתם חולמים על כל הדברים שתרצו לעשות ,ועל הדברים שתרצו
להיות .זאת ,משום שלעיתים תכופות מדי אנו חושבים שהיום-יום שלנו ,הקיום היום-יומי
מאוד משעמם ,משמים ,חדגוני ,חסר עניין ,בלתי-מספק ,וכו'.
יכול להיות שיש לנו תפקיד מעייף וחד-גוני; יתכן ואנו נמצאים בנסיבות שאיננו אוהבים .יתכן
ואנו נאלצים להיות בקשר עם אנשים אשר איננו ממש בידידות עמם ,וכן הלאה .יתכן שאנו
אף מוצאים את החיים לא רק משעממים ,חסרי עניין וחד-גוניים ,אולי אפילו מלאי כאב .אנו
רוצים לחמוק מזה ומנסים ליצור עולם משלנו מחוץ לקיום הרגיל ,ולכן אנו מתחילים לחלום
בהקיץ בדרכים שונות .אנו מתחילים לדמיין מצב עניינים טוב יותר .אנו מתחילים להמציא
עולם אידיאלי כלשהו ,או חברה או קהילה אידיאלית ,שבה אין קיום לחוסר השלמות של
העולם הזה ושל החברה הזאת .כאן יש אומללות ואי-אושר ,ולכן אנו אוהבים לחשוב ,לדמיין,
לחלום בהקיץ על מקום אחר כלשהו ,עולם אחר כלשהו ,שבו כולם מאושרים ובו ,ללא ספק,
נוכל גם אנחנו להיות מאושרים.
נוכל לומר כי חלימה בהקיץ מסוג זה אינה דבר רע כלל ,בהנחה כמובן שאנו לא שקועים בזה
לעיתים תכופות מדי ,או בזמן שאנו אמורים בעצם לעשות משהו אחר .זה נכון שאת מרבית
החלימה בהקיץ ניתן לתאר כפנטזיה לא-מועילה ,אך מצד שני נוכל לומר גם שחלימה בהקיץ
לעיתים תכופות ,או לפחות מדי פעם ,הינה שרטוט של העתיד .נוכל אף לומר כי במקרים
מסוימים ,החלום של היום עשוי להיות המציאות של מחר .אם נתבונן בהיסטוריה של
העולם ,של התרבות ,של הדתות ,של האומנויות ,של הפילוסופיה – נגלה כי האנשים
הגדולים ביותר של העבר היו החולמים הגדולים ביותר ... .כלומר ,הרפובליקה של אפלטון,
או האוטופיה של מור וכן הלאה ,היו כביכול חלומות בהקיץ של ההוגים הגדולים האלה ,של
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החולמים הגדולים האלה .חלומות בהקיץ על חברה אידיאלית ,חלומות בהקיץ על שינוי
והתמרה של העולם.
אם נלך אף רחוק יותר ,אל המזרח ,ונסתכל על הבודהיזם ,נוכל לומר כי גם לבודהיזם יש
חלומות בהקיץ משלו .החלום בהקיץ הבודהיסטי של החברה האידיאלית נמצא בחזון הארץ
הטהורה ( ,)Pure Landשמתוארת בחלק מהסוטרות (הדרשות) הגדולות בכתבי
המהאיאנה .זהו מקום ,עולם ,ספירה ,או אם תרצו  -מישור של קיום ,ללא כאב ,ללא סבל,
ללא יגון ,ללא נפרדות ,ללא שכול ,ללא אובדן מכל סוג .מקום בו אין זיקנה ,אין מחלות ,ומעל
לכל אין מוות .מקום של שלום מושלם ,ללא עימות ,ללא מלחמה ,ללא קרב ,ואף ללא חוסר
הבנה ,מקום מושלם ומאושר עד כדי כך .זהו גם מקום שאין בו הבדלה של מין ,הבחנה בין
גבר לאישה ,בו איש אינו צריך לעבוד ,והחיים הינם פנאי תמידי ,איש אינו צריך לעמול ,איש
לא צריך ללכת למשרד מדי בוקר ,וכן הלאה ... .בארץ האושר ,בארץ הטהורה ,נאמר לנו,
איש אינו צריך לעשות דבר מלבד ללמוד בודהיזם.
עלינו לזכור גם כי למרות שהבודהיזם חולם מדי פעם חלומות יפים מאוד ,הוא אינו מסתפק
בחלימה .נוכל לומר כי הגישה של הבודהיזם ושל מה שהבודהה לימד ביחס לכל השאלות
הללו היא שפויה מאד ,מעשית מאוד וגם מציאותית .הבודהיזם אינו מסתפק בחלימה על
החברה האידאלית של העתיד או על איזשהו עולם אידיאלי במישור אחר .הוא מנסה ליצור
את החברה האידיאלית ,את הקהילה האידיאלית – כאן ועכשיו ,על כדור הארץ הזה .הוא
מנסה ,לפיכך ,להתמיר ולשנות את החברה הזאת ,את העולם הזה ,אל עבר חזון של עתיד,
אל דימוי של שלמות .הוא עושה זאת בדרכים שונות ,שאחת מהן היא בעזרת הלימוד של
'אורח חיים נכון'.
עד כה בדרך שמונת הנתיבים ,עיקר ענייננו היה בהתמרה של עצמנו כיחידים ,בחיינו
האישיים ,הנפרדים .אך בשלב זה – אורח חיים נכון – אנו עוסקים בהתמרה לא רק של
החיים האישיים ,כי אם של החיים המשותפים ,חיי הקהילה ,חיי החברה ואף חיי המדינה.
היבט זה של הבודהיזם איננו מודגש בדרך-כלל ,אלא להיפך  -לפעמים הוא דווקא מוצנע .אך
הוא בהחלט חלק מהלימוד השלם – הרעיון שעלינו לנסות לשנות לא רק את חיינו האישיים,
אלא גם את הקהילה ,את החברה בכללותה ,את המדינה ואת העולם.
לחיים משותפים ,או לקיום משותף יש היבטים שונים ,שלושה מהם עקרוניים – ההיבט
החברתי ,ההיבט המדיני (פוליטי) וההיבט הכלכלי .בבודהיזם יש לימוד המתייחס לכל
שלושת ההיבטים הללו .אם נתבונן בהיבט החברתי ,נראה כי בלימוד הבודהיסטי יש
התייחסויות חברתיות שונות ,במיוחד בהקשר של החיים בהודו העתיקה .הבודהה לא אהד
כלל מאפיין בולט של חיי החברה בזמנים שבהם חי ,והוא שיטת הקסטות (מעמדות) ,אותה
שיטה של שיוך מעמדי שעובר מדור לדור אשר עודנו מאפיין של החברה בהודו של ימינו.
הבודהה ,בניגוד לתפיסה מסורתית זו של מעמד תורשתי ,אמר בבהירות ובתקיפות כי אמת
המידה למעמדו ומקומו של הפרט בחברה צריכה להיקבע לא על פי לידה ,אלא על פי ערך.
הוא הדגיש זאת בתוקף .זוהי רק דוגמא ללימוד בודהיסטי בהיבט החברתי.
התייחסות דומה נמצא גם בהקשר הפוליטי .הבודהיזם של העת העתיקה דגל באידיאל
הנקרא דהרמראג'ה ) .(dharmarajaמספר סוטרות מתייחסות לנושא זה .דהרמה,
משמעותה אמת ,צדק ,מציאות .ראג'ה ,משמעותה המלך או אף הממשל .כך שהאידיאל של
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דהרמראג'ה מייצג בעצם ממשל צודק .זה הרעיון שגם בחיים הפוליטיים צריכים למשול
שיקולים אתיים ורוחניים כערכים עליונים; שהפוליטיקה אינה אמורה להיות רק תא טייס
לתמרון של אינטרסים יריבים וסיעות יריבות ,אינה רק עניין של מניפולציות ומשיכה בחוטים,
אלא שעלינו לנסות לבחון מהם העקרונות האתיים והרוחניים הנוגעים לעניין וליישם אותם גם
בחיים הפוליטיים .וכמובן שהאידיאל הפוליטי הבודהיסטי הזה זכה בהודו להדגמה הגדולה
ביותר במקרה של הקיסר הגדול אשוקה.
אשוקה היה שליט גדול משושלת מאוריה ,שחי כמאתיים שנים לאחר הבודהה .הוא ירש
מאביו את ממלכת מַ גדה שאותה המשיך להרחיב ,והוא בלע מיד כמעט את כל המדינות
האחרות בהודו .המדינה האחרונה שנותר לאשוקה להכניע ,בטרם הפך לבודהיסט ,היתה
מדינת קלינגה בחוף המזרחי ,שהיתה מקבילה פחות או יותר למדינת ביהאר של היום.
מאות אלפי אנשים נטבחו ומאות אלפי אנשים נותרו חסרי בית במלחמה הזאת .אשוקה ראה
והבין את סבל המלחמה ,את הסבל שגרמו כל כיבושיו ,והוא אמר לעצמו בשפתו ובמילותיו,
אשר חקוקים בצווי הסלע שניתן לקרוא אותם עד עצם היום הזה ,שחרטה וצער הציפו אותו
כאשר נוכח בסבל הרב שגרמה המלחמה .כאשר ראה את כל המתים ,את כל חסרי הבית,
את כל האלמנות והיתומים ,החרטה והצער התגברו עליו והוא החליט לוותר על קריירת
הכיבוש הזאת.
כמובן שהוא לא ויתר על כוחו הפוליטי ,אך הוא בהחלט ראה את עצמו כמשרתו של העם.
הוא הצהיר באופן מפורש על האידיאל שלו – לעמוד לשירותם של אלה שהיו נתונים למרותו.
הוא העלה על נס את רווחתם וטובתם בתור המטרה העליונה של המינהל ,הממשל
והמדיניות שלו.
ההיבט הנוסף הוא ההיבט הכלכלי של הקיום המשותף שלנו ,ובהקשר זה הבודהיזם מלמד
מחייה נכונה.
להודים יש פתגם האומר "אינכם יכולים לעבוד במטבח מבלי שקצת פיח יגע בכם".
באותו אופן ,אינכם יכולים לחיות ולעבוד במקום מושחת ,בחברה לא ערכית ,מבלי שהכתמים
האלה ידבקו בכם .כלומר ,אפילו למען האינטרס האישי בחיים מוסריים ורוחניים ,עלינו
לעשות מאמץ כלשהו לשנות את החברה בה אנו חיים.
יש היבט חברתי ,יש היבט פוליטי ויש היבט כלכלי .אך הצעד החמישי בדרך שמונת
הנתיבים ,של אורח חיים נכון ,מייצג רק היבט אחד מן השלושה ,והוא הכלכלי .מדוע זה כך?
ההסבר יכול להימצא בתנאים שרווחו בהודו בתקופת הבודהה .למרבית האנשים אז לא
היתה זכות הצבעה ,לא היה להם מה לומר בענייני מנהל ,הם לא תמיד ידעו מה עשה המלך,
אך כולם או רובם נאלצו לעבוד .כולם היו צריכים להשתכר למחייתם ,וזה עדיין כך היום .זה
היה נכון בתקופת הבודהה לפני  2,055שנה ,זה עדיין נכון היום 2,055 ,שנה מאוחר יותר.
אנו עדיין צריכים לעבוד כדי להשתכר למחייתנו ,ועדיין צריכים לקיים שגרה של תשע עד
חמש .למעשה ,ניתן אפילו לומר שזה נכון אף יותר היום מאשר לפני  2,055שנה .חלק גדול
מחיינו מוקדש לעבודה לצורך פרנסה .ניתן לומר כי אנו מקדישים יותר זמן לזה מאשר לכל
דבר אחר בחיינו ,אולי פרט לשינה ,אשר אינה ממש נחשבת .בימי הבודהה ,לאנשים היתה
לפחות איזו שהיא הפסקה מהעבודה בעונת הגשמים.
העבודה שלכם ,מה שאתם עושים כל יום ,מה שאתם מעורבים בו ,מה שאתם שקועים בו עד
צוואר ,לאורך שבועות ,חודשים ,שנים ,עשורים – לכל אלה יש השפעה גדולה ,עצומה ,ואף
נוראה על התודעה שלכם ,אף מבלי שתהיו מודעים לכך .אני זוכר בהקשר זה נזיר בודהיסטי
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מאוסטרליה שהכרתי .הוא סיפר לי שהוא ערך מחקר על בתי מטבחיים באוסטרליה ועל
האנשים שעבדו שם .הוא מצא בקרב גברים שעבדו בבית המטבחיים – מסיבה כלשהי לא
שומעים על נשים שעובדות בבית מטבחיים – אחוז גבוה של אי שפיות ,יותר מ 65-אחוזים.
הוא גילה עוד שאנשים שעובדים בבתי מטבחיים באוסטרליה בדרך כלל מחזיקים מעמד רק
שנתיים .לאחר שנתיים הטבע האנושי לא יכול לשאת זאת יותר .הם הגיעו ברוב המקרים
לחוסר איזון נפשי ,כמעט לטירוף ,ולא יכלו להמשיך במלאכתם .אל לנו לחשוב שזה עניין
שלא נוגע לנו ,זה בהחלט נוגע לנו .אנו מעורבים באופן ישיר ,מוסרי ,משום שאנו יוצרים את
הצורך בדברים האלה על-ידי הביקוש שלנו.
בכתבים הבודהיסטים יש לבודהה די הרבה מה לומר על פרנסה ראויה ,אך בדרך כלל זה
מוסבר במונחים פשוטים .ראשית ,העיקרון הזה מוסבר במונחים של הימנעות מפרנסה לא-
נכונה ,השלילה מקדימה את החיוב .יש המלצה נחרצת להתרחק ממקצועות שונים ,מצורות
פרנסה שונות .בראש הרשימה נמצא סחר ביצורים חיים ,בין אם בני אדם ובין אם חיות.
בדומה לכך ,לא נכון לעסוק במכירה של כל חומר שמטמטם את התודעה ,שמפחית ערנות,
בכל סם או משקה חריף.
הבודהה לא עודד ,ואפילו אסר על עיסקאות בנשק וכלי מלחמה .הוא אומר – אם אתה הולך
בדרך שאני מלמד ,אם לקחת חסות בשלושת המקלטים (הבודהה ,הדהרמה והסנגהה) ,אם
אתה מחשיב את עצמך לבודהיסט – אינך יכול להתפרנס מייצור או מסחר ,או מכל עיסוק
אחר בכלי מלחמה ,מכשירי הריגה ,או מכשירים אשר שימשו לנטילת חיים של יצורים חיים
אחרים.
אבל החיים המודרניים הרבה יותר מורכבים מהחיים בזמנו של הבודהה .לכן גם הסוגיה של
אורח חיים נכון או פרנסה ראויה ,דורשת בחינה וניסוח מחדש בהקשר יותר עכשווי .אנו
יכולים לבחון מהי פרנסה נכונה תחת מספר כותרות .השאלה היא מהו העיסוק שלנו בפועל,
ואפשר לחלק עיסוקים לקטגוריות שונות .ראשית ,יש עיסוקים שבאופן ברור הם שליליים,
כאלה שאין ספק בדבר אי-נכונותם ,כמו הדוגמא הקיצונית שהבאתי – של אדם שעובד בבית
מטבחיים – עיסוק שאינו יכול להיות נכון בשום נסיבות .הקטגוריה השניה היא של עיסוקים
שבדרך כלל אינם נחשבים שליליים ,או שאינם עיסוקים לא-נכונים באופן בוטה או מזעזע,
אבל בוודאי מגבירים את חמדנותם של אנשים – כמו למשל ,תעשיית הפרסום או הייצור של
מוצרי יוקרה שאנשים לא ממש רוצים ,אך מתפתים לחשוב לא רק שהם רוצים אותם אלא
שהם ממש צריכים אותם.
בקטגוריה השלישית נמצאים עיסוקים שעשויים ליצור פרנסה נכונה אם משקיעים בהם
מאמץ .נניח שאתה עובד כפקיד במשרד ,בחברה המייצרת מוצרים טובים וחיוניים ,כמו לחם.
אם כך ברור שאם אתה עושה את עבודתך ביושר ,אתה בעל מצפון ,מגיע בזמן ועוזב בזמן,
לא לוקח הפסקת צהרים ארוכה מדי ,לא נוגע בחשבונות ,תוכל להפוך עיסוק זה לפרנסה
נכונה .גם היא אינה הפרנסה הנכונה המושלמת ,זו לפחות פרנסה נכונה.
אפשר גם לחשוב על אורח חיים נכון או פרנסה מושלמת במובן של ייעוד .זו הפרנסה
הטובה מכולן ,אך היא נדירה מאד .ניתן להגדיר ייעוד כפרנסה שקשורה ישירות למה שאנחנו
מחשיבים כבעל ערך עליון בחיינו .כאן אין כל הבחנה או הפרדה בין העבודה והפנאי .האדם
כה נהנה מעבודתו ,הוא כה שקוע בה ,זה משהו שהוא כל כך רוצה לעשות עד שלא איכפת
גיליון מרץ-אפריל 1025

www.buddhism-israel.org
- 25 -

אורח חיים נכון

לו לבלות את כל זמן הערות שלו באותה עשייה .זהו בודאי מצב אידיאלי ,אך למרבה הצער,
מעט מאוד אנשים ,שלא באשמתם ,מצליחים להשיג אותו.
אני רוצה לומר כמה מילים על עניין הזמן .כפי שציינתי קודם ,רוב האנשים נאלצים לעבוד
במרבית זמן הערות שלהם כדי להשתכר למחייתם .אני רוצה להעלות את השאלה ,כמה זמן
על האדם להקדיש באמת לפרנסתו? התשובה שלי עשויה להפתיע חלק מן האנשים ואפילו
לזעזע אחרים – מעט ככל האפשר .הייתי מציע לאנשים צעירים ולאלה שהקריירה שלהם
וחייהם עדיין בשלב של בניה והתגבשות ,בשלב הזה ,להרוויח לא יותר ממה שהם צריכים
כדי לחיות בפשטות ,ולהקדיש את יתר זמנם לבודהיזם – ללימוד הכתבים ,למדיטציה,
לעזרה בהפצת הבודהיזם וכד' .זה אומר כמובן ,שעליהם לצמצם את הצרכים האישיים ,או
לוותר על הרצונות האישיים ,אך זה מפתיע עד כמה אדם יכול להצטמצם אם הוא באמת
מחליט לעשות זאת.
לכן נוכל לומר שתפיסה זו של אורח חיים נכון ,הצעד החמישי בדרך הנאצלת של שמונת
הנתיבים ,מייצגת במהותה את הצורך ליצור חברה אידיאלית .אחרי הכל ,אנו חיים בחברה
ולא יכולים להוציא את עצמנו מתוכה או לאורך זמן .ייתכן שנצא למרכז ריטריטים לשבוע,
שבועיים ,חודש ,או אפילו לששה חודשים אם אנו בני מזל ,אך בסופו של דבר אנחנו חייבים
לחזור ,חייבים לחיות בעולם במידה מסוימת ,אפילו בני המזל שבינינו .לכן עלינו לשנות
ולהתמיר את העולם כחלק מהעבודה של השינוי וההתמרה העצמית.

צילום :משה בראל
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נכון בפשטות
סטיבן פולדר
תרגום :גבריאל צורן
מקור:

http://tovana.org.il/he/stephen-fulder/entry/23-simply-right

סטיבן פולדר הוא המייסד והמורה הישראלי הבכיר של עמותת תובנה .מתרגל מדיטציית ויפאסנה
משנת  .5911סטיבן הוא מדען שהקדיש את חייו לבחינה של רוחניות וריפוי פנימיים וחיצוניים:
התמחותו היא בתחום צמחי המרפא ,פרסם  51ספרים אקדמיים ,מנחה קורסים של מדיטציה
ודהרמה ברחבי הארץ .סטיבן דוגל בשימוש בדהרמה לקידום שלווה בחברה .הוא ממייסדי ומחברי
ההנהלה של שביל זהב ,עמותה לקידום אי אלימות ,חמלה ושלום בחברה .כמו כן ,הוא חבר בהנהלה
של אזרחים למען הסביבה.

***
את ההרהורים האלה אני כותב מאנאהיים בקליפורניה ,מיריד המסחר הגדול ביותר של
תעשיית מוצרי הבריאות האמריקאיים .Expo West ,זוהי הילולה עצומת ממדים של קרוב ל-
 55,555דוכנים ,כולם עטים עליך ,מסבירים ,מלעיטים בטעימות ממוצריהם .זה ענק .לא ניתן
להקיף את הכול .אני הייתי שם על מנת להרצות על עשבי מרפא מן המסורת הרפואית
היוונית-ערבית .עם זאת חלק ניכר מן הזמן ביליתי בשוטטות ,כשאני לוחך עשבים כפרה;
טעמתי מעדנים אורגניים מכל קצוות העולם ,לגמתי צוף מפרות אקזוטיים ,כרסמתי מאכלים
"אסורים" העשויים כולם ,לאמיתו של דבר ,מפולי סויה ,וכאשר הייתי מותש לחלוטין קיבלתי
מנות של מעוררים צמחיים .כושר ההמצאה יוצא מגדר הרגיל .יש שם אנשים מסורים לרוב,
המאמינים באמת ובתמים במה שהם עושים .ורבים אחרים המעוניינים רק בשורה
התחתונה .יש שם מוצרים טובים ,וכאלה שהם חסרי תועלת .אבל זה מעורר מספר שאלות:
האם הבריאות ואיכות הקיום שלנו ושל כדור הארץ תלויים במה שאנו קונים? או במה שאיננו
קונים? אין כל בעיה בבחירה מושכלת יותר של מה שאנו מחליטים לאכול ,מה שאנו מחליטים
לקנות ומה שאנו מביאים עמנו הביתה .יש באמת תועלת לבריאות ולסביבה בבחירת מזון
אורגני ,בריא ופחות מעובד ,באכילת פחות מוצרים מן החי ,ובהחזקת ארון תרופות המכיל
יותר תרופות טבעיות ובטוחות מאשר סמים רעילים .אבל יש צורך בבחינה קפדנית יותר של
מה אנו עושים בחיינו ,מה משנה ומה חשוב.
הנטייה האינסטינקטיבית שלנו למלא את חיינו בעוד ועוד ,נראית כבריחה מפני חוסר הסיפוק
הקיומי הבסיסי שלנו .היא מוליכה לקנייה כתגובה אוטומאטית ,הזוכה לעידוד ממכלול השיח
החברתי ,כך שרובנו איננו יכולים לדמיין דרך אחרת לעשיית דברים .אנו משוכנעים שאילו היו
בידינו המכונית/דירה/חופשה/מחשב החדשים האלה ,היינו מאושרים .והם אכן יכולים להסב
לנו אושר ,אבל זאת רק לזמן קצר ,כי האושר מצוי בהוויה ( ,)beingלא בקניין (.)having
אנחנו הוויות אנושיות ( )human beingלא קניינים אנושיים ( .)human havingsולעתים
תכופות מדי ,כאשר הקניין מאבד מקסמו ,אנו נותרים בדיכאון.
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בדרך אל האושר האמיתי מועיל (אם כי לא מהותי) להיות פשוטים יותר .לא להיות מוצפים,
קבורים לחלוטין ,בדברים שצברנו .אלה יכולים להיות קניינים פיסיים הנערמים אל על ,ואנו
מוצאים את עצמנו עסוקים בהם בלי הרף ,והם יכולים להיות גם קניינים רוחניים – רעיונות,
נאמנויות ,השקפות עולם ,ומידה מרובה של מהומה מנטאלית .עלינו להרפות מעט ,לא
להיאחז בדברים על מנת להרגיש שאנו חיים במלואנו .כשם שאמר אחד מחכמי הזן" :מדוע
עלי להרפות? כי הכול מצטבר בערימות!" .ביסודו של דבר זוהי הרפיה מן הציפייה שהעולם
יהיה הספק שלנו ,הרפיה מן הצורך לשלוט בכל ,להרחיב עוד ועוד את קנייננו .כת נוצרית
מסורתית יצרה שיר המבטא זאת:
מתת היא להיות פשוט ,מתת היא להיות בן חורין;
מתת היא לרדת אל המקום שבו עלינו להיות;
וכאשר נמצא עצמנו במקום הנכון באמת,
יהיה זה בעמק האהבה והעונג.
הואיל ותרבות המערב הפכה באופן כה עמוק לתרבות של צריכה ,יתכן שיהיה עלינו ללכת
נגד הזרם .יש אמירה רווחת" :רק דג מת צף עם כיוון הזרם" .האם עלינו להסתובב ולשחות
נגד הגאות? כיצד?
אחת האפשרויות הטובות ביותר שנהגתה הייתה זו של מהטמה גנדהי .הוא לימד חיי קהילה
שהיו בבסיסם אקולוגיים ,מלאי שמחה וכבוד .באמצעות הסמל של גלגל הטוויה הידני שנשא
עמו לכל מקום ,הוא לימד שהשמחה באה כאשר אתה משקם את יחסיך עם הדברים
הבסיסיים ביותר בחייך ,על ידי הפעלתם או עשייתם במו ידיך .אין פרוש הדבר שעליך לטוות
בעצמך את חוטי הכותנה שלך כמו בהודו הכפרית .אך לפחות תוכל לבשל את מזונך
בעקביות מחומרי גלם פשוטים וטבעיים של גרגרים וירקות .תוכל לאפות את לחמך במו ידיך.
תוכל לגדל את מזונך כאשר בידיך פיסת קרקע קטנה ביותר או כמה אדניות ,ותוכל ללמוד
לטפל בעצמך בצמחי מרפא ולגדל אותם בגינתך או בעציצים שבביתך .אנו מוצאים כי
בעשותנו כך אנו מייסדים זיקה ממשית עם אותם עיקרי חיים מהותיים שנזנחו .אנו מביאים
יותר חדווה וקלילות אל חיינו ,ואנו נוכחים כי המתיחות מתפוגגת באינטימיות המחודשת
שיצרנו עם חיינו .במשך שנים רבות נהגתי לאפות לחם השכם בבוקר ,וזו הייתה אחת
ההתנסויות המשמחות ביותר במשך היום – תנועת הגוף ,ניחוח החיטה ,קונצרט הציפורים
מבחוץ אל מול דממת הבוקר.
אבל קיימת גם הרפיה עמוקה יותר שיש בה עזר רב במסענו הרוחני .גם כאן ,בצמיחתנו
הרוחנית ,אנו מוצאים עצמנו לעתים קרובות במצב נפשי לא נינוח של צריכה ,קניין ורווח –
עוד סוף-שבוע ,עוד קורס ,עוד מורה ,עוד ספר ,עוד תרגול .....אף אחד מאלה אינו מספק את
השלווה והחדווה העמוקה יותר של פשוט להיות ושל להיות פשוט .עלינו להרפות מן הצורך
לחוות דברים מסוימים ,מן הציפייה שהדרך או המורה אמורים לספק לנו תוצאות מסוימות,
או מן הצורך לשלוט בתוצרים ,מן ההרגלים של שיפוט וביקורת .כאשר אנו מרפים במישור
זה העמוק יותר ,אנו יכולים להתנסות בהקלה גדולה – שמלכתחילה כל העסק הזה לא היה
נחוץ .שכל כולו לא היה אלא מחסור של עצמי תובעני ו"מתבגר" .כאשר אנו מרפים מהקולות
הללו שבתוכנו התובעים שליטה ותוצרים ,אנו יכולים למצוא שחדווה עמוקה בהרבה מתגנבת
אלינו בעת שמבטנו היה מוסט .סיפוק ממשי ,שבתחילה חמק מאתנו .כשם שאמר פעם
רמאנה מהרשי :נוסע ברכבת אינו צריך להמשיך לשאת את מזוודתו .הוא יכול להניח אותה
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ולאפשר לרכבת לשאת גם אותו וגם את המטען .הבה ניתן לחיים לשאת אותנו ואת מטעננו.
בדרך הטבע המסע יוביל אותנו אל "עמק האהבה והעונג".

טיפשים גדולים אנחנו" .הוא העביר את חייו בבטלה" ,אנו אומרים" .לא עשיתי כלום היום".
מה? האם לא חיית?
זה לא רק העיסוק הבסיסי אלא גם המהולל ביותר שלנו.
"לו רק הייתי מוצב בעמדה שמנהלת עסקים גדולים ,הייתי מראה לכולם מה אני יכול לעשות".
האם ביכולתכם לכלכל ולנהל את חייכם? אתם ביצעתם את העבודה הכבירה ביותר .על מנת
להדגים ולשחרר את כוחותיה ,אמא טבע לא זקוקה להון; היא מגלה את עצמה באופן שווה בכל
הרמות ,מאחורי הקלעים וגם לפניהם .חובתנו היא להרכיב את הפאזל של אופיינו ,לא לחבר
ספרים ,ולנצח לא בקרבות וכיבושים ,אלא בהשלטת סדר ורוגע תחתינו.
עבודת המופת הגדולה והמפוארת שלנו היא לחיות כראוי .כל שאר הדברים  -לשלוט ,לצבור
אוצרות ,לבנות  -הם נספחים ואביזרי במה בלבד.

מישל מונטיין ()5033-5012

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

גיליון מרץ-אפריל 1025

www.buddhism-israel.org
- 24 -

אורח חיים נכון

