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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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אמון
שרון זלצברג
תרגום :שולה מוזס
מקור http://www.sharonsalzberg.com/faith-2/ :באישור המחברת
שרון זלצברג ( )Sharon Salzbergילידת ארה"ב ,1952 ,בת למשפחה יהודית ,היא המורה
המייסדת של אחד ממרכזי המדיטציה הידועים בעולם )IMS( Insight Meditation Society -
בבארי  ,מסצ'וסטס ,יחד עם ג'וזף גולדשטיין וג'ק קורנפילד .שרון התוודעה לבודהיזם בשנת 1969
במהלך לימודיה האקדמיים ,ובשנת  1971נסעה לאסיה ,שם למדה עם מורים בודהיסטיים בכירים.
היא מחברת של ספרים רבים ,מהם תורגם לעברית "חסד" ,ואחד הקולות הבולטים של הבודהיזם
במערב.

***
לאמון ( )faithיש משמעות מאד אישית עבורי .זה משהו שקשה להבין ,וגם משהו שלא
לעיתים קרובות מדברים עליו בהקשר של מסורת של חוכמה – במיוחד לא במערב.
בפעם האחרונה בה הנחיתי תכנית על אמון ,שמעתי אנשים שהביעו חוסר שקט ,חוסר נוחות
ולפעמים אפילו עוינות .מישהו אמר לי ,״הגעתי לבודהיזם כדי להתרחק מכל זה.״ ועבורו,
בגלל ההתנייה האישית שלו או בגלל הרקע שלו ,עצם שמיעת המלה ״אמון" היתה קשה .זה
העלה שאלות על היותו טוב מספיק והאם יש לו מספיק אמון; זה עורר את ההתמודדות עם
תוצאות מפחידות אם לא יהיה לו אמון מספק ,או לא יהיה לו האמון מהסוג הנכון .המלה אמון
העלתה המון פחד ,במקום שהאמון יהיה נוגדן לפחד.
המלה בפאלי ,השפה המקורית של הטקסטים הבודהיסטיים ,שאותה מתרגמים כאמון ,בדרך
כלל ,היא סַ ְדהַ א ( ,)saddhaשפירושה המילולי הוא ״להניח את הלב על״ .סדהא זה למסור
את הלב למשהו ,או להניח את הלב על משהו .המשמעות יכולה להיות מאד מגוונת ,כתלות
בדבר עליו נניח את הלב או באיכות בה ניתן את ליבנו .לכן ,האמון יכול להתבטא במספר
דרכים שונות.
לפעמים האמון פירושו לבטוח ( .)trustבמחשבותיכם אתם יכולים להרהר :האם קיימת
בתוככם תכונה בה אתם יכולים לבטוח? תשומת לב ,אהבה ,מחשבה ביקורתית? במה אתם
בוטחים? אני זוכרת שבנקודה מסוימת בחיי חוויתי קשיים גדולים בתרגול ,והמורה שלי או
פנדיטה אמר לי :״את רק צריכה לשבת וללכת .הדהרמה תדאג לכל השאר.״ אני השתדלתי
יותר מדי לגרום לתרגול ״להצליח״ ,והאמון שהתעורר פשוט מלבטוח בכך שהתרגול יצליח
מעצמו ,היה לעזר עצום עבורי.
האמון יכול להיות גם צורה של השראה ,כשכל מאודנו מתגייס למען משהו ,למען משימה .אין
זה מרגיש כמאבק ,מפני שכשאנו עסוקים בהשגת מטרה יש לנו כל כך הרבה השראה .אנו
יכולים לקבל השראה ממורה או מלימוד ,אך יהיה מה שיהיה ,זה מעורר בנו הרגשה שקיימת
אפשרות .ההשראה ההתחלתית הזו היא שמביאה אותנו לתרגול או להתבוננות עמוקה יותר,
והיא זו שעוזרת לנו להחזיק מעמד בתוך הקשיים ,שבלתי נמנע שנפגוש.
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אמון יכול להיות גם בטחון עצמי .אולי תיזכרו ברגע בחייכם בו התמודדתם עם משימה
שהרתיעה אתכם מעט ,אך היה לכם בטחון עצמי ולכן התמדתם בה .כשמתחילים לתרגל,
עלולים להתעורר חוסר מנוחה וישנוניות והתנגדות וכאב ושעמום וחרדה – חוויות מסוגים
שונים .זה עלול להיות מאד קשה .מה מאפשר לנו להמשיך? מה מאפשר לנו לומר ,״טוב,
אולי ככה זה בהתחלה ,אולי זה ייקח זמן ועלי להקדיש זמן כדי לראות מה יקרה?״ .מה
מאפשר לנו לקחת את הסיכון הזה ולהמשיך? גם זו צורה של אמון.
אפשר לחשוב על אמון גם במונחים של סבלנות :כשאנו מצליחים להיות נוכחים במצב
ומאפשרים לו להתפתח ללא צורך לתמרן אותו ,כשמאפשרים לדברים לזרום בדרך הטבע,
כשמאפשרים לדברים להבשיל .אתם יכולים להיזכר ברגע בחייכם בו כל זה היה מאד נוכח
עבורכם.
האמון שמשמש לנו השראה להתרחק מהתכתיבים הרגילים של החברה ,תוך שהוא מגדיר
אושר ,הצלחה ,שפע או טוב ,ואולי להתחיל תרגול מדיטציה – הוא אומץ .אנו לוקחים צעד
אחורה מההתנייה שלנו ,מהעבר שלנו ,ממערכת האמונות שלנו ,ואז צועדים קדימה כדי
להתבונן ,כדי לאפשר לאמת לדבר אלינו ,כדי להיות נוכחים לכל מה שיתגלה באמצעות
החוויה שלנו .כל זה דורש אומץ ,והפן האמיץ הזה של האמון אינו חסר משמעות ,בשום פנים
ואופן .הטוהר והפשטות של האמון עוצמתיים מאד .האמון הוא שנמצא בתחילת האנרגיה
שלנו ,המוכנות שלנו להתבונן; והוא זה שתומך בהן .הוא זה שמאפשר לנו להסתכן ,להיפתח
לראות בעצמנו את האמת ,במקום פשוט ללכת לפי המוסכמות ,או להאמין בנוחות רק למה
שאמרו לנו .״אנו יכולים לקבל השראה ממורה או מלימוד ,אך בכל מקרה ,מתעוררת בנו
הרגשה שיש אפשרות.״
יש גם משמעות אחת של המלה אמון שמתקרבת יותר לרגיעה .אתם יכולים פשוט לשבת
ולהקשיב לצלילים כפי שהם באים ונעלמים – צליל הקול שלי ,למשל ,או אחרים ,אפילו
צלילים פנימיים .שימו לב כיצד אינכם צריכים לבנות או לייצר תשומת לב אליהם .עליכם
פשוט להיות שקטים ,נוכחים ,ותשומת הלב תתרחש מעצמה .אתם יכולים להירגע.
מאד עניין אותי לראות את הדרכים השונות בהן האמון נע בתוך הלימודים הבודהיסטיים
המסורתיים .ישנה התפתחות באיכות האמון שאינה שונה מהתפתחות או מהעמקת
החוכמה .ובעצם ,אמון וחוכמה כנראה הולכים יד ביד.
בתחילה יש מה שאנו קוראים אמון זוהר ,שזו ההרגשה של מסוגלות להתקרב ,להיפתח,
לקבל השראה ,שמתרחשת כשאנו פוגשים מישהו שמאד מרשים אותנו .הוא מעורר בנו
הרגשה של בטחון בעצמנו שיש דרך חיים שאולי פתוחה גם בפנינו .אנו פוגשים מורה או
אדם דגול או משורר גדול ,ואיכשהו החוויה איננה קשורה רק אליהם ולמי שהם – הם
משמשים גם מראה למי שאנחנו יכולים להיות .אנו מרגישים מלאי השראה ונרגשים .ישנה
איכות רגשית של השתאות ,של התרגשות ,ושל בטחון .האמון הוא זה שמרשה לנו להתקרב.
אך האמון הזוהר ,ככל שהוא חזק וחשוב ,אינו מאד אמין .אנו יכולים לפגוש אדם אחד היום,
ואדם אחר ביום אחר ,ולמצוא עצמנו נעים ונדים בין שני מקורות השראה שונים אלה ,כי איננו
ממוקדים בתוך החוויה של עצמנו.
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יש איכות נוספת של אמון קצת יותר מפותח ,שידועה כאמון מוכח .אולי פגשנו אדם או
נתקלנו בלימוד וקיבלנו השראה; וגם עשינו משהו בקשר לכך – באמת תרגלנו ,או חקרנו
משהו בעצמנו ,ותוך כדי כך נפתחנו למידה מסויימת של התנסות וחוויה .ההרגשה שלנו
בקשר לדרך או לתהליך הזה ,ההרגשה שאנו יכולים להקדיש לו את ליבנו ,נובעת עכשיו
מהנסיון שלנו ,ומועצמת.
כשרק התחלתי לתרגל מדיטציה ,אחת האמירות הקצרות שהמורה שלי ,מונינדרה ,העניק לי
היתה ,״ההארה של בודהה פתרה את הבעיות של בודהה ,כעת פתרי את הבעיות של
עצמך.״ היה לי חשוב להרגיש שההארה של בודהה באמת פתרה את בעיותיו ,מפני שככלות
הכל זו בדיוק הדרך שהוא התווה .וגם הבנתי שברור שאני טרם פתרתי את הבעיות שלי! אך
ראיתי שמונינדרה ביטא בטחון בכך שאני באמת מסוגלת לפתור את בעית הסבל בעצמי.
נדרשו ממני כמויות מסויימות של אנרגיה ושל מאמץ וגם תרגול מעשי ,כדי שאוכל להתקדם
בתוך החוויה הזו של אמון מוכח.
ויש גם האמון שבלתי ניתן לערעור ,כשחווינו משהו כל כך עמוק וחזק שמאותה נקודה אין
דרך חזרה .אין זה אומר שמישהו יכול להופיע לפנינו בתפקיד נותן ההשראה ולומר ,״טוב,
עכשיו שאתם יודעים שזו הדרך האמיתית ,הדרך האחרת אינה אמיתית״ ,ולגרום לנו להאמין
בכך רק מפני שהוא אמר לנו זאת .אנו יודעים שהדברים הם כפי שהם מתוך החוויה האישית
שלנו; יש לנו אמון שלם יותר באמת של החזון שלנו ובתפיסת האמת שלנו .התקדמות-
בשלושה-שלבים זו היא דרך אחת להתייחס לאמון ,כפי שהוא מתפתח באמצעות ההבנה
האישית שלנו.
מנגד לאמון ,כפי שמדובר בלימודים המסורתיים ,עומד הספק .בוודאי שיש פנים רבות לספק.
יש סוג ספק שמאד חיובי .זהו סוג של חקירה שאומר ,״איני מתכוון לקבל זאת רק מפני
שמישהו אחר אומר כך .אני רוצה לדעת באמת.״ וזהו הלהב החד של החוכמה ,הקול
שאומר ,״אני רוצה לדעת בעצמי ,ולא מפני שאתה אומר כך.״
דבר זה מהדהד ,כמובן ,בלימודי הבודהה כמו ב ַקלַ ָמה סוטרה ,שם אנשים אומרים משהו כמו,
״בכפר הזה יש כל כך הרבה מורים לרוחניות ,שבאים והולכים .יש שאומרים כך ,ואחרים
אומרים אחרת .יש סוגים שונים של מסרים ,והוראות שונות ,ומציעים לנו דרכי תרגול שונות.
איך נוכל לדעת מה נכון ,מה כדאי לעשות?״ (זה נשמע מוכר?)
והתשובה של הבודהה היא ,למעשה :תנסו .אל תאמינו לשום דבר רק מפני שאני אמרתי או
מפני שישות נעלה אמרה .אל תאמינו בשום דבר רק מפני שלפי המסורת מתייחסים אליו
כאל דבר נכון .אל תאמינו לשום דבר רק כי קראתם עליו .תאמינו שזה נכון רק מתוך
ההתנסות שלכם .אם אתם מנסים ומוצאים שהמדיטציה המסויימת הזו ,או התרגול הרוחני
המסויים הזה ,מובילים לצמצום התאווה והתשוקה בתודעתכם ,אז אתם יכולים להאמין בהם.
אם אתם מוצאים שהם מובילים לצמצום הכעס ,השנאה והפחד בתודעתכם ,אתם יכולים
להאמין בהם .אם אתם מוצאים שהם מובילים לבהירות ,כך שיש פחות תעתוע ,פחות
הרגשה של ניתוק וריחוק ,אתם יכולים להאמין בהם .אתם מנסים .כך יודעים.
אז הצד הזה של הספק ,לא להאמין במשהו רק מפני שמישהו אחר אומר שיש להאמין בו,
הוא לעזר רב .אך יש גם צד אחר של הספק ,שהרבה פחות עוזר – והוא ,השערות ללא סוף.
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לפעמים הספק משמש בעצם תירוץ כדי להרחיק עצמנו ממצב מסויים ,ולא ליישם משהו .אז
אנו יכולים לעצור ולשפוט ,להעלות השערות ,לא להתחייב ,לא להסתכן ,לא לראות מה יקרה
אם נתרגל .אך כל זה הוא תהליך שכלתני; זה לא נובע מהנסיון שלנו .אולי יש הרגשה של
העצמה שנובעת מכך שאנו עומדים בצד ,אך זוהי עוצמה רדודה מאד .זוהי דרך להגן על
עצמנו ,כי כך איננו צריכים להסתכן ,להתחייב ולפתוח עצמנו למשהו כדי לראות מה יקרה.
אך לאמיתו של דבר העוצמה שאנו נרגיש ,שהיא סוג של יהירות וותרנות ,קצרת-ימים .היא
לא תתן לנו את העוצמה והבטחון המתמשכים כדי לגלות את האמת בעצמנו.
נראה לי שהתקופה של הספק הכי חזק שהיה לי אי-פעם היתה בשלבים המוקדמים של
תרגול המדיטציה שלי .נסעתי להודו לראשונה ב ,1970-והתחלתי לתרגל מדיטציית תשומת
לב ,מדיטציית ויפסנא ,בינואר  .1971הייתי מאד צעירה ,בת  .18אני זוכרת שמהרגע
הראשון בו נכנסתי לחדר ומהרגע הראשון בו התיישבתי ,הרגשתי כאילו הגעתי הביתה.
היתה שם הרגשה שזה הדבר הנכון .אחד הפירושים של אמון הוא לדעת מתוך ההרגשה
שזה נכון ,שזה מתחבר ,שזה בהרמוניה עם משהו .האמון בדהרמה היה נוכח עבורי באופן
מיידי ,על אף שהייתי מלאת ספיקות בקשר לעצמי וליכולותי.
גם היו לי התלבטויות רבות מה לתרגל למעשה .המורה הראשון שלי היה מישהו מהמסורת
הבורמזית ,והוא לימד תרגול די דומה למה שמלמדים היום ב .IMS-זה נראה לי דרך נהדרת
לתרגול .זה היה פשוט וישיר ,ויחד עם זאת עמוק מאד .וזה היה נגיש ,דבר שמאד הערכתי.
אחרי מספר חודשים בהם הייתי במקום מסויים בהודו ותרגלתי עם המורה הזה ,נסעתי
להרים ופגשתי מורה טיבטי אליו הרגשתי קשר חזק מאד ,וגם הערכתי מאד את כל מה
שהוא לימד.
נראה היה לי שעלי לבחור :יכולתי להמשיך לתרגל במסורת הבורמזית ,לפי הסגנון והשיטות
האלה ,או שיכולתי לתרגל עם המורה הטיבטי וללכת בעקבות ההוראות שלו .ולכן ,בעצם ,לא
עשיתי אף לא אחד מהם .בכל פעם שישבתי למדיטציה ,חשבתי איזה תרגול אתרגל ,וכך
ישבתי וחשבתי ,״אני תוהה אם עלי לעשות את התרגול הבורמזי .או אולי עלי לעבור לתרגול
הטיבטי .אולי התרגול הטיבטי מהיר יותר .התרגול הבורמזי כל כך לא מיוחד ,אך כל כך
פשוט .אולי כדאי שאתרגל אותו .כי אני לא מסוגלת ,לא באמת ,לתרגל היטב את התרגול
הטיבטי…״
וכך נראה תרגול המדיטציה שלי .זרם רציף של מחשבות והשערות באיזה תרגול לבחור .ומה
שגרוע יותר היה שבכל פעם שהייתי במחיצת המורים הבורמזיים שלי שאלתי אותם לדעתם
על התרגול הטיבטי .ובכל פעם שהייתי במחיצת המורים הטיבטיים שלי שאלתי אותם
לדעתם על התרגול הבורמזי .כך שלא רק שלא למדתי דבר מהתרגול שלי ,כי לא באמת
תרגלתי ,אלא רק חשבתי באיזה תרגול לבחור ,גם למדתי מעט מאד מהמורים שלי כי
שאלתי אותם על מסורות שהם לא הכירו ,במקום לשאול אותם על הדברים שהם הכירו
לעומק וידעו ללמד אותם בהצלחה .זה נמשך עוד ועוד עד שלבסוף אמרתי לעצמי ,״פשוט
תעשי משהו .לא משנה מה .זו לא חייבת להיות התחייבות לכל החיים ,אך תבחרי את זה או
את זה ,מפני שכך אינך עושה דבר.״
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מצאתי שזו דוגמא מושלמת לקשיים שבספק .בטקסטים המסורתיים מתארים את הספק
כנוסע העומד בהצטלבות דרכים – אין לו מושג לאן לפנות .ובמקום לבחור בדרך אחת
ולראות מה יקרה בה ,הוא רק עומד שם ומחכה שתכה אותו ההארה .חוסר היכולת להחליט
איזו דרך לנסות מהווה את המאפיין הכי מחליש ומרוקן של הספק ,וכך אנו נתקעים.
לאמון יש תכונה שמאפשרת לנו להיפתח ,להתקרב ,ולהתקדם ,לרתום את האנרגיה שלנו
כדי לממש יעד או שאיפה .אבל ,על האמון להיות מאוזן על ידי חוכמה .אם יהיה לנו יותר מדי
אמון ללא חוכמה ,אז הוא הופך באמת למה שאנו קוראים ״אמונה עיוורת״ .אנו מסוגלים
להיות פתאים גמורים .על ידי אמונה יוקדת אנו מסוגלים לשמוע מישהו ולחשוב שהוא
מרשים ומרגש ,וליבנו שר ואנו חווים הרגשה נפלאה של השראה; אבל למחרת אנו נשמע
מישהו אחר שאומר דברים שונים לגמרי וגם מהם נקבל השראה .זה אמון סתם – אמון ללא
מספיק חוכמה.
לפעמים אמונה ואמון הולכים ביחד .אין זה שהם לא יכולים להתקיים בו זמנית – אנו יכולים
להאמין למשהו וגם להאמין בו .אני משתמשת במלה להאמין ,כדי להתייחס למשהו ששייך
יותר לממלכת הרעיונות שיש לנו על דברים .זה יכול להיות משהו שלא באמת בחנו ,ולכן אין
בנו האיכות של האמון שמתעורר מתוך שראינו בעצמנו שהדבר נכון .זה יותר רעיון ,מושג,
שיש לנו .להאמין ,זה לעיתים קרובות ,השערות והנחות שאנו מניחים בקשר לכל כך הרבה
דברים שהם בעצם יצירי התודעה ,ולא מבוססים על חוויה אמיתית ואישית.
אין זה אומר שלא נכון להאמין לדברים; יש אמונות שעשויות לשקף הבנה אמיתית ועמוקה
יותר שלהם .אבל מפני שהן לא בדוקות ,ואולי אפילו לא מכירים בקיומן כאמונה לדברים ,אני
מבחינה בינן לבין אותה איכות של אמון שככל שהיא נבדקת יותר כך היא מעמיקה יותר.
והתרגול עוסק ,במידה רבה ,בבחינת דברים אלה כדי לראות למה יש בסיס בחוויה המעשית
ומה מהווה רק מבנה דמיוני.
אני מעדיפה לחשוב על אמון (כפי שקולרידג׳ אומר על שירה) כעל ״עיכוב מרצון של חוסר-
אמון״ .כך שבמקום לחשוב שהוא השערה או אימוץ של אמונה במשהו ,זה העיכוב הרצוני
של חוסר-אמון – הרצון להיות פתוחים ,לבחון ולחקור.

המלצה על ספר
הספרFaith: Trusting Your Own Deepest Experience :
מאתSharon Salzberg :
"הנטייה לזהות אמון עם דוקטרינה ,ואז להתפלמס על מושגים
ומונחים ,מסיחה אותנו ממה שאמון הוא באמת .אמון אינו
מצרך שיש או אין לנו – הוא איכות פנימית שמתגלה כשאנו
לומדים לסמוך על החוויה העמוקה ביותר שלנו ".מתוך המבוא.
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יכולות רוחניות
איה קהמה
תרגום :רונה משיח
מקור:

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khema/herenow.html

©1989 Sister Ayya Khema. Ten Dhamma Talks", by Sister Ayya Khema. Access to Insight (Legacy Edition), 30
November 2013.

איה קהמה ) , (Ayya Khemaשנפטרה בשנת  ,1997היתה האישה המערבית הראשונה שהפכה
לנזירה במסורת התהראוודה ,ושימשה כמודל והשראה לנשים מכל המסורות הבודהיסטיות שביקשו
להחיות את נוהג הנזירות של נשים בעידן המודרני .היא נולדה בברלין בשנת  1923להורים יהודיים,
ניצלה מגרמניה הנאצית במסגרת משלוח ילדים והגיעה לסקוטלנד .בתום המלחמה היגרה לארה"ב,
נישאה וילדה שני ילדים .היא התוודעה למדיטציה במסגרת טיול למזרח ,ועשר שנים לאחר מכן
החלה ללמד מדיטציה בארה"ב ,אירופה ואוסטרליה .היא הוסמכה כנזירה בודהיסטית בסרי לנקה
בשנת  .1979איה קהמה ייסדה מספר מנזרים ומרכזים בודהיסטים ברחבי העולםWat Buddha :
 - Dhammaמנזר במסורת נזירי היער באוסטרליה ,מרכז בודהיסטי בינלאומי להכשרה ותרגול של
נזירות בסרי לנקה - Buddha-Haus ,מרכז מדיטציה שבסמוך לו מנזר  Metta Viharaבגרמניה.
בשנת  1987היא אירגנה את הכנס הבינלאומי הראשון לנזירות בודהיסטיות שהביא להקמת
 - Sakyadhitaארגון בינלאומי של נשים בודהיסטיות .היא היתה הנזירה הבודהיסטית הראשונה
שהוזמנה לנאום באו"ם .חיברה ספרים רבים באנגלית ובגרמנית על מדיטציה ובודהיזם .ניתן למצוא
ברשת מעל  400שיחות דהרמה שלה.

* * *
הבודהה דיבר על חמש יכולות רוחניות שיהפכו לכוחות רוחניים אם נטפח ונפתח אותם.
יכולות אלו קיימות בכל אחד מאיתנו ופיתוחן משמעו עשייתן לאיכויות עוצמתיות שיהפכו
לגורמים להתעוררות .כל עוד הן רק יכולות ,הן פוטנציאל להתעוררות.
הבודהה השווה אותן לצוות של סוסים ,בהם סוס אחד מוביל ושני זוגות שמושכים את
הכרכרה .הסוס המוביל יכול לנוע במהירות או באיטיות כרצונו ,ועל האחרים להתאים את
עצמם לקצב שלו .על הזוגות להיות באיזון זה עם זה ,אחרת ,אם אחד מהם ידהר מהר יותר
מהאחר ,הכרכרה תיפול על צידה.
היכולת המובילה היא תשומת לב .באחריותנו כמה תשומת לב נוכל למצוא בכל רגע נתון.
תשומת לב הינה גורם מנטלי ,רגע אחר רגע ,שניתן להשוות אותו למשקיף .אם נמצא איתנו
משקיף כל הזמן ,סביר יותר להניח שנישאר על הדרך.
הזוג הראש ון שיש לאזן הינו אמון וחוכמה .הבודהה ערך השוואה בין שתי האיכויות הללו:
הוא השווה את האמון לענק עיוור שפוגש נכה נמוכה בעלת ראייה חדה ,הנקראת חוכמה.
הענק העיוור ,ששמו אמון ,אומר לנכה הנמוכה חדת העין ששמה חוכמה" :אני חזק ויכול
לצעוד מהר מאוד ,אבל איני יכול לראות לאן אני הולך .את קטנה וחלשה ,אבל את רואה
היטב .אם תשבי על כתפי ,נוכל ביחד להגיע רחוק" .מכך אנחנו למדים שללא חוכמה ,האמון,
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למרות היותו יכולת משמעותית ,לא יכול למצוא את הכיוון הנכון .אומרים "אמון יכול להזיז
הרים" ,אבל כעיוור ,האמון לא יודע איזה הר יש להזיז .אולם בחבירה לחוכמה נוצר פוטנציאל
עצום .הסיבה לעוצמה כזאת ,היא שהלב והתודעה מגיעים להרמוניה .לתודעה יש חוכמה
וללב יש אמון .כשמביאים את הלב והתודעה לקיום משותף ,לאי-הפרדה ,העוצמה
שמתפתחת גדולה בהרבה מהמשוואה הפשוטה  .1 + 1= 2זה יותר כמו  2בריבוע [.]22
ל אמון כאיכות בלב יש ערך עצום כל כך כי היא קשורה לאהבה .אמון יכול להיות לנו רק
במשהו או במישהו שאנחנו אוהבים .אמון קשור גם להתמסרות ,שמשמעה מסירת עצמך
והקטנת הגאווה .איכויות רוחניות אלו הינן רבות-ערך וחיוניות .אם אנחנו מתמסרים לאידיאל
גבוה כמו הבודהה-דהרמה-סנגהה ,אנו זוכים להבנה שיש משהו שגדול יותר מאתנו.
ההתמסרות שיכולה להיות לנו לאידיאל מתגלמת בנתינה של האהבה וההערכה ,הכבוד
והכרת התודה שלנו ,איכויות שפיתוחן חשוב ומועיל מאוד.
אבל הבודהה לימד שאמון עיוור הוא חסר תועלת .אמון עיוור משמעו שאדם מאמין למה
שמספרים לו ללא חקירה אישית ,שאדם מאמין במשהו שבו משפחתו דבקה ,או מפני שזה
כתוב בספרים מיוחדים ,מפני שזה עבר ממורה לתלמיד ,מפני שזה משהו שהוא אוהב בכל
מקרה ,שנותן הבטחה להתגלות מיסטית כלשהי ,או מפני שהמורה הוא אדם מכובד .כל אלו
אינן סיבות להליכה בדרך רוחנית .אל תאמינו כי מישהו אמר לכם! אבל אם בתודעה יש
חוכמה ,ובלעדיה החיים יכולים להיות די בלתי נסבלים ,נוכל בקלות רבה לחקור האם האמון
וההתמסרות שלנו מוצדקים.
אנחנו יכולים למשל לברר את שתי האמיתות הנאצלות הראשונות בתוכנו הרבה פעמים
ביום .אם נעשה זאת ,נדע מה כוונתן .אמון בלבד לא מועיל ,כי הוא לא יגרום לשינוי בליבנו
ובתודעתנו .אנחנו יכולים לבחון את הארעיות וחוסר-שביעות-הרצון שבכל התופעות הארציות
ללא הרבה קושי .כך נזכה בהדרגה ליותר ויותר חוכמה.
האמון הבלתי מעורער בבודהה-דהרמה-סנגהה הוא אחת התוצאות שמשיג זה שנכנס-אל-
הזרם ( )sotpannaכשהוא/היא חווה את רגע-הדרך הראשון ,כי עד אז הכבל של הספק
עדיין קיים .אם בתוך-תוכנו ביססנו אמון בלתי מעורער באמינות ובדיוק שבתורתו של
הבודהה ,צעדנו צעד חשוב קדימה .איכות הלב שבתוכנו תיפתח בדרך מאוד מועילה ,אבל
ההבנה צריכה להצטרף .בפאלי ,המילה צ'יטה ( )cittaמציינת רגש וחשיבה אבל באנגלית
עלינו לעשות הבחנה בין לב ותודעה מכיוון שאנחנו חושבים על רגש בתור איכות הלב ועל
חשיבה בתור איכות תודעתית ,אחרת לא נוכל לבטא בדיוק את הכוונה שלנו.
יכולת החשיבה שלנו היא רציונלית ולוגית ,והיא נפגעת מהרגשנות שלנו ,מהתגובות לרגשות
שלנו .הנוסחה לצמיחה הינה" :טיהור הרגשות מוביל לבהירות המחשבה" .אם הרגשות
שלנו טהורים ,כמו שהם למשל בהתמסרות ,בהכרת תודה ,בכבוד ובאמון ,המחשבה שלנו
יכולה להיות הרבה יותר ברורה .הרגשות הלא-טהורים קשורים לתשוקות של רצון או חוסר-
רצון ,הם אלו שמפריעים ליכולת החשיבה שלנו .אנחנו לא יכולים לחשוב "כמו שצריך"
כשאנחנו תחת השפעה של רגשות חזקים.
מערכת החינוך שלנו לא מתייחסת לכך בכלל ,וגם הורים לא מלמדים זאת לילדיהם ,אך
הבודהה לימד את זה בצורה מאוד ברורה .לכל בן אנוש יש במוח המיספרה ימנית ושמאלית
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שאותן אנחנו מסווגים כזכרית ונקבית – הימנית נקבית והשמאלית זכרית .הצד השמאלי או
הזכרי אחראי על הצד הימני של הגוף ולהיפך .בדיוק כפי שזוגות הסוסים צריכים להיות
מאוזנים ,גם שני הצדדים ,הזכרי והנקבי ,צריכים להשיג שלם הרמוני אחד .הצד הזכרי
מחובר בדרך כלל לרציונליות ,ללוגיקה ,לחשיבה ליניארית ולהבנה שלנו .הצד הנקבי קשור
לרגשות ,לטיפוח ,לאכפתיות ,לחמלה ולאהבה ,לכל האיכויות הרגשיות .שני הצדדים,
האיכות הרגשית והתודעתית ,קיימים אצל כל אחד מאתנו .מעט מאוד אנשים מפתחים את
שניהם באופן זהה .לכן הכרכרה שלהם לעתים קרובות נופלת על צידה .הרגשנות מסוכנת
בדיוק כמו חשיבה המנותקת מרגשות אישיים .גם זה יכול להוליך אותנו שולל.
בבית הספר לימדו אותנו להתדיין .נתנו לנו נושא לוויכוח מול תלמיד אחר .כשסיימנו ,החלפנו
צדדים והתבקשנו לקבל על עצמנו את הדעה המנוגדת ולטעון לטובתה ,להעלות את כל
השיקולים לטובת הצד השני .כל ילד יכול לעשות את זה ,וגם כל מבוגר .מדובר בחשיבה
בלבד .אדם יכול לאחוז בדעה הפוכה בהטלת מטבע .אין אמת שמגולמת בשום דעה ,כי זאת
פשוט חשיבה ליניארית .עם זאת ,אם המחשבות הללו קשורות לרגשות שלנו כבר לא נוכל
להתדיין ולטעון למען הצד הנגדי .זה בדיוק הסיפור הידוע של נגיסה במנגו כדי לדעת מה
הטעם שלו .יכולים לומר לנו הרבה דברים על מנגו .הוא מתוק ,טעים ,רך ,אבל לא נוכל
לדמיין את טעמו אם לא נרגיש את המנגו על הלשון ונחווה זאת בעצמנו .אחרי זה כבר לא
נוכל להתדיין האם מנגו מתוק או לא ,כי חווינו את האמת .זה ההבדל בין חשיבה בלבד לבין
חשיבה הקשורה לחוויה של רגש.
אדם שנוטה יותר מדי לעבר חשיבה רציונלית צריך ללמוד לאזן אותה עם רגשות ,עם הצד
הנקבי .כל מי שחושב עד שהוא כמעט ואינו מחובר לרגשות צריך להתאמן בתשומת לב
לרגשות .מצד שני ,הצד הנקבי הוא לעתים קרובות רגשנות .משמעות הדבר היא שאנחנו
נסחפים ברגשותינו וכתוצאה מכך החשיבה שלנו נפגמת .איכות החשיבה הלוגית ,של צלילה
לתהליך חשיבה ושל יכולת ניתוח ,אינה מתאפשרת כשהרגשות נמצאים בחזית .כמובן שאצל
נשים הדבר מתקשר לנורמות של החברה הפטריארכלית ,אבל זה בראש ובראשונה נובע
מהעובדה שלא פיתחנו את הפוטנציאל האנושי לשני הצדדים ,הגלום בכל אחד מאתנו.
אדם שהוא בראש ובראשונה אנליטי נמצא תחת הרושם שהדבר יביא למעשה לתוצאות
הנחשקות .אדם כזה ,אם לא ידרבנו ויאמרו לו שוב ושוב ,לא ינסה להתחבר לרגשותיו .מי
שתמיד מתקשר ומגיב לרגשות והוא כל כך מורגל בכך עד שאינו מסוגל/ת לעשות משהו
אחר ,יוכל באמצעות התהליך המדיטטיבי לראות שקיימת דרך אחרת.
אם אדם חי אך ורק ביחס ובתגובה לרגשותיו ,חייו יכולים להפוך להיות די קשים .אנשים
שחיים ככה לעתים קרובות מנסים להמית את רגשותיהם כדרך מוצא מהדילמה שעומדת
בפניהם .זו כמובן לא התשובה ,במקום זאת יש לטהר את הרגשות .ברור שגם אדם חושב
צריך לטהר את הרגשות ,אבל לפני שיוכל לעשות זאת ,עליו/עליה קודם כל להתחבר אל
הרגשות .מי שחי עם רגשותיו ומגיב להם כל הזמן ,גם הוא צריך להתחבר אליהם ,אבל לא
להמית אותם ,אלא לעודד תגובות מיטיבות .כשמתרחש טיהור של רגשות ,החשיבה כבר לא
תוחשך על ידי חוסר-וודאות הולך וגדל .בלעדי הטיהור ,אנחנו משתמשים רק בחצי
מהפוטנציאל שלנו .זו יכולה להיות המשמעות של אמון וחוכמה עבורנו ,הרגש והמחשבה.
כשאנחנו מטפחים את שניהם ,אנחנו הופכים את הכישורים שלנו לעוצמות .יצירת הרמוניה
בין היכולות הרגשיות שלנו לבין יכולות החשיבה שלנו הינה המהות של יצירת הרמוניה בין
האמון לבין החוכמה.
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תודעה חזקה היא נכס מצוין ,אבל רק יחד עם רגשות טהורים .אמון הוא רגש טהור כזה.
אמון קל יותר לאנשים שהזיהום הראשי שלהם הוא חמדנות ולא שנאה .אמון מעלה רגשות
נעימים ,המונעים על ידי חמדנות .במקרה כזה ,חמדנות היא נכס ,למרות שבאופן בסיסי היא
כמובן מאפיין שלילי .אבל אם נשתמש בה באופן חיובי ,נעסוק בתהליך של טיהור ,בשאיפה
למה שמיטיב ,המוביל אותנו אל העל-ארצי.
קודם כל ,חמדנות מובילה לאמון ,דבר המוביל לרגשות נעימים .אחר כך נוכל להשתמש
בחמדנות כדי לרצות מדיטציה מוצלחת ,כניסה-אל-הזרם ( ,)sotapattiשחרור .כל אלה הם
השתוקקויות ,אבל הן נעות בכיוון הנכון ,של השימוש בחמדנות כדי להיפטר מחמדנות .זאת
הגישה הטובה ביותר שלנו כי חמדנות תוכחד באמת רק על ידי זה-שלא-חוזר (.)anagami
אם נשתמש בהשתוקקות שלנו באופן הזה ,לפחות נחפש אחר מה שייתן לנו את התמורה
העצומה ביותר ,ולא אחר הנאה באמצעות החושים.
הדרך של הבודהה נקראת "דרך האמצע" ,שמשמעותה דרך של איזון .עלינו לאזן את כל
הקצוות ,על מנת שיהפכו למצע שימושי עבור אדם הרמוני ,שהתרגול שלו משגשג .זו אחת
הסיבות לכך שהבודהה המליץ על מדיטציה על המיאוס שבגוף [ the loathsomeness of
 .]the bodyאנשים הרבה פעמים אומרים שהם לא רוצים לחשוב שהגוף שלהם מאוס.
מדובר במכונת עבודה טובה ושימושית מאוד .אבל למעשה אנחנו מאוהבים בגופנו; אנחנו
נתלים בו ,אוהבים אותו ומתייחסים אליו בתור "אני" .המדיטציה על המיאוס שבגוף לא נועדה
לעורר בנו גועל אלא רק ליצור איזון בהזדהות שלנו עם גופנו .אנחנו יכולים להשוות זאת
להליכה על חבל דק; אם נאזן יותר מדי לימין ניפול ויותר מדי לשמאל ,גם כן ניפול על צדנו.
שמירה על איזון מתמיד הינה חיונית ,ועל כל אחד לעשות זאת למען עצמו.
אם אנחנו יודעים שאנו מגיבים לרגשותינו ,עלינו להתחיל לנתח ולחקור את עצמנו .למי
שתמיד חי בתגובה לרגשותיו קשה לראות מעבר להם .תרגול מדיטציה עוזר מאוד ,כי
השלווה המסוימת שעתידה להתעורר תורמת לחתירה אל המציאות .אנחנו זקוקים לידיעה
עצמית כלשהי ,אחרת כלל לא נוכל לעשות שינוי .חקירה עצמית ותשומת הלב שלנו
לרגשותינו ולמחשבותינו עשויות להעניק לנו תובנה מספקת אודות עצמנו על מנת להניח את
הבסיס לשינוי משמעותי.

"בהיותו בעל אמון ,אדם סומך על הדהרמה;
בהיותו בעל חוכמה ,אדם באמת יודע.
מבין שני אלה ,חוכמה היא הבכירה
אך אמון תנאי מקדים לה".

נאגארג'ונה
מתוך "מחרוזת אבני חן"
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*

התאומים :אמונה וספק
סטיבן בצ'לור
תרגום :יוסי אדם
מקור:
http://fpmt.org/mandala/archives/mandala-issues-for-2002/september/the-twins-faith-anddoubt/

סטיבן בצ'לור ( ,)Stephen Batchelorמורה ,סופר ,חוקר והוגה דעות בודהיסטי .ידוע בעיקר בזכות
גישתו החילונית (או האגנוסטית) לבודהיזם ,ומתמקד בחקר ביקורתי של תפקיד הבודהיזם בעולם
המודרני .תרגל ולמד את הזרמים המרכזיים של הבודהיזם כנזיר במסורת הטיבטית ,כנזיר זן קוראני
ועם מורים מזרם התהרוואדה .הוא כתב ספרים רבים ,ביניהם רב המכר "בודהיזם ללא אמונות"
שתורגם לעברית .הוא ידוע גם בזכות תרגומיו מלאי ההשראה של טקסטים טיבטיים .בצ'לור היה
המנהל של בית הספר ללימודים בודהיסטיים  Sharpham Collegeבמשך מספר שנים ומורה מנחה
במרכז המדיטציה  .Gaia Houseהוא חי בצרפת עם אשתו ,מרטין ,ובמשך כמה חודשים בכל שנה
הוא נוסע ברחבי העולם כדי להוביל סדנאות מדיטציה וללמד פילוסופיה בודהיסטית.

* * *
סטיבן בצ'לור משוחח עם ננסי פאטון על אגנוסטיות ,והאם ניתן להאמין ובאותה עת גם
להטיל ספק בדרך הבודהיסטית.
נ.פ :שמעתי שאתה מגדיר את השקפותיך האגנוסטיות כאגנוסטיות עמוקה .במה השקפה זו
שונה מההשקפה המקובלת (אשר למרבה העניין ,לדבריך ,היא מושג שנטבע ע"י תומס
האקסלי ,בשנות השמונים המאוחרות של המאה ה ,19-כך שיוכל למתג את עצמו מול בני
דורו הפילוסופים הנוצרים ,הרציונליים ודומיהם).
ס.ב :אגנוסטיות עמוקה ,עבורי ,מחברת את הרעיון של אגנוסטיות המוכר בתרבות המערבית
החילונית ,עם סוג של אי-ידיעה שמטופח בתרגול של סוגים מסוימים של מדיטציה
בודהיסטית .למשל ,בתרגול של זן ,אתה שואל את עצמך שאלה" :מה זה?" .אתה שואל את
השאלה לא כחקירה אינטלקטואלית ,אלא כאמצעי להעלות את השאלה הראשונית שהחיים
שלך מציבים לפניך .במילים אחרות" :מי אני?" .בסופו של דבר זה הלב של כל התרגול
הבודהיסטי – לגלות מהו הטבע של העצמי ,של המציאות ,של התודעה או איך שאנו בוחרים
להגדיר זאת.
כמובן שבכל פעם שאתה שואל את השאלה ,אתה בעצם מכריז שאינך יודע משהו .סוג כזה
של אי ידיעה הוא א-גנוסטיקה שיורדת לרובד עמוק יותר .באגנוסטיקה ,כפי שהיא מובנת
היום ,משמעותה של אי הידיעה היא בעצם חוסר עניין בידיעה ,או בגיבוש דעה על שאלות
מסוימות כמו " מה קורה לאחר המוות? מה מקור היקום? האם יש אלוהים?" אגנוסטיקן הוא
זה שיאמר" ,אני פשוט לא יודע".
אני מעוניין לחקור את ה"לא יודע" הזה לעומק החקירה הקיומית שנדמית כקרובה לרעיון
שמקורו בסין ,ה  ,Wu Hsin-שמשמעותו " .”no mindלרעיון זה יש גם מקבילות בטבעה של
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חקירת ה"ריקות" .בתורתו של הלאמה צונגקאפה ,למשל ,אתה מיישם מה שנקרא
 dondamchojekyirigpaשמשמעותו – חקירת הטבע המוחלט של הדברים .גם זו שיטה של
חקירה מדיטטיבית עמוקה ,ששואפת לבקר את תחושת האגו המזוייפת שכולנו סובלים
ממנה ,לנפץ אותה ,ולפתוח נקודת מבט חדשה על עולמנו כלא צפוי ומשתנה .חקירה זו ,גם
מתחילה מהמקום בו אתה אומר "אני לא יודע מהו טבע המציאות".
נ.פ :קיימת ציפייה מבודהיסטים לרמה מסוימת של אמונה בתורה הבודהיסטית .איך זה
מסתדר עם השאלות של אגנוסטיות עמוקה ,או אפילו עם ספקות פשוטים שצצים בפני
התלמידים שעלולים להרגיש שהם משתרכים לאיטם ומחכים להתגלות ה'אמונה'?
ס.ב :אני לא בטוח שהשתרכות איטית היא מצב נחות לעומת מצב של אמונה גדולה .כאשר
אנו משתמשים במילה כמו אמונה אנו צריכים להיות מאוד ברורים למה כוונתנו .הבודהיזם
הקלאסי כפי שמלמד הלאם-רים ,מפרש את האמונה כמורכבת משלושה היבטים :הראשון
הוא כמיהה לנשגב ,חוסר שביעות רצון ממה שהינך עכשיו ,והשתוקקות למיצוי פוטנציאל לא
ממומש שקיים בתוכך .כמיהה זו יכולה להתמקד ברעיון של הבודהה ,של הארה ,של חוכמה
או חמלה – ערכים שאתה משתוקק לממש בחייך.
בבודהיזם הטיבטי חלק נכבד מהכמיהה מועבר דרך הדמות של הלאמה .קיימת אמונה
גדולה ביכולתו של הלאמה להוביל אותך להגשמה של הארה ,חוכמה ,חמלה וכיו"ב.
הבודהיזם הטיבטי מייחס חשיבות עצומה למסירות לגורו ,לכן כאשר אתה לוקח מפלט
כבודהיסט טיבטי אתה מתחיל ב ( Lama la kyabsuchhiאני לוקח מפלט בלאמה).
במסורות אחרות של הבודהיזם אתה פשוט לוקח מפלט בבודהה ,בדהרמה ,ובסנגהה.
ההיבט השני הוא האיכויות של פתיחות ואור קורן– תודעה ששואפת לערכים חיובים ,וגם
מצב תודעה שאנו חווים לרגעים כאשר המהומה והפיטפוט הפנימי נרגעים ,לדוגמה ,בזמן
מדיטציה .אתה מקבל רמזים על יכולות גדולות יותר הקיימות בתודעתך .אמונה אם כן היא
מעין בהירות פנימית שלא כל כך ממוקדת בלאמה או בבודהה ,אלא נותנת תוקף ליכולת
הפנימית שלנו לעבור טרנספומציה.
ולבסוף ישנה האמונה שמשמעותה שאנו מעוניינים לשמר בתודעתנו מערכת רעיונות
ועקרונות ולפעול לפיהם .זו יכולה להיות הנחת עבודה מסוימת ,כמו "אני סומך שתהליך זה
של מדיטציה ישא פירות" ,שבהקשר זה הופכת לחלק מהאמונה שלנו.
במקום להתייחס לאמונה כמצב חד מימדי ,או שאנו מאמינים או שלא ,אפשר לראות את
האמונה כמבנה מורכב בעל תפקודים שונים .אנו גם יכולים לראות שאמונה היא בעצם
תרגול ,שביכולתנו לטפח את הכמיהה הזו ,הבהירות הזו ,ואנו יכולים לחשוף את המבנה
התפיסתי שמאפשר לנו מסגרת לתרגול והתנהגות .האמונה חיונית לתהליך ,אבל הדרך
שבה היא מתממשת יכולה להיות שונה מאוד ממתרגל למתרגל.
אני מאמין שאמונה תמיד כרוכה במידה מסויימת של ספק .כאשר תרגלתי זן בקוריאה,
המורה שלי הדגיש שלושה מימדים שצריך לטפח :אמונה גדולה ,ספק גדול ,ואומץ גדול.
המסורת גם דורשת נכונות לפתוח את עצמנו לנושאים לא פתורים בחיינו וחוויותנו  ,לחיות
תמיד קרוב מאוד לגבול של מה שאתה לא יודע ולא לתת לעצמך ליפול למלכודת של מערכת
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אמונות מטאפיסיות .זה דורש אומץ רב; אין זה קל להחזיק באמונה ובספק במצב זה של
מתח חי ודינמי.
אם יש לך אמונה ללא ספקות ,אתה עלול להלכד במערכת אמונה סגורה .אם יש לך ספקות
ללא אמונה ,אתה בסיכון למעוד לתוך סוג של ניהיליזם ספקני .באיזו שהיא דרך צריך לאחוז
בשניהם .זו דעתי האישית; לא כל הבודהיסטים יסכימו איתי .אבל זו בהחלט הדרך שאומצה
ע"י זרם מסויים בזן ,וזו גישה שאני מוצא כמאוד נוחה לציות...

וידאו
בין אמון לאמונה
צולם במפגש מסדרת "שבילים רבים  -דהרמה אחת" 2012 -
דובר עברית ,כ 20-דקות כל שיחה
איתמר בשן

נעמה אושרי

ענת צחור

הנזירה טובטן צ'וקי

מיכל כהן
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מתוך הדרשה לאלאווקה
קהודקה ניקאיה ("אוסף הדרשות הקצרות")

צילום :מוקי קיים

מתוך" :שירת הארה – תרגומים מהשירה הבודהיסטית העתיקה"
הוצאת כרמל
תרגם וערך :אביתר שולמן
...........
1):

.86

.87

(יקשה
מהו הרכוש העליון כאן עבור האדם ?
מה ,כשנעשה היטב ,מוביל אל האושר ?
מהו המתוק בטעמים ?
כשחיים באיזה אופן נאמר כי אלה הם החיים הנעלים ?
(הבודהה ):
האמון הוא הרכוש העליון כאן עבור האדם.
הדרך המקוימת היטב מובילה אל האושר.
האמת היא המתוקה בטעמים.
כשחיים בחוכמה ,נאמר שאלה הם החיים הנעלים.

 1יקשה  -טיפוס של יצור מיתולוגי שבדרשות הבודהיסטיות אוהב להתרברב על כוחו בפני הבודהה ,לאיים עליו
בפגיעה בו ,ובסופו של דבר ,לאחר שזוכה ללמוד מהבודהה ,להפוך לתלמידו.
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.88

.89

.90

.91

(יקשה ):
כיצד יחצה אדם את השיטפון ?
כיצד יחצה את ההצפה ?
כיצד יגבר על הכאב ?
כיצד ייטהר ?
(הבודהה ):
הוא חוצה את השיטפון באמצעות אמון.
הוא חוצה את ההצפה באמצעות תשומת לב.
הוא גובר על הסבל באמצעות נחישות.
הוא מיטהר באמצעות חוכמה.
(יקשה ):
כיצד ישיג חוכמה ? כיצד ימצא עושר ?
כיצד יגשים תהילה ? כיצד ירתום את חבריו ?
כיצד ,לאחר שיעבור מהעולם הזה לעולם שמעבר,
לא יצטער ?
(הבודהה ):
בעל האמון בדרך הארהטים המכוונת אל הניבאנה,
בעל תשומת-הלב ,הערני,
משיג את החוכמה מתוך רצון לשמוע.

.92

העושה את מה שמתאים ,הסבלני ,המגויס,
מוצא את האושר.
באמצעות האמת הוא משיג תהילה.
הנדיבות רותמת חברים.

.93

בעל הבית שבידו אמון ,שלו ארבע התכונות הללו -
אמת ,דרך ,תעוזה ונדיבות -
לא יצטער לאחר שיעבור מכאן.

.94

בוא ,שאל גם פרושים וברהמינים אחרים,
אם יש כאן משהו גדול יותר
מאמת ,שליטה עצמית ,נדיבות וסבולת.
.............
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אל תאמינו לדבר:

 10שיעורים מתוך סוטרת
הקלַ ָמה להגנה מפני תלות
ַ
אינטלקטואלית
בודההדאסה בהיקו
תרגום :יצחק גלס
מקור:

http://www.themindfulword.org/2013/believe-nothing-10-teachings-from-the/kalama-sutta-to-defend-against-intellectual-dependence

בודההדאסה בהיקו היה פילוסוף-נזיר משפיע במאה ה  .20-ידוע כחדשן ופרשן-מחדש של דוקטרינה
בודהיסטית ואמונות עממיות תאילנדיות ,בודההדאסה טיפח רפורמציה בתפיסות דתיות מקובלות
בארץ מוצאו ,תאילנד ,כמו גם בחו"ל .למרות היותו נזיר מוסמך רשמית ,הוא פיתח השקפה אישית
שדחתה הזדהות דתית ספציפית והתייחסה לכל הדתות כאל אחת .רשימה זו היא מובאה ממסר שלו
לאנשי תאילנד בשנת  .1988ניתן לקרוא את הטקסט המלא באתר אוניברסיטת מאהידול.

***
כל העמים שבעולם ,כולל העם התאילנדי ,נמצאים היום באותו מצב בו היו בזמנו של
הבודהה אנשי ַקלַ מָ ה מ ָקאסַ ּפּוטַ ה שבהודו .הכפר שלהם היה במקום שבו עברו מורים דתיים
רבים .כל אחד מהמורים האלה לימד שהדוקטרינה האישית שלו היתה האמת היחידה ,ושכל
אלה לפניו ואחריו הם שגויים .אנשי ַקלַ מָ ה לא יכלו להחליט איזו דוקטרינה לקבל
וליישם .פעם הגיע הבודהה לכפר שלהם ואנשי ַקלַ ָמה הציגו לפניו את הבעיה הזו :הם אינם
הקלַ ָמה,
יודעים לאיזה מורה להאמין .הבודהה לימד אותם את מה שמכונה כיום סוטרת ַ
אותה נבחן כאן.
כיום ,יכולים אנשי העולם ללמוד גישות רבות ושונות לפיתוח כלכלי ,חברתי
וטכנולוגי .האוניברסיטאות מלמדות כמעט כל דבר .וכך ,בעניינים רוחניים ,כאן בתאילנד
עצמה יש לנו מורים כה רבים ,פרשנויות כה רבות של מה שלימד הבודהה ומרכזי מדיטציה
כה רבים ,עד שאף אחד לא יודע איזו לימוד לקבל או איזה תרגול לבצע .כך ניתן לומר
שהגענו לאותו המצב שבו היו אנשי ַקלַ מָ ה.
הבודהה לימד אותם ,ואותנו ,שלא לקבל או להאמין בדבר כלשהו מיד .הוא נתן עשרה תנאים
בסיסיים שיש להיזהר מפניהם כדי להימנע מלהפוך לעבד האינטלקטואלי של אדם כלשהו,
אפילו של הבודהה בעצמו .עיקרון זה מאפשר לנו לדעת כיצד לבחור את הלימוד ,המסוגל
הקלַ ָמה:
באמת לכבות סבל (דוקהה) .להלן עשר הדוגמאות שפירט הבודהה בסוטרת ַ
אל תקבלו ואל תאמינו רק משום שהדבר נמסר וסופר לאורך שנים  -תמימות כזו היא
אופיינית לאנשים חסרי מוח ,או בעלי "מוחות נסורת" ,כגון אלה בבנגקוק שהאמינו פעם
שאסונות לא יקרו לאנשים שנולדו ב"שנות מא" (אותן שנים בלוח שנים-עשר השנים
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התאילנדי המסורתי ,ששמותיהן מתחילים עם "מא" ,כלומר ,השנים חמש עד שמונה :נחש
קטן ,נחש גדול ,סוס ועז).
אל תאמינו רק משום שתרגול כלשהו הפך למסורת  -אנשים נוטים לחקות את מה
שאחרים עושים ולאחר מכן להעביר הלאה את ההרגל ,כמו בסיפור של הארנב שנבהל
מהפירות שנפלו מעץ באל ) .(baelבעלי החיים האחרים ראו אותו רץ בשיא המהירות ,ואז
הבהילו ועוררו האחד את השני לרוץ אחריו .רובם מעדו ונפלו ,שברו את צוואריהם ,או
התדרדרו ממצוקים אל מותם .כל תרגול ויפסנא הנעשה מתוך חיקוי של אחרים ,כמסורת
בלבד ,מוביל לתוצאות דומות.
אל תקבלו ותאמינו רק בגלל דיווחים וחדשות המתפשטים בכפר שלכם ,או אפילו ברחבי
העולם .רק טיפשים נתפסים ל"שמועות" כאלו ,מכיוון שהם מסרבים להשתמש באינטליגנציה
שלהם.
אל תקבלו ותאמינו רק משום שהדבר מצוטט ב'פיטאקה' ) - (pitakaהמילה 'פיטאקה'
מסמנת את הכתבים הבודהיסטים ,ומשמעותה כל דבר שכתוב או חרוט בחומר כתיבה
מתאים כלשהו .אין לבלבל בינה לבין לימוד מהזיכרון המועבר בעל-פה .פיטאקות הן סוג של
אותם דברים מותנים הנתונים לבקרה אנושית .ניתן ליצור ,לשפר ולשנות אותן בידיים
אנושיות .לכן איננו יכולים לסמוך על כל אות ומילה בהן .אנחנו צריכים להשתמש בכוחות
ההבחנה שלנו כדי לראות כיצד ניתן ליישם את המילים הכתובות לשם כיבוי הסבל .לכל
האסכולות השונות של הבודהיזם יש קאנונים משלהן ,ויש ביניהם סתירות.
אל תאמינו רק משום שדבר מתיישב עם היגיון לוגי ( .)takaזה ענף אחד בלבד של לימוד
וחקירה המבקשים להבין את האמת' .טאקה' ,מה שאנו מכנים 'לוגיקה' ,יכולה להשתבש אם
הנתונים שלה או שיטותיה אינם נכונים.
אל תאמינו שדבר נכון רק על סמך היקש של אינדוקציה ודדוקציה ( .)nayaבזמנים אלה,
נאיה מכונה 'פילוסופיה' .בתאילנד ,אנו מתרגמים את המילה 'פילוסופיה' כפראג'נה
( ,)prajñaאבל ההודים אינם מקבלים זאת ,מכיוון שנאיה היא השקפה אחת בלבד .בעיניהם
אין זו החוכמה הנעלה ביותר או המוחלטת ,שאותה הם מכנים פניא ( )paññáאו פראג'נה.
נאיה היא בסך הכל ענף אחד של חשיבה המנמקת את עצמה על בסיס הנחה או
השערות .היא עלולה להיות מוטעה אם ההנמקה או בחירת ההנחות אינה הולמת.
אל תאמינו או תקבלו דבר רק משום שהוא מדבר לשכל הישר ,שאינו אלא שיפוט בחטף
שנולד מתוך נטיות המחשבה שלנו .אנחנו כל כך אוהבים להשתמש בגישה זו עד שהיא
הופכת להרגל .פילוסופים רברבנים אוהבים להשתמש בשיטה זו במידה רבה ,וסבורים שהיא
פיקחית.
אל תאמינו רק משום שדבר-מה מצדד או תומך בדעות קדומות ותאוריות שלנו .דעות
אישיות עלולות להיות שגויות ,או שיטות הניסוי והאימות שלנו עלולות להיות מוטעות ,ואז הם
לא יובילו אל האמת .לקבל את מה שמתיישב עם התיאוריות שלנו עשוי להיראות כגישה
מדעית ,אבל למעשה זה לא יכול להיות כך מכיוון שההוכחות והניסויים שלה אינם מספקים.
אל תאמינו רק בגלל שהדובר נראה אמין .ההופעה החיצונית והידע הממשי שהאדם מחזיק
בתוכו ,אף פעם לא יהיו זהים .לעתים קרובות אנו מוצאים שדוברים הנראים אמינים מבחינה
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חיצונית ,אומרים דברים לא נכונים וטיפשיים .כיום ,אנו חייבים להיזהר ממחשבים מכיוון
שהמתכנתים שמזינים אותם בנתונים ומשתמשים בהם עלולים להכניס מידע שגוי או לעשות
בהם שימוש לא נכון .אל תעריצו מחשבים כל כך ,כי הערצה כזאת מנוגדת לעיקרון זה של
הקלַ מָ ה.
סוטרת ַ
אל תאמינו רק בגלל שהדרשן ,הדובר ,הוא "המורה שלנו" .כוונת הבודהה ביחס לנקודה
חשובה זו היא ,שאף אחד לא צריך להיות העבד האינטלקטואלי של מישהו אחר ,אפילו לא
של הבודהה עצמו .הבודהה הדגיש נקודה זו לעתים קרובות ,והיו תלמידים ,כגון שאריפוטרה
המכובד ,שאישרו את הנוהג הזה .הם לא האמינו לדברי הבודהה מיד בשומעם אותם ,אלא
רק לאחר שהרהרו בעצתו והעמידו אותה למבחן המעשה .ראו בעצמכם ,האם יש מורה דת
כלשהו אחר בעולם אשר נתן חופש כה גדול לתלמידיו ולמאזיניו! כך אין בבודהיזם מערכת
דוגמטית ,אין לחץ להאמין ללא זכות לבחון ולהחליט בעצמך .זוהי האיכות החשובה ביותר
המיוחדת לבודהיזם ,והיא שומרת על המתרגלים מלהיות עבדים אינטלקטואליים של מאן
דהוא ,כפי שהוסבר לעיל .לכן איננו צריכים להיות עבדים מרצון למערב כפי שאנו עושים
כיום .חופש אינטלקטואלי ורוחני הוא הטוב ביותר.
הקלַ מָ ה הן הגנה בטוחה מפני תלות אינטלקטואלית או הפיכה
עשר הדוגמאות של סוטרת ַ
לאישיות בלתי עצמאית :כלומר ,הזנחת האינטליגנציה והחכמה במפגש עם מה שאנו
שומעים ומקשיבים לו ,מה שנקרא בשפת הדהרמה פאראטוגוסה (( )paratoghosaקולם של
אחרים) .כאשר מאזינים למשהו ,יש לתת לו תשומת לב קפדנית ובדיקה דקדקנית מלאה.
אם יש סיבה להאמין למה שנשמע וזה גורם לצמצום אמיתי של סבל ,אזי אפשר לבסוף
להאמין לכך במאה אחוזים.
הקלַ מָ ה מתאים לכולם ,בכל מקום ,בכל עידן ובכל העולמות – כולל עולם
עיקרון סוטרת ַ
האלים (הדוות  .)devas -העולם בימינו כווץ בעזרת אמצעי תקשורת מעולים .ניתן להחליף
מידע בקלות ובמהירות .אנשים יכולים לקבל ידע חדש מכל כיוון ופינה של כדור הארץ.
במהלך הדברים ,הם לא יודעים במה להאמין ,ולכן נמצאים באותו המצב כפי שהיו פעם אנשי
הקלַ מָ ה היא זו שתהיה להם למקלט .אנא תנו לה את תשומת הלב
ַקלַ מָ ה .ואכן ,סוטרת ַ
המרבית ואת הלימוד הראוי לה .ראו את המזל הטוב והגדול ביותר בכך שהבודהה לימד את
הקלַ מָ ה .זוהי מתנה לכל אדם בעולם.
סוטרת ַ
הקלַ מָ ה נועדה לשימוש בידי אנשים מכל הגילאים .אין אמירה כלשהי בסוטרת
סוטרת ַ
הקלַ מָ ה הקובעת שילדים אינם צריכים להאמין או להקשיב לאף אחד .כל חלקי הסוטרה
ַ
אומרים שילדים ,וכל אחד אחר ,צריכים להקשיב ולהאמין רק לאחר שראו את המשמעות
האמתית של הדבר ואת היתרונות שהם יקבלו מאמונה כזו ומהתרגול שבא בעקבותיה.
הקלַ מָ ה יותר ויותר ככל שיגדלו .הם ישלימו בעצמם את
ילדים יבינו את העיקרון של סוטרת ַ
כל עשרת הפריטים ככל שיהפכו לבגירים בשלים במלואם  -אם רק נאמן את הילדים לפי
הסטנדרט הזה.
הקלַ ָמה
עולם מדעי כגון זה של ימינו יוכל לקבל בשמחה את כל עשרת העיקרים של סוטרת ַ
כמתיישבים עם השיטה והגישה המדעית .אין אפילו סתירה קטנה ביותר בין עקרונות המדע
הקלַ מָ ה .אפילו הסעיף השמיני ,שאומר כי אין לקבל דבר רק בגלל
לבין אלה של סוטרת ַ
שהוא מתיישב עם תיאוריות קדומות שלנו ,אינו סותר עקרונות מדעיים .מדענים אמיתיים
מדגישים אימות ניסיוני ,ולא את המושגים ,הדעות וההנמקות שלהם ,כקריטריון העיקרי
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הקלַ ָמה ,בודהיזם יוכל לעמוד
לקבלת דבר כאמיתי .בזכות הסטנדרטים הללו של סוטרת ַ
בציפיות ובצרכים של מדענים אמתיים.
יש בעיה בכל פעם שתרופה מסוג חדש יוצאת לשוק ומתפרסמת בכל מקום .האם עלינו
להציע את עצמנו כשפני ניסיון כדי לבדוק אותה ,מתוך אמונה בפרסומות? או שכדאי לחכות
עד שתהיה לנו סיבה מספקת לנסות מעט ממנה תחילה ,כדי לראות אם היא באמת נותנת
תוצאות טובות ,לפני שנסתמך עליה לגמרי? אנחנו צריכים להגיב לאמירות ולתורות חדשות
הקלַ ָמה כמקלט
כפי שאנו מגיבים לתרופות חדשות ,בהסתמך על העקרונות של סוטרת ַ
אמיתי.
הקלַ מָ ה מחייבת אותנו להיות חכמים לפני שאנו מאמינים .אם רוצים קודם כל
ַ
סוטרת
להאמין ,שתהא זו אמונה שמתחילה בחוכמה ,ולא אמונה שמגיעה מבורות .הדבר נכון
כעיקרון גם בדרך הנאצלת כפולת השמונה :קחו חוכמה או הבנה נכונה כנקודת ההתחלה,
ואז תנו לאמונה לצמוח מתוך החוכמה או ההבנה הנכונות הללו .זוהי הגישה הבטוחה
היחידה .לעולם אל לנו להאמין באופן עיוור מיד בשומענו דבר ,וגם אל לנו להיאלץ להאמין
מתוך פחד ,שוחד וכדומה.
בימינו העולם כל כך מוצף בכוח הפרסומת עד שרוב האנשים הפכו לעבדים שלה .היא יכולה
לגרום לאנשים להוציא את ארנקיהם כדי לקנות דברים שהם לא צריכים לאכול ,שהם לא
צריכים שיהיה שלהם ,ושאין להם כל צורך להשתמש בהם .זה כל כך שכיח עד שעלינו להציע
הקלַ מָ ה לחברינו ,בני האדם של העידן הנוכחי .תעמולה מזיקה
את העיקרון של סוטרת ַ
הרבה יותר מפרסומת רגילה או מה שמכונה פאראטוגוסה בפאלי .אפילו עם פרסומת רגילה,
הקלַ מָ ה ,לא כל שכן שאנו זקוקים לעיקרון זה כדי
עלינו לסמוך על העיקרון של סוטרת ַ
להתמודד עם תעמולה בוטה ,שמלאה בהטעיות מכוונות .לכן אנו יכולים לומר שסוטרת
הקלַ מָ ה מועילה גם לפתרון בעיות כלכליות.
ַ
האם עולם זה ,שראשו מסוחרר מרוב חופש ,באמת יודע או נוהג בחופש העולה בקנה אחד
הקלַ מָ ה? האם העדרו של חופש כזה נגרם על ידי בורות עיוורת
עם העיקרון של סוטרת ַ
הקלַ מָ ה? יש הטוענים אפילו שהסוטרה מלמדת אותנו לא להאמין או
ואדישות בנוגע לסוטרת ַ
להקשיב לשום דבר .יתר על כן ,יש האומרים למעשה שהבודהה דרש את הסוטרה רק עבור
אנשי ַקלַ מָ ה שהיו שם באותו הזמן .מדוע איננו פוקחים את העיניים ומבינים שבימינו הפכו
אנשים לעבדים אינטלקטואליים ,שהם איבדו את החופש שלהם הרבה יותר מאותם אנשי
ַקלַ מָ ה בזמנו של הבודהה? ידידי בני האדם ,רעי מעריצי החופש ,אני מבקש מכם לשקול
הקלַ מָ ה ואת כוונת הבודהה בלימודו .ואז ,האיכות
בזהירות את המהות והמטרה של סוטרת ַ
הבודהיסטית של ההתעוררות שלכם תהיה עבה וחסונה ,ולא מצומקת וחלשה.
לומר שהדמוקרטיה היא טוב תמידי ומוחלט הוא לדבר כשהראש טמון בחול .מי שמתעקש
על כך לא מביא בחשבון שדמוקרטיה של אנשים אנוכיים גרועה מדיקטטורה של אדם לא-
אנוכי שמושל למען הדהרמה והצדק .דמוקרטיה של אנשים אנוכיים פירושה חופש להשתמש
באנוכיות שלהם באופן המפחיד והנורא ביותר .כתוצאה ,בעיות נגררות עד אינסוף בקרב
אנשים שיש להם דמוקרטיה של אנוכיות .תפסיקו לומר שהדמוקרטיה טובה לחלוטין או
שהדיקטטורה טובה לחלוטין .במקום זאת ,היצמדו לעיקרון ששניהם יהיו טובים אם הם
מבוססים על הדהרמה .כל אוכלוסייה צריכה לבחור את השיטה המתאימה לנסיבות
המסוימות שבפניהן היא ניצבת.
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הקלַ מָ ה כעיקרון ההפעלה הבסיסי שלו .העולם
יותר מתמיד ,זקוק העולם המודרני לסוטרת ַ
מסתחרר במהירות ממזהמים של האנושות .הוא מתכווץ בשל תחבורה ותקשורת טובות
יותר .והוא עומד בפני השמדה עצמית מכיוון שחסרות מודעות נכונה ,אינטליגנציה
וחוכמה .בהיות העולם נתון לכוח הזיהום ,הוא סוגד לחומרנות ,למין ולמותרות ,משום שהוא
הקלַ מָ ה .איש אינו יודע איך לעשות את בחירותיו
חסר סטנדרטים כמו אלה של סוטרת ַ
בתואם עם העיקרון שלה .כתוצאה ,העולם כלל אינו מתאים לשלום ,בעוד בכל רגע גוברים
הפשע ורעות מזיקות אחרות .בואו נחסל את כל הבעיות והעוולות הללו בהסתמך על סוטרת
הקלַ ָמה ,עיזרי לנו!".
הקלַ מָ ה כסטנדרט שלנו .אז בואו נצעק במלוא ריאותינו",הצילו! סוטרת ַ
ַ

"כאשר אנו מקשיבים לדהאמה,
ללא אמון אמיתי
אנו מרגישים כאילו איננו יכולים ממש להרשות לעצמנו לקוות לדבר כלשהו,
פן נתאכזב;
וזה חבל מאד – זה מרגיש חסר תקווה.
אג'אהן מונינדו

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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