גיליון נובמבר-דצמבר 1028

ארעיות

www.buddhism-israel.org

ארעיות
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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***
כמה משיחות הדהרמה הטובות ביותר ששמעתי הן אלה שניתנו על ידי הבודהה .למזלנו,
הרבה מדבריו תועדו ותומללו ולמרות שיש מספר שאלות היסטוריות שאיננו יכולים לענות
עליהן במלואן בנוגע לאופן מסירתן ,מצאתי שבאופן כללי ,מה שפורסם בקנון הפאלי הינו
מקור בעל ערך שלא יסולא בפז לנסות ולהבין ,בפירוט מסוים ,מה הבודהה לימד בנוגע
לטבע החוויה שלי.
אני אוהב להסתכל בתשומת לב רבה במה שכתוב בטקסטים הללו ולהשתמש בכלים
לימודיים כגון אנליזה לשונית ,הפניות ,וסכמות תרגום השוואתיות כדי להבהיר ככל הניתן
מה בדיוק ניסה הבודהה להעביר .חשוב מאד לתהליך זה הוא גם השימוש בשכל הישר
ובניסיון האישי של כל אחד .כך שאני מזמין אתכם השבוע לחלוק חקירה כזאת של התפיסה
הבודהיסטית המרכזית של אי קביעות ,אַ נִ יצ'ה.
בואו נתחיל בזיהוי שורשי המילה אניצ'ה .כמו מלים חשובות רבות אחרות במילון הבודהיסטי
היא בנויה באמצעות שלילה .הקידומת "אַ " הופכת את משמעותה ,ומה שנשלל הוא המונח
יטיַה" בסנסקריט או "נִ יצ'ה" באיות הפאלי (שתי השפות מאד דומות) .מילה זו משמעותה
"ִנִ ְ
קיים לעד ,נצחי ,בלתי משתנה .איזה מובן היה למילה "קבוע" בהודו העתיקה? מה בדיוק
שללו הבודהיסטים?
בסביבה האינטלקטואלית שבה התפתח הבודהיזם ,התפיסה שיש דבר שהוא יציב ומתמשך
הייתה חשובה מאד .מסורות דתיות רבות בעולם אוחזות בדעה זו :העולם של החוויות
האנושיות בבירור משתנה כל הזמן ,נתוני החושים וכל שהם מגלים מצויים בזרימה קבועה,
אך מתחת לכל השינוי הזה בודאי יש משהו יציב ,מצע שהכול נח עליו.
יטיַה שימשה לעתים קרובות לציון הבסיס הזה,
בעולם ההודי הקדם-בודהיסטי ,המילה נִ ְ
היציבות הזאת .ההשקפה המוצגת באופנישדות ,למשל ,מציעה שבתוך כול השינויים של
הישות הספציפית יש חלק עמוק של הנפש ,הקרוי אַ ְט ַמן ,או העצמי ,שבאופן מסוים מהווה
בסיס ,או מתעלה מעל (אלו פשוט פרספקטיבות שונות של אותו מודל) ,כל השינויים
המתרחשים מרגע לרגע .אם היינו רק יכולים לגלות את העצמי המעודן הזה בחוויה שלנו,
ולשכון בו מרגע לרגע ,היינו מצליחים להתגבר על ארעיותו של העולם ולהישען על דבר
שהוא נצחי ומתקיים לעד.
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רעיון זה עובד הן ברמה המיקרו-קוסמית והן ברמה המאקרו-קוסמית .יש תחושה שרחוק
רחוק מחוץ לנו ,אי שם בקצה קצהו של היקום ,או מערכת היקומים ,יש דבר קבוע (ניצ'ה)
שממנו נוצר העולם הזה – ְב ַר ְהמַ ן או אלוהים .ועמוק עמוק פנימה ,אי שם בעומק העולם
הפנימי ביותר ,גם שם מצוי דבר מה יציב – הנפש או העצמי .באינטואיציה המיסטית
העמוקה של האופנישדות שני אלה אינם נפרדים ,אלא מהווים שני ביטויים של אותה
מציאות.
זהו הרקע שבו פעל הבודהיזם .והבודהה ,במסעות שערך לתוך טבעה של החוויה האנושית,
הגיע באופן בסיסי למסקנה שזה לחלוטין קונצפט שנבנה .הטענה ליציבות ,שנוסחה בכזאת
רהיטות על ידי מסורות אלו ,היא למעשה רק רעיון שאנו משליכים על עולמנו; אי אפשר
למצוא אותה בחוויה הממשית .כך שאחת התובנות המרכזיות של המסורת הבודהיסטית
כולה היא שכל עולם החוויה שלנו ,בין אם בעולם החומרי המאקרו-קוסמי או בעולם המיקרו-
קוסמי האישי של החוויה הפנימית שלנו – הוא באופן בסיסי לא קבוע ,לא בלתי-משתנה.
הכול מצוי בזרימה.
כך שזהו מקום להתחיל .בואו נתחיל בהתבוננות בנושא זה מנקודת המבט הרחבה ביותר
שלו ,כרעיון של שינוי או אי-שינוי .ואז בהדרגה נתרחק מרמת המושג לרמת החוויה ,נהפוך
להיות במגע אינטימי עם פרטי ההתבוננות בשינוי בחוויה שלנו ,רגע אחרי רגע אחרי רגע.
אחת ההשקפות הרחבות ביותר שאנו יכולים להתחיל ממנה ,מבוטאת ,אני חושב ,בצורה
טובה למדי בסדרה של קטעים בתוך הסמיוטה ניקאיה (אוסף הדרשות המקובצות) הקרויים
 .Anamatagga Samyuttaכרך זה הוא אסופה של שיחות שאורגנו סביב נושאים מסוימים,
ואחד מהנושאים הללו הוא היישום של המילה .Anamatagga
מילה זו ,אף היא ,בנויה על דרך השלילה ,ana + mata + agga :ששילובם משמעותו
"בלתי ניתן לחישוב" ,או "בלתי ניתן להמשגה" ana .היא תחילית שמשמעותה שלילה;
 mataנגזרת מהשורש " "manשמשמעותו "לחשוב ,להמשיג"; ו agga-משמעותה הסוף,
הקצה ,או הקיצוניות של דבר מה .כאשר המונח מתייחס לזמן ,כפי שזה נעשה במקרה זה,
משמעותו נקודת ההתחלה הראשונית .כך שמילולית משמעות המילה הינה "נקודת
ההתחלה שאינה ניתנת להמשגה".
טקסטים אלה מייצגים תחום שלם של שיחות העוסקות במה שבאופן בסיסי הוא בלתי נתפס
על ידי בני אדם ,שבאופן בסיסי לא ניתן לדמיין אותו או שאינו נגיש לתודעה .ואחד הדברים
שאינם נגישים לנו הוא ההיקף העצום של הדרמה שבה אנו מצויים .לא רק שההיסטוריה
העצומה הזו הולכת אחורה לאורך ההיסטוריה האישית הארוכה שלנו ,מעבר לחיים אלו
לאינספור לידות מחדש ,אבל אפילו את כל המערכת העולמית שבה אנו חיים ,אפשר לראות
כאפיזודה אחת בלבד בסדר מחזורי גדול בהרבה של יצירה והרס של יקום אחרי יקום.
בואו נתבונן בשורה הראשונה של הטקסט הזה:
"הראשית של התרחשות זו לא ניתנת למדידה ,אחים .הנקודה המוקדמת ביותר של התנועה
קדימה ,של ההתרחשות ,של יצורים חיים עטופים בבורות ,קשורים להשתוקקות ,אינה
מתגלה( ".סמיוטה )15.1&2
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זהו משפט קטן ,ועם זאת הוא כולל דברים חשובים רבים .ראשית ,ההתחלה היא מה שלא
ניתן למדידה .בהקשרים אחרים נמצא גם שהסוף אינו ניתן למדידה .אחד הנושאים
המעניינים של הקוסמולוגיה הבודהיסטית ,אשר כעת מושכת את תשומת ליבם של
קוסמולוגים מודרניים ,הינה גישתה לזמן באופן כללי .גישה זאת היא בעיקרה א-היסטורית;
הכול מעגלי ובמובן מסוים ,חסר זמן.
ומאחר ומעגלים אלה ממשיכים עוד ועוד ועוד ,באמת אין כל היגיון ,באופן מושגי ,אפילו
לחשוב או לדבר על התחלה או סוף של משהו .למעשה ,התחלות וסיומים הינם ,באופן מלא,
הבניות של התודעה .ועדיין נראה שירשנו מאבותינו הפילוסופים היווניים את הרעיון שחייב
היה להיות משהו שהתחיל את הכול ,מניע שאינו מונע ,אולי? זה פשוט נדרש מבחינה
מושגית.
אבל הביקורת הבודהיסטית של השקפה כזאת תהיה פשוט לומר ש"התחלה" ו"סוף" הינם
רעיונות בלבד ,שנוצרו על ידי תודעתנו כדי לשרת מטרה שימושית .הם מסייעים בהגדרת
עולמנו :ההתחלה והסיום של עונת הנטיעה; סופו של השדה שלי ותחילת השדה שלך .יש
דרכים שונות בהן התודעה מבתרת את המציאות לקטגוריות המרחביות להן אנו קוראים
דברים – היכן שדבר זה מסתיים ודבר זה מתחיל מסמן רק מעבר בין דברים.
ואנו עושים את אותו הדבר עם הזמן :היכן שנגמר היום הזה ומתחיל היום הבא; שעה זו
מסתיימת ,והשעה הבאה מתחילה .אך כל אלו הינם אך ורק המשגות מובנות .המושגים של
"התחלה" ו"סוף" ,בהגדרתם ,לעולם אינם יכולים להיות קבועים ,מכיוון שהם תמיד מוגדרים
על ידי תפיסה אחרת ,ומוצבים מעבר לה (כמו למשל הבחירות המקדימות לנשיאות בניו
המפשייר) .הבעיה היא שכאשר אנו לוקחים תפיסה שמקורה בהקשר מוגבל ,זו שמאפשרת
לנו לעקוב אחר הימים ,העונות ,החפצים והשדות ,למשל ,ואז מנסים להשליך תפיסה זו
להתחלות ולסיומים מדומיינים ,הרי השימושיות ואפילו המשמעות של התפיסה מתנפצות.
כך שהביקורת הבודהיסטית על הקוסמולוגיה הקונבנציונלית הינה פחות תובנה מטאפיסית
ויותר תובנה פסיכולוגית .התחלות וסופים מוחלטים הינם תפיסות שבטבען מבטאות הרבה
יותר את מבנה התודעה שלנו מאשר מגלות דבר מה על טיבו של העולם .זהו נושא שנמצא
עצמנו חוזרים אליו שוב ושוב לכל אורך התנסותנו בתרגול מדיטציה.
המשפט הבא שנבחן מקרוב הוא הביטוי :ההתרחשות; התנועה קדימה ,ההתרחשות של
יצורים חיים .יש תפיסה זרה נוספת הטמונה בניסוח הזה שיש להתבונן בה בתשומת לב
רבה .האם מישהו יכול לנחש איזו מילה בסנסקריט או בפאלי תורגמה באמצעות משפט זה?
זוהי מילה כה שגורה ,זו כבר כמעט מילה רשמית בשפה האנגלית :סַ ְמסַ ארה .לעתים
קרובות אנו שומעים על סמסארה כניגודה של נירוואנה :סמסארה היא אותו עולם פגום,
משתנה של סבל ,בעוד שהנירוואנה הינו עולם מושלם ,נעלה .אך זה אינו באמת האופן שבו
משתמשים במושג זה בטקסטים בפאלי .סמסארה היא מילה המבוססת על הפועל sarati
שמשמעותו "לזרום" .משתמשים בו ביחס למים ,כמו בזרימתם של מים בנחלים ובנהרות.
אם כך ,מה שמתורגם כאן כ"התרחשות" אפשר לקרוא ,באופן מילולי יותר" ,זרימה".
כך שהמילה סמסארה ,למרות שהיא בנויה כשם עצם ,אינה מתייחסת לדבר אלא לתהליך.
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ברגע שחיים אלה יסתיימו ,המומנטום של קיום – בין אם הוא נתפס כהכרה ,או כנטיות או
תבניות קרמתיות – איכשהו זורם לתוך חיים אחרים לגמרי .ובסיומם של חיים אלו ,אם
גורמים חשובים מסוימים נשארים לא פתורים ,המומנטום מציית וזורם הלאה לחיים אחרים,
ועוד אחריהם .הטקסטים משתמשים באנלוגיה של מים הממלאים קנקן עד תומו ובסופו של
דבר ממלאים עוד אחד ועוד אחד.
אנו נמצא גם שזוהי תפיסה מאד שימושית להסברת טבע חווית ההכרה ,הזורמת הלאה
מרגע אחד למשנהו .בהבנה הבודהיסטית ,התנועה של מה שמתרחש בין מעגלי חיים אינה
שונה בהרבה מההסבר של מה שמתרחש בין רגעים .כך שכאשר אנו נעשים ממוקדים יותר
באימון שלנו במיקרוקוסמוס של החוויה ,נראה שחוויה מותנית זורמת מרגע אחד למשנהו
באותו אופן בו היא זורמת ממעגל חיים אחד למשנהו .בשני המובנים של המילה ,אם כך ,אנו
חיים את כל קיומנו כזרימה :סמסארה.
עלינו להסתכל גם על החלק האחרון של הציטטה ,בביטוי החשוב :עטופים בבורות ,קשורים
להשתוקקות .בורות והשתוקקות הינם שני הגורמים הבסיסיים המשאירים אותנו בעולם
הסבל – הם מונעים מאיתנו לראות את הדברים כפי שהם ,מלקבל את הארעיות של קיומנו.
הם מונעים מאיתנו באופן משמעותי מלהבחין בארעיות של חוויותינו .כל אחד מהם עובד
בדרך מסוימת למנוע מאיתנו לראות בבהירות :בורות מסתירה את המציאות ,בעוד
שהשתוקקות מעוותת אותה.
המשפט בפאלי אותו תרגמנו כ"עטופים בבורות" הינו אַ וִי ַג'א-נִ יו ַַרנה ,משמעותה של המילה
האחרונה הינה דבר מה המכסה דבר אחר ,מסתיר אותו או מפריע לו .היא מרמזת על דבר
מה החבוי מתחת לבד ,למשל ,או בביטוי פואטי פופולארי ,הירח החבוי מאחורי עננים
קודרים .יתכן ותזהו את המילה נִ יו ַַרנה ,שכן זהו המונח הטכני למכשולים .חמשת המכשולים
– תשוקות החושים ,איבה ,ישנוניות ,אי שקט וספקנות – מכסים או מונעים גישה למדיטציית
ריכוז ,בדומה לאופן שבו בורות מונעת מאיתנו באופן כללי להבין את הטבע המשתנה של
החוויה שלנו.
בבודהיזם משתמשים ,כמובן ,במונח בורות במשמעות מאד טכנית .בורות ,אין משמעותה
חוסר אינטליגנציה או חוסר השכלה .משמעותה ,חוסר היכולת לראות את האמת של שינוי,
של חוסר סיפוק ושל חוסר עצמיות (שלושת המאפיינים) ,או חוסר היכולת להבחין באמת של
סבל ,הסיבות לעלייתו ,לקיצו ,והדרכים להשיג קץ זה (ארבע האמיתות הנאצלות).
נראה שיש אמון שהתודעה ,שהינה בעלת יכולת מובנית לידיעה אמיתית ,הייתה מבינה
באופן טבעי את מהות מצבה אלמלא אותו כיסוי של בורות .כך שלפעמים אנו פוגשים
מטאפורות של חשיפת יכולת התודעה להבין על ידי הסרת מכשולים (למשל תעתוע),
ולעתים אנו מוצאים מטאפורות של הבאת מנורה (של חכמה) לתוך החשיכה ,כך שניתן יהיה
לראות טוב יותר מה שנמצא.
סמל מקובל אחר של בורות באמנות בודהיסטית הינו אדם עיוור המגשש סביבו .אך אדם זה
אינו מצוי בעיוורון מוחלט ,וזו מחצית מהבעיה .זה לא שאיננו יכולים לראות כלל; איננו רואים
היטב .במובן זה ,בורות אינה רק חוסר בהירות פאסיבי; היא גם כוללת אי ידיעה ואי תפיסה
אקטיביות ,אי הבנה של טבע מצבנו אשר גורמת לנו לאבד את דרכנו.
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לבסוף אנו מגיעים למשפט קשורים להשתוקקות ,שהינו תרגום של הביטוי בפאלי – טַ נְ הַ א-
סַ ְמיֹו ַג'נה .שוב ,יתכן ואתם מזהים את המילה סַ ְמיֹו ַג'נה ,שכן גם למילה זו יש חיים עצמאיים
במילון הטכני של הבודהיזם המוקדם .באופן רשמי יש רשימה של עשרה "כבלים" ,או
"קשרים" ,או "היאחזויות" ,אך כאן המילה משמשת באופן כללי יותר ומתייחסת לתהליך
ההיקשרות עצמו .מה שבאמת כובל אותנו לסמסארה ,מה שמתדלק את הצמא הזה ,הינו
נטייה בסיסית של כל אחד מאיתנו ,כבני אדם ,לחפש עונג ולהימנע מכאב.
מאפיין טבעי של כל החוויות שלנו הינו שהן מלוות בבת גוון של אפקט רגשי .כל דבר שאנו
חווים מוחש לנו באופן כללי כנעים או לא נעים .לעתים איננו יודעים אם התחושה היא נעימה
או לא ,אבל גם זה חלק טבעי ממנגנון החישה שלנו .לרוע המזל ,בגלל שיש לנו נטייה
בסיסית זו לקבלת סיפוק ,אנו רוצים – אנו כמהים – שההיבטים המענגים של חוויותינו
יימשכו .יש לנו גם נטייה טבעית להימנע מכאב ,וכך אנו נכספים שההיבטים המכאיבים של
חוויותינו ייפסקו או לא יורגשו .כך שהכוח הזה של הצימאון ,הן בביטויו החיובי (היצמדות)
והן בביטויו השולל (איבה) ,עולה באופן טבעי (אך לא בהכרח ,כפי שנראה) מהמנגנון של
החוויה החושית שלנו.
הבעיה היא שכאשר הצימאון הזה נמצא בחוויה שלנו הוא מונע מאיתנו להיות נוכחים באופן
אותנטי ברגע הזה .ראשית ,הצימאון הזה דוחף אותנו לפעול ,ובעצם הפעולה אנו מתדלקים
את תהליך הסמסארה ,הזרימה .הוא גם מונע מאיתנו לראות את החוויה שלנו "כפי שהיא"
וכופה עלינו לראותה "כפי שאנו רוצים שתהיה" .דבר זה ,כמובן ,תורם לעיוות משמעותי של
המציאות .הרצייה עצמה היא הכבל ,הקשר ,ההיצמדות .בגלל הרצון שלנו לאחוז בעונג,
והרצון שלנו להרחיק מעלינו כאב ,אנו גם כבולים לצימאון וגם כבולים על ידי הצימאון.
אפשר לחשוב על זה כעל כדור ושלשלאות שאנו סוחבים איתנו .כל עוד המשא הזה יכביד
עלינו ,זה ישפיע על האופן בו נפגוש את החוויה של כל רגע ורגע .הדבר המעניין בנוגע
לכדור והשלשלאות הללו הוא שהם אינם כבולים אלינו – אנו אוחזים בהם מרצוננו .פשוט
איננו מכירים דרך אחרת.
חשוב לזהות את האופן שבו שני הפקטורים הללו – בורות וצמא – תומכים זה בזה ומחזקים
זה את זה .אם היינו מבינים שהאובייקטים בהם אנו נאחזים או שאותם אנו מרחיקים
מאיתנו ,מיסודם הינם חסרי מהות ,לא מספקים ולא יציבים ,היינו יכולים להתנהל טוב יותר
מאשר להיאחז בהם .אך לא יכולה להיות לנו ראייה צלולה מספיק של שלושת המאפיינים
הללו ,בגלל שתפיסתנו את האובייקטים מתעוותת על ידי הכוח של רצייתנו שהם יהיו מקור
לביטחון ,סיפוק וממשות .אם נוכל לשחרר את הרצון שהחוויה תהיה כך או אחרת ,נוכל
לראות את טבעה הריק מיסודו; אך איננו יכולים להפסיק לרצות ,שכן איננו מבינים שהדברים
שאנו כל כך רוצים בהם הינם בני חלוף.
וכך אנו חיים עטופים בבורות ,וקשורים להשתוקקות; וגם איננו יכולים להבחין בהתחלה או
בסוף של הזרימה המתמדת הקרויה סמסארה .בכללותו ,הקטע פורש בפנינו את טבע המצב
האנושי והמגבלות של יכולתנו לראות את ארעיותה של החוויה שלנו עצמה .הוא מראה
כיצד ,מרגע אחד למשנהו וממעגל חיים אחד למשנהו ,אנו כפויים לנוע הלאה והלאה,
ממשיכים להבנות את עולמנו ולשכון בו .והן ההתחלה והן הסוף של התהליך כולו מצויים
לחלוטין מעבר ליכולת התפיסה של תודעתנו.
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כך שקטע זה סולל את הדרך בעבורנו :זוהי נקודת המוצא של החקירה .שום סיפור לא יעזור
לנו להבין מה אנו עושים כאן .כל מה שיש לנו הוא מה שנמצא בדיוק לפנינו ,וזה מוסתר על
ידי הבורות והצמא שאנו ממשיכים להפגין.
אך בשום אופן זו אינה נקודת פתיחה חסרת משמעות .תחילת התהליך וסיומו אולי אינם
ניתנים לידיעה ,אך אנו יכולים לדעת מה נוכח בחוויה המיידית שלנו .מאחר ואין טעם לבזבז
אנרגיה על ספקולציות לגבי המקור או הגורל ,מוטב שנמקד את תשומת ליבנו בחקירת
ההווה ובפירוק הכוחות הגורמים לכל זה לזרום קדימה .זה באמת המקום בו מתחיל
הבודהיזם ובו הוא משגשג – ברגע הנוכחי .אין לנו כל מושג כמה רגעים חלפו קודם לכן או
כמה עוד יתחוללו – ברמה קוסמית או ברמה האישית – אך כל רגע המצוי תחת מבטנו יכול
להיות עמוק לאין שיעור.
הגורם המכריע הינו איכותה של תשומת הלב שלנו .אם רגע חולף בלא שנשים לב אליו ,הרי
שהוא כה קצר עד כי אולי לא התקיים כלל .אך אם נוכל להיות בתשומת לב רבה כשהוא
מתרחש ,נוכל להתחיל לראות את טבעו .ככל שנביט קרוב יותר ,כך נראה יותר .ככל שנוכל
להיות בתשומת לב מלאה יותר ,כך המציאות שתתגלה בפנינו תהיה עמוקה יותר.
המסורת הבודהיסטית מצביעה על כמה מהדינמיקות המתרחשות ברגע הנוכחי – עלייתו
והיעלמותו ,הקשר ההדדי שלו עם רגעים אחרים ,היותו מובנה ,התלות ההדדית של
הגורמים לו – ואז עלינו לעבוד עם זה משם .המקום היחיד להתחיל בו ,הוא גם המקום
היחיד שיש לסיים בו – ברגע הזה ,הנוכחי .וזו כמובן הסיבה מדוע מימד החוויה – התרגול
של מודעות ערה – הינו כה חיוני בבודהיזם .אתה לא יכול להתחמק מזה באמצעות חשיבה.
עליך רק להיות עם ההופעה וההיעלמות של החוויה ,ולהפיק הבנה רבה ככל שניתן
מהרגעים הנפרשים בפניך.
צעד אחר צעד ,רגע נחקר אחרי רגע נחקר ,האשליות המסתירות את הדברים והתשוקות
המעוותות אותם יתפוגגו כשהן נסוגות בפני התקדמות התובנה וההבנה .בכיוון זה מצויים
בהירות וחופש גדולים יותר.

יום אחד הציג אג'אן צ'ה ספל תה סיני יפהפה" .עבורי ,ספל תה זה שבור
מזה כבר .מאחר ואני יודע את גורלו ,ביכולתי ליהנות ממנו הנאה שלמה
כאן ועכשיו .וכאשר יאבד  -יאבד ".
כשנבין את האמת של אי הוודאות ונירגע ,נהפוך חופשיים.

ג'ק קורנפילד
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האם אנחנו באמת מאמינים
בארעיות?
קרול וילסון
תרגום :נאוה מענא
מקור:

https://www.bcbsdharma.org/article/do-we-really-believe-in-impermanence/

קרול וילסון ) (Carol Wilsonמתרגלת מדיטציה מאז  ,1791כולל שנה כנזירה בתאילנד .מלמדת
ומנחה ריטריטים של ויפסאנה ומטא ב,IMS (Insight Meditation Society) ,-
ב- Barre -מסצ'וסטס ארה"ב וברחבי העולם.

***
שתי שאלות עולות במוחי כאשר אני מהרהרת על הלימוד של הארעיות ביחס לחיי .האם
אנחנו באמת מאמינים שדברים הינם ארעיים ,שכל חוויה היא ארעית ,שכל התופעות העולות
יחלפו? האם אנו באמת מאמינים בכך? השאלה הנוספת הנובעת מההרהור הראשון הינה:
מהי התוצאה ,בחיי היום יום שלנו ,של לחיות לאור האמת הזו? הרהור אודות השאלות הללו
כרוך בהתבוננות דרך רמות המדיטציה המזוקקות והמעודנות יותר על מנת לראות כיצד אנו
מתייחסים לארעיות ברמות שונות.
הבה נבחן את השאלה הראשונה :האם אנו בכנות מאמינים שכל מה שמופיע יחלוף ,שכל
התופעות הצצות אינן מתעתדות להישאר תמיד? מכל האמיתות השונות עליהן דיבר
הבודהה ,האמת על הארעיות של הקיום – כך הם הדברים – היא הקלה ביותר להבנה
אינטלקטואלית .זהו רעיון עימו אדם מן השורה ,ברחוב ,אשר אינו הוגה רבות בנושאים
פילוסופיים ,היה מסכים" :כן ,דברים משתנים".
ובכן ,ברמה המושגית ,זה נגיש למדי; אין לנו בעיה עם זה .אבל האם לאור זאת אנחנו
חיים? האם מישהו מאתנו היה כאן אם היינו חיים בשלווה ,רוקדים עם הזרם הקבוע של
הקיום? מבחינתי זה ממש מעניין.
אני יודעת שחוויתי בפועל שהכול מופיע וחולף ואין איפה לנוח .אך אף על פי כן ,אם
להשתמש בי עצמי כדוגמא – ואני מניחה שאני לא לבד בעניין הזה– כאשר משהו בחיי שאני
מעריכה או חשוב בעבורי משתנה ,האם אני אומרת "ובכן ,התנאים שאפשרו לזה להתקיים
השתנו ,אז זה חולף עובר לו"? אולי בסופו של דבר אני מגיעה לשם ,אבל זו בוודאי לא
התגובה הספונטאנית ,הראשונית לאובדן דברים יקרים.
האם אני אומרת" ,לאבי יש מחלת פרקינסון והוא ממש לא יכול לראות יותר – זה רק בגלל
שהתנאים השתנו?" לא ,כמובן שלא .אני חווה את הכאב כשאני רואה אותו סובל; זה נורמלי.
ואני חווה חמלה כלפיו.
אולם קיימת גם התחלה של פאניקה :מה אני יכולה לעשות על מנת להפסיק את זה? מה
אני יכולה לעשות כדי לתקן את זה?
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אנו מגיבים באופן הזה ביחס לגוף שלנו ,לאנשים שאנחנו אוהבים ,להשתנות מערכות
היחסים שלנו ,לאיבוד משרה  -אפילו ביחס לברך המתחילה לכאוב באמצע המדיטציה.
התגובה הבסיסית שלנו ,על אף שאנו יודעים שכל התנאים מועדים לשינוי ,הינה" :משהו
השתבש וזה משתנה .אם אני יכולה להבין את זה ,אני יכולה למנוע את זה ".האם לא כך
הגבנו בסוף לעיתים קרובות? וכאשר זו התגובה אנחנו סובלים ,לעיתים סובלים מאוד.
ועל אף שראיתי את זה אלפי פעמים ,עדיין לא קל לי לקבל את העובדה שהסבל איננו אודות
השינוי כשלעצמו .הסבל ,אם יורדים ישירות ללב העניין ,הוא אודות התגובה שלי לשינוי; הוא
טמון בהכחשה שלי ,בחוסר הקבלה שלי ,בסירוב שלי לחוש כאב או אובדן.
אני מוצאת את הפרדוקס הזה מרתק .איך אני יכולה ,מחד ,לדעת משהו בבהירות כה רבה,
ועדיין לחיות את חיי לעיתים כה קרובות כאילו אינני יודעת אותו כלל .בואו נודה בכך ,ברמה
בסיסית ביותר ,אנחנו רוצים שחוויות נעימות יימשכו ,יישארו; אנחנו לא באמת רוצים
שיתרחשו דברים לא נעימים .ניתן להתחיל לחקור את זה בתרגול המדיטציה שלנו וזה יכול
להתפשט לכל החיים שלנו ,ועדיין אנו עשויים לגלות שקיים רובד בו אנחנו לא ממש תופסים
שכל החוויות הנעימות באות והולכות .זה באמת בלתי נשלט .אם היינו יכולים פשוט לזרום
עם ההופעה וההיעלמות של הנעים והלא נעים כאחד ,חיינו באמת לא היו בעיתיים.
מדוע אנו מותנים כפי שאנחנו? זהו הרגל של התודעה – אנחנו כמהים לנעים ולא יכולים
לשאת כאשר יש משהו שאנחנו לא אוהבים – ושם אנחנו תקועים .זוהי לא האמת; אך זה
ההרגל שלנו ,וזה הרגל מושרש עמוק.
מישהו אמר בקבוצה היום" ,אני שם לב שאני אף פעם לא שואף לחוש שלא בנוח .אני תמיד
שואף לנוחות ".כך אנחנו עוברים את החיים .אף אחד לא נוטה להתאבל יותר מדי כאשר
כאב הראש נעלם או כאשר מזג אוויר גרוע נעשה נחמד" ,אוי באסה ,הנעים חזר!" תחת
זאת ,אנחנו חושבים" :עכשיו הדברים בסדר .אני יכול/ה לזרום עם זה ".אם כן ,הארעיות
מהווה בעיה רק כאשר הנעים משתנה ,כאשר המקום בו אנחנו רוצים לנוח נעלם .אנחנו
נאחזים ,למרות שכולנו יודעים באופן רציונלי כי הבעיה היא לא השינוי .הבעיה היא
ההיאחזות .אבל זה לא עוצר אותנו אף לא לרגע אחד.
משימתנו היא לבדוק את הנטייה הזאת להיאחז .למה אנחנו ממשיכים להנציח את
ההיאחזות הזאת ,עושים את זה שוב ושוב? שאלה זאת לוקחת אותי להתבוננות עמוקה
באופן בו אני חיה את חיי .האם אני מאמינה לבודהה שאמר שוב ושוב שכל מה שארעי הוא
מיסודו בלתי מספק? זה נאמר לאורך הסוטרות (הדרשות של הבודהה) :כל דבר ארעי הינו
בלתי מספק מטבעו; זה לא יכול להיות העצמי.
כן ,בטח! אנחנו יודעים שאנחנו מסתובבים ורוצים את כוס התה האחרת ההיא ,רוצים את
מזג האוויר החם ההוא ,לא רוצים שהוא יהיה מושלג .אם נעצור ונתבונן ,נראה כי בבסיס
הרצון הזה קיימת תחושה של היצמדות לנעים .איפשהו מתחת לרצייה קיימת האמונה
הבלתי מדוברת ,הבלתי-מומשגת ,שיש דרך כלשהי למצוא נקודה של מנוחה ,של
מרגוע ,של נעימות ,אשר בעיקרו של דבר לא תיעלם .כך אנחנו באמת עוברים את החיים –
מחפשים שוב ושוב אחר המקום הזה של מנוחה ,ומנסים להיאחז בתחושת הביטחון הזו.
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מה שכה מטריד בנוגע לכורח ולאבסולוטיות שבארעיות הוא ,שהיא אינה מאפשרת אף מקום
מנוחה .לנו ,הרוצים מקום מנוחה (ומי לא?) ,זה נשמע מחריד ,נעדר ביטחון ,בלתי אמין,
נורא .אבל זוהי ההיאחזות שלנו עצמה בכל תופעה חולפת – החיצונית או מה שמכונה
פנימית – החיפוש המתמיד אחר מקום מנוחה ,זה בעצם מעורר את הסבל בחיים שלנו.
ומאוד קשה להבחין בזה.
האם היית אי פעם ברעידת אדמה ,כזאת עם הרבה רעשי משנה? הייתי פעם ברעידה
כזאת; רעידת האדמה הראשית עצמה הייתה מפחידה ,אבל זה גם היה די מגניב .הייתה
מעין תחושה של "וואו ,תראו את זה" .אבל רעשי המשנה שבאו בעקבותיה ונמשכו בשלושת
הימים הבאים היו מטרידים; אף פעם לא יכולת פשוט לחזור לנוח על הקרקע ,בתוך המיטה,
או ליד השולחן .בו ברגע שנרגעת ,זה היה מתחיל לרעוד שוב  -כל חמש דקות .כמובן
שהרדיו היה אומר כל הזמן "קיימת הסתברות של עשרים וחמישה אחוזים שתתרחש
[רעידת האדמה] הגדולה ביותר בתוך שלושת הימים הבאים ".אז לא יכולת אפילו לחשוב,
"הו ,זה רק רעש משני ".נאלצת להמשיך לחשוב" ,זהו זה? האם עלי לברוח אל מחוץ
לבניין? האם עלינו להתרחק מהשמשה? לא ,זה שוכך ".אז היית מרפה ונרגעת ,אבל
הרדיאטורים היו מתחילים לרעוד באמצע הלילה ואז היית קופצת וחייבת לרוץ החוצה,
להביא את הפנס ,וכן הלאה .זה נמשך שלושה ימים.
בעבורי זה דומה לתחושת חוסר הביטחון האולטימטיבית .מבלי אפילו לחשוב על כך אי
פעם ,בטחתי בכך שהקרקע מוצקה ,בלתי משתנה[ ,נמצאת] כאן כדי לתמוך בי .ואז גיליתי
אחרת ,יתרה מזו ,גיליתי שבאופן מוחלט אין שום דבר שמישהו יכול לעשות בנידון .רעשי
המשנה של רעידת האדמה מהווים מטפורה בעבורי כבר שנים .החוויה חשפה את ההשפעה
שיכולה להיות לחוסר הביטחון שבשינוי המתמיד על התודעה ועל הלב ,התר אחר האושר
שביציבות שאינה משתנה .זוהי ההיאחזות עצמה בכל תופעה כאשר היא חולפת– החיצונית
או מה שמכונה פנימית – החיפוש המתמיד שלנו אחר מקום מנוחה ,המעוררים את הסבל
בחיינו .יכול להיות מאד קשה לזהות את זה .אך החופש מגיע ,לא כאשר אנחנו מוצאים
מקום לנוח בו ,אלא כאשר אנחנו לא צריכים לחפש מקום כזה.
ישנו ציטוט נפלא מסוטרת היהלום אשר אומר" ,מי ששוהה בשלווה הוא מי שאינו שוהה
בשום מקום ".זה הטריק – לוותר על החיפוש אחר שהיית קבע או מנוחה או עצירת הזרם
איפשהו ,החיפוש אשר למעשה משמר את תחושת הייסורים .זהו החיפוש עצמו – אחר
מקום לנוח ,בדרך כלל בנעימות – אשר מטריד עמוקות.
גם כאשר אנחנו מאמנים את עצמנו להיות קשובים ,ומבחינים כי כל החוויות הניתנות לצפייה
נראות באות והולכות ,אנו עשויים שלא להבחין כי "אנחנו" עדיין צופים בכל זה" .אנחנו" (או
"אני") נחווים כישות בלתי משתנה העושה את ההתבוננות ,וכך אנחנו עדיין לא קולטים זאת.
הייסורים שלנו אז הופכים להיות" :אני רואה ,אני רואה שהכול משתנה – אז איך יתכן שאני
לא חופשי? למה אני עדיין סובל?" הייסורים הללו הינם מאוד מעודנים ומאד עמוקים.
חשיבה על כך לא תחלץ אותנו מזה ,אבל חשיבה על זה יכולה לקחת אותנו לתוך חקירה.
נוכל ללמוד לתת תשומת לב קשובה לכל הביטויים של "אני ,עצמי ,שלי ".זה אולי נראה
כאילו קיימת ישות יציבה כאן ,המקום ממנו אני צופה בכל העולם המשתנה ,אבל זה נראה
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כך רק ללא בחינה ,ללא תשומת לב ,ללא חקירה .אנחנו בדרך כלל לא חושבים להפנות את
תשומת לבנו אל ה"אני" ( ,)moiנקודת היציבות בה אנו נוטים להיאחז.
אנחנו יכולים להיות כה שקועים בחיפוש אחר שלווה מתמדת ,בחיפוש אחר אושר ,עד
שאנחנו מתעלמים מהאפשרות של פשוט לוותר על החיפוש .ואנחנו יכולים לשחרר את
הניסיון למצוא את השלווה שביציבות; לשחרר את התנועה הלוך וחזור בין הנעים ללא נעים,
אוהב ולא אוהב; לשחרר את המאמץ המתמשך לתמרן את החוויה .אנחנו כל-כך מעורבים
בשיפוטים שלנו ,בתגובות שלנו ,בהערכות שלנו ,בפרשנויות שלנו ,בהגות שלנו על כל דבר
שקורה ,עד שאנחנו לעיתים קרובות אפילו לא בקשר עם מה שקורה בפועל .אנחנו לא רואים
כי המכשול העיקרי בפני השלווה אינו החוויה ,אלא העובדה שאנחנו כל-כך מעורבים
בתגובות שלנו .אנחנו לא רואים ,כפי שאומר תיק נהאט האן ,כי "האושר הוא בר השגה.
בבקשה ,התכבד ".זה רק אומר להפסיק לריב ,להפסיק לחפש.
מישהו פעם אמר לי שמציאות החיים היא כמו להיות בכלא – אנחנו כל-כך עסוקים בארגון
מחדש של הרהיטים כדי שיהיה נוח ככל האפשר עד שאנחנו לא שמים לב שהדלת פתוחה
לרווחה ואנחנו יכולים פשוט לצאת .זה מה שאנחנו עושים בחיינו – כל הזמן לסדר מחדש
את הרהיטים .זה מדהים שאנחנו לא מזהים את הסוד .אולי אנחנו לא סומכים על זה .אם
אנחנו יכולים לפגוש – עם נוכחות מלאה ,תחושת חיבור שלמה ,ערנות ,קבלה ,וערות – רק
את מה שקורה ברגע זה ...הכול מתגלה .זו המהות של אי הקביעות.
אבל זהו אינו מקום שאנחנו יכולים לזהות כמושג .קשה מאוד לדבר עליו ,כי זהו לא דבר.
מהותו של הבלתי-קבוע הינו מיידיות מוחלטת של נוכחות – יש כאב ראש או אין כאב ראש,
פקק תנועה או לא פקק תנועה .זה באמת לא משנה מה קורה .ואני מתכוונת לזה .זו אינה
מטפורה .זה באמת לא משנה מה קורה .ולא רק על הכרית .זה מנקודת מבט מוחלטת.
אתם מסוגלים אפילו להאמין לזה? ולא רק להאמין לזה ,אלא לבטוח בכך מספיק על מנת
לחפש בעצמכם? החופש של הלב ,של התודעה ,אינו קשור כלל לכל תופעה העולה או
חולפת ,האם אנחנו אוהבים אותה או לא .הוא קשור לחלוטין לטוטאליות ,לפתיחות ,לנוכחות
החיה .וזה דורש ,באותו רגע ,קבלה מוחלטת .קבלה מוחלטת אין משמעותה כניעה .הכוונה
אינה" ,בסדר ,בכל פעם שדברים רעים קורים ,אני רק אשב ואתן לאנשים לדרוך עליי".
הכוונה היא" ,כרגע ,זה קורה .זה אינו ניתן לשינוי .זה כבר קורה .האם אני יכול להיות נוכח
וערני באופן מלא ברגע הנוכחי ,ללא התנגדות וללא היאחזות?"
זהו באמת התרגול של מודעות קשובה ,רגע אחרי רגע .זה לא לחשוב" ,אני אהיה ככה
לשארית חיי ".זו רק עוד מחשבה .מודעות קשובה הינה ברגע הזה ,עם כניסת הנשימה
פנימה ,עם יציאת הנשימה החוצה ,זה שם בלבד; זה נוכחות ערנית לחלוטין ,שמקבלת
מבלי להפלות ,מבלי להעדיף .כן ,אני מודעת לגמרי לכך שקל יותר לומר מאשר לעשות את
זה.
אני מגלה שזו הקלה ענקית לחזור למודעות הזו בסיטואציות קשות ,כמו להיתקע בפקק
תנועה כאשר נוסעים לשדה התעופה .כולנו מכירים את החוויה הזאת .אנחנו יכולים לדאוג
ואנחנו יכולים להעמיד פנים" ,הו ,זה לא משנה ".אפשר להעמיד פנים לזמן מה ,אבל אחרי
מספר דקות" ,למה אני חורק שיניים? איך זה שאני נובחת על החבר שלי?" ולבסוף ,אנחנו
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מוותרים" :זה לא בשליטתי; פספסתי את המטוס; משהו יקרה; אינני יודע מה .הכול יצא
משליטה מלכתחילה".
באותו רגע ,יש שחרור .זה לא נשמע נהדר ,נכון? זה לא באמת נשמע כמו מה שאתם
עשויים לחשוב עליו כאשר הבודהה מדבר על המצב הנעלה של שלווה עילאית כעל שחרור
באמצעות אי-היאחזות .יתכן שזה לא הרעיון שיש לנו על שחרור ,אבל זו ההתחלה שלו –
להיות תקוע בפקק תנועה ,החמצת את המטוס שלך ,הדברים יוצאים משליטה ,ועדיין להיות
ממש בשלווה .אנו בשלווה באותו רגע כי אנחנו פשוט משחררים את כל השכבות של איך
אנחנו רוצים שדברים יהיו ומקווים שהם יהיו ,אנחנו פשוט פתוחים לדברים כפי שהם .אי-
קביעות .אי-קביעות ,כי הדברים כפי שהם עכשיו ישתנו ברגע הבא.
אז כל שביכולתנו לעשות זה לשהות ברגע הזה ,בדיוק כפי שהוא ,ללא היצמדות ,ללא
התנגדות; כיוון שברגע הבא יש משהו אחר .הכול חלק מהזרם.
הבודהה אמר את זה שוב ושוב" :המצב הנעלה של שלווה עילאית התגלה על ידי
הטטהגאטה ,כלומר שחרור דרך אי-היאחזות ".זאת דרך אחרת לומר אי-קביעות .רק
להיפתח לרגע הזה ,עם נוכחות מלאה ,היא הדרך שלנו לבניית אמון .לחיות באמת של
הארעיות ,להיפתח לזה כפי שאנו חווים את זה– אם בקנה מידה גדול של אדם אהוב שהופך
להיות חולה או גוסס ,או בקנה מידה קטן של לשים לב לעצבנות שלנו כאשר מה שהרגיש
כישיבה נעימה הופך לפתע ללא נעימה .קנה המידה לא משנה .לשים לב באותם הרגעים
של התנגדות לשינוי ,ולהיפתח כלפי זה שוב – זה מה שביכולתנו לעשות.
ככל שאנחנו באמת מעמיקים לחיות לאור האמת הזו של הארעיות ,אנו נפתחים יותר אל
הלב שאינו מזדעזע ,אל התודעה היציבה .אבל כדי באמת להשיג את זה ,אנחנו חייבים
להתבונן דרך כל השכבות של האמונות שלנו ,של המנגנונים המושגיים של התודעה .הדיוק
של תרגול המדיטציה עשוי להיות מועיל מאוד כאן.
בתרגול שלנו ,בתשומת-לב קשובה ,אנו מגלים דרכים יותר ויותר מעודנות בהן אנחנו
מתמרנים את החוויה שלנו ,בין אם כלפי משהו נעים ובין אם כלפי חוויה מסוימת שהתנסינו
בה ,או שקראנו אודותיה ,ואנחנו חושבים שאיכשהו היא תהיה החוויה שבאמת תעשה לנו
את "זה" .אבל אנחנו לא מחפשים בקפדנות יתרה ,כי אם היינו באמת מחפשים היינו מגלים
שהתנאים גורמים אפילו ל"זה" להתעורר .היינו גם מגלים כי אנחנו מתמרנים תנאים כמו
משוגעים כדי לגרום לכך להתעורר .אז אנחנו צריכים להמשיך לחקור ,להמשיך להתבונן על
רמה יותר מעודנת .זה לא משהו לשפוט את עצמנו לגביו .תחת זאת ,אנחנו יכולים לחשוב:
"כן ,אני רואה זאת עכשיו .זה לא ישטה בי שוב .אולי יש עוד אחד ,אבל האחד הזה לא עובד
עלי".
תרגול תשומת-הלב שלנו ,פשוט להיות עם הנשימה ,להיות עם תחושות ,להיות עם צלילים,
ואם נרחיב ,עם רגשות ,עם גווני תחושה ,עם מחשבות – בדיוק כפי שהם – זהו מקום שבו
אנו מתחילים לזהות את הפוטנציאל של החופש .זה באמת לא משנה למה אתם שמים לב;
זוהי האיכות של הנוכחות הקשובה עצמה המאפשרת לכם לראות את האמת .לא משנה מה
אופייה של החוויה שלנו ,זוהי הנכונות שלנו להביא לתוכה מודעות אקטיבית ובלתי מפלה זו,
ללא העדפה ,שפותחת אותנו שוב ושוב לכדי הדהוד עם שלווה זו של אי-קביעות .הרגע
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הנוכחי הוא כמו הסיטואציה בפקק התנועה כאשר לפתע מרפים מכל רצון לשלוט .זהו רגע
מהיר של שלווה אמיתית.
ואז כמובן המוח המושגי שלנו מנסה לדעת את זה ולדבר על כך ואומר" ,כך זה מרגיש" ו"כך
זה נראה" ,ו"זה זה ".כמובן ,עד אז זה כבר מזמן חלף .ואז אנחנו תוהים ואנחנו מטילים
ספק ,ואיננו באמת בוטחים .אם לדבר על עצמי ,אני מתחילה לחפש במאמץ כה רב אחר
מושג כלשהו של איך שחרור מוחלט של הלב נראה או מרגיש ,איך התודעה של אי-היאחזות
תתגלה ,עד שאני מתעלמת מהמציאות ,מהפוטנציאל לשלווה כאן ועכשיו .כיוון שבעצם זה
כל כך ברור; זה תמיד זמין .זה כל כך רגיל שאנחנו בקלות נכנסים לחיפוש אחר דבר-מה
נוסף.
יש סיפור בסוטרות לגבי השיעור של הבודהה לבאהייה ,לובש קליפת העץ .באהייה פנה אל
הבודהה במהלך סבב ליקוט הנדבות שלו והתעקש שהבודהה יתייחס לייסוריו .חלק מדבריו
של הבודהה לבאהייה ,בהתייחסות לששת החושים ,היה:
"כאשר בשבילך רק הנראה יהיה במה שנראה ,רק הנשמע יהיה במה שנשמע ,רק המורגש
יהיה במה שהורגש ,רק הנתפס יהיה במה שנתפס  -אז ,באהייה ,אינך 'עם זה' .כאשר
אינך 'עם זה' ,אתה לא 'בזה' .כאשר אינך 'בזה' ,אינך כאן ,שם או ביניהם .זה סופם של האי-
נחת ,חוסר הסיפוק והסבל)Udāna 1.10( .
אמירה זו של הבודהה מצביעה ישירות על הסוף של הסבל .מבחינתי מה שהוא אומר זה
שאתה לא תקוע בזה ,אתה לא תקוע בהוא ,אתה לא תקוע איפשהו בין השניים .כבני אדם
אנחנו רוצים לשהות בשלווה ,אבל הבודהות לא שוהים בשום מקום.
במילים אחרות ,אין כל קיבעון; אין שום עגינה; אין שום כמיהה .אין אחיזה באף חוויה שהיא.
כאשר אתה לא בעניין הזה ,וגם לא בהוא ,אז אתה לא שוהה בשום מקום .יש רק הפשטות
של החוויה – לראות ,לשמוע ,להריח ,לטעום ,לחוש ,להרגיש את הגוף ואת הפעילות
המנטלית.
זוהי ,בשבילי ,ההזמנה של תרגול המודעות הזה .זה בטעות נראה פשוט .כאשר אנו
מדברים על הבאת תשומת לב פשוטה ,תודעת מתחיל ,לכל ניסיון שהוא העולה ברגע זה,
זה מה שאנחנו אומרים .האם אנחנו יכולים לשאת את זה? האם אנחנו יכולים לחיות עם
החוכמה המבינה שזה כל מה שיש? האם אנחנו יכולים לחוות את החיים בדרך זו?
מה שמעניין הוא כמה מהזמן ,עם כל הכוונות הטובות שלנו ,אנחנו לא מסוגלים לעשות זאת.
ואין לנו אפילו מושג מהו זה שמתעורר כיוון שכל כך הרבה מתווסף לזה בתחום התפיסה
והחשיבה .בהלוויה של באהייה ,הבודהה חיבר את הבית הבא:
"כאשר החכם ,הברהמין ,יידע זאת בעצמו באמצעות החוכמה ,או אז ,חופשי הוא מצורה
ואי-צורה ,מכאב ומעונג".
משוחרר מכאב ומעונג? אין יותר מדי אנשים שמגיעים ללימוד כי הם רוצים להיגאל מעונג.
אבל זהו החופש האמיתי עליו מצביע הבודהה .להשתחרר מכל ההיאחזויות שלנו .וזה הכול.
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זה באמת הכול .אבל זה מאוד ,מאוד ,קשה להביא תודעה של מתחילים לפגוש חוויה ללא
הנחות מוקדמות ,ללא דעות קדומות ,ללא דעות מועדפות .על זה מתבסס כל התרגול הזה
של תשומת-הלב.
ההזמנה היא לפשטות .אבל זה לא קל .זה רדיקלי .למעשה זוהי ההקרבה הגדולה ביותר,
כיון שבכל פעם שאתם מוכנים לוותר על ה"אני" ,הסיפור כולו מתמוטט .ואתם יכולים רק
להניח לזה להיות .אתם לא צריכים "לסיים" את זה; אתם לא צריכים "לצאת" מזה באמצעות
הדיבור על זה; אתם יכולים רק להניח לזה להיות ,ולהחזיר את תשומת הלב לפשטות של
לשמוע ,לראות ,לטעום ,להריח ,לחוש ,לחשוב ,לדמיין.
זה עד כדי כך בסיסי  .זה הוויתור בזה הרגע  -הוויתור על ההיאחזות וההזדהות –
הוא שמאפשר לנו לראות דרך כל מעגל הסמסארה הזה  ,להפסיק ולרוץ סחור סחור
לנצח .

המלצה על ספר
למקרה שלא אהיה בסביבה
שמחה יעל פזואלו
למן הרגע שבו ניצבה מול הראי והבחינה בגוש המתבלט מגופה ,עברה
שמחה יעל פזואלו לארץ אחרת .זהו יומן המסע שלה
יומניה של שמחה יעל פזואלו משתרעים על פני כמה שנים ,אך כמותם
כלילה בלב ים; הרפתקה של גוף ורוח שמעטות כמותה .ראשית
היומנים הללו בהיוודעותה של יעל למחלת הסרטן המקננת בגופה והיא
בת שלושים ושש ,פסיכולוגית צעירה ,רווקה תל אביבית; אך המחלה
איננה נושא הספר הזה .נושאו הוא החיים עצמם  -בפגיעותם
ובחיוניותם
לפנינו יומן המתיך פרקי חוויה ורגש עם מסעות של מחשבה ולימוד
בניסיון לשוב ולמצוא דרך להיות; לא להמשיך ,אלא להתחיל לחיות -
כפי שרק מי שרעד למוות מסוגל
בעזרת מצבור רחב ביותר של כלים שאספה ,למדה ולימדה ,מבודהיזם
ומדיטציה ועד פסיכואנליזה מאמונה ועד תקשור מן הרפואה
הקונוונציונלית ועד הרפואה האלטרנטיבית ובחזרה ,עוברת יעל
טרנספורמציה המסיבה את פחד המוות לשמחת חיים .התובנות
שרכשה בדרכה ייגעו בכל מי שמתמודד עם משבר או תמורה  -עם
החיים עצמם
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הרהורים בודהיסטיים על
זמניות ,פלוטוניום ויופי
לואיס ריצ'מונד
תרגום :יוסי אדם
מקור:

https://www.huffingtonpost.com/lewis-richmond/impermanence-plutonium-an_b_844035.html

לואיס ריצ'מונד ( )Lewis Richmondמורה במסורת הסוטו זן ,שקיבל הסמכה ממאסטר הזן שונריו סוזוקי.
במשך  11שנים הוא חי ,תרגל ולמד במנזרי זן שונים בארה"ב ,וכיום הוא המורה של קהילת הזן וימלה
(  ) Vimala Sanghaבקליפורניה.
* * *

ערב אחד ,לאחר שמורה הזן שלי שונריו סוזוקי סיים את הרצאתו ,הצביע אחד התלמידים" :אתה
מדבר על בודהיזם כמעט שעה ",אמר ונשמע מעט כעוס" ,ולא הצלחתי להבין דבר ממה
שאמרת .האם אתה מסוגל לומר דבר אחד על בודהיזם שאוכל להבינו?"
סוזוקי המתין בסבלנות עד שקולות הצחקוק העצבני שכחו ואז אמר חרש" ,הכול משתנה".
מדען יאמר" ,זהב אינו משתנה ,זמן מחצית החיים של פלוטוניום הוא  24,111שנים .לא כל דבר
משתנה; יש דברים שמשתנים מאוד לאט" .אבל סוזוקי לא דיבר כמדען אלא כמורה רוחני.
מנקודת השקפתה של דתו" ,הכול משתנה" משמעו שכל דבר וכל אחד שאנו אוהבים ומוקירים,
כולל אנו עצמנו ,סופו להזדקן ,לעבור מהעולם ולהעלם .מאחר ואנו נאחזים בדברים שאנו
אוהבים ,אנו סובלים .זוהי האמת הנאצלת הראשונה ונקודת ההתחלה של כל התורה
הבודהיסטית.
אבל קיים גם היבט אחר ,חיובי יותר בשינוי .בספרו "Zen Mind Beginner's Mind" ,סוזוקי גם
אומר:
"הדברים המשתנים הם הסיבה לכך שאתם סובלים בעולם הזה ומאבדים תקווה[ .אולם] כאשר
אתם משנים את הבנתכם ואת דרך חייכם ,אתם יכולים ליהנות מחייכם בכל רגע .הארעיות של
הדברים היא הסיבה לכך שאתם נהנים מחייכם".
איזו מחשבה מטלטלת :דווקא הארעיות של הדברים יכולה להיות סיבה לשמחה ,ודרך לראות
את יופיו של העולם המשתנה תמיד ,המזדקן תמיד .פרח מפלסטיק יכול להראות יפה ,אבל רק
פרח אמתי ,שמשיר את עלי כותרתו ,ונעלם לאיטו בשיא פריחתו ,יפה באמת .תובנה זו מבטאת
את הממד האסתטי של תורת הבודהיזם והיא גם מקור האתיקה שלה.
כאשר אנו מתייחסים לכל אדם ודבר כאל שביר ויקר ,איננו רוצים לפגוע בו .במקום זאת אנו
מתרגלים את הציווי הראשון – לא לפגוע  -ושואפים להיות זהירים יותר וטובי לב .בהקשר זה אני
נזכר באגדה על מידאס המלך .המיתולוגיה היוונית מספרת על מידאס שכשהוענקה לו משאלה
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אחת על ידי האל בכחוס ,ביקש שכל דבר שיגע בו יהפוך לזהב .כמובן שבמהרה גילה שהמתנה
הזאת היא קללה .הוא לא הצליח לאכול ולשתות כי מים ומזון הפכו לזהב מיד שנגע בהם .אפילו
הדבר שאהב וטיפח יותר מכל דבר אחר – בתו היחידה – הפכה לזהב כאשר נגע בה .מגעו של
מידאס הפך למגע מוות .הזהב הוא קנה מידה לעושר ולערך מימי קדם ועד ימינו ,בדיוק בגלל
שנראה שאינו משתנה עם הזמן .אבל הוא לא חי .בהקשר זה כאשר אמר סוזוקי "הכול משתנה"
הוא התכוון לכך שהכול חי .מידאס ,כמו כל אחד מאתנו ,רצה עושר ,ביטחון ואושר ,אבל הוא
חיפש במקום הלא נכון .הוא לא הבין ש"הארעיות של הדברים היא הסיבה לכך שאנו נהנים
מהחיים" .בסופו של דבר וויתר מידאס על כוחו להפוך דברים לקבועים ולא משתנים .הוא הבין
ששם לא ימצא שמחה אמתית.
אני מהרהר בכל זה בעניין ובאימה תוך כדי קריאת דיווחים יומיים מאסון הכור הגרעיני ביפן.
הדיווחים מספרים לנו שפלוטוניום נשאר רדיואקטיבי ומסוכן במשך עשרות אלפי שנים .זו מתנה
אך כמו מגעו של מידאס גם קללה – היכולה להרעיל מקורות המים ואת מזוננו ולקחת את חייהם
של היקרים לנו .אני לא בטוח לגבי העמדה של הבודהיזם לגבי זה ולגבי הניסים הטכנולוגיים
הרבים מספור שיצר האדם ,לרוב בכוונות טובות .האם התורה הבודהיסטית אומרת שאנו צריכים
לחזור ולגור בבקתות ובמערות ,ללא פלאי החיים המודרניים שעשו את חיינו כל כך נוחים? אכן
לא ,אנו נאמר ,אבל התשובה המעמיקה נותרת חמקמקה .אנו כולנו בתהליך של ניסיון לפתור
את השאלה .אני שמח שאני גר בבית עם חשמל ,ואני מתפרנס מתכנות מחשבים; לא הייתי כאן
אלמלא טיפולים במחלת הסרטן שמציעה הרפואה המודרנית ,שכללו גם הקרנות .אבל יום אחד
אשתי האהובה תמות; יום אחד גם אני .לא זהב ,לא פלוטוניום ,ולא כל המצאה חכמה אחרת
תשנה זאת .האמת של השינוי המתמיד והמוות היא נצחית; וכך גם הצורך בטוב לב וכבוד
ביחסים בין בני האדם.

וידאו
להירגע בארעיות
שיחה של הנזירה פמה צ'ודרון
כ 8-דקות באנגלית

לצפייה
ערוץ ה YOUTUBE-של 'בודהיזם בישראל'
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שמונה התופעות של העולם הזה

צילום :משה בראל

תורגם מפאלי על ידי בעז עמיחי
AN IV 158

שמונה התופעות האלו ,נזירים ,מניעות את גלגלי העולם ,והעולם מונע על ידי שמונה
התופעות הללו .אילו שמונה?
הישג ואובדן ,תהילה וחרפה ,שבח וגנאי ,נוחות ואי נוחות .אלו ,נזירים ,שמונה התופעות
המניעות את גלגלי העולם והעולם מונע על ידי שמונה התופעות האלו.
נזירים ,האדם הרגיל שלא שמע אחרת פוגש גם את ההישג וגם את האובדן ,הוא פוגש את
התהילה ואת החרפה ,את השבח והגנאי ,את הנוחות ואת אי הנוחות.
גם התלמיד הנאצל ששמע אחרת פוגש את ההישג ואת האובדן ,הוא פוגש את התהילה ואת
החרפה ,את השבח והגנאי ,את הנוחות ואת אי הנוחות.
אם כך ,נזירים ,מהו ההבדל בין האדם הרגיל שלא שמע את ההנחיות לתלמיד הנאצל? מה
מבחין ביניהם? מהם המאפיינים השונים של כל אחד מהם?
"המכובד! עבורנו הבודהה הינו המקור של שיעורי הדהרמה ,המדריך שלהם והמנחה .לכן,
כבודו ,יהיה זה טוב אם המכובד עצמו יוכל להבהיר את המשמעות של ההצהרה הזו .כאשר
הנזירים ישמעו את המשמעות מהמכובד בעצמו ,הם יזכרו אותה".
"במקרה כזה ,נזירים ,הקשיבו היטב ושימו לב לדברי!"
"כפי שתאמר ,המכובד!" ענו הנזירים .כך אמר המכובד:
נזירים ,כאשר האדם הרגיל שלא שמע אחרת פוגש בהישג ,הוא אינו חושב כך :הנה פגשתי
הישג ,ההישג הזה הינו ארעי ,נגוע בסבל ,והוא תופעה משתנה הוא אינו מכיר את ההישג
כפי שהוא קיים באמת.
כאשר הוא פוגש אובדן ,הוא אינו חושב באופן זה :הנה פגשתי אובדן .האובדן הזה הינו
ארעי ,נגוע בסבל ,והוא תופעה משתנה .הוא אינו מכיר את האובדן כפי שהוא קיים באמת.
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כאשר הוא פוגש תהילה ,הוא אינו חושב באופן זה :הנה פגשתי תהילה .התהילה הזו הינה
ארעית ,נגועה בסבל ,והיא תופעה משתנה .הוא אינו מכיר את התהילה כפי שהיא קיימת
באמת .כאשר הוא פוגש חרפה ,הוא אינו חושב באופן זה :הנה פגשתי חרפה .החרפה הזו
הינה ארעית ,נגועה בסבל ,והיא תופעה משתנה .הוא אינו מכיר את התהילה כפי שהיא
קיימת באמת.
כאשר הוא פוגש שבח ,הוא אינו חושב באופן זה :הנה פגשתי שבח .השבח הזה הינו ארעי,
נגוע בסבל ,והוא תופעה משתנה .הוא אינו מכיר את השבח כפי שהוא קיים באמת .כאשר
הוא פוגש גנאי ,הוא אינו חושב באופן זה :הנה פגשתי גנאי .הגנאי הזה הינו ארעי ,נגוע
בסבל ,והוא תופעה משתנה .הוא אינו מכיר את הגנאי כפי שהוא קיים באמת.
כאשר הוא פוגש נוחות ,הוא אינו חושב באופן זה :הנה פגשתי נוחות .הנוחות הזו הינה
ארעית ,נגועה בסבל ,והיא תופעה משתנה .הוא אינו מכיר את הנוחות כפי שהיא קיימת
באמת .כאשר הוא פוגש אי-נוחות ,הוא אינו חושב באופן זה :הנה פגשתי אי-נוחות .אי-
הנוחות הזו הינה ארעית ,נגועה בסבל ,והיא תופעה משתנה .הוא אינו מכיר את אי-הנוחות
כפי שהיא קיימת באמת.
עבור אדם כזה ,כאשר ישנו הישג ,התודעה טרודה בו לחלוטין ,כאשר יש אובדן ,התודעה
טרודה בו לחלוטין ,כאשר יש תהילה או חרפה ,שבח או גנאי ,נוחות או אי-נוחות ,תודעתו
טרודה בהם לחלוטין.
הוא מתלהב כאשר מופיע הישג ומתמרמר כאשר מתרחש אובדן .באופן דומה הוא מתלהב
כאשר מופיעים תהילה ,שבח ונוחות ,ומתמרמר כאשר מופיעים חרפה ,גנאי או אי-נוחות.
בצורה כזו ,מכיוון שהוא שקוע כולו בקבלה ודחייה ,הוא אינו חופשי מלידה ,זקנה ומוות,
מצער ,ייסורים ,סבל ,מכאוב ומצוקה נפשית .אני מכריז כי הוא לא יהיה חופשי מסבל.
נזירים ,כאשר התלמיד הנאצל ששמע אחרת פוגש בהישג הוא חושב כך :הנה פגשתי הישג,
ההישג הזה הינו ארעי ,נגוע בסבל ,והוא תופעה משתנה .הוא מכיר את ההישג כפי שהוא
קיים באמת.
בצורה דומה הוא חושב כאשר הוא פוגש באובדן ,בתהילה ובחרפה ,בשבח ובגנאי ,בנוחות
ובאי-הנוחות.
לכן תודעתו אינה טרודה כולה בהישג ,אינה טרודה כולה באובדן ,בתהילה ובחרפה ,בשבח
ובגנאי ,בנוחות ובאי-הנוחות .הוא אינו מתלהב כאשר מופיע הישג ואינו מתמרמר כאשר
מתרחש אובדן .באופן דומה הוא אינו מתלהב כאשר מופיעים תהילה ,שבח ונוחות ,ואינו
מתמרמר כאשר מופיעים חרפה ,גנאי או אי-נוחות .מכיוון שהוא אינו שקוע כולו בקבלה
ובדחייה ,הוא חופשי מלידה ,מזקנה וממוות ,מצער ,ייסורים ,סבל ,מכאוב ומצוקה נפשית.
אני מכריז כי הוא חופשי מסבל.
זה ,נזירים ,ההבדל בין האדם הרגיל שלא שמע אחרת לתלמיד הנאצל ששמע אחרת .זה
מה שמבחין ביניהם .אלו המאפיינים השונים של כל אחד מהם.
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טיול ביער
בהיקהו קנטיפאלו
תרגום :שולה מוזס
מקור:

https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/various/wheel 186.html#walk

בהיקהו קנטיפאלו  (Khantipalo),יליד  1791באנגליה ,מהאבות המייסדים של הבודהיזם
באוסטרליה ,התחיל את דרכו כנזיר בתאילנד ,שם למד עם מורים כאג'אהן מהא בוהה .בשנת 1799
עבר לאוסטרליה שם היה שותף להקמת מרכזי המדיטציה  Wat Buddharangseeבסידני ,ו Wat
 Buddha Dhammaבניו סאות' וולס ,שם כיהן כמורה הבית במשך  11שנים .אחרי כ 93 -שנים
פשט את הגלימה והתעמק בלימודי הבודהיזם המהאיאני בעיקר דזוגצ'ן טיבטי .ב 1313-חזר להיות
נזיר ,הפעם במסגרת מסורת הבודהיזם המהאיאני הוייטנאמי .במהלך השנים הוא נודע כמומחה
לפאלי ופרסם ספרים ומאמרים רבים .כיום ,לאחר שמצבו הבריאותי התדרדר ,הוא מאושפז במרכז
רפואי במלבורן.

***
בואו איתי לטיול ביער .חם ,שקט ,וכמעט אמצע היום ,אך יש פה ושם מקומות מוצלים בהם
נוכל לשבת .סביבנו עצים בני ארבעים שנה מגיעים רק לגובה  6מטר ,כה גדול הוא מאבק
ההישרדות .רבים מהם מתים בצעירותם ולא מתבגרים כלל .אפשר לראות את שלדיהם
הצעירים נטרפים ללא רחם בידי הטרמיטים .עצים גבוהים מעט יותר מפוזרים פה ושם,
שרידים מוכים של מאבק מתמשך לחיים .רבים מאבריהם נקרעו בשטף פתאומי של מונסון,
או נרקבו ממחלות ומפטריות ,ולבסוף נשרו .האם אתם רואים את "הנסורת" הזו ליד העץ
ההוא? צמרתו עומדת ליפול בקרוב ,כי ליבתו נאכלת על ידי זחל כלשהו .הביטו שם על העץ
הצעיר ההוא ,נוטה כולו – שורשיו הותקפו על ידי טורף כלשהו ,והוא נעקר .ושם ,אתם רואים
את העץ הגדול ההוא ,קליפתו מכוסה בשכבת בוץ? מתחת לה נמצאים הטרמיטים ,לועסים
את העץ הירוק ,וכשהם מצליחים להקיף את כולו מסביב ,אז ,בתוך יום אחד ,כל עליו יצהיבו
ושישים שנות צמיחה יגיעו לסיומן.
מעלינו ,עלים בצבע ירוק שקוף למחצה מתחרים בברק עם הכחול המפתיע של השמים.
אפילו עלים צעירים ועדינים אלה מלאים חורים ,מעדנים עבור החיפושיות הגדולות
שמזמזמות באוויר הערב .נמוך יותר בעצים אלה ,עלים מבוגרים יותר ,קרועים ומשווים ליער
מראה מרופט .למרות שהם כנראה קשים ,נראה שהם משמשים מזון לחרק כלשהו .פה ושם
אפשר לראות ,בבסיס הענפים ומסביב לחלקים התחתונים יותר של העצים ,עלים צהובים
תלויים ,ממתינים בנוקשות ,כאילו ,לתליין שיגיע כמשב רוח ויפיל אותם .מופרדים ,הם
מפורקים לתמיד – תהליך משתנה אחד מתהליך משתנה אחר .הם נופלים ,בקול נפץ ,לתוך
הסבך שמתחת .שם הם מצטרפים למאות האלפים שנפלו לפניהם ומלכלכים את הקרקע
בשכבה נפיצה של ריקבון .אך אין הם נרקבים לאט ,בקצב שלהם .ריקבונם מואץ על ידי מגוון
נמלים ,טרמיטים ,תולעים ופטריות ,כולם רעבים ונלחמים על מזונם ,ג'ונגל תת קרקעי
מפחיד בזעיר אנפין.
ציפור קוראת ונאלמת דום .במרחקים הפעמונים מצלצלים על צווארי בופאלו-מים שעובדים
בשדות האורז .חרקים מזמזמים מסביב .אתם מבינים ,החרקים תמיד מחפשים מזון או
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נמנעים מלהפוך בעצמם מזון לאחרים .רוח קלה מניעה את העצים ,וקן עגול וענק של צרעות
בראש עץ צעיר נראה חסר יציבות .סכנה! זבובים מזמזמים ומהמהמים ,בעומדם על במבוק
שנמצא בתנועה מתמדת .ציקדות מזמזמות ,מצקצקות ומשקשקות במרחק ומקרוב כאילו הן
סופרות את השניות של החיים של עצמן – ושל כל אחד אחר .שניות ודקות נעשות ימים
וחודשים לקראת המוות.
לטאה מזנקת על טרפה ,תופסת אותו ולועסת את החרק החי בהנאה רבה .עוד מוות בסיבוב
הזה בו המוות אינו זוכה לציון כי הוא בכל מקום.
נחילי נמלים בכל מקום ,בטורים ,בקבוצות או בגדודים ,בכל הצורות והגדלים ,לפי זניהן .יש
להן תפקיד חשוב בהשתנות היער ,כי הן אוכלות הנבלות .עליהן רק לחוש את ריח המוות
ומיד יהיו שם ,מוכנות לקחת על עצמן את פירוק הגופות .לפעמים זה עדיין חי .אין ריקבון
שאינו מעניין אותן ,זו פרנסתן והן תמיד עסוקות כי יצורים לעולם אינם מפסיקים להירקב
ולמות.
גם עכבישים ניתן למצוא במגוון רחב ,מוכנים להתנפל ולעקוץ למוות יצורים קטנים וחסרי
זהירות ,שמסתבכים בקוריהם המבהיקים .הם תולים אותם ,נוצצים באור השמש בכל מקום,
ופלא הוא שיש משהו שמצליח לעוף ולא להיתפס בהם .אך אפילו עכבישים אינם מצליחים
להימלט מהמוות ,בדרך כלל מעקיצות של אויבותיהם ,הצרעות הציידות .אף שענף הבמבוק
המתנודד חינני ביותר ,הוא סומן כחלק מהעולם המאיים הזה על ידי רשת של קורי עכביש
שתלויה בין עליו .ועצי הבמבוק נכרתים על ידי בני האדם מפני שהם שימושיים .הכול ,היפה
והמכוער נידון לארעיות.
עננים עוברים בשמים ומביאים קרירות אלינו למטה .צורתם משתנה מדקה לדקה .אינם אותו
הדבר אף לא לשנייה אחת .הם נראים מוצקים אך אנו יודעים עד כמה חסרי מוצקות הם .הם
בדיוק כמו הרגע הזה  ...משתנים ...משתנים...
הביטו הנה ,ליער ,ערימת אפר ומספר עצים שרופים למחצה נרקבים ,והנה :כאן יש עוד
ערימה ,ישנה יותר ,מפוזרת .וערימות אחרות מסביב ,עם עמודים מגולפים תקועים
באקראיות בקרקע ,כולם בוערים באש חנוקה .מה הם? הם מסמנים את קיצם של נשים ושל
גברים .יער זה ,מאחורי המנזר הבודהיסטי ,משמש לשריפת גופות .בימים מסוימים ,אם
תלכו לשם בשעות המאוחרות של אחר הצהריים ,תמצאו קבוצה של כפריים ,וארון קבורה
פשוט מאד ,פתוח .כולם יכולים לראות את הגופה שם ,לבושה כפי שהוא או היא מתו,
ונראית כפי שנראות גופות שלא טופלו ,דוחות למדי .יום שריפת הגופה הוא היום בו מת
האדם ,או היום למחרת לכל המאוחר .השינוי מהיר ומבעית בגופה שמוחזקת בארצות
חמות .הוכנה ערימת עצים גדולה וארון הקבורה מונח עליה ללא טקס וללא רצינות יומרנית.
לאחר שהנזירים ראו את הגופה הם מתבקשים לזמר ,וכמה מתנות ניתנות ומוקדשות
לטובתו של המת .ואז ,ללא עניין נוסף ,מתיזים שמן על הערימה ומציתים אותה .יש
שנשארים לראות את בעירתה .במהרה אפשר לראות את הגופה נצלית מבעד ללהבות,
כשהארון בעל הדפנות הדקות התכלה ...עד שבין הגחלים הלוחשות נשארות רק פיסות של
עצמות שרופות" ...ארעיים הם ,אבוי ,הדברים המותנים"!
עכשיו השמש" ,עין היום" ,שינתה את מיקומה ,או שאנו שינינו את מיקומנו ,וטיולנו הקצר
ביער כמעט הגיע לסיומו .מה ראינו שאינו מת? למרות שאני עשוי לומר שאני מביט החוצה
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מבעד לחלונות הצריף שלי בכל יום ורואה את אותם עצים ,עד כמה קרובה אמירה זו לאמת?
איך יכולים העצים להיות אותו הדבר? הם משתנים בהתמדה ,הם לא קבועים ,ובוודאות
יגיעו לקיצם בדרך זו או אחרת .הייתה להם התחלה ומוכרח להיות להם גם סיום.
ומה בקשר ל"אני" הזה שרואה את העצים האלה ,את היער ,את אזור שריפת הגופות,
וכיוצא בזה? קבוע או ארעי? כל אחד יכול להשיב על שאלה זו ,כי הרי ראינו את התשובה
ביער .כש"אני" מרגיש מדוכא ומביט בעצים הם נראים עזובים ,מכוערים ואכולי-עש .אך
כש"אני" שמח ומביט בהם ,ראו ,הם כל כך יפים! אם ,בעת הטיול ,התבוננו בארעיות "שם
בחוץ" ,עכשיו הזמן להביא את השיעור הזה הביתה ,לתוך ליבנו .כל מה שאני הוא ארעי,
בלתי יציב ,וודאי שישתנה ויתכלה.
אילו ארעיות פירושה היה שינוי מתמיד למצבים טובים ושמחים יותר ,כמה מעולה היה
עולמנו! אך ארעיות קשורה להתכלות .כל התרכובות מתפרקות ,כל הדברים שנוצרים
מתפרקים לרסיסים ,כל הדברים המותנים נעלמים עם היעלמות התנאים שלהם .כל דבר וכל
אחד – וזה כולל אתכם ואותי – מתכלה ,מזדקן ,נרקב ,נשבר ומת .ואנו ,שחיים ביער
התשוקות ,מורכבים כל כולנו מהארעי .אך התשוקות שלנו מונעות מאותנו לראות זאת,
למרות שהארעיות נועצת בנו עיניים בנו מכל דבר ודבר סביבנו .והיא גם מתייצבת מולנו
כשאנו מתבוננים פנימה – נפש וגוף ,מופיעים ונעלמים.
אז אל תדליקו את הטלוויזיה ,אל תלכו לסרט ,אל תקראו ספר ,אל תתחילו לאכול ,ואל
תנקטו במאה ויותר הסחות דעת רק כדי להימנע מלראות זאת .זה הדבר האחד שראוי
לראות ,כי מי שרואה דבר זה בתוך עצמו הוא חופשי.

שורשי המלחמה נעוצים בבורות .ללא הבנה נהפוך על נקלה מפוחדים
"כך עליך לחשוב על העולם החולף הזה :כמו כוכב בשחר ,בועה בזרם ,הבזק ברק
בענני הקיץ ,נצנוץ פנס ,אשליה ,חלום"...

מתוך סוטרת היהלום
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ארעיות .מבט על אמון
מרסיה רוז
תרגום :אורנה טאוב
מקור:

https://mountainhermitage.org/2013/04/02/aniccaimpermanence/

מרסיה רוז ( )Marcia Roseהיא המייסדת והמורה הבכירה של The Mountain
 Hermitageושל  Taos Mountain Sanghaבניו מקסיקו .מאז  1793היא למדה ותרגלה אצל
בכירי המורים במזרח ובמערב ,קיבלה הסמכה ללמד מדיטציית שמטהה וג'האנות לפי המסורת של
המכובד הבורמזי  Pa Auk Sayadawובנוסף למדה ותרגלה דזוגצ'ן אצל מורים בכירים במסורת
הבודהיזם הטיבטי .מרסיה מלמדת במרכזי מדיטציה שונים בארה"ב ובעולם ,ובין היתר לימדה גם
בישראל.

***
"כך עליך להביט על העולם החולף הזה ,כוכב בשחר ,בועה בנחל ,הבזק של ברק מתוך ענן
קיצי ,מנורה מהבהבת ,אשליה וחלום – ".הבודהה
הרהורים יומיומיים בדבר האמת האוניברסאלית של הארעיות קיבלו השראה עקב מותם של
שני אנשים קרובים ,חברתי הטובה וגיסתי ,קרן ,וקייט קראסין ,שהייתה אחת היוגים
המסורים שלנו מהר הרמיטג' ,ובגלל העובדה שיום הולדתי ה 71-הולך ומתקרב .אני
מעריכה ומוקירה עמוקות את הבהירות המשחררת שהרהורים אלה מציעים.
אחד הדברים היחידים שאנו יכולים לדעת לבטח ,הוא שהכול משתנה .לאור האמת הזו,
הדבר היחיד שאפשר להיאחז בו היא ההבנה ,התובנה האינטואיטיבית של ארעיות (אניצ'ה
בפאלי) .לדעת באופן עמוק ,לחיות באופן עמוק עם ארעיות ,זהו שער לחירות ,שער לשחרור
הלב והתודעה.
אחד המיתוסים השכיחים עמם אנו חיים ,לעיתים באופן די לא מודע ,הוא המיתוס שאנו
יכולים לשלוט בחוויה המשתנה הזו שאנו מכנים חיים ,למרות שכל דבר בעולם הזה ,כל דבר
בתבל ,מתחיל ומסתיים ,נולד ומת ,משנה צורה כל העת – כל צורת חיים ,כל אובייקט ,כל
מערכת יחסים ,כל תחושה ,כל מחשבה ,כל רגש ,כל הלך רוח ,כל תפיסה ,כל חוויה ,כל
נשימה.
לרובנו ,המילה צורה מרמזת על יציבות ,מוצקות .אבל במציאות ,כל הצורות נוצרות
ומתפוררות ,מתאחדות ומתפרקות ,ללא הרף וללא סוף .כתוצאה מכך ,העולם שלנו אינו יכול
להיות מוחפץ .עולמנו אינו שם עצם .הוא פועל .הוא פעילות בלתי פוסקת .רוב הזמן אנו
יודעים זאת רק באופן מושגי .ואולי לעיתים קרובות יותר ,אנו שוכחים או מתעלמים מזה ,או
עסוקים בלהסיח את עצמנו בצבירה ,תכנון ,חיים בתוך הזיכרונות ומחוץ להם ,מפנטזים,
מקווים ,מצפים ,חומדים ,חוששים .אם אנו נצמדים בחזקה לעתיד מדומיין או עבר שהתפוגג,
בלתי נמנע שנחוש אכזבה ,כעס ,שיפוטיות או צער ,תוך שהפסדנו את המלאות של הרגע
הנוכחי ,פספסנו את ה"פגישה שלנו עם החיים" ואף חיזקנו את אשליית השליטה והקביעות.
בצורה זו ,מרבית הזמן אנו למעשה מתאמנים על חוסר ארעיות.
גיליון נובמבר-דצמבר 1028

www.buddhism-israel.org
- 22 -

ארעיות

בזמן שאנו למדים באמצעות האימון שלנו לתת סוג של תשומת לב מיוחדת לחוויות הגוף,
הלב והתודעה שלנו ,אנו מתחילים לנגוע באופן ישיר ,לדעת באופן חווייתי את המהירות
הבלתי פוסקת של השינוי – מהמהותיות המוצקה למראה של צורה ,לשינויים הקטנים ,אולי
אפילו מיקרו-שינויים בתחושה של הגוף ,ועד למהותיות לכאורה של המחשבות העפות דרך
התודעה .לימוד טיבטי אומר לנו" :כל המחשבות ,טובות ,רעות ,מאושרות ,עצובות ,נעלמות
לתוך הריקות ,כמו חתימת רגלה של צפור בשמיים".
וכך ,היחס שלנו לכל הצורות ,פנימיות וחיצוניות ,מתחיל להשתנות .ההיאחזות הכפייתית,
הממכרת ב'מופע החולף' מתחילה להשתחרר .הניסיון לשלוט במה שלא ניתן למעשה
לשליטה – הנס המתמשך הזה של שינוי תמידי אותו אנו מכנים חיים – מתחיל להתרכך
כשאנו פותחים את ליבנו ומתחילים 'לראות ולדעת' בבהירות .אנו מתחילים לזהות את הפחד
הנמצא מתחת לדחף לשלוט ורואים כמה מייסר להיאחז כל כך בחוזקה .ביחד עם פריחת
ההכרה הזו ,הפחד להיות עם ובתוך החיים ,בדיוק כפי שהם ,מתחיל להרפות ,להיפתח
ולהתפוגג ,בעת שאנו נכנעים באופן עמוק יותר לאמת של הרגע .ובכן ,עכשיו אנו מתרגלים
ארעיות.
כאשר הבנת הארעיות מעמיקה ,היא מביאה לחיינו הקלה גדולה ורגיעה .איננו צריכים עוד
לשאת מעמסה כה גדולה ויש לנו זמן ואנרגיה זמינים לחיות כאוות נפשנו.

חלופיות
"המאמין תופס שכל הקיים חולף ,שכל המוצק מתפרק ...כשם שאדם שראייתו צלולה
עומד על שפת אגם או נהר ,ורואה את טיפות הגשם הגדולות כשהן מכות על פני
המים ,מבעבעות לרגע ונעלמות ,כך הוא רואה שכל מה שנדמה כמורכב מתפרק ללא
הרף"...
ויסודהימגה (מתוך 'מעשיות מטורפות – מעשי זן' .יעקב רז)

הצטרפו ל'-בודהיזם בישראל' בפייסבוק

המייסדים :אבי פאר ,אילן לוטנברג
מערכת :אילן לוטנברג ,מרב ראט ,דורון מלכא ,כרמל שלו ,עדה אבשלום ,משה בראל
מנהלת האתר :ענת הירש מרכז הפרסומים באתר :גל ברנדר מרכזת קבוצת פייסבוק :אלה זוהר
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