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דרך גלימת הנזיר
ראיון עם מאיר זוהר

על־פי שיחה עם דנה פרץ / עריכה: אילן לוטנברג
]זו גרסה מקוצרת של הראיון; הראיון המלא יתפרסם בספר שעתיד לצאת לאור בקרוב…[

מאיר זוהר היה נזיר בודהיסט במשך תשע שנים. הוא למד וחי במנזר ״פלאם־וילאג׳״ שבצרפת, 
בקהילתו של תיק נהאט האן, נזיר ומורה זן מוייטנאם, במשך שש שנים. מאיר מלמד כיום את 
דרך קשב, מדיטציה של הוויה קשובה בלב החיים, בסדנאות, רטריטים ומפגשים שונים — פרטים 

www.betkeshev.org נוספים באתר ״בית קשב״

דנה פרץ היא תלמידת זן, המתרגלת בודהיזם בחיי היומיום.

*  *  *

איך בעצם הגעת אל המנזר?

תיק נהאט האן )Thich Nhat Hanh( ביקר בישראל, למספר סדנאות והרצאות 
התנסות  היתה  זו  סוף־שבוע.  של  מדיטציה  בסדנת  השתתפתי  ואני  פומביות, 
משמעותית עבורי, מכיון שהרגשתי שנפתחת כאן אפשרות של התעוררות הלב — 
זו היתה רק טעימה ראשונה, אבל היא הדהדה עמוק מאוד בליבי, וקראה לי הלאה, 
להמשיך בדרך — אפשר לומר שמשהו התעורר בליבי; הדרך קראה לי, ונעניתי 
לקריאה. כבר באותה סדנא שמעתי שיש מרכז מדיטציה בצרפת, הוא פלאם־וילאג׳ 
)Plum Village(, וחשבתי והתעניינתי, ומהר מאוד התארגנתי לנסיעה לשם; הייתי 
חודש ראשון בפלאם־וילאג׳ ברטריט הקיץ, וכבר אז ידעתי שאני מעוניין לחזור לשם 
ולהישאר לתקופה בלתי מוגבלת — ידעתי שזה שינוי של החיים… ובפועל חייתי 
שם כמעט שנה עוד לפני הנזירות. באיזשהו מקום גם אמרתי לעצמי ״אולי אפילו 
נזיר״ — ידעתי שאני רוצה לבדוק את האפשרות, אבל את זה עוד לא העזתי לומר 

במפורש.
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איך התקבלה ההחלטה להיות נזיר?

כאשר שואלים אותי לגבי ההחלטה לעזוב הכל ולהיות נזיר — וזו שאלה ששואלים 
לעיתים תכופות — אז התשובה פשוטה: לא החלטתי. לא החלטתי להיות נזיר — 
ההחלטה התקבלה בהיעדרי; משמע — לא היה שיקול דעת, לכאן או לכאן, ואז בחירה 
והחלטה, אלא היתה שאלה פתוחה, שאלה קשובה — מרחב של פנאי להתבוננות 
והבנה, בלי התערבות של שיקולים ודעות — ״כדאי״ ו״צריך״, ״אני״ ו״שלי״ — פשוט 
היתה התבהרות שזו הדרך הנכונה. יש להיות עם השאלה הפתוחה, ללא החלטה, עד 
להבנה — התבהרות והבנה אינן תוצאה של החלטה, אלא ה״החלטה״ נובעת מעצמה 
כאשר כבר יש התבהרות והבנה… ואז ההבנה באה לידי ביטוי במעשים. ההחלטה 
התקבלה בלב שלם, ללא הסתייגויות והתלבטויות, ללא מאמץ; ההחלטה התקבלה 
מעצמה — זה פשוט היה הדבר הנכון, הצעד הנכון בדרך הנכונה; ויחד עם זאת, היו 

גם קשיים ופחדים.

אם יש קושי זה בגלל שיש היאחזות והיצמדות — משמע, פחד; וכמובן שהיו בי 
פחדים — פחד מחוסר קבלה, חוסר לגיטימציה, פחד מלעזוב את הבית, את המוכר 
והידוע; אבל יחד עם זאת היתה בי כמיהה לחיים של תרגול, חיים בתשומת־לב, 
להיות באמת בחיים, ולכן זה היה ברור — כאשר אני רואה פחד ההתייחסות שלי 
מאוד פשוטה: אני הולך ישר אליו, ישר אל ליבו. אם אני לא רואה את הפחד, אולי 
הוא מניע אותי לכל מיני כיוונים; אבל ברגע שאני מגלה שיש פה פחד אני שוהה 
איתו, עובד איתו עד כמה שאני יכול, פשוט להיות ביחד עם הפחד; אבל אז כבר ברור 
שהפחד הוא לא סיבה — לא סיבה להמשיך להיאחז ולהיצמד. מרגע שהראיה של 
הפחד היא מספיק ברורה, כבר אין לו כוח עלי: כאשר אני רואה שיש פחד, ואני מבין 
שזה פחד מנטישה ומעזיבה, כבר ברור שלא זו השאלה — אז הפחד כבר לא מניע 

לתגובה, ויש אפשרות של חופש פעולה קשובה.

השאלה היא לכאורה ״להיות או לא להיות נזיר?״, ״לעזוב או לא לעזוב?״, אבל 
השאלה האמיתית היא ״מי אני — מה שמי האמיתי — האם אני כבר באמת נזיר?!״; 
כך שהשאלה האמיתית לא מובילה אל עבר מטרה שנמצאת שם, אלא היא חושפת 
ומגלה את הקיים כאן — את מי שאני, כפי שאני; וזה כמובן גורר פחדים — כולנו 
פוחדים לפגוש את עצמנו… ואז התרגול הוא פשוט לפגוש את הפחדים — לפגוש 
את הפחדים בינינו לבין עצמנו, באופן אינטימי, בישיבה קשובה; ולפגוש את הפחדים 
גם כאשר הם מופיעים ומתגלים בינינו לבין אחרים, בפעולה בלב החיים. להיות 



רדזלה רמילג ךרד 8ל  ךרדזיל

חשופים וגלויים, ואפילו פגיעים, ולפתוח את הלב לחיים — זו המהות של הדרך; 
ושם, ממש בלב הקושי, הפחד והמצוקה, ממש שם יש חופש מפחד ושמחה מאוד 
גדולה — הרי זה מה שאנחנו באמת רוצים: לפגוש גלויות את כל הדברים, להיות 

באמת בחיים.

למדת וחיית שש שנים במנזר ״פלאם־וילאג׳״ — מה פגשת ומצאת שם?

זה מקום שיש בו המון! לדוגמא, יש שפע של פרגון הדדי, הרבה חום והמון רצון טוב 
— כולם נחמדים ומשתדלים, למען עצמם ולמען אחרים… ויש את כללי ההתנהגות, 
זו מסגרת מוגנת ובטוחה ותומכת וברורה, זהו התרגול הרשמי עליו תמיד אפשר 
להישען ואליו תמיד אפשר לחזור, גם בתרגול האישי־פרטי וגם בתרגול במערכות 
יחסים, ביני לבין אנשים נוספים. כללי ההתנהגות מאירים בתשומת־לב את הנטיות 
ואת ההרגלים, ובתוך גבולות ההגנה האלו, מעקה הביטחון, בפלאם־וילאג׳ היה גם 
מרחב נשימה, מקום להתנסות ישירה, שוליים רחבים לשגיאה ולטעות וללמידה — 

בפלאם־וילאג׳ היה שפע של חיּות, מגוון ושונּות, יושר וכנות.

ניתן לתמצת את הגישה של פלאם־וילאג׳ במספר משפטים — ״אין די בסבל״, 
משמע אין די בהתעסקות בקשיים, יש להיות ערים בתשומת־לב, בהכרת תודה 
ובשמחה, גם לחדשות הטובות; ״אושר אינו עניין אישי־פרטי״, ״אין דרך אל האושר 
— האושר הוא הדרך״ — משמע, אושר מצוי בחיים, בלב חיי היומיום, במערכות 
היחסים, ולכן יש לחיות ביחד ולעזור גם לאחרים, לטפח הרמוניה בחיים של שיתוף. 
לכן כללי ההתנהגות בפלאם־וילאג׳ כוללים גם היבט של מעורבות — התייחסות 
לחיי הקהילה והחברה, ולא רק לתרגול האישי של כל אדם, וגם היבט של נדיבות 
ועזרה לזולת ועשייה חיובית — לא רק להימנע מפגיעה, אלא באופן ישיר גם לתת 
ולעזור לאחרים. משפט נוסף הוא ״הגעתי הביתה, אל הכאן והעכשיו״; משמע, כל 
מה שכבר תיארנו מתרחש ומתאפשר רק כאן ועכשיו, זה הבית האמיתי. רק כאן 
ועכשיו יש חיים, רק כאן ועכשיו אפשר להיות באמת בחיים — אושר וחמלה, שלום 
ושמחה, באמת אפשריים ממש כאן ועכשיו, בדרך החיים — רק כאן ועכשיו אפשר 

לאהוב ולעזור לאחרים.

להיות  הוא  בפלאם־וילאג׳  הבסיסי  והתרגול  האן  נהאט  תיק  של  בלימוד  הדגש 
בתשומת־לב כאן ועכשיו. תשומת־לב היא התייחסות מאוד פשוטה וישירה ושפויה 
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וסודיות; התייחסות בגישה  נוסחאות אזוטריות, מסתוריות  למצב האנושי, ללא 
ידידותית, ללא אמביציה והישגיות — לא להילחם בדברים, לא לדכא ולא להדחיק, 
אלא פשוט להיות ערים לחדשות הטובות — לטפח הכרת תודה ושמחה על־ידי 
מודעות לכל הדברים הטובים והיפים, בעצמנו ובאחרים; כדי להזין ולרענן גוף ונפש, 

וכדי לאזן ולחזק כך שנוכל לפגוש גם את הקשיים.

הלב של התרגול הוא זכירה בתשומת־לב של הנשימה, יחד עם מי ואיך שאנחנו וכל 
מה ומי שסביבנו, בלב המצב האנושי, כדי לעגן את עצמנו במתרחש כאן ועכשיו, 
וכך להתבונן גם בסערות הרגשות, וגם בחדשות הטובות; והיו שפע של תזכורות, 
פעמונים של תשומת־לב, הזדמנויות לעצור ולחזור לתשומת־לב כאן ועכשיו. אפילו 
שהתרגול הוא מאוד פשוט — תשומת־לב לנשימה — היו המון תרגילים וטכניקות 
שונות, היו שפע של אמצעים כדי ליישם את התרגול במצבים שונים בחיי היומיום — 
לדוגמא, תשומת־לב באכילה, בכל ארוחה, ותשומת־לב בהליכה, בכל צעד שאנחנו 

עושים.

אפשר לומר שבפלאם־וילאג׳ לומדים מחדש איך להיות בני־אדם: איך לשבת וללכת, 
איך לאכול ולדבר ולהקשיב, איך לשחק ולעבוד — לעשות הכל בתשומת־לב. התרגול 
הוא ללמוד איך להיות שמחים וחופשיים ומאושרים בכל רגע ביומיום, ממש כאן 
ועכשיו — לא בסוף הרטריט או בסוף החיים, אלא בלב חיי היומיום המאוד ממשיים, 
״המשפחה   ,)Sangha( הסנגהא  היא  תומכת,  סביבה  של  מסגרת  בתוך  זה  וכל 
הרוחנית״ — הקהילה שכוללת גם את הנזירים והנזירות, וגם את המתרגלים שאינם 

נזירים או נזירות.

בפלאם־וילאג׳ התרגול הוא להשתתף בהקמת קהילה — זה תרגול משותף, ביחד — 
זה לא רק תרגול אישי־פרטי; ואין צורך בתרגול אינטנסיבי ומאומץ — אפשר לתרגל 
בנינוחות ובשמחה, פשוט ליהנות מהחיים, ולהעריך את כל המתנות, הן החדשות 
הטובות, ואת ההזדמנות והאפשרות לתרגל יחד עם אחיות ואחים לדרך. היבט נוסף 
של סביבת התרגול התומכת בפלאם־וילאג׳ זה מצד אחד החיבור הברור למקורות 
 ,)Shakyamuni Buddha( ולמסורת — הלימוד המקורי של שאקיאמוני בודהא
כפי שהתפתח במשך כל הדורות, בהרבה תרבויות; ומצד שני חיבור ברור ללימוד כפי 
שהוא ממשיך להתעדכן גם כיום, כדי להתאים לאדם המודרני בן התרבות המערבית.

תיק נהאט האן עצמו מאוד יצירתי, והוא כל הזמן ממציא ומציע שפע של תרגילים 
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ואמצעים; הוא תמיד מחדש ומתחדש, תמיד מעז לשבור מוסכמות ולעדכן מסורות; 
והוא מבין ומסביר את הדברים באופן פשוט ובהיר ועמוק, ולכן התרגול בפלאם־

וילאג׳ תמיד רענן ומלא חיים. תיק נהאט האן גם תמיד מתרגל את מה שהוא מלמד, 
תוך התייחסות מאוד מפורטת לכל ההיבטים של התרגול; וזה עוזר מאוד גם לאחרים 
— זה עושה את הדרך ואורח החיים של פלאם־וילאג׳ מאוד אמינים, ולכן קל לקבל 

אותם וללכת בדרך יחד איתם.

בפלאם־וילאג׳ חלקנו חיים משותפים יחד עם הרבה אנשים נוספים, והתרגול היה לא 
לאבד את עצמנו בכל העומס הזה, וכמובן שלא לשכוח את האחרים שאולי צריכים 
וגם לאחרים  את עזרתנו; לחיות בתשומת־לב בלב החיים, להיות ערים לעצמנו 
שחיים איתנו וסביבנו — זו דרך החיים. התרגול בפלאם־וילאג׳ כלל השתתפות 
פעילה בחיי הקהילה — לחיות ביחד עם הרבה אנשים, לתרגל ביחד, וגם לעזור 
לאנשים נוספים; ובמילים של פלאם־וילאג׳, התרגול היה ״לחיות כמו נהר, ולא 
כמו טיפת מים בודדה; ללמוד לאהוב אנשים רבים, ללא אפליה, ולא רק אדם אחד 
ויחיד; ללמוד לאהוב במשך כל היום, בכל רגע ובכל מצב, ללא תנאים״. תשומת־לב 
במערכות היחסים, זה היה התרגול של חיי היומיום במנזר — וזה משהו מאוד אמיתי; 
לחיות ביחד, בהרמוניה ובשמחה, חיים של שיתוף פעולה וקירוב לבבות; זה לא קל, 

אבל זו דרך אמיתית.

אחרי שש שנים בפלאם־וילאג׳ אתה מחליט לעזוב את המנזר ולהיפרד מהמורה 
ומהקהילה — מה גרם לכך? מהי הביקורת שלך?

יש בי הרבה הכרת תודה על התרגול והתמיכה של פלאם־וילאג׳, ויש בי גם ביקורת 
ביחס לדברים שלא מדברים אל ליבי בתרגול של פלאם־וילאג׳. את הביקורת אפשר 
לנסח במונחים של ״שאלה״ ו״תשובה״: בפלאם־וילאג׳ יש המון תשובות, אבל זה לא 
מקום שמעודד שאלות פתוחות, זה לא מקום שמעודד חקירה והטלת ספק ותגליות 
עצמאיות. כבר דיברנו קודם על הסקרנות שלי והרצון ללמוד, הרצון להבין, לא לקבל 
דבר באופן שטחי אלא תמיד להעמיק, אבל פלאם־וילאג׳ לא מעודד התעמקות 
והתחדשות, אלא רק הפנמה והטמעה של מה שתיק נהאט האן כבר גילה. תיק 
נהאט האן הוא מלחין, וכל השאר בפלאם־וילאג׳ הם מבצעים; ואני הבנתי שאין שם 
מקום ליוצרים־מחדשים, למלחינים נוספים… פלאם־וילאג׳ הוא מקום בו התרגול 
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הוא לספוג ולספוג, אבל גם אני נובע; והבנתי שבפלאם־וילאג׳ זה לא מתאפשר, זה 
פשוט לא מתאים שם.

יש דימוי שיכול לתאר את החוויה שלי — תיק נהאט האן הוא עץ מאוד גדול, שמעניק 
המון צל, וגם פרחים ופירות; אבל עץ כל־כך גדול עם כל־כך הרבה צל, לא מאפשר 
לעצים אחרים לצמוח לצידו ובצילו — אין שם מקום למי שעומדים על רגליהם 
והולכים בדרכם! וזו לא ביקורת — יש מי שיכולים לצמוח בצל, כי הם לא צריכים 
הרבה אור שמש, כי אלה התנאים המתאימים עבורם, או אולי כי הם שיחים קטנים, 
או כי הם מטפסים שמוצאים את דרכם כלפי מעלה באמצעות הגזע והענפים של 
העץ הגדול, אבל כל אלה הם לא אני… אני צריך לצמוח בעצמי ולעמוד על הרגליים 
שלי — כזה אני, ללא בחירה; ואני מעדיף למצוא את האמת בעצמי, ואפילו ללכת 
בדרך שיש בה טעויות, כי רק כך באמת לומדים; ועדיף כך ורק לא לחזור שוב ושוב 
על האמת של מישהו אחר, אמת־מיד־שנייה, כי ״אמת״ שכזו היא בעצם חזרה ריקה 

ושטחית על סיסמאות ונוסחאות.

השאלה שעלתה בי בהקשר הזה והתחדדה יותר ויותר במשך השנים היא זו: האם 
הדרך האמיתית היא דרך של ציות והתאמה לתבנית של אמת־מידה סטנדרטית, 
איך שצריך להיות, על־פי אידיאלים נעלים או על־פי כללי ההתנהגות המסורתיים, 
על־פי צו המורה או על־פי דעת הקהל, מה שמתאים לרוב התלמידים? או האם הדרך 
היא דרך של קשב למקצב ולניגון של כל הדברים, דרך של יראת כבוד לחיים, בתוכי 
ומסביבי — הקשבה לצרכים וקשב לחיים? האם להתאים את עצמי למקצב הקהילתי, 
או להישאר נאמן למקצב שלי? יותר ויותר חשתי שהדרך של פלאם־וילאג׳ הופכת 
להיות דרך של ציות למסורת וסמכות — דרך שאולי יש בה נסיון ו״חוכמה״ לכאורה, 

אבל זו דרך שאין בה באמת למידה והבנה חיה.

בפלאם־וילאג׳ ההנחיה היתה לסמוך על הקהילה, משמע — להשתתף יחד עם כולם 
ובפועל  זה היה התרגול;  בכל הפעילויות, ולהסכים לדעת הרוב בכל ההחלטות, 
הכוונה היתה לעשות הכל על־פי ובהתאם לאופן בו כולם עושים: ״לשבת כאשר 
כולם יושבים, לאכול מה ומתי שכולם אוכלים, ללכת כי כולם הולכים…״ — ואני 
שאלתי את עצמי ״אבל לא זו הדרך בה הלכתי כדי להגיע לכאן — הרי מעולם לא 
הלכתי בעקבות אחרים, רק הקשבתי לליבי שלי — ופתאום, דווקא כאן, אני אמור 
להפסיק לסמוך על עצמי וללכת בעקבות אחרים?!״… בדרך הרגילה יש עריצות של 
הרוב, שתלטנות של דעה אחידה — זו דרך שאולי מביאה להקלה של נוחות וביטחון, 
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דרך סלולה ובטוחה על־פי נוסחה ידועה; אבל זו לא דרך אמיתית, דרך קשב לחיים 
— זו דרך שאין בה באמת חיים!

אם כך, לא הכל היה גן של שושנים?

בטח שהיו שושנים, אבל לכל הפרחים יש גם קוצים — הקוצים והפרחים אינם באמת 
נפרדים! בהתחלה היו תמימות והתלהבות, הייתי מוקסם מהפרחים ולא שמתי לב 
לקוצים, והקוצים גם גדלו והתפתחו במשך השנים… ו״קוצים״ — זה עבורי, מה 
שלא מתאים לי; אותם הדברים יכולים להיות פרחים נפלאים עבור אנשים אחרים, 
במצב ובמקום וזמן אחרים. עזיבת המנזר נבעה מהתפכחות — נוצר פער שהלך 
וגדל בין הדרך שלי לבין הדרך של פלאם־וילאג׳ — היו לנו שפות שונות ותפיסות 
שונות של הדרך; והפער הזה בשפה ובגישה, חוסר ההתאמה הזו, הביאו לעוד ועוד 
קושי ותסכול… הפערים האלו בשפה ובתפיסה הביאו לכך שהמזון הרוחני שהמורה 
והקהילה הגישו, הלימוד והתרגול, כבר לא הזינו אותי — טבלתי בשפע שכבר לא 

תאם את הצרכים ואת יכולת העיכול שלי.

חייתי במנזר שש שנים, וירח הדבש נמשך שנה או שנתיים, ואחר־כך חלף ועבר; 
אבל למעשה אפשר לומר שירח הדבש היה הרבה יותר קצר, כי קשיים הופיעו כבר 
בשלבים מוקדמים. היו קשיים ופחדים, מכיון שאין דבר קשה יותר מאשר לפגוש 
את עצמנו, כפי שאנחנו — זה הדבר ממנו אנחנו הכי פוחדים, ויחד עם זאת זה גם 
מה שאנחנו באמת רוצים — פשוט לפגוש כאן ועכשיו את החיים; זה הלב של דרך 
קשב, אמנות החיים הערים. קשיים זה קודם כל ביני לבין עצמי — היה קושי, כי 
קשה לוותר על היצמדות לאשליות, הגנות של דימויים עצמיים מוטעים; כי כל דרך 
אמיתית מביאה אדם לפגוש את עצמו, ולהתמודד עם קשיים, ולעבור דרך פחדים; 
כי לפעמים זה לא כל־כך נוח ונעים לראות את עצמנו במראה, פנים מול פנים… 
ולכן חשוב להבהיר — היו קשיים, אבל הם אינם הסיבה לעזיבה; הקשיים אינם 
סיבה לבוא ואינם סיבה ללכת, הם פשוט היבט שמופיע וחיים יחד איתו, זו תופעת 

לוואי של הדרך.

כאשר אנחנו לומדים והולכים בדרך, בהתחלה אנחנו אולי זוכים להקלה; אבל בהמשך 
הדרך מובילה אל פגישה ישירה עם המקור של כל ההרגלים, עם השורשים של 
יותר סובלים! — ואז אנחנו לומדים לפתוח  כל הקשיים — בהמשך הדרך, אנחנו 
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את הלב, לשמוט ולהרפות, לוותר על היצמדות לרעיונות ואמונות, דעות קדומות 
ומסקנות, תפיסות מוטעות ודימויים עצמיים. כאשר אנחנו באמת מבינים לעומקו 
את המצב האנושי יש אפשרות של איכות חיים, ואין מנוס, לפחות על־פי ההתנסות 
שלי — יש לעבור דרך הלילה האפל, עד שאנחנו מגלים את החופש להיות אור בלב 
החשכה. כאשר אנחנו באמת מבינים, אנחנו פתאום סובלים פחות — פתאום אנחנו 
מגלים שכבר לא כל־כך סובלים; או שאפילו עדיין אנחנו סובלים, אבל אנחנו כבר לא 
לכודים — כאשר אנחנו באמת פוגשים את הסבל, אנחנו כבר לא סובלים מהסבל!… 
וכך אנחנו חופשיים לטעום את הקוצים וגם את הפרחים, כך הלב נפתח בהכרת תודה 

ובשמחת חיים כאשר אנחנו חופשיים לטבול בלב שלם בים החיים.

בהתחלה מצאתי הקלה מהקשיים באמצעות התרגול, כפי שלמדתי, או שאולי עדיין 
לא נגעתי בקשיים לעומקם; אבל אחר־כך כבר לא יכולתי להכיל אותם — שקעתי 
בקשיים, עד למצב של חוסר תפקוד ביומיום — זו היתה תקופה של דיכאון עמוק, 
אפלה גדולה. השתתפתי כמיטב יכולתי בחיי היומיום בקהילה, כאשר החוויה שלי 
היתה שאני לא יודע — לא יודע מה לעשות, איך לתרגל — רק נשימה, ועוד נשימה; 
צעד, ועוד צעד — ככה במשך חודשים ארוכים… ואני אפילו לא יודע מה אני לא יודע 
— חשכה מוחלטת וגמורה. לא ידעתי מה זה ״תרגול״ — ותרגלתי עם השאלה ״מה 
זה תרגול?״; לא ידעתי מה זה ״לעשות מדיטציה״ — ועשיתי מדיטציה עם השאלה 
״מה זה מדיטציה?״; לא ידעתי — ופשוט הייתי באי־ידיעה, בשאלה פתוחה… וכל 
הזמן הזה, הייתי בתשומת־לב — זו המהות של הדרך — ולא ידעתי מה זה ״תשומת־

לב״…

ויותר  אחרי כשנתיים של התמודדות עם קשיים, הגעתי למצב בו הדברים יותר 
מתבהרים, עד שאפשר היה לומר ממש במילים מפורשות — ״התרגול לא עובד 
״אני לא בסדר  בשבילי; זה לא עובד!״… ואז מופיעה האשמה, ביקורת עצמית, 
— צריך להתאמץ יותר, צריך להשתדל יותר״; ואז הביקורת העצמית, כלפי פנים, 
מתחלפת בביקורת כלפי חוץ — ״המורה לא בסדר, הקהילה לא בסדר, התרגול לא 
בסדר״; וכך הלאה. אני זוכר שכבר בתקופה הזו, שלוש או ארבע שנים לפני שעזבתי 
את המנזר, שאלתי את עצמי ״רגע — אז מה מחזיק אותך כאן? למה לא לעזוב?״; 
והיה ברור שהקשיים בפני עצמם אינם הסיבה — היו קשיים, ועדיין היה ברור שזו 

לא סיבה ללכת לשום מקום, להמשיך הלאה, לעזוב.
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ומה כן סיבה לעזוב? מתי כן הזמן הנכון לעזוב?

במעבר אל המנזר והגלימה, וגם במעבר הלאה מהמנזר והלאה מהגלימה — בכל שינוי 
משמעותי בחיים, בכל עזיבה ויציאה לדרך והתחלה חדשה — השאלה המהותית היא 
מהי המוטיבציה לשינוי, מהי הגישה לדרך ולמעברים שמתרחשים בה. כך או כך, 
החיים משתנים — רגע אנחנו כאן וכבר אנחנו ממשיכים; ולכן השאלה אינה ״מתי 
הזמן הנכון? מהי הסיבה והתנאים המתאימים לעזיבה?״ — השאלה האמיתית היא 
פשוט התבוננות בדחפים שמניעים אותנו למעשים: האם אנחנו פנויים לעזוב את 
הבית, או האם אנחנו עסוקים בהקמת ביצורים כנגד החיים? האם זה נסיון להשיג 
סיפוקים, לספק רצון ורעיון, או האם זו פעולה קשובה לחיים? האם זו תגובה של 
בריחה או רדיפה שמתבססת על היצמדות לאשליה, תגובה של הסתגרות מפני 
הפחדים, או האם זו תנועה לקראת פגישה עם החיים? ללא התייחסות לשאלה של 
המוטיבציה, כל מה שאנחנו עושים אינו שינוי אמיתי אלא רק החלפת תפאורה, 
תגובה עיוורת שרק ממשיכה את עצמה. לכן העיקר אינו המצב והתנאים בהם אנחנו 
נמצאים, הקודמים או החליפיים — המהות היא הגישה בה אנחנו מתייחסים, זו 
איכות החיים; וכך הבנה חיה של הדחפים המניעים מאפשרת להישאר או לעזוב 

ברגע המתאים.

השאלה היא ״עד מתי להישאר? מתי ממשיכים הלאה?״; וזו אותה השאלה בכל 
מערכת יחסים — ביחסי זוגיות או בעבודה, יחסי מורה־תלמיד או יחסים של חברות 
בקהילה — מתי הזמן והמצב המתאימים לסיים או לשנות את מערכת היחסים? 
באמת  לא  אנחנו  כאשר  ללמוד,  מה  אין  כבר  כאשר  לעזוב  שיש  היא  התשובה 
מתעניינים, כאשר כבר אין סקרנות לגעת ובאמת לטעום את הדברים; או פשוט 
כאשר קשה מדי להכיל את הדברים ללא תגובתיות — כאשר יש צורך בהקלה של 
עזרה ראשונה, כאשר להישאר ולא לעזוב יגרום יותר נזק ופגיעה, כאשר תופעות 

הלוואי וההשלכות כבר לא משתוות לאפשרות הלמידה.

יש לעזוב כאשר הנזק והפגיעה מהישארות בסביבה שכבר אינה מתאימה, גדולים 
יותר מהתועלת והתמיכה האפשריות; יש לעזוב את הסביבה הפורמלית המסורתית, 
היא מסגרת סגורה ונוקשה בה אין מקום לשאלות פתוחות, לפני שתיחרטנה בנו 
הצלקות של הדֹוגמה הממוסדת הידועה, הן התשובות של המומחים… יש לעזוב 
כאשר אנחנו כבר לא נתמכים וניזונים ממערכת היחסים בינינו לבין האדם או המקום 
או הקהילה, כאשר הסביבה כבר אינה מאפשרת צמיחה… יש לעזוב כאשר אנחנו 
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יותר מדי עסוקים וסבוכים בקשיים שלנו, ללא מוצא, וכבר לא פנויים לאנשים 
נוספים — יש לעזוב כאשר אנחנו כבר לא יכולים לעזור, לעצמנו ולאחרים.

*  *  *

עזבת את המנזר, ועדיין חיית שלוש שנים נוספות כנזיר בגלימה. מה זה אומר 
מבחינתך להיות נזיר? מהי המהות של הנזירות?

באופן פורמלי, על־פי המסורת הבודהיסטית, נזיר הוא מי שחי במסגרת של כללי 
לכללי  מחויבות  כולל  נזיר  להיות  ורשמי;  פומבי  באופן  להם  ומחויב  התנהגות, 
התנהגות מוסריים, הכוללים גם סממנים חיצוניים — גילוח הראש ולבישת הגלימה, 
לדוגמא. כאשר מדברים על הנזירּות, בדרך־כלל הדגש הוא על התייחסות לנזירות־
של־צורה, נזירות־של־גלימה — זו נזירות שמתחילה ומסתיימת בזמן מסוים, ויש 
לה ביטוי ומחויבות פורמלית — זו נזירות של הימנעות, על־פי מסגרת של כללי 
התנהגות; אבל אפשר לדבר גם על נזירות־של־מהות שהיא ביטוי של בודהיצ׳יטא 
)Bodhicitta(, התעוררות הלב — זו נזירות של ערות, נזירות של התבוננות, על־פי 

קשב ויראת כבוד לחיים.

נזירות פורמלית ונזירות־של־מהות, אלה שני מימדים שונים של החיים — האחד 
מתייחס למצב ולתנאים המסוימים בהם אנחנו חיים, מה שאנחנו עושים או נמנעים 
מעשייה, זו הצורה, זה סיפור החיים; והאחר מתייחס לגישה הקשובה בה אנחנו 
פוגשים את הדברים, בכל מצב בו אנחנו נמצאים, זו האיכות הערה בכל מה שאנחנו 
עושים או נמנעים מעשייה, זו איכות החיים. אם כך, אפשר להיות נזיר באופן פורמלי, 
או לחיות ללא מחויבות מסורתית — ואפשר להיות או לא להיות נזיר אמיתי, באופן 
מהותי; יש שינויים חיצוניים באורח החיים ובמסגרת הפורמלית, עם־או־בלי הגלימה 

— אבל שינוי הצורה לא באמת משנה את המהות, היא האפשרות של ערות.

דרך נוספת לתאר את ההבחנה בין הנזירות הפורמלית לבין נזירות־של־מהות היא זו: 
האחת היא גישה מסורתית, חיים בדרך סלולה וידועה; והאחרת היא גישה חדשנית 
ויצירתית — צעד אל הלא נודע. השאלה היא מהי המוטיבציה לנזירות הפורמלית, או 
לכל צעד אחר שאנחנו עושים, בכל מצב ובכל רגע בחיים — זו השאלה של הדחפים 
המניעים: האם אנחנו עסוקים ומחפשים בית של ודאות, נוחות ויציבות — או האם 
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אנחנו פנויים לפגוש גלויות את החיים? האם אנחנו מסתמכים על מה שאומרים 
וקובעים אחרים, מה שאנחנו כבר מכירים ויודעים — או האם אנחנו חופשיים לחיות 
בדרך קשב לחיים? יש לנו שפע של רצונות וצרכים, תשוקות ופחדים — כאלה 
אנחנו, כך הם החיים, ולכן אנחנו מנסים לייצר מעטה מגן, מסגרת בטחון, סביבה 
מוגנת ובטוחה לכאורה, וכך אנחנו סוגרים על עצמנו סורגים; אבל נזיר אמיתי חי 
חיים פשוטים לאור התשוקה לחיים, יש לו מעט צרכים, וכך אפשר אפילו לוותר על 

החוקים והכללים, כאשר אנחנו קשובים וגלויים לחיים.

מי שחי במסגרת הפורמלית של הנזירות, עם הגלימה וכללי ההתנהגות, חי בבית של 
מסורת, אבל נזיר אמיתי הוא עוזב בית — הוא מטיל ספק ומערער את ההיאחזות בכל 
הבתים, וכך הוא יכול לעזוב גם את הבית של הנזירות הפורמלית ולוותר על המחסה 
של הגלימה. נזירות פורמלית, נזירות־של־גלימה, נובעת מהמסורת ומסתמכת עליה, 
ומבקשת לבטא ולשמר ולהמשיך אותה — אבל נזירות־של־מהות היא בכל רגע 
מחדש רעידת אדמה, היא התחדשות מתמדת בגישה בה אנחנו עכשיו פוגשים את 
החיים; ולכן נזיר אמיתי חופשי לוותר גם על המסורת והסמכות של המורה והקהילה, 

וגם על כללי ההתנהגות של מותר ואסור, על־פי רעיונות של ״טוב״ ו״רע״.

נזירות פורמלית היא נזירות עם מחויבות פומבית, על־פי חוקים וכללים, מסורת 
וסמכות, ונזירות־של־מהות היא נזירות על־פי קשב לחיים — נזירות של בודהיצ׳יטא, 
נזירות של ערות. בודהיצ׳יטה היא המהות של הנזירות — זו נזירות שהיא מהפך שלם 
באיכות החיים, סדר חדש בחיים; נזירות־של־מהות היא אמנות החיים הערים, חיים 
בדרך קשב לחיים. להיות באמת נזיר, משמע להיות שלם עם עצמי ועם החיים — 
לא לחפש דבר מבחוץ, לא לחפש את ״החתיכה החסרה״ באדם או בדבר אחרים, לא 
לחפש אישור ממקור של סמכות, לא להסתמך על מסורת של ״אמת״, אלא לגלות 
בעצמי ולהתבסס רק על תשומת־לב כאן ועכשיו — משמע, להסתפק בממשות… 

זה המהפך של הרגע הזה.

אתה עושה כאן הבחנה מעניינת בין נזיר בגלימה וזה שאינו בגלימה, נזירות של 
לכללי  פורמלי  באופן  שמחויב  נזיר   — וערות  התבוננות  של  ונזירות  הימנעות 

התנהגות ונזיר שמחויב אך ורק לקשב לחיים…

יש נזירים בגלימה שיכולים להיות לגמרי אמיתיים, עם עצמם ועם דרכם בחיים — 
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המהות אינה תלויה בצורה, אין סתירה בין הדברים. המחויבות הפורמלית המסורתית 
יכולה להיות חלק מסיפור החיים, ועדיין, בכל מצב בו אנחנו מוצאים את עצמנו, בכל 
רגע מחדש, השאלה היא באמת פשוטה: מהי הגישה בה אנחנו מתייחסים, ממש 
ברגע הזה, למצב ולתנאים המסוימים — זו נזירות־של־מהות, זו איכות החיים. אני 
מכנה את הנזיר האמיתי ״נזיר״ רק מפני שאנחנו מדברים על דרך גלימת הנזיר, 
ואנחנו מבקשים להבין את הצעד של הסרת הגלימה והוויתור על הנזירות הפורמלית; 
למעשה, ״להיות באמת נזיר״, ״נזיר אמיתי״, זה פשוט להיות באמת בן־אדם — זה 
החופש להיות ערים בלב החיים, להיות קשובים ולאהוב את החיים, להיות באמת 
בחיים. המהות של הנזירות היא הוויה קשובה, היא הבנה חיה שמתבטאת באורח 
חיים של חיים פשוטים, יראת כבוד לחיים, נדיבות וענווה — לא לחשוב או להאמין 
שאנחנו כבר מכירים ויודעים; להיות קשובים לדברים כהווייתם, ולגלות את ההבנה 

בפעולה, בלב החיים.

גם  אלא  חומרי  בהיבט  רק  לא  פשוטים,  חיים  לחיות  משמע  נזיר,  באמת  להיות 
בהיבט רגשי ורעיוני — לא להיצמד למצבים רגשיים או לאמונות ודעות, ללא מטען 
עודף, לא לצבור דברים מיותרים, חפצים וזיכרונות וחוויות — חיים ללא מותרות 
וללא תוספות; פשוט להיות פנויים, קשובים לחיים. אלה חיים של כנות, בדיבור 
וגם בהתנהגות — ללא העמדת פנים, ללא התיימרות וללא התכחשות; וכנות גם 
בהתבוננות — להעז לפגוש את עצמנו באמת, ולהבין את הדברים כהווייתם, לאו 
דווקא כפי שאנחנו חושבים או רוצים. במערכות יחסים, להיות באמת נזיר משמע 
להיות באינטימיות עם כל הדברים; בזוגיות, זה להיות במערכת יחסים אינטימית 
עם אדם שגם הוא או היא נזיר אמיתי — לאו דווקא נזיר על־פי הביוגרפיה וסיפור 
החיים, או נזיר של מחויבות רשמית לכללים, אלא מי שהיא או הוא נזיר של מהות; 

זו מערכת יחסים שמתבססת על הבנה הדדית וקשב לחיים.

נזיר אמיתי לא חושב וטוען ״מגיע לי, ורק לי!״ — הוא מי שחי על נדיבות ליבם של 
אחרים, מי שמבין שכל דבר שאנחנו מקבלים זו מתנה של החיים; הוא מי שפנוי 
להסתפק בממשות, ללא התפנקות, ולכן תמיד יש בו הכרת תודה. באמת להיות 
נזיר, משמע להסתפק במעט צרכים, חומריים ורגשיים ו״רוחניים״, ולהיות קשובים 
לצרכים — להיות פנויים לפגוש את כל הדברים כהווייתם, להעריך את הקיים; אלה 
חיים פשוטים שיש בהם גם נתינה בנדיבות לאחרים, אלה חיים של ענווה ויראת כבוד 
לחיים, קשב לחיים כפי שהם בכל רגע מתגלים ומתחדשים. להיות באמת נזיר, להיות 
נזיר של מהות, משמע לחיות כמו נזיר — אבל ללא מחויבות פורמלית, בלי נדרים של 
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פרישות או כל סייגים אחרים; זה אותו אורח חיים, אבל על־פי קשב לחיים — ללא 
סגידה לכל עבודת אלילים אלא לעבוד רק אלוהים חיים, וכך להיות באמת בחיים.

על־פי הבנתך, מהי בעצם המחויבות של הנזירות?

המחויבות של הנזיר האמיתי, בשונה מהנזיר הפורמלי, היא מחויבות דינמית ולא 
סטאטית; היא אינה תשובה בטוחה אלא היא שאלה פתוחה, היא מחויבות שכל 
רגע מתחדשת ומתעדכנת, היא אינה מחויבות למסגרת אלא מחויבות לחיים — 
ללא דגל והמנון להם מצדיעים, ללא נוסחה בטוחה וללא סיסמה, ללא מסקנה, סוף 
פסוק, אמונה אותה מקדשים; מחויבות ללא אמונה זו אמונה שלמה, היא דרך קשב 
לחיים. מחויבות לכל ״דבר״ מסוים — אדם או חפץ או ארץ, מנהיג או מורה, רעיון 
או אידיאל או שיטה, מדינה או מפלגה או משפחה — זו מחויבות קטנה, מוגבלת 
ומצומצמת; כל מחויבות חלקית — ל״דבר״ מסוים, חלק של החיים — היא התכחשות 
לחלקים האחרים, משמע התכחשות לחיים. לכן, אפילו אם הביטוי המילולי של 
אותה מחויבות אמיתית, ברגע ובמצב מסוימים, הצביע על מטרה או דבר מסוימים 
להם מתחייבים — עדיין ברור וגלוי לנזיר האמיתי שאין תחליף למחויבות לקשב 
לחיים. מחויבות אמיתית אינה חוזה, שטר חוב, עסקה חתומה, אלא בכל רגע מחדש 
מחויבות לקשב־לב שלם, זו מחויבות שלמה — להיות שלמים עם עצמנו ועם כל מה 

שמסביבנו, להיות שלמים עם החיים.

כל מחויבות אחרת — למורה ולקהילה, לחוקים ולכללים, לאדם ולמקום ולמסגרת 
מסוימת — יכולה להתאים, במצב מסוים; אבל החיים משתנים, ואם וכאשר הדרך 
ממשיכה הלאה, מופיעה השאלה — האם אנחנו נשארים עם מה שהיה, או האם 
אנחנו מתחדשים? מחויבות אמיתית היא בכל רגע מחדש מחויבות לחיים, ללא 
האשליה של הנצח — הנצח הוא אשליה שמספקת רק את מי שבעצם לא מסוגל 
לפגוש את ההווה, לא יכול להתחדש ברגע הזה; ולכן, מחויבות אמיתית היא מחויבות 
של כל החיים בכיוון אחד, מחויבות לרגע הזה, מחויבות לדרך, היא דרך קשב לחיים: 

רק כאן ועכשיו אפשר להבין ולאהוב, ולעזור גם לאחרים.

מחויבות לדרך היא מחויבות אינסופית, ללא מטרה — מחויבות לאהבת אמת, ללא 
אפליה וללא תנאים; מחויבות של כל החיים בכיוון אחד, ללא מחויבות נוספת לאף־

אחד אחר… וכל נושא מוגדר אליו מתכוונים מגביל ומצמצם את המחויבות, והיא 
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הופכת להיות אמצעי להשיג אחיזה של ודאות וביטחון וידיעה — משמע, נסיון 
התחמקות מהפחד הראשוני, הוא פחד מפגישה עם החיים כהווייתם, בלתי ידועים. 
אם כך, מחויבות לחיים היא צעד אל הלא נודע, היא פגישה עם הפחדים, טבילה גלויה 
בים החיים, היענות לקריאה של כוח החיים — מחויבות אמיתית היא בודהיצ׳יטא, 

התשוקה לחיים, היא החופש להיות באמת בחיים.

*  *  *

שלוש שנים היית נזיר ללא מנזר, ואז הלכת צעד נוסף והסרת את הגלימה. מה 
הביא לכך?

השאלה האמיתית אינה ״להיות או לא להיות נזיר?״ אלא ״מי אני?״ — והתשובה 
ולא משמר — אני לא אדם  היא שאני, באופן אישי־פרטי מאוד מסוים, מחדש 
מסורתי אלא חוקר ויוצר… ולכן להיות או לא להיות נזיר, זו לא בחירה והחלטה — 
התשובה האמיתית היא פשוט הוויה קשובה והבנה עצמית; וכך הדרך שלי בחיים 
הובילה אותי, ללא בחירה ובאופן טבעי, גם אל הסרת הגלימה. מה שהביא אותי 
אל הצעד של הסרת הגלימה והוויתור על חיי הנזירות זה תהליך של הבנה — הבנה 
של תשומת־הלב ושל המהות של הדרך, הבנה של היחס בין המהות לבין הצורה — 
היחס בין המחויבות הפורמלית לכללים ולגלימה לבין בודהיצ׳יטא, היא מחויבות 
קשובה לחיים. לכן, כדי להבין את התהליך של הסרת הגלימה, יש להבין מהי בעצם 
הגלימה — מה היא מבטאת ומסמלת; ויש להבין גם את היתרונות והחסרונות של 

כללי ההתנהגות הנזיריים — מה בעצם התפקיד שלהם בדרך בחיים?

התשובה הבודהיסטית המסורתית היא שהגלימה והכללים של הנזירות, ובכלל חיים 
במסגרת של מחויבות פורמלית לכללי התנהגות מוסרית, יוצרים סביבת תרגול 
הכרחיים  תנאים מקדימים  אפילו  והם  להקלה  מביאים  הם  ולכן  ובטוחה,  מוגנת 
להגשמת הדרך. התשובה המסורתית אומרת שכדי להגשים את המטרה של תשומת־

לב והבנה, חופש וחמלה, יש צורך באמצעים, הם חיים מוסריים; ולשם כך יש הכרח 
במחויבות פורמלית לכללי מוסר, נזיריים או אחרים… אבל את ההבנה שהביאה אותי 
לוויתור על המחויבות הפורמלית לכללי הנזירות אפשר לתאר כהטלת ספק באותה 
התשובה — להציב אותה בסימן שאלה: האומנם?! האם התנהגות מוסרית באמת 
תלויה בכללים המנחים אותנו להימנעות ממעשים מסוימים — הרי יש אינספור 
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דוגמאות סותרות של פגיעות ועבירות שנגרמו על־ידי אנשים שהיו תחת מרות של 
חוקים מוסריים! — או האם התנהגות מוסרית אמיתית היא פשוט התבטאות גלויה 
וטבעית של חיים ערים? האם חופש וחמלה באמת תלויים בתנאים, מסגרת של חיים 
בטוחים, או האם הם פשוט הגישה בה אנחנו עכשיו פוגשים את החיים, ללא תנאים?

בהזדמנויות שונות שאלו אותי בסדנאות, ״מה בעצם התפקיד של הגלימה?״ והייתי 
עונה, ״הגלימה היא אמצעי מניעה״. גלימת הנזיר, וגם הראש המגולח, הם אמצעים 
לסמן לעולם מסביבי ולהזכיר גם לעצמי, שיש פה חיים במסגרת פורמלית של כללי 
נזירות — זה סימון חיצוני ופומבי של מחויבות פנימית; לסמן את עצמי כנזיר, שיהיה 
ברור מי ומה אני… ומבחינה מסוימת המסגרת הזו מעניקה הגנה מפני היסחפות 
או סטייה, מכיון שהחוקים והכללים הנזיריים משמשים כמעקה ביטחון ותמרורי 
אזהרה; ולכן אומרים שזו מסגרת של סביבה תומכת שמאפשרת התפתחות בדרך, 

מאפשרת טיפוח תשומת־לב.

המסגרת של חיי המנזר אומנם מעניקה סביבה מוגנת, וכללי הנזירות והגלימה הם 
המנזר־מחוץ־למנזר; ולכן זה נכון שמבחינה מסוימת הנזירות והגלימה מעניקים 
סביבה תומכת ובטוחה, כדי להגן על עצמי וגם על אחרים סביבי, אבל יש לזה מחיר 
— חיים של ״אסור״ ו״מותר״, עולם של ״טוב״ ו״רע״. זה מקום צפוף ומכווץ, אלה 
חיים מאולצים, ואפילו אם זה מקום בטוח, עדיין החיים אינם בטוחים — ולכן זה 
מקום שאין בו באמת חיים. אם כך, יש אולי יתרון ותועלת מסוימת במסגרת של 
הגלימה, אבל יש גם מחיר שמשלמים; ובנוסף על תופעות הלוואי של הנזירות 
והגלימה, בטח וכמובן שחיים על־פי כללים פשוט אינם תורמים והם אינם תנאים 
מקדימים לטיפוח תשומת־לב. אפילו אם כך טוענת המסורת, עדיין זה פשוט לא 
נכון — יכולות להיות סיבות רבות לחיים במסגרת של כללים, אבל אלו אינם חיים 

בתשומת־לב.

אתה מעמיד כאן את הגלימה וחיים על־פי כללי הנזירות, כנגד חיים בתשומת־לב… 
מה באמת היחס ביניהם?

יש כללי התנהגות פורמליים אותם מתרגלים ולהם מחויבים הנזירים, ויש במסורת 
הבודהיסטית כללי התנהגות גם למי שאינם נזירים; אבל ״כלל ההתנהגות״ החשוב 
ביותר, שיכול לבטל ולמעשה להפוך למיותרים את כל הכללים האחרים, הוא פשוט 
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התנהגות בתשומת־לב — תשומת־לב היא יראת כבוד לחיים, דרך קשב לחיים — 
היא המוסר הראשון והאחרון שאנחנו באמת צריכים. חיים בתשומת־לב מממשים 
באופן טבעי את כל העקרונות והערכים המוסריים, אבל זה לא כך בכיוון ההפוך 
— התנהגות על־פי כללי מוסר לא מפיקה ומניבה תשומת־לב… כאשר אנחנו ערים 
בתשומת־לב, באופן טבעי אנחנו מתנהגים על־פי הכללים — הרבה פעמים חיים 
בתשומת־לב נראים כחיים מוסריים, ובפועל יכול להיות שהם באמת מקיימים את 
כל הכללים; אבל עדיין יש הבדל עצום באיכות החיים — האם אותם המעשים נובעים 

מציות לנורמה של התנהגות על־פי חוק ונוסחה, או מקשב לחיים?

מבחינה היסטורית, כל החוקים וכללי ההתנהגות הנזיריים נקבעו על־פי טעויות 
ופגיעות, בעקבות מקרים שקרו באמת — מצבים בהם אנשים התנהגו באופן שגרם 
פגיעה בעצמם ובאחרים; כללי ההתנהגות הם פשוט הנחיות איך לא לפגוע ולא 
להיפגע, על סמך טעויות שאנשים עשו ופגיעות שנגרמו. התנהגות פוגעת היא 
ביסודה התנהגות ללא תשומת־לב, ללא הבנה וחופש וחמלה; ולכן תשומת־לב כאן 
ועכשיו בעצם כבר מקיימת ומגשימה את כל כללי ההתנהגות המוסרית — בכל רגע 
ובכל מצב, תשומת־לב קשובה יכולה לומר לנו מה נכון לעשות ומה לא נכון; ו״נכון״ 
זה לא על־פי רעיון, נוסחה או מתכון — תשומת־לב היא פשוט פעולה קשובה לחיים. 
תשומת־לב מאפשרת חופש פעולה קשובה, ולכן בעצם אין הכרח בכללי התנהגות 
נזיריים כאשר אנחנו ערים ובאמת מתעניינים לפגוש את הדברים, להתנסות ולטעום, 
ללמוד ולהבין, להיות באמת בחיים — אין צורך בגלימת הנזיר ובמחויבות הפורמלית, 

כאשר אנחנו קשובים לחיים.

המסגרת הפורמלית של הנזירות, עם כללי ההתנהגות המוסרית ועם והגלימה, היא 
)א( תומכת, אבל יש לה מחיר — כל פתרון מסוים גורר בעיות נוספות; ו-)ב( היא 
לא באמת הכרחית, היא לא באמת נחוצה — היא אינה המהות של הדרך. היא אולי 
נחוצה במצב מסוים, כל עוד יש צרכים מסוימים; אולי היא אמצעי שיכול לעזור, 
כל עוד אדם מסוים צריך אותה — אבל זה לא נכון לחשוב ולומר שהיא נחוצה בכל 
מקרה, בכל מצב, עבור כולם; לא נכון לטעון שהתנהגות על־פי כללים היא מרכיב 
הכרחי של הדרך ושל החיים. גלימת הנזיר והתנהגות על־פי כללים אינם מרכיב 
מובהק וחד־משמעי והכרחי בדרך, כפי שלפעמים משתמע מהלימוד הבודהיסטי 
המסורתי — לפעמים הגלימה וכללי ההתנהגות שבאים יחד איתה הם אפילו מטען 

מכביד, שלא מתאים למצב העכשווי.
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במצבים מסוימים גלימת הנזיר יכולה לעזור — היא אמצעי של עזרה ראשונה, כאשר 
צריך ונחוץ, בשלב מסוים בחיים. אבל רק תשומת־לב יכולה ללמד אותנו ובאמת 
לכוון אותנו — מתי מתאים להשתמש באותם אמצעים, חיים של התנהגות על־פי 
מסגרת של כללי נזירות, ומתי אפשר להניח להם ופשוט לפגוש את החיים באופן 
גלוי, ללא מעקה הגנה ואמצעי בטיחות וזהירות. כאשר צריך, נשתמש בכל אמצעי 
שעוזר; וכאשר אפשר, נפגוש גלויות את החיים, ללא הסתמכות על אמצעים — 
כאשר צריך וכאשר אפשר, זה המשחק של אמנות החיים בתשומת־לב, היא דרך 

קשב לחיים.

אולי הטעות עליה אנחנו מצביעים נובעת מכך שהבודהא ההיסטורי, באופן אישי, 
היה נזיר שלימד בעיקר את הנזירים ואת הנזירות, וכך גם תיק נהאט האן; ולכן הדגש 
על כך שאם אדם באמת רוצה להתקדם בדרך, אז לכאורה הגלימה וכללי הנזירות הם 
צורך והכרח, ויש לחיות במסגרת מוגדרת ומפורשת של כללי התנהגות מוסריים, 
״נכון״ ו״לא נכון״. על־פי הבנתי זו טעות — הגלימה והנזירות וכללי ההתנהגות אינם 
תנאים הכרחיים; אין הכרח בקווים מנחים לחיים, אפשר לטבול בלב שלם בים החיים, 

בכל רגע ובכל מצב, ללא תנאים מוקדמים — תשומת־לב אינה תלויה בתנאים.

אם תשומת־הלב באמת אינה תלויה בכללי ההתנהגות הנזיריים ובשאר ההיבטים 
של הבודהיזם המסורתי, אז למה אנשים עדיין מתרגלים ומקיימים את הכללים? 

למה עדיין צריך מחויבות למסגרת חיצונית?

זו שאלה מאוד טובה!… מכיון שלכללי ההתנהגות — סילה )sila( — גם של הנזירות 
ובתרגול  בלימוד  חשוב  מאוד  מקום  יש   — נזירים  שאינם  מי  של  וגם  והנזירים, 
במסורת הבודהיסטית. השאלה עליה אנחנו מדברים היא השאלה של חיי הנזירות, 
החיים בתוך הגלימה של כללי ההתנהגות, והצעד של הסרת הגלימה ועזיבת הבית 
של הנזירות — זו השאלה אודות כללי המוסר וההתנהגות הנזירית, והמקום שלהם 
בדרך; ואפילו מעבר לשאלה של הנזירות, השאלה של המקום של כללי מוסר בדרך 
הרוחנית היא שאלה שרלוונטית לכולנו — זה לא רק הסיפור האישי שלי, או של מי 

שהיה נזיר; הרי רוב המתרגלים הבודהיסטים אינם נזירים, וגם לא יהיו.

יש שני מימדים של לימוד בודהיסטי — יש רובד יחסי של שיפור התנאים, ויש רובד 
מהותי של חופש מתנאים; ויש שתי דרכים להבין וליישם את התרגול של סילה — 
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כהנחיה לעשייה )או למעשה — הנחיה להימנעות מעשייה(, אמצעים אל עבר מטרה, 
או כתיאור של החיים בהוויה קשובה, כאשר אנחנו ערים בתשומת־לב. בתשומת־
לב הכללים יכולים להוות תזכורות, קווים מנחים, שיסמנו לנו כאשר אנחנו סוטים 
מהדרך, ואז כדאי לעצור ולחזור לעצמנו ולהיזכר איפה אנחנו ומי אנחנו ומה אנחנו 
עושים; כך שהכללים יכולים לעזור, כאשר יש תשומת־לב — אבל תרגול הכללים 

לא מייצר או מפיק תשומת־לב.

אם כך, היבט אחד של התשובה הוא שהרבה אנשים פשוט לא באמת מבינים מה 
זה תשומת־לב: יש רובד יחסי, בו אנחנו אולי משתמשים בתרגילים של מדיטציה 
— מדיטציה של ריכוז או זיהוי, לדוגמא — ובו אנחנו מצייתים לכללי ההתנהגות 
— כאשר מתאים, כאשר אנחנו צריכים; ויש רובד מהותי, של תשומת־לב קשובה 
לחיים. יש שני מימדים, והם פשוט אינם מדברים את אותה השפה — זה חוסר 
ריכוז,  לטיפוח  תורם  היומיום  בחיי  ההתנהגות  כללי  של  פורמלי  תרגול  ההבנה: 
ואנשים רבים מבלבלים בין תשומת־לב לבין ריכוז; אבל ההבדלים מאוד ברורים — 
ריכוז מצטבר בהדרגה, ריכוז הוא תוצאה של מעשים ואפילו של מאמצים, בריכוז 
יכולים להיות רעשים שמפריעים; ותשומת־לב היא פשוט תשומת־לב, היא גישה 

גלויה של הוויה קשובה לחיים.

היבט נוסף של התשובה לשאלה ״למה אנשים מתרגלים את הכללים?״ הוא שאפילו 
שתרגול הכללים לא מביא לתשומת־לב קשובה, עדיין יש בו תועלת — שימוש 
את  ולקיים  וליישם  לתרגל  כדאי  ולכן  לתוצאה;  מביא  מיומן,  באופן  באמצעים, 
הכללים, ויש שפע של סיבות לכך: הם מעניקים מסגרת בטוחה, דרך חיים סלולה, 
סביבה תומכת ומוגנת ונוחה — הם שומרים על האדם שחי בחברת אחרים, הם 
מגינים על החברה כולה. יש תועלת במוסר — לא רק תועלת עבור כל אחד באופן 
מסוים אלא תועלת עבור האנושות כולה, תועלת עבור האדם ועבור העולם — מוסר 
יכול לאפשר חיים אנושיים יותר בטוחים, וזה הכרחי בעולם בו מלחמת הישרדות 
היא הכוח המניע העיקרי; ואם נלמד להיות קצת יותר נחמדים ומפרגנים זה לזה, 
ולהתנהג באופן יותר מתחשב ומכבד, זה נפלא; אבל אלה עדיין רק אמצעים של 
הקלה ועזרה ראשונה, זה עדיין לא מתייחס לשורשים של הבעיה האמיתית של 
האדם ולמקור של הסבל האנושי — זה עדיין לא המהות של הדרך עליה מצביע 

ואותה מציע הבודהא.

השאלה בה אנחנו מתבוננים היא האם מוסר מביא לתשומת־לב, הבנה וחופש, חמלה 
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ושמחה — האם מוסר הוא כבר הבנה וחופש, חמלה ושמחה — והתשובה הפשוטה 
היא ״לא״; רק תשומת־לב קשובה מאפשרת הבנה אמיתית ושמחת חיים, הבנה חיה 
שיש בה חופש מהרגלים, חופש מתגובתיות ואשליה, חופש לאהוב את עצמנו וגם 
אחרים, לאהוב את החיים — ואותה תשומת־לב אינה תלויה בתנאים. תשומת־לב 
אינה תוצאה של אמצעים, מה שאנחנו עושים או נמנעים מעשייה, ולכן היא אינה 
תלויה בהתנהגות על־פי כללים, וכמובן גם לא בסממנים החיצוניים, כמו הגלימה — 
תשומת־לב אינה תוצאה של עשייה, אינה תוצאה של סיבה, אלא היא פשוט איכות 
הגישה; ולכן השאלה האמיתית אינה להיות־או־לא־להיות, לעשות־או־לא־לעשות 
— השאלה האמיתית מתייחסת לאיכות ההוויה בלב העשייה הרגילה, איכות העשייה 

בלב החיים — האם אנחנו עכשיו קשובים, באמת נוכחים־מודעים?

*  *  *

אתה אומר שתשומת־לב אינה תלויה בתנאים, ושאפשר גם בלי המורה והקהילה, 
המנזר וכללי ההתנהגות — אבל אתה הרי היית שם; האם התובנה שלך כיום באמת 

אינה תלויה בכל הדרך שעשית עד כאן?

לכאן? אנחנו הולכים בדרך בחיים, וכאשר  שם כדי להגיע  האם היה צורך לעבור 
אנחנו מסתכלים לאחור ורואים את הדרך שעשינו עד שהגענו לכאן, אנחנו רואים 
שביל ברור שמוביל למקום ולמצב בהם אנחנו עכשיו נמצאים, ואנחנו חושבים שכל 
פנייה בדרך וכל פיתול וכל עיקול היו הכרחיים. אבל האמת היא שאפשר היה להגיע 
לאותו המקום בדרכים רבות ושונות, וזה פירוש האמירה שבדרך אין הכרח בגלימת 
הנזיר ובמורה ובקהילה — בסיפור המסוים האישי שלי היה הכרח לעבור דרך גלימת 
הנזיר, פשוט כך זה קרה, והייתי שם עד שהבנתי את המהות של תשומת־הלב; אבל 

אפשר להגיע אל אותה תובנה גם דרך סיפורים אחרים.

הדרך של כל אדם היא דרך ייחודית עבורו, ואין נוסחאות שנכונות עבור כולם. הדרך 
שלי הובילה אותי אל המנזר, אבל עבור אנשים אחרים לא זו הדרך — הם לא ילמדו 
שם, זה לא מקום של התפתחות וצמיחה עבורם. לכל אדם הדרך שלו, ובכל דרך 
אפשר להבין ולהיות חופשיים לאהוב — יש שפע של דרכים לחיים בתשומת־לב, יש 
דרכים רבות להתעורר לחיים. דרך גלימת הנזיר היא הסיפור שלי, אבל אין דרך אחת 
ויחידה כדי להגיע אל בודהיצ׳יטא, התעוררות הלב והוויה קשובה לחיים — אין דרך 
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אל בודהיצ׳יטא מפני שהיא אינה מצויה במקום ומצב מסוימים אלא בכל מקום בו 
אנחנו באמת ערים; אין דרך כדי להגיע לשם מפני שרק כאן ועכשיו יש חיים, וכאן 

ועכשיו כבר אנחנו נמצאים.

תשומת־הלב אינה תלויה בתנאים, ולכן אין דרך כדי להיות ערים — אין דרך שמובילה 
לשם, מפני שתשומת־לב אינה מצויה במקום מסוים; היא אינה מצב מסוים אלא היא 
הגישה לכל המצבים שאנחנו פוגשים, הגישה בה אנחנו פוגשים את החיים, עכשיו 
ובכל רגע מחדש. ההבנה של תשומת־הלב היא המהפך של הרגע הזה, הדברים באמת 
פשוטים — רק כאן ועכשיו אפשר להתעורר לחיים, בכל רגע מחדש להיות קשובים 
לחיים, להיות באמת בחיים; רק עכשיו, ברגע הזה, בכל רגע מחדש, אפשר לאהוב 

ולהיות חופשיים — זה המהפך של ערות, היא דרך קשב לחיים.

וזו אותה  ״דרך גלימת הנזיר״, משמע — היתה דרך לפני הגלימה וחיי הנזירות, 
הדרך שממשיכה גם אחרי הגלימה; הדרך הובילה אל גלימת הנזיר, והדרך ממשיכה 
הלאה, דרך ומעבר ומבעד לגלימה — עם־או־בלי הגלימה, להיות־או־לא־להיות 
נזיר, זו פשוט לא השאלה… אל המנזר והלאה מהמנזר, זה בדיוק אותו הדבר; אל 
הגלימה והלאה מהגלימה, זו אותה התנועה — זה לא ללכת ולחזור אלא זו אותה 
המהות: פשוט לחיות בדרך קשב לחיים, דרך של יראת כבוד לחיים — ומה עוד 

אנחנו מבקשים?

ומה הלאה? לאן אתה הולך מכאן? אל מה?

הלאה משם, הלאה לכאן, ועכשיו. ה-״אל״ האמיתי אינו שם, ה-״אל״ האמיתי היחידי 
הוא תמיד אל כאן, ועכשיו — צעד אל הלא נודע. הלאה — אל תשומת־לב כאן 
ועכשיו, הוויה קשובה; הלאה לכאן — מכיון שהמהות של הדרך כולה היא הרגע הזה, 
העכשווי; והגישה בה אנחנו מתייחסים לכל מה שאנחנו פוגשים, הדרך בה אנחנו 
עכשיו פוגשים את החיים — זה המהפך של הרגע הזה: כאן ועכשיו, כל רגע מחדש 

הוא אפשרות והזדמנות להתעורר לחיים, להיות באמת בחיים.

התשוקה  לאמת,  הכמיהה  הלב,  התעוררות  בודהיצ׳יטא,  היא  הדרך  של  המהות 
לחיים; היא גישה גלויה ופנויה וקשובה לכל הדברים, היא חופש פעולה קשובה 
בלב החיים. בודהיצ׳יטא היא הרצון והיא גם היכולת להתעורר לחיים, להיות באמת 
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בחיים, והיא הרצון והיא גם היכולת לפעול בחמלה ולעזור לאחרים. בודהיצ׳יטא היא 
החופש לאהוב את החיים, משמע לאהוב את עצמנו וגם אחרים — אבל לאהוב לא 
רק ברגש או רעיון, אלא לאהוב ממש במעשים. בודהיצ׳יטא היא החופש לאהוב בכל 
מצב, עכשיו ובכל רגע מחדש, ללא תנאים; אבל בודהיצ׳יטא אינה רק כוונה, אלא 
היא חייבת להתממש בפעולה — היא החופש לעזור גם לאחרים להיות חופשיים; 
זו העזרה הטובה ביותר, זו המתנה הנפלאה ביותר של החיים שאנחנו יכולים לתת 

לאחרים.

בודהיצ׳יטא היא אהבה של החיים, אהבת אמת שאין בה אפליה, בעד ונגד, והיא אינה 
תלויה בתנאים — אהבה אמיתית אינה עסקת חילופין, לאהבה אין אויבים. אהבת 
אמת אינה רגש או אידיאל נעלה — אהבה היא פעולה קשובה ממש כאן ועכשיו בלב 
החיים, פעולה שיש בה הבנה וחופש ושמחה, שלום וחמלה והכרת תודה — אהבת 
אמת היא החופש לעזור גם לאחרים, לעזור להם להתעורר לחיים, לעזור להם לאהוב 
את החיים ולעזור גם לאנשים נוספים. בודהיצ׳יטא היא איכות החיים הערים — היא 
מהפך שלם בסדר העדיפויות בחיים, מה שאנחנו באמת רוצים, סדר חדש בחיים. 
בודהיצ׳יטא, משמע חיים ערים — להיות קשובים לניגון של החיים, להיות חופשיים 

לנשום את הנשימה של החיים.

זו העובדה הראשונה והאחרונה של החיים, זה המהפך של הרגע הזה: עכשיו אנחנו 
כאן, כפי שאנחנו — כאן ועכשיו אנחנו חיים; והחופש היחידי האפשרי הוא החופש 
להיות ערים, החופש לפגוש כאן ועכשיו את החיים; החופש לאהוב כאן ועכשיו את 
עצמנו כפי שאנחנו וגם אחרים שחיים יחד איתנו — החופש לאהוב את החיים, ללא 

אפליה וללא תנאים.
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על נזירים ובעלי בית
אילן לוטנברג

כל מי שיצא לחיפוש הרוחני והחל לצעוד בדרך הבודהיסטית, אינו יכול שלא לשאוב 
השראה מהמורה הגדול שהורה את הדרך הזו. לפי המסורת, הבודהה נולד לתוך 
עולם של עושר, שפע, הבטחה לעתיד חסר דאגות. בעקבות המפגש שלו עם ארבעת 
השליחים השמימיים — אדם זקן, אדם חולה, גוויה שמובלת אל הקבר, וסגפן, או 
מחפש רוחני — הוא החליט לעזוב את חיי הארמון ולצאת לחיים של חסר בית, 

בחיפוש אחר האמת שתוביל לקיצו של הסבל.

כשהפך למתבודד, הבודהה יצא למעשה מחיי ה״עולם״ הזה משהבין שכאן לא ימצא 
את התשובה לאותה תחושת אי־נחת בסיסית בחיים שמלווה את כולנו. אבל ברגע 
ההארה שלו, אחרי שבועות של צום שבמהלכם הרעיב את עצמו כמעט עד מוות, 
הוא החליט לקבל קערית מזון מנערה שחלפה לידו ומצוקתו של הסגפן הגווע נגעה 
לליבה. מילותיו הראשונות לאחר שהשיב את נפשו היו — כמה זה נפלא, הדברים 

״מוארים״ בדיוק כפי שהם.

מכאן נולדה ״דרך האמצע״ המפורסמת; הבודהה היה ב״עולם״ בקיצוניותו האחת 
ומחוץ ל״עולם״ בקיצוניותו האחרת, וגילה שלחיות באופן מואר, זה להבין ששום דבר 
אינו מתקיים בפני עצמו במנותק מדברים אחרים. באשמורת אותו הלילה הוא הגיע 
למסקנה שאם ברצונו להשתחרר ממעגל הסבל הקיומי עליו להיפתח לאותו תהליך 
מסתורי ומופלא של התהוות הדדית והשתנות אינסופית, של ריבוי פנים והלכי רוח, 
שאנחנו קוראים לו חיים. הוא גם הבין שהקושי שלנו לראות את המציאות בדיוק 
כפי שהיא ולא כפי שהיינו רוצים לראותה הוא שמייצר את הסבל שלנו. אם נוכל 

להתעורר אל האמת הזו נוכל גם להשתחרר.

משהחל ללמד את תורתו — רק אחרי היסוסים רבים, מכיוון שידע כי הדרך הזו אינה 
פשוטה להבנה ורדיקלית — החלו להתאסף סביבו שומעים ותלמידים, שרובם נטשו 
את חיי המשפחה והבית כדי להתמסר באופן מוחלט לאימון התובעני הזה. ולמרות 
שהבודהה אף פעם לא התנה את האפשרות להגיע להארה בהתנזרות מחיי העולם 
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הזה וגם לימד לא מעט בעלי משפחה ובית, עדיין שזורים הכתבים באמרות שלכאורה 
לא מותירות ספק לגבי העדפותיו.

״חיי בעל הבית הם כמו שביל מאובק, זרוע מכשולים, בעוד שחיי הפרישות הם כמו 
השמיים הפתוחים״, אומר הבודהה.

כבני התרבות המערבית שמתרגלים את הדרך הבודהיסטית, אנחנו ניצבים בפני אתגר 
גדול — האם אנשים שהמטרה העיקרית של חייהם היא השחרור, יכולים לעשות זאת 
מבלי להפוך לנזירים. והשאלה הזו — איך אפשר להשתחרר, להגיע לראיה בהירה 
כזו של המציאות, מבלי לנטוש את העולם הזה, על קסמיו ופיתוייו — עומדת בפני 
כולנו, שלוקחים פסק זמן מהמחויבויות של חיי היום־יום, העבודה, המשפחה והבית, 

הולכים לריטריטים, טועמים מההתנסות הזו.

משום שאם אנחנו מגדירים מצב של ערות, או חופש, כמצב שבו התודעה אינה 
נאחזת בשום דבר, אינה מזהה שום דבר כ״אני״ או ״שלי״, אפשר להגיע אליו בשתי 

גישות:

האחת היא תרגול מיומן של מדיטציה, כלומר, מיקוד התודעה בעולם התופעות 
של  והמוצקות  הקביעות  אשליית  מתמוססת  שבאמצעותו  שלנו,  וההתנסויות 
הדברים. אנחנו מבינים שפשוט אין במה להיאחז. לשום דבר, לשום תופעה פיזית 
או מנטלית, אין קיום עצמי מובחן ונפרד מכל שאר התופעות. זו רק אשליה, תפיסת 
מציאות שגויה שאנחנו נאחזים בה בנסיון לקבע את ההשתנות המתמדת הזאת, 
להכניס סדר בכאוס הזה, להבטיח לעצמנו שאנחנו קיימים. אם יש ״מישהו״ שתופס, 

ממשיג, חומד או סולד מ״העולם״ הזה, שם בחוץ, ה״מישהו״ הזה הוא ״אני״.

אבל במציאות, אומר הבודהה, אין ״דברים״. מחשבה, גל בים, נביחת הכלבים, הדף 
הזה שעליו כתובות המילים האלה, מידת העניין או השעמום שהן מעוררות במי 
שקורא אותן כעת — כולן תופעות שמופיעות וחולפות. זה לא ״אני״ שעושה משהו. 
הבודהה קרא לתובנה הזאת אנטה. אין־אני, לא כי אני לא קיים, אלא מכיוון שגם 

ה״אני״ הזה הוא בדיוק כמו כל מופע אחר של המציאות.

הגישה השניה היא חוויה ספונטנית וייחודית של טבעה הריק של התודעה עצמה. 
גישה זו נדירה יותר ואנשים שחוו את התמוטטות קליפת האגו שלהם, מדווחים על 
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זעזוע עמוק וסבל בל יתואר, שנלווים לקריסת החומות שמפרידות בינינו לבין העולם. 
כדי שלא להרחיק עדות למחוזות שאינם נגישים לנו, נציין רק את רמאנה מהארשי 
זמננו, שהם עדות חיה לכך. רק לאחר שוך ההלם הראשוני,  בני  ואקהרט טולה, 
הסתגלו אותם אנשים לשהות במצב שבו נעלמת תפיסת המציאות הדואלית הרגילה 

שלנו והדממה שממנה נולדות כל התופעות הופכת להיות ביתם הטבעי.

בשתי הגישות, התוצאה היא ״הליכה מעבר״. אם להשתמש במונח שבו דיבר הבודהה 
כּות״, הכוונה  על עצמו — טטהאגטה — שפירושו המילולי הוא ״זה שבא והולך בּכַ
כּותן של כל התופעות, בטבען האמיתי שמעבר  היא למי שחי בעולם מתוך הכרה בּכַ

לגבולות שהמילים מציבות להן, מעבר להגדרות שבהן אנו תוחמים אותן.

וצריך להבין היטב למה אנחנו מתכוונים ב״הליכה מעבר״ — האם מדובר על אטימת 
דלתות החושים, על מעבר למצב הכרה אחר והתנתקות מהאדמה הזאת, או על 
הליכה מעבר להזדהות עם ה״אני״, שנוצרת כתוצאה מזיהוי היבטים שונים של 
ההתנסות שלנו כ״אני״, ״עצמי״, ״שלי״. משום שזו ההבנה העמוקה של ריקות 
ְנַיא — ולא של מצב הכרה שונה או  המושג הזה. תובנה כזו היא פרי של חוכמה — ּפַ
מימד אחר. והביטוי של החוכמה הזאת יכול להיות באופנים שונים ובמקומות שונים 

— תוך מעורבות מלאה בעולם, או במערה מבודדת על הרי ההימלאיה.

כשהבודהה בגלגולי חייו הקודמים התבודד במערה, מן הבחינה החיצונית האקט הזה 
נראה כמו התנתקות מהעולם. אבל אם בוחנים את ההארה שבה הוא זכה כתוצאה 
מההתבודדות שלו ואת החמלה העצומה שבזכותה החליט להקדיש את שארית חייו 
כדי להנחיל את החוכמה הזאת לאנשים אחרים, קשה לומר שהוא התכחש לעולם, 

אלא להיפך.

מכיוון שגם אם הבודהה חי כנזיר, הנקודה המכריעה היא איך הוא חי — חופשי או 
משועבד. כי תרגול רוחני משמעותו שחרור התודעה מהיצמדות לתפיסות ואמונות, 

לרעיונות ולדעות, לנטיות והרגלים, שתמיד גורמים לנו לסבל.

ומהו ״העולם״ שעליו אנחנו מדברים? עולם הצרכנות האמריקאי שמעצב אפילו את 
מסגרות ההתייחסות שלנו למציאות שסביבנו? או האדמה שאנחנו מהלכים עליה 

כיצורים חיים?
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אי אפשר להתנתק מהעולם כל עוד יש נשמה באפינו. יש הבדל עצום בין עמדה של 
detachment שמשמעותה ניתוק, היבדלות, אדישות, חוסר עניין, לבין גישה של 
אי היצמדות — non-attachment — שמאפשרת להיות נוכח באופן מלא בחיים, 
אך מבלי להיאחז בשום דבר. כאן מתחברות החוכמה והריקות. החיבור הזה מוליד 
את החוכמה ואת החמלה, שתמיד שלובות זו בזו על פי התפיסה הבודהיסטית. זה 
למעשה השחרור או החופש שאליו מכוון הבודהה, ואנשים שונים יבטאו את החופש 

הזה בדרכים שונות.

מה שמרתק בתהליך הזה הוא, שככל שהתרגול שלנו הופך להיות יותר כנה ורציני, 
ויותר מעודן, רק אז אנחנו מתחילים לגלות את הרבדים  יותר  ככל שהוא נעשה 
העמוקים שלו. אנחנו לומדים להבין היכן אנחנו נמצאים ומה נדרש מאיתנו כדי 
להתעורר. מכיוון שכל אחד מאיתנו מגיע לעולם במצב קארמטי שונה, ולכן גם הדרך 

של כל אחד מאיתנו שונה.

יכול להיות מישהו שחייו בעולם הם כל כך ריקים וחסרי משמעות, מלבד הריצה 
אחרי החומר והנסיון להשיג עוד ועוד מקסמי העולם כדי להרגיע את הפחד הקיומי 
שלו, שהדרך שלו תהיה להינתק מהעולם הזה ולהכיר מציאות אחרת, שבה אין 
כדי  ״מוות־בתוך־החיים״  חוויית  אולי  צריך  כזה  אדם  האלה.  לדברים  משמעות 
להתעורר. טלטלה עזה — גירושים, מחלה, אובדן הזהות העצמית שלו, של כל מי או 
מה שהוא חשב את עצמו — יניעו אותו לנסות ולמצוא את הגרעין של החיים בתוכו.

אחרים, שהשאלות האלה כבר מנקרות בליבם, שהחיפוש אחר משמעות שמעבר 
לקיום הגשמי שלהם מטלטל אותם בין דרכים רוחניות שונות, יכולים לעבור התנסות 
ולדעת בתחושה  מדיטטיבית עזה, לקרוא טקסט קדוש, להקשיב למורה מסוים 
שמעבר למילים כי הם הגיעו הביתה. למקום שמתאים ונכון להם. ואז להתחיל 

לתרגל. מה לתרגל? איך לחיות את החיים כפי שהם.

ג׳ק קורנפילד אומר שההקרבה הנדרשת בחיי המשפחה היא בדיוק כפי שנדרש 
בכל מנזר — תרגול של ויתור, סבלנות, יציבות ונדיבות. אבל היכולת להפוך את 
חיי המשפחה ל״דרך״ הרוחנית שלנו לא נולדת מעצמה. למרות שבסופו של דבר 
המשפחה יכולה להיות הסנגהה שלנו, אסור לשכוח שבלי שנים של תרגול ופיתוח 
מודעות עצמית, בלי מיומנויות של חקר והתבוננות, קשה לעשות את האינטגרציה 

הזאת. כל מי שנמצא בדרך הרוחנית כבר למד על בשרו שאין קיצורי דרך.
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אבל מהי המשמעות של להפוך את חיי המשפחה ל״דרך״, את חיי היום־יום לתרגול 
רוחני?

את  המודעות,  את  הלב,  תשומת  את  המלאה,  הנוכחות  את  מתרגלים  אנחנו 
ההתבוננות, כדי שכאשר נקום מהכרית ונהיה עם הילדים שלנו כשהם מעצבנים או 
מתישים אותנו בדיוק כשאנחנו צריכים להתרכז במשהו, או כשניתקל בעבודה או 
ברחוב או בכל סיטואציה שתהיה לא בדיוק כפי שרצינו — נוכל להיות גם שם באופן 

מלא, נוכחים, קשובים, ערים.

כשאנחנו מבינים למה התכוון הבודהה, אנחנו לומדים שהתרגול והחיים תמיד מזינים 
זה את זה — אנחנו לומדים להיות בעלי חמלה בתרגול, אבל מתרגלים את החמלה 
הזאת בעולם, בקשר שלנו עם אנשים אחרים, כי אין שום משמעות למושג הזה 

מלבד יחסי הגומלין האלה.

הצורך לעצור, לסגת )retreat( מחיי היום־יום כדי ללמוד את ״עצמנו״, יכול ללבוש 
צורות שונות בעידן המודרני. אבל תמיד השאלה החשובה היא האם החירות, במובן 
שאליו חותר הבודהה, היא המניע העיקרי שלנו בחיים. ברגע שאנחנו מציבים את 
השאלה באופן הזה הדרך היא כבר שאלה אחרת, יותר של אמצעים ופחות של מהות. 
גם בכתבים מסופר על נזיר שחי במערה שטוף תאוות ותשוקות, ובעל בית שגר 
בארמון אך תודעתו חופשית ומשוחררת. הנסיבות החיצוניות, ה״צורה״ של הויתור, 
צריכה לתמוך בתהליך הפנימי, אחרת אין לה שום משמעות. כך שנקודת ההתייחסות 
הנכונה לבחינת הסוגיה הזו צריכה להיות תמיד — מה תומך בויתור על המשקעים 
המנטליים שמזהמים את התודעה שלנו וגורמים לנו לסבל? על מה אנחנו צריכים 
לוותר כדי שנעקור מן השורש את החמדנות, השנאה, הבורות? את זה אפשר לבדוק 

בכל מקום ובכל מסגרת. כבעל בית וכנזיר.

הדרך שהציע הבודהה לתרגול הזה היא דרך האמצע. דרך האמצע אינה מציעה 
להיות קצת בעל משפחה ובית וקצת פרוש וסגפן, קצת בעולם החומר וקצת בעולם 
הרוח — היא דרך שמבקשת למצוא מזור לסבל האנושי באשר הוא, בלי תלות בכל 

אלה — בגורל, במזל, בממשלה, במעמד או בסגנון החיים.

כאשר אנחנו מצליחים לראות באמצעות התרגול המודע והחוויה המעובדת את טבע 
הדברים כולם — ארעיים, משתנים, חולפים ונעדרי קיום עצמי — אנחנו מגיעים 
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להתפכחות מהאשליה של העולם. מהקסם שבו. מהפיתויים שהוא מציב בפנינו. 
התפכחות זו אין פירושה דחייה של העולם. היא ההבנה שלא נמצא בשום מקור 

חיצוני את הסיפוק שלנו. זה שלב הכרחי בדרך להפסקת הסבל.

כל עוד אנחנו מאמינים שעד שנמצא את האדם הנכון, את הג׳וב הנכון, את המקום 
הנכון לחיות בו, לא יגיע הקץ לסבלנו — התרגול שלנו אינו מלא, אינו שלם, וגם 
התוצאות, בהכרח, אינן מלאות ואינן שלמות. כתוצאה מההתפכחות הזו מהעולם 
אנחנו לא רוצים יותר להיאחז, להחזיק, להתנגד או לדחות שום דבר. זה לא שהנטייה 
הזאת לא קיימת ברקע, אבל אנחנו מסוגלים לא לפעול אוטומטית עם הדפוסים 
האלה, מכיוון שכבר ראינו את האמת של מקסם השווא של העולם. עד שלא נגיע 

לשלב הזה, לא נוכל באמת להתקדם במסע הרוחני שלנו.

ברגע שנבין כי הניכור הזה בינינו לבין אחרים, בינינו לבין העולם, הוא תוצר של אותה 
ראיה שגויה של המציאות שמייצרת את הסבל — נבין גם כי הוא אינו הכרחי. אבל 
אם מקור הסבל הוא בתודעה, הרי שגם המקור לשחרור מהסבל הוא בתודעה, ולשם 
כך נדרש תרגול. בהאוונא, שפירושה אימון או פיתוח התודעה, היתה ה״תגלית״ 

הגדולה של הבודהה.

ואת זה אנחנו יכולים, וחייבים, לתרגל בכל מקום. רק אז נוכל להבין שאנחנו לא 
יכולים להפריד את עצמנו מהעולם — בין אם כנזירים ובין אם כבעלי בית. רק אז 

נוכל להבין שזו לא השאלה הנכונה. רק אז נוכל לחיות בעולם בשלום.
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הדרשה על הנזיר שחי לבד
תרגום: מאיר זוהר

מקור: ״חופן של עלים״ — לקט מתורתם של הבודהה ותלמידיו.

 Samyukta Agama 1071. corresponds with Theranamo Sutta, Samyutta  :מקור
Nikaya 2, 282 (the Elder Discourse)

פעם שמעתי מילים אלו של הבודהא כאשר הוא שהה במנזר שבחורש ג׳אטא, בעיר 
שראבאסטי. באותו הזמן היה נזיר ששמו תארא, שפירושו ׳הנזיר הבכיר׳, אשר תמיד 
העדיף להיות לבד. הוא תמיד שיבח את חיי הבדידות. הוא קיבץ נדבות לבד וישב 

להתבונן לבד.

יום אחד קבוצת נזירים באה לבקר את הבודהא. לאחר שבירכו אותו בכבוד ובהוקרה, 
הם השתחוו אפיים ארצה לרגליו, צעדו הצידה, ישבו במרחק מה ואמרו, ״המבורך, 
ישנו נזיר בכיר בשם ׳תארא׳ אשר תמיד מעדיף להיות לבד. הוא תמיד משבח את 
חיי הבדידות. הוא הולך לכפר לבדו לקבץ נדבות, חוזר לבדו מן הכפר ויושב להתבונן 

לבד״.

הבודהא אמר לאחד הנזירים, ״אנא גש למקום בו גר הנזיר תארא ואמור לו כי אני 
חפץ לראותו״. הנזיר ציית. כאשר הנזיר תארא שמע את בקשתו של הבודהא הוא 
בא ללא דיחוי, השתחווה אפיים ארצה לרגלי הבודהא, צעד הצידה וישב במרחק מה.

המבורך שאל את הנזיר תארא, ״האם זה נכון שאתה מעדיף להיות לבד, משבח את 
חיי הבדידות, הולך לקבץ נדבות לבד, חוזר מהכפר לבד ויושב להתבונן לבד?״

הנזיר תארא ענה, ״זו האמת, המבורך״.

הבודהא שאל את הנזיר תארא, ״כיצד אתה חי לבד?״

הנזיר תארא ענה, ״אני חי לבד — איש אינו חי עימי. אני משבח את חיי הבדידות. 
אני הולך לקבץ נדבות לבד, אני חוזר מהכפר לבד ואני יושב להתבונן לבד. זה הכל״.
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הבודהא לימד את הנזיר כך: ״ברור שאתה אוהב לתרגל ולחיות לבד, איני רוצה 
להכחיש זאת, אך ברצוני לומר לך שיש דרך נפלאה ועמוקה יותר לחיות לבד. זו הדרך 
של התבוננות לעומק הדברים כדי לראות שהעבר אינו קיים עוד והעתיד טרם הגיע. 
זו הדרך לשכון בנינוחות בכאן ובעכשיו, חופשיים מכל תשוקה. כאשר נחיה כך אין 
כל היסוס בליבנו. נוכל לשמוט כל חרדה וחרטה, ולנתק את הכבלים אשר מונעים 
מאיתנו את החופש. זאת היא הדרך הטובה יותר לחיות לבד. אין דרך נפלאה יותר 

לחיות לבד מדרך זו״.

ואז המבורך סיכם את דבריו:

״התבוננות בחיים לעומקם
מאפשרת לנו לראות בברור את הדברים כולם.

ניתן להשתחרר מכל תשוקה
ולחיות חיים של שלום ושמחה,

ללא שיעבוד לדבר —
זאת היא הדרך לחיות באמת לבד״.

כך לימד הבודהא, והנזיר תארא חש שמחה לשמע תורתו. הוא השתחווה אפיים 
ארצה בכבוד ובהוקרה, ונפרד לשלום.
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שותפים סמויים: הסגפנות בצ׳אן 
בודהיזם

 צ׳ואן ג׳י
אב מנזר הונג פה, דרום סין

תרגום: שרית שץ
Silent partners: Asceticism in Chan Buddhism, Chuan Zhi  :מקור

הסגפנות הפכה להיות מאופיינת בתרבות של ימינו כצורה קיצונית של תרגול דתי; 
במיוחד במצבי פרישות מהחברה, וכצורה קיצונית אף יותר של התכחשות עצמית. 
יתכן שנעלה בעיני רוחנו דמותו של נזיר היושב על רצפת עפר, צלעותיו מזדקרות 
החוצה, עיניו שקועות בחוריהן וזקנו רוחש כינים. או, יתכן שנדמיין נזיר החי הרחק 
בהרים, שלא דיבר עם נפש חיה במשך שנים רבות, והוא מתקיים על כמות זעומה 

של מזון אותה הוא יכול להשיג אך בקושי מלקט וציד בסמוך למקום הימצאו.

כ״התכחשות  סגפנות  מגדירים   dictionary.com כמו  מילוניים  מקורות  אפילו 
ונוקשה; הימנעות קיצונית; צנע״. מילון מרים וובסטר מתקרב  עצמית מחמירה 
יותר למשמעות המקורית של המונח: ״תרגול הכחשה עצמית נוקשה כאמת מידה 

למשמעת עצמית ובמיוחד למשמעת רוחנית״.

איכשהו, אנשים החלו מחליפים את המונח ״קיצוני״ ב״מחמיר ונוקשה״, ולפיכך 
מפחיתים במשמעות ובחשיבות של הסגפנות לצורך השראה רוחנית ומטילים עליה 
צל כבד תוך הכללתה במימד של הטירוף האנושי. ככל שהתרבות המודרנית בה אנו 
חיים ממשיכה להיות מושפעת מרשמים פופולאריים של אוכלוסיות כלליות של 

אנשים, כך עומק ההבנה שלנו לגבי תרגולים רוחניים מורכבים הולך ופוחת.

את הסגפנות בצ׳אן בודהיזם יש להבין כתרגול של התנתקות יזומה מצדו של הפרט 
על מנת לסייע לו או לה להתגבר על כאב וסבל: כתרגול המביא תובנה רוחנית — 

שלווה ואושר — לחיים הכמהים לכך.
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בדיוק כפי שהחיפוש אחר תובנות רוחניות בא לידי ביטוי בכל רמה של ״אינטנסיביות״ 
החל מחוסר עניין מוחלט וכלה בעניין רב ועמוק ביותר, כך הדבר גם לגבי הסגפנות.

במהותה, הסגפנות הינה פשוט תרגול שבאמצעותו אנו מתכחשים לסיפוק צרכי 
הוראתו  הנה  להתנתק: ההתנתקות  לנו  הסגפנות מסייעים  תרגולי  בצ׳אן,  האגו. 
החשובה והמפורשת ביותר של הבודהה, לאלה מאתנו המעוניינים לחתור לחיים 
חופשיים מכאב ומסבל. להתנתק מכל אובייקט של תשוקה והשתוקקות משמעותו, 
כל עוד האגו שלנו אוחז בהגה, לתרגל הכחשה עצמית. מכיוון שניתוק עלול להיות 
כה קשה, במיוחד כאשר אנחנו בתחילת המסע שלנו אל הצ׳אן, עלינו לכפות על 
עצמנו רמה מסוימת של ״היצמדות קפדנית״ לקוד של הכחשה עצמית שקיבלנו על 

עצמנו: כלומר, עלינו לקבל מידה מסוימת של חיים סגפניים.

הקורא הנבון עשוי לומר: ״אך לא בכדי מכונה הזן ׳הדרך האמצעית׳! אנחנו לא 
מיישמים קיצוניות״. אכן כך הדבר. אנחנו לא פועלים מתוך קיצוניות — אנחנו לא 
פוצעים את עצמנו, אנחנו לא צמים עד שנהפוך לשלדים מהלכים, איננו אוכלים 
מזון הניתן לנו אך ורק בקעריות הנדבות… תרגולים ספגניים ״קיצוניים״ אלה, אינם 
חלק מדרכו של הזן. אך תרגולים סגפניים אינם צריכים להיות קיצוניים. כמעט כל 
מי שמתחיל לצעוד במסע הצ׳אן, נזקק למידה מסוימת של תרגול סגפני על מנת 
להתחיל את התהליך של ההתנתקות מחיינו הארציים, המותנים. עד איזו מידה, בכל 
אופן,זהו דבר אישי לחלוטין, תלוי בנטיות שלנו, בכוח הרצון ובלהיטות ״לחצות את 
הגבולות״. תהליך זה יכול להתחיל בהשלכת מכונת הגילוח החשמלית שלנו לטובת 
סכין הגילוח המכאני הישן והטוב. או שהוא עשוי להתחיל במכירת כל החפצים 
הנמצאים ברשותנו,תרומת הכסף לצדקה והיעלמות אל ההרים המבודדים. כל אלה 

תקפים, כל אלה בעלי ערך כל עוד אנו מעריכים נכונה את צרכינו.

הסגפנות  מידת  לגבי  נכונה  עצמנו  את  ולאמוד  להעריך  הדבר שעלינו  משמעות 
הנדרשת לנו — אם ניזכר בהוראותיו של בודהה — ההתנתקות הינה המפתח הנדרש 
כדי לפתוח בפנינו את שערי הנירוונה — החופש מהשתוקקות. אם עלינו להתרחק 
באופן מוחשי משגרת היומיום שלנו, מהמכוניות ומכשירי הטלוויזיה והמחשבים 
שלנו, על מנת להתנתק מהם, אז זה מה שאנו, כבודהיסטים, מחויבים לעשות. אם 
עלינו לפרוש מן החברה ל זמן מה כדי ״להתעשת״, כדי לנקות את תודעתנו ולגלות 
את עצמנו, אזי זה מה שעלינו לעשות. מתוך החוויה האישית שלי ומתוך שיחותיי 
עם אחרים, המידה של הדבר הנה תולדה של תחושה פנימית, או אפילו סוג של 
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הוראה פנימית המכוונות אותנו לנקיטת פעולה מסוימת. מתחברת לכך תחושה של 
״נכונות״ פנימית, ואותה ״נכונות״ פנימית מועצמת ברגע שהחלטנו ואנו יוצאים 

לדרך.

יתכן שהדרך שלנו תהיה מתונה, או שהיא תהיה קיצונית. אם הקול הפנימי שלנו 
אומר לנו למכור את כל חפצינו על מנת להתנתק מהם, אזי גם זה הנו מה שיהיה עלינו 
לעשות אם אנחנו מחויבים באמת ללכת בנתיב הזן… אך הכל תלוי בנו. אם כוח הרצון 
שלנו חזק מספיק כך שנוכל להתנתק מבלי להשליך הכל, אזי תהליך ההתנתקות 
מושג בשלמותו: אנו מסוגלים לחיות עם חפצינו ללא היצמדות אליהם. אך אם עלינו 
להיפטר מהדברים בכדי להתנתק מהם, אזי נעשה זאת ונגיע להתנתקות באופן זה — 
כל עוד איננו ״כמהים״ לדברים אותם השלכנו. אם השלכנו ויש בנו כמיהה לדברים 
אותם השלכנו, אזי תהליך זה לא השיג מאומה. עלינו לזכור שסגפנות הנה אמצעי 
להשגת מטרה ומטרה זאת הנה התנתקות. אל לנו ללכת בנתיב של הסגפנות כדי 

לחיות על פי הזן, אנחנו הולכים בנתיב הסגפנות במטרה להתנתק.

אך השחרור של עצמנו מכל החפצים שלנו אינו נעשה רק לצורך ההתנתקות מהם, 
אלא כדי לאפשר לנו להשיג משהו בעל ערך. לדוגמא, אנחנו יכולים למכור את 
המכונית שלנו כדי לכפות על עצמנו ללכת יותר, או לנסוע יותר על אופנים. אנחנו 
משפרים בכך את בריאותנו, תורמים פחות להתחממות הגלובלית ומכווננים יותר 
לצרכיו של כדור הארץ. ערך נוסף יכול להיות החיבור שלנו לבודהה שבתוכנו, כפי 
שהדבר מודגם על ידי איש דת מהמסדר שלנו שהחליט להשליך את נעליו לטובת 
הליכה ברגליים יחפות. איש דת אחר המכיר אותו היטב כתב: ״הוא לא נעל נעליים 
מזה למעלה משש שנים. הוא נושא בכיסו זוג סנדלי אצבע, כדי לספק את דרישתם 
של מנהלי מסעדות, בעת הצורך, אך בכל המצבים האחרים הוא משאיר אותם בתוך 
הר לאסן  ורק לאחרונה העפיל לפסגת  יחפות  ברגליים  בדרכים  נוסע  הוא  כיסו. 
שבקליפורניה. הוא מרגיש שבאופן זה הוא מכיר את האדמה באופן אינטימי הרבה 
יותר מכל אדם אחר הנועל נעליים על רגליו״. אם כך, האם ניתן לומר שהוא שחרר 
את עצמו מנעליו על מנת להתנתק מהן? לא. כוונתו להלך על פני האדמה ברגליים 
יחפות, עולה בקנה אחד עם רוחו הטהורה של הזן — לגלות את הבלתי ידוע — 
להתחבר אל האדמה בדרך ישירה ופיזית, דרך אשר מסייעת לחבר את הנפש — 
העצמי הרוחני שלנו — אל האדמה, ובכך לשוב חזרה אל עצמנו. מתוך תובנה אישית 

גדולה, הוא הבין שנעליו היוו מחסום לידיעה העצמית שלו.
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כמה מה״דברים״ הנמצאים בבעלותנו, הפעילויות אותן אנו עושים, מהווים מחסום 
לידע, ל״חיבור״? אחת מאמירות הזן האהובות עלי ביותר היא: ״אל תותיר אבן בלתי 
הפוכה״. אנו חוקרים הכל — מסתכלים מתחת לכל אבן — כדי לא לפספס מאומה. 
להרפות מה״דברים״ שלנו — מדרכינו המותנות לעשיית הדברים — היא בסופו של 
דבר הדרך היחידה לכך שהתהליך יתרחש במלואו. כאשר אנו לא פועלים כך, אנו 
נתקעים. וברגע שאנו תקועים, איננו פועלים על פי הזן. יתכן שנחיה את חיינו, אך 

לא באופן מלא, לא בחוכמה ובאושר, כפי שהיינו מסוגלים.

הסיפורים על כל מורי הזן המכובדים בסין, ביפן, בקוריאה, באירופה ובארצות הברית, 
או בכל מקום אחר, משובצים בסיפורים על חייהם הסגפניים. מיסטיקנים מצויים, 
מעצם הגדרתם, מחוץ לזרם המרכזי של החברה — ללא כל קשר לדרך בה אנו חיים, 
התודעה שלנו, הרוח שלנו, הנשמות שלנו, מאפשרות לנו להמריא מעלה, רחוק אל 

מרחב החופש. לא קיימות כל מגבלות.

סגפנות יכולה לקבל משמעות עמוקה, אך הדבר תלוי היכן אנו מצויים בנתיב הרוחני. 
בתחילה, אנו מבצעים התאמות שונות בחיי היומיום שלנו במטרה לפשט את חיינו. 
חיים פשוטים מאפשרים לנו את הזמן והמרחב להם אנו זקוקים בכדי לבצע את 
עבודת הפרך של העבודה הרוחנית. באמצע, הסגפנות נותנת לנו את החופש לו אנו 
זקוקים, כדי להגיע למקומות עמוקים יותר בעצמנו, אותם גילינו בגיחות הקודמות 
שלנו לעבר ההתנתקות. בשלב מאוחר יותר, הסגפנות נעלמת והיא מובנת אך ורק 
בגדר אמצעי שהביא אותנו למקום בו אנו נמצאים — מקום בו אין עצמיות, אין 
הפרדה. מכונית או לא מכונית, אין כל הבדל. בית או לא בית, אין הבדל. כאשר 
העצמי עבר התמרה מלאה, אין לסגפנות כל משמעות — אין צורך להתכחש לדבר 
שכבר לא תופס שום מקום בחיינו. הסגפנות תלויה לחלוטין באגו־עצמי דומיננטי. 
היא תלויה בתחושה שלנו של נפרדות, של זהות אישית, ובכמיהה להתעלות מעבר 

למצב הזה.

מצד שני, ישנו אתגר גדול עבור מתרגלים רבים בהיצמדות שלהם לתרגולים הסגפניים 
שלהם. כפי שהזכרנו קודם לכן, היצמדות יוצרת תחושה של אינדיבידואליות, של 
נפרדות. כל עוד אנו צמודים לדבר כלשהו, אפילו לתרגולים סגפניים, אנו נתקעים 
בדפוס. התרגולים הסגפניים הופכים להיות לזהות שלנו ושם אנו קופאים על שמרינו. 
ברגע שאנו תקועים, אנו מפסיקים לפעול על פי הזן, ואני לא מדבר כמישהו שמעולם 
לא היה תקוע, או כמישהו שהוא מעל ל״תקיעות״. הדבר הזה עלול להתרחש בכל 
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ולנקוט  ל״תקיעות״  מודעים  להיות  הוא  החשוב  הדבר  הרוחני.  המסע  של  שלב 
באמצעים על מנת להשתחרר ממנה.

תחתית הטופס

אנו משתמשים בתרגולי סגפנות כל עוד אנו זקוקים להם, אך ברגע שאנחנו מתחילים 
לחוש יותר מידי נוח אתם ואנחנו הופכים להיות תלויים בהם, עלינו לשחרר אותם 
ולהמשיך הלאה. רק בדרך זו נוכל להיות בטוחים שאנו נשארים על דרך הזן, שאנחנו 
ממשיכים לטפס במעלה ההר. במקרים שבהם תרגולים סגפני הפך נוחים לנו מידי 
ויחד עם זאת, אינו משרת אותנו יותר כאמצעי להתנתקות, שכן הוא כבר שרת מטרה 
זו, יהיה עלינו להחליט האם להמשיך בדרך זו או לא, כאשר איננו נצמדים אליו. 

במקרה כזה, לקיחה או עזיבה הן שותפות שוות־ערך וסמויות.

אם תרצה לגלות מקום למצוא בו מנוח,
ההר הקר מזה עידנים יבטיח הגנתך.

רוח קלה מנשבת בעצי האורן המבודדים,
ככל שתקרב, כך תיטיב את קולה לשמוע.

למרגלותיהם ישנו גבר בשיער מאפיר,
שפתיו נעות — הוא קורא את הואנג די ולאו דזה.

מזה עשר שנים שהוא אינו מצליח לשוב,
הוא שכח את הדרך בה הגיע לכאן.

צ׳אן מאסטר האן שן )״הר קר״(, המאה השביעית לספירה.
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התעמקות חוקרת במונח 
׳נקהאמה׳ )ויתור, פרישות(

קיטיסארו וטניסארה

האם אני באמת זקוק לזה? כיצד אוכל להקל ולפשט את חיי מדי יום? האם יש 
משהו שאני עושה אשר אני יכול לוותר עליו לטובת השימוש באנרגיה שלי בדרך 

מיומנת יותר?

למשל, ברגע של תשומת לב לכך שאני מסתבך בדאגה אובססיבית, האם ביכולתי 
לוותר על כך, להרפות, ולמצוא לעצמי מרחב שבו אוכל לשהות עם נפש משוחררת 

שאינה ניזונה מהמצב המנטלי הסוער הזה?



נירוואנה*

* בפאלי: ניבאנה
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ניבאנה עכשיו
אג׳אהן סומדהו

תרגום: כרמל שלו
 “The Island”, An Anthology of the Buddha’s teachings on Nibbana, Ajahn  :מקור

Pasanno & Ajahn Amaro

קיים קושי עם המילה ׳ניבאנה׳ והוא, שהמשמעות היא מעבר ליכולת התיאור של 
מילים. במהותה היא איננה ניתנת להגדרה.

קושי אחר הוא שבודהיסטים רבים תופסים ניבאנה כדבר שאינו בר־השגה — כדבר 
כה רם וכה רחוק שאיננו ראויים דיינו לנסות להשיגו. או שתופסים ניבאנה כיעד, 

כדבר בלתי־ידוע ובלתי־מוגדר שעלינו לנסות איכשהו להגיע אליו.

רובנו מותנים בצורה זו. אנו רוצים להשיג או להגיע אל דבר שאיננו בידינו עתה. לכן 
ניבאנה נתפסת כדבר־מה, שאם תעבדו קשה, תשמרו על סילה, תמדטו בשקדנות, 
תהפכו לנזירים, תקדישו את חייכם לתרגול, אזי אולי בסופו של דבר יהיה גמולכם 

להגיע אל ניבאנה — אפילו איננו בטוחים מה היא.

אג׳אהן צ׳ה היה משתמש במילים ׳המציאות של אי־היאחזות׳ בהגדרה של ניבאנה: 
להבין אותה מציאות של אי־היאחזות במלואה. בכך הוא שם את הדברים בתוך 
הקשר, מכיוון שהדגש הוא על התעוררות לאופן שבו אנו נאחזים ואוחזים אפילו 

במילים כמו ׳ניבאנה׳ או ׳בודהיזם׳ או ׳תרגול׳ או ׳סילה׳ או מה שלא יהיה.

פעמים רבות נאמר שהדרך הבודהיסטית היא לא להיאחז. אבל זה יכול להפוך לעוד 
אמירה שאנו נאחזים ואוחזים בה. זה מלכוד 22: לא משנה כמה תתאמצו לצקת בה 
משמעות, לבסוף תגיעו לבלבול מוחלט בגלל מגבלות השפה והתפיסה. עליכם ללכת 
מעבר לשפה ולתפיסה. והדרך היחידה ללכת מעבר לחשיבה ולהרגל הרגשי היא 
באמצעות המודעות להם, באמצעות מודעות למחשבה, באמצעות מודעות לרגש. 
׳האי שלא ניתן ללכת מעבר לו׳ הוא מטאפורה למצב זה של היות ְבֵערות ובמודעות, 

להבדיל מהמושג של התעוררות והתוודעות.
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בשיעורי מדיטציה, לעיתים קרובות מתחילים אנשים עם רעיון שווא בסיסי שעליו 
תשוקות  לו  ושיש  שנאחז  מישהו  ש״הנני  הרעיון  פעם:  אף  מערערים  אינם  הם 
רבות, ואני צריך לתרגל כדי להיפטר מתשוקות אלה ולהפסיק להיאחז ולהיצמד 
לדברים. אינני אמור להיצמד לדבר.״ זוהי נקודת המוצא שלנו לעיתים קרובות. אנחנו 
מתחילים את התרגול שלנו מהבסיס הזה, ופעמים רבות התוצאה היא התפקחות 

ואכזבה, משום שהתרגול שלנו מבוסס על היאחזות ברעיון.

לבסוף, אנו מבינים שלא משנה כמה ננסה להיפטר מתשוקה ולא להיאחז בדבר, 
לא משנה מה נעשה — נהפוך לנזיר או לפרוש, נשב שעות על גבי שעות, נצא 
לריטריטים שוב ושוב, נעשה את כל אותם דברים שאנו מאמינים כי ישחררו אותנו 
מנטיות ההיאחזות האלה — סופנו להרגיש אכזבה מפני שהתעתוע הבסיסי מעולם 

לא קיבל הכרה.

משום כך, המטאפורה של ׳האי שלא ניתן ללכת מעבר לו׳ היא בעלת עוצמה כה 
גדולה, מכיוון שהיא מצביעה על עיקרון של מודעות שלא ניתן ללכת מעבר לה. 
זה פשוט מאד, ישיר מאד, ולא ניתן להמשגה. עליכם לבטוח בכך. עליכם לבטוח 
ביכולת הפשוטה של כולנו להיות נוכחים באופן מלא וערים באופן מלא, ולהתחיל 
להכיר בהיאחזות וברעיונות שאימצנו אודות עצמנו, אודות העולם שסביבנו, ואודות 

המחשבות, התפיסות והרגשות שלנו.

הדרך של תשומת לב היא הדרך שמכירה בתנאים בדיוק כמות שהם. אנו פשוט 
מכירים ומודים בנוכחותם, מבלי להאשים אותם או לשפוט אותם או לבקר אותם 
או לשבח אותם. אנו מאפשרים להם להיות, החיובי והשלילי גם יחד. וככל שנבטח 
בדרך זו של תשומת לב, נתחיל להבין במלואה את המציאות של ׳האי שלא ניתן 

ללכת מעבר לו׳.

כשהתחלתי לתרגל מדיטציה הרגשתי שאני מישהו מבולבל מאד, ורציתי להסתלק 
ולהפוך למישהו שאיננו מבולבל, מישהו  ולהיפטר מהבעיות שלי  מאותו בלבול 
שחושב בבהירות, מישהו שאולי יום אחד יהפוך למואר. זה היה הדחף שהניע אותי 

ללכת בכיוון של מדיטציה בודהיסטית וחיי נזירות.

אבל אז, מתוך הרהור על עמדה זו ש״הנני מישהו אשר צריך לעשות משהו״, התחלתי 
לראות אותה בתור תנאי שנוצר. זו הייתה הנחה שאני יצרתי. ואילו פעלתי על יסוד 
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אותה הנחה, אז אולי הייתי מפתח כל מיני מיומנויות וחי חיים שהיו ראויים לשבח 
ושהיו טובים ומיטיבים למען עצמי ולזולת; אבל, בסופו של יום, אולי הייתי מרגיש 

די מאוכזב שלא השגתי את היעד של ניבאנה.

למרבה המזל, חיי הנזירות מכוונים כך שכל דבר מכוון אל ההווה. כל הזמן אתה לומד 
לערער על ההנחות שלך אודות עצמך ולחדור בעדן. אחד האתגרים המרכזיים הוא 
ההנחה ש״הנני מישהו אשר צריך לעשות משהו על מנת להפוך למואר בעתיד.״ 
מעצם ההכרה בכך שזו הנחה שיצרתי, זה ֶשמודע יודע שהדבר נוצר מבורות, מאי־
הבנה. כשאנו רואים ומכירים זאת באופן מלא, אזי אנו מפסיקים ליצור את ההנחות.

מודעות, אין עניינה בהערכות שיפוטיות אודות המחשבות, הרגשות, המעשים או 
הדיבור שלנו. מודעות, עניינה בידיעת אותם דברים במלואם — שהם מה שהם, בזה 
הרגע. לכן, לי עזר ביותר ללמוד להיות מודע לתנאים מבלי לשפוט אותם. בדרך זאת, 
הקארמה התוצאתית של מעשים ודיבורים מן העבר, כפי שהיא עולה בהווה, מקבלת 
הכרה מלאה מבלי להרכיב עליה מורכבות, מבלי לעשות ממנה בעיה. זה מה שזה. 
מה שעולה חדל. ככל שנכיר בכך ונאפשר לדברים לחדול על פי טבעם, ההיווכחות 

בכך נותנת לנו מידה גוברת של ֵאמון בתרגול של אי־היקשרות והרפיה.

ניתן לראות בהיקשרויות שיש לנו, אפילו לדברים טובים כמו בודהיזם, כהיקשרויות 
אשר מעוורות אותנו. זה לא אומר שעלינו להיפטר מבודהיזם. אנו פשוט מכירים בכך 
שהיקשרות היא היקשרות, ושאנו יוצרים אותה בעצמנו מתוך בורות. ככל שנהרהר 
בכך, נשמטת הנטייה להיקשרות, והמציאות של אי־היקשרות, של אי־היאחזות, 

נגלית במה שנוכל לכנותו ניבאנה.

אם נתבונן בדברים כך, ניבאנה היא כאן ועכשיו. היא איננה הישג עתידי. המציאות 
היא כאן ועכשיו. זה כל כך פשוט, אבל מעבר לתיאור. לא ניתן להעניק אותה או 

אפילו למסור אותה, ניתן רק לדעת אותה, כל אדם בפני עצמו.

כשמתחילים להבין או להכיר אי־היאחזות בתור ה׳דרך׳, ברמה הרגשית אתם עשויים 
להרגיש מפוחדים למדי ממנה. נדמה אולי שמתרחש סוג של ִאיון: כל מה שאני חושב 
שהוא אני בעולם, כל מה שאני מַדמה כיציב וממשי, מתחיל להתפרק וזה עלול להיות 
מפחיד. אבל אם יש לנו ֵאמון להמשיך לשאת את התגובות הרגשיות האלה ולאפשר 
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לדברים שעולים לחדול, להופיע ולהיעלם על פי טבעם, אזי נמצא את היציבות שלנו 
לא בהישג או בהשגה, כי אם בהוויה — היותנו ערים, היותנו מודעים.

״גוני החוויה הדתית״, מצאתי שיר  ג׳יימס  ויליאם  לפני שנים רבות, בספרו של 
שנכתב בידי צ׳רלס סווינברן )A. Charles Swinburne(. היו שאמרו כי לאיש 

היה מוח מעוות, ולמרות זאת הוא ייצר כמה הגיגים רבי־עוצמה:

״כאן מתחיל הים שאין לו סוף עד סוף העולם. היכן שאנו עומדים,
הנוכל לדעת את המגדלור הגבוה הבא אשר שוכן מעבר לגלים אלה הנוצצים,

עלינו לדעת מה שלא יָדעֹו אדם מעודו, שלא ְשָזפֹו עין אדם
…

אהה, אך הנה מזנק לב אדם, עורג אל עבר האפלה בעליצות נועזה,
…

מן החוף שאין מעבר לו חוף השוכן בלב הים.״

מצאתי בשיר זה הד לתשובת הבודהה לשאלתו של קאפה בסוטה ניפאטה:

הבא היה התלמיד הברהמין קאפה:
״אדון,״ הוא אמר, ״ישנם אנשים תקועים באמצע הזרם באימה ופחד מהשטף 
של נהר ההוויה, ומוות וניוון גוברים עליהם. למענם, אדון, אמור לי היכן יימצא 

אי, אמור לי היכן יש קרקע מוצקה מעבר להישג היד של כל הכאב הזה.״
״קאפה,״ אמר הבודהה, ״למען אותם אנשים תקועים באמצע נהר ההוויה, 

שהמוות והניוון מציפים אותם, אוַמר לך היכן למצוא קרקע מוצקה.
״ישנו אי, אי שלא ניתן ללכת מעבר לו. זהו מקום של לא־כלום, מקום שאין 
בו אחיזה ואין בו היקשרות. זהו הקץ המוחלט של מוות והתנוונות, ומשום כך 

אני מכנה אותו ניבאנה ]הכבוי[.
כאן  לחלוטין  והם משוחררים  זאת  הבינו  לב,  בתשומת  אנשים אשר,  ישנם 

ועכשיו. הם אינם משתעבדים למארה, למוות; הם אינם נשבים בכוחותיו.״

סמיוטה ניקאיה 1092–5 )על פי תרגום לאנגלית של המכובד סאדהאטיסה(.
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באנגלית, ׳לא־כלום עשוי להישמע כמו איון, כמו אפסות. אבל אפשר גם להדגיש 
את ה׳דבריות׳ )thingness( כך שהיא הופכת ל׳לא־דבר׳ )no-thingness(. כלומר 
ניבאנה איננה דבר )thing( שתוכלו למצוא. היא מקום של ׳לא־דבר׳, מקום שאין 
בו אחיזה ואין בו היקשרות. זהו מקום, כפי שאמר אג׳אהן צ׳ה, שבו חווים את 

״המציאות של אי־היאחזות.״
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ניבאנה: שאלות ותשובות
סטיבן בצ׳לור

תרגום: כרמל שלו
מקור: קורס עירוני של תובנה, תל אביב. 22 במאי 2011

ש: הבודהה דיבר על הבלתי־מותנה או האל־מותי. ְלמה הכוונה?

ת: במסורת הבַרהמנית ׳הבלתי־מותנה׳ היה מכוון למשהו דמוי אלוהים, וקץ הסבל 
הובן כך שלאחר המוות אין עוד לידה מחדש. בטקסטים ברהמינים בשפת הסנסקריט 
המונח שבודהיסטים מתרגמים כ׳אל־מותי׳ מתורגם לעיתים קרובות כ׳נצחי׳. כך 
לוקח הבודהה מילה שגורה בתרבות של הזמנים שבהם הוא חי ומשתמש בה בצורה 
שונה לחלוטין. דוגמא טובה לכך היא המילה ַאִרַיה )ariya( שמשמעותה ׳אצילי׳. 
הברהמינים השתמשו במונח זה במשמעות גזעית ואתנית, בעוד שהבודהה נותן 
ַאִרַיה.  להיות  פוטנציאל  יש  היצורים  שלכל  וטוען  אוניברסאלית  משמעות  לכך 
הוא מתעלה מן המובן המקורי של המילה ונותן לה משמעות חדשה. בדומה, הוא 

משתמש במונח ׳בלתי־מותנה׳ בדרך חדשה:

״ומהו, נזירים, הבלתי־מותנה? סיום ההשתוקקות, סיום השנאה, סיום התעתוע: 
לזה ייקרא הבלתי־מותנה. … ומהי, נזירים, הדרך המובילה לבלתי־מותנה? תשומת 

]S. 43:1[ לב המופנית אל הגוף: לזה ייקרא הדרך המובילה אל הבלתי־מותנה…״

בקטע זה הופך ׳הבלתי־מותנה׳ משם־עצם המסמן דבר טרנסצנדנטלי, לפעולה: 
להיות בלתי־מותנה על ידי השתוקקות, שנאה ותעתוע. עבור כולנו אפשרי לחיות 
בעולם זה באופן שהוא בלתי־מותנה על ידי חמדנות, שנאה ותעתוע. אותו ביטוי, 

אגב, משמש גם להגדרה של ניבאנה.

ש: האם אתה אומר שאין דבר בניבאנה שהוא על־טבעי? האם אין משמעותה של 
הפסקת הדוקהה הליכה מעבר ליחסי אל המוחלט?

ת: מבחינה לוגית הפסקת הדוקהה אמורה להיות הסיום של מה שהבודהה מגדיר 
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יקר, להיפרד ממה  כדוקהה: לידה, הזדקנות, חולי, מוות; לפגוש את מה שאינו 
שיקר, לא לקבל את מה שרוצים, וכו׳. אבל אם המשמעות של הפסקת הדוקהה היא 
״ההתפוגגות ללא עקבות וההפסקה של אותה השתוקקות, ההרפיה ממנה ונטישתה, 
השחרור והעצמאות ממנה״ )כפי שהגדיר זאת הבודהה בדרשתו הראשונה(, אין 
נמות,  עוד  ולא  נחלה  עוד  לא  להשתוקק,  להפסיק  נצליח  הדבר שאם  משמעות 
נספגה  מהר  שדי  נדמה  כן,  פי  על  אף  שיקר.  ממה  להיפרד  ניאלץ  עוד  שלא  או 
מחדש הדהמה של הבודהה בתוך המטריצה של המחשבה ההודית בת זמנו. על פי 
האופאנישאדות, השאיפה של התרגול הרוחני היא להפסיק להיוולד מחדש על מנת 
שלא עוד לסבול. כך, בבודהיזם האורתודוכסי, היו ארבע האמיתות הנאצלות לייצוג 
של אסטרטגיה נוספת להשגת אותה מטרה, עם הבדל אחד בלבד — ששחרור מלידה 
מחדש אין משמעותה בילוי לנצח באחדות עם אלוהים. )אם כי לא לגמרי ברור מהי 
כן משמעותה.( לדידי, ארבע האמיתות הן ארבע משימות, האחת מובילה לבאה 
אחריה. המשימה הראשונה היא הבנה וידיעה מלאה של דוקהה, שמובילה להרפיה 
דרך  של  להיפתחות  שמובילה  ההשתוקקות,  להפסקת  שמובילה  מהשתוקקות, 
שמונת הנתיבים. אני ער לכך שזוהי קריאה לא־אורתודוכסית, אבל היא מובנת יותר 
עבורי. בקריאה זאת, ניבאנה היא על־טבעית רק במובן של התעלות מהשתוקקות. 

היא איננה טרנסצנדנטית באופן מוחלט כלשהו.

ש: אם כך, מהי המשמעות של ניבאנה?

שכזה  שחרור  של  הרעיון  מהשתוקקות.  שחרור  היא  ניבאנה  של  המשמעות  ת: 
משתמע כבר מתוך מה שבעיני הבודהה היא הבנה מלאה של דוקהה. הוא מגדיר 
׳הבנה מלאה׳, ׳הבלתי־מותנה׳, ׳האל־מותי׳, ו-׳ניבאנה׳ תוך שימוש באותו ביטוי: 
״סיום ההשתוקקות, סיום השנאה, סיום התעתוע״. במילים אחרות, מתברר שהבנה 
זאת,  הבנה  נושא.  אותו  על  שונות  וריאציות  הם  מהשתוקקות  ושחרור  מלאה 
ייאמר, איננה ידע אינטלקטואלי או קונצפטואלי. להבין דוקהה באופן מלא משמע, 
שהמשיכות והסלידות שלנו אינן מטות עוד את בהירות התובנה שלנו. כבר איננו 
רוצים שדברים יהיו כך ולא אחרת. המטרה היא להבין את עצמנו ואת העולם בדרך 
שונה, וזה מה שמשחרר אותנו מחמדנות, שנאה ותעתוע. אנו מרוויחים השתוות 
נפש עמוקה וזוהרת. במובן זה הבנה מלאה היא מושג נרדף לניבאנה, לבלתי־מותנה 

ולאל־מותי.
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ש: המיתוס של הבלתי־מותנה וההבטחה של ניבאנה מספקים תכלית לתרגול. האם 
אינך מאבד דבר חשוב עם ההבנה הזאת של שחרור?

ת: לא. אני חושב שבודהיסטים מערביים רבים נוטים לחפש ברעיונות של הבלתי־
מותנה וניבאנה דבר כלשהו שמתקרב לאלוהים או לאלוהי בתרבות היהודית־נוצרית. 
אנשים רבים נמשכים לבודהיזם, הם מוצאים בו משיכה, אבל לעיתים קרובות יש 
הרגשה מציקה שחסר איזה דבר חשוב.המשימה המרכזית בבודהיזם היא לדעת 
באופן מלא דוקהה, אניצ׳ה ואָנטה )אי־נחת, ארעיות ואין־עצמי(. המשמעות היא 
שיש להבין את חמשת המצרפים של צורה, רגשות, תפיסות, נטיות והכרה, ללא 
חמדנות, שנאה ותעתוע. התנסות שכזאת מקרבת אותנו דווקא אל ההתנסות שלנו 
בעולם המותנה. לדעתי, התרגול איננו מכוון להליכה לאיבוד בהתמזגות עם אמת 
אבסולוטית כלשהי, אלא להיפתחות מלאה להתנסות האישית של החולף, הטראגי 

והנעדר־עצמי.

ש: מהן ההשלכות לתרגול?

ת: תשומת לב מתחילה בנשימה ובגוף, אחר כך היא נעה פנימה לרגשות ומצבי 
תודעה, עד שהיא מסתיימת במודעות למכלול של מה שמתרחש בחיים שלך כאן 
ועכשיו. לא ניתן לצמצם מדיטציה בודהיסטית להתבוננות פנימית; המטרה איננה 
להשיג איזו חוויה מיסטית פנימית. התבוננות היא בודאי חלק מהתרגול, אבל רק 
חלק. היא מהווה פאזה של תנועה אל עבר חזון חיים יותר מקיף. המטרה היא להיות 
נוכח ובתשומת לב לכל מה שקורה, מבלי לייחס חשיבות יתר לפנימיות. כמובן, 
מכיוון שאנו סובלים מגישות נוירוטיות של חמדנות, שנאה ותעתוע, אנו צריכים 
להתבונן יותר עמוק בתוכנו פנימה על מנת להגיע להבנה יותר טובה של אופני 
הפעולה של התודעה. אבל הסיבה שאנו עושים זאת היא כדי לטפח יחס יותר חמלתי 
ושפוי כלפי העולם, לא כדי לברוח ממנו אל תוך איזושהי התעמקות סובייקטיבית.

ש: האם הבודהה לא הציג את ׳ניבאנה׳ ו׳הבלתי־מותנה׳ כקבועים?

ת: ניבאנה איננה קבועה במובן שברגע שחווית אותה היא תהיה עימך לנצח. הבודהה 
הכיר בכך שאחרי התנסות של להיות ׳בלתי מותנה׳ על ידי חמדנות וכו׳, רוב דפוסי 
ההתנהגות המורגלים יחזרו, ואתם תרגישו ותחשבו פחות או יותר כפי שהיה מקודם, 
אלא שעכשיו אתם יודעים בעצמכם שאתם חופשיים לא לחיות על פי הדחפים 
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והמניעים של ההתניה שלכם. זהו חופש מסוג של מוות פנימי, שהבודהה מכנה 
מארה. במובן הזה ניבאנה איננה המטרה של הדרך, כי אם מה שמאפשר לה להתחיל. 
זו אפשרות שיש לכולנו כאן ועכשיו לחיות אחרת, בדרך שאינה מותנית. אתם נכנסים 
לזרם כשאתם חווים שחרור מחמדנות, שנאה ותעתוע. מששוחררתם מן הצורך 
לנסות לשמור את הכול אותו דבר, כפי שאני רוצה, אתם חופשיים להגיב לעולם בדרך 
אחרת לגמרי, שאינה מותנית על ידי חמדנות, שנאה ותעתוע. המשמעות של ניבאנה 
אינה שחרור מן החוויה של העולם הארצי, כי אם שחרור של חוויית ההשתוקקות.

ש: מה ההבדל בין ׳שחרור מן׳ ו׳שחרור של׳?

ת: יש קטע מפורסם בקאנון הפאלי )Udāna. 8:3; Utivuttaka. 43( שבו הבודהה 
מצהיר כי יש בלתי־מותנה, שבלעדיו לא ייתכן שחרור מהמותנה. פירוש מקובל של 
הקטע הוא שהבודהה הכיר מציאות מוחלטת שקיימת בנפרד מהעולם של המאֹורעות 
המותנים. אולם, קריאה לגיטימית אחרת של הטקסט מבינה אותו כאומר שמכיוון 
שאפשר להיות בלתי־מותנים על ידי השתוקקות, שנאה ותעתוע, על כן שחרור הוא 
אפשרות עבור אלה שמותנים בידי השתוקקות, שנאה ותעתוע. במילים אחרות, לא 
מדובר באפשרות של שחרור ׳מן׳ העולם הארצי של לידה ומוות, כי אם שחרור ׳של׳ 
אלה שמותנים כך. הבנתי היא שהבודהה תיאר את התעוררותו כולה בתוך ההקשר 

של התנסות אמפירית.
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זה פשוט כך
אג׳אהן צ׳ה

תרגום: אילן לוטנברג
“The Island — An Anthology of the Buddha’s Teachings of Nibbana”  :מקור 

by Ajahn passano & Ajahn Amaro (Abhayagiri Publication)

לואנג פור צ׳ה )אג׳אהן צ׳ה( המשיך להסתובב בחיפושיו אחר מקומות שקטים 
כחצי  נטוש  במנזר  נתקל  הוא  שם  יאו,  קוק  לבאן  הגיע  אחד  שיום  עד  לתרגול, 
קילומטר מקצה הכפר. תחושת קלילות ושלווה הציפה את תודעתו. היה זה כמו 

כוחות שחברו יחד.

ג׳ונגקרום  11, כאשר תרגלתי  ״לילה אחד היה פסטיבל בכפר. קצת אחרי השעה 
)מדיטציה בהליכה(, התחלתי להרגיש הרגשה מוזרה. למעשה, התחושה הזו — מין 
סוג של רוגע ונינוחות בלתי רגילים — הופיעה לראשונה כבר במהלך היום. כאשר 
עייפתי מההליכה, עצרתי בבקתה קטנה מכוסה בגג עשב כדי לשבת קצת, ושם 
חיכתה לי הפתעה. לפתע, תודעתי השתוקקה לשלווה באופן מיידי כל כך, שבקושי 
הספקתי לקפל את רגלי תחתי. הכל קרה מעצמו. כמעט מיד, התודעה הפכה להיות 
באמת שקטה. התחושה היתה של יציבות מלאה. זה לא שלא יכולתי לשמוע את 
קולות החגיגה מהכפר; עדיין יכולתי לשמוע אותם, אבל אם לא רציתי, הייתי יכול 
גם שלא לשמוע אותם. זה היה מוזר. כשלא שמתי לב לקולות היתה דממה. כאשר 
רציתי, שמעתי אותם אבל לא הרגשתי שום התנגדות לכך. ההרגשה היתה כאילו 
קיימים בתוך התודעה שלי שני אובייקטים שנמצאים שם ביחד אך אין ביניהם קשר. 
ראיתי את הדעת שלי ואת מושא החישה שלה נמצאים בשני תחומים נפרדים, כמו 
קומקום ומרקקה שמונחים ליד מושבו של נזיר. הבחנתי שכאשר הריכוז עדיין חלש 
אתה שומע קולות, אבל כאשר התודעה ריקה היא דוממת. אם עולה קול ואתה 
מתבונן במודעות אליו, אתה רואה שהמודעות נפרדת מן הקול. התעמקתי בכך: ׳איך 
זה יכול להיות אחרת? זה פשוט כך. הדברים אינם קשורים זה לזה.׳ המשכתי להרהר 
בנקודה הזאת עד שהבנתי, ׳זה מה שחשוב: כאשר הרצף )santati( בין הדברים 
נשבר יש שלוות נפש )santi(.׳ קודם היה santati וכעת נולד מתוכו santi. המשכתי 

במדיטציה שלי. תודעתי היתה שוות נפש לחלוטין לכל התופעות החיצוניות.״
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הדרשה על הניּבאנה
תורגם מפאלי: קרן ארבל

Nibbànasuttaü (SN IV.251–2)  :מקור

ניגש  שם,  ַנאַלַקה1.  ששמו  בכפר  בַמַגְדַהה  ַסאריּפּוַטה  המכובד  שהה  אחת  פעם 
ַג'ְמּבּוְקַהאַדַקה ובירך אותו לשלום. לאחר החלפת  אל המכובד סאריפוטה הפרוש 
של  לצידו  ַג'ְמּבּוְקַהאַדַקה  הפרוש  התיישב  הרעים,  ושיחת  הידידותיות  הברכות 

המכובד ַסאריּפוַטה ושאל אותו

״החבר ַסאריּפוַטה, נאמר: ׳ניּבאנה, ניּבאנה׳. מהי ה׳ניּבאנה׳?״

״חבר, על קץ התאווה, קץ השנאה וקץ הבלבול והתעתוע, על כך נאמר ׳ניּבאנה׳.״

ישיר  באופן  להיווכח  אפשר  שבאמצעותו  תרגול  ישנו  האם  דרך,  ישנה  ״האם 
בניּבאנה?״

״ישנה דרך, ישנו תרגול שבאמצעותו אפשר להיווכח באופן ישיר בניּבאנה.״

״מהי הדרך, מהו התרגול שבאמצעותו אפשר להיווכח באופן ישיר בניּבאנה?״

״הדרך האצילה בעלת שמונת הנתיבים היא התרגול שבאמצעותו אפשר להיווכח 
באופן ישיר בניּבאנה, לאמור, ראייה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, 

אורח חיים נכון, מאמץ נכון, מודעות נכונה וסמאדהי נכון.

באמצעות דרך זו ותרגול זה, אפשר להיווכח באופן ישיר בניּבאנה.״

״דרך זו היא מצוינת, חבר, תרגול זה הוא מצוין, בכדי להיווכח באופן ישיר בניּבאנה. 
זה גם מספיק, החבר סאריּפּוַטה, בשביל ]לפתח[ עירנות.

נאלקה היה כפר הולדתו של ַסאריּפּוַטה ובו הוא שהה מפעם לפעם גם כשהפך לנזיר. שם   .1
.]SN V.161[ ַסאריּפּוַטה חלה ושם הוא נפטר והשיג את הנבאנה הסופית
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אַנה הדרשה השנייה על הניּבַ
תורגם מפאלי: קרן ארבל

Dutiyanibbànasuttaü (Ud 8.2 PTS 80)  :מקור

כך שמעתי, פעם אחת שהה המבֹורך בחורשת ֶג'ָטה, בגנו של ֲאַנאְטַהּפיְנדיַקה ּבקרבת 
הי. באותו הזמן, לימד, שימח, הפעים והלהיב המבֹורך את הנזירים בשיחת  ַסאַוּטְ
אַנה; ונזירים אלו, מוכנים ומזומנים להבין את המשמעות, מיקדּו  ה בנוגע לניּבַ ְדַהּמַ

ה. וריכזו את תודעתם כל כולה בדבריו, קשּובים לשמוע מפיו את הְדַהּמַ

באותה  הוא השמיע  ]הנזירים[,  התעניינות  על  לדעת  נוכח  לאחר שהמבֹורך  אז, 
ההזדמנות את האימרה הבאה:

קשה לראות את זה שהנטייה נעדרת ממנו2 — אכן, אין זה קל לראות את האמת;
זה שיודע,

חצה מעבר להשתֹוקקּות,
לזה שרואה, אין דבר3.

הפרשנות של מסורת הְתֶהַרַואַדה מסבירה ש״הנטייה״ )ַנַטה( זו ההישתוקקות )ַטְנַהא(. כלומר,   .2
ההשתוקקות אחר אובייקטים שנראים לעין, אחר הנאות החושים ואחר הקיום. המצב בו אין 
נטיות מסוג זה, הוא מצב בו לא מתרחשת התנועה המנטלית הבלתי פוסקת לעבר מה שנעים 

.]UdA 393[ .אַנה לנו והסלידה ממה שאינו נעים לנו. לכן ״חסר הנטייה״, זו הניּבַ
 .kincana(( ״דבר״  )דֹוַסה( הם מה שנקרא  ושנאה/טינה  )מֹוַהה(  בלבול  )ַראַגה(,  תשוקה   .3
באדם שהשתחרר לחלוטין )ֲאַרַהְנט(, מצבי תודעה אלו אינם מתעוררים שוב, ולכן אין לו 
דבר ))akincana: ״תשוקה היא דבר, שנאה היא דבר, בלבול היא דבר. בנזיר שסילק את כל 
המכתימים )ַאסַוא(, התשוקה, השנאה והבלבול לא יתהוו עוד בעתיד; הם חוסלו לחלוטין, 

.]MN I.298[ נקטעו ונעקרו מהשורש כמו דקל שנגדע״
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לנוח בנהר
טיק נהאט האן

תרגום: ורד כספי
Resting in the River, Thich Nhat Hanh, from http://www.dharmaweb.org  :מקור

ידידי היקרים, נניח שמישהו אוחז בחלוק נחל, ואז זורק אותו לאוויר וחלוק הנחל 
מתחיל ליפול מטה אל תוך נהר. לאחר שחלוק הנחל נוגע בפני המים, הוא מרשה 

לעצמו לשקוע אט אט אל תוך הנהר.

הוא יגיע לקרקעית הנהר ללא כל מאמץ. ברגע שחלוק הנחל נמצא בקרקעית הנהר, 
הוא ממשיך לנוח. הוא מניח למים לעבור מעליו.

אני חושב שחלוק הנחל מגיע לקרקעית הנהר בדרך הקצרה ביותר כיוון שהוא מרשה 
לעצמו ליפול ללא כל מאמץ. במהלך ישיבתנו במדיטציה אנו יכולים להרשות לעצמנו 
לנוח כמו חלוק נחל. אנו יכולים להרשות לעצמנו לשקוע בטבעיות ללא מאמץ אל 

עמדת הישיבה, אל עמדת המנוחה.

מנוחה היא תירגול מאד חשוב; עלינו ללמוד את אמנות המנוחה. מנוחה היא החלק 
הראשון של המדיטציה הבודהיסטית. עליך להניח לגופך ולתודעתך לנוח. תודעתנו 

כמו גם גופנו זקוקים למנוחה.

הבעיה היא, שרבים מאיתנו אינם יודעים כיצד לאפשר לגופנו ולתודעתנו לנוח. אנו 
כל הזמן נאבקים; המאבק הפך לסוג של הרגל. איננו מצליחים להימנע מפעילות, 

ואנו נאבקים כל הזמן. אנו נאבקים אפילו בזמן שאנו ישנים.

חשוב מאד להבין שיש לנו ״אנרגיית הרגל״ של מאבק. עלינו להיות מסוגלים לזהות 
הרגל זה מיד כשהוא מופיע, כיוון שאם נדע כיצד לזהות את ההרגל שלנו, הוא יאבד 

את האנרגיה שלו ולא יוכל לדחוף אותנו יותר.

לפני עשר שנים הייתי בהודו בביקור אצל קהילת הבודהיסטים שהיו בעבר בני כת 
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הטמאים.. חבר שהיה שייך לקהילה ארגן עבורי את הביקור. בנסיעה באוטובוס 
הבטתי מהורהר בעצי הדקל ובצמחייה, נהנה מהנוף בחוץ. פתאום הסתובבתי אל 
מארחי ושמתי לב שהוא מאד מתוח. לא היתה כל סיבה לכך שיהיה כה מתוח. חשבתי 
שאולי הדבר נבע מכך שניסה להנעים עלי את הביקור. אמרתי לו, ״חבר יקר, אני 
יודע שאתה מנסה להנעים עלי את הטיול, אבל אני כבר מאד שמח. אני כבר נהנה 
מהטיול. אז מדוע שלא פשוט תשב בנוח, תחייך ותירגע?״ הוא אמר, ״בסדר,״ התרווח 

בכיסאו וניסה להירגע.

שמחתי והפניתי שוב את מבטי אל החלון, נהנה מעצי הדקל ומדברים אחרים. אולם 
דקות ספורות אחר כך, כשהסתכלתי שוב אחורה אליו, הוא היה מתוח בדיוק כמו 
קודם. הוא לא היה מסוגל להירגע, לא היה מסוגל להרשות לעצמו להירגע. ידעתי 
שהוא היה שייך לאותו חלק באוכלוסיה שהיה מצוי במאבק במשך הרבה אלפי שנים. 
הוא הופלה לרעה. הוא סבל כל כך הרבה, הוא עצמו כמו גם אבות אבותיו וילדיו. כך 
שהנטייה להיאבק היתה שם במשך הרבה אלפי שנים. זו הסיבה שבעטייה היה קשה 

לו מאד להרשות לעצמו לנוח.

עלינו לתרגל בכדי שנוכל לשנות הרגל זה שלנו. ההרגל להיאבק הפך למקור אנרגיה 
רב־עוצמה אשר מעצב את התנהגותנו, את פעולותינו ואת תגובותינו.

כאשר חיה בג׳ונגל נפצעת, היא יודעת למצוא לה מקום שקט, לשכב על הארץ ולא 
לעשות כלום. החיה יודעת שזו הדרך היחידה להירפא — לשכב ופשוט לנוח, בלי 
לחשוב על שום דבר, אפילו לא על ציד ואוכל. אי־אכילה היא דרך נהדרת לאפשר 
לגופנו לנוח. אנו כל כך מודאגים מהצורך להשיג מזון עד שאנו פוחדים לנוח, פוחדים 
להרשות לגוף שלנו לנוח ולצום. החיה יודעת שהיא אינה צריכה לאכול. מה שהיא 

צריכה זה לנוח, לא לעשות כלום, ולכן היא מחלימה.

גם בתודעה שלנו יש פצעים, ויש כאבים רבים. גם התודעה שלנו צריכה לנוח בכדי 
לשקם את עצמה. תודעתנו אינה שונה מגופנו. גופנו יודע כיצד לרפא את עצמו אם 
אנו נותנים לו את ההזדמנות לעשות זאת. כאשר אנו נחתכים באצבענו, איננו צריכים 
לעשות דבר אלא רק לנקות אותה ולתת לה את הזמן להירפא, כיוון שגופנו יודע כיצד 
לרפא את עצמו. אותו הדבר נכון גם לגבי תודעתנו; התודעה שלנו תדע כיצד לרפא 
את עצמה אם רק נדע כיצד לאפשר לה לעשות זאת. אבל אנחנו לא מאפשרים לה. 
אנחנו כל הזמן מנסים לעשות משהו. אנו דואגים כל כך לריפוי, שדבר זה כשלעצמו 



56ל  ם ל  גד  רדםםצ גל

גורם לכך שלא נוכל לקבל את הריפוי לו אנו זקוקים. רק אם נדע איך לאפשר לגופנו 
ולתודעתנו לנוח, יוכלו הם לרפא את עצמם.

אולם קיימת בתוכנו מה שאנו מכנים אנרגיה של חוסר־מנוחה. איננו מצליחים להיות 
בשלום עם עצמנו. איננו יכולים להיות שלווים. איננו יכולים לשבת; איננו יכולים 
לשכב. יש בתוכנו אנרגיה לעשות את זה, לעשות את ההוא, לחשוב על זה, לחשוב 
על ההוא, וסוג זה של חוסר־מנוחה מפר את אושרנו. מסיבה זו חשוב לנו כל כך 
ללמוד קודם כל להרשות לגופנו לנוח. עלינו ללמוד כיצד לטפל באנרגיית אי־השקט 

שלנו. זו הסיבה שעלינו ללמוד דרכים שיאפשרו לגופנו ולתודעתנו לנוח.

אני רוצה להציע לכם כמה הנחיות לגבי מדיטציה בהליכה. הדבר הראשון שעלינו 
לעשות מוקדם בבוקר מחר הוא לתרגל הליכה יחד, הליכה לה אנו קוראים ״מדיטציה 
בהליכה״. מדיטציה בהליכה משמעותה ליהנות מההליכה בלא כל כוונה להגיע. איננו 
צריכים להגיע לשום מקום. אנו פשוט הולכים. אנו נהנים ללכת. מכאן, שהליכה היא 

כבר עצירה, ודבר זה מצריך מידה מסויימת של אימון.

בחיי היום יום שלנו, אנו בדרך כלל הולכים כיוון שאנו רוצים להגיע למקום כלשהו. 
הליכה היא רק אמצעי כדי להגיע למטרה, ומשום כך איננו נהנים מכל צעד. מדיטציה 
בהליכה היא דבר שונה. היא הליכה לשם הליכה. אתה נהנה מכל צעד. כך שזוהי מעין 

מהפכה בהליכה. אתה מרשה לעצמך ליהנות בכל צעד וצעד.

מאסטר הזן לינג צ׳י אמר שהנס אינו ללכת על גחלים לוחשות או על פני שכבת 
האוויר הדקה שעל המים; הנס הוא פשוט ללכת על האדמה. אתה שואף אוויר. אתה 
נעשה מודע לעובדה שאתה חי. אתה עדיין חי ואתה הולך על כוכב הלכת היפהפה 
הזה. פעולה זו היא כשלעצמה כבר נס. הפלא הגדול מכולם הוא לחיות. עלינו לעורר 
את עצמנו אל ראיית האמת הפשוטה שאנו כאן, חיים. אנו כאן, פוסעים על כוכב 

הלכת היפהפה הזה. בעשותנו זאת אנו כבר עושים נס.

אולם עלינו להיות כאן בכדי שהנס הזה יהיה אפשרי. עלינו להחזיר את עצמנו אל 
הכאן ועכשיו. ולכן כל פסיעה שנפסע תהפוך לנס. אם נוכל ללכת באופן זה, כל צעד 
יהיה מאד מזין ומרפא. אתה הולך כאילו שאתה מנשק את האדמה ברגליך, כאילו 
שאתה מעסה את האדמה ברגליך. יש הרבה אהבה בתרגול זה של מדיטציה בהליכה.
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הבודהה אמר שהעבר כבר מאחורינו והעתיד עדיין לא כאן. בואו לא נצטער על 
כך שהעבר עבר. בואו לא נדאג לגבי העתיד. חיזרו אל רגע ההווה וחיו אותו לכל 
עומקו, כיוון שרגע ההווה הוא הרגע היחיד בו אתם יכולים לגעת בחיים. החיים 
נמצאים רק ברגע ההווה. זו הסיבה לכך שמדיטציה בהליכה היא לחזור אל הרגע 
הנוכחי, בכדי להיות חי שוב ובכדי לגעת בחיים באופן עמוק באותו רגע. בכדי שנצליח 
לגעת באדמה ברגלינו וליהנות מההליכה, עלינו לייצב את עצמנו בצורה איתנה ברגע 

ההווה, בכאן ובעכשיו.

במדיטציה בהליכה, אנו הולכים כמו אדם חופשי. זהו לא חופש פוליטי. זהו חופש 
מסבל, מעצב, מפחד. כל עוד אינך חופשי, לא תוכל ליהנות מההליכה. אני רוצה 

להציע לכם שיר קצר שאולי תרצו לקחת איתכם למדיטציה בהליכה:

הגעתי. אני בבית.
בכאן. בעכשיו.

אני יציב. אני חופשי.
במוחלט אני שוהה.

אולי תרצו לפסוע שתי פסיעות ולשאוף אוויר ולומר, הגעתי, הגעתי. ובזמן הנשיפה, 
פסעו שתי פסיעות נוספות ואמרו בשקט, אני בבית, אני בבית. ביתנו האמיתי הוא 
באמת בכאן ועכשיו. כיוון שרק בכאן ועכשיו אנו יכולים לגעת בחיים. כפי שהבודהה 
אמר, החיים נמצאים רק בכאן ועכשיו, לכן חזרה לרגע ההווה היא חזרה הביתה. זו 
הסיבה בגללה אתה פוסע פסיעה או שתיים ואתה מתעורר לעובדה שבעצם הגעת. 

הגעת לרגע ההווה.

אם תהיה מסוגל להגיע, אזי תוכל להפסיק לרוץ — לרוץ מבפנים ולרוץ כלפי חוץ. 
יש בנו אמונה שהאושר לא יכול להיות אפשרי בכאן ועכשיו. שעלינו ללכת למקום 
כלשהו. שעלינו ללכת לעתיד כדי שנוכל להיות מאושרים באמת. חשיבה מעין זו 
נמצאת איתנו מזה זמן רב. אולי ירשנו אותה מאבות אבותינו ומהורינו. מסיבה זו 
עלינו להתעורר ולהיווכח בקיומה של אנרגית ההרגל הזו שנמצאת בנו ולעשות את 
ההיפך. הבודהה אמר שזה אפשרי עבורנו להיות שלווים ומאושרים ברגע ההווה. 
זהו הלימוד של ״דרישטא דהרמה סוקהה ויהארי״ )מילולית: דרישטא — השקפה, 
ויהארי — לשכון(. משמעותו היא  סוקהה — אושר,  דהרמה — תופעות, דברים, 
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לחיות באושר ממש ברגע זה. כאשר אתה כאן, כאשר גופך ותודעתך מאוחדים, יש 
לך ההזדמנות לגעת בתנאים של אושרך. אם תוכל לגעת בתנאים אלה של אושר 
שכבר נמצאים בכאן ועכשיו, תוכל להיות מאושר מיד. אינך צריך לרוץ לשום מקום, 

בפרט לא אל העתיד.

כאשר אנו מתרגלים הליכה, אנו עשויים להיות מודעים לכך שיש לנו רגליים חזקות. 
רגלינו חזקות מספיק כך שנוכל ליהנות מריצה ומהליכה. זהו תנאי אחד המצוי בנו 
ומאפשר לנו אושר. כאשר אני שואף אוויר ונעשה מודע לעיניי, אני פוגש עוד תנאי 
לאושר שלי. בשואפי אוויר אני מודע לעיניי. בנושפי אוויר אני מחייך לעיניי. זהו 
תרגיל, תרגיל פשוט מאד אשר עוזר לך לזכור שיש לך עיניים שמצבן עדיין טוב. 
מספיק שתפקח את עיניך בכדי שתוכל לראות את השמיים הכחולים, את הענן הלבן, 
את הצמחייה היפהפייה. אתה יכול לראות את כל סוגי הצורות והצבעים הודות לכך 
שעינייך פשוט עדיין במצב טוב. עינייך הן עוד תנאי לאושרך. יש לנו כל כך הרבה 
תנאים כמו זה אשר מאפשרים את אושרנו, ולמרות זאת אנו עדיין לא מאושרים. אנו 

עדיין רוצים לברוח מהרגע הנוכחי, מקווים שנמצא איזשהו אושר בעתיד.

כאשר אני שואף אוויר, אני מודע לליבי. כאשר אני נושף אוויר, אני מחייך לליבי. 
זהו תרגיל נוסף. כאשר אתה מתרגל בדרך זו, אתה נוגע בליבך בעזרת תשומת הלב 
שלך. אם תמשיך בכך למשך דקה, תיווכח שיש לך עדיין לב שפועל כראוי. זה נפלא 
להיות בעל לב שעדיין פועל כראוי. ישנם אנשים שליבם אינו במצב זה, וששאיפתם 
העמוקה ביותר היא להיות בעלי לב כשלך. כך שיש לנו די והותר תנאים לאושר, ובכל 

זאת אנו איננו מסוגלים להיות מאושרים, בשל אותה נטייה לברוח מהרגע הנוכחי.

לשאוף אוויר, לחייך, ולגעת בתנאים גורמי האושר אשר כבר קיימים בתוכנו, אלה 
דברים שכולנו יכולים לעשות. לכן אנו יכולים כבר עתה לעצור ולבסס את עצמנו 
ברגע ההווה. זהו הלימוד של לחיות חיים מאושרים ברגע הנוכחי. בבקשה אמן את 
עצמך להפוך את הרגע הנוכחי, את הכאן ועכשיו, לביתך האמיתי. זהו הבית היחידי 
שיש לנו. זהו המקום היחידי בו אנו יכולים לגעת בחיים. כל דבר שאנו מחפשים חייב 
להימצא בכאן ועכשיו. בדרך זו מדיטציה בהליכה יכולה להיות תענוג גדול ויכולה 

להיות מרפאה מאד.

האם עליך להתאמץ על מנת לתרגל מדיטציה בהליכה? אינני חושב כך. הדבר דומה 
לשתיית כוס מיץ תפוזים. האם אתה חושב שעליך לעשות מאמץ בכדי ליהנות ממיץ 
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התפוזים? לא. כך גם בהליכה. כדי ליהנות באמת מכוס מיץ תפוזים, עליך להיות שם 
במאה אחוז, תודעה וגוף יחדיו. אם אתה שם, תודעתך וגופך נטועים בצורה איתנה 
ברגע הנוכחי, אזי כוס מיץ תפוזים תהפוך עבורך לדבר אמיתי. אתה אמיתי, ולפיכך 
גם המיץ הוא אמיתי. ושם, החיים הם אמיתיים. החיים קיימים. החיים הם עמוקים 

בזמן שאתה שותה את מיץ התפוזים שלך.

כאשר אתה מהרהר בשקיעה יפהפייה, האם עליך לעשות איזשהו מאמץ? אינני 
חושב. אינך צריך לעשות כל מאמץ בכדי ליהנות משקיעה יפהפייה. כל שעליך 
לעשות הוא רק להיות שם, להיות שם בגוף ותודעה גם יחד. אבל אם גופך נמצא 
שם ובאותו זמן תודעתך מצויה בעבר או בעתיד, אזי השקיעה היפהפייה לא תהיה 

שם עבורך.

ישנו סוג של אנרגיה שעוזרת לנו להיות שם, גוף ותודעה יחדיו. אנרגיה זו קרויה 
תשומת לב. תשומת לב היא היכולת להיות שם, גוף ותודעה כאחד. כאשר אתה 
שותה את מיץ התפוזים שלך, שתה בתשומת לב ותהנה מהמיץ שלך מכיוון שאתה 
באמת תהיה שם במאה אחוזים. אם גופך ותודעתך מאוחדים כאשר אתה מהרהר 
באותה שקיעה יפהפייה, אזי סימן שאתה בתשומת לב. תשומת לב עוזרת לך להיות 
שם כדי שגם השקיעה היפהפייה תהיה שם. בעודך הולך, אם אתה מרשה לעצמך 
להיות שם גוף ותודעה יחדיו, אזי ההליכה תיהפך להליכה בתשומת לב; היא תהיה 

מרפאה, מרעננת ומזינה.

לעשות מדיטציה זה בראש ובראשונה להיות שם, להיות על הכרית, להיות על 
מסלול מדיטציית ההליכה שלך. גם אכילה היא מדיטציה, אם אתה באמת שם, נוכח 
במאה אחוזים עם האוכל שלך. הדבר החשוב הוא להיות שם. אז בבקשה, כאשר אתה 
מתרגל מדיטציה בהליכה, אל תעשה שום מאמץ. הרשה לעצמך להיות כמו חלוק 
נחל במנוחה. חלוק הנחל נח בקרקעית הנהר ואינו צריך לעשות שום דבר. בעודך 
הולך, אתה נח. בעודך במדיטציית ישיבה, אתה נח. אם אתה נאבק במהלך מדיטציית 
הישיבה או ההליכה שלך, אינך עושה את המדיטציה בצורה נכונה. הבודהה אמר: 
״התירגול שלי הוא לתרגל אי־תירגול״. זה אומר הרבה. וותר על כל המאבקים. 

הרשה לעצמך פשוט להיות, פשוט לנוח.

אני יושב על כרית המדיטציה שלי. אני רואה בכך דבר מאד נעים. אינני נאבק כלל 
כשאני על הכרית. אני מרשה לעצמי להיות, לנוח. אני לא עושה כל מאמץ, וזו הסיבה 
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לכך שאין לי שום קושי בזמן הישיבה. בעודי יושב אינני נאבק, ולכן כל השרירים 
שלי רפויים. אם אתה נאבק במהלך מדיטציית הישיבה שלך, מהר מאד תחוש בכאב 
בכתפיך, בגבך וכו׳. אבל אם תרשה לעצמך להיות במנוחה על הכרית, תוכל לשבת 

למשך זמן רב, וכל דקה תהיה קלה, מרעננת, מזינה ומרפאה.

זו איננה ישיבה שמטרתה להיאבק בכדי להשיג הארה. לא. הישיבה היא בראש 
ובראשונה למען ההנאה שבישיבה. ההליכה היא בראש ובראשונה למען ההנאה 
שבהליכה. והאכילה היא למען ההנאה שבאכילה. האמנות היא להיות שם במאה 

אחוז.

כאשר הייתי נזיר צעיר למדתי איך להדליק מקל של קטורת בתשומת לב. אתה רואה, 
כאשר אתה מדליק קטורת אתה חושב שמטרת הדלקת הקטורת היא שהקטורת 
תתפשט ותמלא את ביתו של הבודהה. אבל הדלקת הקטורת היא רק לצורך הדלקת 
הקטורת. אתה מרים מקל של קטורת בתשומת לב ונהנה מכך, כיוון שזו בעצמה 
פעולה של מדיטציה. בעודך מרים את מקל הקטורת אתה בתשומת לב, אתה מרוכז, 
אתה אמיתי, כיוון שגופך ותודעתך נמצאים יחד. ומקל הקטורת הוא אמיתי. כאשר 
אתה מדליק גפרור, אתה עושה את אותו הדבר. במהלך הדלקת הגפרור, אתה רק 
מדליק גפרור. אתה לא עושה שום דבר אחר. אתה לא חושב על דברים אחרים. אתה 
בתשומת לב מלאה להדלקת הגפרור. אתה מרוכז בכך, ואתה נהנה מפעולת ההדלקה 

של הקטורת.

כאשר אתה מחזיק במקל של קטורת, זה אותו הדבר. כאשר אני נועץ את המקל 
במבער הקטורת, אני שם את ידי השמאלית על ידי הימנית. זו המסורת. כל אחד 
במסורת הבודהיסטית מדליק קטורת בדרך זו. מקל הקטורת הוא מאד קל; יד אחת 
מספיקה כדי לאחוז בו. מדוע עליך לשים את ידך השמאלית על ידך הימנית? כיוון 
שמשמעות הדבר היא שאתה עושה זאת עם כל מאת האחוזים של גופך ושל תודעתך.

הייה שם באמת. הייה שם במאת האחוזים של עצמך. בכל רגע של חייך היומיומיים. 
זוהי התמצית של מדיטציה בודהיסטית אמיתית. כל אחד מאיתנו יודע שאנו יכולים 
לעשות זאת, אז בואו נתאמן לחיות כל רגע של חיינו באופן עמוק. זוהי הסיבה 
במאה  שם  להיות  לנו  שעוזרת  כאנרגיה  לב  תשומת  להגדיר  אוהב  אני  שבגללה 

אחוזים. זוהי האנרגיה של הנוכחות האמיתית שלך.
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לשאוף אוויר בכאן, בכאן. לנשוף אוויר בעכשיו, בעכשיו. למרות שאלה מילים שונות 
הן מבטאות את אותו הדבר בדיוק. אני הגעתי לכאן. אני הגעתי לרגע הזה. אני בבית 

בכאן. אני בבית בעכשיו.

כאשר אתה מתרגל בדרך זו, אתה מתרגיל עצירה. עצירה היא הבסיס של התרגול 
הבודהיסטי של מדיטציה. אתה מפסיק לרוץ. אתה מפסיק להיאבק. אתה מרשה 

לעצמך לנוח, להירפא, להירגע.

ולאחר מספר דקות של תרגול, אתה יכול לעבור לשורה השלישית — אני יציב, אני 
חופשי. זוהי אינה סוגסטיה עצמית. מדוע? כיוון שאם הצלחת להגיע לכאן ועכשיו 
אתה כבר הרבה יותר חופשי. אתה חופשי מהעבר, מהעתיד, מדאגותיך, מפחדך. ואתה 
נעשה הרבה יותר יציב; צעדיך נעשים יותר יציבים ואתה נעשה יציב יותר בגופך 
ובתודעתך. יציבותך הופכת להיות ממשית כבר לאחר מספר דקות של הגעה, של 

היותך בבית.

יציבות וחופש הם שני מאפיינים של נירוונה. נירוונה היא לא משהו מופשט. הבודהה 
אמר שאנו יכולים לגעת בנירוונה בגופנו שלנו. כך שבעוד אתה מתרגל מדיטציה 
בהליכה, אתה כבר יכול להתחיל לגעת בנירוונה בגופך וברוחך. כשתרגיש כבר קצת 
יותר חופשי, אזי תתחיל לגעת בנירוונה בגופך וברוחך. יציבות  יותר יציב, קצת 
וחופש הם הבסיס האמיתי לאושרך ולרווחתך. ללא יציבות וחופש אין אפשרות 

לאושר ולרווחה.

השורה האחרונה בשיר היא נפלאה. ״במוחלט אני שוהה״. במוחלט. במוחלט. אני 
שוהה. אני שוהה. המוחלט פה הוא הבסיס, היסוד האמיתי של הווייתך.

בואו נדמיין את גלי האוקיינוס, מספר גלים המופיעים על פני השטח של האוקיינוס. 
כמה מהם גדולים, אחרים קטנים, ונראה שלכל גל יש חיים משלו. הגל יכול להחזיק 
ברעיונות כמו, ״אני גל. אני רק גל אחד מני רבים. אני קטן מהגל השני. אני פחות יפה. 
אורך חיי קצר יותר מזה של הגל השני״. מחשבות כאלה. גל יכול להיתפס בקנאה, 

בפחד, בהבחנות מפלות.

אבל אם הגל יהיה מסוגל להתכופף ולגעת במים אשר בתוכו, הוא יווכח כי בזמן שהוא 
גל, הוא בעצם גם מים. מים הם היסוד, הם הבסיס של הגל. בעוד הגלים יכולים להיות 
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גבוהים או נמוכים, יפים יותר או פחות, המים הינם חופשיים מכל המושגים הללו. 
מסיבה זו, אם נצליח לגעת בבסיס של הווייתנו, נוכל לשחרר את פחדנו ואת סבלנו.

לגעת בבסיס של הווייתנו משמעו לגעת בנירוונה. הבסיס שלנו אינו נתון ללידה 
ולמוות, לקיום ולאי־קיום. גל יכול לחיות חיים של גל, אבל הוא גם יכול לעשות 
הרבה יותר מכך. בעודו חי את חייו כגל, הגל יכול לחיות את חיי המים. ככל שהיציבות 
והחופש שלנו גֵדלים, כך אנו נוגעים באופן עמוק יותר בבסיס של הווייתנו. זוהי 

הדלת לשחרור, זוהי הדרך להקלה הגדולה ביותר.



ה* ַאַנּטַ

* אין אני
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״אין־אני״ או ״לא־אני״
טניסארו בהיקהו

תרגום: אילן לוטנברג
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/notself2.html  :מקור

אחת מאבני הנגף הראשונות שאנשים מערביים נתקלים בהן כאשר הם לומדים על 
בודהיזם, הוא הלימוד של אנטה, אשר לעיתים קרובות מתורגם כ״אין־אני״. לימוד 
זה הינו אבן נגף משתי סיבות. ראשית, הרעיון שאין אני אינו עולה בקנה אחד עם 
לימודים בודהיסטיים אחרים, כמו הדוקטרינה של קאמה ולידה מחדש: אם אין אני, 
מה חווה את תוצאות הקאמה ונולד מחדש? שנית, זה לא מסתדר עם הרקע היהודי־

נוצרי שלנו, אשר מקבל את קיומם של נפש או עצמי נצחיים כהנחת יסוד בסיסית: 
אם אין אני, מהי התכלית של חיי הרוח?

ספרים רבים מנסים להשיב על השאלות האלה, אבל אם נבדוק את הקאנון הפאלי 
— התיעוד המוקדם ביותר שקיים של תורת הבודהה — לא נמצא שום התייחסות 
אליהן. למעשה, במקום היחידי שבו הבודהה נשאל ישירות האם יש או אין אני, 
הוא סירב לענות. כאשר הוא נשאל מאוחר יותר מדוע הוא סירב לענות, הוא אמר 
שלהחזיק בדעה שיש אני או שאין אני, משמעותו להיכשל בסוגים הקיצוניים ביותר 
של השקפות שגויות, אשר הופכות את תרגול הדרך הבודהיסטית לבלתי אפשרי. 
משום כך, מוטב להניח את השאלה הזאת בצד. על מנת להבין מה אומרת השתיקה 
אנטה, עלינו לבחון תחילה מה לימד הבודהה על איך יש  הזו על המשמעות של 

לשאול שאלות ואיך לענות עליהן, וכיצד לפרש את תשובותיו.

הבודהה חילק את כל השאלות לארבע סוגים: שאלות שמצדיקות תשובה קטגורית 
)כן או לא(; שאלות שמצדיקות תשובה אנליטית, שמגדירה ומסייגת את מונחי 
השאלה; שאלות שמצדיקות שאלה נגדית, ומחזירות את הכדור למגרש של השואל; 
ושאלות שמן הראוי להניחן בצד. הסוג האחרון מתייחס לשאלות שאינן מובילות 
לקץ הסבל והמצוקה. התפקיד הראשון של מורה שנשאל שאלה הוא להבין לאיזה 
מן הסוגים היא שייכת, ואז להגיב בדרך המתאימה. כך לדוגמא, אתה אינך עונה בכן 
או לא לשאלה שיש להניחה בצד. אם אתה האדם ששואל את השאלה ומקבל עליה 
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תשובה, עליך להחליט באיזה אופן אתה מפרש את התשובה. הבודהה אמר שישנם 
שני סוגים של אנשים שמסבירים את תורתו בצורה שגויה: אלה שמסיקים מסקנות 
מאמירות שאסור להסיק מהן, ואלה שלא מסיקים מסקנות מאמירות שמחייבות 

להסיק מהן.

אלה הם חוקי היסוד שעל בסיסם ניתן לפרש את לימודי הבודהה, אבל אם נבחן 
את הדרך שבה רוב הכותבים מתייחסים לדוקטרינה של אנטה, נגלה שהם התעלמו 
מהחוקים האלה. כמה מהמחברים מנסים להצדיק את פרשנות האין־אני, כשהם 
טוענים שהבודהה שלל את קיומו של עצמי נצחי או נפרד, אך פירוש הדבר הוא 
לענות תשובה אנליטית על שאלה שהבודהה הראה שצריך להניח בצד. אחרים מנסים 
להסיק מסקנות מכמה הצהרות בכתבים אשר מרמזות לכאורה שאין עצמי, אבל ניתן 
להניח די בבטחה שאם מנסים ״לאלץ״ את ההצהרות האלו להשיב על שאלה שיש 

להניחה בצד, מגיעים למסקנות שאין להסיקן.

לכן, במקום לענות ״לא״ על השאלה האם יש או אין עצמי — המצוי בזיקת גומלין 
או מתקיים בנפרד, נצחי או לא — הבודהה הרגיש שהשאלה הינה שגויה מלכתחילה. 
ומדוע? ללא קשר איך מותחים את הקו בין ״אני״ לבין ״אחר״, הרעיון של העצמי 
כרוך במרכיב של הזדהות־עצמית והיצמדות, ומשום כך גם בסבל ומצוקה. דבר זה 
נכון באותה מידה הן ביחס לעצמי שמצוי בזיקת גומלין ולא מכיר בשום ״אחר״, והן 
ביחס לעצמי נפרד. אם מישהו מזדהה עם כל הטבע, הוא כואב על כל עץ שנופל. 
הדבר נכון גם ביחס ליקום ״אחר״ לחלוטין, שבו תחושת הניכור וחוסר האונים עלולה 
להיות כל כך מתישה, עד שהחיפוש אחר האושר — האישי או זה של הזולת — הופך 
לבלתי אפשרי. כתוצאה מהסיבות האלה, הבודהה יעץ לא להתייחס לשאלות כמו 
״האם אני קיים?״, או ״האם אני לא קיים?״, מכיוון שבאיזו דרך שלא עונים עליהן, 

הן מובילות לסבל ולמצוקה.

כדי להימנע מהסבל המשתמע משאלות לגבי ״אני״ ו״אחר״, הבודהה הציע דרך 
הסבל,  של  הנאצלות  האמיתות  ארבע  שלנו:  ההתנסויות  כל  את  לחלק  אחרת 
מקורו, היפסקותו והדרך המובילה להיפסקותו. במקום לראות את האמיתות האלה 
כמשתייכות לעצמי או לאחר, הוא אמר, עלינו להכיר אותן בפשטות, כפי שהן בפני 
עצמן, באופן שאנו חווים אותן ישירות, ואז לפעול בהתאם למתחייב מהן. על הסבל 
להיות מובן, גורמי הסבל חייבים להינטש, יש להיווכח בהיפסקות הסבל, ויש לפתח 
את הדרך להיפסקותו. המחויבויות הללו יוצרות את ההקשר שבמסגרתו ניתן להבין 
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את דוקטרינת האנטה באופן הבהיר ביותר. אם מפתחים את הדרך, שמורכבת ממוסר, 
מריכוז ומחוכמה מבחינה, להוויה של רוגע מיטיב, ומשתמשים בהוויה הרגועה הזו 
כדי לבחון את ההתנסויות שלנו במונחי האמיתות הנאצלות, השאלות שעולות 
בתודעה אינן ״האם יש עצמי? מהו העצמי?״, אלא ״האם אני סובל בגלל שאני ניצמד 
לתופעה מסוימת? האם היא באמת אני, עצמי או שלי? אם זה גורם לסבל, אבל זה 
לא באמת אני או שלי, מדוע להחזיק בה?״ השאלות האחרונות הללו מועילות מכיוון 
שהתשובות הישירות עליהן עוזרות לנו להבין מהו הסבל ולכרסם בהדרגה בהיאחזות 
ובהיצמדות — שאריות התחושה של ההזדהות העצמית — שגורמות לסבל הזה, עד 
שבסופו של התהליך נעלמות כל העקבות של ההזדהות העצמית וכל מה שנותר הוא 

חופש שאין לו גבולות.

אנטה אינו דוקטרינה של אין־אני, אלא אסטרטגיה של  במובן הזה, הלימוד של 
לא־אני שנועדה להשיר מעלינו את הסבל באמצעות ההרפיה ממה שגורם לו, אשר 
מובילה לאושר הנעלה ביותר שאינו פוסק לעולם. בנקודה זו, שאלות לגבי עצמי, 
אין־עצמי ולא־עצמי נופלות אל הצד. כאשר יש חוויה של חופש כל כך טוטלי, היכן 

יש עוד מקום לדאגה ביחס למה שחווה זאת, או האם זה אני או לא?
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אלן וואטס אהב לומר שהאגו אינו יותר מאבסטרקציה, כלומר יציר השכל בלבד, 
ושיש לו קיום לא יותר מאשר לקילומטר או לשעה: הוא שימושי מאוד ככלי, אבל 
חף לחלוטין ממשות כלשהי מחוץ לגבולות התודעה האנושית. העובדה שאנחנו 
תופסים את האגו שלנו בצורה קונקרטית הרבה יותר, לדבריו, היא זו שמסבכת לנו 
את החיים ומובילה אותנו לקיום רב תסכולים ומתח. מבחינתו של וואטס הדבר דומה 
לניסיון שלנו ללכת על קו המשווה מתוך אמונה שהוא קיים כחפץ ממשי — ניסיון 

שחייב להיגמר בעוגמת נפש ספוגת מי־ים.

עד כאן תובנה רוחנית בסיסית שכבר הבודהה דיבר בה ושלנו, ותיקי הניו־אייג׳ על 
ספיחיו ולווייניו, כבר נמאס לשמוע שכמותה. כי אם האגו הוא אכן רק סוג של מושג 
שהמצאנו, למה הוא מרגיש כל כך אמיתי? ואם הוא רק רעיון או כלי, אז למה קשה 
לנו כל כך להרפות ממנו אם וכאשר אנחנו שומעים מפי איזה בודהיסט חובב שאכן 
כך? שהרי לא יעזור כמה פעמים נתבשר ברוב טקס ש״בעצם אין אני״ או ש״האגו 
הוא אשליה״, עדיין יראה )וירגיש( לנו המרכז הזה שבתוכנו, מרכז הפיקוד והבקרה, 
מרכז הרצונות והיוזמה, כדבר הכי אמיתי בעולם, כמשהו שמוצק ממנו אין ושגם 

הכרחי ממנו קשה למצוא.

ברור שאם האגו הוא אכן רעיון מועיל ותו לא, הבעיה אינה הוא עצמו. הבעיה היא 
דרך הפעולה של התודעה שלנו, שמאפשרת לנו להתייחס לרעיון שכזה ברצינות 
תהומית ולתפוס את עצמנו כישויות אחידות ומוצקות הרבה יותר משאנחנו באמת. 
ודאי שלא נסגור במאמרון אחד את ענייני האגו וגרורותיו, אבל הייתי רוצה להצביע 
על תכונה מעניינת שיש לתודעתנו החדה, תכונה שמשמשת אותנו היטב כאשר 
 to make sense אנחנו מנסים להבין את עולמנו. זו אחת התכונות שמאפשרות לנו
מהעולם, והביטוי הזה באנגלית הוא קולע במיוחד שכן אכן מדובר בעשייה, ביצירה 

של סדר מתוך הכאוס שפוקד את דלתות חושינו.
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זהירות נחש

מה שקורה לנו, כמעט בעל כורחנו, כאשר אנחנו מתבוננים בציורים שנראים חסרי 
פשר, הוא שאנחנו יוצרים לעצמנו מובן מתוך הנתונים האופטיים שנחשפים לפנינו, 
פסיכולוגיית  בשפת  מדווחים.  עצמם  שהנתונים  למה  ומעבר  מעל  שהוא  מובן 
הגשטאלט נקראת הפעולה הזו ״ראיפיקציה״, כלומר חיְפצּון: יצירת חפצים. אנחנו 
יוצרים לעצמנו, מתוך הנתונים שיש לנו, צורות ודברים שאינם באמת שם, רק כדי 
שנוכל להרגיש שאנחנו מבינים את העולם. במילים אחרות, אנחנו יוצרים צורות 
איפה שאין צורות, יוצרים דברים היכן שאין דברים, הכל מתוך מאמץ אוטומטי של 
המוח שלנו להסביר לעצמו )כלומר לנו( את המציאות בצורה שתהיה קלה להבנה 

ומוכרת.

והדגש כאן הוא על המוכר, כלומר על מה שכבר ראינו, שאותו אנחנו משליכים על 
מה שאנחנו רואים עכשיו, וכך מנסים לבנות לעצמנו מציאות נוחה. המוח מכתיב לנו 

מה לראות, ולא העיניים. אנחנו למעשה חושבים את העולם.

אדם מחפש מעשומת

ולא רק בתרשימים וצורות אפשר לראות את נפלאות התבונה. גם בתהליכים מוכרים 
הרבה יותר הדבר מתרחש: האמת היא שקשה לאמהין שאחננו מציליחם לקרוא את 
זה, משום שהואתייות כובמן למרגי מבבללות, אבל מבסתר שאין לנו כעמט ביעה 
לבהין מה כתוב. זאת משום שלא מנשה בצעם מה סדר התואוית במליה, הדבר הייחד 
שחשוב הוא שהאתווית הרשואנות והארחנוות יהיו במוקם הנוכן, ואת השאר כבר 
ארפש לחנש ללא קשוי מחויד. זה קרוה מנפי שהמוח האשנוי מלימא לא קורא כל 
אות בדודת, אלא את המליה בשמולתה. המוח מחנש את המליה מתוך תנבית שיש 
לו מהזרוכן, אותה הוא משילך על הנותינם שהוא רואה. אשפר למור שכך, למשעה, 

בחיי היום־יום, אחננו מחנשים את העלום כולו.

האם קראנו או לא קראנו את מה שכתוב בפסקה האחרונה? למען האמת, לא קראנו. 
ניחשנו את מה שכתוב, או יותר נכון: ניחשנו את מה שצריך היה להיות כתוב. את 
מה שכתוב לא קראנו מהסיבה הפשוטה שמה שכתוב חסר כל משמעות בשבילנו. 
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ולמשהו חסר משמעות אנחנו לא מתייחסים, או אם אנחנו מחוייבים להתייחס 
אליו, אנחנו נותנים לו משמעות. אני זוכר היטב איך בטיולים בהודו הייתי מקשיב 
לשיחות שלמות בהינדי ו״שומע״ מילים בעברית, לפעמים אפילו משפטים שלמים, 
ש״אמרו״ המשוחחים אחד לשני. המיינד העקשן והיהיר שלי פשוט לא היה מוכן 

למצב בו הוא לא מבין שום דבר.

המוח, אם כן, משליך משמעות על המציאות, משליך סדר על הכאוס. כאשר הארץ 
היא תוהו ובוהו, המוח מבדיל בין חושך לאור. ויהי אור. ככל שמדובר בעולם שמקיף 
אותנו, אנחנו פשוט לא ניתן לו להישאר בחוסר־סדר. נסדר אותו, ותוך כך נסדר קצת 
גם את עצמנו, במובן הפחות חיובי של המילה, שכן כמובן שבכך שנטיל על המציאות 
את התבניות שיש לנו מן המוכן, ניפגש פעמים רבות בעיקר עם העבר, ולא נגיע 
למגע אמיתי עם המציאות המשתנה תמיד. ״האדם מחפש משמעות״? הוא דואג 

גם למצוא אותה, ואם צריך, הוא גם ייצר אותה.

בוראים את האני

אבל האם אותם תהליכי ראיפיקציה שאנחנו מעוללים לעולם, תקפים גם כאשר 
אנחנו מתבוננים פנימה, אל תוך עצמנו? האם רק כאשר זורמים אלינו קלטי חושים 
הבאים מן החוץ אנחנו דואגים לסדר אותם מהר ולבנות מהם מגדלים של תוכן, או 
שגם כאשר אנחנו מתבוננים פנימה, כלומר חשים ומודעים לזרם התודעה, הכולל 
מחשבות, זיכרונות, רצונות, תקוות, רגשות וכיוצא באלו — האם גם לכל אלה אנחנו 

דואגים לתת משמעות שהיא מעבר למה שקיים בהם?

אני לא רוצה להתעכב כאן על משמעות שאנחנו נותנים או לא נותנים לישויות 
תודעתיות ספציפיות )מחקרים שונים העידו, למשל, על כך שאנחנו נוטים לקטלג 
רגשות מיד עם התעוררותן, ולמעשה יוצרים את אופי הרגש בעצמנו, ולא מקבלים 
אותו מן המוכן כפי שניתן לחשוב(. אני רוצה להציע שככל שמדובר בחיי התודעה 
שלנו אנחנו יוצרים משמעות ברובד מקיף הרבה יותר: אנחנו בעצם יוצרים את עצמנו.

ייתכן שכפי שאנחנו ״בוראים״ צורות ודברים מתוך הנתונים הבסיסיים של המציאות 
החיצונית, דברים שהעולם בעירומו לאו דווקא מגיש לנו, כך אנחנו גם יוצרים דברים 
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מתוך המציאות הפנימית שלנו, מגבשים דברים מתוך המציאות התודעתית שלנו. 
ולא סתם דברים, אלא דבר אחד יחיד ומיוחד: אנחנו יוצרים את האני שלנו.

בדיוק כפי שאנחנו מחברים בין צורות מעוקלות ויוצרים נחש, אנחנו מחברים בין 
המחשבות השונות שלנו )והרגשות, והרצונות וכו׳( ויוצרים את ה־נחש, את נחש גן 
עדן הפרטי שלנו, את האגו. בדיוק כפי שאנחנו כופים משמעות על מילות הג׳יבריש 
שבפסקה הנ״ל ויוצרים מילים שלמות והגונות, אנחנו כופים אחדות וסדר על זרם 
התודעה שלנו ולשים אותו לכדי ישות אחת מתמשכת, רקמה אנושית אחת חיה, 
שהיא היא, לכאורה, המוקד והמקור של אותן מחשבות ורצונות וכל שאר הניסים 

והנפלאות שמשייטים בבליל חסר סדר בתוך ההכרה שלנו.

שוב: כמו שחיברנו נתונים ראשוניים ופשוטים מאוד והבנו מהם יותר ממה שהם 
התכוונו לומר, כך גם מהנתונים הבסיסיים של התודעה שלנו אנחנו בונים שלם 
שהוא גדול מסכום חלקיו: מאוסף של מחשבות ורצונות ורגשות אנחנו יוצרים מרכז 
מתמשך, יציב ואוטונומי של זהות ופעולה. למה אנחנו עושים את זה? אולי לשם 
הישרדות, אולי סתם כתקלה תודעתית. אבל כנראה שאנחנו, כולנו, עושים את זה, 

ואפילו מתמידים בכך כל רגע ורגע מחדש.

אגו זה כיף

כל זה לא היה נורא כל כך אלמלא, כפי שאמרו אי אילו מורים רוחניים במרוצת אלפי 
השנים האחרונות, כל העניין האובססיבי הזה ביצירת זהות יציבה ומאוחדת גורם לנו 
לא מעט סבל. כאשר אנחנו סובבים סביב האגו, מתעקשים אותם מורים רוחניים, 
אנחנו חיים חיים לא רק של זיוף, אלא של חוסר נוחות כרוני. למה, אם כן, אנחנו 

מתעקשים לא להתעורר מחלום הבלהות הזה?

כאן הייתי רוצה דווקא לסטות מהקו האידיאולוגי הנפוץ כל כך. משום מה נראה לי, 
שאם האגו היה גם אשלייה אחת גדולה, וגם מקור הסבל וחוסר הסיפוק, הרי שברגע 
שהיינו שומעים על כך היינו מיד מתפקחים ובועטים אותו לכל הרוחות. שכן כאשר 
אני מתבשר שחלום רע שחלמתי אינו אלא חלום, אני לא נזקק לשכנועים רבים כדי 
להשליך מעלי את המועקה שהוא גרם לי ולהירגע. מדוע, אם כן, כל כך קשה לי 

להתפקח מהסיוט של האגו?
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הסיבה לדעתי פשוטה: האגו, גם אם לפעמים יכול להיות חלום בלהות, הרבה פעמים 
דווקא מייצר בשבילנו גן של שושנים. להיות בעל אגו, רבותי, זה גם תענוג לא קטן: 
גאווה, האושר שבמימוש של רצון, העונג המיני )של הכיבוש(, תקוות, חלומות, 
הניצחון  וכמובן שמחת  לב  ההנאה שבהגשמה של משאלות  העונג שבאופוריה, 
— כל אלו מתאפשרים בחיינו מפני שאנחנו תופסים את עצמנו כאינדבידואלים, 
ואלו הנאות גדולות מאוד. אם לא היינו רואים את עצמנו כפרטים הנפרדים מהכלל 
ומהאחרים, לא היינו שמחים כאשר היינו מקבלים ממישהו משהו, או כאשר היינו 
מנצחים אותו או אותה בתחרות. אז גם לא היינו מרגישים את ניפוח החזה של 
הגאווה, ולא את האושר שבמימוש תשוקה. תחום שלם של מני הנאות ותענוגות 
קיים ואפשרי בשבילנו רק משום שאנחנו תופסים את עצמנו כנבדלים מהסביבה, 

ואוטונומיים.

אכן, אם האגו היה מביא רק סבל השחרור ממנו היה מתבקש, ונפוץ, הרבה יותר. אבל 
הוא מביא גם הנאות רבות, ועד כדי כך גדולות שהן ממכרות אותנו אליהן. הבעיה 
היא שבאותו גן של שושנים מרובים הקוצים: ההנאות של האגו הן כולן זמניות, והן 
גם תלויות לחלוטין בניגודן. אם אני שמח מניצחון, אהיה עצוב מהפסד. אם אני גאה 
ממעמדי, אהיה מדוכא כאשר הוא ישתנה. לא ייתכן אחרת: שמחה מתוצאה אחת 
יכולה להתקיים רק כנגטיב של עצב מתוצאה הופכית לה. העונג שבא מהאגו הוא 
תמיד חולף ותמיד מתחלף: הוא מותנה לחלוטין במערכת של קוטביות, בדיוק כפי 
שכדי שיהיה למעלה חייב להיות למטה וכדי שיהיה צפון חייב להיות דרום. אין הר 

ללא עמק לצידו.

האם יש מציאות אחרת?

נותרה רק שאלה אחת אם כן, שהיא אולי השאלה החשובה ביותר בכלל: אם שמחות 
האגו מביאות איתן בהכרח את יגוניו, ואם נבין )במהרה בימינו( שהוא אכן חסר מהות 
וממשות, האם נישאר אז ללא יגון, אך גם ללא שמחה? האם יהיה זה סופם של חיי 
הרגש שלנו, ונהיה נידונים לחיים של בהייה אדישה בחלל, משל היינו פרה ריקת 

עיניים?

השאלה היא בעצם האם יש משהו שהוא מעבר לאגו, משהו גדול יותר, שהוא אנחנו 
עוד הרבה יותר מאשר האגו, שהוא כבר עכשיו אנחנו, אלא שההיאחזות באגו לא 
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נותנת לנו להבחין בכך. השאלה הזו שואלת אם יש מציאות שהיא אמיתית יותר 
מאשר הקיום שלנו כפרטים בודדים הנפרדים מסביבתנו והעומדים מול העולם. כי 
אם יש מציאות כזו, היא מה שיאפשר לנו לא רק לחיות חיים יותר אמיתיים כאשר 
נכיר בה ו״נחזור אליה״ )חיים שסוף סוף ישתמשו באגו כרעיון מועיל, ככלי, אבל 
יתגברו על ההתמכרות אליו( אלא גם לשמוח שמחות שהן מעל ומעבר לאגו, לחוות 

אושר שאינו מותנה בנסיבות הזמניות, שאינו תלוי בשום ניצחון או הישג.

נדמה לי שיש מציאות כזו.
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הסוטה של וג׳ירה
תרגום: תור גונן ואיתמר בשן, בית בהאוונא

מקור:   Vajira Sutta — SN 5.10 סמיוטה ניקאיה 5.10

בסאוותי. אז, בשעת בוקר, הנזירה ואג׳ירה התלבשה, לקחה את קערת הנדבות ואת 
הגלימה, ונכנסה לסאוותי לקבץ את נדבת מזונה. לאחר שהתהלכה בסאוותי וחזרה 
מקיבוץ נדבת מזונה, היא הלכה אל חורשת האדם העיוור לשהיית יומה. משהעמיקה 

אל מעבה החורש, היא התיישבה למרגלות עץ לשהיית יומה.

אז מארה המרושע, בבקשו לעורר פחד, חרדה ואימה בנזירה ואג׳ירה, ברצותו לגרום 
לה לאבד את הריכוז, פנה אליה במילות־שיר אלה:

״על ידי מי נבראה ישות זו?
היכן יֹוצרה של הישות?
היכן התהוותה הישות?

להיכן היא תיעלם?״

אז, הנזירה ואג׳ירה חשבה כך: ״מיהו האומר מילות שיר אלה, האם זהו יצור אנושי 
או לא אנושי?״

והיא הבינה: ״זהו מארה המרושע, שעשה זאת בבקשו לעורר בי פחד, חרדה ואימה 
ולגרום לי לאבד את הריכוז.״

בהבינה שזהו מארה המרושע, השיבה לו הנזירה ואג׳ירה במילות השיר הבאות:

״מדוע אתה מניח שקיימת ישות?
מארה, האם זו השקפתך הספקולטיבית?

אין זו אלא ערימת התניות,
אף ישות אינה נמצאת כאן.
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כשם שעם צירופם של חלקים
נעשה שימוש במלה ׳מרכבה׳,
כך גם, כשהמצרפים קיימים,
ישנה המוסכמה של ׳ישות׳.

זה רק סבל שנוצר,
סבל המתעורר ונעלם.

דבר אינו מתהווה אלא סבל,
דבר אינו חדל אלא סבל״.

אז מארה המרושע, בהבינו כי ׳הנזירה ואג׳ירה יודעת אותי׳, מתוסכל ומאוכזב, נעלם 
לאלתר.״
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מדיטציה וה״אני״
שינזן יאנג

תרגום: יעל לי
Meditation and the Self, Shinzen Young  :מקור

לכל אחד יש תחושה של ״אני״. בחקירה מדוקדקת אנו מגלים שתחושה זאת של 
לרגע.  ונמוגים מרגע  גופניות שמתעוררים  ומתחושות  ״אני״ מורכבת מרעיונות 
כלומר הם קשורים  כ״אזכור עצמי״,  ניתן לתאר  גופניות אלו  ותחושות  רעיונות 
ביצירת תחושת ה״אני״. מרבית המסורות הרוחניות מעודדות סוג כלשהו של שחרור 

של העצמי או האגו. הבודהיזם במיוחד שם דגש רב על היווכחות ב״אין־אני״.

הבהרה  ה״אני״.  תחושת  הבהרת  של  כתהליך  זאת  לראות  רוצה  הייתי  אישית, 
״הבהרה״  המילה  של  המשמעויות  לשתי  בהתאם  שלבים,  בשני  מתקדמת  זאת 
מעורפל  מלהיות  עובר  כשהוא  לבהיר  הופך  משהו  באנגלית.   )clarification(

למובחן. אך גם משהו הופך לבהיר כאשר ממשהו אטום הוא הופך לצלול.

באמצעות תרגול עקבי אנחנו מפתחים את מיומנות תשומת הלב שמאפשרת לנו 
לעקוב בבהירות רבה אחר רעיונות ותחושות גופניות שלעתים קרובות הינם אזכורים 
עצמיים מעורפלים כאלה, כאשר הם מתעוררים בכל רגע של תפיסה. אנחנו גם 
אלו  גופניות  ולתחושות  לרעיונות  יכולים לאפשר  כך שאנו  נפש  איזון  מפתחים 
להתרחב ולהתכווץ ללא כל הדחקה, התערבות או היאחזות בהם. בסופו של דבר, 
הקשר עם תחושת ה״אני״ הופך להיות כל כך רציף, שלא נותר זמן למצק או לקבע 
אותו. ה״אני״ הופך אז לברור במובן שהוא לא נחווה עוד כיישות אטומה, נוקשה 
כפעולה שקופה, גמישה ורוטטת. הוא מאבד את ה״עצמיות״  ונוכחת תמיד, אלא 

שלו. אנו נוכחים שזהו פועל ולא תואר, גל ולא חלקיק.

התחושה הגמישה הזאת של ה״אני״ יכולה בקלות להתכווץ עד לאפס, כשאנו נוכחים 
במצב של שלווה אמיתית ואחדות עם כל הדברים. היא גם יכולה להתרחב כפעילות 
תנועתית, מלאת מרץ, אנושית מאד ועם זאת לא כפעילות מוצקה של אישיות 
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אינדיבידואלית. הראשונה הינה אין־אני במובן של ״אני״ מאופס, והאחרונה היא 
אין־אני במובן שאין דבר קבוע הנקרא ״אני״.

על פי הפרדיגמה הזאת, במצב של הארה, חוסר המודעות והקיבעון הקשורים עם 
הרעיונות והתחושות גופניות האלה שמייצרים את תחושת ה״אני״, נמחקים. תחושת 

ה״אני״ הופכת לבית במקום לכלא. אפשר להיכנס ולצאת בחופשיות.

ובתחושות  ברעיונות  מה מתבונן  לחופשי?  הופך  ״מי  לשאול,  עשויים  אך אתם 
הגופניות?״. שאלות כאלה מתעוררות משני מקורות. אחד הינו תפיסתי והשני לשוני. 
שני אלה מחזקים זה את זה ללא הרף, ויוצרים בלבול עמוק ונרחב. באופן רגיל, כל 
פעולת תפיסה מלווה בפרץ חדש של רעיונות ותחושות גופניות שמפנות אותנו אל 
תחושת ה״אני״. משום שעבור מרבית האנשים רעיונות ותחושות גופניות אלו הינם 
גם בלתי־מובחנים וגם מוצקים, הם מייצרים תחושה של ״דבר״ שנקרא העושה או 
התופס. תפיסה זאת של העושה או התופס כיישות מעוגנת במבנה הדקדוקי של 
השפה ככינויי גוף )אני, אתה, מי(. משום כך, תפיסת ה״אני כדבר״ מתחזקת כמעט 
בכל אמירה שלנו. זו הסיבה ששאלות כמו ״מה זה שמתבונן?״ או ״מי הופך מואר?״ 
נראות לנו כל כך טבעיות, אך עדיין כל כך קשה לענות עליהן. דקדוקית, מילות 
שאלה אלה )מי, מה( דורשות תשובה עם שמות עצם ממשייםׁ)זה, זאת(. למעשה אין 
״דבר״ שמודט או זוכה לחוכמה. מיומנות תשומת הלב ואיזון הנפש הופכים להיות כל 
כך חזקים ועניין של הרגל, עד שהם ״מחלחלים מהקצוות״ ונספגים אל תוך הרעיונות 

ותחושות הגוף שמייצרים את התחושה שיש ״אני״ שמתרגל מדיטציה.



77

מדיטציה על ״אין־אני״
איה קהמה

תרגום: רונה משיח
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khema/bl095.html  :מקור

בבודהיזם אנחנו משתמשים במילים ״אני״ ו״אין־אני״ ועל כן חשוב להבין מהו בדיוק 
אנטה, אפילו אם הוא בהתחלה רק רעיון, כי הגרעין של תורת  אותו ״אין־אני״, 
הבודהה תלוי במושג זה. הבודהיזם הוא ייחודי בלימוד הזה. אף אחד, אף מורה 
רוחני אחר, לא ניסח את האין־אני בדיוק בדרך הזאת. ומכיוון שהוא נוסח על ידו כך, 
קיימת גם האפשרות לדבר עליו. הרבה נכתב על אין־אני, אבל על מנת להבין אותו, 

על האדם לחוות אותו. ולכך מכוון הלימוד, לחוויית האין־אני.

אבל כדי לחוות אין־אני, על האדם קודם כל להבין את האני במלואו. להכיר אותו 
באמת. אבל אם אנחנו לא יודעים מהו האני הזה, האני שנקרא ״אני״, אין אפשרות 
לדעת מה משמעות ״אין שום אני שם״. כדי לוותר על משהו, אנחנו חייבים שהוא 

קודם כל יהיה לגמרי ברשותנו.

אנחנו מנסים ללא הרף לאשר מחדש את ממשותו של האני, דבר שכבר מראה 
שה״אני״ הזה הוא נושא עדין ודי מטושטש כי אלמלא היה כזה, מדוע יש לנו צורך 
לאשר אותו מחדש ללא הרף? מדוע אנחנו מפחדים ללא הרף מכך שה״אני״ יאוים 
מהיותו לא בטוח, מכך שאינו מקבל מה שהוא זקוק לו לשם הישרדות? אם הוא 
היה ישות יציבה כל כך, כפי שאנו מאמינים, לא היינו חשים מאוימים לעתים כל כך 

קרובות.

אנחנו מאשרים את ה״אני״ שוב ושוב באמצעות זיהוי. אנחנו מזדהים באמצעות שם 
מסוים, גיל, מין, יכולת, מקצוע. ״אני עורך/ת דין, אני רופא/ה. אני רואה/ת חשבון, 
אני סטודנט/ית״. ואנחנו מזדהים באמצעות בני האדם שאנחנו קשורים אליהם. ״אני 
בעל, אני אישה, אני אמא, אני בת, אני בן״. כדרך דיבור, עלינו להשתמש ב״אני״ 
באופן הזה — אבל זה לא רק בדיבור. אנחנו באמת חושבים שה״אני״ הזה הוא מי 
שאנחנו. אנחנו באמת מאמינים בכך. אין לנו שום ספק שה״אני״ הזה הוא מי שאנחנו. 
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כשאחד מהגורמים הללו מאוים — היותנו אמא, או רעיה, או עורך דין, או מורה, או 
אם אנחנו מאבדים את בני האדם שמאפשרים לנו לשמר את ה״אני״ הזה — איזו 

טרגדיה!

הזיהוי העצמי נהפך חסר בטחון, ו״אני״ מתקשה להגיד ״הסתכלו עלי״, ״זה אני״. 
שבחים והאשמות נכללים בכך. שבחים מאשרים מחדש את ה״אני״. האשמה מאיימת 
על ה״אני״. לכן אנחנו אוהבים שבחים ולא אוהבים האשמות. האגו מאוים. תהילה 
וקלון — אותו דבר. הפסד ורווח. אם אנחנו מרוויחים, האגו גדל; אם אנחנו מפסידים, 
הוא קצת קטן. כך אנחנו חיים בתחושת אי־וודאות מתמדת ובפחד מתמשך. האגו 
עשוי לאבד מעט מגדולתו. מישהו עשוי להקטין אותו. וזה קורה לכל אחד מאיתנו. 
הבודהה  דבר. אפילו  בסופו של  אותנו במשהו  עומד להאשים  ללא ספק  מישהו 

הואשם.

האשמה שמוטלת עלינו היא לא הבעיה. הבעיה היא התגובה שלנו. הבעיה היא 
שאנחנו מרגישים קטנים יותר. לאגו יש קושי לאשר את קיומו מחדש. לכן, מה 
שאנחנו בדרך כלל עושים זה להאשים בתגובה, להפוך גם את האגו של האחר לקטן 

קצת יותר.

הזדהות עם כל מה שאנחנו עושים וכל מה שיש לנו, בין אם זה חפצים או בני אדם, 
דרושה לנו — כך אנחנו מאמינים — לשם הישרדות. הישרדות ה״אני״. אם אנחנו 
לא מזדהים עם זה או האחר, אנחנו מרגישים אבודים. זו הסיבה שקשה להפסיק 
לחשוב בזמן מדיטציה. כי מבלי החשיבה לא תהיה הזדהות. אם אני לא חושבת, עם 
מה אני מזדהה? קשה להגיע לשלב במדיטציה שבו למעשה לא נותר כבר שום דבר 

להזדהות איתו.

גם אושר יכול להיות הזדהות. ״אני מאושרת״. ״אני לא מאושרת״. מכיוון שאנחנו 
כל כך להוטים לשרוד, אנחנו חייבים להמשיך ולהזדהות. כשההזדהות הופכת להיות 
ענין של חיים או מוות של האגו, מה שבדרך כלל קורה, הפחד מהאובדן הופך להיות 
כל כך עצום שאנחנו עשויים להיות במצב מתמיד של פחד. מפחדים תמיד לאבד את 
החפצים שהופכים אותנו למה שאנחנו, או את האנשים שעושים אותנו למה שאנחנו. 
אם אין לנו ילדים, או אם כולם ימותו, אנחנו כבר לא נהיה אמהות. לכן הפחד הוא 
עצום. כך גם עם כל ההזדהויות האחרות. זה מצב קיום לא כל כך רגוע, ובשל מה? 

רק בשל דבר אחד, האגו, ההשתוקקות להיות.
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תוצאת ההזדהות הזאת היא, כמובן, השתוקקות להחזיק במשהו. וכשיש ברשותנו 
משהו, התוצאה היא — היאחזות. מה שיש לנו, מה שאנחנו מזדהים אתו, אנחנו 
נאחזים בו. ההיאחזות הזאת, ההיצמדות הזאת, מקשה מאוד עלינו להיות בעלי 
השקפה חופשית ופתוחה. זהו סוג של היצמדות, לא משנה למה — זו לא חייבת 
להיות היצמדות למכוניות מרוץ ולבתים, זו אפילו לא חייבת להיות היצמדות לבני 
אדם — אבל אנחנו בלא כל ספק נאחזים בהשקפות ובדעות. אנחנו נאחזים בהשקפת 
העולם שלנו. אנחנו נאחזים בהשקפה של איך נהיה מאושרים. אולי אנחנו נאחזים 
בהשקפה אודות מי יצר את היקום הזה. לא משנה במה אנחנו נאחזים, אפילו איך 
הממשלה צריכה לנהל את המדינה — כל זה מקשה מאוד עלינו לראות את הדברים 
כפי שהם באמת. להיות עם ׳ראש פתוח׳. ורק ראש פתוח יכול לספוג רעיונות חדשים 

ותובנות חדשות.

הבודהה השווה את המאזינים לו לארבעה סוגי כלי חרס. כלי החרס הראשון הוא 
בעל חורים בתחתית. אם תמזוג לתוכו מים, הוא מיד יתרוקן. במילים אחרות, כל 
מה שתלמד את האדם הזה יהיה חסר תועלת. את כלי החרס השני הוא השווה לכלי 
סדוק. אם תמזוג לתוכו מים, המים ייזלו החוצה. אנשים אלה לא יכולים לזכור. לא 
יכולים לחבר יחדיו שתים ועוד שתים. יש סדקים בהבנה. את המאזין השלישי הוא 
השווה לכלי שכולו מלא. לא ניתן למזוג מים פנימה כי הוא מלא עד גדותיו. אדם 
שכזה, כל כך מלא בדעות עד שאינו יכול ללמוד שום דבר חדש! אבל אנחנו מקווים 
שאנחנו שייכים לסוג הרביעי. כלים ריקים בלי כל חורים או סדקים. ריקים לחלוטין.

אני מעזה לומר שאיננו כאלה. אבל אולי אנחנו מספיק ריקים כדי שנוכל לקלוט 
מספיק. להיות ריקים כך, מדעות והשקפות, פירושו היעדר היאחזות, אפילו היעדר 
היאחזות במה שאנחנו חושבים שהיא המציאות. לא משנה מה אנחנו חושבים שהיא 
המציאות, היא לבטח איננה כזו, כי אם היא היתה כזו, אף פעם לא היינו עצובים אפילו 
לרגע אחד. לא היינו חשים מחסור כלשהו. לא היינו חשים מחסור בחברה, ברכוש. 
אף פעם לא היינו חשים מתוסכלים, משועממים. אם אנחנו חשים כך לפעמים — מה 
שאנחנו חושבים שהוא ממשי, אינו כך. מה שהינו מציאות אמיתית, מספק לחלוטין. 
אם אנחנו לא מסופקים לחלוטין, אנחנו לא רואים את המציאות במלואה. על כן, כל 

דעה שבה אנחנו יכולים להחזיק היא אחת משתיים — שגויה או חלקית.

מכיוון שהיא שגויה או חלקית, וכבולה בידי האגו, עלינו להביט בה בחשדנות. כל מה 
שאנחנו נאחזים בו, מותיר אותנו כבולים אליו. אם אני נצמדת לרגל של שולחן, אין 
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סיכוי שאוכל לצאת דרך הדלת. אין לי אפשרות לזוז. אני תקועה. כל עוד לא ארפה 
לא תהיה לי אפשרות להיחלץ. כל הזדהות, כל דבר שדבקים בו, הוא מה שעוצר 
בעדנו מלהגיע למציאות שמעבר. אנחנו מסוגלים לראות בקלות את ההיאחזות הזאת 
כשאנחנו נתלים בחפצים ובאנשים, אבל אנחנו לא מסוגלים באותה קלות לראות 
הקהנדהה נקראים חמשת המצרפים של ההיאחזות. זהו שמם, והם  למה חמשת 
למעשה הדברים בהם אנו הכי נאחזים. זוהי היאחזות מלאה. אנחנו אפילו לא עוצרים 
לתהות כשאנחנו מביטים על גופנו, וכשאנחנו מביטים על שכלנו, או כשאנו מביטים 
על תחושה, תפיסה, תבניות מנטליות והכרה — ודנא, סניא, סנקהארה, ו־ויניאנה. 
נאמה־רופה, ואנחנו אפילו לא מטילים ספק  אנחנו מביטים על הגוף ונפש הזה, 
בעובדה שזוהי ההרגשה שלי, התפיסה שלי, הזיכרון שלי, המחשבות שלי והמודעות 
שלי לתודעה שלי. ואף אחד לא מתחיל להטיל ספק עד שהוא מתחיל לראות. ובשביל 
הראיה הזאת אנחנו צריכים כמות נאותה של מרחב, הרחק מנקודות מבט ומדעות.

היאחזות היא תפיסת הבעלות וההיקשרות הגדולות ביותר שיש לנו. כל עוד אנחנו 
נאחזים אנחנו לא יכולים לראות את המציאות. אנחנו לא יכולים לראות את המציאות 
כי ההיאחזות חוצצת בינינו ובינה. ההיאחזות צובעת כל מה שאנחנו מאמינים שהוא 
אמיתי. אי אפשר להגיד ״בסדר, אפסיק להיאחז״. אנחנו לא יכולים לעשות זאת. 
התהליך של פירוק ה״אני״, של הפסקת האמונה שזהו דבר אחד שלם, הוא תהליך 
הדרגתי. אבל אם יש למדיטציה תועלת והצלחה כלשהם, עליה להראות שלפני הכל 
יש תודעה ויש גוף. אין דבר אחד ויחיד המתנהג בהתאמה מלאה כל הזמן. יש תודעה 
שחושבת וגורמת לגוף לפעול. זהו הצעד הראשון להכיר את עצמך בצורה קצת יותר 
ברורה. ואז אנחנו יכולים לציין כי ״זהו רגש״ ו״אני נותן לרגש הזה שם״ שמשמעותו 
זיכרון ותפיסה. ״זוהי המחשבה שאני חושב על הרגש הזה. הרגש עלה כי התודעה 

באה במגע עם הרגש שעלה״.

הקהנדהה ששייכים לתודעה. כשאנחנו עושים זאת בזמן  נפרק את ארבעת חלקי 
שזה קורה — לא עכשיו כשאנחנו חושבים על כך אלא בזמן שזה קורה — יש לנו 
שמץ של מושג שזה לא בדיוק אני, שאלו הן תופעות שעולות, נשארות לרגע ואז 
חדלות. כמה זמן נשארת התודעה על אובייקט אחד? וכמה זמן נמשכות מחשבות? 

והאם באמת הזמנו אותן?

ההיאחזות הזאת, פעולת האחיזה, הן אלו שגורמות לאגו לעלות. בשל ההיאחזות 
ולי יש את כל הבעיות. בלי האני האם היו  אני,  ואז יש  הרעיון של ״אני״ עולה 
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בעיות? אם לא היה מישהו שיושב בתוכי — כפי שאנחנו חושבים שיש — שנקרא 
אני או עצמי או ג׳ון, קלייר, אז למי יש בעיה? לקהנדהה אין בעיות. הקהנדהה הם 
רק תהליכים. תופעות וזה הכול. הן רק ממשיכות וממשיכות וממשיכות. אבל מכיוון 
שאני רודף אחריהן ומנסה להיאחז בהן ואומר: ״זה אני, זה אני שמרגישה, זה אני 

שרוצה.״ לכן הבעיות מתעוררות.

ההיאחזות  על  אז  ולחלוטין,  בשלמות  מסבל,  להיפטר  רוצים  באמת  אנחנו  אם 
להיעלם. הנתיב הרוחני הוא אף פעם לא נתיב של הישג; הוא תמיד נתיב של וויתור. 
ככל שאנחנו מוותרים יותר, כך יש יותר חלל ריק ופתוח שמאפשר לנו לראות את 
המציאות. מכיוון שמה שאנחנו מוותרים עליו לא נמצא שם יותר, ישנה אפשרות 
רק לנוע מבלי להיאחז בתוצאות התנועה. כל עוד אנחנו נאחזים בתוצאה של מה 
שאנחנו עושים, כל עוד אנחנו נאחזים בתוצאות של מה שאנחנו חושבים, אנחנו 

כבולים, כלואים.

ישנו דבר שלישי שאנחנו עושים: אנחנו מעוניינים להיות משהו או מישהו. מעוניינים 
להיות מודטים מצוינים. מעוניינים להיות בוגרים. מעוניינים להיות משהו שאנחנו 
לא. ולהיות משהו עוצר בעדנו מלהיות. כשאנחנו מפסיקים להיות, אנחנו לא יכולים 
לשים לב למה שבאמת ישנו. כל העניין הזה של להיות הוא, כמובן, בעתיד. מכיוון 
שכל מה שישנו בעתיד הוא השערה, זהו עולם חלומות שבו אנחנו חיים. המציאות 
היחידה שאנחנו יכולים להיות בטוחים בה היא הרגע המסוים הזה, כרגע; ורגע מסוים 
זה כפי שאתם ודאי מודעים לו — כבר עבר והרגע הזה עבר והבא אחריו גם הוא עבר. 
הביטו איך כולם עוברים! זוהי הארעיות שבכל. כל רגע עובר, אבל אנחנו נאחזים, 
מנסים לאחוז בהם. מנסים להפוך אותם למציאות. מנסים להפוך אותם לערובה. 
מנסים לגרום להם להיות משהו שהם אינם. ראו איך כולם עוברים. אנחנו אפילו לא 

יכולים לומר זאת במהירות שבה הם חולפים.

אין דבר שהוא בטוח. שום דבר שאפשר לאחוז בו, שום דבר יציב. כל היקום מתפרק 
ומתאחה ללא הרף. וזה כולל את התודעה ואת הגוף שלהם אנו קוראים ״אני״. אתם 
יכולים להאמין בכך או לא, אין לכך כל משמעות. על מנת לדעת זאת, עליכם לחוות 
זאת; כשאתם חווים זאת, זה ברור לחלוטין. מה שהאדם חווה הוא ברור לחלוטין. 
אף אחד לא יכול לומר שזה לא ברור. אפשר לנסות, אבל להתנגדויות אין כל הגיון 

כי אתם חוויתם זאת. זה בדיוק כמו לנגוס במנגו כדי לדעת מה הטעם שלו.
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כדי לחוות זאת, אדם צריך מדיטציה. תודעה רגילה יכולה לדעת רק מושגים ורעיונות 
רגילים. אם מישהו רוצה להבין ולחוות חוויות ורעיונות יוצאים מגדר הרגיל, צריכה 
להיות לו תודעה יוצאת מגדר הרגיל. תודעה יוצאת מגדר הרגיל מתפתחת באמצעות 
ריכוז. מרבית המודטים חוו מצב כלשהו שונה מזה שאליו היו רגילים. ואז הוא כבר 
לא רגיל. אבל עלינו לחזק זאת הרבה יותר מאשר רק את המצב ההתחלתי. עד לנקודה 
שבה התודעה באמת יוצאת מגדר הרגיל, במובן שהיא יכולה להפנות את עצמה להיכן 
שתחפוץ. במובן שהיא כבר אינה מוטרדת בשל אירועי היומיום. וכשהתודעה יכולה 
להתרכז, היא חווה מצבים שמעולם לא הכירה לפני כן. להבין שעולמך מתפרק ושוב 
מתאחה ללא הרף זוהי חוויה מדיטטיבית. היא דורשת תרגול, התמדה וסבלנות. 

וכשהתודעה אינה מוטרדת ושקטה, עולים איזון הנפש, רוגע ושלווה.

ברגע הזה, התודעה מבינה את רעיון הארעיות ברמה כזאת שהיא רואה את עצמה 
כארעית לחלוטין. וכשאדם רואה את התודעה שלו כארעית לחלוטין, נקודת המבט 
שלו משתנה. אני אוהבת להשוות את השינוי הזה לקלידוסקופ שילדים משחקים 
בו. נגיעה קלה ואתה מקבל תמונה שונה. הכול נראה שונה לגמרי בעקבות תזוזה 

עדינה אחת בלבד.

אין־אני נחווה באמצעות הפן של הארעיות, באמצעות הפן של אי־הנחת, ובאמצעות 
הפן של הריקות. ריק ממה? המילה ״ריקות״ לעתים קרובות לא מובנת כי כשאדם 
רק חושב עליה כעל רעיון, הוא אומר ״למה אתה מתכוון בריק?״ הכול קיים: בני 
אדם קיימים, וקיימים החלקים הפנימיים שלהם, הקרביים, והעצמות שלהם ודם 
והכול מלא דברים — וגם התודעה איננה ריקה. יש בה רעיונות, מחשבות ורגשות. 
ואפילו כשאין בה את כל אלה, למה אתה מתכוון בריקות? הדבר היחיד שהוא ריק 

הוא הריקות מישות.

נחווה  הוא  שגם  השום־דבר,  זהו  הריקות.  זוהי  דבר.  בשום  ספציפית  ישות  אין 
במדיטציה. היא ריקה, היא נטולת אדם ספציפי, נטולת דבר ספציפי, נטולת כל דבר 
שהופך אותה לקבועה, אפילו נטולת כל דבר שהופך אותה חשובה. הכול בזרימה. 
אז הריקות היא כזאת. ועל הריקות להיראות בכל מקום; להיראות בעצמך. וזה מה 
אנטה, אין־אני. ריק מישות. אין אף אחד שם. הכול דמיון. בהתחלה זה  שנקרא 

מעורר הרגשת חוסר ביטחון גדולה.

אותו אדם שאליו התייחסתי בכזו תשומת לב, אותו אדם שמנסה לעשות דבר זה 
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או אחר, אותו האדם שיהיה הערובה לביטחוני, יהיה הביטוח שלי לחיים מאושרים, 
ברגע שאמצא את האדם הזה — אותו אדם לא באמת קיים. איזה רעיון מפחיד 
ומעורר חוסר אונים! איזו תחושת פחד מתעוררת! אבל למעשה, זה בדיוק ההיפך. 
אם האדם מקבל ונושא את האימה הזאת ועובר דרכה, הוא מגיע להקלה ולשחרור 

מלאים ומוחלטים.

אתן לכם דימוי: דמיינו שיש בבעלותכם תכשיט יקר־ערך שהוא כל כך יקר־ערך עד 
שאתם בטוחים שבמקרה שתקלעו לזמנים קשים הוא יושיע אתכם. הוא כל כך יקר־

ערך שהוא יכול להיות רשת הביטחון שלכם. אתם לא בוטחים באף אחד. לכן אתם 
שמים כספת בבית ואתם מניחים בה את התכשיט שלכם. ואז, עבדתם קשה במשך 
שנים ואתם חושב שמגיעה לכם חופשה. מה עושים עכשיו עם התכשיט? ברור 
שאתם לא יכולים לקחת אותו אתכם לחופשה בחוף הים. אז אתם קונים מנעולים 
חדשים לדלתות הבית שלכם ואתם מתקינים סורגים על החלונות ומודיעים לשכנים. 
אתם מספרים להם על החופשה המתוכננת ומבקשים מהם לשמור על הבית — ועל 
הכספת שבתוכו. והם אומרים שישגיחו, כמובן. אתם יכולים להיות רגועים ואתם 

יוצאים לחופשה.

והפינה  ברוח  מתנודדים  הדקל  עצי  נהדר.  נפלא.  והוא  הים  לחוף  הולכים  אתם 
שבחרתם בחוף נעימה ונקיה. הגלים חמים והכול נהדר. ביום הראשון אתם ממש 
נהנים. אבל ביום השני אתם מתחילים לתהות; השכנים הם אנשים מאוד נחמדים, 
אבל הם גם יוצאים לבקר את הילדים שלהם. הם לא תמיד בבית, ולאחרונה היה גל 
של פריצות בשכונה. ביום השלישי אתם משכנעים את עצמכם שמשהו נורא ואיום 
עומד לקרות, ואתם חוזרים הביתה. אתם נכנסים הביתה ופותחים את הכספת. הכול 
בסדר. אתם הולך לשכנים והם שואלים, ״למה חזרתם? השגחנו על הבית שלכם. לא 

היית צריכים לחזור. הכול בסדר״.

בשנה הבאה, אותו דבר קורה. שוב אתם אומרים לשכנים, ״הפעם אנחנו באמת 
נוסעים לחודש. אנחנו זקוקים לחופשה כי עבדנו כל כך קשה״. אז הם אומרים, ״אין 
בכלל סיבה לדאגה, צאו לדרך, לכו אל החוף״. שוב אתם שם סורגים על החלונות, 
נועלים את הדלתות, מארגנים את הדברים, ויוצאים אל החוף. שוב, הכול נפלא, 
יפהפה. הפעם אתם מחזיקים מעמד חמישה ימים. ביום החמישי אתם משוכנעים 
שמשהו נורא ואיום קרה. ואתם חוזרים הביתה. אתם שבים הביתה, והפלא ופלא, 
זה קרה. התכשיט איננו. אתם במצב של קריסה מוחלטת. ייאוש מוחלט. מדוכאים. 
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ואז אתם הולך לשכנים, אבל אין להם מושג מה קרה. הם היו בסביבה כל הזמן. אז 
אתם יושבים ושוקלים את המצב ואתם מבינים שמכיוון שהתכשיט איננו, אולי כדאי 

לכם לחזור לחוף וליהנות!

התכשיט הזה הוא האני. ברגע שהוא איננו, כל הנטל של הטיפול בו, כל הפחדים 
לגביו, כל חסימת הדלתות והחלונות והלב והתודעה אינם נחוצים יותר. אתם יכולים 
פשוט ללכת וליהנות בזמן שאתם עדיין בגוף הזה. אחרי חקירה מיומנת, ההיבט 
המפחיד של אובדן הדבר הזה, שנדמה שהוא כל כך יקר־ערך, מתברר בתור השחרור 

מדאגות וההקלה היחידות שבכלל קיימות.

אנו  אם  והריקות.  התשוקה  חסרת  הסימן,  חסרת  לשחרור:  דלתות  שלוש  ישנן 
מבינים ארעיות, אניצ׳ה, במלואה, היא מכונה השחרור חסר הסימן. אם אנו מבינים 
סבל, דוקהה, במלואו, זהו השחרור חסר התשוקה. אם אנו מבינים אין־אני, אנטה, 
במלואו, זהו השחרור של הריקות. פירוש הדבר הוא, שאנחנו יכולים לעבור דרך כל 
אחת מהדלתות הללו. ולהיות משוחרר משמעותו היא לעולם לא להצטרך לחוות שוב 
עוד רגע אחד עצוב. משמעותו היא גם משהו אחר: אנחנו לא יוצרים יותר קאמה. 
אדם שהשתחרר לגמרי עדיין פועל, עדיין חושב, עדיין מדבר ועדיין מסתכל על כל 
הכוונות והמטרות כמו כולם, אבל אותו האדם איבד את הרעיון של אני חושב, אני 
מדבר, אני פועל. קאמה כבר לא נוצרת מפני שקיימת רק המחשבה, רק הדיבור, רק 
הפעולה. קיימת החוויה אבל לא החווה. ומפני שהקאמה לא נוצרת יותר, אין לידה 

מחדש. זוהי הארה מלאה.

במסורת הזאת, יש חלוקה לשלושה שלבים של הארה לפני שהאדם מגיע לשלב 
הרביעי, להארה מלאה. השלב הראשון, זה שאנחנו יכולים להתייחס אליו — לפחות 
מבחינה תיאורטית — נקרא סוטאפנה, ״זה שנכנס אל הזרם״. משמעותו — זה שראה 
את הניבאנה פעם אחת ועל כן נכנס אל הזרם. מעתה והלאה, לא ניתן להרתיע את 
האדם הזה מן הדרך. אם התובנה חזקה, עשוי להתרחש רק עוד גלגול חיים אחד. אם 
התובנה חלשה, עשויים להתרחש עוד שבעה גלגולי חיים. מעצם העובדה שהוא 
ראה את הניבאנה בעצמו פעם אחת, האדם הזה מאבד חלק מהקשיים שחווה בעבר. 
המכשול הדרסטי ביותר שהאדם נפטר ממנו הוא התפיסה שהאדם הזה, שלו אנו 
קוראים ״אני״, הוא ישות נפרדת. התפיסה השגויה של העצמי נעלמת. אבל אין 
משמעות הדבר שסוטאפנה מודע באופן קבוע לאין־אני. ההשקפה השגויה נעלמת. 
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אבל יש צורך לחזק את ההשקפה הנכונה שוב ושוב ולהיווכח בה פעם אחר פעם 
באמצעות החיזוקים האלה.

לאדם הזה שוב אין ענין גדול, וכמובן שאין לו אמונה, בטקסים ובפולחנים. הוא יכול 
עדיין לקיימם כי הם חלק מהמסורת או מהמנהגים, אבל אדם כזה שוב לא מאמין 
שהם יכולים לחולל איזה שהוא סוג של שחרור )אם אי־פעם האמין בכך בעבר(. 
ואז, דבר מאוד מעניין נעלם: ספקנות סקפטית. הספקנות הסקפטית נעלמת כי 
האדם ראה בעצמו שמה שלימד הבודהה הוא אכן כך לאמיתו של דבר. עד אותו זמן 
הספקנות הסקפטית היתה עולה שוב ושוב מפני שהאדם בקלות יכול היה לחשוב: 
״ובכן, אולי. אולי זה באמת כך, אבל איך אוכל להיות בטוח?״ האדם יכול להיות בטוח 
רק דרך החוויה האישית שלו. ואז, כמובן, לא נותרת ספקנות סקפטית כי האדם ראה 
בדיוק את מה שתואר, ולאור העובדה שראה זאת, ליבו ותודעתו מספקים הבנה 

שמאפשרת לראות כל דבר אחר.

הדהמה חייבת שבבסיסה תהיה ההבנה שאין שום ישות מיוחדת. יש המשכיות, 
אבל אין ישות מיוחדת. ואותה המשכיות היא זו שמקשה עלינו לראות שבאמת אין 
מישהו בתוך הגוף שגורם לדברים לקרות. דברים קורים בכל מקרה. על כן המקרה 
הראשון של ראייה חטופה של החירות, הנקראת ״כניסה אל הזרם״, מחוללת שינויים 
בתוכנו. היא בפירוש לא עוקרת מהשורש חמדנות ושנאה — למעשה, אלו אפילו לא 
מוזכרות. אבל באמצעות ההבנה הגדולה יותר שיש לאדם כזה, החמדנות והשנאה 
פוחתות. הן אינן בעלות אותה עוצמה יותר, והן לא מופיעות באופן גס, אבל הן כן 

באות לידי ביטוי באופנים חמקמקים.

השלבים הבאים הם ״זה שחוזר פעם אחת״, אחריו ״זה שאינו חוזר לעולם״, ואחר כך 
הארהנט. ״זה שחוזר פעם אחת״, גלגול חיים אחד אחרון בעולם חמשת החושים. 
ל״זה שאינו חוזר לעולם״, אין צורך בחיי אנוש, והארהנט — מואר במלואו. תשוקה 
חושית ושנאה נעלמים רק אצל ״זה שאינו חוזר לעולם״, והיוהרה המלאה של האני 

נעלמת רק אצל הארהנט.

ארהנט, עדיין יש בנו  משום כך, עלינו לקבל את העובדה שמכיוון שאנחנו איננו 
חמדנות ושנאה. אין פה עניין בהאשמה עצמית על כך שהן נמצאות בנו: מדובר פה 
על הבנה מהיכן הן באות. הן באות מהאשליה של האני. אני רוצה להגן על התכשיט 
אני. כך הן מתעוררות. אבל באמצעות האימון המתמשך במדיטציה,  הזה שהוא 
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התודעה יכולה להפוך לבהירה יותר ויותר. בסופו של דבר היא מבינה. וכשהיא מבינה, 
היא יכולה לראות את המציאות שמעבר. אפילו אם היא נראית רק לרגע־מחשבה 

אחד, החוויה הינה בעלת רושם עצום והיא מייצרת שינוי מובחן בחיינו.



דאנה ונדיבות
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נדיבות תחילה
טניסארו בהיקהו

תרגום: יעל לי
http://groups.yahoo.com/group/dana-giving/message/1  :מקור

עבורו  שימשתי   ,IMS-ב בריטריט  לימד  סואט  כשאג׳אהן  אחדות,  שנים  לפני 
כמתורגמן. לאחר היום השני או השלישי של הריטריט, פנה אלי ואמר: ״שמתי לב 
שכאשר האנשים האלה מודטים, הם נורא עגמומיים״. היית מסתכל על החדר, וכל 
האנשים שבו ישבו ברצינות רבה, פניהם מתוחים, עיניהם עצומות ומכווצות. זה היה 

כמעט כאילו היה כתוב להם ׳נירוונה או שזה הסוף׳ על המצח.

הוא יחס את העגמומיות הזאת לעובדה שמרבית האנשים כאן במערב, מגיעים 
למדיטציה בודהיסטית ללא כל הכנה בלימוד נושאים בודהיסטיים אחרים. אין להם 
כל נסיון בנדיבות, בהתאם למה שלימד הבודהה על נתינה. אין להם כל נסיון בפיתוח 
מעלות וסגולות אישיות בהתאם לכללי המוסר הבודהיסטיים )PRECEPTS(. הם 
באים ללימוד של הבודהה מבלי שבדקו אותו בחיי היומיום, כך שאין להם את תחושת 
הבטחון הנדרשת על מנת לצלוח את החלקים הקשים של המדיטציה. במקום זה הם 

מרגישים שעליהם לסמוך על נחישות גרידא.

אם אתה מתבונן באופן שבו מדיטציה, טוהר מידות ונדיבות נלמדים כאן, זה מנוגד 
לחלוטין לאופן שבו הם נלמדים באסיה. כאן, אנשים נרשמים לריטריט כדי ללמוד 
קצת מדיטציה, ורק כאשר הם מגיעים למרכז בו מתקיים הריטריט, הם לומדים שהם 
יצטרכו לקיים כמה כללי־מוסר במהלך הריטריט. ואז, ממש בסופו של הריטריט, 
הם לומדים שלפני שיורשו ללכת הביתה, הם יצטרכו להיות נדיבים. זה לגמרי הפוך.

בתאילנד, החשיפה הראשונה של ילדים לבודהיזם — לאחר שלמדו את מחוות הכבוד 
— היא בנתינה. אפשר לראות הורים שלוקחים את ילדיהם ביד כשנזיר עובר עם 
הקערה שלו, מרימים אותם על הידיים ועוזרים להם להניח כפית של אורז בקערתו 
של הנזיר. במהלך הזמן, כשהילדים מתחילים לעשות את זה בעצמם, התהליך הופך 

פחות ופחות מכני, ולאחר זמן מה הם מתחילים להפיק הנאה מן הנתינה.
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בתחילה הנאה זאת עשויה להיראות לא הגיונית. הרעיון שאתה מוסיף לאושר שלך 
על ידי נתינת דברים לאחרים לא עולה אוטומטית במחשבתו של ילד צעיר. אך עם 
האימון תמצא שזה נכון. אחרי הכל, כשאתה נותן, אתה שם את עצמך בעמדה של 
שפע. המתנה הינה הוכחה לכך שיש לך יותר ממה שאתה צריך. באותה עת זה נותן 
לך תחושה של הערך שלך כאדם. יש ביכולתך לעזור לאנשים אחרים. פעולת הנתינה 
גם יוצרת תחושה של מרחב בתודעה, כי העולם שאנו חיים בו נוצר על ידי הפעולות 
שלנו, ופעולת הנתינה יוצרת עולם מרווח: עולם בו נדיבות היא עקרון פעיל, עולם 
בו לאנשים יש יותר ממה שהם צריכים, מספיק בכדי לחלק. וזה יוצר הרגשה טובה 

בתודעה.

מכאן והלאה, הילדים נחשפים למעלות טובות: תרגול כללי המוסר. ושוב, מנקודת 
מבטו של הילד זה לא הגיוני שאתה תהיה מאושר מכך שלא תעשה דברים שאתה 
רוצה לעשות — כמו כשאתה רוצה לקחת משהו, או כשאתה רוצה לשקר כדי לכסות 
על מבוכה או להגן על עצמך מפני ביקורת או עונש. אך במשך הזמן אתה מתחיל 
לגלות שאכן, יש תחושה של אושר, יש תחושה של רווחה שבאה מלהיות ממושמע, 
מבלי להזדקק לכסוי על שקרים, מלהימנע מפעולות לא מיומנות, מלחוש שפעולות 

לא מיומנות הן מתחת לרמה שלך.

וכך כאשר אתה מגיע למדיטציה דרך מסלול הנתינה והמידות הטובות, כבר יש לך 
נסיון ולמדת שבעולם קיימים אופנים לא אינטואיטיביים של אושר. כאשר האימון 
שעברת היה באמצעות ההיכרות עם תורת הבודהה, למדת את האושר העמוק יותר 
שבא מנתינה, האושר העמוק שבא מהימנעות מפעולות לא מיומנות, ולא חשוב 
כמה אתה רוצה לעשות אותן. משום כך, כאשר אתה מגיע למדיטציה, כבר פיתחת 
תחושת בטחון שעד עכשיו הבודהה צדק, ואתה מוכן לאפשר לו ליהנות מן הספק 

במדיטציה.

הסחות  הראשוניים:  מהקשיים  גדול  חלק  על  להתגבר  לך  מאפשר  הזה  הבטחון 
הדעת, הכאב. במקביל, תחושת המרחב שבאה מנדיבות מקנה לך את הלך הרוח 
הנכון לתרגול הריכוז, נותנת לך את הלך הרוח הנכון לתרגול תובנה — משום שכאשר 
אתה יושב ומתרכז בנשימה, איזה מן תודעה יש לך? התודעה שיצרת דרך הפעולות 
הנדיבות והמוסריות שלך. תודעה רחבה, לא התודעה הצרה של אדם שאין לו מספיק. 
זו התודעה הרחבה של אדם שיש לו די והותר כדי להתחלק בו, תודעה של אדם שאין 
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לו חרטות או התכחשות למעשי העבר. בקיצור, זו התודעה של אדם שנוכח שבאושר 
אמיתי אין הפרדה כה חדה בין איכות החיים שלך לאיכות החיים של אחרים.

כל הרעיון שאושר חייב להתבסס על כך שאתה פועל למען המניעים האנוכיים 
שלך, או שפעולה לטובתם של אחרים היא קרבן שאתה מקריב — האבחנה בין 
שתי הדרכים הללו — היא משהו מאד מערבי, שעומד בסתירה ללימודי הבודהה. 
לפי הלימוד של הבודהה, אושר אמיתי הוא משהו שמטבעו מתפשט לכל עבר. בכך 
שאתה פועל למען עצמך, אתה פועל למען אחרים. ועל ידי פעולה למען אחרים, 
אתה פועל למען עצמך. בפעולת הנתינה לאחרים אתה מרוויח. כאשר אתה דבק 
בכללי המוסר, דבק בעקרונות, מגן על אחרים מפני פעולות לא מיומנות שלך, אתה 
גם מרוויח. אתה מרוויח בתשומת לב; אתה מרוויח בתחושת הערך שלך כאדם, 

בהערכה העצמית שלך. אתה מגן על עצמך.

אז אתה מגיע למדיטציה מוכן ליישם את אותם עקרונות לאימון בשלווה ובתובנה. 
את  להבין  מנסה  פה,  יושב  אתה  אנוכי.  פרויקט  אינה  שהמדיטציה  נוכח  אתה 
החמדנות, הכעס והאשליה שלך, מנסה לשלוט בהם — מה שאומר שאתה לא האדם 
היחיד שהולך להרוויח מן המדיטציה. אנשים אחרים ירוויחו — הם כבר מרוויחים 
כעת. ככל שאתה הופך להיות יותר מודע, יותר ערני, יותר מיומן בעקירת המכשולים 
בתודעתך שלך, אנשים אחרים הופכים להיות פחות נתונים להשפעות שלהם. פחות 
חמדנות, כעס ואשליה באים לידי ביטוי בפעולות שלך, וכך האנשים שבסביבתך 

סובלים פחות. המדיטציה שלך היא מתנה בשבילם.

איכות הנדיבות, שנקראת קאגה בפאלי, כלולה במערכים רבים של לימוד הדהרמה. 
אחד מהם הוא מערך של תרגולים שמובילים ללידה מחדש טובה. הכוונה היא לא 
רק ללידה מחדש אחרי המוות, אלא גם למצבי הקיום, מצבי התודעה שאתה יוצר 
לעצמך רגע אחר רגע, שאתה נכנס אליהם בכל רגע. אתה יוצר את העולם שבו אתה 
חי דרך הפעולות שלך. בהיותך נדיב — לא רק עם דברים חומריים אלא גם עם הזמן 
שלך, האנרגיה שלך, הסלחנות שלך, הנכונות להיות הוגן וצודק עם אחרים — אתה 
יוצר עולם טוב לחיות בו. אם ההרגלים שלך נוטים יותר לכוון קמצני, הם יוצרים 
עולם מצומצם מאד, כי אף פעם אין בו מספיק. יש תמיד מחסור של דבר זה או אחר, 
או פחד שמשהו יחמוק או ילקח ממך. זה עולם צר ומפחיד שאתה יוצר כשאתה לא 

נדיב, בניגוד לעולם הבטוח והפתוח לרווחה שאתה יוצר דרך פעולות של נדיבות.
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נדיבות גם נחשבת אחת מצורות השפע הנאצל )Noble Wealth(, משום שמהו 
יותר ממה שאני צריך? אנשים רבים שמבחינה  לי  עושר אם לא התחושה שיש 
חומרית הם עניים, במונחי הגישה שלהם הם עשירים מאד. ואנשים רבים עם הרבה 
עושר חומרי, הינם עניים מרודים. אלה שלעולם אין להם מספיק: הם אלו שתמיד 
זקוקים לעוד בטחון, לעולם זקוקים לאגור עוד. אלה האנשים שצריכים לבנות חומות 
סביב בתיהם, שצריכים לחיות בקהילות מגודרות מחשש שאחרים ייקחו את מה 
שיש להם. אלו חיים עניים מאד, חיים מסוגרים. אך כשאתה מתרגל נדיבות, אתה 
מבין שאתה יכול להסתדר עם פחות, שיש הנאה שבאה עם נתינה לאנשים. שם 

נמצאת חוויה של עושר. יש לך די והותר.

באותו הזמן אתה מוריד מחסומים. עסקאות כספיות יוצרות מחסומים. מישהו נותן 
לך משהו, אתה צריך לתת לו בחזרה כסף, והנה יש שם מחסום. אחרת, אם לא היית 
משלם, החפץ לא היה מגיע אליך מעבר למחסום. אך אם משהו ניתן בחופשיות, 
הוא שובר מחסום. אתה נהפך חלק מהמשפחה המורחבת של אותו אדם. בתאילנד, 
צורת הפנייה של נזירים לאנשים שתומכים בהם, שאינם נזירים, זהה לצורת הפנייה 
לבני משפחתם. מתנת התמיכה יוצרת תחושה של קירבה. המנזר בו שהיתי — שכלל 
נזירים, ותומכים שאינם נזירים — היה כמו משפחה מורחבת גדולה. זה נכון לגבי 

רבים מהמנזרים בתאילנד. יש תחושה של קירבה, של היעדר גבול.

אנחנו שומעים שיחות כה רבות על ״תלות הדדית״. פעמים רבות מושג זה מוסבר 
במונחים של הלימוד על התהוות מותנית, שהוא למעשה שימוש לא נכון של הלימוד. 
התהוות מותנית מלמדת על הקשר של בורות לסבל, על הקשר בין השתוקקות 
לסבל. זהו חיבור בתוך התודעה, וזהו חיבור שעלינו לנתק, משום שהוא מאפשר 
לסבל להמשיך עוד ועוד, שוב ושוב, במחזורי חיים רבים, רבים. אך יש סוג אחר של 
חיבור, חיבור מכוון, שבא לידי ביטוי במעשים שלנו. אלו הם קשרי קאמה )קרמה(. 
לנו במערב יש לעיתים קרובות בעיה עם לימוד הקאמה, וזאת אולי הסיבה שאנחנו 
רוצים את הלימוד על חיבור ללא קאמה. אז אנחנו הולכים לחפש במקומות אחרים 
בשיעורים של הבודהה כדי למצוא הגיון או בסיס ללימוד על חיבורים וקשרים, אך 
הבסיס האמיתי לתחושה של קשר מגיע דרך קאמה. כשאתה באינטראקציה עם 

אדם אחר, נוצר חיבור.

חיבור כזה יכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לכוונה. עם נדיבות אתה יוצר חיבור 
חיובי, מועיל, חיבור בו אתה שמח שהמחסום הוסר, חיבור שבו דברים טובים יכולים 
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לזרום לשני הכוונים. אם זאת קאמה לא מיטיבה, אתה יוצר חיבור, אתה יוצר פתח 
שבמוקדם או במאוחר תתחרט עליו. ישנה אימרה בדהמהפדה שיד ללא פצע יכולה 
לאחוז ברעל ולא להינזק. במלים אחרות, אם אין לך קאמה רעה, תוצאותיה של 
קאמה רעה לא יבואו אליך. אך אם יש לך פצע ביד, אזי אם תאחז ברעל הוא יחלחל 
דרך הפצע ויהרוג אותך. קאמה לא מיטיבה היא בדיוק זה, פצע. זהו פתח דרכו דברים 

מרעילים יכולים להיכנס.

העקרון ההפוך עובד גם הוא. אם יש חיבור של התנהגות מיומנת, נוצר חיבור טוב. 
סוג כזה של חיבור טוב מתחיל עם נדיבות, וצומח עם מתנת המעלות הטובות. כפי 
שאמר הבודהה, כשאתה דבק בכללי המוסר מבלי לסטות מהם, ללא סייג, זוהי מתנה 
של בטחון לכל היצורים. אתה נותן בטחון בלתי־מוגבל לכולם, ואז יש גם לך חלק 
באותו בטחון בלתי־מוגבל. עם מתנת המדיטציה, אתה מגן על אנשים אחרים מפני 

השפעות החמדנות, הכעס והאשליה לך. וגם אתה זוכה להגנה.

אז זה מה שנדיבות עושה: היא מרחיבה את התודעה שלך ויוצרת חיבורים טובים 
עם האנשים שסביבך. היא ממיסה את המחסומים שאחרת היו מונעים מהאושר 

להתפשט לכל עבר.

כשאתה מגיע למדיטציה עם הלך הרוח הזה, הוא משנה לחלוטין את האופן שבו 
אתה מתייחס למדיטציה. אנשים רבים כל כך באים למדיטציה עם השאלה ״מה אני 
עומד להרוויח מהשקעת הזמן הזה במדיטציה?״. במיוחד בעולם המודרני, זמן הוא 
משהו שאנחנו מאד עניים בו. לכן שאלת הרווח, הרווח ממדיטציה תמיד נמצאת שם 
ברקע. מומלץ לנו למחוק את הרעיון הזה של רווח, אך אי אפשר למחוק אותו אם 
טיפחת אותו כחלק מהרגל של התודעה. אך אם אתה ניגש אל המדיטציה עם הנסיון 
שצברת בלהיות נדיב, השאלה הופכת להיות ״מה אני נותן למדיטציה?״. אתה נותן 
לה את תשומת הלב המלאה שלך. אתה נותן לה את המאמץ, אתה שמח להקדיש את 
המאמץ, כי למדת מנסיונך שמאמץ טוב שמוקדש לתרגול הדהרמה, מביא לתוצאות 
טובות. ואז העוני הפנימי של ״מה אני מקבל מהמדיטציה הזאת״ נמחק. אתה מגיע 

למדיטציה עם תחושת שפע: ״מה אני יכול לתת לתרגול הזה?״

אתה מגלה, כמובן, שבסופו של דבר אתה מקבל הרבה יותר אם אתה ניגש לדברים 
מתוך עמדה של נתינה. התודעה מוכנה יותר לאתגרים: ״מה אם אתן לזה יותר זמן? 
מה עם תרגול מדיטציה בלילה מאוחר מכפי שאני רגיל? מה עם לקום מוקדם יותר 
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בבוקר? מה עם לתת יותר תשומת לב מתמדת למה שאני עושה? מה עם לשבת זמן 
ארוך יותר עם כאב?״ המדיטציה הופכת אז לתהליך של נתינה, וכמובן שאתה עדיין 
מקבל את התוצאות. כשאתה לא מלא טינה כלפי המאמצים שלך כל הזמן, אתה 
מטיל פחות ופחות מגבלות על תהליך המדיטציה. בדרך זו התוצאות בהכרח הופכות 
לפחות נרגנות ויותר לא־מוגבלות. לכן חשוב שנפתח את השפע הנאצל של נדיבות 

שנביא אל המדיטציה שלנו.

הכתבים מציינים שכאשר אתה מתייאש מהמדיטציה שלך, כשהמדיטציה הופכת 
יבשה, עליך להביט לאחור על נדיבות מן העבר. זה נותן לך חוויה של ערך עצמי, 
חוויה של עידוד. כמובן, על איזו נדיבות מן העבר תתבונן אם אין כזאת? על כן חשוב 

לגשת למדיטציה אחרי שמתרגלים נדיבות באופן מאוד מודע.

הרבה פעמים אנחנו שואלים ״איך אקח את המדיטציה בחזרה לחיים?״ אך באותה 
עת חשוב שתביא איכויות טובות מהעולם אל תוך המדיטציה, איכויות טובות של 
חיי היומיום שלך, ושתפתח אותן באופן סדיר. היזכרות בפעולות נדיבות מן העבר 
מידלדלת אחרי זמן מה, אם הייתה רק פעולה אחת של נדיבות שהתרחשה לפני 

הרבה זמן. אתה צריך נדיבות טרייה בכדי לספק לעצמך עידוד.

על כן, כשהבודהה דיבר על צורות של זכות כתוצאה ממעשים טובים )merit( הוא 
אמר:״אל תפחדו מזכות, כי זכות היא מילה אחרת לאושר״. הראשון מבין שלושת 
הסוגים העיקריים של זכות הוא דאנה, נתינה, שהיא הביטוי לנדיבות. מתנת היות 
אדם הגון ומוסרי, נבנית על הפעולה הפשוטה של נתינה, ומתנת המדיטציה נבנית 

על שתיהן.

כמובן, חלק גדול מן המדיטציה הוא להניח: להניח להסחות דעת, להניח למחשבות 
יותר קל להתחיל  לא מיומנות. אם אתה רגיל לוותר על דברים חומריים, הרבה 
להתנסות בויתור על גישות מנטליות שאינן מיומנות — דברים שנאחזת בהם זמן רב 
כל כך שאתה חושב שאתה זקוק להם, אך כשאתה באמת מתבונן בהם אתה מוצא 
שזה לא כך. למעשה, אתה רואה שהם נטל לא הכרחי שגורם לסבל. כשאתה רואה 
את הסבל, ואת העובדה שהוא לא הכרחי, אתה יכול להרפות. באופן כזה, המומנטום 
של הנתינה נמשך אל התרגול, ואתה נוכח שזה לא גוזל ממך שום דבר. זה יותר כמו 
חליפין. אתה נותן משהו חומרי ואתה מרוויח איכויות של נדיבות בתודעה. אתה נותן 

את הזיהומים שלך ואתה זוכה בחופש.
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טיפוח הנדיבות הוא ההתחלה של התעוררות רוחנית. לנדיבות יש עוצמה אדירה 
מכיוון שהיא עולה מאיכות פנימית של הרפייה. היכולת להרפות, להיכנע, לוותר, 
ולתת בנדיבות — כולן נובעות מאותו מקור, וכשאנחנו מתרגלים נדיבות, דאנה, אנו 
יוצרים פתח לאיכויות האלה בתוך עצמנו. הרפייה נותנת לנו חירות עמוקה ודרכים 
אוהבות רבות כדי לבטא אותו חירות. נדיבות היא ההתחלה של הדרך. כאשר לימד 

הבודהה, הוא תמיד התחיל עם נדיבות.

אני נזכרת במורה ממסורת היער התאילנדית אשר ביקר במערב והביע תמיהה לגבי 
הסדר של הלימוד שנראה כמקובל פה. באסיה, הוא אמר, הלימוד מתחיל מנדיבות 
ומתקדם למוסר, ואז למדיטציה או תובנה. אבל פה נראה שאנו מתחילים ממדיטציה, 
אחר כך אומרים משהו על מוסר, ורק לאחר זמן, כמעין נספח, מלמדים נדיבות. הוא 

שאל, ״מה קורה פה?״

השאלה היתה במקומה. אנו אוהבים את הרעיון של מצב מדיטטיבי טרנספורמטיבי 
וְטַרנְסֶצנֶדנַטלי, ומוכנים להשקיע בכך את המאמצים שלנו. אולם, המקפצה למצבים 
מדיטטיב יים אמיתיים היא הטיפוח של נדיבות ומוסר. זה מה שמאפשר לתובנה 

להתרחש בצורה הכי עדינה וקלה.

הבודהה אמר שחיים רוחניים אמיתיים אינם אפשריים ללא לב נדיב. נדיבות היא 
הפאראמי, או איכות של תודעה ערה, הראשון. הדרך מתחילה שם בגלל השמחה 
שעולה מלב נדיב. הנאה צרופה בלתי־אמצעית זורמת באופן חופשי כשאנו מתרגלים 
הנתינה,  של  המעשה  בעצם  לתת,  הכוונה  בגיבוש  שמחה  חווים  אנחנו  נדיבות. 

ובזיכרון של עובדת הנתינה.
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נחווה ביטחון. נצמח בהערכה העצמית, בכבוד העצמי  אם נתרגל נתינה שמחה, 
ובתחושת הרווחה שלנו מכיוון שאנו בודקים את הגבולות של עצמנו ללא הרף. 
ההיקשרויות שלנו אומרות, ״אתן סכום זה ולא יותר״, או ״אתן חפץ או דבר זה אם 
אזכה להערכה מספקת על פעולת הנתינה.״ בתרגול של נדיבות אנו לומדים לראות 
מעבר להיקשרויות שלנו. אנחנו רואים שהם שקופים, שאין בהם מוצקות. הם לא 

חייבים לעכב אותנו, ואנחנו יכולים ללכת מעבר להם.

לכן, התרגול של נדיבות יוצר מרחב. אנחנו רואים את הגבולות שלנו ומרחיבים 
אותם כל הזמן, וכך נוצרת היפתחות והתרווחות יציבה מאד של ההכרה. אושר זה, 
כבוד־עצמי והתרחבות מספקים קרקע הולמת לשגשוג של תרגול מדיטציה. זהו 
מקום אידיאלי לערוך חקירה עמוקה, משום שבעזרת האושר והמרחב הפנימיים אנו 

מקבלים כוח וגמישות להתבונן בכל דבר שעולה בחוויה שלנו, ללא יוצא מן הכלל.

תחשבו איך זה כשההיפך קורה, כשההכרה מרגישה שברירית, צרה, מוגבלת וחשוכה. 
באותה נקודה אתם חשים עצבניים, מוטרדים, ואתם לא ממש אוהבים את עצמכם. 
כשכל זה קורה, האם קל לקבל בשקט חוויה שהיא כואבת או קשה? האם קל להיות 
עם החוויה מבלי לשפוט אותה — לקבל אותה כמות שהיא, לאפשר לה להיות שם? 
זה לא מאד קל בגלל הצרּות של ההכרה שמקבלת אותה. לעומת זאת, הכרה שהיא 

פתוחה ורחבה איננה מרגישה כבולה, מכווצת ומושמצת.

מצד שני, כאשר עולה חוויה נעימה, איננו קופצים עליה מתוך ייאוש, מפני שאנחנו 
לא צריכים אותה באמת. אין לנו תחושה שאנו צריכים אותה כדי להרגיש טוב ביחס 
לעצמנו. וכשעולה חוויה בלתי־נעימה, אנחנו לא חוששים שהיא תמעיט מערכנו 
באיזו שהיא צורה, שנהפוך ליצורים פחותים בגללה. אנחנו שלמים ואנחנו שמחים. 
האם יש דרך יותר טובה מזאת של לב מרווח ונדיב כדי להביט במערך העצום של 

החוויות שבאות וחולפות?

המטרה של דאנה היא כפולה, אחרת זוהי חוויה בלתי־שלמה. המטרה הראשונה 
של דאנה היא לשחרר את ההכרה שלנו מהכוחות המותנים אשר כובלים ומגבילים 
אותנו. השתוקקות, היצמדות והיקשרות מביאות לצמצום והעדר ערך־עצמי. אם 
אנחנו תמיד מחפשים אדם או דבר שישלים אותנו, אנו מחמיצים את המידה שבה 
אנו שלמים בכל רגע. הדבר דומה קצת להישענות על פאטה מורגאנה, רק כדי לגלות 

שהיא אינה יכולה להחזיק אותנו; אין שם שום דבר.
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זה  הבא,  והתענוג  הבאה  החוויה  אחר  החיפוש  ידי  על  תמיד  מּוָנעים  אנו  כאשר 
כמו ללכת מתעתוע אחד לאחר. אין לנו ביטחון. שום דבר אינו תומך בנו. אנחנו 
מתרגלים נדיבות כדי לשחרר את ההכרה מאותה אשליה, כדי להחליש את הכוחות 

של ההשתוקקות וההיאחזות, על מנת שנוכל למצוא אושר מהותי.

אנחנו מתרגלים נדיבות גם כדי לשחרר אחרים, להושיט רווחה ואושר לכל היצורים, 
להמעיט את הסבל שבעולם הזה בדרך כלשהי, כמידת היכולת של כל אחד ואחת. 
כאשר תרגול הנדיבות שלנו הוא אותנטי, כאשר הוא שלם, אנחנו חווים מרחב ושקט 

פנימיים, ואנחנו לומדים גם להושיט אכפתיות חסרת גבולות לכל היצורים החיים.

תנועת הלב בתרגול הנדיבות משקפת את התנועה של לב שמרפה פנימה. כלומר, 
האימון החיצוני של נתינה משפיע באופן עמוק על איכות התחושה הפנימית של 
תרגול המדיטציה, וגם ההיפך. אם אנו מטפחים לב נדיב, אזי נוכל יותר ויותר ללא 
התניה לאפשר לדברים להיות כפי שהם. נוכל לקבל את האמת של הרגע הנוכחי, 
במקום שוב ושוב לכפות תנאים על מה שקורה: זה חייב להיות כך או כך, אחרת 
אתם לא יכולים להיות מאושרים. הישיבה שלכם חייבת להיות מושלמת, אחרת לא 
תהיו מאושרים. אסור שיהיה לכם אי־שקט, אחרת לא תרגישו טוב ביחס לעצמכם. 
המציאות נעה מחוץ לשליטה שלנו, ועדיין אנחנו כופים עליה את כל התנאים האלה. 

נדיבות מאפשרת לכול הפרויקט הזה להתחיל להישמט.

העוצמה של הנדיבות שלנו היא גורם ראשון במעלה ביכולת שלנו לקבל שינוי. בכול 
פעולה של נתינה, כשלעצמה, יש היחלשות של פחד והיקשרות. פחד והיקשרות 
גורמים לנו להיאחז בחוויה נעימה כאשר היא באה. אנחנו אוהבים לחוות מראה או 
קול נעים, תחושת גוף נעימה, או מצב תודעתי מתוק ומהנה. מכיוון שאנחנו חושבים 
שאנו צריכים אותם כדי להיות מאושרים, אנחנו לא מסוגלים ליהנות מהם סתם 
כך. אנחנו רוצים לאחוז בהם, לגרום להם להשתהות לעדי עד. אבל שום דבר אינו 
משתהה לנצח. למרות זאת, אנחנו מנסים להיאחז, לגרום לחוויות שלנו להשתהות 

ככל שרק נוכל.

יש לי חברה שאמרה כי מאז שהייתה ילדה והתחילה לדבר, המשפט החביב עליה 
היה, ״אני צריכה את זה, אני רוצה את זה, אני חייבת שיהיה לי את זה.״ שוב ושוב 
היא הייתה אומרת את המשפט הזה להוריה המסכנים. חשבתי שזהו תיאור מושלם 
של מי שאנחנו. אפשר ממש להרגיש את החיפזון הפזיז לאחוז, להיצמד, לעצב 
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דברים כפי שאנו רוצים אותם ולשמור עליהם כך בדיוק. זוהי ההתניה הנורמאלית 
שלנו. אבל ככל שאנו לומדים לתת ברמה הכי מובנת מאליה — נתינה של חפצים 
חומריים לאנשים אחרים — באותה נתינה אנו מפתחים יכולת להרפות, לתת לדברים 
להיות כפי שהם. אנחנו מתחילים לראות שהיצמדות כפייתית באמת אינה מביאה 
לנו אושר, בעוד שיש רווחים אינספור כשאנו לומדים להרפות, לוותר, ולתת באופן 

מלא מתוך כוונה טהורה.

הבודהה דיבר על טובות הנאה גשמיות רבות שבאות מתוך היכולת לתת. כאשר 
אנשים הם נדיבים, יצורים אחרים די אוהבים אותם. אהבה כזאת קורית ללא שום 
להיות  אהודים.  כדי שנהיה  נותנים  לא  אנחנו  ציפייה;  או  מאוָלצּות  תחושה של 
נאהבים איננו חלק מהמניע שמאחורי פעולת הנתינה. זה פשוט חוק של היקום: 
ככל שאנו נותנים, אנו מקבלים. כלומר ישנה פתיחות שיצורים מרגישים כלפינו ומנה 
גדולה של אהבה. אם תחשבו על אדם נדיב מאוד שאתם מכירים, אפילו אם הוא לא 
נתן לכם באופן ישיר, איך זה מרגיש כאשר אתם מעלים אותו אדם בדמיונכם? יש 

כל כך הרבה חום ועונג. כך אנו מתייחסים לאנשים נדיבים.

הבודהה לימד שאדם נדיב יכול להיכנס לכל קבוצה ללא פחד. ושוב, אומץ כזה איננו 
מאולץ; הוא איננו מחושב או מתוכנן. הוא פשוט תוצאה טבעית של פתיחת הלב. 
בהירות מסוימת גדלה בתוכנו כשאנחנו לומדים לתת, ואנשים נמשכים אלינו. אימון 

מתפתח כלפי מי שהם נדיבים.

סוגים אלה של אושר גשמי הם גם סוגים של אושר רוחני. יש ערך במעשה בודד 
של נתינה מעבר למה שנגלה לעין. הבודהה אמר שכאשר אנו מציעים מזון למישהו, 
אנחנו לא רק נותנים לאותו אדם משהו לאכול, אנחנו נותנים הרבה יותר. אנחנו 
נותנים להם כוח, בריאות, יופי ובהירות תודעתית, אפילו חיים בתור שכאלה, משום 
שאף אחד מהדברים האלה אינו אפשרי ללא מזון. אנחנו מציעים את עצם מהות 

החיים.

אותו רגע בודד שבו מציעים מזון למישהו מייצג שיעור גדול של הדרך הרוחנית כולה. 
כל ארבעת האיכויות שאנו מכנים אותם ברהמה־ויהארה, או משכנים שמימיים, 

נמצאות באותו רגע בודד.

יש שם אהבה, או טוב־לב אוהב )ֶמַטא(, מפני שאנו מרגישים כוונה טובה באותו 
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רגע כלפי האדם שמקבל; אנו מרגישים תחושה של אחדות עימם, במקום ניכור. אנו 
מרגישים רעות, שזו המשמעות של ֶמַטא. אנו רוצים שהם יהיו מאושרים.

אנו חשים חמלה באותו רגע מפני שאנו מאחלים לאותו יצור להיות חופשי מכאב 
או סבל, ולהיות מאושר. ישנה רגישות, אותה רעידת לב שמגיבה לזולת ורוצה שהם 

יהיו מאושרים.

אנו חווים גם את הברהמה־ויהארה השלישית, שמחה אוהדת. כלומר אנו שמחים 
בשמחת הזולת במקום להרגיש מה שכה קל להרגיש — קנאה ורצון שהם יהיו קצת 
פחות מאושרים על מנת שאנו נוכל להרגיש קצת יותר מאושרים לגבי מצבנו שלנו. 
במעשה של נתינה, אנו רוצים להגדיל את מנת האושר של הזולת, וכך אנו מרגישים 

כלפיהם שמחה אוהדת.

הברהמה־ויהארה האחרונה היא השתוות הנפש. גם זו נמצאת במעשה של נתינה 
מפני שיש מושא השתוקקות שאנו מוכנים להרפות ממנו — להיות בלעדיו ולאפשר 

לו להשתייך לאחרים, לכולם.

כל ארבעת האיכויות האלה נמצאות באותו רגע בודד. באותו רגע של נתינה אנו 
נוטשים השתוקקות והיאחזות. אנחנו נוטשים כוונה רעה וסלידה. סלידה יוצרת 
היבדלות והתרחקות, תחושה של היות לא באחדות עם האחר. נתינה היא מעשה של 
תנועה אל עבר, של פינוי מקום, של התייצבות )coming forth(, של התקרבות. 
אנו גם נוטשים תעתוע, מפני שכאשר אנו מבצעים פעולה הולמת או מיומנת אנו 
מבינים שיש חשיבות למה שאנו עושים בחיינו — לבחירות שאנו עושים ולערכים 

שאנו מחזיקים בהם.

אין זה יד המקרה שאנחנו לא חיים במין יקום משוגע ואקראי. ישנם חוקים טבעיים, 
חוקי טבע כגון קארמה, שמשפיעים בצורה עמוקה על איך שאנחנו בעולם הזה. זה 
משנה שיש דברים שאיכפת לנו מהם ושאנו מחויבים להם, וחשוב מאד להבין זאת. 
ההיבט החזק ביותר של בורות הוא ההרגשה שזה לא משנה מה אנחנו עושים, כאשר 

למעשה זה משנה מאד. יש בידינו עוצמה רבה ליצור את החיים שאנו רוצים.

במעשה של נתינה אנו מתיישרים עם ערכים מסוימים. אנו מפתחים אהבה, חמלה, 
שמחה אוהדת והשתוות הנפש. אנו מרפים מהיאחזות, סלידה ותעתוע במעשה בודד 
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של נתינה. משום כך הבודהה אמר שאילו ידענו כמוהו מהו כוח הנתינה, לא היינו 
מאפשרים לאף ארוחה לחלוף מבלי לחלוק משהו. אפשר אפילו לעשות את זה ברמה 
המנטאלית גם אם אינכם ממש מוסרים משהו לאדם שיושב לידכם, שאולי לא יהיה 

מאד חכם. ליצור מרווחות כל הזמן, שוב ושוב, הוא עיקר הנתינה.

אם אנו נותנים מתנה מתוך מניע כזה, ללא היקשרות לתוצאה מסוימת וללא ציפייה 
ביחס למה שיחזור אלינו, זה כמו חגיגה. זוהי חגיגה של החירות הפנימית שלנו כמי 
שנותנים, וגם של החירות הפנימית של מי שמקבל. באותו רגע, איננו מתייחסים אחד 
לשני במונחים של תפקידים או הבדלים. אין שום הירארכיה. ברגע של נתינה צרופה 
אנא נהיים אחד. אנחנו לא חושבים, ״טוב, לאדם זה יש הרבה יותר ממני מבחינה 
חומרית, ולכן מה זה משנה אם אתן לו משהו?״ אנחנו לא חושבים, ״אולי הם לא 
אוהבים אותי. הנה אני עומדת להציע להם משהו, ואני מרגישה מאד טיפשה.״ כל 
אותם דפוסי חשיבה שעשויים להתחולל באינטראקציה זו או אחרת בחיינו נעלמים 

ברגע אחד של נתינה אמיתית.

בשנת 1984 הייתי בריטריט ב-Insight Meditation Society )מרכז מדיטציה 
במסצ׳וסטס( ומפני שהכרתי את כל האנשים ששירתו שם והיו לי חברים רבים 
בקהילה, אנשים נתנו לי דברים כל הזמן. הייתי חוזרת לחדר שלי ומוצאת משהו 
מחוץ לדלת. התחלתי להרגיש רע בשביל האנשים האחרים שישבו בריטריט אבל 
לא הכירו אף אחד ולא קיבלו את כל הדברים הנוספים האלה. לכן התחלתי לחלק 
אותם. בחרתי במישהי שראתה את הדלת שלי לעיתים קרובות וראתה את רוב 
הדברים שקיבלתי. הרגשתי הכי רע ביחס לאדם זה, לכן נתתי לה משהו. השארתי 
אותו מחוץ לדלתה, ואיכשהו מאותה נקודת זמן בריטריט היא התחילה לקבל חבילות 
מהבית. ואז היא נתנה לי אותם, ושוב הייתי צריכה לחלק אותם לאנשים אחרים. 
פתאום הופיע מעיין בלתי נדלה של שפע. באותו רגע זה הרגיש כאילו אנחנו באמת 
אחד; זה ממש לא שינה מנין הדברים באו. הם פשוט עלו מתוך העניין שלנו להיטיב 

ולדאוג אחד לשני.

כשאנו חודרים מבעד לכל מה שמבדיל בינינו, אנחנו רואים שהדחף הבסיסי ביותר 
שלנו — של כל אחד ואחת מאתנו — היא כמיהה לאושר. כל היצורים החיים ונושמים 
חולקים זאת, בלי קשר לאופן שבו אנו מתנהגים, בלי קשר למי שהננו. כולנו רוצים 
להיות מאושרים. כשאנו נותנים דבר־מה, אנו נותנים הכרה לכך. אנו נותנים הכרה 
לאחדות שלנו. כולנו רוצים להיות מאושרים; זאת המהות של מה שמשותף לנו. 
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היכולת לעשות זאת, לתרגל דאנה, עולה מתוך תחושה פנימית של שפע, האמונה 
שיש לנו די כדי לחלוק עם אחרים, והיא גם מטפחת אותה תחושה ואמונה. מעניין 
שאין אמת מידה אובייקטיבית לכך. יש אנשים עניים מאד עם תחושה חזקה של שפע 
פנימי. יש להם מספיק לחלוק והם נותנים כל הזמן, אפילו שמן החוץ נראה כאילו 
אין להם בכלל מה לתת. אבל הם לא מרגישים כך; הם נותנים מה שהם יכולים. ויש 
אנשים עשירים בעולם עם תחושה אדירה של עוני פנימי, ומאד קשה להם להרפות 

מההיצמדות לנכסים שלהם. זה מאד כואב ומאד קשה בשבילם לתת.

יש ציטוט מהדאו דה צ׳ינג שאומר, ״מי שיודע מהו די, תמיד יהיה לו די.״ זו תחושה 
פנימית. אחת מהשמחות הגדולות שמניבה הנדיבות היא ההבנה שזה לא משנה כמה 
מעט יש לנו על פי אמות המידה של העולם, אם אנו יודעים שדיינו, תמיד נוכל לתת 
משהו. אז נוכל לחלוק, נוכל להיפתח, נוכל להביע טוב־לב אוהב. ההתניה שלנו לא 
מדגישה זאת. הדגש הרווח בהתניה שלנו הוא לרצות, להשיג ולהחזיק. היא לא 

מדגישה את האיכויות הנוגדות של לוותר, להרפות, ולשחרר.

העולם שבו אנו חיים נקרא סמסרה בהקשר הבודהיסטי. זהו עולם של לידה ומוות, 
של תופעות באות וחולפות, שבו דבר אינו קורה אלא אם כן התנאים חברו כדי 
לחולל אותו. אלה הם חיינו. אחד המאפיינים המדהימים של סמסרה הוא שזה לא 
משנה כמה יש לנו, אנו יודעים שאי שם תמיד יש יותר. הפוטנציאל לחוסר סיפוק 
הוא אינסופי משום שבעולם זה של שינוי, האפשרות לערוך השוואה ולחפש את 

הרגע הבא היא אינסופית.

יש לי חבר שנסע להודו בזמן האחרון. דברתי איתו ביום לפני שהוא היה אמור לטוס. 
התברר שהוא טס עם חבר נוסף שדאג לכל סידורי הנסיעה, ואותו חבר לא הבין שאילו 
היו מוסיפים קצת כסף הם יכלו לטוס במחלקת עסקים במקום מחלקת תיירים, והיה 
יכול להיות להם הרבה יותר נוח בטיסה המאוד ארוכה. דברנו על האפשרות שאולי 
יוכלו להחליף את הכרטיסים שלהם, ואולי יצטרכו לשלם קנס, אבל יהיה הרבה יותר 
נחמד לנסוע במחלקת עסקים ולהגיע ליעד לאחר מנוחה במקום להיות מיוסרים 
ולא־מאושרים. ותוך כדי השיחה הזאת החבר שלי אמר, ״אני תוהה כמה היה עולה 

לנסוע במחלקה ראשונה.״

אני מכירה היטב את מצב התודעה הזה. ברגע שמגיעים למחלקת עסקים, מתחילים 
לחשוב על מחלקה ראשונה. כך הננו; זוהי סמסרה. תמיד יש משהו אחר לרצות מפני 
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שהמגוון של ההזדמנות והנסיבות הוא אינסופי. אנחנו נקלעים למצב התודעתי של 
חיפוש השדרוג הבא; אין קץ לדברים. זו הסיבה שהתרגול עוסק בשינוי כיוון, פירוק 
ההתניה, והשתחררות מאותו מצב תודעתי על מנת לגלות סוג של אושר שהוא 
שונה באופן רדיקאלי, שאיננו כה פגיע, ואיננו מוביל למורת רוח אינסופית. אנחנו 
צריכים להחליש את ההיאחזות וההיצמדות שלנו, ואנחנו צריכים שיהיה לנו האומץ 

להתנגד להתניה שלנו.

השאלה הראשית בתרגול הזה, והחזקתי בה בתור עקרון מנחה במשך כל השנים 
להיות  כדי  הרגע,  בזה  צריכה עכשיו באמת,  אני  ״מה  היא:  אני מתרגלת,  שבהן 
מאושרת?״ העולם מציע לנו תשובות רבות לשאלה זאת: ״אני צריכה דבר חדש כזה 
וכזה.״ אבל האם זה באמת כך? ״מה חסר לי עכשיו? האם משהו צריך להשתנות כדי 

שאהיה מאושרת? מה אני צריכה באמת?״ אלה שאלות רבות־עוצמה.

כשאנו מתרגלים בבורמה )או בארצות אסיה אחרות, אבל רוב הניסיון שלי בהקשר 
זה היה בבורמה(, אין תשלום עבור שהייה במנזרים או במרכזי הריטריטים, וכל המזון 
ניתן בתרומה. לעיתים קרובות המזון נתרם על ידי אנשי כפר או משפחות שבאות 
אל המרכז כדי להעלות את המנחה שלהם. אני בטוחה שכל אחת מקבוצות האנשים 
האלה מציעה את המיטב על פי יכולתן, אבל מה שמוצע מדי יום משתנה די הרבה, 
ותלוי בנסיבות של אלה שמציעים. לפעמים זו סעודה שופעת כל טוב. לפעמים זה 
נורא. בבורמה תרגלנו באדיקות את שמונת הציוויים, וזה אומר שלא אוכלים מזון 
מוצק אחרי הצהריים, כשארוחת הצהריים מוגשת בשעה עשר בבוקר. היא נגמרת 
בעשר וחצי, ואין שום דבר נוסף עד לשעה חמש בבוקר ביום המחרת. ארוחת צהריים 

מרגישה חשובה מאוד.

בחדר האוכל הייתה דמות של הבודהה, והיה נהוג להשתחוות בפניה. לפעמים הייתי 
נכנסת ומשתחווה שלוש פעמים, והייתי מרגישה עושר של הודיה ושמחה מעצם 
ההתבוננות בדמות וההשתחוות. אז הייתי מסתכלת על השולחן והמזון, ולפעמים זה 
פשוט נראה כאילו לא היה שם כלום לאכול. הייתי מרגישה את כל הפחד והאומללות 
והאימה, ואז הייתי מביטה בפנים של האנשים שהציעו את המנחה. הם באים כדי 
הזדמנות  להם  שניתנה  מאושרים  כה  קורנים,  היו  הם  אוכלים.  עליכם  להסתכל 
להאכיל אתכם ולתרום משהו, שהמנחה שלהם היתה נותנת בכם כוח להמשיך למדוט 
ולחקור את האמת ולטהר את התודעה והלב שלכם. הם היו כה מאושרים. הייתי 
עוברת שינויים מדהימים. הייתי מביטה בבודהה, הייתי מביטה במזון, ואז הייתי 



גע מםילע לג רר םי 102ל רצ גלם רר םיל

מביטה בהם. באותו רגע, כאשר הם היו אסירי תודה באמת על ההזדמנות לתת, 
הייתי שואלת את עצמי, ״מה אני צריכה עכשיו באמת כדי להיות מאושרת?״ הבנתי 
שבאופן עוצמתי ניזונתי מהשמחה וההנאה שלהם הרבה יותר מאשר מהמזון. זה היה 

חשוב יותר, מזין יותר.

יש בכוחן של תועלות הנדיבות כדי לחולל בנו תמורה. אם נטפח נדיבות, ההכרה 
תֲחדֹול מלהידבק לדברים. כאילו קימצנו את ידנו באגרוף שנפתח לאט, ואנחנו חווים 
את ההקלה בכך. כאשר ההכרה נתונה להתפשטות של תחושת הנדיבות, היא יוצאת 
מהנוקשות שתוחמת אותה ונעה אל תוך מרחב פחות מוגבל. העולם שלנו נפתח 

מפני שאנחנו יכולים להרפות.

אנחנו יכולים לתת בדרכים רבות. אנחנו יכולים לתת חומרית במונחים של טובין 
וכסף. אנחנו יכולים לתת זמן ושירות. אנחנו יכולים לתת דאגה וטיפול. במצב של 
ריטריט, אפילו לתת מרחב הוא סוג של נתינה, לאפשר למישהי להיות כמו שהיא. 
אם מישהו ממהר לפניכם בתור לארוחת הצהריים, אתם יכולים לוותר לו ולהיות 

מאושרים. יש לנו מספיק — אנחנו לא צריכים להילחם או להתחרות האחד בשני.

היכולת להרפות ולהיות נדיבים עם הזולת היא הקלה. אם נתרגל איכות זאת שוב 
ושוב, היא תגדל להיות חזקה מאוד. אם אנחנו יכולים לעשות זאת חיצונית כלפי 
אחרים, נוכל לעשות זאת גם פנימית. נפתח נדיבות של הרוח כך שכאשר מתעוררים 
מצבים כואבים בתוכנו, כמו דיכאון או כעס או תשוקה או קנאה, נוכל להרפות מהם. 
נהיה מאושרים יותר כאשר הם חולפים, לכן אנחנו מאפשרים להם להתנהל בדרכם 
הטבעית של לבוא וללכת. ההשתהות שלהם אינה משרתת אותנו ואינה עושה אותנו 

מאושרים יותר.

השאלה היא תמיד, ״מה אני צריכה עכשיו באמת כדי להיות מאושרת?״ אם נחזיק 
בשאלה הזאת בתור אור מנחה, נחווה דברים שונים רבים: הנאה, הפתעה, אכזבה, 
הלם, כל מיני רגשות. אבל נבין לבסוף כי רק דבר עצום ועמוק כאמת יעשה אותנו 
מאושרים למעשה. זה עשוי להיות האמת של הרגע הזה ממש, לראות אותו כפי 

שהוא לאמתו של דבר, להיות מסוגלים להרפות.

הבודהה דיבר על טיפוח של רוח הנדיבות, והוא דיבר גם על הרהור בדברים הטובים 
שעשינו כמקור לעונג. אנו מעלים בזיכרון מעשי נדיבות, לא כדי לחזק את האגו, 



גע מםילע לג רר םי 103ל רצ גלם רר םיל

אלא כדי לתת הכרה — בעולם זה שמציע כל כך הרבה בחירות ואפשרויות — לכך 
שהיה לנו מספיק איכפת כלפי עצמנו וכלפי אחרים כדי לבחור לתת במקום להחזיק. 
היזכרות זאת תעזור לתרגול שלנו לאין ערוך. כל כך קל לנו להרבות להרהר על כל 
הדברים הנוראים שעשינו או אמרנו. אם הייתי מבקשת מכם לחשוב בדקות הקרובות 
על מה שעשיתם טוב באמת, כאשר הייתם נדיבים באמת, ולהעריך את עצמכם על 
שעשיתם כך, ייתכן שיהיה לכם קשה. זה קצת מביך לשבת ולחשוב על כך. הרבה 
יותר קל לחשוב על הפעם שכמעט נתתי דבר, אבל אז החלטתי שלא וזה נשאר 

בעליית הגג.

ההבנה שהרצון להיות מאושרים הוא הולם ומועיל תניע אותנו אל עבר פעולה 
מיומנת. לשמוח ביכולת שלנו לבחור, לטפח את הטוב, להרפות ממה שמזיק לנו 
וגורם לנו סבל, כל אלה יתנו לנו את הביטחון והשמחה להמשיך לתרגל, לעשות 

דברים שהם קשים ובלתי מוכרים לנו. ככל שנוסיף לשמוח בנדיבות, נוסיף לַטהר.

אף אחד מאיתנו אינו יכול לעשות דברים אלה באופן מושלם; זה תרגול. אנחנו 
מתרגלים נדיבות כלפי אחרים וכלפי עצמנו, שוב ושוב, והעוצמה שלה מתחילה 
לגדול בנו עד שהיא נהיית כמו מעין מפל מים, זרם. זה מי שאנו נהיים, זה מה 
שטבעי, וזה מה שמאפשר לנו להוסיף לגעת באושר אמיתי ואותנטי ולהעמיק אותו.
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במה הדאנה באמת תומכת?
מרטין ֵאילוורד

תרגום: כרמל שלו
What is Dana really supporting? By Martin Aylward  :מקור

בפתח ההרהורים האלה עלי להבחין בין שתי משמעויות נבדלות של דאנה. הראשונה 
היא ההגדרה המקובלת מן המסורת, שמקורה בשפת הפאלי, כפי שמפרט טניסארו 

בהיקהו:

כל אחת מארבעת  נתינה של  נדבה. בפרט,  ִמנחה,  לב;  רוחב  נתינה,  דאנה: 
התנאים ההכרחיים לקיום )מזון, מחסה, לבוש, תרופות( עבור הנזירים. במובן 
כללי יותר, הנטייה לתת מבלי לצפות לצורה כלשהי של תמורה מהמקבל. דאנה 
היא הֶתמה הראשונה בשיטת האימון ההדרגתי של הבודהה, הראשונה מבין 
עשר השלמויות, אחד משבעת האוצרות, והראשונה משלושת היסודות של 

פעולה ראויה.

ההגדרה השנייה היא תרגום חופשי שלי. אין לו סימוכין או מקור בכתובים, אבל 
נדמה שזוהי ברירת המחדל של המשמעות על פי הבנת התלמידים, ושמשתמעת מן 
המבנה הסטנדרטי של הריטריט, על פי הנוהג הפחות או יותר אוניברסאלי במסורת 

של מדיטציית התובנה במערב.

למנהלים של  ו/או  למורים  חופשי  מרצון  נתינה  תרגול של  תרומה;  דאנה: 
ריטריטים עבור הזמן, המאמץ והתמיכה שלהם, במקום תשלום של סכום קבוע 

מראש.4

]מרכז  יש דוגמאות רבות לחפיפה ולבלבול בין שתי ההגדרות האלה. למשל, בגאיה האוס   .4
ריטריטים באנגליה — המתרגמת[ השלטים ליד קופסאות הדאנה מתייחסות ל״תשלום דאנה״ 
ולא ל״תרומת דאנא״, ומחזקים את ההגדרה של ברירת המחדל, כלומר, תשלום על ידי תרומה, 

במקום ההגדרה האמיתית שהספרות האחרת על דאנה מנסה לקדם.
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במובנים רבים, התרגול של דאנה כנטייה לתת או לתמוך, כמסד של אושר, וכבסיס 
של פעולה ראויה )שאקרא לו ״דאנה1״( הוא תרגול חי ונושם, כפי שנראה מהדרכים 
הרבות שבהן אנשים מתנדבים במרכזים, מארגנים, מבשלים, ומנהלים ריטריטים 

וכו׳.5

אבל בהמשך אני רוצה לחקור את המשמעות האחרת של דאנה )״דאנה2״( ואת בלבול 
הזהויות בינה לבין ההגדרה הראשונה. כשאני מתבונן ביחסים בין שתי ההגדרות אני 

רוצה לשאול במיוחד:

באיזו מידה הדאנה כתשלום על־ידי תרומה באמת מביאה לתרגול של הדאנה 
כנדיבות? האם ייתכן שתשלום על־ידי תרומה דווקא מביא ליותר קמצנות 

מנדיבות?

בשנים האחרונות היו לי שיחות רבות על דאנה עם חברים לדרך ועם מורים עמיתים. 
אכן, זהו אחד הנושאים המרכזיים שעולים בקרב אלה מאיתנו שמלמדים, כשאנחנו 
נראית קצת טראגית. מורים רבים  ועובדה זאת כשלעצמה  מדברים על הלימוד, 
מרגישים אמביוולנטיים בקשר לדאנה שהם מקבלים וליכולת שלהם לתמוך בעצמם 
באמצעותו. יחד עם זאת, יש מעין טאבו שלא לעורר שאלות לגבי שיטת הדאנה. 
אנחנו דנים )או שמא מתלוננים( בינינו לבין עצמנו על היבטים שונים של דאנה 
)כלומר, דאנה2 — השיטה של תשלום על ידי תרומה(, אבל רק לעיתים נדירות אנו 
מביאים לתלמידים דיון גלוי לב על המציאות הכלכלית. מצב דברים זה הולם את 

אי־הנוחות התרבותית מלדון בכסף באופן כללי.

דאנה 1 היא, בבירור, מסד של תרגול הדהרמה. מכיוון שדאנה 2 נושאת אותו שם, 
היא נכרכת בראשונה בקלות, מקבלת אותה חשיבות, ונחשבת יסודית להפצה של 

הדהרמה. אך האומנם כך?

מעניין, עם זאת, שמרכזים רבים מתנהלים בדרך שאינה בת־קיימא מבחינה פיננסית. רכז   .5
אינן  חיים על חשבון הבניין״, כאשר ההכנסות  לי לאחרונה ש״אנחנו  בגאיה האוס סיפר 
מספיקות לעלויות עתידיות של תחזוקה ושיפוץ. בדומה, כל המנזרים של סנגהת היער 
התרומות  סכום  שנים,   30 אחרי  לאחזקתם.  מתאילנד  תרומות  על  מסתמכים  בבריטניה 
מתומכים אירופיים מייצג רק שיעור קטנטן של ההכנסות שלהם ביחס לכמות המתרגלים 

האירופיים.
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ירשנו צורת תרגול שעד לפני שני דורות תורגלה כמעט בבלעדיות במסגרת של 
נזירות ופרישות אשר הייתה מושרשת עמוק בתרבויות הילידות שבהן היא שגשגה. 
מתרגלים נזירים, בהסתמכם על נדיבותם של תומכים שאינם נזירים, אינם עוסקים 
בכסף ואפילו אינם באים עימו במגע פיזי. לעומת זאת, אנחנו מתרגלים היום בתוך 
הקשר שבעיקרו הינו לא־נזירי ומעורב בקהילה, ושבו רובנו — להוציא נזירים — 

צריכים להתפרנס כדי לתמוך בעצמנו.

לימוד ותרגול הדהרמה במערב מתפתחים בתוך תרבות שאין בה הערכה היסטורית 
לתרגול הדהרמה, בניגוד בולט ליראת הכבוד שרוחשים כלפי מתרגלים בארצות 
]המעריכה אנשים  בודהיסטיות. הם מתפתחים בתרבות שפועלת כמריטוקרטיה 
בזכות הישגיהם האישיים — המתרגמת[, כשכל אחד ואחת נתפשים כאחראים 
להתקדמות בדרכם הם, ללא התמיכה ההדדית ותלות הגומלין שקיימות בין נזירים 
ללא־נזירים באסיה. הבדלים חשובים אלה משפיעים על האופן שבו אנו מבינים את 

החילופין ההדדיים של טובין, שירותים, זמן ותמיכה.

אם כן, מצבם של מתרגלים לא־נזירים ומורים במערב שונה באופן רדיקלי ממצב 
שלנו  ההוצאות  עבור  ומשלמים  עובדים,  חיים,  אנו  האסיאתי.  בהקשר  הנזירים 
בהקשר של תרבות אשר דורשת מאיתנו להיות אחראים כלכלית, על מנת לדאוג 
למה שמכונה במונחים בודהיסטים ״התנאים ההכרחיים לקיום״, דהיינו, מזון, מחסה, 

ביגוד ורפואה.

אם לימוד הדהרמה והתמיכה בתלמידים כרוכים בכמויות של זמן ואנרגיה שאינן 
מותירות אפשרות להתפרנס בדרך כלשהי אחרת, מהי פעולה נבונה? האם נתינת 
שירות לזולת ללא יכולת לדאוג לעצמי הוא קיום בר־קיימא? במקצועות טיפוליים 
רבים היו רואים זאת כפתולוגיה. האם אנו כמתרגלי דהרמה, הבאים ממסורת של 
מדיטציית תובנה עם משקעים של תרגול הנזירות והפרישות, תופסים עוני כדבר 
מה אציל? אני נזכר בעצתו החוזרת של הבודהה לבעלי הבתים להגן על ההכנסות 

שלהם ולקיים ״פרנסה מאוזנת״ כך ש-

בעל בית היודע את הכנסותיו והוצאותיו יחיה חיים מאוזנים, שאינם ראוותנים 
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ולא  מהוצאותיו,  גדולות  יהיו  שהכנסותיו  יודע  כשהוא  קמצנים,  ואינם 
שהוצאותיו יהיו גדולות מהכנסותיו.6

אני חושב על מצבה של ַחֵברה שמלמדת דהרמה מזה 20 שנה. בהסתמך על הנדיבות 
)דאנה1( של אחרים, היא לימדה על בסיס דאנה בלבד )כלומר תרומות עבור עבודתה, 
או דאנה 2 — אתם רואים את החפיפה המבלבלת?(. עכשיו היא הגיעה לשנות 
והיא  הדברים,  מטבע  נחלשות  והאנרגיה  הבריאות  רמות  שבהן  חייה,  של  ה-60 
מוצאת עצמה במצב הלא־יציב והלא־בטוח של היותה תלויה בבריאותה הגופנית 
כדי להמשיך ללמד, להמשיך לקבל תרומות, ולהיות מסוגלת לתחזק את ״התנאים 
ההכרחיים לקיום״ שלה. אין לה תוכנית פנסיה או חסכונות. ה״הון״ היחיד שלה הוא 
הכרת התודה של תלמידיה, שהיא אומנם יקרת ערך במונחים של הדהרמה, אבל 
איננה מטבע עובר לסוחר לכשגילה ובריאותה לא יאפשרו לה ללמד עוד. אם נעמיד 
את הדברים האלה בסימן שאלה: בהינתן הצורך היסודי של תנאים הכרחיים לקיום 
וחוסר היציבות של המצב האמור, ובהינתן הציווי של הבודהה למי שאינם נזירים 
לקיים את עצמם בצורה שתאפשר ״חיים מאוזנים״, הייתכן שללמד בצורה כזאת, 
תוך הסתמכות על דאנה כדי לקיים חיים שאינם נזיריים, הוא לעתים לא־נבון או 

לא־מציאותי?

לימודי הדהרמה מוצגים לעתים קרובות כ״ניתנים באופן חופשי״, אבל האם זה באמת 
נכון? טניסארו בהיקהו מגדיר דאנה בתור ״הנטייה לתת מבלי לצפות לצורה כלשהי 
של תמורה מהמקבל״. האם זה מה שעושים מורים שאינם נזירים כשאנו מלמדים? 
במילים אחרות, האם אנו באמת מציעים את לימוד הדהרמה בתור דאנה, ללא ציפייה 
לגמול? בהתחשב בחיינו הלא־נזיריים, במציאות הכלכלית, בצורך ובאחריות שלנו 

לקיים ״פרנסה מאוזנת״, האם בכלל אפשרי שנלמד מבלי לצפות לגמול?

ברור שציפייה זו קיימת, ויש לה שני היבטים נבדלים:

ראשית, יש מציאות כלכלית. יש לי חשבונות לשלם, יש לי זמן מוגבל, אני נותן את 
זמני לתמיכה באחרים, ומקווה להדדיות של תמיכה כדי לקיים את חיי, או ״התנאים 
ההכרחיים לקיום״. יש מורים שחיים בסביבה מעין־נזירית — כמורי בית של מרכזי 
מדיטציה — אשר מספקת מלגת קיום ומזון וכו׳. למורים אחרים יש מקור נוסף של 

Vyagghapajja Sutta, AN 8.54, Trans. Narada Thera  .6
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הכנסות, מבת זוג או שותף, עסק, מכירת ספרים וכו׳. ולחלק של המורים יש רק 
דאנה שהם מקבלים מההוראה. ככל שאנו סומכים על תרומות לפרנסתנו, מתחייב 
מכך שתהיה לנו ״ציפייה לגמול״ כדי לשלם את החשבונות. זה עומד בסתירה ישירה 
להגדרה המקובלת של דאנה כנדיבות ללא ציפייה. בהינתן שלימוד הדהרמה מוצג 

בדרך כלל כ״נתינה חופשית״, עלינו לשאול, האם זה כן?

הציפייה השנייה מדאנה איננה לרווח או גמול כספי, כי אם לביטויים של כבוד, 
תודה, הכרה ותמיכה. התלמידים מבטאים בדאנה את הערכתם לדהרמה, מחויבותם 

לתרגול, ותמיכתם במורים שלהם.

בהקשר האסיאתי, רגשות אלה של כבוד, תודה ותמיכה הם בבסיס מערכת היחסים 
שבין מתרגלים לתומכים, מורים לתלמידים, נזירים לשאינם נזירים. הם המנוע של 
נדיבות. יש בנוסף מניע תרבותי חזק של צבירת זכויות קארמטיות והגדלת מאגר 

הטּוב האישי או ה׳עושר׳ הקארמי.

ההשוואה של נדיבות והכרת תודה עם הישג אישי של צבירת זכויות קארמטיות 
איננה מתאימה כלל לתרבות שלנו. ייתכן שכוונתנו כמורי דהרמה היא לחנך וללמד 
אנשים על עוצמתה הטרנספורמטיבית של הנדיבות, אבל העובדה היא שרוב האנשים 
נותנים סכום כסף שהם מחשיבים כתשלום עבור שירות שסופק. גישה זאת )דאנה2( 
היא האופן שבו רוב האנשים, לרבות רוב האנשים שבאים לריטריטים של מדיטציית 

תובנה, תופסים את תרגול הדאנה; בתור ״תשלום על־ידי תרומה״.

מחוץ למסורת של מדיטציית תובנה, הזירה השכיחה ביותר שבה אנו רואים תרומה 
כאמצעי תשלום עבור שירות היא בקרב אנשים שאינם מוסמכים לתת את השירות 
שהם מציעים. לדוגמא, מי שעוברים הכשרה להיות יועצים או מטפלים עשויים 
להציע מפגשים עוד לפני שהשלימו את לימודיהם, כנגד תרומה. המסר המשתמע 
הינו שהשירותים שלהם נחותים מאלה של אדם שקיבל הכשרה מלאה, אשר היה 
תרומה.  כנגד  שירותיהם  ואת  זמנם  את  מציעים  הם  כן  ועל  הולם,  תעריף  גובה 
כלומר, הם מצפים לפחות מהתעריף הרגיל של מטפל מוסמך. ההנחות התרבותיות 

המקובלות ביחס לשירות כזה הן כאלה:

תרומה המוצעת בתמורה לשירות כזה תהיה בעלת ערך כספי פחּות מהתעריף 
הקבוע לשירות שווה ערך;
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השירות שניתן הוא פחות מיומן ובעל ערך מהותי פחּות משירות שווה ערך 
שעבורו נוקבים תעריף קבוע.

לימוד  רואים את  הדרך שבה מתרגלים  לגבי  רציניות  יש השלכות  לדברים אלה 
הדהרמה, הערך והכבוד שהם מייחסים למה שנלמד, ועומק המחויבות שלהם לכך.

הרעיון הוא שערך הדהרמה לא יסולא בפז, אבל הייתכן שמסר זה אובד בתרגום, 
והופך למסר משתמע שלמעשה הדהרמה פשוט זולה? אם ההנחה שסמויה ב״תשלום 
על־ידי תרומה״ היא שנותנים פחות ממה שהיינו משלמים כתעריף קבוע, האם ללמד 

על בסיס דאנה איננו מעודד בפועל קמצנות?

הניסיון שלי הוא כי 80–90% מהמשתתפים בריטריט כלשהו מציעים סכום כסף נמוך 
בהרבה ממה שהיו משלמים עבור סדנה או סמינר בתחום שווה־ערך שמתנהל על 
בסיס תשלום שנקבע מראש. אומנם איננו יכולים לדעת את התנאים הכלכליים של 
המשתתפים, אבל אנחנו כן יכולים לראות את השווי של מה שהם נותנים כדאנה. 
אני ער לכך שיש אנשים שיראו את ההשוואה הכספית הקרה הזאת כחוסר הבנה של 
איכויות הלב של הדאנה. מכיוון שאני מתבונן בדאנה כפי שהיא בדרך־כלל נתפסת, 
בתור תשלום על־ידי תרומה )דאנה2( להבדיל מתרגול של נדיבות כמסד של אושר 

)דאנה1(, אנא היו סבלנים עימי:

לעיתים קרובות, בזוהר החמים של סוף ריטריט, עשויים משתתפים מלאי הערכה 
לבטא הכרת תודה עמוקה למה שנלמד ולזמן, לאנרגיה, לסבלנות ולטוב־הלב של 
המורים. מה קורה לתודה זאת בדרך מהלב אל הכיס? כיצד מיתרגמים ביטויי התמיכה 
בעל־פה בצורה של אמירות ורגשות הערכה, לביטויי התמיכה במעשה בצורה של 

תרומות כספיות?

כאשר ביטוי עז וכן של תמיכה בעל־פה, ״תודה, זה הועיל לי ביותר, אני אסיר תודה״, 
מיתרגם למעשה תמיכה בסכום, נניח, של 10 יורו, אזי יהא אשר יהא הערך שאותו 
אדם מאמין שהוא מייחס ללימוד הדהרמה, הערך ב״עולם האמיתי״ שווה פחות או 
יותר לקפה ומאפה. אם התרומה מגיעה ל-50 יורו — שזה די קרוב לדאנה הממוצעת 
לאדם שאני מקבל )קצת פחות עבור תרגול של יום, קצת יותר עבור סופשבוע(, אזי 
זה שווה־ערך לארוחה במסעדה )זולה(, נסיעה קצרה במונית, דיסק או שניים של 

מוסיקה, או חצי שעה של מסאז׳ )אם נתמזל מזלכם(.
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מבלי לדעת את המצב הכלכלי של יוגי מסויים, ובהכרח מתוך בורות באשר להקרבה 
במידה  להניח  יכול  אופן  בכל  אני  אותו אדם,  עבור  מייצג  כזה  ולנדיבות שסכום 
רבה של ביטחון שרוב האנשים יכולים להרשות לעצמם די בקלות את הפריטים 
שווי־הערך הנ״ל. אין לי ספק כי אנשים יאמרו שהם מעריכים את הזמן, האנרגיה, 
התשומה והחוכמה שהם קיבלו ממורה הדהרמה ומפיקים מכך תועלת גדולה לאין־

ערוך מהערך שאותם פריטים שווי־ערך של העולם האמיתי מייצגים עבורם. אבל 
אין תואם בין המילים לבין הפעולות שלהם.

ברור שקורה תעתוע־עצמי בתרגום של ביטוי התמיכה בעל־פה למעשה. אנשים 
מרגישים שהפיקו תועלת רבה. הם מרגישים תודה עמוקה. אף על פי כן, רוב רובם 
של אלה שמשתתפים בריטריטים שלי )וממה ששמעתי ממורים רבים אינני יוצא 
דופן( נותנים אחר כך סכום כסף שמייצג ערך פחּות בהרבה ממה שהם )בתעתוע־

עצמי( מאמינים שהם מייחסים למה שנלמד ולמורה שהם תומכים בו לכאורה. האם 
דאנה תומכת בתעתוע הזה?

התוצאות של מצב דברים זה מקבילות לשני ההיבטים של הציפייה לגמול שהזכרתי 
קודם, ההיבט של החילופין — תרומה כנגד שירות, וההיבט של התמיכה — דאנה 

כִמנחה של הוקרה וכבוד.

ראשית, נוכח המצב הפיננסי של המורה בעולם האמיתי, הפער בין ביטוי התמיכה 
בעל־פה לבין ביטוייה במעשה מפעיל לחץ מסוים על המורה. כיצד אנו אמורים 
להגיב לכך ש״משלמים״ לנו חלקיק זעיר של מה שהיינו מרוויחים במצב מקצועי 
דומה, ולכך שאין לנו יכולת לקיים פרנסה בסיסית מהדאנה שאנו מקבלים? האם 
יותר כסף? להזניח את  ללמד מעבר למשאבים האמיתיים שלנו על מנת להביא 
התרגול הרוחני האישי כדי לשרת אחרים על מנת לקבל את תמיכתם? לקחת עבודה 
נוספת ולדלל את היכולת לשרת תלמידים, כדי שנוכל לגמור את החודש? להיענות 
להזמנות ללמד לפי אמת המידה של אילו קורסים מספקים הכי הרבה דאנה )כלומר 
להעדיף לשרת את העשירים על פני הפחות אמידים(? נראה שכל המוטיבציות האלה 
הן בלתי מספקות, בלתי מיומנות, ובלתי מתקבלות על הדעת. יחד עם זאת, הן כולן 

בהכרח מתנגנות בראש של כל מורה עם ה״ציפייה לגמול״.

ההיבט השני הוא ההוקרה, הכבוד והתמיכה שמקבלים ביטוי בנתינה של התלמיד. 
בלי קשר לצרכים הכלכליים שלי כמורה )מצבי האישי הוא שאני מנהל עסק בלתי 
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קשור במקביל לפעילות שלי כמורה כדי להימנע מתלות מלאה בדאנה(, אני מופתע, 
בעל־פה ברצינות  מאוכזב ומתוסכל כאשר תלמידים אשר מבטאים את תמיכתם 
למעשה בצורה כה שונה. כאשר זהו הכלל ולא החריג, כתוצאה  כה רבה פועלים 
מהתעתוע־העצמי של התלמידים באשר לערך שהם מייחסים למה שנלמד, ומחוסר 
הבנה בדבר החשיבות הבסיסית של דאנה כנדיבות במסורת, עלינו להסיק ש״לימוד 
בדאנה״ מוביל למצבים שבהם החומר הנלמד והמורים זוכים לתת־הערכה, תת־

הוקרה ותת־תמיכה. מהן ההשלכות מכך להעברה של הדהרמה בתרבות שלנו?

כמובן, המורים צריכים לשאת בחלק מהאחריות. אם הרושם שלנו הוא שהתלמידים 
אינם מתרגלים נדיבות, מה זה אומר לגבי מה שאנו מלמדים על נדיבות? לאחרונה 
התחלתי לדבר על כך בריטריטים שלי בצורה יותר פתוחה, כשאני מלמד מהי נדיבות 
כלימוד דהרמה ולא רק כחלק משיחת הדאנה, וגם כשאני מבקש מאנשים לשאול 

את עצמם לגבי שווי הערך של התרומות שלהם.

אני אומר בפשטות שהדאנה איננה תומכת בי, שאני תוהה האם נבון מצידי, או אפילו 
אפשרי לי, להמשיך לעסוק בפעילות שגוזלת חלק ניכר מזמני ומאמצי אבל מספקת 

תמיכה כספית בסכום שמגיע רק לרבע ממה שאני צריך כדי לחיות.

תלמידים רוצים לתמוך בלימוד הדהרמה ובמורים. הם רוצים להיות נדיבים. הם 
צריכים לדעת אם המורים שלהם אינם מקבלים את התמיכה שהם זקוקים לה, כדי 
שיוכלו לעשות משהו בקשר לכך. הם צריכים לשמוע שיחות על התרגול של נדיבות 
בנפרד מהבקשה לתרומות בסוף הריטריט. אם תלמידים שומעים על דאנה באופן 
בסיסי בתור בקשה לתרומות העטופה בשפה של נדיבות, לא מפליא שיש חפיפה 

ובלבול בהגדרות.

כדאי  עולם מדיטציית התובנה, אבל  אינהרנטי של  נתפס כמרכיב  בדאנה  לימוד 
להיזכר שאין זה כך בכל המסורות הבודהיסטיות. במסורות הזן ובמסורות הטיבטיות 
בדרך כלל גובים תשלום יחיד עבור אירוע נתון אשר מכסה גם עלויות מנהליות וגם 
גמול למורה. מעניין, מבחינה היסטורית, שבמסורות אלה היתה גמישות רבה יותר 
סביב תפקיד הנזיר, פעולותיו וההגבלות שחלו עליו בעולם. בזרמים מסוימים של 
זן ובודהיזם טיבטי מקובל שנזירים נישאים ושיש להם מקור פרנסה. מקובל גם 
שהם צריכים לשלם עבור שהייה במנזר, באמצעות חסויות או מתן שירותים רוחניים 
בקהילות שלהם. מן הסתם זה משפיע על היחס שלהם לעיסוק הארצי של ניהול 
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מרכזים וארגון מפגשי לימוד, ומעודד אותם לקיים יציבות כלכלית. אנא רואים עד 
כמה המרכזים הטיבטיים מיומנים ומוצלחים בגיוס וניהול כספים.

הנזירים —  ההתנהגות של  ]קוד  וינאיה  התהרוואדה  האימונים של   227 בדומה, 
המתרגמת[ משפיעים על היחס לכסף בבודהיזם התהרוואדי. למדיטציית תובנה 
יש שורשים ברורים באותה מסורת, אבל האם מי שאינם נזירים צריכים לשאת את 
הלפיד של הפרישות הלא־גשמית שמאפיינת את התרגול הנזירי? ככל שהדהרמה 
תתפתח בתרבות שבה אנו חיים, היא תזדקק לצורות תרגול ולדרכים תומכות תרגול 

שמהדהדות עם התרבות שלנו.

אם מורים אינם יכולים לדאוג לכלכלתם באמצעות הלימוד, מי ילמד? בגאיה האוס, 
גם המורים וגם הצוות מרגישים שאין מספיק מורים לשרת את הסנגהה שם. שמונה 
תלמידים ותיקים הקשורים לגאיה האוס סיימו לא מזמן תוכנית להכשרת מורים 
שארכה מספר שנים. אף לא אחד מהם מרגיש שהוא יכול או רוצה לעזוב את הביטחון 
הפיננסי של העבודה הקודמת שלהם על מנת ללמד דהרמה במשרה מלאה, כך שרק 
חלק מזמן החופשה שלהם — מספר קטן של שבועות מדי שנה — נותר בידיהם 
כדי להציע את לימוד הדהרמה. חסרה תמיכה לגאיה האוס, חסרה תמיכה לקהילת 
המתרגלים, וחסרה תמיכה למורים הקיימים שעובדים קשה מדי. בהינתן מצב דברים 
זה, מה צופן העתיד? איך ניתן לתמוך באנשים אלה ואחרים כמותם כדי שילמדו 

דהרמה?

אנו  במסורת שבה  סיפק.  יותר מהתשובות שהוא  רבות  עורר שאלות  זה  מאמר 
מלמדים ומתרגלים, חיוני ללמד את תרגול הנדיבות ולתמוך בו. אבל כמי שאינם 
נזירים, האם חיוני במידה דומה לנדב זמן ומאמץ בתרומה? מורי דהרמה רבים כבר 
גובים תשלום עבור זמנם, בין אם עבור מפגשים אישיים ובין אם עבור שיעורים 
קבוצתיים. רבים מלמדים בהקשר שאיננו קשור לדהרמה )תשומת־לב בתאגידים 

או בתי חולים( על בסיס מסחרי רגיל.

הנתינה של חוכמת הדהרמה היא זכות ומקור של שמחה. ויחד עם זאת, למרות 
שאנו אולי שמחים לנדב את החוכמה באופן חופשי, אם אנו חיים כאחד העם איננו 
בלי לצפות  והמאמץ שלנו באופן חופשי  יכולים באופן מציאותי לתת את הזמן 
לתמורה. הצעת הדהרמה היא מתנה טובה מכולן. אבל כאשר עומדת לרשותנו כמות 
מוגבלת של זמן ומאמץ, אם התמיכה שאנו מקבלים איננה מחזירה את התמיכה 
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שאנו מציעים, עלינו לעשות משהו בקשר לכך. אולי צריך ללמד פחות, או להפסיק 
ללמד לחלוטין, כדי לכסות את הוצאות החיים שלנו. או, אולי צריך לייחס ערך לזמן 

ולמאמץ שלנו ולגבות תשלום בהתאם.

בחננו את הבלבול במשמעויות הדאנה, התעתוע העצמי שבתרגום התמיכה ממילים 
למעשים, וחוסר הכנות של הדיבור על נתינה חופשית של הדהרמה כאשר בפועל 

יש ציפייה להחזר.

המעבר מהקשר נזירי אל הקשר לא־נזירי, ומתרבות דהרמה אסייאתית שנבנתה 
לאורך דורות אל הקשר חדש לגמרי במערב, הוא טרי ולא שלם. כיצד תתפתח 
הדהרמה, כיצד היא תתורגל ותובן, כיצד תטופח הנדיבות — כל אלה תלויים בכולנו 
בהיותנו הדור החי של המתרגלים. האחריות הראשונית שלנו כלפי עצמנו וכלפי 
התלמידים שלנו היא השילוב האותנטי של הדהרמה שאנו אוהבים עם החיים שאנו 

חיים.

האופן שבו נעשה זאת ודאי ייצבע בטעם וביטוי מיוחדים לתרבות שלנו, כפי שקרה 
בכל תרבות שהדהרמה פגשה. אנו צריכים לעמוד על המשמר שמא איננו נצמדים 
לצורות שמקורן במורשת הפרישות הנזירית של התרוואדה אשר אינן הולמות את 
התרבות שלנו, ואשר מרסנות נדיבות ומגבילות את המשאבים העומדים לרשות 

המורים והדהרמה שהם מלמדים.

לו נראה את הדרך בחוכמה, תוך בחינת החמדנות, השנאה והתעתוע של עצמנו. לו 
ניתן בנדיבות ונקבל בלב שלם, כשנציע את מתנות החופש וההתעוררות הנגלות 

מחוכמה הדהרמה, שלא יסולאו בפז.
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מתוך המדריך ללוחם הרוח
מסטר שנטידווה

תרגום: לאמה דבורה־הלה צביאלי
באדיבות קלאסיקה בודהיסטית בישראל

9
אילו הייתה שלמות הנתינה

מותנית בחיסול כל עוני שיש,
אז כיצד השיגוה מגינים בעבר

אם עוד יש יצורים רעבים בעולם?

10
למעשה זהו רק מצב תודעה,

שכן נאמר ששלמות הנתינה הנה
מחשבה השואפת לתת כל שיש

וגם כל תוצאות — למען טובת הבריות.
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חקירה דהרמית של דאנה — 
נדיבות הלב

קיטיסארו וטניסארה

תרגום: אילן לוטנברג

״כשם שניתן לשזור זרים רבים מערימת פרחים גדולה, כך גם על בן התמותה 
לעשות מעשים טובים רבים״, דהמפדה 53.

״כאשר אנחנו מתעמקים בדאנה או בנדיבות הלב, אנחנו נוכחים לדעת שזו תחושה 
טובה לתת ולקבל. טיפוח הערך הבסיסי הזה יוצר אמפתיה ומבסס קשר.״, אג׳אהן 

סוציטו.

לימודי הבודהיזם מקדישים תשומת לב מיוחדת לבסיס הפסיכולוגי של הנתינה, 
כשמבחינים בין מצבי התודעה השונים שעומדים בבסיסה. יש הבדל יסודי בין נתינה 
שמלווה בחוכמה לבין נתינה נעדרת חוכמה. נדיבות שמלווה בחוכמה לפני, במהלך 
ואחרי האקט של הנתינה היא הסוג הנעלה ביותר של נתינה. שתי דוגמאות של 
נדיבות חכמה הן: נתינה מתוך הבנה ברורה כי בהתאם לחוק הקרמה של הסיבה 
והתוצאה, נדיבות תניב תוצאות מיטיבות בעתיד; נתינה כאשר יש מודעות לכך 

שהמתנה, המקבל שלה והנותן — כולם ארעיים ובני חלוף.

שאלות להרהור והעמקה

כיצד מה שאני עושה ברגע הזה שונה כאשר אני מתייחס אליו כאל נתינה — לדוגמה, 
יום העבודה שלי, שיחה שאני מנהל, תרגול מדיטציה.

חקור את השינוי במוטיבציה שמאחורי כל פעולה — מ׳מה אני יכול לקבל או להשיג׳, 
ל׳מה אני יכול להציע׳.

מה חוסם דאנה? היכן דאנה יכולה לזרום באופן יותר חופשי?
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כלל המוסר השני: נדיבות
תיך נהאת האן

תרגום: ורד כספי

״בהיותי מודע לסבל הנגרם על ידי ניצול, אי צדק חברתי, גניבה ודיכוי, אני 
לוקח על עצמי לטפח אהבה מיטיבה וללמוד דרכים לפעול למען רווחתם של 
האנשים, החיות, הצמחים והמינרלים. אני לוקח על עצמי לתרגל נדיבות על 
ידי שאחלוק את זמני, מרצי ומשאבי החומריים עם אלה הזקוקים להם. מנוי 
וגמור עמי לא לגנוב ולא להחזיק ברשותי דבר השייך לאחרים. אני אכבד את 
רכושם של אחרים, אך אמנע מאחרים להיבנות מסבלם של בני אדם או של 

מינים אחרים על פני האדמה ״.

ניצול, אי צדק חברתי וגניבה מופיעים בצורות רבות. דיכוי היא אחת הצורות של 
גניבה, אשר גורמת סבל רב גם כאן וגם בעולם השלישי. ברגע שאנו לוקחים על 
עצמנו לטפח אהבה מיטיבה )loving kindness(, אהבה מיטיבה נולדת בתוכנו, 
ואנו עושים כל מאמץ כדי להפסיק את הניצול, את אי־הצדק החברתי, את הגניבה 

ואת הדיכוי.

ב־כלל המוסר הראשון מצאנו את המילה ״חמלה״. כאן, אנו מוצאים את המילים 
״אהבה מיטיבה״. חמלה ואהבה מיטיבה הן שני ההיבטים של אהבה אותם לימד 
הבודהה. חמלה, ״קארונה״ בסנסקריט ובפאלי, היא הכוונה והיכולת להקל על הסבל 
של אדם או יצור חי אחר. אהבה מיטיבה, ״מייטרי״ בסנסקריט ו״מטה״ בפאלי, היא 
הכוונה והיכולת להביא שמחה ואושר לאדם אחר או ליצור חי אחר. בודהה שאקימוני 

צפה שהבודהה הבא יישא את השם ״מייטרייה״, הבודהה של האהבה.

״מתוך מודעות לסבל הנגרם על ידי ניצול, אי צדק חברתי, גניבה ודיכוי, אני לוקח 
על עצמי לטפח אהבה מיטיבה וללמוד דרכים לעבוד למען רווחתם של אנשים, בעלי 
חיים, צמחים ומינרלים.״ אפילו כשמייטרי היא מקור האנרגיה בתוכנו, עדיין עלינו 
ללמוד להסתכל לעומק בכדי למצוא דרכים לבטא אותה. אנו עושים זאת כפרטים, 
ואנו לומדים דרכים לעשות זאת כאומה. כדי לקדם את רווחתם של אנשים, בעלי 
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חיים, צמחים ומינרלים, עלינו להתאחד כקהילה ולבחון את מצבנו, להפעיל את 
תבונתנו ואת יכולתנו להסתכל לעומק, כך שנוכל לגלות דרכים מתאימות לבטא את 

אהבתנו בעיצומן של בעיות אמיתיות.

נניח שאתם רוצים לעזור לאלו הסובלים תחת שלטון רודני. בעבר אולי ניסיתם 
לשלוח לשם כוחות צבא במטרה להפיל את השלטון שם, אבל למדתם שכשאתם 
עושים זאת, אתם גורמים למוות של חפים מפשע רבים, וגם אז, לא בטוח שתצליחו 
להפיל את הרודן. אם אתם מתרגלים הסתכלות עמוקה יותר, עם אהבה מיטיבה, 
סבל, אתם עשויים  לגרום  אנשים מבלי  לאותם  לעזור  יותר  טובה  דרך  למציאת 
להבין שהזמן הטוב ביותר לעזור הוא לפני שהמדינה נופלת לידיו של רודן. אם אתם 
מציעים לצעירים של אותה מדינה את ההזדמנות ללמוד מכם כיצד לנהל שלטון 
דמוקרטי, ע״י הענקת מלגות להגיע למדינתכם, זו תהיה השקעה טובה למען שלום 
עתידי. אילו הייתם עושים זאת לפני שלושים שנה, המדינה האחרת יכולה היתה 
להיות עכשיו דמוקרטית, ולא הייתם צריכים להפציץ את אזרחיה עכשיו, או לשלוח 
אליהם כוחות צבא כדי ״לשחרר״ אותם. זו רק דוגמא אחת כיצד הסתכלות לעומק 
ולמידה יכולות לעזור לנו למצוא דרכים לעשות דברים שהולמים יותר את הגישה 
של אהבה מיטיבה. אם נחכה עד שהמצב יורע, אולי יהיה מאוחר מדי. אם נתרגל 
את כללי המוסר יחד עם פוליטיקאים, חיילים, אנשי עסקים, עורכי דין, מחוקקים, 
אמנים, סופרים ומורים, נוכל למצוא את הדרכים הטובות ביותר לתרגל חמלה, אהבה 

מיטיבה והבנה.

תירגול נדיבות דורש זמן. אולי אנו רוצים לעזור לאנשים הסובלים מרעב, אבל אנו 
אחוזים בבעיות של חיי היומיום שלנו. לפעמים, גלולה אחת או קצת אורז יכולים 
להציל חיים של ילד, אבל איננו מקדישים את הזמן לעזור, כיוון שאנו חושבים שאין 
לנו זמן. בעיר הו צ׳י מין )סייגון לשעבר(, למשל, ישנם ילדי רחוב שקוראים לעצמם 
העצים  תחת  וישנים  בימים  ברחובות  מסתובבים  בית,  חסרי  הם  החיים״.  ״אבק 
בלילות. הם מחטטים בערמות זבל כדי למצוא דברים כמו שקיות פלסטיק, אותן הם 
יכולים למכור תמורת סנטים ספורים לקילו. הנזירות והנזירים בעיר הו צ׳י מין פתחו 
את מקדשיהם לאותם ילדים, ואם הילדים מסכימים להישאר למשך ארבע שעות 
בבוקר — ללמוד לקרוא ולכתוב ולשחק עם הנזירות והנזירים — הם מקבלים ארוחת 
צהריים צמחונית. אז הם הולכים לאולם הבודהה לשנת צהריים )בוויאטנם אנו תמיד 
הולכים לישון אחרי ארוחת הצהריים; כל כך חם שם. כשהגיעו האמריקאים, הם 
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הביאו איתם את ההרגל של שמונה שעות עבודה, מתשע עד חמש. רבים מאתנו 
ניסו זאת, ללא הצלחה. אנו זקוקים נואשות לשנת הצהריים שלנו אחרי הארוחה.(

אז, בשעה שתיים, חוזרים לעוד לימוד ומשחק עם הילדים, והילדים שנשארים במשך 
אחר הצהריים זוכים לקבל ארוחת ערב. במקדש אין מקום מתאים עבורם לישון שנת 
לילה. בקהילה שלנו בצרפת, תמכנו בנזירות ובנזירים הללו. העלות היא רק עשרים 
סנט לארוחות צהריים וערב לילד ליום, וזה ישמור עליו מלהסתובב ברחובות, שם 
הוא עשוי לגנוב סיגריות, לעשן, להשתמש בשפה עבריינית, וללמוד את ההתנהגות 
הגרועה ביותר. על ידי עידוד הילדים ללכת למקדש, אנו עוזרים למנוע מהם להפוך 
לעבריינים, ומאוחר יותר להיכנס לכלא. לוקח זמן לעזור לילדים האלה, ולא הרבה 
כסף. יש כל כך הרבה דברים פשוטים כמו זה, אותם נוכל לעשות כדי לעזור לאנשים, 
אבל כיוון שאיננו יכולים לשחרר את עצמנו מהמצב שלנו ומאורח החיים שלנו, איננו 
עושים שום דבר. עלינו להתאחד כקהילה, ותוך מבט לעומק, למצוא דרכים לשחרר 

את עצמנו כך שנוכל לתרגל את כלל המוסר השני.

״אני לוקח על עצמי לתרגל נדיבות על ידי שאחלוק את זמני, כספי, האנרגיה שלי 
והמשאבים החומריים שלי עם אלה הזקוקים להם באמת.״ משפט זה הוא ברור. רגש 
הנדיבות והיכולת להיות נדיב אינם מספיקים. אנו צריכים גם לבטא את נדיבותנו. 
אולי אנו מרגישים שאין לנו מספיק זמן להביא אושר לאנשים — אנו אומרים: ״זמן 
הוא כסף״, אבל זמן הוא יותר מאשר כסף. החיים הם יותר מאשר שימוש בזמן 
לעשיית כסף. הזמן הוא כדי להיות חי, כדי לחלוק שמחה ואושר עם אחרים. לעיתים 
קרובות העשירים הם אלה שמסוגלים הכי פחות להפוך אחרים למאושרים. רק אלה 

שיש להם זמן יכולים לעשות זאת.

אני מכיר אדם ששמו באק סיו במחוז ת׳ואה ת׳יאן בוויאטנם, שתרגל נדיבות במשך 
חמישים שנה; הוא בודהיסאטווה חיה. באופניים בלבד, הוא מבקר כפרים בשלושה 
עשר מחוזות, מביא משהו למשפחה זו ומשהו למשפחה ההיא. כשפגשתי אותו 
ב-1965, הייתי קצת יותר מדי גאה ב״בית הספר לצעירים בשירות החברה״ שלנו. 
באותו זמן התחלנו לאמן שלוש מאות עובדים, כולל נזירים ונזירות, להגיע לכפרים 
חקלאיים כדי לעזור לאנשים לבנות מחדש את בתיהם ולפתח כלכלות מקומיות, 
שירותי בריאות ומערכות חינוך מודרניות. בסופו של דבר היו לנו עשרת אלפים 
עובדים, לאורכה ולרוחבה של המדינה. כשסיפרתי לבאק סיו על הפרוייקטים שלנו, 
הסתכלתי על אופניו וחשבתי לעצמי שעם אופניים הוא יכול היה לעזור רק לאנשים 
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מעטים. אבל כשהקומוניסטים השתלטו וסגרו את בית הספר שלנו, באק סיו המשיך, 
כיוון שדרך עבודתו היתה בלתי נראית כמעט. בתי היתומים שלנו, בתי המרקחת, בתי 
הספר ומרכזי ההתיישבות מחדש שהקמנו, כולם נסגרו או נלקחו על ידי הממשלה. 
אלפים מעובדינו נאלצו להפסיק את עבודתם ולהתחבא. אבל מבאק סיו לא היה דבר 
שאפשר לקחת. הוא היה בודהיסאטווה באמת, עובד למען רווחתם של אחרים. כיום 

אני מרגיש ענו יותר באשר לדרכים בהן ניתן לתרגל נדיבות.

המלחמה יצרה אלפים רבים של יתומים. במקום לגייס כסף כדי לבנות בתי יתומים, 
משפחות  בכפרים  מצאנו  אחד.  בילד  לתמוך  שיסכימו  במערב  אנשים  חיפשנו 
שהסכימו לטפל ביתום אחד, ואז שלחנו שישה דולר בכל חודש לכל אחת מהן, בכדי 
שיאכילו את הילד או הילדה וישלחו אותו או אותה לבית הספר. כשהתאפשר, ניסינו 
להעביר את הילד למשפחה של דוד, דודה, סבא או סבתא. עם שישה דולר בלבד, 
הילד קיבל אוכל ונשלח לבית הספר, ואפילו נשאר משהו לילדים האחרים במשפחה. 
ילדים הגדלים במשפחה מפיקים מכך כל כך הרבה. לגדול בבית יתומים יכול להיות 
כמו שירות בצבא — ילדים אינם גדלים כך באופן טבעי. אם נחפש ונלמד דרכים 

לתירגול נדיבות, נשתפר בכך כל הזמן.

״אני נחוש לא לגנוב ולא להעביר לבעלותי כל דבר שאמור להיות שייך לאחרים. אני 
אכבד את הרכוש של האחרים, אבל אני אמנע מאחרים להרוויח מסבלם של אנשים 
או מסבלם של מינים אחרים החיים על פני האדמה.״ כאשר תתרגל כלל מוסר אחד 
באופן עמוק, תגלה שאתה מתרגל את כל החמישה. כלל המוסר הראשון הוא אודות 
לקיחת חיים, שהיא צורה של גניבה — גניבת הדבר היקר ביותר שיש לאדם, חייו. 
כאשר אנו מהרהרים בכלל המוסר השני אנו מגלים שגניבה, בצורות של ניצול, אי 
צדק חברתי ודיכוי, הן פעולות של הרג — הרג איטי בדרך של ניצול, בדרך של שימור 
אי צדק חברתי, ובדרך של דיכוי פוליטי וכלכלי. אי לכך לכלל המוסר השני יש קשר 
הדוק עם כלל המוסר של אי הריגה. אנו רואים את טבע ״התהוות הגומלין״ שבין שני 
כללי המוסר הראשונים. דבר זה קיים בכל חמשת כללי המוסר. יש אנשים שמקבלים 
על עצמם באופן פורמלי רק כלל מוסר אחד או שניים. זה בסדר מבחינתי, כיוון שאם 
אתה מתרגל לעומק כלל מוסר אחד או שניים, אתה בעצם מקיים את כל החמישה.

ה־כלל המוסר השני הוא לא לגנוב. במקום לגנוב, לנצל או לדכא, אנו מתרגלים 
נדיבות. בבודהיזם, אנו אומרים שיש שלושה סוגים של מתנות. הראשון הוא מתנת 
המשאבים החומריים. השני הוא לעזור לאנשים לסמוך על עצמם, להציע להם את 
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הטכנולוגיה והידע שבעזרתם יוכלו לעמוד על רגליהם שלהם. לעזור לאנשים עם 
הדהרמה כך שהם יוכלו להתמיר את פחדם, את כעסם, את דיכאונם — זה שייך לסוג 
השני. הסוג השלישי הוא מתנת חוסר־הפחד. אנו פוחדים מדברים רבים. אנו חשים 
לא מוגנים, פוחדים להיות לבד, פוחדים ממחלה וממוות. כדי לעזור לאנשים לא 

להיהרס ע״י פחדיהם, אנו מתרגלים את הסוג השלישי של נתינת המתנה.

הבודהיסאטווה אוולוקיטשווארה הוא מי שמתרגל זאת באופן הטוב ביותר האפשרי. 
בסוטרת הלב, הוא מלמד אותנו את הדרך להתמיר את הפחד ולהתעלות אל מעבר 
לפחד, לרכב עלגלי הלידה והמוות, בחיוך. הוא אומר שאין יצירה, אין הרס, אין קיום, 
אין אי־קיום, אין גדילה, אין התמעטות. האזנה לדברים אלה עוזרת לנו להסתכל 
עמוקות לתוך טבע המציאות ולראות שהלידה והמוות, הקיום ואי־הקיום, ההגעה 
והעזיבה, הגדילה וההתמעטות — כל אלה הם רק רעיונות שאנו מייחסים למציאות, 
בזמן שהמציאות למעשה מתעלה מעבר לכל מושג. כאשר אנו מבינים את טבע 
התהוות הגומלין של כל הדברים — זאת אומרת שאפילו לידה ומוות הם רק מושגים 

— אז אנו מתעלים אל מעבר לפחד.

בשנת 1991 ביקרתי חבר בניו יורק שנטה למות, אלפרד הסלר. עבדנו יחד בתנועת 
השלום במשך כמעט שלושים שנה. אלפרד נראה כאילו חיכה שאגיע לפני שימות, 
והוא נפטר שעות ספורות לאחר ביקורנו. הלכתי לשם עם עמיתתי הקרובה ביותר, 

האחות צ׳אן קונג )״ריקות אמיתית״(.

אלפרד לא היה ער כשהגענו. בתו לורה ניסתה להעיר אותו, אך לא הצליחה. היא 
 : ואי־עזיבה  השיר על אי־הגעה  ביקשה מהאחות צ׳אן קונג לשיר לאלפרד את 
״העיניים האלה אינן אני, אינני לכוד על ידי העיניים האלה. הגוף הזה אינו אני, אינני 
לכוד על ידי הגוף הזה. אני הנני חיים ללא גבולות. אף פעם לא נולדתי, אף פעם לא 
אמות.״ הרעיון לקוח מה-Samyutta Nikaya. היא שרה כל כך יפה, ואני ראיתי 
נחלי דמעות זולגים על פניהם של אשתו של אלפרד ושל ילדיו. אלה היו דמעות של 

הבנה, והן היו מאד מרפאות.

לפתע, אלפרד חזר לעצמו. האחות צ׳אן קונג התחילה לתרגל מה שהיא למדה מן 
הסוטרה ״הלימוד שניתן לאנשים החולים״. היא אמרה, ״אלפרד, האם אתה זוכר את 
הזמנים שעבדנו יחד?״ היא העלתה זכרונות מאושרים רבים שחלקנו יחד, ואלפרד 
הצליח לזכור כל אחד ואחד מהם. למרות שברור היה שסבל כאב רב, הוא חייך. 
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התירגול הזה הניב תוצאות מיידיות. כאשר אדם סובל מכאב פיזי רב כל כך, אנו 
יכולים לעיתים לשכך את כאבו על ידי השקיית זרעי האושר המצויים בתוכו. זה 

מחזיר סוג של איזון, והאדם ירגיש פחות כאב.

במשך כל אותו הזמן, אני עיסיתי את רגליו, ושאלתי אותו האם הוא מרגיש את מגע 
ידי על גופו. כאשר אתה נוטה למות, אזורים שלמים בגופך הופכים רדומים, חסרי 
תחושה, ואתה מרגיש כאילו איבדת את אותם חלקים של גופך. העיסוי שנעשה 
בתשומת לב, בעדינות, נותן לאדם הגוסס את ההרגשה שהוא חי, ושדואגים לו 
ומטפלים בו. הוא יודע שיש שם אהבה. אלפרד הניד בראשו, ועיניו נראו כאומרות, 

״כן, אני מרגיש את ידיך. אני יודע שרגלי קיימת שם״.

האחות צ׳אן קונג שאלה, ״האם אתה יודע שלמדנו כה רבות ממך כאשר חיינו ועבדנו 
יחד? רבים מאיתנו ממשיכים לעשות את העבודה אותה אתה התחלת. בבקשה אל 
תדאג לגבי שום דבר.״ היא אמרה לו דברים רבים מעין אלה, ונראה היה שהוא סובל 
פחות. בנקודה מסויימת, הוא פתח את פיו ואמר, ״נהדר, נהדר.״ ואז, הוא שקע חזרה 

לשינה.

לפני שעזבנו, עודדנו את המשפחה להמשיך בתירגולים אלה. ביום המחרת נודע 
זו היתה מעין מתנה ששייכת  לי שאלפרד נפטר רק חמש שעות אחרי ביקורנו. 
לקטגוריה השלישית. אם אתה יכול לעזור לאנשים להרגיש בטוחים, פחות פוחדים 

מהחיים, מאנשים וממוות, אתה מתרגל את הסוג השלישי של נתינה.

במהלך המדיטציה שלי, היה לי דימוי נפלא — צורה של גל, ההתחלה שלו והסוף שלו. 
כאשר התנאים מספיקים, אנו רואים את הגל, וכאשר התנאים כבר אינם מספיקים, 
איננו רואים אותו. הגלים עצמם עשויים רק ממים. איננו יכולים לתייג את הגל כקיים 
או כלא קיים. אחרי מה שאנו מכנים ״מותו של הגל״, דבר לא נגמר, דבר לא הלך 
לאיבוד. הגל נטמע בתוך הגלים האחרים ואיכשהו, הזמן יביא את הגל בחזרה. אין 
גדילה, הצטמקות, לידה או מוות. כאשר אנו גוססים, אם נחשוב שכל האחרים חיים 
ואנו האדם היחיד הנוטה למות, הרגשת הבדידות שלנו תהיה בלתי נסבלת. אבל אם 
נהיה מסוגלים לדמות את מאות אלפי האנשים המתים עמנו, אולי מותנו יהיה שליו 
ואף שמח. ״אני מת ביחד. מיליוני יצורים חיים מתים גם הם בדיוק ברגע הזה. אני 
רואה את עצמי יחד עם מיליוני יצורים חיים אחרים; אנו מתים בסנגהה. וברגע הזה 
ממש, מיליוני יצורים נולדים אל החיים. כולנו עושים זאת יחד. אני נולדתי, אני מת. 
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אנו לוקחים חלק באירוע כולו כסנגהה״. זהו מה שראיתי במדיטציה שלי. בסוטרת 
הלב, אוולוקיטשווארה חולק עמנו סוג זה של תובנה, ועוזר לנו להתעלות מעל 

הפחד, הצער והכאב. מתנת אי־הפחד מביאה להתמרה בתוכנו.

כלל המוסר השני הוא כלל מוסר עמוק. אנו מדברים על זמן, על אנרגיה ועל משאבים 
חומריים, אבל זמן הוא לא רק עבור אנרגיה ומשאבים חומריים. זמן הוא בכדי להיות 
עם אחרים — להיות עם האדם הגוסס או עם מישהו שסובל. להיות נוכח באמת 
אפילו למשך חמש דקות יכול להיות מתנה חשובה מאד. זמן נועד לא רק כדי לעשות 

כסף. הוא נועד כדי לייצר את מתנת הדהרמה ואת מתנת אי־הפחד.



אושר
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אושר

השאלה ״האם מותר לי להיות מאושר?״ מעסיקה אנשים רבים שמתחילים להתוודע 
לבודהיזם, במיוחד אם הם באים מרקע של דת המדגישה שכולנו חוטאים. בתורה 
הבודהיסטית אנו שומעים כי הכול סבל ואנו עלולים למות בכל רגע, אז אל לנו לבזבז 
את הזמן. לכן, אנחנו מרגישים לפעמים שאסור ללכת לקולנוע או לנוח או לבלות. זו 
טעות גדולה בהבנה. קודם אנחנו צריכים לבחון את ההגדרה של אושר ולהבין מהו 
אושר. יש אנשים שאפילו לא יודעים שהם מאושרים, או מהו אושר. הם צריכים 

לשאול מישהו אחר, ״מה דעתך, נראה לך שאני אדם מאושר?״

בבודהיזם יש מספר הגדרות לאושר. ההגדרה היסודית היא שאושר הוא התחושה 
שמבשילה מפעולה חיובית ומועילה. הוא ההבשלה של קרמה חיובית. אם זוהי 
ההגדרה של אושר, אז מן הסתם בבודהיזם אנחנו רוצים להיות מועילים, כך שנחווה 
חיוביים  להיות  מיוחד  באופן  מנסים  אנו  הבודהיסטי  בתרגול  כתוצאה.  אושר 
ומועילים; לכן, אנו צפויים לחוות אושר כתוצאה, ומן הסתם ש״מותר״ לנו לחוות 
אותו. לא ייתכן שהבודהיזם אומר שאסור להיות מאושרים. אילו אושר לא היה מותר 
בבודהיזם, אזי בודהיסטים היו מסתובבים עם רגשות הרסניים כל הזמן, מפני שזה 

היה מבטיח שלעולם לא יהיו מאושרים!

כמו כן, יש משנה בסיסית בבודהיזם שכולם רוצים להיות מאושרים ואין אף אחד 
שרוצה להיות בלתי־מאושר. אם כך הדבר, ואנו מאחלים לכולם, באהבה, להיות 
מאושרים, ואנו גם פועלים כדי להביא אושר לכולם, מן הסתם שאנו מאחלים גם 

לעצמנו להיות מאושרים ואנו פועלים כדי להביא אושר גם לעצמנו.

אושר מוגדר בנוסף כאותה הרגשה שכאשר היא עולה היינו רוצים שהיא תמשיך; 



צםעדל יהרעגלג םרגרזַרי 125ל צםעדל

וכאשר היא חולפת היינו רוצים להחזיר אותה, אבל לא על ידי היצמדות. בעקרו של 
דבר, אושר מרגיש נחמד.

נקודות בלבול בנוגע לאושר

נדמה שבלבול בקשר לסוגיית האושר עולה סביב שתי נקודות. האחת היא שאנו 
חושבים לעיתים קרובות שכדי לחוות אושר, ההרגשה צריכה להיות דרמטית. הנקודה 
השנייה היא בלבול לגבי הצורה שאושר אמור לקבל על מנת שייחשב כאושר. נקודה 

שנייה זאת מתייחסת לשאלה: מהו מקור האושר לאמתו של דבר?

ראשית כל, אושר לא חייב להיות דרמטי כדי להיחשב כאושר. לעיתים קרובות אנו 
חושבים שהרגשה צריכה להיות מאד חזקה על מנת שהיא תתקיים באמת. יש לנו 
גישה מעין הוליוודית כלפי דברים. רגש חיובי ברמה נמוכה של עוצמה לא יוצר סרט 
טוב; הוא אפילו לא יוצר הצגה טובה. לכן הרגש חייב להיות מאד חזק, אולי אפילו 
עם מוסיקת רקע דרמטית. אבל לא כך הדבר. כמו שאמרתי, אושר הוא ההרגשה 
שאנו חווים אותה כנחמדה והיינו רוצים שתימשך — היא מאד נעימה. אושר לא חייב 
להיות ״וואוו! פנטסטי! מדהים!״, מין דבר נלהב ומוחצן שמאפיין את המזג האיטלקי 

או הלטינו־אמריקאי. הוא יכול להיות גם דבר יותר מעודן, בריטי.

לגבי הנקודה השנייה, תזכרו, שכאשר אנחנו מדברים על רמה של אושר או לא־
אושר, זוהי הדרך שבה אנו חווים את הבשלת הקרמה שלנו — זוהי הדרך שבה אנו 
חווים דברים בחיינו. אז עולה השאלה, באיזו צורה אנו נחווה אותו אושר? האם יש 
קשר בין הצורה שהאושר שלנו מקבל לזה שאנו מתבדרים, משתעשעים, מוסחים 
מחיי השגרה, או מכייפים? האם אנחנו חייבים לבלות כדי שהרגשה תיחשב כאושר? 
של אמיתי  מקור  היא  הכיף  בשביל  דבר  עשיית  האם  בסיסית,  יותר  עוד   ברמה 

אושר?

כיף

״כיף״ היא מילה מעניינת. קשה מאד להגדיר אותה. פעם הייתי בהולנד עם המורה 
שלי סרקונג רינפושה, ולאנשים שהתארחנו אצלם היתה סירה פרטית גדולה מאד 
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— יאכטה. יום אחד הם הציעו לקחת אותנו לבילוי על הסירה. הסירה עגנה באגם 
קטנטן — סירה גדולה מאד באגם קטן מאד. היו על האגם עוד סירות רבות גדולות 
וקטנות. יצאנו עם הסירה הזאת ופשוט עשינו סיבוב מסביב לאגם הזה יחד עם כל 
שאר הסירות, מה שהזכיר לי גן שעשועים שיש בו מתקן לילדים עם מכוניות קטנות 
שמסתובבות במעגל. כך זה היה. אחרי זמן לא רב, סרקונג רינפושה פנה אלי ושאל 

בטיבטית, ״האם לזה הם קוראים ׳כיף׳?״

]נשאל[ מהי הסיבה  הנקודה היא שאם נביט באושר במונחים של סיבה ותוצאה, 
שבגללה אנחנו מאושרים? מנקודת מבט בודהיסטית, הסיבה של אושר היא התנהגות 
מועילה. זה לא שאם נצא ונעשה משהו קל דעת כדי ש״יהיה כיף״, אז זה יעשה 
אותנו מאושרים. אנחנו יכולים לצאת ולעשות משהו שהחברה קוראת לה ״כיף״, כמו 
לצאת עם הסירה הזאת, או לצאת לאיזה סרט או איזו מסיבה או משהו כזה, ולהיות 
לגמרי אומללים. מצד שני, ייתכן שנשב במשרד ליד שולחן העבודה שלנו ונהיה 
מאושרים ושבעי רצון ביותר. לכן, אם בנינו את הסיבות לאושר, כלומר, בהתנהגות 
מועילה, אז נחווה אושר במצבים מכל הסוגים ולאו דווקא רק במצבים שבאופן 

מסורתי נחשבים כ״כיף״.

כשיש לנו בחירה מה לעשות עם זמננו ואיך לבלות, אנחנו יכולים לבחור לעבוד, 
לנוח, להתאמן בספורט, לשחות, או מה שלא יהיה. אבל אני חושב שחשוב להבין 
בבהירות בתודעה שלנו מהו מקור האושר באותה פעילות. אנחנו יכולים לבחור 
לשחות או לעבוד בהתאם לתנאי ש״אני רוצה לעשות את זה כדי להיות מאושר״, 
אבל אני חושב שאפשר להשתמש באמות מידה נוספות. אמות המידה הנוספות 
יכולות להיות אלה: ״בזמן האחרון עבדתי מאד קשה. אני מאד עייף, וכדי להיות 
יותר מועיל בחיי לעצמי ולזולת, יהיה הרבה יותר יצרני אם הייתי נח ברגע הזה. זה 
כבר לא יצרני להמשיך לעבוד.״ אם אפשר להשתמש במטאפורה, הסוס צריך לצאת 

לאחו ולרעות; הוא לא יכול לרוץ לעד.

החיים הם קשים, זו האמת הנאצלת הראשונה. קשה להיות הבעלים של גוף כזה. 
הוא לא מסוגל לעבוד עשרים וארבע שעות ביממה לעד. אנחנו צריכים לנוח; אנחנו 
צריכים לישון; אנחנו צריכים לאכול. אין טעם להרגיש אשמה בקשר לזה. כבר עסקנו 
בנושא האשמה כאשר דיברנו על כך שצריך לקבל את העובדה שהחיים הם קשים. 
זוהי עובדה שהחיים מלאים בכל מיני בעיות. אם אנחנו יכולים להשלים עם עובדה 
זאת, אז אנחנו לא צריכים להרגיש אשמים בקשר לכך. אבל אם נטוע בנו רעיון 
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ש״עכשיו אני חייב לכייף״ ואנחנו דוחפים את עצמנו לעשות כיף ולהיות מאושרים, 
לרוב זה לא עובד. אם אנחנו לא מצפים להיות מאושרים מזה שהלכנו לסרט או 
ששחינו או שיצאנו למסעדה, או אם אנחנו לא מצפים שלכייף כך משמעותו להיות 
מאושרים, אז לא נתאכזב. אבל ייתכן מאד שאותן פעילויות יעזרו לנו להטעין מחדש 
את המצברים שלנו, במובן שהם יתנו לנו יותר אנרגיה מפני שנרגענו והרפינו. הן 
יכולות לעשות זאת — אבל רק אולי, אין לכך ערובה. שאלה אחרת היא האם אנחנו 
מאושרים בזמן שאנו עושים את הדברים האלה. בנוסף, אם אנחנו חווים רמה כלשהי 
ורבת לוהטת  לטינית  חוויה  להיות  חייבת  לא  היא  הפעילות,  במהלך  אושר   של 

עוצמה.

הדברים אמורים לא רק לגבי יציאה לסרט או שחייה. כדאי לזכור אותם גם בהקשר 
ליחסים שלנו עם אנשים אחרים — החברויות שלנו והזמנים שאנו מעבירים בנינוחות 
עם אחרים. יש אנשים שחושבים שכאשר הם מבקרים חברים, הם חייבים ״לעשות 
משהו״ ביחד; הם חייבים לצאת ולבלות יחד, כשהם עושים משהו. הם לא מסוגלים 
להעריך באמת רמה נמוכה של אושר וסיפוק מזה שפשוט נמצאים עם אותם חברים, 
ולקנות  יחד  לסופרמרקט  ללכת  אפילו  אפשר  עושים.  מה  משנה  לא  בכלל  וזה 
מצרכים, או לעשות כביסה. עבורי נקודה זאת די מועילה. בכלל, אני חושב שזה 
עוזר מאד לשקול את זה, כדי להניח לציפיות מוזרות אודות האושר או לתחושת 

האשמה בקשר לכך.

להכיר את רמת האושר שאנו מרגישים

בואו נעשה קצת התבוננות עצמית. בואו נשב ופשוט נחווה את הכאן ועכשיו, וננסה 
לשים לב מהי ההרגשה שיש לנו. ״הרגשה״ מוגדרת בהקשר הזה על פי ההגדרה 
האופן  היא  הרגשה  כלומר,  המצרפים.  חמשת  מתוך  השני  למצרף  הבודהיסטית 
שבו אנו חווים את מה שאנו רואים, שומעים, חושבים וכו׳, מבחינת המשתנים של 
מאושרים, לא־מאושרים או ניטראליים. פשוט תנסו להכיר ולזהות את זה. אנחנו 
לא מדברים על הרגשה של חום או קור, או תחושה גופנית כמו עונג או כאב. מדובר 
ברמת האושר או הלא־אושר שמלווה כל פעילות פיזית או מנטאלית, במובן שאנו 

חווים אותה כנחמדה או לא כל כך נחמדה.

למשל, אני מוצא שנחמד בשבילי להסתכל על הפרחים באגרטל הזה. תסתכלו על 
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הפרחים. איך אתם מרגישים? איך אתם חווים את זה? תנסו לזהות ולהכיר את 
ההרגשה של רמה כלשהי של אושר שאתם חווים כשאתם מסתכלים על הפרחים 
או על תמונות הקיר, או כשאתם מסתכלים החוצה ורואים את העצים — מהי רמת 
האושר שאתם מרגישים? אנחנו מנסים להכיר בכך שלמעשה יש לנו די הרבה אושר. 

זו אינה חוויה סופר־בריזיליאנית, אבל היא שם.

בבקשה, בחנו בתוככם מהי ההרגשה. ותזכרו שאושר הוא אותה הרגשה אשר, כשהיא 
עולה, היינו רוצים שתימשך, ואם היא חולפת, היינו רוצים להחזיר אותה. ואי־אושר 
הוא אותה הרגשה אשר, כשאנו חווים אותה, אנו רוצים שהיא תסתיים; אנו רוצים 

שהיא תסתלק.

תרגול כזה לא צריך להיות תרגיל מדיטציה פורמאלי. אלא, זהו דבר שאנחנו יכולים 
לעשות בכל זמן, להפוך לקשובים יותר ויותר לכך שהרבה מהזמן, לאמתו של דבר, 
אנו מאושרים. אחדים מאיתנו עשויים לחשוב ש״אין לי הרגשות כלשהן״, אך לא 

כך הדבר.

חשוב מאד להיות מסוגלים להכיר בכך שיש לנו הרגשות כמעט תמיד, בין אם אנחנו 
עסוקים במשהו מרגיע מאד ובין אם אנחנו עסוקים במשהו נמרץ מאד. לפעמים 
אנחנו יותר מדי בראשים שלנו ואנחנו לא ממש מכירים בכך שלמעשה יש איכות 
מסוימת לאופן שבו אנו חווים כל דבר, ואיכות זאת היא המימד של מאושר או לא־

מאושר.זה קורה כל הזמן. זה חשוב מכיוון שלעיתים קרובות אנחנו מגיעים לקיצוניות 
של ״אני המסכן״ או ״אני לא מאושר ואני רוצה שיהיה לי כיף, ואני לא רוצה להיות 
במשרד המשעמם הזה״ ויש לנו כל מיני תלונות. אבל, למעשה, אנחנו יכולים לחוות 
פקק תנועה נוראי עם הרגשה פנימית שקטה של אושר ושביעות רצון. תזכרו, אושר 

לא חייב להיות דרמטי.

והתחושתיים של  מנקודת מבט טיבטית, ההיבטים האינטלקטואליים, הרגשיים 
האופן שבו אנו חווים דברים באים כולם ממקום אחד, שנמצא בלב. לאמתו של דבר, 
זה לא משנה היכן הם ממוקמים. הם נראים כמכלול, ולא כדיכוטומיה או פיצול של 
גוף ונפש, או אינטלקט ורגשות, כפי שמקובל לראות את הדברים במערב. לכן, אנחנו 
יכולים להיות מאושרים בזמן שאנו מאד מעורבים אינטלקטואלית באיזה שהוא דבר. 
חשוב מאד להכיר בכך במיוחד במערכות היחסים שלנו עם אחרים. לפעמים אנחנו 
חושבים, ״אני חייב להיות מאוהב כדי להיות מאושר באמת״ — כמעין חוויה של 
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נערים מתבגרים. לאמתו של דבר, הרגשת האושר מכך שנמצאים במערכת יחסים 
אוהבת עם מישהו אחר יכולה להיות ברמה נמוכה של עוצמה, ולמרות זאת להיות 

מספקת ביותר.
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התרגום מוקדש לאדם־לה

מסופר שהבודהה, לאחר שזכה בהארה, הרגיש צורך ללמד כיוון שראה שכל היצורים 
מבקשים אושר, ועם זאת מתוך בורות הם עושים בדיוק את אותם הדברים שגורמים 
להם סבל. זה עורר את חמלתו הרבה להצביע על הדרך לחופש. הבודהה דיבר על 
סוגים שונים של אושר, הקשורים לשלבים השונים של דרך הנפרשת בהדרגה של 
התעוררות. ככל שאנחנו חודרים עמוק יותר לתוך תהליך ההיפתחות, האושר שבכל 
שלב מקרב אותנו בהדרגה לסוג הנעלה ביותר של אושר, האושר של ניבאנה, של 

חופש.

מהם הגורמים והתנאים שיוצרים כל אחד מהשלבים האלה של אושר? כיצד ההנאה 
הזאת מתהווה? האירועים והנסיבות של חיינו אינם מתרחשים במקרה, אלא הם 
תוצאה של גורמים ותנאים מסוימים. כשאנו מבינים את התנאים ההכרחיים לכך 

שמשהו יקרה אנחנו יכולים להתחיל לקחת את הגורל לידנו.

הסוג הראשון של אושר הוא זה המוכר לנו ביותר — האושר של הנאות החושים. 
זה סוג האושר שאנו חווים מלהיות בסביבה נעימה, מכך שיש לנו חברים טובים, 
מהתענגות על מראות וקולות יפים, על טעמים וריחות משובחים, מתחושות גופניות 
נעימות. על אף שההנאות האלה הן ארעיות וחולפות, ברגעים שאנו חווים אותן הן 

מסבות לנו עונג מסוים.

לפי הבודהה, כל אחד מסוגי האושר נוצר או מותנה ברמה אחרת של טוהר. הרמה 
שמאפשרת אושר חושי היא טוהר ההתנהגות, המכונה לעתים טוהר המעשה. טוהר 
ההתנהגות הוא דרך בסיסית להגיע לקשר אמיתי עם עצמנו, עם אנשים אחרים ועם 
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העולם. יש לו שני היבטים; הראשון הוא טיפוח נדיבות — הביטוי לאי־חמדנות 
ולאי־היקשרות. חמדנות והיקשרות הן מה שכובל אותנו לגלגל הסמסארה, מעגל 
החיים והמוות. עם כל פעולה של נתינה אנחנו מחלישים את כוח ההיאחזות. הבודהה 
אמר פעם שאילו הכרנו, כפי שהוא מכיר, את פרי הנתינה, לא היינו מאפשרים אפילו 

לארוחה אחת לעבור בלי שנחלוק אותה, עד כדי כך גדול כוחה של הנדיבות.

הבודהה דיבר על שלוש רמות של נדיבות; לראשונה הוא קרא נתינה קבצנית — 
אנחנו נותנים את החלק הגרוע ביותר ממה שיש לנו, את מה שאנחנו לא רוצים, 
את השיירים. וגם אז יש לנו ספקות רבים: ״האם כדאי לי לתת את זה? לא כדאי? 
בשנה הבאה אולי אצטרך את זה״. הרמה הבאה היא נתינה חברית — אנחנו נותנים 
מה שהיינו משתמשים בו בעצמנו, ואנחנו נותנים את זה עם יותר ספונטניות וקלות, 
עם יותר שמחה בלב. הסוג הנעלה ביותר של נדיבות הוא נתינה מלכותית. התודעה 
מתענגת על התחלקות בטוב ביותר שיש לנו, בנתינת מה שערכו רב ביותר בעינינו. 

זוהי שלמות הנדיבות.

נדיבות מופיעה בצורות רבות — אנחנו יכולים לתת את הזמן שלנו, את האנרגיה 
שלנו, את רכושנו החומרי, את אהבתנו; כל אלה הם ביטויים של אכפתיות, של 
חמלה, של קשר ושל ויתור — היכולת להרפות. היופי בנדיבות הוא שהיא לא רק 
מביאה לנו אושר מיידי — אנחנו מרגישים טוב כשאנחנו נותנים — אלא היא גם 

סיבה לאושר שיווצר בעתיד.

ההיבט האחר של טוהר ההתנהגות הוא סילה, מוסריות בשפת הפאלי. בתורה של 
הבודהה יש חמישה כללי מוסר שאנשים שאינם נזירים חיים לפיהם: לא להרוג, לא 
לגנוב, לא לקיים יחסי מין בלתי־הולמים, לא לחטוא בדיבור — להגיד דברי שקר או 
דברים קשים, ולא לצרוך חומרים משכרים אשר מערפלים את התודעה או מתעתעים 

בה. העיקרון שבבסיס הוא הימנעות מפגיעה — בעצמנו, באחרים ובסביבה.

ממש כשם שנדיבות דורשת אימון, כך גם המחויבות לכללי המוסר; תרגול מודע 
שלהם מפתח ערות ושומר עלינו מפני החצנה פשוטה של דפוסי ההתניות השגורים 
בהבנה  בהירות מסוימת  לנו  נותנים  ייחוס,  נקודת  כללי המוסר משמשים  שלנו. 
אם התנהגותנו מיטיבה או מזיקה. הם אינם הוראות מוחלטות — ״לא תעשה כך 
וכך״, ו״עשה כך וכך״ — אלא קווים מנחים לחקירה כיצד הפעולות שלנו משפיעות 
על תודעתנו: מה קורה כאשר אנחנו בעימות עם העולם? מה קורה כאשר אנחנו 
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בהרמוניה עם אנשים אחרים ועם עצמנו? בלימוד המסורתי של הבודהה מוסריות 
היא הבסיס לריכוז, וריכוז הוא הבסיס לחוכמה. כאשר התודעה נמצאת במצב של 
מהומה קשה מאוד להתרכז. כוחה של המידה הטובה הוא יציבות ונינוחות התודעה. 
נפלאה לאחרים, מתנת  נותנים מתנה  וכאשר אנחנו בהרמוניה עם עצמנו אנחנו 
הביטחון. אנחנו אומרים בצורת החיים שלנו, במעשים שלנו, ״אינכם צריכים לחשוש 
מפני״. רק תארו לעצמכם איך היה העולם משתנה אילו קיימו כולם כלל מוסר אחד: 

לא להרוג.

ההנאה שאנו חווים כשאנו מתנהגים בנדיבות ובמוסריות יוצרת את הסוג השני של 
אושר, האושר שבריכוז. הבודהה כינה אותו טוהר התודעה. כאשר התודעה יציבה 
וממוקדת יש איכות של שלווה ושקט פנימיים שהיא עמוקה ומספקת הרבה יותר 
מהאושר שבהנאות החושים. הנאות החושים משמחות, אבל בשלב כלשהו אנחנו 
מתעייפים מהן. כמה זמן כבר אפשר להאזין למוזיקה או לאכול מזון טעים? מנגד, 

האושר שמגיע עם ריכוז התודעה הוא מרענן. הוא ממריץ אותנו.

יש הרבה טכניקות לפיתוח הריכוז. אנחנו יכולים להתמקד בנשימה, בצליל מסוים, 
באור, במנטרה, בדימוי, בצעידה. אנחנו יכולים לתרגל מטה, טוב־לב אוהב, או קרונא, 
חמלה. כל אחד מאתנו יכול למצוא לעצמו את הדרך היעילה ביותר לחזק את המצב 
של התמקדות, של שלוות נפש. כאשר הריכוז מתחזק אנחנו ממש מתחילים לחיות 

ממקום של הרבה יותר שקט פנימי. זה מקור לאושר עצום, הנאה עצומה.

האושר הנובע מריכוז מאפשר את הסוג הבא של אושר, האושר של תחילת התובנה. 
כאשר התודעה שקטה אנחנו יכולים להשתמש בה בשירות המודעות ולהגיע להבנה 
עמוקה יותר של מי אנחנו ומה הם החיים. החוכמה נפרשת בצורה מסודרת מאוד. 
כאשר אנחנו יושבים ומפנים תשומת לב לחוויות שלנו, המדרגה הראשונה שאנחנו 
מגיעים אליה היא תובנה פסיכולוגית. אנחנו רואים את כל הצדדים של עצמנו — 
הצד האוהב, הצד תאב הבצע, הצד השיפוטי, הצד הכועס, הצד השליו. אנחנו רואים 
חלקים של עצמנו שהיו מוסתרים — הקנאה, הפחד, השנאה, תחושת חוסר הערך. 
פעמים רבות כאשר אנחנו מתחילים להיפתח לחוויה של מי אנחנו, חלקים גדולים 

מזה לא מוצאים חן בעינינו. הנטייה היא להיות שיפוטיים כלפי עצמנו.

בכוח הריכוז והקשב אנחנו לומדים כיצד לנוח מאוד בטבעיות במודעות הפשוטה למה 
שקורה. אנחנו נעשים פחות שיפוטיים. אנחנו מתחילים לקבל תובנות על מורכבותה 
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של האישיות שלנו. אנחנו רואים את הדפוסים של מחשבותינו ורגשותינו ואת דרכי 
ההתייחסות שלנו לאנשים. אבל זהו שלב לא פשוט בתרגול. תובנות פסיכולוגיות 
יותר מעניין אותנו מעצמנו? לכן קל ללכת  יכולות להיות מאוד פתייניות — מי 
לאיבוד בשלב הזה של החקירה. עלינו לעמוד על המשמר ולחזור שוב ושוב למטרה 

העיקרית של המדיטציה.

דרך התרגול של תשומת לב זהירה ַלרגע, אנחנו רואים את טבע המחשבות והרגשות, 
יוצרים קשר ישיר מאוד אתו מבלי ללכת לאיבוד בסיפור. מהו טבעו של הכעס? מהו 

טיבו של אושר? מהי טיבה של חמלה? תנופת הקשב מתחילה להיבנות.

בנקודה זו יש קפיצה אמיתית בתרגול שלנו. הבודהה קרא לשלב הזה טוהר הראייה, 
או טוהר ההבנה. אנחנו עוזבים את ההיקסמות שלנו מתוכן תודעתנו וצונחים לרמת 
התהליך, זרם התופעות. אנחנו רואים בבהירות שמה שקורה בכל רגע הוא ידיעה 

ואובייקט, שמופיעים וחולפים להם.

הבודהה נתן פעם דרשה קצרה מאוד בשם ״הכול״ )The All(, שבה תיאר את כוליות 
החוויה שלנו בשלושה משפטים:

העין, אובייקטים נראים והיווכחות בהם.
האוזן, צלילים והיווכחות בהם.

הלשון, טעמים והיווכחות בהם.
האף, ריחות והיווכחות בהם.

הגוף, תחושות והיווכחות בהן.
התודעה, אובייקטים תודעתיים והיווכחות בהם.

זוהי ההצצה הצלולה הראשונה שלנו על טבע התודעה עצמה. אנחנו רואים שכל 
הווייתנו היא לא יותר מרצף של רגעי תודעה — ראייה, שמיעה, הרחה, טעימה, 
מגע, חשיבה, הרגשה. בשלב זה יש לנו הבנה ישירה מאוד של מה שהבודהה קרא לו 
שלושת המאפיינים; יש לנו חוויה פנימית של האמת בדבר אניצ׳ה, ארעיות הדברים: 
הכול משתנה ללא הרף. ומתוך ההבנה האינטימית הזאת של רגעיות התופעות, אנחנו 
מתחילים לתפוס בבהירות למה התכוון הבודהה במושג של דוקהה, סבל — טבעם 
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הבלתי־מספק של הדברים. כאשר אנחנו רואים שאפילו דברים מהנים משתנים — 
ומשתנים במהירות — נעשה ברור שהם אינם יכולים לספק אותנו. לא משום שהם 
רעים כשלעצמם, אלא משום שהם בני־חלוף. תובנה זו מובילה להבנת המאפיין 
שהכי קשה לראותו — אנטה, או היעדר האני. אין מאחורי התהליך הזה מישהו 

שהתהליך עובר עליו; מה שאנחנו קוראים לו ״אני״ הוא תהליך ההשתנות.

טוהר הראייה הוא הפתח לתובנה גדולה יותר ולרמות עמוקות עוד יותר של אושר. 
תנופת הקשב נעשית כה חזקה שתפיסת התופעות המופיעות וחולפות נעשית בהירה 
כשמש. ריכוז ומודעות מתקבלים ללא מאמץ. התודעה הופכת מוארת. שלב זה 
בתרגול נקרא אושר של ויפסנא. זהו רגע מאושר מאוד במדיטציה שלנו. העונג 
שבו חורג מעל ומעבר לאושר שבריכוז או בהנאת החושים, כי אנו חווים תובנה כה 
מדויקת וברורה לתוך טבעם של הדברים. זוהי בעבורנו הטעימה הראשונה של שיבה 
הביתה. אנו מרגישים התעלות עצומה והכרת טובה שאין למעלה ממנה: אחרי כל 

העבודה שעשינו אנחנו סוף־סוף קוצרים שכר גדול.

אבל יש כאן בעיה. שלב זה מכונה פעמים רבות פסבדו־ניבאנה. כל מה שתרגלנו כל 
כך הרבה כדי להגיע אליו — בהירות, התעלות, צלילות, קלות, שמחה — חוזר אלינו 
בתור מה שהבודהה קרא לו ״קלקולי התובנה״. האיכויות האלה עצמן אינן הבעיה; 
למעשה הן המאפיינים של ההארה. אבל מכיוון שהתובנה שלנו עדיין אינה בוגרת, 
אנחנו נקשרים אליהן ואל האושר שהן מביאות. נדרש מאמץ מחודש כדי לחזור 
להבחין בפשטות במצבים הייחודיים האלה. בנקודה זו אנחנו נכנסים לשלב מטלטל. 
במקום ההופעה וההסתלקות של תופעות אנחנו מתחילים לחוות את ההתפרקות 
של הכול — התודעה שלנו, הגוף שלנו, העולם. הכול מתפוגג. אין מקום לעמוד בו. 
אנחנו מנסים להיאחז במשהו שמתפרק בלי הפסקה. כששלב זה מתגלה, יש פעמים 

רבות פחד בלתי רגיל.

באושר של ויפסנא אנחנו יכולים לשבת שעות. אבל בשלב ההתפרקות אנחנו יושבים 
עשר או 15 דקות ונתקפים גועל. המצב הזה ידוע כשלב ״גלגול המזרן״, כי כל מה 
שהיוגים רוצים הוא לגלגל את המזרן שלהם ולהסתלק. זה זמן קשה מאוד, עם הרבה 
סבל קיומי; זה לא הסבל של כאב בברכיים או של בעיות פסיכולוגיות, אלא הסבל 
הטבוע בקיום. אנחנו חושבים שהתרגול שלנו מתמוטט, אבל למעשה זהו שלב של 
העמקת החוכמה. מתוך הפתיחות שלנו לדוקהה עולה מה שנקרא ״הדחף לשחרור״, 

הנעה חזקה להיות חופשיים.
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מתוך הדחף הזה לחופש עולה שלב נוסף, משמח מאוד, של מדיטציה, אושר שוויון 
הנפש. זהו אושר עמוק ועדין הרבה יותר, שהוא גם עמיד יותר מההתעלות של השלב 
הקודם, של ראיית הדברים מופיעים ומסתלקים במהירות. יש רכות וקלילות בגוף, 
התודעה יציבה לחלוטין — אין אפילו שמץ של הימשכות או דחייה, התודעה חסרת 
פניות לחלוטין. נעים או לא נעים, כל מה שעולה הוא בסדר. כל מרכיבי ההארה 

נוכחים בשלב ההבשלה הסופי.

מכאן, מהמקום הזה של שוויון הנפש, התודעה נפתחת באופן ספונטני ואינטואיטיבי 
למה שאינו מותנה, אינו נולד, אינו נגלה — ניבאנה.

ניבאנה היא האושר הנעלה ביותר, אפילו מעל האושר שבתובנה או הבנה גדולה, כי 
היא חורגת אף מגבולות התודעה עצמה. היא משנה מן היסוד. לחוויית הניבאנה יש 
את הכוח לעקור מזרם ההכרה את הגורמים המזיקים שכובלים אותנו לסמסארה. 
הרגע הראשון של היפתחות למציאות העליונה עוקר משורש את ההיצמדות לעצמי, 
לתחושת ה״אני״. ונאמר שמרגע זה והלאה אין ברירה אלא להתמודד עם כל שאר 

המטמאים, כמו חמדנות וכעס, בדרך להתעוררות מלאה.

מה שהבודהה לימד במישורים כה רבים זה איך להיות מאושרים. אם אנחנו רוצים 
את האושר של הנאות החושים, יש לו סיבות ותנאים, כלומר טוהר ההתנהגות. אם 
אנחנו רוצים את האושר של שקט, של שלווה, עלינו לפתח יכולת ריכוז — התמקדות 
התודעה. אם אנחנו רוצים אושר של תובנה, עלינו לפתח את טוהר הראייה, טוהר 
ההבנה באמצעות חיזוק הקשב. אם אנחנו רוצים לחוות את האושר המתלווה לדרגות 
שונות של תובנה, כל הדרך עד לשוויון הנפש, עלינו להמשיך לבנות את תנופת 
הקשב ואת שאר מרכיבי ההארה. ואם אנחנו רוצים באושר הנעלה ביותר, האושר של 
ניבאנה, עלינו פשוט ללכת בדרך הזאת עד סופה. וכאשר אנחנו חותרים לסוג הנעלה 
ביותר של אושר אנחנו מוצאים שכל שאר הסוגים תופסים מקום הולך וגדל בחיינו.
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הרבה ספרים ומאמרים אודות האושר פורסמו בשנים האחרונות, מרביתם מבטיחים 
פתרונות מהירים — ערובות להעלמת החרדה והדיכאון שלנו והמרתם בהשקפת 
עולם עליזה. אבל ראיות מרמזות על כך שמאז שכל ״התפרצות״ האושר הזאת 
הזכאות  תחושת  התגברו.  למעשה  שלנו  הנוחות  וחוסר  החרדה  רמות  התחילה, 
שמגיעה ביחד עם האמונה שהאושר הוא זכות מולדת שלנו, והאמונה המערבית 

הטיפוסית בפתרון מהיר, נראה שהובילו לתחושה גדולה אף יותר של ניתוק.

הדלאי לאמה אמר שתכלית חיי בני האדם היא להיות מאושרים. פילוסופים כמו 
אריסטו, אוגוסטינוס הקדוש ופסקל אמרו אותו דבר. זו בהחלט שאלה טובה לשאול 
את עצמנו: האם תכלית חיי בני האדם היא להיות מאושרים? אבל אולי עלינו לשאול 

קודם: למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אושר?

לפני זמן־מה הגיע תלמיד חדש למדי לדבר איתי על תרגול הזן שלו. באמצע השיחה 
הוא הודה שלא באמת אכפת לו להיות מואר או משהו בעל עומק רוחני — הוא אמר 
שהוא רק רוצה להיות מאושר. הוא שאל אותי האם, אחרי שנות המדיטציה והוראת 
הזן שלי, אני מרגיש שאני באמת מאושר. עניתי שכן, אני מרגיש באמת מאושר, אבל 
הכוונה שלי בלהיות מאושר לא בהכרח זהה לדרך שבה שהוא עשוי להבין זאת. היא 

לבטח שונה מהדרך שבה נהגתי אני להבין זאת בעבר.

לעתים קרובות, כשאנחנו צעירים, אנו משווים אושר להנאה והתענגות חושית. 
ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו עשויים להשוות אותו יותר לבטחון ושליטה — השגת 
ההישגים  עם  אותו  להשוות  גם  עשויים  אנחנו  טובה.  ובריאות  כסף  כמו  דברים 
שלנו. או שאנחנו יכולים להשוות אותו עם הקשר שאנו מרגישים במערכות יחסים 
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מסוימות. חשוב להבין שכל ההיבטים או הרמות הללו של אושר מבוססים, בחלקם, 
על הנסיבות החיצוניות של חיינו. אבל אולי הנסיבות החיצוניות משחקות תפקיד 

קטן יותר באושר שלנו ממה שנדמה לנו.

באופן מעניין, מחקר עכשווי הוכיח זאת, שלנסיבות חיצוניות יש השפעה קטנה 
בהרבה ממה שאנחנו עשויים לחשוב בקביעת האושר שלנו. במקום זאת, נראה שכל 
אחד מאתנו נולד עם ״רמה נתונה״ של אושר. כל אחד מאתנו נוטה להרגיש רמה 
מסוימת של אושר, ולא משנות הנסיבות של חיינו, אנחנו נוטים לשוב לרמה הנתונה 
שלנו. ניתן לומר שאנחנו יוצאים מהרחם כשרמת האושר שלנו כבר קבועה. למשל, 
אם אנחנו נולדים עם רמה נתונה גבוהה — עליזים ואופטימיים באופן טבעי — אנחנו 
יכולים לחלות או להפוך להיות משותקים ועדיין — אחרי תקופת הסתגלות, להיות 
מאושרים בדיוק כפי שהיינו לפני שחלינו או שותקנו. בניגוד לכך, אם נולדנו עם רמה 
נתונה נמוכה של אושר — עם נטייה לראות את החצי הריק של הכוס — אנחנו יכולים 
לרשת מיליון דולר ואפילו אם אנחנו נהיה מאושרים לתקופת־מה, בסופו של דבר 

נחזור למצב חוסר־האושר המקורי שלנו.

אין ספק שלתנאים חיצוניים יכולה להיות השפעה כלשהי בתוך הטווח המוגבל הזה, 
אבל מכיוון שהטווח הוא די מקובע, שינוי בתנאים החיצוניים שלנו לא ישנה את 
רמת האושר שלנו בצורה כל־כך משמעותית. לכן, חיפוש אושר המבוסס אך ורק 
על תנאים חיצוניים לא עובד כל־כך טוב, כמו שאולי כבר גיליתם. חוץ מזה, אפילו 
ברמה שתנאים חיצוניים יכולים, למעשה, לגרום לנו להיות יותר מאושרים, התנאים 
החיצוניים תמיד משתנים — אנחנו יכולים לאבד את מקום עבודתנו, או את העושר 
שלנו, או את מערכות היחסים שלנו, או את בריאותנו. בסופו של דבר עלינו לקבל 
את העובדה שהסתמכות על החיצוני זה כמו בניית יסודות על חול. לא קל לקבל את 
זה והרבה אכזבות עשויות להתרחש עד שמבינים את האמת, שאנחנו לא יכולים 
להסתמך על החיצוני בכדי לזכות באושר. אבל אם התנאים החיצוניים אינם מקור 
האושר, אנחנו עשויים לתהות, האם יש משהו שיכול לעזור לנו להיות מאושרים 

יותר?

דיונים על אושר לעתים קרובות עמוסים באמירות מלבד במקרים שהוא מחלץ אותנו 
מהעוני. מרגע שיש לנו בטחון כלכלי, שאנחנו חושבים שיביא לנו אושר, אנחנו בדרך 
כלל מסתבכים ברצון לעוד שפע, בפחד מאובדנו, או ברצון לעמוד בקצב של עמיתנו 
— וכך האושר חומק מאתנו. המיתוס שכסף יביא לנו אושר הוא רק אחד מאשליות 
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רבות שלנו. עלינו לראות כיצד תפיסות מוטעות שכיחות אלו לגבי אושר מותירות 
אותנו תקועים באותם מעגלים אין־סופיים של חוסר סיפוק.

מה לגבי תרופות כמקור לאושר? תרופות כמו נוגדי דיכאון בהחלט יכולות לעזור 
לנו להיות קצת יותר מאושרים, או לפחות למתן את האומללות שבחרדה ובדיכאון. 
ועבור אלה שסובלים מדיכאון חמור או כרוני, הן הכרחיות ככיוונון מכני לגוף שלנו, 
די בדומה לשימוש באינסולין כדי לשלוט בסוכרת. אבל לתרופות בדרך כלל יש 
תופעות לוואי, ואנחנו עשויים להזדקק לכמויות הולכות וגדלות, לכן טיפול תרופתי 
לא הוכח כשיטה טובה וארוכת־טווח כדי להרגיש יותר מאושרים. פרט לכך, תרופות 
לא משפיעות על תנאים בסיסיים, אותם התנאים שעשויים להיות בשורש חוסר 
האושר שלנו; אז אפילו כשהן עשויות לתת לנו תחושת יציבות, הן עדיין לא יכולות 

לתת לנו אושר ברמה עמוקה יותר.

מה לגבי פסיכותרפיה כדרך לאושר? טיפול בהחלט יכול לעזור, בייחוד כדרך להכיר 
את עצמנו. אבל אפילו פסיכולוגים יודו שהתועלת בטיפול כדרך לאפשר לבני אדם 
להיות מאושרים הינה מוגבלת מאוד. מטרתם היא אולי צנועה יותר — לאפשר 
לבני אדם להרגיש יותר מותאמים לחיים שלהם, או, לכל הפחות, להרגיש פחות 

אומללים.

מה לגבי אימון רוחני? האם אימון רוחני יכול למעשה להפוך אותנו ליותר מאושרים? 
יש מחקר בו משתתפים התבקשו להאזין ליצירה של מוסיקה קלאסית. מחציתם 
התבקשו רק להאזין; למחצית השנייה נאמר לנסות להרגיש מאושרים בזמן שהם 
מאזינים למוסיקה. התוצאות היו די מעניינות — המשתתפים שניסו להיות מאושרים 
להיות  בניסיון  כי  האזינו. למה?  דיווחו שהיו הרבה פחות מאושרים מאלו שרק 
מאושרים הם היו כלואים בתוך ראשם, בעוד שפשוט להיות נוכחים עם המוסיקה 
איפשר למשתתפים האחרים לחוות את האושר האמיתי של ״פשוט להיות שם״, 

מבלי לנסות להיות או להרגיש אחרת.

יודע אם ישנם מחקרים מדעיים רבים על כך, אבל ההתרשמות והחוויה  אני לא 
האישית שלי מעידות שבני אדם שמקדישים די זמן למדיטציה ולנסות לחיות בדרך 
שהיא יותר ערה בדרך כלל חווים אושר הולך ומתגבר בחייהם. זה בהחלט היה נכון 
לגבי, בייחוד לאור העובדה שנולדתי עם רמה נתונה נמוכה למדי של אושר. תפיסת 
העולם שלי במשך שנים, שהתבססה על תחושת חרדה עמוקה ונרחבת, היתה ניתנת 
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לסיכום במילים, ״החיים קשים מדי — הם מעבר ליכולתי״. אבל אני כבר לא מאמין 
במילים הללו, ואני גם לא חווה את אותו רעד חרדתי מתמשך בתוך הוויתי. למעשה, 
אפילו כשחוויתי תקופה ארוכה של מחלה גופנית, מלווה בשבועות על גבי שבועות 
של בחילה וחוסר נוחות עמוק, למדתי כי אפשר לחוות בתוך כל זה שביעות רצון 

אמיתית.

אולם, באופן מעניין, באימון רוחני, אושר הוא לא המטרה. כשאנחנו הופכים את 
האושר למטרה, הוא בדרך כלל חומק מאתנו, כמו שקרה לאנשים שניסו להרגיש 
אושר בזמן שהאזינו למוסיקה. אושר אינו תחושה שיש להשיג מכיוון שהוא תוצר 

לוואי של הדרך בה אנחנו חיים.

זה מוביל חזרה לשאלה: למה אנחנו בעצם מתכוונים באושר? המילון מתאר אושר 
כמצב המאופיין בתענוג או שביעות רצון — התחושה הריגשית שהחיים טובים. 
הדברים  השגת  או  עונג,  כמו  הטובים,  הדברים  להשגת  מקושר  תמיד  כמעט  זה 
שאנחנו רוצים, כמו ביטחון כלכלי או בריאות טובה או מערכות יחסים מספקות. 
הגרסה הזאת של אושר — האושר הפרטי היומיומי שלנו — מבוססת בחלקה על 
שני דברים שלגביהם יש לנו מעט מאוד שליטה: ראשית, הכמות הנתונה או הנטייה 
הגנטית שלנו לאושר, ושנית, העליות והמורדות המשתנים תדיר של נסיבות החיים 
הספציפיות שלנו. כשאנשים מדברים על אושר הם בדרך כלל מתייחסים לגרסה 

הזאת של אושר אישי יומיומי.

נטיות  זה שלא מבוסס על  יש סוג אחר של אושר שמעבר לאושר האישי,  אבל 
אישיות או על תנאים חיצוניים חולפים. זאת החוויה העמוקה יותר, הכנה יותר של 
שביעות רצון אמיתית — של לחיות באופן בסיסי בשלום עם החיים כפי שהם, לא 
להיות קשור יותר לדרישה שלנו שהחיים יהיו בדרך מסוימת. אושר עמוק יותר 
זה של שלווה נפשית הוא המצב הטבעי של הקיום שלנו, כשהחשיבה והרגשות 
המרוכזים בעצמי כבר לא מפריעים. במובן הזה, למרות שלחוויה זו של אושר אין 
גורם חיצוני, ניתן עדיין לטפחה באמצעות עבודה עם כל הדברים שחוסמים את 
התרחשותה הטבעית. ככל שאנחנו לומדים להכיר את עצמנו, ומתחילים לראות 
את כל הדרכים שבהן אנחנו מסכלים את האושר הטבעי שלנו — תחושת הזכאות 
שלנו, ההתבוססות שלנו בעבר או הדאגה לגבי העתיד, הרגשות המנותקים שלנו, 
ההתנהגויות המותנות שלנו, ההיקשרויות שלנו — אנחנו יכולים ללמוד מה דרוש 

בכדי לטפח את המצב המקורי יותר של שביעות רצון אמיתית.
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כל הרעיון של להיות מאושר מעורפל לעתים קרובות בידי העובדה שמחשבות על 
אושר לעתים קרובות נעות בין האושר היומיומי או החולף, המבוסס על התנאים 
החיצוניים, ובין הסוג העמוק יותר של אושר, שמגיע כשאנחנו מפסיקים לנסות 
להפוך את החיים ואת עצמנו למשהו שונה. עלינו להיות מדויקים בנוגע לאיזה 
סוג אושר אנחנו מתכוונים, כי מדובר בשני דברים מאוד שונים. אבל למרות שהם 
שונים, ההנאה מהאושר החולף בהחלט יכולה להיכלל בתוך ההתנסות העמוקה יותר, 

המתמשכת של אושר.

אושר  לחוות  שניתן  הוא  רוחנית  דרך  וכל  דת  כל  ביסוד  המונח  הבסיסי  הלימוד 
בסיסי, אבל שהאושר הזה מגיע מבפנים; הוא לא יכול להיות תלוי בנסיבות החיים 
החיצוניות. הוא גם לא יכול להיות תלוי רק בתחושה טובה מבחינה רגשית. הרבה 
דברים תוצאתם יכולה להיות רגשות מענגים או חיוביים, שאותם אנחנו בדרך כלל 
משווים להווייה של אושר. אבל זהו אושר אישי, לא התחושה העמוקה יותר של 
רווחה ]well-being[ שאינה תלויה בשאלה האם אנחנו מרגישים טוב או לא במובן 
הרגיל. למשל, דברים רבים גורמים לי להרגיש אושר באופן אישי, כמו לנגן בתופי 
הקונגה שלי, לשחק כדורסל או לגלוש על גלי האוקיינוס על גבי הגלשן שלי. לפעמים 
כשאני באוקיינוס אני מרגיש התרוממות רוח מוחלטת ואין כמובן שום דבר רע בזה, 
ואני גם לא יכול להכחיש שסוג זה של אושר הוא אמיתי. בדומה, כשאני מנגן על 
התופים שלי אני לפעמים מגיע למצב הזה שידוע בתור ״המרחב״ ]the zone[, שם 
אני נבלע לחלוטין בתוך הפעילות, ללא תחושת ״אני״ שמנגן. מצב כזה של היספגות 
הוא די נחמד, ואנחנו עשויים להרגיש מאושרים מאוד כשאנחנו שם — אבל בסופו 
של דבר, הוא יעבור. הכוונה שלי היא שהיספגות אינה זהה לתחושה העמוקה יותר 

האפשרית של אושר.

לכן, למרות שההיספגות, או להיות ב׳מרחב׳, יכולה לעתים קרובות לעורר תחושה 
די טובה, רדיפה אחר ההתנסויות הללו כדי לחוות אושר היא לעיתים קרובות מעקף 
מהנתיב המוביל לשביעות רצון אמיתית. בכל פעם שאנחנו מחפשים חוויות מיוחדות 
שיביאו לנו אושר אנחנו כלואים במאמץ, במרדף האנוכי להרגיש בדרך כלשהי. 
מובטח לנו כי הדבר יחתור תחת כל שאיפה להגשים את הטבע האמיתי שלנו, שהוא 

בסופו של דבר המקור לשלוות הנפש העמוקה יותר של אושר אמיתי.

במילים אחרות: אין דרך יחידה או מקובעת לאושר, האושר גם לא צריך להיראות 
בצורה מסוימת. יש, עם זאת, משהו בכל אחד מאתנו שמשתוקק להתחבר למה 
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שהוא הכי אמיתי. בקלות ניתן להטות אותנו מהמסע הזה על ידי הבטחות או נוסחאות 
מהירות שיביאו לנו אושר — נוסחאות שאומרות לנו שאנחנו יכולים להיות מאושרים 
אם נעשה כך או אחרת. אבל נוסחאות לאושר יכולות רק לתת לנו פתרונות שטחיים; 
הן לא מתמודדות ולא יכולות להתמודד עם מורכבות הרגש וההתנהגות האנושיים.

בקצרה, אושר לא מגיע מכך שהופכים את האושר למטרה — הוא מגיע מהיכולת 
״ליהנות  חיינו.  של  הנוכחי  הרגע  של  ההתנסות  את  בייחוד  המסע,  את  להעריך 
מהנסיעה״ אינו אומר שאנחנו הולכים להגיע למקום כלשהו, או להשיג משהו, או 
להפוך למישהו אחר; משמעות הדבר שאנחנו סקרנים לגבי החיים שלנו ואנחנו 
מסוגלים להעריך אותם — אפילו את ההיבטים הכי קשים, לא נעימים, לא רצויים 
שלהם. במובן הזה, אנחנו יכולים לומר שאושר אמיתי הוא יותר אודות היותך נוכח, 
היותך ער, היותך פתוח, מאשר אודות היותך מאושר במובן ההוליוודי של היותך 

עליז ושמח.

אושר אמיתי הוא לא התרוממות רוח; הוא אינו ריגוש של הנאה חושית או היותך 
שמח כל הזמן. היבטים אלה יכולים להיות כלולים, אבל אושר אמיתי בבסיסו מסתכם 
בנכונות להכיר בהיבטי החיים הכואבים לצד כל החלקים שאנחנו רואים בהם ״טובים״ 
או ״מאושרים״. למעשה, חלק אינטגרלי מהאושר האמיתי היא הנכונות להיפתח 
לרגשות ולחוויות שאנחנו לרוב לא נקשר לאושר. לא ניתן להכחיש, למשל, שעצב 
הוא חוויה אנושית בסיסית. ניסיון מוקדם מדי לוותר על עצב שולל מאתנו את 
האפשרות להיכנע לו, בעוד שאנחנו יכולים ללמוד לחוות שלוות נפש אמיתית אפילו 

בתוך העצב.

יכול להיות שקשה להבין איך אפשר לחוות אושר לנוכח הסבל הנמשך שאינו ניתן 
להכחשה בעולם. למשל, כשאנחנו פותחים את ליבנו ונפשנו למה שבאמת מתרחש, 
איך אנחנו מגיבים לעובדה שאנחנו לא מטפלים בכדור הארץ או דואגים לעשרים 
וארבעה אלף בני האדם שמתים בכל יום מרעב — שלושה רבעים מהם הם ילדים 
מתחת לגיל חמש? איך אנחנו מיישבים עובדות שכאלה עם חיים של אושר, עם 
היכולת להעריך את יופיה של ציפור חקיינית ששרה ללא הפסקה או עם המלכותיות 
והפלא של האוקיינוס? זה עיקר הדילמה האנושית — להתמיד בפרדוקס שכולל גם 
את הקדרות וגם את הפלא. למרות שלפעמים יכול להיות קשה למצוא את האיזון, 
הוא למעשה אפשרי. יתר על כן, החמלה וטוב הלב האוהב שמתפתחים מהיכולת 
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להתמודד פנים אל פנים עם כאבי החיים יכולים להוביל לתחושה עצומה אף יותר 
של שלוות נפש.

סביר מאוד להניח שהדלאי לאמה היה מסכים עם זה, מפני שגם הוא אומר שהאושר 
הגדול ביותר מגיע מטיפוח חמלה וטוב־לב אוהב — לא מעיסוקים אנוכיים. מחקרים 
מגיעים למסקנה הזאת; התגלה שבני אדם שחיים חיים המבוססים על נתינה או על 
שירות לאחרים הם בדרך כלל מאושרים יותר מבני אדם אחרים. טיפוח פרספקטיבה 
וחוש הומור גם הם יכולים לעזור. אחרי הכול, הכול יחסי, תלוי בנקודת המבט שלנו. 
מזכיר לנו זאת גם הסיפור על השבלול שאותו כייס צב. כשנשאל מה קרה, השבלול 

ענה, ״אני לא יודע — הכל קרה כל כך מהר״.

ייתכן שחלקנו עדיין מקווים שחוויה אחת גדולה, כמו הארה או התנסות מיסטית, 
תקדם אושר בר־קיימא. אבל למרות שחוויות כאלה יכולות להציג בפנינו אפשרויות, 
ובחלק מהמקרים הן עוזרות לנו לשנות את נקודת המבט שלנו, לעתים נדירות יש 
להן השפעה ברת־קיימא ומתמשכת על התנהגותנו. קחו לדוגמא את האלפים הרבים 
של בני האדם שהולכים לסדנאות או מגלים את הגורו החדש. יתכן שיש להם תובנות 
דרמטיות או שהם זוכים להשראה עמוקה, אבל אחרי כמה שבועות או חודשים לרוב 
לא נותר אפילו משקע של אותה תובנה או השראה. והסיבה לכך ברורה — אנחנו לא 

יכולים רק לשנות את הנפש מבלי להתמודד עם ההתניות המושרשות עמוק בגוף.

זו גם הסיבה שאימון מוסרי לא באמת עובד בניסיון לגרום לנו להיות מאושרים יותר. 
למרות שאנחנו יכולים לדעת בבירור מהי ההתנהגות ה״נכונה״ — למשל, להימנע 
מכעס או מתשוקה לא ראויה — לגופים שלנו, עם ההיסטוריה הרגשית המותנית 
העמוקה שלהם, יש דעה אחרת, כזו שלעתים קרובות יותר משכנעת מאשר תכתיב 

שהוא בראש ובראשונה שכלי, מוסרי.

לכן, במקום לנסות למנוע התנהגויות שאנחנו לא אוהבים, הדרך לאושר אמיתי 
דורשת את קשב הלב הפתוח שלנו לאותם הדברים שנראה שהם אלו שחוסמים 
את דרכנו אליו — בייחוד לכל אותם דברים שאנחנו הכי נוטים לברוח מהם, לשלול, 
לשנות או להיפטר מהם. לכן, כשאנחנו לא מאושרים, במקום להפוך את האושר 
למטרה שלנו, אנחנו חייבים במקום זאת לראות שכל דבר שהוא שנמצא על צלחתנו 
הוא ההזדמנות שלנו לעבוד איתו ולשחרר את עצמנו ממה שחוסם את הדרך לאושר.
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למעשה, בכל זמן נתון אנחנו יכולים לשאול את עצמנו שלוש שאלות שימקמו אותנו 
בדרך הישירה לטיפוח האושר המקורי של שביעות רצון אמיתית. השאלה הראשונה: 
האם אני באמת מאושר הרגע? השניה: אם לא, מה חוסם זאת? והשלישית: האם 
אני יכול להיכנע למה שיש? בהמשך נחקור את כוח העבודה עם שלוש השאלות 
הללו כגישה אחת לטיפוח שורשי האושר. גיליתי ששלוש השאלות הללו בלבד, 
יכולות לאפשר התקדמויות עצומות בפיצוח  כשמשתמשים בהן בדרך מסוימת, 
התעלומה מדוע נדמה שאושר אמיתי מתחמק מאתנו. בנוסף, נחקור מה מזין את 
שורשי האושר ישירות — לא דרך ניסיון להיות מאושרים אלא דרך טיפוח נדיבות 

הלב, הכולל את האיכויות ההכרחיות של הכרת טובה וסליחה.

יומרני להניח מראש שיש נוסחא קלה להשגת אושר. אם היתה נוסחא קלה כבר היו 
מגלים אותה. כמו שוודי אלן אמר פעם, ״אני נדהם מבני האדם שרוצים ׳להכיר׳ את 
היקום כשקשה למדי להתמצא ברחבי צ׳יינה־טאון׳. ובכל אופן, אם אתם משתמשים 
בעזרים שמוצעים בספר הזה בסבלנות ובהתמדה, תוכלו ללמוד שני דברים הכרחיים: 
דבר ראשון, איך לזהות ולעבוד עם מה שחוסם אושר; ודבר שני, איך להשקות באופן 
ישיר את שורשי האושר. זה מתחיל בטיפוח היכולת להיות נוכחים באמת בחיים 

שלנו, ובסופו של דבר זה כולל למידה לחיות בפועל מנדיבותו של הלב שהתעורר.
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הדרשה על האושר
תרגום: מאיר זוהר

מקור: חופן של עלים — תיק נהאט האן

פעם שמעתי מילים אלו של הבודהא כאשר הוא שכן במנזר אנאתאפינדיקא שבחורש 
ג׳אטא, סמוך לשראבאסטי. מאוחר בלילה הופיע מלאך שאורו ויופיו מילאו את כל 
חורש ג׳אטא בזוהר. לאחר שבירך את הבודהא בכבוד ובהוקרה, המלאך שאל שאלה:

״אלים ואנשים רבים משתוקקים לדעת
מה הן הברכות הנפלאות ביותר

אשר מובילות לחיים שלווים ומאושרים.
אנא, טאטהאגאטא, התלמדנו?״

)וזו תשובתו של הבודהא:(

״לא להתרועע עם שוטים,
לחיות בחברתם של חכמים,

ולכבד את אלו הראויים לכבוד —
זהו האושר הנפלא ביותר״.

״לחיות בסביבה טובה,
לזרוע זרעים טובים,

ולהבין שאתה בדרך הנכונה —
זהו האושר הנפלא ביותר״.

״להיות מסוגל להתפתח וללמוד,
להיות מיומן במקצועך או באומנותך,

ולתרגל תשומת־לב ותרבות דיבור באהבה —
זהו האושר הנפלא ביותר״.
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״להיות מסוגל לשרת את הוריך ולתמוך בהם,
להוקיר ולאהוב את משפחתך,

ולהיות בעל משלח־יד המביא לשמחה —
זהו האושר הנפלא ביותר״.

״לחיות ביושר, לתת בנדיבות,
לתמוך בקרובים ובחברים,

ולחיות חיים חסרי־דופי —
זהו האושר הנפלא ביותר״.

״להימנע ממעשים שליליים ומזיקים,
לא להתמכר לאלכוהול או לסמים,

ולעשות בחריצות מעשים טובים —
זהו האושר הנפלא ביותר״.

״להיות ענווים ולהתנהג באדיבות,
אסירי־תודה ושבעי־רצון מחיים בפשטות,

ובלי להחמיץ הזדמנות ללמוד את הדהרמא-
זהו האושר הנפלא ביותר״.

״להתמיד ולהיות פתוחים לשינוי,
להיות בקשר סדיר עם נזירים ונזירות,

ולהשתתף בשיחות של דהרמא —
זהו האושר הנפלא ביותר״.

״לחיות בחריצות ובתשומת־לב,
להבין את האמיתות הנעלות,

ולהגשים נירוואנא —
זהו האושר הנפלא ביותר״.

״לחיות בעולם כאשר ליבנו אינו טרוד בעולם,
לשים קץ לסבל,
ולשכון בשלום-
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זהו האושר הנפלא ביותר״.

״אלו המגשימים כל זאת,
שלווים ובטוחים בכל מקום,

איתנים וחופשיים בכל עת —
האושר חי בתוכם־עצמם״.
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הנחיות להתבוננות בנושא 
האושר

קיטיסארו וטניסארה

תרגום: דורון מלכא

סוקהה, נינוחות ושלווה, מתורגמת לעיתים כ-׳אושר׳.

זוהי התחושה של להיות שבע־רצון, מסופק, משוחרר ונינוח. לכן לעיתים תכופות 
במדיטציה, אתה משקיע אנרגיה מרובה בחקירה ומחשבה מכוונות בניסיון להגיע 
למצב מבורך זה של סמאדהי, אתה מקווה לו, מחכה לו, מצפה לו, ועדיין קוצר 

תסכול.

פיטי )עונג( וסוקהה )שמחה( יש להבין ולטפח.. אם במצב תודעה של פיטי יש עונג 
מהרגע, סוקהה מזכירה לנו להירגע ולבסס את יסוד הנינוחות. תכופות המכשול 

לכניסה לרמה עמוקה יותר של שלווה היא שאנחנו מנסים יותר מדי.

ביום רגיל במשך היום או הלילה, בדוק את מצב ההוויה שלך.	 
האם אתה רגוע?	 
האם קיים מתח בגוף? האם אתה יכול לקחת 3 או 5 נשימות עמוקות ולהירגע 	 

תוך כדי הנשיפה החוצה?

האם ביכולתך לשחרר באופן מודע את הניסיון להגיע למקום אחר, להרשות לעצמך 
END ?להרגיש את הנינוחות והאושר השקט של פשוט להיות כאן ועכשיו


