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ועל אחד מקורבנות , ספר בארצות הברית-סיפרו בחדשות על אירוע ירי  בבית, לא מכבר

. הימלט מהמקוםהירי שבמקום לברוח זינק על היורה ונתן בכך לחבריו כמה שניות יקרות ל

אמפתיה ואף אלטרואיזם עד הקרבה : בשורה קצרה תוארו שני קצוות היכולת האנושית

 . ואכזריות אגבית, עצמית

 

בחשבון הטוויטר של הדלאי לאמה ? ביומיום, שיפור אמתי? האם יש לאדם יכולת להשתפר

ים הללו הם אבל אם אדגיש את ההבדל, אני בודהיסט ואני הדלאי לאמה, אני טיבטי: "כתוב

עלינו לשים יותר לב לדרכים בהן אנחנו דומים . ירחיקו אותי ויציבו מחסומים ביני לבין הזולת

 ?האם זהו אידיאל מציאותי." לאחרים

 

אבל ייתכן שאנחנו  –איננו המין היחידי שחש אמפתיה או שנאה , בני האדם, נראה שאנו

נראה שאין , ככל הידוע לנו כיום .לטוב ולרע, היחידים שמשתמשים בהן בצורה כה מופשטת

הבדל ניכר מבחינת מוחנו בין סבל של דמות בסרט לסבלו של אדם מוחשי העומד מולנו 

ספר  -כלפי אדם בבית, אנו מסוגלים לחוש אמפתיה כלפי דמויות אמנותיות וספרותיות. כרגע

. מדיטציהאו כלפי בעלי תודעה שאנו מדמיינים בזמן ה, בארצות הברית שלא פגשנו מעולם

-כמו אימון קבוע בחדר, תכונות מועילות ,לאט-לאט, בעזרת המדיטציה נוכל לטפח ולחזק

 .  כושר של התודעה

 

 הבודהה

זמנית והגיע -הוא אנושי ונשגב בו. מי שהתעורר -בודהה שקיימוני הוא הניעור ה, למתרגלים

עורר משנת בודהה התה. לרמת האבולוציה האנושית הגבוהה ביותר האפשרית, לשלמות

התעורר מעצמיות מהותית , הרחיב עד לאינסוף את כוח חמלתו וחוכמתו, הבורות והסבל

מצב שלכל אחד מאתנו יש יכולת להגיע , הבודהיות משמעה הטוב המושלם. ובלתי משתנה

 .  אליו

 

ובתרבויות הבודהיסטיות השונות יש ספרות ענפה , בודהה שקיימוני לימד עשרות שניםה

אולי חשוב יותר להתמקד בלב כל , אבל כאן. ר את ההבדלים שביניהןשמנסה להסבי

 71-נזירה בודהיסטית במסורת הטיבטית כיתה יה( ליבת קמחי)וקי 'ן צ'המכובדת טובט
וקיבלה נדרי נזירות  ,איטליה, קפה שבפומיהשנים במרכז לאמה צונג 1-כ למדה. יםשנ

 .1177-מלאים בטאיוואן ב
 

. אחרי התמודדות ארוכת שנים עם מחלה קשה, וקי נפטרה בחודש יולי האחרון'טובטן צ
שבילים רבים דהרמה "השתתפה בסדרת מפגשי , יתה מורת דהרמה מוערכתיהיא ה
מן קצר לפני פרידתה מן מאמר זה נכתב ז. ותרמה מאמרים פרי עטה לכתב העת, "אחת

 .יהי זכרה ברוך. העולם
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". אני-לא"לתובנה המרכזית אליה הגיע הבודהה הוא קרא . המסורות הבודהיסטיות

כאילו : ההתעוררות של הבודהה מסמלת התעוררות מהאופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו

לים לתפוס את עצמנו כבעלי מעמד אנו מורג. לא קשורה לזולת, יש לנו זהות עצמית עצמאית

לרצון , ההרגל הזה מוביל לתשוקה ושנאה. כבעלי מהות נפרדת מהזולת, מרכזי, אבסולוטי

בהשפעת תשוקה ; לקחת מאחרים ודאגה שמא ייקחו מאתנו את הדברים מהם אנחנו נהנים

 .ושנאה אנו עושים מעשים מזיקים שגורמים סבל לפוגע ולנפגע כאחד

 

הסבל הוא ; שכן הוא לא ברא את העולם, בודהההסבל איננו באשמתו של ה? מה על הסבל

החופש של הבודהיות הוא . חוסר ידע בנוגע לטבע המציאות מוביל אותנו לסבל. חלק מהקיום

תפיסת העצמי הנוקשה היא הזיה , לעומת הבודהיות. חופש מחוסר הידע הזה בדיוק

לכן עליי להיאבק בכל כדי , כל שאר היקוםאני שונה מ: זוהי אשליה שאומרת. שמובילה לסבל

, לכן? מי ינצח במלחמה כזו... אבל היקום אינסופי ואני זעיר בהשוואה. לדאוג לעצמי

אין לנו מהות מבודדת מכל מה , הוא אמר לנו שבמציאות, בודהה לימד על חופש מסבלהכש

 . ארעי ותלוי בשאר, כל מה שקיים בעולם הוא יחסי. שסביבנו

 

גילה , הבודהה יצא לחפש חופש מסבל –יחסיות הבודהיסטיות אינן מסתוריות החופש וה

שנים כדי לעזור לאחרים למצוא את  54שהחופש שחיפש הוא חלק מהמציאות ולימד במשך 

, המטרה היא צמצום הסבל עד שייעלם לחלוטין, למתרגלי דהרמה. דרכם לשחרור מהסבל

 ,שמבינה לעומק את המציאות בה אנו חייםומציאת שלווה ואושר אמתיים באמצעות חוכמה 

לפרגון לאחרים כשיש להם דברים , אמפתיה וחמלה, ומובילה אותנו בדרך טבעית לנדיבות

 .ולהתגייסות לעזור כשהם סובלים, טובים שלנו אין

 

 הדהרמה

לכן הוא נשאר לעתים קרובות , זהו אחד מאותם מושגים שקל יותר להסביר מאשר לתרגם

שיטה ותורת הבודהה שמובילה , דרך, מציאות, היא אמת" דהרמה. "נסקריטבס –כפי שהוא 

". להחזיק"שמשמעותו  דהרבמקור השורש , כל אלה הם דהרמה. אותנו להבנה של המציאות

והבנה זו תוביל לחוויה ישירה של , הבודהה הסביר שכל אחד מאיתנו יכול להבין את האמת

 .שלווה ושינוי, המציאות שתביא לשחרור

 

, לעומת זאת, בבודהיזם. נראה שעלינו לקבל את האמת באמצעות אמונה, בדתות רבות

אם נסתפק באמונה נבלבל ; הדהרמה לא תעזור למתרגליה אם יאמינו בה. אמונה לא תעזור

עבודתנו היא להבין את האמת , כמתרגלים. בין המושגים לבין המציאות שאותה הם מתארים

כפי שמורים " מדע התודעה"או  –בדיקה וניסוי , והבנה דורשת תהליך של חקירה

 . בודהיסטיים רבים אוהבים לקרוא לתרגול

 

. תלויים בכל מה שאיננו אנחנו, משתנים ללא הפסק, הבנה שאנחנו יחסיים? הבנה של מה

, לא ייתכן שזה כל מה שבודהה כיוון אליו" ?זהו, רגע"כאן אנשים רבים נוטים לעצור ולשאול 

תרגול ... אם רק לא היה כל כך מאתגר לשנות את ההרגלים שלנו. דיזה כמעט פשוט מ

 !דהרמה היה יכול להיות כל כך קל

 

הבודהיסטים ההודים שחיו לאחר תקופתו של הבודהה פיתחו שלוש דרכים עיקריות לשחרור 

אך לא זהה , שמקבילה –הראשונה מביניהן הייתה דרך הנזירים או הדרך האישית . מסבל

, הדרך האישית הציעה שיטות לשחרור מאשליה וסבל. ת התהרוואדה של ימינולגמרי למסור
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מבוסס על " ארהט. "או קדוש, נקרא ארהט, ומי שתרגל אותה עד תומה והגיע לנירוונה

" האן"-ו" ארי"או בתרגום אלטרנטיבי על שילוב , "להיות ראוי"שמשמעו  ארההפועל 

הארהטים הם קדושי , ד מהפירושיםבכל אח". מי שניצח את אויבו"שמשמעותם ביחד 

והם , הגיעו לחופש מוחלט מסבל ובורות, הם תלמידי הבודהה שהלכו בעקבותיו. הבודהיזם

בהודו הבודהיסטית היו ארהטים . בתרבויות בודהיסטיות שונות, בכתבים ובאמנות, נערצים

רה אני שלהם את החב-רבים שהדגימו את הערכים הבודהיסטים ושינו בעדינותם ובלא

 .שסביבם

 

, בדרך זו. המקבילה למסורת בודהיזם המהאיאנה, הדרך השנייה הייתה הדרך האוניברסלית

מתרגלי דרך זו שואפים להפוך . המתרגל מפתח ומטפח החלטה נחושה לשחרר את כולם

משמעו " סטווה. "משמעו גיבור ההתעוררות" בודהיסטווה"; ויום אחד לבודהה, לבודהיסטווה

גבר או , המונח בודהיסטווה מתייחס לכל מתרגל. התעוררות –" בודהי"-ו, ישות או קיום

ונדר , שפיתח את הרצון להגיע לבודהיות כדי להציל את כל בעלי התודעה מסבל, אישה

הבודהיסטווה מפתח ומטפח החלטה , במילים אחרות. להמשיך בדרך זו עד שיגיע למטרה

תחרר מסבל אישי אך ורק כשכולם בודהיסטוות מסכימים להש. נחושה לשחרר את כולם

, ואילו הדרך השלישית; כך שהבודהיות הופכת לשינוי אוניברסלי הדרגתי, ישתחררו מסבל

 .היא הפנים האזוטריות של הדרך האוניברסלית, דרך הטנטרה

 

 שלושת שורשי הדהרמה

. מדיטציה וידע, אמפתיה: יש שלושה שורשים עיקריים לדהרמה, לפי הדלאי לאמה

ולפחות  –אלימה שמטרתה לעזור לאחר -זו עמדה ערכית לא. ה היא בסיס הדהרמההאמפתי

כולנו חולקים את . אוניברסלי לדאוג לעצמנו, לכל אחד מאתנו יש רצון טבעי. לא לפגוע בו

אלה רצונות נכונים וזוהי זכותנו המלאה להיות . הרצון להרגיש שמחה ושלווה ולהימנע מסבל

ואילו , אני רק אדם אחד: כאן הדלאי לאמה מוסיף שאלה קטנה אבל. שמחים וחופשיים מסבל

מצבנו דומה ואנחנו רוצים את אותם . יותר ממספר גרגרי החול על חוף הים. אינסוף –הזולת 

במצב עניינים . ואנו תלויים זה בזה, אלא שההבדל בינינו אינו מהותי, לא רק זאת; הדברים

נוכל לנצל את הזולת כדי ? ראוי להימנע מסבלאיך ? איך ראוי שאפתח שמחה ושלווה, כזה

מצד שני נוכל לפתח שלווה פנימית במטרה . זו אפשרות אחת, להיות שלווים ומוגנים מסבל

 . לעזור לזולת

 

חשוב להבין מה . שנבין מעומק הלב שאנוכיות היא טעות, אומר הדלאי לאמה, חשוב מאוד

, אומר הדלאי לאמה, תרבות האנושיתה. מקור השלווה והסבל ולא להמשיך לבלבל ביניהם

נוכל לרתום את כוח התודעה , וכמו מים בסכר. קיימת בזכות התלות ההדדית שלנו זה בזה

מטרת המדיטציה איננה . ריכוז וחוכמה יחד יעצימו את כוחה. כדי לפתח אמפתיה מושלמת

היכולת אנו מודטים כי יש למדיטציה : אלא למטרה שהוגדרה מראש, כוח צבירת כוח לשם

 .את רמת הרווחה שלנו ושל הסובבים אותנו, לשפר את איכות חיינו

 

 להרגיש עם הזולת

כאן נתמקד בהגדרה . רבים ומורכבים הופירושי, מקור המילה ביוונית עתיקה? מהי אמפתיה

 .הזולת" להרגיש עם" -אמפתיה להנפוצה 

תיות ועדינות לסבלו של אכפ, מה גורם לנו להגיב ברגישות? מה גורם לנו להרגיש עם האחר

לרצות , לחקות את הבעותיו מבלי לשים לב, לדמיין מה הוא מרגיש וחושב? מישהו אחר

 ?חלק מרגשותיו ,לרגע, להגיב בחמלה למצוקתו ולחלוק
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; היא לא מוגבלת לאדם מסוים. האמפתיה היא עמדה של אכפתיות כלפי סבל והקלה בסבל

כשאני רואה סבל הוא . סבל אינם שווים בעינייוהקלה ב –סבל : זו עמדה ערכית שאומרת

כשאנו רואים סבל אנו נוטים , לרוב. עצם הסבל מפריע לי ומעורר אותי לפעולה. מציק לי

הסבל מחזק , ואילו  האמפתיה מעוררת אותנו להתקרב דווקא  במקום להיבהל, להתרחק

 . אותנו ומעניק לנו אומץ לב

 

להבינו ? כדי להיות אמפתיים כלפיו ומחשבותיו תהאם עלינו לדעת הכול על רגשות הזול

ולכן  –ושיש לו רגשות ומחשבות שונים משלנו , או מספיק שנדע שהוא סובל? לחלוטין תחילה

מתורגמן לשעבר של הדלאי לאמה תיאר מפגש פסגה של זוכי . נצפה שיתנהג אחרת מאתנו

אור עמדתו האישית בו ביקשו מהדלאי לאמה להשתמש במילה אחת בלבד לתי, פרס נובל

הדלאי לאמה ענה , תיאר המתורגמן' ...איזו שאלה טיפשית'בזמן שחשבתי לעצמי . "וערכיו

 ". מסובך: "בתשומת לב

 

והאם ? האם אכפת לנו מה אנחנו מרגישים? האם אנחנו מעדיפים אושר על פני סבל, אם כן

לבין כל , ביותר לכולנוהאם יש בעינינו הבדל בין הסבל הנורא ? אכפת לנו מה הזולת מרגיש

. ואף שלווה ואושר, בעלי התודעה הם כל מי שמסוגל לחוש סבל והקלה בסבל? חוויה אחרת

האם יש ? לאיזו מידת שלווה ביכולתנו להגיע, אם שלווה ושמחה עדיפים על פני סבל, אם כך

ר כפי שיבשת אמריקה לא הייתה מוכרת בעב, סוגי שלווה ואושר שאינם ידועים לנו כרגע

 ?האם אמפתיה מובילה לשלווה ואושר שכאלה? לתושבי אירופה

 

 חוק הזהב

אל תעשה לחברך : כדי לפשט את תרגול האמפתיה אפשר להתחיל במחשבה על חוק הזהב

 .את מה ששנוא עליך

 

שמירה על מוסר טבעי מגנה . בבודהיזם דנים רבות בהבדל בין מוסר טבעי למוסר מוסכם

כשנזיר בודהיסטי ? מהו מוסר מוסכם. והיא נושא מאמר זה, ריםעלינו מפגיעה בעצמנו ובאח

זו . זו לא אמירה מוסרית על כלל המתרגלים שלא התנזרו, לדוגמה, נודר לחיות חיי פרישות

 . לנזירים ונזירות: אמירה מוסרית בהקשר מסוים בלבד

 

ד ולעצב אצל לפח, הוא אוניברסלי יותר וקשור לרוב למצוקה ולסבל, לעומת זאת, מוסר טבעי

אנו מבדילים בין עבירות מוסריות לעבירות חברתיות ומעריכים , מגיל שלוש לערך. אחרים

רובם , אם שואלים פעוטות למה לא כדאי להכות אחרים או לפגוע ברכושם. אותן אחרת

מה שאינו מוסרי איננו מוסרי כי הוא פוגע . אומרים שזה לא רעיון טוב כי ייגרם סבל לזולת

 .בזולת

 

 אנו וקרובינו

דולפינים , פילים, ציפורים, קופי אדם, לקופים: מעניין שאיננו המין היחידי שיש לו חוק כזה

היינו . בני האדם הם חיות חברתיות. וחיות חברתיות אחרות יש סוגים שונים של חוקי זהב

אופן ב –פיזי או נפשי  –אין לנו קיום , אנחנו לא עצמאיים. חברתיים לפני שהיינו אנושיים

בודהה היה מעט מאוד מידע על ההתנהגות החברתית של בעלי חיים הבתקופתו של . עצמאי

מחקרי בעלי חיים התמקדו , לפני דור. ועוד פחות מידע על אבולוציה, לא אנושיים

 . אבל כיווני המחקר התרחבו בעשורים האחרונים; בדומיננטיות ובאגרסיביות, בתחרותיות
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אנטילופות שניצודות . ומדים רבות על אלטרואיזם בבעלי חייםבשנים האחרונות אנחנו ל

ציפורים שונות משמיעות קולות , מדלגות דילוג מיוחד שמסמן ומזהיר את אחיותיהן בעדר

קופי גיבון ושימפנזים , זאבים וכלבי פרא חולקים בשר עם הלהקה, אזהרה כשנץ מתקרב

שאים אחים פצועים אל פני המים כדי דולפינים נו, מבקשים מזון וחולקים אותו עם חבריהם

ולא רק זאת אלא , פילים מנסים לעזור זה לזה כשהם נופלים לקרקע, לעזור להם לנשום

נדיר מאוד שקרבות בין חיות מאותו המין . שחיות רבות מרסנות את עצמן בקרב עם זולתן

חמים ללא כל ונל, זאבים וחתולים נלחמים למוות במצבים מסוימים. נגמרים בפציעה או מוות

 . כוונה להרוג במצבים אחרים

 

מראה קופי בונובו שמתבקשים להושיט  ,שאפשר למצוא ביוטיוב ,מחקר קלאסי משעשע

מי שקיבל מלפפון , כשאחד מקבל ענב והשני מלפפון; לנסיינית אבן ולקבל אוכל בתמורה

 ".  זה פשוט לא הוגן. "מגיב בחוסר אמון וזעם

 

. מתחבקים ומתנשקים, הם מושיטים יד זה לזה; ם אחרי ריבמסתבר ששימפנזים מתפייסי

חשובה מערכת היחסים שנפגעת מקונפליקט ויש לשקם , לא חשוב רק הניצחון או ההפסד

וגם אנחנו , שימפנזים ופילים מבקשים ונותנים טובות זה לזה מתוך עקרון ההדדיות. אותה

 .דם זאבלא אדם לא. בני האדם משתפים פעולה יותר משחשבנו בעבר

 

ולכל , שיתוף פעולה יעיל הרבה יותר. זה פשטני מדי, נראה שהישרדות איננה רק תחרות

. האמפתיה וערכי המוסר הם חלק מהקיום האנושי. חברה אנושית יש קודי התנהגות לחבריה

 .כי כולנו פגיעים כל כך? למה

 

 "על הרצף"כולנו 

מתעוררת בנו , למצוקת הזולתיש עדויות רבות לכך שכשאנו מרגישים מצוקה בתגובה 

האם כשאנו מתכוונים לפעול המטרה שלנו : מכך משתמעת שאלה מעניינת. הכוונה לעזור

 ? או להקל על סבלנו כשאנחנו רואים את סבלו, היא להקל על סבל הזולת

 

האם היינו לוקחים את , אם אפשר היה להקל על עצמנו בלי שנצטרך להקל על הזולת

ואחד מהם אמפתי וחומל מכל , לנו שני סוגי כוונות בתגובה לסבל נראה שיש? ההזדמנות

 . עומק הלב

 

מהמאה , אפשר לזהות את האידיאל של התרגול במילותיו של הפילוסוף והכלכלן אדם סמית

נראה את עצמנו , בעזרת הדמיון נשים את עצמנו במצבו... למרות שאחינו מתענה : "81-ה

, ונהפוך במידה מסוימת לאותו אדם, יכול ניכנס לתוך גופוכב, עוברים את כל אותם הייסורים

מעצם , שגם אם יהיה חלש בהשוואה,ואפילו נחוש משהו , ובדרך זו נגבש מושג על רגשותיו

לרוב רובנו נמצאים איפשהו ? איך אנו תופסים זה את זה ביומיום." טבעו לא יהיה שונה מהם

 :במרכז הרצף הבא

 

 
 

שבה יש לנו קשר , זו עמדה של אדישות אגבית. נפוצה ביותרהחפצה קלה היא התנהגות 

כשאנו תופסים אדם אחר . בעיקר מדובר במי שלא נמצא במעגל הקרוב אלינו. מינימלי לזולת
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הוא לא נראה לנו אדם שלם עם עומק . אנו רואים אותו כפחות ממה שהוא בשלמותו, כחפץ

 .פנימי

 

לרגע קצר הרגשנו . חנה של סרטן סופנינאמר ששמענו הבוקר שמכר קיבל אב: לדוגמה

דעתנו . ואז התחושה נעלמה במהירות כשחזרנו לסדר היום העמוס שלפנינו, אכפתיות ודאגה

יצרנו . כאילו כאבו וסבלו של מכרנו אינם קיימים, מוסחת ואנו לא מושפעים מהמידע החדש

. רגשית ממצוקת האחרשמרחיק אותנו , בינינו לבין הזולת, מרחק מהותי בינינו לבין מכרנו

כי אין בה שמץ של  כוונה להתאכזר או , במכוון" אגבית"האדישות האגבית מכונה , למעשה

וזו הסיבה שתרגול אמפתיה , היא מתבטאת בעיקר בחוסר פעולה, להיפך. לפגוע בזולת

 .לזולת הוא הנוגדן הישיר לאדישות אגבית

 

. ם"לפי הגדרת האו" ם אבסולוטיתעשירי"אפשר להניח בזהירות שרוב קוראי המאמר הם 

ביכולתנו לבחור ; יש לנו יותר כסף מהנדרש לקיום צרכי החיים הבסיסיים, במילים אחרות

, אנו חופשיים לבחור בגדים לפי מראם. לאכול מנה על פי טעמה ולא רק כדי לשכך את הרעב

מכל  84%עט כמ –אבל לעומתנו מיליארד וחצי בני אדם . ולא רק כדי לשמור על חום הגוף

במאבק הישרדות בעזרת פחות מדולר , חיים בתנאים של עוני מוחלט –בני האדם בעולם 

, מחלות, אנאלפביתיות, תת תזונה. בנסיבות איומות ומשפילות שאיננו מסוגלים לדמיין, ליום

אך הוא עדיין , אמנם המצב משתפר בהדרגה –תוחלת חיים קצרה , תמותת תינוקות גבוהה

. מיליוני אנשים סובלים סבל עצום בכל רגע נתון. קשה לנו לדמיין דברים כאלה. חמור מאוד

 . מציאותית ומפוכחת, האמפתיה היא עמדה חיונית

 

לחלקנו יש כרגע . אלף בשעה. אלף ביום 25. מיליון ילדים מתחת לגיל חמש מתים כל שנה 9

. אחרים פחות, יותרחלק מבעלי התודעה סובלים ברגע זה סבל חמור . חיים טובים מאחרים

האם יש משהו שחשוב יותר ? מה חשוב יותר מההבדל בין חיי סבל צרוף לחיי אושר מושלם

 ? מזה

 

הקשיים והסבל של מי שחי חיי עוני אבסולוטי לא אמתיים , אחד מהמכשולים הוא שלרובנו

גבית זו דוגמה נפוצה לאדישות א. לא אישיים מספיק כדי לעורר כוונה נחושה לעזור, לגמרי

תפיסת עצמנו כנפרדים ושונים מהותית . שנובעת מתפיסה מוטעית של עצמנו ושל הזולת

זו טעות . נפרדת מכל השאר, שונה, מהות מיוחדת ,אינטואיטיבית ,כאילו יש לנו, מהזולת

 .ויש דרכים שונות ושיטות תרגול שונות לשים לב אליה ולטפל בה, תפיסתית רצינית

 

 זה מול זה, שני אנשים

האחד פועל ללא לאות כל ימי חייו כדי לגרום לסבל מתמשך לבני : וכל לדמיין שני אנשיםנ

ואילו האחר פועל ללא הפסק להקלה על סבל ויצירת חיי , אדם ובעלי חיים רבים ככל האפשר

מה היינו אומרים על אדם ? האם אלה שני פרויקטים זהים. שלווה ואושר מושלם לזולתו

אבל , יכולתי לעבוד למען אושר מושלם לשמונה מיליארד בני אדם, בסדר גמור, טוב"שיאמר 

 ?האם ייתכן שיהיו לנו סדרי עדיפויות אחרים? "היו לי סדרי עדיפויות אחרים

 

 –שהם שונים מדי בין תרבויות שונות , לפעמים נדמה לנו שהבדלים כאלה הם אישיים מדי

אבל האם ייתכן שאם אנחנו . יותעד כדי כך שאי אפשר להגיע למסקנות ערכיות אוניברסל

יש תשובות נכונות ומוטעות , מכירים באופן ברור וחד בהבדל שבין סבל קיצוני לאושר מושלם

 ?לשאלות מסוג זה
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למן ראשית "נכתב , 29יהודייה הולנדית שנספתה בשואה בגיל , ביומנה של אתי הילסום

ה בעקשנות שטוב ולא רע יש דבר מה המצפ, בעומק ליבו של כל אדם, הילדות ועד הקבר

הייתי רוצה להיות רטייה על : "ושם." למרות ניסיון הפשעים שחווה והסבל שראה, יאונה לו

 ." פצעים רבים

 

 ?אמפתיה תהפוך אותנו לפראיירים

הם . אמפתיה ואלטרואיזם אינם אידיאלים ניטרליים, כמובן. לפעמים יש לנו קושי עם כל זה

השפה והתרבות בישראל כיום שונות מהנסיבות , ובנים רביםבמ. לא נופלים על קרקע בתולה

אבל . כה שונות עד שלפעמים נראה חכם לתרגל אמפתיה בסתר, בהן נולד הבודהיזם

 .אם כבר הן רק הולכות ומתחזקות, להיפך –הסיבות המוצקות לאמפתיה לא השתנו 

 

למרות שהעולם !" אני אדם חיובי, אני לא מתמקד בסבל: "ייתכן שעברה לנו בראש מחשבה

איך יטפל . ובאמפתיה יש הכרה בסבל, יש לנו מנעד רגשי רחב. הפנימי שלנו מורכב בהרבה

הרתיעה שלנו מסבל היא אנושית ומובנת ? רופא במחלה אם לא יאבחן אותה תחילה

 .אבל אנחנו לא מחויבים להאמין בה וללכת בעקבותיה, בתכלית

 

איך אגן על  –אהיה חלש , אם אהיה אמפתי. עליי" כוידר"חשוב לא להיות פראייר כי , בנוסף

האמפתיה האלטרואיסטית היא קיצונית ואנחנו חיים באזור . ינצלו אותי בלי סוף? עצמי אז

, רגישות, כאן ייתכן שיש בלבול בין אכפתיות. אי אפשר להיות יפי נפש תמימים; מסוכן

" התנגדות הפסיבית"אולי נדמה שב. לבין פסיביות ואי נקיטת עמדה –עדינות לרגשות הזולת 

. לא סבילה, אלימה-אבל זו רק הייתה התנגדות לא, של מהטמה גנדי הייתה פסיביות

מציבה גבולות כשצריך ולא , היא נוקטת עמדה מהרגע הראשון. אמפתיה איננה פסיבית

ה כינה אלא, אמפתיה אינהפסיביות . מקבלת כל דבר  בשנות, מה שהמורה הטיבטי לאמה ֵישֶׁ

 ". חמלה אידיוטית"בהומור המיוחד לו , השבעים

 

אבל ... בסדר גמור." שכל אחד ישקיע בקרובים לו וזה יעבוד. אשקיע במי שקרוב אליי וזהו"

 ?האם זה עובד

 

 דמיין חברה אנושית בלי לדעת מי תהיה בה

יין הבה נדמ: הציע את ניסוי החשיבה שלהלן, תומס הובס, 87-הפילוסוף הפוליטי בן המאה ה

 . חברה מבלי לדעת מי נהיה בה

 

אבל אנחנו נמצאים מאחורי מסך בערות שלא מאפשר לנו , הוטל עלינו לכתוב את חוקיה

החינוך , אקונומי-הרקע הסוציו, צבע העור, מגדר, מין. לדעת דבר על עצמנו באותה חברה

איננו . מי אנחנואין לנו מושג . אין לנו מידע על דבר מכל זה –בריאות , מצב משפחתי, שנקבל

שכל אחד , אנחנו יודעים רק שנולדנו עם רצון עז לא לסבול. יודעים מה מעמדנו בחברה

, שכולנו רציונליים ורוצים להשיג את המרב מחיינו, מאתנו מבקש לעצמו אושר ונרתע מסבל

 .ושלטוב ולרע כולנו תלויים זה בזה

 

כמו , הרי שכאן הדלאי לאמה, ן הזולתאם כולנו תלויים זה בזה ואין הבדל מהותי בינינו לבי

 . אנוכיות טיפשה ואנוכיות חכמה: מתאר שני סוגי אנוכיות, תומס הובס
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, מסרב לנהוג בהדדיות, אדם אנוכי טיפש מסרב לדחות סיפוקים ולשתף פעולה עם זולתו

, סלמרבה הפרדוק, אנוכיות כזו. רודף הנאות אישיות מידיות ומוכן לפגוע בזולתו כדי להשיגן

בו צד אחד מנצח , שיתוף הפעולה בין בני האדם איננו משחק סכום אפס. פועלת לרעתנו

הדלאי , לכן. בשיתוף פעולה היתרונות הם אינסופיים, להיפך. בשעה שהצד השני מפסיד

כי ככל שהחברה שבה תחיה , שתף פעולה עם הזולת: לאמה ממליץ לנו על אנוכיות חכמה

 . ך איכות חייך תשתפרכ, תהיה הרמונית וחזקה יותר

אם אנו מעוניינים לדאוג לעצמנו ולחיות חיים טובים ככל . קשה להיות אנוכי באמת וגם רציונלי

  .זהו פשוט הגיון בריא. עלינו לקחת בחשבון את הזולת, האפשר

 

 ערכים

ויש דרכים נכונות , אנו נולדים עם רצון עז שלא לסבול: מבחינה ערכית לב העניין הוא כזה

אנו מעדיפים . לכן סבל והיעדר סבל אינם שווים בעינינו. כים שגויות להשיג את המטרהודר

חלקן טובות יותר , ויש דרכים שונות לחיות בחברה זה לצד זה, במפורש אחד על פני האחר

 . וחלקן גרועות יותר

 

אם ? משמעות ואידיאלים, מה על רוחניות? מה על ערכים, גם אם נשים בצד את ההיגיון

האם נוכל להסיק מסקנות , גול רוחני הוא למעשה תנועה מסבל לקראת אושרתר

מחשבות והתנהגויות שתורמים יותר , האם יש הרגלים? אובייקטיביות בנוגע לאושר ולסבל

האם חצי שעה של מדיטציה קבועה בבקרים ידועה כהרגל שתורם ? לאושר או לסבל

 , מנחים אותנו לא רק למה שנראה לנו נכוןהאם ערכינו ? לדוגמה, לבריאות הגופנית והנפשית

 ?אלא גם מה שראוי שייראה לנו נכון

 

האמפתיה . אבל יש להם גם פנים אובייקטיביות, כולנו מכירים בסובייקטיביות שבערכים

כאמור לב העניין הוא . שתורמת להישרדותנו האישית קשורה גם לאושרו וסבלו של הזולת

זה החלק . אנחנו מעדיפים אחד על פני האחר. ם בעינינוסבל והיעדר סבל אינם שווי: כזה

 . בעינינו סבל גרוע מאושר. הסובייקטיבי שבתרגול אמפתיה

 

כל , לו יכולנו לדמיין עולם שבו כל אחד מאתנו היה סובל סבל אינסופי מרגע לידתו עד המוות

סבל . אחרותיש חוויות נפשיות וגופניות שעדיפות על חוויות . חוויה אחרת הייתה עדיפה

בין אם , אכפת לנו מרמת הרווחה של בעלי תודעה .מקסימלי הוא חוויה גרועה מכל השאר

כי ככל שהחברה בה נחיה תהיה משוסעת , במכרים או זרים, במעגל הקרוב, מדובר בנו

אכפת לנו כי אנחנו תלויים זה בזה לטוב . כך רמת הרווחה של חבריה תידרדר, וסובלת יותר

ייתכן שהנסיבות . מתעוררת בנו אמפתיה, ל אכפת לנו כי כשמישהו אחר סובלומעל לכ. ולרע

. אבל ערכינו יישארו יציבים ללא שינוי, ההתנהגות שלנו תתשנה בהתאם, ישתנו מרגע לרגע

 . האמפתיה שמניעה אותנו בשקט מאחורי הקלעים תישאר ללא שינוי

 

. ובות יותר וחלקן גרועות יותרחלקן ט, יש כאמור דרכים שונות לחיות בחברה זה לצד זה

לב וחומלות מאחרות כי כולנו -טובות, חכמות וגם אמפתיות, מפוכחות, חלקן מציאותיות יותר

 .פגיעים כל כך

 

 אשליית ההתהוות העצמית

כל ". אשליית ההתהוות העצמית"הדלאי לאמה מדבר לעתים קרובות על ? מי פגיע, אם כן

לאף אחד מאתנו אין מהות . נוצר מדברים אחרים, ואקיים בתלות במה שאינו ה, מה שקיים
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: ומתעוררת שאלה, זו אמירה שפורשה במהלך הדורות בדרכים שונות. עצמית

אנחנו מרגישים שלכל דבר ואדם יש מהות ? איך אנחנו תופסים את עצמנו, אינטואיטיבית

? מי אני: אפשר לחזור אחורה ולשאול את השאלה העתיקה מכל. עצמאית משלו

או בשום דבר  –ייתכן שנדמה לנו שאנחנו לא תלויים בגוף ובתודעה שלנו , נטואיטיביתאי

הגוף ; שולטים בהם, או משוכנעים שאנחנו מנהלים את הגוף והתודעה מבפנים, אחר

ללא תלות , או שיש לנו קיום עצמי; תכונותינו שונות משלהם, לנו" שייכים"והתודעה שלנו 

 . אנחנו ריקים מקיום כזה, אין בנו מהות כזו. אלה אשליות: הדהרמה עונה ואומרת. בדבר

 

נדמה לנו שאנחנו . לא מציאותי" אני"מנסים לספק צרכים של , רובנו לא מחוברים למציאות

ארעיות ושינויים מפתיעים . שאנחנו משהו מוגמר; בעלי תכונות מוגדרות, מקובעים, קבועים

מנסים למלא כל קפריזה , על עצמנו מפניהם ואנו מנסים להגן בכל מחיר, ומערערים אותנו

של משיכה בתנועות ונלחמים בסבל  ,מתמסרים להנאה, שעליו אנו מגנים" אני"-של ה

וכך אנחנו  –ההנאה והסבל גם הן נדמות לנו כמשהו עצמאי וקבוע . ורתיעה בלתי פוסקות

חלקנו בחוויה  במקום לשים לב איך אנו חווים את עצמנו אנחנו שוכחים את. מגיבים אליהן

אבל בסופו של דבר מדובר רק בטעות פשוטה וקטנה . ומתרכזים רק במה שמעורר אותה

. עלייה למטוס הלא נכון או נהיגה בכביש המהיר בכיוון הלא נכון, שמובילה לבעיה גדולה

מחסום מבלבל שגורם לנו לראות את כולנו , כאילו אנחנו רואים את עצמנו וזולתנו דרך מסך

קיימים , ואנחנו שונים מהותית זה מזה, שם" הוא"כאן ו" אני. "ושטשת ולא ברורהבצורה מט

רואה את היחסיות שבכל דבר וחווה , לעומת זאת, החוכמה. ללא תלות זה בזה, מצד עצמנו

 .את עצמנו כקשורים הדדית לזולת

 

 אשליית הקביעות

. כולם מתו –העבר וכל מורי הדהרמה מ, הבודהה וכל תלמידיו שמוזכרים בכתבי הדהרמה

הצרה היא שכל עוד אנו חיים . אפילו אנחנו יכולים למות היום; כל מי שהוזכר בהיסטוריה מת

 . כשמגיעים שינויים בחיינו אנחנו מגיבים בהלם מוחלט, באשליה שהדברים קבועים

 

בגלל טעות , גם אם יש לך מאה תכונות טובות: "מורי מסורת הקדמפה הטיבטית נהגו לומר

אם אני עומד , אם כך. המדיטציה על ארעיות ומוות היא בלב הדהרמה." אין תובנותאחת 

 ?מה אעשה היום, למות היום

 

שנטידווה . אהוב עליי במיוחד, נזיר במנזר נלנדה שחי במאה השמינית לספירה, שנטידווה

תרבויות מאז תקופתו -כתב ספר מפורסם על אידיאל הבודהיסטווה שהפך לקלאסיקה חוצת

וממילא ; נירוונה היא מטרתי, נירוונה מושגת בנתינה מושלמת: "שנטידווה כותב. היום ועד

 ."לכן עדיף לתת את כולו לזולת, אצטרך לוותר על כל רכושי ברגע המוות

 

כל אחד וצרכיו , כל מה שנחוץ לו. הלוואי ואהפוך למה שיקל עליו –צמא , אם יש מישהו רעב

... לשלישי אהפוך לדירה יפה, לאחר אהיה סמרטפון, תלאדם אחד אהפוך למכוני –השונים 

הם החשובים מכל כי בלעדיהם לא , אבל העיקר הוא אוכל ומשקה, בת זוג, בן זוג נחמד

אם , מצד שני. הכול בתודעה, בתרגול מסוג זה איננו מחויבים להשקיע אפילו אגורה. נשרוד

, לעומת זאת כאן. טובה בתרגוללא נקבל תוצאה , נשקיע עוד ועוד כספים עם כוונה מזיקה

 .הפוטנציאל החיובי שנצבור יהיה עצום, אמפתיה ואידיאל הבודהיסטווה, בתרגול נדיבות
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שנטידווה מציג בפני . כך מפחיתים יותר סבל, ככל שמכירים בסבל יותר לעומק, פרדוקסלית

הסיכון . מוותוודאות ה, פגיעות, ארעיות: נעימות של הקיום האנושי-הקורא את העובדות הלא

שווא -ולכן שנטידווה מציג באופן ישיר את מגוון הדרכים שפיתחנו כדי להיאחז בתקוות, גבוה

." הכול לטובה." "זה לא כל כך נורא, בעצם הכול בסדר: "ולהסתיר מעצמנו את המצב

ערך למי -מי שסובל יותר כרגע שווה: שנטידווה מדגיש שאין שמץ של שיפוטיות בדהרמה

, התרגול מעשי לחלוטין. הוא עסוק בהקלה על סבל, הבודהיזם לא עוסק בצדק. שסובל פחות

אידיאל הבודהיסטווה . כולה בהצלת החולה-כמו רופאה במחלקת טיפול נמרץ שממוקדת כל

מעשים טובים מובילים . אלא על אמפתיה וחוכמת הריקות, אינו מבוסס על מושגי טוב ורוע

כשאנחנו מבינים את . טובים מובילים לסבל-לא להקלה בסבלו של מישהו ואילו מעשים

 .יש לנו אחריות לבחור ביניהם, ההבדל ביניהם

 

על אמפתיה כמסקנה שנובעת מהבנת , עם שותף דמיוני –שנטידווה מנהל בספרו דיון ער 

במה אנו שונים מהשותף של שנטידווה שחי במאה : מעניין לשאול את עצמנו. הארעיות

 ?נו דומיםבמה א? השמינית לספירה

 

 :שנטידווה כותב

לכן הגן על ; בשמחה ובסבל כולם שווים. שאף למדוט על הדמיון בינך לזולת, בתור התחלה"

 .כמו על עצמך, כולם

בדיוק כך . הגוף שיש להגן עליו –אך כולם אחד , היד ושאר איברי הגוף רבים ושונים זה מזה

 .כמוני מבקש לעצמו להרגיש אושר ממש, בשמחתו ובסבלו, הזולת

אבל קשה לי לשאתם מהסיבה הפשוטה שהם , נוחות לגופו של הזולת-כאביי אינם גורמים אי

 .שלי

, סבל הזולת יהפוך לשלי –אבל מכיוון שאקח אותו על עצמי , ואת כאב הזולת אינני מרגיש

 .כואב ואמתי

ם כי הם ואעזור לאחרי. בדיוק כמו שלי, כי כאב הוא רק כאב, ולכן אקל על סבלו של זולתי

 .שלי-כמו גופי, בחיים

שבגללו ראוי , אז היכן השוני שיבדיל בינינו, אני והזולת מבקשים לעצמנו אושר באופן שווה

 ?לשאוף להשיג רק אושר אישי לעצמי

שבגללו ראוי לשאוף , אז היכן השוני שיבדיל בינינו, אני והזולת נרתעים מסבל באופן שווה

 ?להציל את עצמי בלבד

אז למה לי להתגונן מפני הכאב העתידי . לכן אינני מתגונן מפניו, ולת אינו מזיק ליכאבו של הז

 ?בהווה" לי"כאב שאינו מזיק , "שלי"

מה שמת הוא דבר . הרי שזו מחשבה שגויה" כי יהיה עלי לשאת אותו בעתיד"אם תחשוב 

 .שונה -מה שנולד ; אחד

הכאב שברגלי : אומר לך!" ת עתידיותעל מי שסובל להגן על עצמו מפני פגיעו"אם תטען כעת 

 ?אז למה איבר אחד מגן על רעהו, איננו כאב ביד

אבל יש להיפטר ." 'אני'אבל זה קורה כתוצאה מאחיזה ב, זה אינו מוצדק, נכון"אולי תאמר 

 !לחלוטין ממה שאינו מוצדק לי ולזולת

לכן אין . אמתייםכולם אינם  –כמו צבאות ושרשראות פרחים , רצף התודעה וקבוצות אנשים

 ?הכאב" בעל"כי מיהו , כאן אף לא אחד שירגיש כאב

מה הטעם . לכן יש להקל עליו, הכאב הוא כאב. לכן אין בו הבדלים, "בעלים"לסבל אין 

 ?בשרטוט גבולות
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יש , ישוכך" כאבי"אם ! אינך יכול להתווכח בצורה כזו" ?אבל למה לשכך את כאבם של כולם"

 .אין לשכך את שלי, אם כאב הזולת לא ישוכך". הזולת"לשכך את כאב 

אבל כשאתה חושב " ?אז למה לי לפתח חמלה", אתה טוען" ,החמלה גורמת לנו לחוש כאב"

איך נדמה לך שהעקיצה הקלה של חמלתך קשה כל , על סבלם האינסופי של בעלי התודעה

 ?כך

אמפתיים ישאפו  זהו כאב שאנשים, ואם בעזרת כאב בודד שכזה תוקל כמות עצומה של סבל

 .לטפח בעצמם ובאחר

 

 פרדוקס האלטרואיזם

אידיאל הבודהיסטווה משמעו לרצות שהזולת ישתמש : ה אומר'המורה הטיבטי זופה רינפוצ

הוא מנצל "לעתים קרובות אנחנו חושבים . ללב העניין, הגענו לנקודה העיקרית! אה. בי

כשמישהו . ו וירוויח מהקשרהמטרה של התרגול היא שהזולת ישתמש ב, למתרגל." אותי

 . המתרגל שמח מכל הלב, משתמש בו

 

כך האמפתיה שלהם מתחזקת ואומץ הלב שלהם , ככל שבודהיסטוות יכולים לתת יותר

, לכן מתרגלי הדרך האוניברסלית שואפים לנהוג כמו בודהיסטוות. זה חשוב מאוד. מתעצם

חלק מהתרגול הוא לומר , הבהקשר ז. ששואפים לנהוג בתורם כמו הבודהה או הבודהות

הלוואי . הלוואי ואחרים ישתמשו בי לכל מה שישמח אותם ויביא להם אושר והקלה: לעצמנו

את , אישי מאוד, שנטידווה ממשיך ומתאר באופן חווייתי. ואהפוך לכל מה שנחוץ לאחרים

 :אידיאל הבודהיסטווה

 

, לאחות, הפוך למענם לרופאהלו א, עד שכל מחלותיהם יירפאו, לטובת כל מי שסובל בעולם"

 .לתרופה בעצמה

לו אהפוך למזון ופרנסה . אקל על צמא ורעב המוני, לו אהפוך לגשם של אוכל ומשקה

 .בתקופות של מחסור

מקור מגוון של , לו אהיה אוצר אינסופי שיונח בהישג ידם, למען בעלי תודעה עניים וחסרי כל

 .כל מה שנחוץ להם

, אתן את הכול לזולת מבלי לחשוב על תמורה –התרגול שתרגלתי  וכל, לכן גופי וכל רכושי

 ."כדי להועיל לו

 

כי ... לא מוזכר בטקסט להיות בית שימוש: "ה ציין פעם בהומור האופייני לו'זופה רינפוצ

מי . אבל הרעיון הכללי מובן. הספר היה באורך אלפי עמודים, אם הכול היה מוזכר, כמובן

מה זה עושה , זו מחשבה מעניינת. י ואהפוך לשירותים בשבילוהלווא –שצריך שירותים 

 " ?לתחושת העצמי שלי

 

זה שינוי . הלוואי והייתי הופך לכל דבר שבעלי תודעה צריכים: זהו לב העניין בתרגול האישי

ואילו כאן שנטידווה , חכמה רוצה שהזולת ישרת אותנו-לרוב האנוכיות הלא. עמדה רדיקלי

יש , אנחנו רק אדם אחד: חכמה-זו הדיקטטורה של האנוכיות הלא. פךמציע בדיוק את ההי

הם לא יכולים , אבל בשעה שאנחנו יכולים להשתמש בהם –אינספור בעלי תודעה אחרים 

 . זה חסר היגיון ולא מעשי. להשתמש בנו

 

שמחה עצומה יכולה  –כשהיא רוצה שהזולת ישתמש בנו , כשהתודעה חושבת כך, מצד שני

, אתם יכולים לתאר לעצמכם. החיים שמחים בצורה שלא תתואר. מחשבה הזולנבוע מה

כשהיא רוצה ? את התחושה כשעמדתכם משתנה לחלוטין בצורה כזו, ה'שואל זופה רינפוצ
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  וידאו

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 לצפייה

 

 'בודהיזם בישראל'וידאו של ולערוץ ה

 

 

 

 

 

 

 

 

לכל דבר שבעלי התודעה מבקשים , איכות חיים, רווחה, בריאות, להפוך למה שנותן חיים

לקביים , לצוות רפואי, לתרופות, לאוכל, יםלהפוך למ. לעצמם ומאחלים לעצמם והיו רוצים

למקלט בטוח , לאוכל למי שרעב בוונצואלה, למים נקיים למי שאין לו, למי שזקוק לקביים

הלוואי וישתמשו בי כך . לאש או תנור או שמיכה למי שקופא ברחוב בניו יורק בחורף, בסוריה

      ? מה התודעה אומרת על זה? לא, מעניין. לעד, תמיד
 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    
 

 
 

 :מטרת האימון הבודהיסטי
 

 הארה אישית או חברה אנושית נאורה

 
 

 מאיר זוהר
 

 

 דקות 31 - עברית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cTVzncs5rY
https://www.youtube.com/watch?v=8cTVzncs5rY
https://www.youtube.com/channel/UCYEC8D67UyjwzM0zduXqGAA/videos


 
 

  

 
 - 85 - 

 אידיאל הבודהיסטווה          www.buddhism-israel.org     1029 דצמבר-אוקטוברגיליון      

 

   לבודהיסטווה בין הארהנט

   אהן אמארו'אג

 

 

 שולה מוזס:  תרגום
 

 

 

 Ajahn_Amaro.html-buddhism.com/Between_Arhat_and_Bodhisattva-https://info :מקור
  
 
 

כאב מנזר  1171מכהן מאז שנת , ה'צ אהן'מבכירי תלמידיו המערביים של אג, אמארו אהן'אג

הקים בשנת , ה'צ אהן'ידי אג-על 7111 שהוסמך לנזירות בשנת, אמארו אהן'אג. אמרוואטי באנגליה

עד קבלת , פסאנו אהן'ועמד בראשו במשותף עם אג, את מנזר אבהיאגירי שבקליפורניה 7111

 –האי "האחרון שבהם הוא , אמארו הוא מחברם של ספרים חשובים רבים אהן'אג. תפקידו הנוכחי

 ".  אנתולוגיה של לימודי הבודהה על ניבאנה

 

* * * 
 

 של זו או הארהנט של זו :ביותר הטובה הדרך היא לדעתך ״מה ,שאל בודהיזם תלמיד

 ״?ווההבודהיסט

 

 .סומדהו אג׳אהן ענה ״!בבודהיזם דבר מבינים שלא אנשים ידי על נשאל שאלות של זה ״סוג

 .תסבלו״ ,משהו תהיו אם - דבר תהיו אל ,בודהיסטווה תהיו אל ,ארהנט תהיו ״אל

 .צ׳ה אג׳אהן

 

 היעדים בין השונות הוא במערב הבודהיזם של אורחיםה בחדר המשמעותיים "הפילים" אחד

 היעד ,הצפונית במסורת .הדרומית האסכולה של לאלה הצפונית האסכולה ידי על םהמוצהרי

 כל לטובת רבים חיים מחזורי לאורך הבודהיסטווה דרך כטיפוח ,קרובות לעיתים ,מנוסח

 מאוכלסים הצפונית המסורת של והתפילות הקודש כתבי .התעוררות הוא כששיאה ,היצורים

 לקחת ביותר טבעי ,זו במסורת שמתרגלים אלה עבורבו ,הבודהיסטווה עקרונותב בצפיפות

 של הרוחני האידיאל את ,זאת לעומת ,משבחים הדרומית במסורת .הבודהיסטווה נדרי את

 לעיתים .האלה בחיים עוד ,מחדש הלידה והפסקת נהאהניב השגת - טנהארה מצב השגת

 סיפורים אוסף ,טקהא'גב הזכרתו למעט ,בכלל אם ,הבודהיסטווה עקרון על מדברים רחוקות

 .בודהה גוטמה של הקודמים החיים גלגולי על

 

 השוואות לערוך נוטים שאנשים ,היא הזו השונות לתוך צוללים אנו בגללה העיקרית הסיבה

 המטרה .ללכת עליהם דרך באיזו ושואלים ,הבודהיסטווה של זה לבין ארהנטה אידיאל בין

 התרגול של היעדים את יותר קצת להאיר אלא ,עליו ולהגן מסוים טיעון לטעון איננה כאן

 מאות לאורך הנושא על אמרו בודהיסטיות ומסורות יד שכתבי במה ולהיזכר ,הבודהיסטי

   .שנים

 

 מהדרום השקפות ,מהצפון השקפות

 לימודים של רחב טווח קיים .להיפגש הזדמנות ,קרובות לעיתים ,אלו מסורות לשתי יש היום

 ספר קוראים אנו .שונות משושלות ממורים השראה קיבלו רבים שיםואנ ,זמינים בודהיסטיים

 האינסופית מהמחזוריות לברוח ,ומאשליה ,משנאה ,בצע מרדיפת להשתחרר אותנו שמעודד

https://info-buddhism.com/Between_Arhat_and_Bodhisattva-Ajahn_Amaro.html
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 שמטרתם החמלה בעלי על קוראים אנו ואז ״!זה זהו ,״כן ,מרגישים ואנו ,מחדש לידה של

 - מתרחב ליבנו ושוב ,אחרים של סבלם על להקל כדי בעולמנו לחיות להמשיך היא העיקרית

 ״!נפלא ״זה

 

 אולי או ,שונים ליעדים מובילות הן האם ?משלימות או ,מנוגדות אלה דרכים שתי האם ,אז

 ?שונים בשמות ,הדרך אותה ,למעשה ,הן האם ?זהה ליעד

 

 מועבר כידע ,הלאה אותה והעבירו זו על זו ביקורת פיתחו המסורות שתי ,הזמן לאורך

 מהוות אלה שביקורות נראה ,הידועות ההשקפות על רק להתבסס צריכים כשאנו .ובלומק

 בודהיזם אינן ניותאיאהמה ״האסכולות שאומרות הדרום בהשקפת נקודות יש .הגיוני שיפוט

 כלומר ,הבודהה של האמיתית מהדרך והתרחקו ןעצמ של הכתבים את כתבו ןה ;אמיתי

 דייםארווה״הת ,אומרים הצפון מן קולות ,שני צדמ ״.מחדש הלידה והפסקת ניבנה מהשגת

 הבודהה .הבודהה של ביותר הבסיסיות ההוראות לפי רק פועלים הם ;הקטנה המרכבה הם

 ואת ,העליונה והמרכבה הגדולה המרכבה של אלה ,מפותחים יותר הרבה לימודים לימד

 ״.יותר מעריכים אנו אלה

 

 אני ״האם ,כגון בלבטים גם נאבקים מתרגליםה סוגי ששני גם לומר יש ,זאת שאמרנו אחרי

 אני אם נחות לאידיאל נצמד אני ״האם או ״?יםארהנט על מתנשא אני אם מזיקה בגישה נוהג

 ״?הבודהיסטווה מנדרי מתעלם

 

 .עצמם םכתביה על מסתכלים כשאנו מתפתחת העלילה ,האלה האישיות להתלבטויות בנוסף

 האסכולות של בלימודים ומסקרנות משמעותיות מוזרויות מוצאים אנו ,אותם כשבוחנים

 הטבעי הדבר ,רוחני מורה עם לומדים כשאנו .הדרומיות האסכולות של גם כמו ,הצפוניות

 ,הפאלי בקנון אולם .בה הולכים היא או שהוא הדרך ואת אותו לחקות לרצות הוא ביותר

 השאלה את אפילו להשמע מי ואין .עולה לא מעולם כבודהיסטווה הבודהה של האימון נושא

 כמוני רגיל אדם ״האם או ״?בודהה להיות לבחור לכם גרם ״מה ,ששואל מי אין .הנושא על

 יותר הנגישה למטרה או תעוררותלה עצמי לכוון עלי ״האם או ״?זו בדרך ללכת הוא אף יכול

 ״?ארהנט להיות של

 

 מספר את מציינת השאינ צ׳רצ׳יל של לביוגרפיה הדבר דומה .אחת הברה לא אף .דבר שום

  .ממשלה כראש כיהןש הפעמים

 

 ?הנושא את כלל מזכירים שלא להיות יכול איך

 

 הבודהה נטה תעוררותלה שהגיע לאחר מיד .דומה מסתורית מוזרות יש הצפונית במסורת

 כה שלו ההבנה של והעידון ,חזקה כה העולם בהבלי שההיאחזות הבין הוא .ללמד שלא

  .להבין יתקשו שאחרים עד ,מזוקק

 

 במשך רוחניות שלמויות פיתח שהוא לכך הראשוני המניע יתהיה אחרים ליצורים החמלה אם

 אלף ומאה ,ןאות לחשב אפשר שאי תקופות ״ארבע למשך - חיים מחזורי הרבה כך כל

 מסתורי ?לנסות אפילו טעם שאין הרגיש שהוא להיות יכול איך - םכתביה לפי ,עידנים״

 .ביותר
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 ,מקרוב יותר אמונותיהם את לחקור האנשים את יוביל שכזה התאמה שחוסר לדמיין אפשר

 לרוע .אמינות אחרות מסורות ושל שלהם המסורת של הרגילות ההשקפות אם ולחשוב

 שוב ומתקפים ,כאלה רגילים בלתי מיסודות שמתעלמים הוא ,כלל בדרך ,רהשקו מה ,המזל

 .המציאות של  ,בעינינו ,המועדפת הגרסה את

   

 השבטיות עם הבעיה

 בדיוק מה :בשאלה תחילה ניתקל ,אפשריים פתרונות על ונחשוב העימות בשורשי נתבונן אם

 ?הבעיה

 

 ,הבודהיסטווה ושל ארהנטה של ותהטוב מידותיהם את המשווים טקסטים קוראים כשאנו

 !שכאלה וחוכמה טוהר לפתח מסוגלים שאנו נפלא כמה .נאצלות שאיפות יש שלשניהם נראה

 בני הוא העימות ששורש ,אלא ;העימות שורש את מהווים עצמם האידיאלים שלא ברור

 באמצעות :״שלי״ של הגדול המוקשים שדה זהו .השבטיות נושא ,מדויק יותר או - האדם

 את רותמים אנו - שלי השושלת זו ,שלי הקבוצה זו - שלנו למקורות שגויה נאמנות

 ואת העובדות את מזייפים קרובות ולעיתים ,שלנו הקבוצה על להגן כדי האינטלקט

 .בוויכוח הניצחון למען הפילוסופיה

 

 ,בודהיסטיות בשושלות או ,משפחתיים בסכסוכים ,כדורגל בקבוצות מדובר אם בין 

 כך אחר ;לבקר נוכל אותן יריבינו של מסוימות בתכונות נאחזים אנו ,תחילה :זהים וניםהמנגנ

 מה של המציאות את מחטיאים אנו ,ולבסוף ;עמדה-לקיחת של למבוך נכנסים אנו

 להיות יכולה דעות שבהחלפת הכוונה שאולי פי על אף .עליו להתווכח רצינו שמלכתחילה

 אנו .רכושני ואף ,מאד ותוקפני קטיבינאינסטי להיות עלול לתוכה שחודר הרגשי הגוון ,נאצלה

 המח ידי על להיכבש כן פי על ואף ,המקובלים והנוהל הנימוס לפי להתנהג להצליח עשויים

 .הזוחלים של

 

 כנראה שהתחיל מה .הפגועים ברגשות היא ;בפילוסופיה איננה הבעיה ,קרובות לעיתים ,לכן

 הערות .שנים מאות כמה לאחר מר לעימות ,יכשהוא ,התפתח ידידותית רוחנית כשיחה

 התחילו השונים שהפלגים עד ,משפילים לעלבונות והפכו ומשם מכאן הושמעו ביקורתיות

 ששואפים אלה כל :שלו בסטריאוטיפ התקבע צד וכל ,מילוליים בפגיונות זה את זה לדקור

 בבירור הם בודהיסטווהה נדרי את שלוקחים אלה כל ;אנוכיים ניהיליסטים הם ארהנט להיות

 .אפיקורסיים טרנליסטיםיא

 

 מאיר זה האין .והפיל העיוורים האנשים על הסיפור את מספרות רבות רוחניות מסורות

 את לראות מעדיפים אנו ?העיוורים כאחד עצמנו רואים אנו רחוקות לעיתים שרק עיניים

 אנו בקלות כמה עד יםרוא כשאנו אך .הראייה-חסרי של האומללה בקטטה מתבוננים עצמנו

 שלנו ההיאחזות על שמבוססות ,עמדה-ולקיחת אשלייתית ודאות של זה סוג לתוך נמשכים

 ״!עובדה זו ,דעה לא ״זו :בטוחים כה אנו .ענווה של רגש בנו מעורר זה ,ובהשקפות בדעות

 

 כפי ,הופכת היא כבנשק בה נשתמש אם ,אחוז 811-ב להוכחה ניתנת ״העובדה״ אם גם

 דווקא נוצרת כזו דואליות לפעמים .בדהמה״ מוטעה אך ,כעובדה ״נכון ,אמר צ׳ן ןהאשאג׳

 אותו לבקר באה ,באנגליה ביקר הצ׳ ןאה'כשאג ,פעם .שליליות מתוך ולא קנאית מאמונה

 :מאד דאגה היא .התאילנדית היער למסורת ,רב זמן זה ,קשורה יתהישה אישה
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 אני ;איתך ונדרים מקלט ולקחת ללמוד לי נח לא אך ,שיעור לאין חוכמתך את מכבדת ״אני

 ״.ההבו-מהה ןאהאג׳ ,שלי למורה אמונים שומרת שאינני מרגישה

 של תלמידים אני וגם ההבו-אמה ןאהאג׳ גם .הבעיה את רואה ״אינני ,הצ׳ ןאהאג׳ לה ענה

 ״.הבודהה

 

 אפשר שכך בתקוה ,הזו טרליתיהנ הפתוחה ברוח והמסורות הלימודים מגוון את לחקור ניתן

 זה סוג באמצעות .לדהמה״ ״נכונות שהן בעיניים הבודהה דרך של הנוף את להעריך יהיה

 .האלה העתיקים העימותים את לפתור דרכים למצוא נצליח אולי ,חקירה של

 

 האמצע דרך

 דרך אזי ,מתעמתת עמדה-נקיטתל שנים מאות לאורך שהתעוררו הקשיים את לייחס ניתן אם

 פעם אמר הבודהה .עימות עדרה של תרגול באמצעות להיות ורהאמ אותם לפתור אחת

-ואי עימות העדר של זו רוח .בדבר״ להיאחז כ״אין שלו הלימוד כל את לסכם שאפשר

 מבט בנקודת לבחור המיומן הסירוב .האמצע דרך של הליבה לעקרון ניגשת היאחזות

 להגיע כדי החיוני אמץהמ את מביע גם הוא ;נכונה השקפה על צביעמ בה ולהיאחז מסוימת

-אי של המקום - המסתורי האמצע את נמצא בדיוק איך :השאלה מתעוררת ואז .לפתרון

 ?עימות בו איןש המקום ,היאחזות

 

 להשתמש יכולים פוליטיקאים אפילו .ושונים רבים באופנים להתפרש יכולה האמצע״ ״דרך

 הבסיסי קרוןיהע את ייןמצ המונח ,זו בחקירה .שלהם המלחמה תכניות את לתאר כדי בה

 מעבר שנמצאת תעוררותהה של לתובנה מתייחס הוא .תעוררותלה כשהגיע הבודהה שהשיג

 .נהא׳ריגוהוו נהאיאהמה ,דהארווההת של יותר המאוחרים לסיווגים

 

 מסווה גם הוא ,אולם ;ביותר לנגיש קרוןיהע את הופך זה .יומיום של ביטוי זהו האמצע״ ״דרך

 האצילה לדרך האמצע דרך את השווה הוא ,הבודהה של נהראשוה דרשהב .עומקו את

 .בשלמותו הרוחני התרגול את שמגלמת איכותכ אותה הגדיר ובכך ,איבריםה שמונת בעלת

 

 זה ,שונים ובאזורים יותר מאוחרות בשנים ,כצפוי .כל-חובק לימוד זה היה ,זה מקורי במובן

 של מקהאהמדהי של יהפילוסופה על סתשמבוס זו - מסוימת אסכולה של סמל  להיות הפך

 אשיקההוויב ,מטרה ההצ׳יט כגון אחרות מאסכולות נבדלה זו אסכולה .רג׳ונהאנג ריה'צא

 האמצע״ ״דרך של המשמעות ,אוניברסלי כעקרון החלה שהיא למרות ,כך .נטיקהאוהסאוטר

 .שבטי סמל לעוד והפכה ,הזה התחום בתוך ,מה במידת התכווצה

 

 על לחקור מעניין זאת בכל ,הזו הצרה במשמעותו זה במונח משתמשים אין שכאן פי על אף

 דרך של הזה המרכזי בעקרון ,כאן שדווקא מפני .רג׳ונהאנג של התובנה התבססה מה

 ליצירת הכלים את מוצאים אנו - וה״עצמי״ הקיום תחושות בניתוח ובמיוחד - האמצע

 .מנוגדות השקפות בין הרמוניה

 

 :הבודהה אומר ,נהא'צק-אמה לבין הבודהה בין חשובים דברים בחילופי

 אל להתקרב מבלי .האחר הקצה זהו ,"קיים לא לוהכ" .אחד קצה זהו ,אנה'קצ קיים״ לוהכ"

 ".שבאמצע תורה מלמד הטהטטהאג ,הללו הקצוות שני

 12.15 ניקאיה סמיוטה
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 חיבורוב רג׳ונהאנג של המלים לבין ,הפאלי בקנון תשנמצא ,הזו הדרשה בין קרוב קשר יש

 התנועה של הפינה לאבן נחשב זה אחרון טקסט  .האמצע דרך של השורש שירת

 באופן .האחרונות השנים 8111 במשך הצפונית האסכולה של הגישה את והזין ,ניתאיאהמה

 ,אכן .בודהיצ׳יטה או כבודהיסטווה םאופייניי צפוניים יסודות כלל מזכיר הוא אין ,אירוני

 י״אניא״מה שהוא דבר שום שאין כך על הצביעו Warder -ו Kalupahana   כמו מלומדים

 .בדבריו במיוחד

 

 :כותב הוא ,מזה יותר ;נהא'צק-אלמה הבודהה בין שיח-הדו את מזכיר רג׳ונהאנג

 

 לכן ;הכחדה של השקפה זו 'איננו' לומר .נצחיות של בהשקפה החזקה זו 'ישנו' לומר"

 ."יןא ועל יש על נשענים אינם החכמים

 

 71 פרק ,האמצע דרך של השורש שירת

 

 כיצד ,ולבסוף ,בעדו לראות כיצד ,העצמי את מזהים בו האופן על מצביעות התורות שתי

 שמפריע העיקרי הדבר היא העצמי בתחושת שהיאחזות מראות שתיהן .מהעריץ להשתחרר

 .האמצע דרך לידיעת

 מבהירות גם הן אך ,מיותעצ של תחושה ישנה ,שכן העובדה על מצביעות אלו תורות

 ומוזנים בבורות מושרשים מנהגים הן אלה סיבות .סיבות בשל מתעוררת ה״אני״ שתחושת

 וריקה שקופה היא ,התחושות כל כמו ,אבל ,״אני״ של תחושה להיות יכולה .תשוקה ידי על

 .וחדל שמתעורר התודעה של דפוס לוהכ בסך - מתוכן

 

 ככלי ביותר משמעותי הוא ,אולם ;פילוסופי תאור כאל זה ללימוד מתייחסים כלל בדרך

 אינן ״?קיים אינני ״האם או ״?קיים אני ״האם כגון ששאלות לראות לנו עוזר הוא .למדיטציה

 ערנית לב תשומת ומתחזק שמטפח מבט להיות הופך המבט ,זאת במקום .רלוונטיות

 .תובנה מדיטציית או ,אהוויפסנ של התמצית זוהי .וחדלה שמתעוררת ה״אני״ לתחושת

 בשורש ונוגעת ,ועכשיו״ כאן נהאכ״ניב הבודהה יד על תוארה "אני"שב היהירות התפוררות

 .העימותים כל

 

 ושקיפות אוניברסליות :הנאצלות האמיתות ארבע

 - התורה כל את כילהמ ,הדהרמה גלגל הנעת ,הבודהה של הראשונה הדרשהש אומרים

 .הפיל של רגליו בעקבות מוכלות ללכת שיכולים וריםהיצ כל של רגליהם שטביעות כפי בדיוק

 נהא׳ריוגהו ושל נהאיאהמה של מורים גם אלא הדרומית האסכולה חסידי רק לא זאת אומרים

 ואת האמצע דרך את הבודהה הגדיר בו הראשון המקום זה .לאמה הדלאי קדושתו הוד כגון

 .הנאצלות האמיתות ארבע

 

 ;מוחלטות לא ,יחסיות שהן ,הראשונה :אלה אמיתות תלהבנ עיקריות תובנות שתי קיימות

 כך על מצביעה  ראשונהה תובנהה .אוניברסליות גם אלא בלבד אישיות הן אין ,ההשניי

 ״הסבל שמשמעותה הכרזה תהיה שזו כוונה אין .יחסית חוויה מתארת סבל״ ״יש שהאמירה

 .׳מהותיות׳ ולא ׳נאצלות׳ אלה לאמיתות קרא הבודהה מדוע אחת סיבה זו .ממשי״ לגמרי הוא

 האשליה ניפוץ כאן יש ;הסבל את חווה אני רק שלא לעובדה מתייחסת יהיהשנ התובנה

 באותה נמצאים היצורים כל .שלך מהחוויה יותר משמעותית להיות יכולה שלי הסבל שחוויית

 .סירה
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 ללסב להתייחס התחילו .הצטמצמה האלה העקרונות שני הבנת מסוימים שבאזורים נראה

 סטוריוניםיה לפי ,גם נראה .העקבות של יותר צר קוטר הופיע וכך ,מוחלטת מציאות כאל

 מה את שהתחיל ,להתחדשות הדחף התעורר העקבות של זו התכווצות שבשל ,יםממסוי

 .ניתאיאהמה התנועה להיות שהפך

 

 עצמנו עבור לעשות יכולים שאנו ביותר הטוב שהדבר ושוב שוב מציינים יפאלב הכתבים

 ,שגויה בדרך זו כוונה תופסים אם ,אולם .מוארים לגמרי להיות הוא היצורים כל ועבור

 סבלם מאשר משמעותי כיותר להיראות עלול שלנו הסבל .שלה המטרה טווח את מאבדים

 .לפתור שבכוחנו מה שזה מפני פשוט ,אחרים של

 

 יכול אינו הוא אך ,שלי הסבל זה כאן שמורגש ״מה ,לומר כדי הופיעו נייםאיאהמה הלימודים 

 יתהיה זו הבנה ,כמובן .דומות״ חוויות יש היצורים לכל .אחרים של מסבלם יותר חשוב להיות

 .שונים גורמים ידי על הועמה שהיא נראה ,אבל ;הדרומיים בלימודים גם הזמן כל נוכחת

 

 .ידיםיח אדם מבני מורכבות התנועות כל אך ,רחבה חברתית מבט מנקודת זו בשאלה עסקנו

 ,בתאילנד המוקדמות בשנותיו .האישי במישור גם אלה התפתחות דפוסי בקלות למצוא ניתן

 להגיע עמי וגמור מנוי .לתרגול מחויב לגמרי ״אני ,צ׳ה ןאהלאג׳ פעם אמר סומדהו ןאהאג׳

 איוולד שלא והחלטתי האנושי מהמצב לגמרי לי נמאס ;האלה בחיים המושלמת נהאלניב

 ,יענה שהמורה מצפים היינו ;ערכית גישה זוהי ,הקלאסי דיארווההת השיח מבחינת ״.שוב

 ״!סומדהו ,לך יופי !סאדו״

 

 ״?מאחור שיישארו מאלה לך איכפת לא ?סומדהו ,איתנו ״ומה ,השיב צ׳ה ןאהאג׳ אולם

 יותר המתקדם הוא סומדהו ןאהשאג׳ רומז כשהוא ,בתלמידו התגרה הוא אחת באבחה

 ,הוכיח הוא  .היצורים״ לכל ש״דואגת הגישה של הערך את רהזכי ואז ,רוחנית מבחינה

 .מחשבתו צרות על תלמידו את ,באהבה

 

 רק ולא ניהיליסטית השקפה ישנה סומדהו ןאהאג׳ של הערתו שמאחורי הרגיש צ׳ה ןאהאג׳

 .מכאיבות תוצאות הבטיח הוא ,פעיל היה שליליות של זה סוג עוד וכל .דהמית היאחזות-אי

 את בהאירו ,השני לכיוון המבט הפניית ידי עלי הזו הגישה את לו  יקףש צ׳ה ןאהאג׳

 .בעצמי-הממוקדת השליליות

 

 נדרי שארבעת ביותר משמעותי ,יותר רחבה לגישה הזה העידוד את רואים כשאנו

 של הסינית רסהגה .האמיתות ארבע של מפורשת הרחבה ,בעצם ,מהווים הבודהיסטווה

 ,סנג הוי המכובד אסטרהמ .ישיר באופן בכך מטפלת ,המההבר רשת סוטרת או ,ברהמג׳לה

 :הסוטרה על בפרשנותו הקשר את מסביר ,הצפונית במסורת זמננו בן בכיר

 

 של הגדולים הנדרים ארבעת את מציג הוא ,הנאצלות האמיתות ארבע על בהתבסס

 .והדרך ,הכחדה ,הצטברות ,סבל :הן הנאצלות האמיתות ארבע .הבודהיסטווה

 הנדר על מצהיר הוא ,סובלים היצורים שכל והיות ,הסבל היא הראשונה אצלההנ האמת

 :והוא ,הראשון הגדול

 .כולם את להציל נודר אני .חיים יצורים אינספור יש
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 פירושה הצטברות .הצטברות ,יהיהשנ הנאצלה האמת על מבוסס השני הגדול הנדר

 .אותם לגדוע נודר אני ,סופייםאינ הזיהומים :הוא השני הגדול הנדר .הזיהומים הצטברות

 

 הנדר על מצהיר הבודהיסטווה עליה ובהתבסס ,ההכחדה היא השלישית הנאצלה האמת

 :השלישי

 .אותה להגשים נודר אני ,לה דומה אין הבודהה דרך

 

 הגדול הנדר על מצהיר הוא זו אמת על ובהתבסס ,הדרך היא הרביעית הנאצלה והאמת

 :והוא ,הרביעי

 .כולן את ללמוד נודר אני ;דהרמה-תותדל אינספור יש

 

 הדדית פעולה זוהי .חיים יצורים מתמיר הוא ומתחת ,הבודהה דרך את מחפש הוא מעל ,כך

 .חוכמה ושל חמלה של

 

 .שלהן נרחבתה ,אישית-לאה איכותה את מפרט הנאצלות האמיתות ארבע של זה ביטוי

 ארבע של לחלוטין היחסי עהטב את פירט הוא שאף מקביל לימוד הופיע ,תקופה באותה

 .הלב סוטרת :הנאצלות האמיתות

 

 שנים מאות במשך מדקלמים ,הצפוני הקנון של ביותר הידוע הלימוד כנראה ,הלב סוטרת את

 לנדרי תהטבעי הזוג תב היא .העולם בכל ובימינו ,ללטביה מקיוטו ,מנצ׳וריה ועד מהודו

 אין ,סבל ״אין :אומרת הלב סוטרת .ביחד מדוקלמים הם קרובות לעיתים ,אכןו ,הבודהיסטווה

 האמיתות ארבע את לוקחת הסוטרה הזה באופן ״.דרך ואין ,הפסקה אין ,לסבל מקור

 אך ,סובלים שאנו חושבים אנו .סבל אין ,דבר של בסופו :שלהן הריק הפן על ומצביעה

 .סבל בכלל אין ,האולטימטיבית במציאות

 

 לא ,יחסיות הן ;שקופות במהותן הן הנאצלות האמיתות שארבע לנו מזכירה הלב סוטרת

 איזו הוא שהסבל כאילו ,סבל״ לו״הכ ,בנאמנות מכריזים אנשים לפעמים .מוחלטות אמיתות

 ,האסכולות שתי של בכתבים שמוכח כפי ,לימד שהבודהה מה זה אין אך ,מוחלטת אמת

 מובילה שהיא מפני ״נאצלה״ היא ;יחסית ,מותנית אמת הוא ״סבל״ .והצפונית הדרומית

 .לשחרור

 

 מכזיב שלא הצרות-עושה ,העצמי -השקפת

 באופן .היום של השבטיות פוליטיקותה את שמניעה היא העצמי תחושת ,דבר של בסופו

 .להתקיים המשיכה הבעיה ,בעצמי-המיקוד את לפוגג התכוונו רפורמיסטיםשה אף על ,אירוני

 הם כי ,מהם להיפטר קשה - פקיםמפוק משפחתיים לנכסים דומה הזו המפלגת המדיניות

 .שלנו המשותפת סטוריהימהה גדול כה חלק

 

-השקפת של במונחים והבודהיסטווה ארהנטה מתפיסת כתוצאה ,במהותו ,מתעורר העימות

 ,אמר הבודהה .שורשי באופן משתנה התמונה ,כלשהי בהשקפה היאחזות אין כאשר .עצמי

 ראייתםש אלה רק ;שנמשכים ויש עיםשנרת יש ,שונות השקפות בשתי מחזיקים ״כשהם

 הם כאשר .העולם מדברי נהנים ,החיים את שמחייבים אלה הם הראשונים ״.רואים בהירה

 שנמשכים״ ״יש המונח .נסוגים והם נרתעת תודעתם ,והפסקה ויתור על לימוד שומעים

 זהה העצמי מת הגוף אשרשכ טועניםו ,קיום-אי של לרעיון ששמחים לניהיליסטים מתייחס
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 את רואים ״הבהירה הראייה ״בעלי .האולטימטיבית השלווה תהיה שזו מרגישים הם .נכחד

 .יפסקותוה עם שלוויםו ממנו התפכחות מטפחים הם .שהוא כפי התהווהש מה

 

 נטייה תהיה .האמצע דרך תא חטיאת התודעה ,העצמי-השקפתל דמבע חדרנו לא עוד כל

 של אידיאלה ואת ,הניהיליסטית ההשקפה עם מחדש״ הלידה ״קץ של האידיאל את לשלב

 .הנצחיות תבהשקפ רוותלה נטייה תהיה  היצורים״ כל לטובת אינסופית ״שיבה

 

 של במונחים נדבר אם בין .מתגשמת האמצע רךד ,בבהירות נראית העצמי תחושת כאשר

 הראייה או ,הלב בסוטרת המוחלט האפס של במונחים או ,הפאלי בקנון ארהנטה ריקות

 ,אחד ממקור נגזרות כולן .דיבור צורות אלא אינם אלה ,הנדרים ארבעת של סופיתהאינ

 להתאמה הלב את נחותשמ יעילות נוסחאות פשוט אלו .קיימים הדברים בה הדרך של האמת

 .האמצע דרך איה זו מההתא .שלו יתהטבע המציאות עם

 

 מהמרכז לראות

 :למשל ;הזו הראייה זווית את שמאירים רבים לימודים ישנם

 

 ,מרחב נותר עוד כל

  ,שיםח יצורים נותרו עוד כל

 אשאר אני וגם ייתן מי ,אז עד

 .העולם של האומללות את ואפיג

 

 "הבודהיסטווה של חייו לאורח המדריך" ,שנטידווה

 

 שהוא נראה .לדרך כאנטיתזה להישמע עלול שנטידווה של זה פסוק ,הממוצע דיארווהלת

 דרך תרגול אולם .האפשרית במהירות הבוער מהבית לצאת שמורה לעיקרון לגמרי מנוגד

 שני .הריקות לימודי ,שלהם השותף עם בבד-בד החמלה לימודיב התעמקל דורש האמצע

 .זו ללא זו כראוי תפקדל יכולות הן אין - ציפור של כנפיה כמו הם אלה יסודות

 

 מייחסים עוד כל :משמעות של נוספת שכבה לפנינו תיפתח ,זה פסוק על היטב נחשוב אם

 אמיתית תובנה .תעוררותלה להגיע יכולה לא התודעה ,מהותית מציאות ולזהות למרחב

 .מוחלט קיום ללא יחסיות תכונות הן קיוםוה הזמן ,שהמרחב בכך הכרה דורשת

 

 .המטרה את חטיאמ מאחור״ נשארים ו״האחרים הולך״ ״אני של הדרומי שהרעיון נראה לכן

 יצורים למען אינסופי לזמן ימשיך הזה הפרטי ש״היצור וניתהצפ ההשקפה ,לכך בדומה

 יכול ש״אני״ האשליה את וגגמפ האמצע דרך תרגול .שגויה השקפה היא גם ,אחרים״

 תפיסות את ,רדיקלי באופן ,מחדש ארגןמ אוה .היפךלו ,״להישאר״ יכולים ו״אחרים״ ״ללכת״

 .קיוםוה המרחב ,הזמן

 יותר אין אם אך ;[שנטידווה של] בפסוק מופיעה שהיא פיכ תקפה להיות יכולה שהשאיפה כך

 על אומר זה מה ,ריק ולכן כמותנה מזוהה שלהם הטבע אם ,יצורים יותר אין אם ,מרחב

 ?ש״ישאר״ ה״אני״

 

 - ״הלך״ ה״אני״ גם ,מהותית מציאות אין קיוםול למרחב ,שלזמן שכשיודעים היא האירוניה

 .גטהאטטה :לככות הגיע ,לככות הלך
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 כך ,שמשתחרר האחרון האדם אהיהו ייתן ׳מי ,אומר טוב ״אדם ,פעם אמר מהרשי רמנה סרי

 שכל ייתן ׳מי ,יאמר חולם שאדם דמיינו !נפלא ׳.לפני להשתחרר האחרים לכל לעזור שאוכל

 ״.הזה החביב הפילוסוף מאשר הגיוני פחות אינו הזה החולם ׳.לפני יתעוררו החולמים

 יכול הוא עצמי-שקפתה מכל משוחרר כשהלב רק :הנושא את ותבפיקח מסכם שלו הניתוח

 .מדויק איזון דרוש ;למציאות עצמו את התאיםל

 

ָראג רא'ואגב  :דומה הבנה בטאיםשמ קטעים מוצאים אנו ,סוטרה ָפאַרִמיָטא ָנא'פְּ

 

 יצורים אקח ״אני :כך חושב הטשהטטהאג ברעיון להחזיק לך אל ?חושב אתה מה ,סובהוטי

 שנלקחים חיים יצורים קיימים לא בעצם כי ?ומדוע .כך תחשוב אל ,סובהוטי ״.מעבר לא חיים

 אז ,הטטהאגטה ידי על מעבר אל שנלקחים חיים יצורים היו לו .הטטהאגטה ידי על מעבר אל

 של הקיום ,סובהוטי .חיים ושל ,חיים יצורים של ,אחרים של ,עצמי של קיום היה לטטהאגטה

 אליו מתייחסים פשוטים אנשים אבל ,עצמי של קיום איננו האגטההטט מדבר עליו העצמי

 .עצמי של קיום כאל

 

 את לראות היא החוכמה שלמות .היצורים כל את מצילים אנו יצורים שאין ההבנה ידי עלי

 אין ,טנאהר אין ;אחר דבר ולא העצמי איננה האמת ,דבר של בסופו :הזו העובדה

 יסוד את גם נטפח כאשר רק ,לחמלה נוטה שהלב למרות .מוות אין ,לידה אין ,בודהיסטווה

 .אמיתית רוחנית להגשמה נגיע החוכמה

 

 התכונות את להכיר עלינו ,כולם עם ביותר שמיטיבה להגשמה להגיע שכדי מראה סיוןיהנ

 כדי נהאלניב להגיע מכוונים - חכמים טיפוסים אנחנו אם .אותן לאזן כיצד וללמוד שלנו

 .ודברים אנשים כלפי נטותל עלינו .חמלה לטפח עבורנו חיוני - אפשרה ככל מהר להשתחרר

 ״,צלויני האחרים שכל עד להישאר ״עלי ,ומרגישים ,אלטרואיסטים טיפוסים אנחנו אם ,או

 .הדברים ריקות כלפי נטותל עלינו

 

 הם ;זה את זה משלימים הם .הריק ואת האינסופי את מקיימים ,האמצע דרך של באיזון

  .זה את הז מאזנים

 

 ״?קיימת באמת היא ״האם

 להעביר כדי רבים מורים גם הגיעו ,למצגות דיונים בין .בברלין בודהיסטית ועידה :התפאורה

 ואחת-לעשרים השבח את לימד הוא ;מכובד טיבטי לאמה הוא הבכירים אחד .סדנאות

 .והתשובות השאלות זמן הגיע עכשיו .הטארות

 

 ,שבורה באנגלית שואל הוא .הדיבור רשות את קשמב קמטים חרוש ומצחו צעיר אדם

 מוכן אני .ספקות לי יש אך לתרגול מחויב אני .רבות שנים זה שלך תלמיד אני ,״רינפוצ׳ה

 ליבי בכל אותם לעשות לי קשה אך ,הקידות את ,הויזואליזציות את ,הפוג׳ות את ברצון לבצע

 אדם שהיא כאילו מדבר האת לפעמים ?קיימת באמת היא האם ,טארה :הזה הספק בגלל

 אמצעי רק או ,סידהיהאמוג הבודהה של החוכמה שהיא אומר אתה לפעמים אך ,אמיתי

 באמת טארה האם ,רינפוצ׳ה ,אז .מאמצי את מכפיל הייתי ,בבטחה לדעת יכולתי לו .מיומן

 את לפגוש כדי מבטו את מרים ואז ,רגעים מספר חושב הלאמה ״?קיימת איננה או ,קיימת

 ״.אמתית איננה שהיא יודעת ״היא ,עונה הוא .פניו על מתפשט חיוך .השואל של עיניו
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 איזון אלא מחשבה לא

 גם יכולים אנו אך ,דף שם ויש קורא כאן שיש לראות יכולים אנו ,תובנה של הזה מהמקום

 .מהותית מציאות לזה אין .תודעה דפוסי אלא אינו זה שכל לזהות

 

 כך - השקפה בשום להיאחז מבלי -  צורות של זה חקבמש בעדינות להחזיק שנלמד ככל

 בדרך ןאמוה על מוותרים לא אנו .זאת להרגיש נתחיל .יותר גדולה התכווננות תהיה

 היתרונות על חושבים אנו .אחרת שבחרו אלה את מגנים לא אנו אך ,עלינו המועדפת

 ומוכנים ותשאל שואלים גם אנו אך ,מכירים וחנשאנ והעקרונות מהתרגולים שנובעים

 .בגישה שינוי על מצביעה החוכמה אם ,שונה באור םלראות

 

 יודעים אנו בזמן בו אך ,כנות של אחוז במאה שבחרנו הרוחניים לתרגולים מתחייבים אנו

 כפי .לגמרי מהות חסרות - דרומיות או צפוניות - האלה הקונבנציונליות הצורות שכל

 כאן אין ,נזירות או נזירים כאן ״אין ,שלו מנזרב למליאה ,לפעמים ,אומר היה צ׳ה ןאהשאג׳

 ״!ריק זה !וואנג .לוהכ זה - מוסכמות צורות ,השערות רק הם אלה כל ;בתים בעלי או בעלות

 

 או ןמתו להיות עם קשר שום לכך אין .מאד מעודנת כתחושה האמצע דרך את להעריך ניתן

 ממנו הציר ,התנועה מרכז את המהווה הנייחת הנקודה היא .המטוטלת  קשת של באמצע

 היכרות לנו יש .בשלמות מאוזנים להיות זה מה יודעים אנו ליבנו בלב .המטוטלת נעה

 ניתן בה הדרך זוהי .מבטחנו את בו תתול טפחל עלינו זה ואת ,זה עם אינטואיטיבית ,עמוקה

 .רמוניההה שורש את ולממש למצוא

 

 זה מה אבל ,״כן .יותר לדייק כדי להיאבק עדיין עשויה ההגיונית התודעה ,זאת שאמרנו אחרי

 ״!?בדיוק

 

 כבר ,האמירה כדי תוך אפילו אבל ״!מושלם ״זה ,אומרים אנו אותנו מרגש מוסיקלי כשקטע

 ,״הי ,ענה הוא ״?זאג׳ זה ה״מ ,ארמסטרונג לואיס את כששאלו .ההרגשה את איבדנו כמעט

 ״.תדע לא לעולם ,שואל אתה אם

 

 .ומהדהדת טהורה הרמוניה של ,איזון של ,למילים שמעבר כותאי אותה היא האמצע דרך
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 מתוך הקדשה בתי
 חיי לאורח המדריך"

   "הבודהיסטווה
 

 שנטידווה
 

 

 מין הלוייס: תרגום
 

 

 אתר ידידי הדהרמה :מקור

 
 

* * * 
 

     
 ,עלי התודעהלּו כל ב

 כל הסובלים בגופם ובנפשם

 יזכו באוקיינוס של אושר ושמחה

 .בזכות חסד זה שצברתי

 

 לו לא יסבול איש

 יחלה או יעשה רע

 לא יפחד ולא ימעיט בערכו

 .בגלל תודעה השקועה בדכדוך

 

 ,לו יראו העיוורים מראות

 ,לו ישמעו החירשים צלילים

 וכל מי שגופו כורע תחת עול

 .ותיו במנוחהיחדש את כוח

 

 ,לו ישיגו הערומים מלבוש

 ,והרעבים מזון

 לו ימצאו הצמאים מים

 .ומשקה טעים שירווה את גרונם

 

 ,לו יזכו האביונים בשפע

 ,ומי שתש כוחם מצער יתמלאו שמחה

 ,לו יהיו למיואשים תקווה

 .אושר מתמיד ורווחה

 

 

 

 
 

 לו ירדו הגשמים בעתם

 ,ויהיו היבולים מצויים בשפע

 לו יועילו התרופות

 .והתפילות המיטיבות תשאנה פרי

 

 לו יירפאו כל החולים והסובלים

 ,במהרה ממכאוביהם

 לו ייעלמו כל המחלות מן העולם

 .ולא יופיעו עוד

 

 לו יחדלו הפוחדים לפחד

 ,וישוחרר כל מי שכבול

 כוחלו יינתן לחסרי הישע 

 .ובני האדם יבקשו להיטיב זה עם זה

 

 כל עוד יש חלל

 וכל עוד חיים בו בעלי תודעה

 לו אמשיך להתקיים גם אני

 .כדי למגר את סבלות העולם

 

https://www.dharma-friends.org.il/
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     כנפי הבודהיסטווה
   ואנה מייסי'ג

 

 ה מוזסשול: תרגום

 

 

 bodhisattva/-the-of-wings-https://www.buddhistinquiry.org/the                         :מקור
 

     
. המעורב חברתית היא מהדמויות הבולטות בתחום הבודהיזם, (Joanna Macy) ואנה מייסי'ר ג"ד

והחלה , כשעבדה עם פליטים טיבטים בצפון הודו, 7111ואנה פגשה את הבודהיזם לראשונה בשנת 'ג

עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בחיבור בין לימוד . ללמוד עם מורים טיבטים מאסכולת הקאגיו

היא  שאותה, (general systems)ההתהוות המותנית הבודהיסטית לתאוריית המערכות הכללית 

שמחברת בין אקטיביזם חברתי the Work That Reconnect -  -פיתחה לשיטה אקולוגית מקיפה 

 .לעבודה רוחנית
 
 

* * * 
 

 

האחת היא כמו מסע אל מחוץ לעולם . בכל מסורת נראה שהמסע הרוחני מוצג בשתי דרכים

אותה בתוך , בו בזמן. לתחום קדוש של אור נצחי, המבולגן, השבור, הסבל הלא מושלם

לתוך העולם  –המסע הרוחני גם נחווה ומוצג כמסע הישר אל לב ליבו של העולם , מסורת

 .לגלות את הקדושה –קלקול וחוסר שלמות , הזה של סבל

 

הייתה עדה לתנועה שתבעה מחדש את המסע אל ליבו  21-המחצית השנייה של המאה ה

לנתיב העולה  לתחומים של , אנחנו עדיין אסירי תודה לממד האנכי המסורתי. של העולם

מחומר אל תודעה , מהגס אל הקדוש, התנועה מהחושך אל האור, אושר עילאי נטולי זמן

, או אולי אפילו ירידה, אך בזמננו תנועה עולה זו מאוזנת על ידי  תנועה אופקית יותר. טהורה

כפי  .לדעת את היופי שבו ואת הסבל שבו, כדי להיכנס באופן מלא אל העולם כפי שהוא

יש בתקופתנו כמיהה גדולה לקדש מחדש את , שאפשר לראות משפע הספרים וההוראה

 .החיים  הרגילים

 

מסכנים את עבודתם ולפעמים , אני רואה בכל העולם אנשים שמסכנים את הנוחות שלהם

הם מעמידים . כדי לפעול לטובת יצורים אחרים ולהגן על החיים בכדור הארץ, את חייהם

נראה שהרעב להבנה רוחנית של מה , ובין פעילים אלה. שבורים והמנושליםעצמם לשירות ה

העימות . בכל שעה, בכל יום, גדל בכל שבוע, ולתרגול רוחני שיחזק אותם, שהם עושים

חירות מהמכשולים ומהכפייתיות  –שלהם עם סבל מזין את החיפוש שלהם אחר התעוררות 

סוג זה של שחרור לא מוציא את . שליהמשנאה ומא, שחרור מחמדנות, של העצמי הנפרד

 .זהו שחרור לתוך פעולה! אלא מכניס אותו הישר פנימה, האדם מהעולם

 

כך אני מהדהדת את קארל יונג כשהוא אומר שתפנית מרכזית בזמן שלנו היא מראיית 

. זה משנה הכול, בעיני. לראייתה כמסע לקראת שלמות, הרוחניות כמסע לקראת מושלמות

במקום לשמור מרחק מהעמל הכרוך בהיאחזות ובטיפוס על . רגיש כיציבה אחרתזה אפילו מ

 .התנועה היא לפרוש את הזרועות ולחבק אותה ממש כאן, סולם אל הקדושה

https://www.buddhistinquiry.org/the-wings-of-the-bodhisattva/
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בבודהיזם . תנועה זאת אל ליבו של העולם קשורה לבודהיסטווה, בהיסטוריה הבודהיסטית

היו . ם הקודמים של הבודהה גוטמההמונח בודהיסטווה מתייחס לחיי, התהרוואדי, המוקדם

אלה המאפיינים של . ובכל אחד מהם הוא תרגל והירבה חמלה וחוכמה, לו חיים רבים

והוא פיתח יכולות אלה לא . חמלה ותובנה של החיבור ההדדי בין כל היצורים: בודהיסטווה

אה שלי להנ, כנראה, רבים מכם שותפים. אנושיים-אלא גם בחיים הלא, רק בחיים האנושיים

בהם מוצגות דוגמאות מופלאות של , בהם מסופר על חיים קודמים אלה, טקה'מסיפורי הג

ויועץ , אך גם סוחר ונסיך, או נחש, או פיל, בחלקם בודהה היה ארנב. אומץ ושל חמלה

 .למלכים

 

מובנת , ההתהוות המותנית, התורה המרכזית של הבודהה, עם הופעת הבודהיזם המהאיאני

בהינתן שאנו הולכים , הו: "יש הכרה מהדהדת, כשזה קורה. וניות מחודשותבהערכה ובחי

זהו טבענו  –כולנו בודהיסטוות . אנו שייכים זה לזה, ביחד קשורים הדדית באופן רדיקלי

 .זה מסר עיקרי בסוטרות שלמות החוכמה שחונכות את המהאיאנה." האמתי

 

, יסטווה טיפוסיות הופיעוצורות בודה, ככל שהמסורת הבשילה לאורך מאות שנים

כשאתם חושבים על . הן ממש זמינות; אפשר לקרוא להן בכל עת. כבודהיסטוות שמימיות

אתם נותנים כבוד ליכולת שלכם , התגשמות החוכמה, ושרי'הבודהיסטווה השמיימית מנג

, כשאתם פונים לזה שמקשיב, או שאתם חווים את החמלה של עצמכם. עצמכם לחוכמה

אתם , סאמאנטאבהאדרה, כשאתם פונים לבודהיסטווה של הפעולה, או. רהאוולוקיטשוו

, כשאתם פונים לבודהיסטווה קשיטיגארבהה, או. נוגעים ביצירתיות ובאומץ של עצמכם

-אתם מגלים את היעדר, שאינה חוששת לרדת לעמוק הגיהינום למען אלה שסובלים שם

 .הפחד שלכם עצמכם

 

לסמל ולעורר את היכולות של הלב והתודעה  –אלה  שמימיותזאת המתנה מבודהיסטוות 

כשאנו לומדים לראות את עצמנו ואת . לייצג את מה שכולנו רוצים לצפות מעצמנו, האנושיים

 –אנו מוצאים יותר השתוות נפש ביחסינו עם העולם שלנו , האחרים כבודהיסטוות בפוטנציה

כך . אלא להיפתח ולנוע לתוכו .לא להירתע ולהיסגר מהעולם; לא להיבהל מהבלגן ומהכאב

 .וגם סוג של חגיגה, שיש גם חוסר פחד

 

היא נוכחת מאוד . בכל האסכולות של הבודהיזם, בעצם, ההתנהגות של הבודהיסטווה נוכחת

למרות שאין משתמשים שם במושג (. the Way of the Elders)דרך הזקנים , בתהראוודה

ארץ , גיליתי זאת כשחייתי בסרי לנקה .התנהגות הבודהיסטווה נראית ומוזמנת, הזה

, תנועה בהשראה בודהיסטית, (Sarvodaya)ועבדתי עם תנועת סרבודאיה , תהראוודית

 . שפועלת באלפי כפרים ומפתחת קהילות
 

ונים האימ. עברתי אימונים שמיועדים לעובדים בכפרים, בשנתי הראשונה עם הסרבודאיה

או לאיזה עומק יש , או דרכים לארגן מועצות כפריות, פיתוח-כללו לא רק כללים להלוואות

שמחה , (קרונה)חמלה , (מטא)הם כללו תרגול התכוונות אוהבת . לחפור את השירותים

" המשכנות העילאיים"ארבעת  –( אופקהה)והשתוות הרוח ( מודיטה)בשמחת האחר 

. לתרגל אותם וכיצד לראות בהם משאבים לשינוי חברתילמדנו כיצד (. ויהארה-הברהמה)

 .כלים של בודהיסטווה להימצא בלב העולם, בבירור, אלה הם

 

https://www.sarvodaya.org/
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כיצד ", קבוצה של ברהמינים באה לבודהה ושאלה אותו. כך התחילו תרגולים אלה, למעשה

הם חשבו " ?הברהמלוקה, מגיע לגן העדן, האטמן, מבטיח שהעצמי, מורה נכבד, אתה

אך הבודהה . כי היה ידוע שהוא גם כופר בטקסים וגם סולד מהם, לו אותו בשאלה זושהתקי

כי באותה תקופה הם , מה שהיה נכון –" אני לא אוהב טקסים, טוב", הוא לא אמר. היה חכם

הוא ." בעצם אני לא בטוח שיש אלוהים בשמים, טוב", הוא גם לא אמר. היו יקרים ומלאי דם

, והוא לימד את ארבעת המשכנות העילאיים." אז אומר לכם, עתאתם רוצים לד", רק אמר

, למעשה, אז. שמובילים אתכם ללב המציאות, מודיטה ואופקהה, קרונה, את תרגולי המטא

אתם מביטים בכל אחד בעיניים אלה ; אתם מתרגלים התכוונות אוהבת זאת. אתם בגן עדן

 .אתם בבית. אחר ללכת אליוואין שום מקום , של שמחה ושל השתוות הנפש, של חמלה

 

יתה כזאת יבמחצית המאה האחרונה ה. דהרמה-השביל ללב העולם נמצא בכל הבודהה

 Engaged" בודהיזם מעורב"נהאט האן כינה בתחילה יק תפעלתנות סביב מה שמורה הזן 

Buddhism)) ,בכול אופן . עד שהיו כאלה שתהו אולי זו דרך חדשה בהתפתחות הבודהיזם

 .The)בהם -לגעת-שאין-המנהיג הגדול של אלה, אמבדקאר. ר.ר ב"זה מה שד

Untouchables) כשהמיר דתו לבודהיזם יחד עם חצי , אמר לפני ארבעים וחמש שנה, בהודו

, (("Nava-yana"" יאנה-נבה"ה, הוא אמר שמאורע זה ישיק רכב חדש. מיליון מאנשיו

האופן בו אנו . כל חיינו שבאמצעותו ניישם את הצד המעשי של תורת הבודהה למשך

 .יאנה הזו-הם מרכזיים בנבה, הכבוד והחירות שאנו מעניקים זה לזה, מתייחסים זה לזה

 

מהן הדרכים בהן אנו יכולים לחיות בעולם ? בחיים שלנו, מה המשמעות של כול זה בעבורנו

צע להישאר יציבים וחזקים באמ, להיכנס בחופשיות ובשלמות ללב הדברים, כבודהיסטוות

זו . ואחת המשמעותיות היא פשוט להיות יחד בנוכחות, יכולות הבודהיסטווה רבות? הסערה

בלי לרצות להיות במקום , בעיניים פקוחות ובאוזניים קשובות, היכולת להיות כאן באופן מלא

ועם חלוף . זה להיות בעולם כפי שהוא. אחר ובלי להשוות למקום שבו אתם מעדיפים להיות

את : אמינה יותר ויותר שזו התרומה הגדולה ביותר שאנו יכולים להעניקכל שנה אני מ

אפילו לא את נדיבותנו , לא תכניות או אסטרטגיות גדולות, לא את הפקחות שלנו. נוכחותנו

 .שאין בלתה, אלא את נוכחותנו המוחלטת –ואת השלווה שלנו 

 

היאטם ולא לראות ולא יש כל כך הרבה התרחשויות בעולמנו היום שגורמות לנו לרצות ל

. אך אני חושבת שזוהי הסכנה הגדולה ביותר של תקופתנו. קל להיסגר לנוכח הסבל. לשמוע

האדמה , לא שינוי האקלים או זיהום הימים, הסכנה הגדולה ביותר איננה הנשק הגרעיני

 .ולא מלחמות של רצח עם שניצתות, לא העוני של יותר ממחצית האוכלוסייה בעולם, והאוויר

הסכנה הגדולה ביותר היא המוות של . ולא היכחדות מינים, זה לא היעלמות של תרבויות

אנו פוחדים שלא נוכל . אלא מתוך פחד, זה נובע לא מתוך אדישות. הלב ושל התודעה שלנו

או שניתקע בתוך , אנו פוחדים שנתרסק בגלל הכאב. אם ניקח הכול לתוכנו, לעמוד בכך

 .הייאוש לעולמים

 

הינו בעל ערך  –הישירה , הוויפסנא הפשוטה –שר בו אני מוצאת שתרגול הוויפסנא זה ההק

תשומת לב מוחלטת , (ביסוס תשומת הלב)לראשונה למדתי אותו כסטיפטהאנה . לאין שיעור

ציון התעוררות ; ושיבה, הבחנה מתי אתם מתחילים לשוטט; שימוש בנשימה: רגע-אחר-רגע

אתם מגלים . רק להיות נוכח בהם. התחושות והרגשות ,המחשבות והאובייקטים המנטליים

מבלי שיהיה לכם צורך לאשר את מה , שאתם מסוגלים לשבת שם ולהיות נוכחים בכל
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ללא קשר , הנוכחות בתוך משהו ללא תנאים, זהו מעשה של אומץ ושל חירות. שמופיע

 .וך עולמנואנו זקוקים לזה כדי להיות נוכחים בת. לעובדה שאתם אוהבים אותו או לא

אנו לומדים על מצב , Graduate Theological Union-בקורסים שאני מלמדת בברקלי ב

וזאת הסיבה שאני דואגת ; קוראים דוחות על המשבר האקולוגי והחברתי העולמי, עולמנו

הסטודנטים מתחייבים לתרגול ויפסנא יומי כדי ללמוד כיצד . לכך שגם נעשה מדיטציה

כשכל הזבל , לעצמכם, אם אתם מסוגלים להיות בנוכחות יציבה. יבלהתמודד עם מידע מכא

אז אתם יכולים גם להיות נוכחים לעובדות של כליית , הפנימי עולה בישיבה במדיטציה

הנוכחות הבלתי מותנית הזו . ולכל הטירוף שמתרחש בעולמנו היום, היערות והכחדת המינים

באוזניים , פשוט להיות שם בעיניים פקוחות. היא הפעולה הראשונה והחיונית שעלינו לעשות

 .כל השאר נובע מזה. בלב פתוח, פתוחות

 

הבודהיסטווה מתוארת , כתבי שלמות החוכמה, בטקסטים המוקדמים ביותר של המהאיאנה

סוטרות אלה מסבירות באריכות שלבודהיסטווה אין מקום . כמתעופפת עם שתי כנפיים

השקפה או רכוש שהיא יכולה לומר שהם , אדמה מפני שאין בנמצא אף לא פיסת, לעמוד

כפי שאנו מבינים , או כל ביטחון, או זהות שאינה משתנה, אין גם עצמי מוצק. בבעלותה

אם אתם מתייחסים ברצינות להוראת , איזה בטחון עשוי להיות בעבור בודהיסטווה. ביטחון

 ?הבודהה על טיבעו של העצמי

 

חלל "עפים ב –קום לעמוד בו מפני שהיא או הוא עפים הבודהיסטווה אינה זקוקה למ, ובכן

ושתי הכנפיים בעזרתן הבודהיסטווה עפה הן החמלה . של שלמות החוכמה" העמוק

אתם רק עפים , בטוחים ונינוחים, מקום בו אתם מוגנים, במקום לחפש נמל בטוח. והחוכמה

 .גבוה עם שתי הכנפיים אלה ושמים מבטחכם בהן

 

הוא אומר שאם אתם מנסים לתפוס מים . החוכמה של חוסר הביטחון אלן וואטס דיבר על

, אך אם אתם מאפשרים למים לזרום. וכך גם החיים. המים נעשים מעופשים, ולהחזיק בהם

שעוזרת לי להתמודד עם הצער של , המודרה הפרטית שלי. הם נשארים רעננים ונוצצים

אצבעותיי ולדמיין מים שזורמים  לרווח את: היא זאת, פרידה ממקומות ומאנשים אהובים

זה מה , על פי תורת הבודהה. ונשארים רעננים תוך תנועתם, נוצצים ונוגעים באור, דרכן

איננו עצמי .  זרם של תודעה, vinnana-sotaוגם . bhava-sota, זרם של הווייה, שאנחנו

קום בטוח ללא מ, וכך. ללא מקום להתנחל בו, אנו זורמים כמו מים; קבוע ובלתי משתנה

 .עפה עם כנפי החמלה והחוכמה –הבודהיסטווה עפה , לעמוד עליו

 

אחת מהן לא . חמלה ותובנה של התהוות הגומלין של כל התופעות: אנו זקוקים לשתיהן

אנו זקוקים לחמלה מפני שפתיחות זו לכאב העולם מספקת את הדלק הדרוש . מספיקה

חמלה , אבל. ת את מה שעליכם לעשותלעשו, להניע אתכם למקום בו אתם צריכים להיות

לכן אתם זקוקים לכנף . יכולה לכלות אתכם, ללא הבנה ואמון בקשר ההדדי בינינו, כשלעצמה

בלתי ניתנים להפרדה זה , החוכמה שיודעת עד כמה אנו שזורים ברשת החיים, האחרת

הקו שבין מפני ש, חוכמה זו מזכירה לנו שאין אנו עוסקים בקרב בין הטובים לרעים. מזה

זה מלמד אותנו שאנו כל כך מחוברים הדדית ושלובי קיום . הטוב לרע עובר דרך כל לב אנושי

. עד כדי כך שאפילו למעשה הקטן ביותר מתוך כוונה בהירה יש השלכות על רשת החיים

היא ; לטובת כל היצורים, אבל החוכמה כשלעצמה אינה מספיקה כדי להניע אותנו קדימה

 .ואז אנו עפים. הלב של החמלה-פותחת, יציבהזקוקה לפעימה ה
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אתם רואים מודרות , כשמביטים בתנועות ידיהם של נזירים טיבטיים בזמן תפילתם

אין אנו יכולים . הן מתקשרות זו עם זו בתנועה. שמתארות את הריקוד של החמלה והחוכמה

ר ההדדי כשאנו נפתחים לכאב העולם אנו מגלים את הקש. לקבל את האחת ללא האחרת

 .אנו מרגישים את הסבל, וכשאנו נפתחים לשייכות ההדדית שלנו. שלנו

הן שתי הכנפיים . ומעצימות זו את זו, כך חמלה וחוכמה שייכות זו לזו. איננו נסגרים מפניו

 .של הבודהיסטווה

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 בפייסבוק' בודהיזם בישראל'-הצטרפו ל
 

 

 
 

 

 אילן לוטנברג , אבי פאר: המייסדים

 משה בראל, מירית לוטן ,עדה אבשלום, דורון מלכא, מרב ראט, אילן לוטנברג :מערכת

 אלה זוהר    :מרכזת קבוצת פייסבוק  גל ברנדר :מרכז הפרסומים באתר ענת הירש  :מנהלת האתר  

 

 

 

 בודהיסטווה הינו זה אשר יש חמלה בתוכו או בתוכה "

 . ושביכולתו לגרום לאדם אחר לחייך או לעזור למישהו לסבול פחות

 ."תנו מסוגל לכךכל אחד ואחת מאי

 

 . בודהיסטווה אינו צריך להיות מושלם"

 . כל מי שמודע לנעשה ומנסה להעיר אנשים אחרים הינו בודהיסטווה

  ."עושים כמיטב יכולתנו, כולנו בודהיסטוות

 

  האן טנהא תיק

https://www.facebook.com/groups/107311892646151

