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פַּ נְ יַּא (חוכמה)
השלמות של החוכמה
(פניא-פארמי)
בהיקהו בודהי
תרגום :גיתית שריקי
מקורhttps://bodhimonastery.org/a-study-of-the-paramis.html :
בהיקהו בודהי הוא נזיר ומלומד בודהיסטי יליד ניו יורק ,ארה״ב .בהכשרתו האקדמית הוא בעל
תואר ד״ר לפילוסופיה .הוא הוסמך לנזירות מלאה בשנת  1973בסרי לנקה ,שם הוא שהה במשך
24שנים ,וכעת הוא חי במנזר צ׳וואנג ין במדינת ניו יורק.
בהיקהו בודהי אחראי לפרסומים רבים של הכתבים הבודהיסטיים ,כמחבר ,מתרגם ועורך ,ביניהם
התרגום המלא של אוסף הדרשות הבינוניות (מג׳הימה ניקאיה) ואוסף הדרשות הממוספרות
(אנגוטרה ניקאיה(.

***
אר ִמי):
השלמות של החוכמה (פַּ נְ יַּא-פַּ ַּ
מי ייתן וחוכמתי תגדל ותהיה עצומה כחלל ,עמוקה כאוקיינוס וזוהרת כשמש ,תפזר את אפלת
הבורות ותאיר את טבעם האמיתי של כל הדברים.
בפרשנויות של מסורת הפאלי ,חוכמה או פַּ ְניַּא היא הרביעית ברשימה של עשר הפארמיטות.
לדעתי הרשימה הזאת קצת לא מאורגנת .הרשימה במסורת הצפונית [המהאיאנה] מציגה
סדר הגיוני יותר שבו רצף הפארמיטות כולו מתקדם ומגיע לשיאו בשלמות של החוכמה .לכן,
בשיחותיי ארגנתי מחדש את הרשימה במסורת הפאלי והעברתי את הפארמיטה של החוכמה
מהמקום הרביעי למקום העשירי .אני מאמין שהשינוי הזה מתיישב עם דבריו של הבודהה
שמכל הגורמים המביאים להתעוררות ,החוכמה עומדת בראש כולם .גם בחמש היכולות
הרוחניות ( ִאי ְנ ְד ִריָה) ,אנו רואים שארבע האחרות מגיעות לשיאן בפניא ,חוכמה .יש לנו אמון,
חיוניות ,תשומת לב וריכוז – אלה הן ארבע היכולות הבסיסיות ובראשן ,ככתר ,פניא-אינדריה,
היכולת של החוכמה.
בין עשר הפארמיטות ,חשיבותה של החוכמה רבה כל כך מאחר שהיא גורם מנחה לכל
האחרות .סוטרת הפרג'נאפארמיטה הגדולה בסנסקריט מחזקת את ההבנה הזאת – נאמר
בה ששאר השלמויות זוכות להיקרא שלמות או פארמיטה כאשר הן נתמכות ומאוששות על-
ידי פרג'נאפארמיטה ,השלמות של החוכמה; כשהן אינן נתמכות בחוכמה הן אינן יכולות
להיקרא פארמיטות או שלמויות.
בתחילת האימון שלנו בדרך הבודהה עלינו לטפח את כל האיכויות האחרות ,כמו נדיבות ,מוסר,
סבלנות וכל השאר כצעדי הכנה לפיתוח של חוכמה .כשחוכמה מופיעה ,היא מחזיקה באיכויות
אחרות כמו נדיבות ,מוסר וסבלנות והופכת אותן לשלמויות רוחניות .החוכמה היא שמאמצת
אותן ,מקיפה אותן וחודרת אליהן ,וכך הופכת אותן לאיכויות היכולות להוליך להתעוררות
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ולשחרור .ללא התפקיד המנחה של חוכמה ,הפארמיטות או האיכויות האחרות יהיו לא יותר
מסגולות אקראיות ,ולא איכויות המביאות להתעוררות .חוכמה ללא שאר הסגולות לא תהיה
חוכמה כלל ,אלא רק פיקחות אינטלקטואלית .כשהחוכמה מאמצת אליה את שאר האיכויות
ומדריכה אותן ,הן נעשות לחלק בלתי נפרד מדרך הבודהה המביאה להבנה העמוקה ביותר
של ההתעוררות ולהגשמה של שחרור מלא .כשמתלוות לחוכמה שאר האיכויות המיטיבות,
היא נעשית אצילה ונשגבת ,חוכמה שמאירה בזוהר את אופיינו ואת התנהלותנו.
הדרך להתעוררות אינה קו ישר ,היא נפרשת כספירלה .בתרגול עצמו ,הדרך של הבודהה חגה
סביב סביב .אבל תנועה מעגלית זו שונה מהתנועה במעגל הסמסארה ,מעגל הלידות והמיתות.
במעגל הסמסארה ,לידה מוליכה למוות ,ואחרי המוות באה לידה חדשה; התהליך הזה נע
סביב סביב ללא תכלית ,ואנו שבים ופוגשים בסבל פעם אחר פעם בלי שנשיג דבר שייטיב
איתנו לאורך זמן .לעומת זאת ,את דרך הבודהה אנו יכולים לראות כמעגל שיש בו שלושה
ממדים .במילים אחרות ,זוהי ספירלה הנעה במעגליות והתנועה הזאת מוליכה אותה גבוה
יותר ויותר .אנחנו מתחילים באמון ,שלרוב מתלווה לו זיק של חוכמה או של תובנה בנוגע
לטבעם האמיתי של החיים .מּונעים בכוח האמון הזה ,כשתודעתנו מוארת לרגעים בניצוץ
החוכמה ,אנחנו מאמנים את תודעתנו בפיתוח איכויות מוסריות שונות כמו נתינה בנדיבות,
שמירה על כללי האתיקה ,התכוונות אוהבת וחמלה ,ומתרגלים מדיטציה.
התרגולים האלה מולידים נטיות מיטיבות בתודעה ,ונטיות מיטיבות אלה מטהרות את התודעה
מהעולם הרודני של הזיהומים הגסים .כשהן צוברות כוח ,הן גורמות שמחה ואושר; הן מביאות
שלווה ובהירות .כל הנטיות המיטיבות האלה הן המסד ,הקרקע לחוכמה המתעוררת ,הנעשית
בהירה יותר ויותר עד שהיא מציפה את התודעה באור ,כמו זרקור בלילה אפל .החוכמה הזאת
תאמץ אליה אז את שאר האיכויות המיטיבות ותהפוך אותן לפארמי או פארמיטות; שלמויות
רוחניות במובן האמיתי של המילה .אז יבשילו יחד בהדרגה החוכמה ושאר האיכויות
המיטיבות ,יזינו ויחזקו זו את זו ,עד שיגיעו למימוש עם ההגשמה של התעוררות ושחרור
מלאים.
בהדגישה את החוכמה כמפתח להתפתחות רוחנית ,תורת הבודהה היא ייחודית בין הדתות
הגדולות בעולם .הסיבה לחשיבותה ולמרכזיותה בבודהיזם היא מפני שהבודהה ראה בבורות
את המקור העמוק השורשי ביותר לסבל האנושי .שחרור לא יכול להיות מושג על-ידי אמונה
ודבקות; הוא לא יכול להיות מושג על-ידי סגידה לבודהה ,ואי-אפשר להשיגו על-ידי טקסים
פולחניים .דרכים אלה יכולות להיות מועילות כביטויים של אמונה ודבקות ,והן יכולות ליצור
מצבי תודעה מיטיבים .ואולם בסופו של דבר השחרור תלוי בתובנה אישית ישירה במה שנוגע
לטבעם האמיתי של הדברים ,לאופן קיומן של התופעות .תובנה כזו היא פעולתה של החוכמה.
בדרשה על ארבע האמיתות הנאצלות הבודהה אומר שהשתוקקות היא המקור לסבל .אין
להבין את האמירה הזאת במונחים אבסולוטיים מפני שהמטרה שעמדה לנגד עיניו הייתה
מעשית .עלינו להבין שגם להשתוקקות יש סיבה עמוקה יותר ,והסיבה הזאת היא ּבּורּות .בורות
והשתוקקות ,שתיהן יחד אחראיות להרבה יותר מסבל בחייו של אדם יחיד מלידתו עד מותו.
יחד ,בורות והשתוקקות כובלות אותנו לסבל חסר ההתחלה של הסמסארה ,מעגל הלידות
והמיתות המסתובב עידני עידנים .לכן ,אם אנחנו רוצים להשתחרר ממעגל הסמסארה ,עלינו
להתגבר על תשוקה .אם אנחנו רוצים להתגבר על תשוקה ,עלינו לסלק את הבורות .האמצעי
לסלק את הבורות הוא חוכמה .חוכמה גוברת על בורות ומביאה עימה הבנה של מציאות
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שמעבר ללידה ומוות; היא מביאה שחרור [ממעגל הסמסארה] אל מצב שאין בו לידה ואין בו
מוות הנקרא ניבאנה.
באנגלית למילה 'חוכמה' יש משמעות כללית מאוד .בבודהיזם ,למילה פניא [בפאלי] או
פראג׳נה [בסנסקריט] יש מובן מדויק .פניא פירושה ידיעה וראייה של הדברים כפי שהם באמת,
ידיעה שיש בה הבנה ישירה של המאפיינים האמיתיים של תופעה .חוכמה היא הבנה עמוקה
בטבעם האמיתי של דברים .בדרך כלל אנחנו מניחים שאנו מבינים את הדברים כפי שהם,
בייחוד אם אנחנו נבונים ,ועוד יותר מזה אם יש לנו תארים אקדמיים .הבודהיזם אומר לנו שמה
שאנו מחשיבים כחוכמה או אינטליגנציה הוא רק אשליה .על-פי הבודהיזם ,הידע שאנו מתגאים
בו בדרך כלל הוא רק מידע רעיוני ,ידע טכני מעשי ,אבל אין הוא חוכמה אמיתית .בבודהיזם,
חוכמה אמיתית מתגלה בהיעדר חמדנות והשתוקקות ,בהיעדר שנאה וכעס ,בהיעדר גאווה
ויוהרה .היא גם מתבטאת באהבה ובחמלה ,בפשטות ובשביעות רצון ,בענווה ובחוסר אנוכיות.
אם אנחנו נוטים לחמדנות ,אם אנחנו מתרגזים על נקלה ,אם אנחנו מתנשאים ,אם אנחנו
חסרים אהבה וחמלה ,ואם התודעה שלנו מוצפת כל הזמן בכל מיני רצונות – נוכל לראות בזה
סימן ברור שאיננו יודעים מהי חוכמה אמיתית.
בכתבים הבודהיסטיים מדמים לפעמים את הבורות לערפל המטשטש את הראייה המנטלית
שלנו .לפ עמים משווים אותה לעכירות בעדשת העין (קטרקט) המסתירה מעינינו את חיינו
הרוחניים כך שאנו רואים דברים בדרך מעוותת ואשלייתית .בורות גורמת לנו לתפוס ,לחשוב
ולהבין דברים באופן מבולבל .הסוטרה הסינית על פרג'נאפארמיטה משתמשת בביטוי
’ ‘diantoumungxiangשמשמעו רעיונות הפוכים וכמו חלום.
חוכמה ,לעומת זאת ,יכולה לפזר את העננים ואת ערפילי הבורות .היא כמו העדשה שיכולה
לסלק את העכירות המסתירה מעינינו את חיינו הרוחניים .חוכמה היא שמאפשרת לנו לראות
את הדברים ישר ,כך שנוכל לראות ולהבין נכון את הדברים .והדברים שעלינו לראות אינם
סודות מסתוריים ואזוטריים ,אלא המציאות הנוגעת לחיינו שלנו ,הטבע האמיתי של חוויותינו.
העולם הזה של חוויותינו יום אחרי יום הוא הקרוב ביותר לעצמנו .אלה החוויות שלנו ,מיום
ליום ,שבונות את מה שאנו מכנים 'עצמנו' .אלא שטבען האמיתי של חוויותינו מיום אחד למשנהו
מוסתר ומעוות בגלל בורות .לכן אנחנו נעזרים בתורת הבודהה ככלי לחקירה שיטתית ,זהירה
ויסודית של חוויותינו .אנחנו משתמשים בגופנו ובתודעתנו כאובייקטים לחקירה שלנו .אנחנו
מנסים ,בהתמדה ובשיטתיות ,להבין אותם כהווייתם ,בדיוק ובבהירות .תהליך זה של הבנה
הנפתחת בהדרגה אל טבעו האמיתי של קיומנו הוא נתיב החוכמה המוליך לשחרור הסופי.
את טיפוח החוכמה צריכה להנחות מההתחלה השקפה נכונה .הבודהה אומר שההתפתחות
של הדרך כולה תלויה בהשקפה נכונה .כדי שתהיה לנו השקפה נכונה ,עלינו להקדיש תשומת
לב רבה לתיקון ההשקפות שלנו ,הגישות שלנו ,נקודות המבט שלנו .במסורת הבודהיסטית
נאמר שיש שלושה סוגים של חוכמה :חוכמה שנרכשת על-ידי לימוד ,חוכמה שנובעת מהרהור
עמוק (רפלקציה) וחוכמה שנולדת מטיפוח מדיטטיבי .בדרך כלל הם נתפסים כשלושה צעדים;
אבל אפשר לראות אותם כצעדים הבאים לא זה אחרי זה אלא כקיימים בו-בזמן ,וכל אחד מהם
מעשיר בהדרגה את האחרים .אני מעדיף לראות אותם בדרך השנייה ,אבל קל יותר להסביר
אותם כמתפתחים צעד אחר צעד.
כדי להגיע לחוכמה ,כדי להגיע להבנה נכונה ,הצעד הראשון הוא לרכוש חוכמה שמקורה
בלמידה .זו החוכמה שבאה מלימוד מעמיק של הדהרמה על-ידי מורים מוסמכים ,ומלימוד
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טקסטים ,דרשות ופרשנויות המגלות ומראות את טבען האמיתי של התופעות .בקאנון הפאלי,
יש בעיני חשיבות מיוחדת לכמה סוטות מהמג׳הימה ניקאיה [אוסף הדרשות באורך בינוני],
במיוחד מתוך הפרק על ויבהנגווגה ( ,)Vibhangavaggaדרשות מספר  ,149-144וחשובים
גם כמה מהפרקים מתוך הסמיוטה ניקאיה [אוסף הדרשות המקובצות] ,בייחוד הפרקים
העוסקים בהתהוות המותנית ,חמשת המצרפים 12 ,בסיסי החושים ,ארבעת היסודות או 18
היסודות ,והפרק האחרון העוסק בארבע האמיתות הנאצלות .כך שהצעד הראשון שצריך
לעשות כדי לפתח חוכמה הוא ללמוד היטב את הדהרמה .ככל שאנו לומדים את הדהרמה ,כך
נולדת בתודעה מעין חוכמה ,הבנה מושגית על טבעם האמיתי של הדברים.
כדי לחדד ולהעמיק את ההבנה שלנו ,עלינו להרהר במה שלמדנו .עלינו לחשוב על הנושאים
שלמדנו ,לחקור אותם ,לבחון את משמעותם ,להרהר בהשלכותיהם ,לחקור את הקשרים
ביניהם ולראות כיצד הם נוגעים לנו ,לחיינו .למשל ,כשאנחנו קוראים בטקסט על אַּ נַּטַּ א ,על
הרעיון של היעדר עצמי ,מהי בדיוק הכוונה במשפט  – Sabbe dhamma anattāכל הדברים
הם נעדרי עצמיות? כיצד הלימוד על היעדר עצמיות מתקשר למושגים בסיסיים אחרים
בבודהיזם כמו ארעיות ,או התהוות מותנית או ארבע האמיתות? איך נוכל לבסס את תקפותו
של על-ידי הסקה וחשיבה? אלה הם עניינים חשובים שיש להרהר בהם .כדי לפתח את
החוכמה הנולדת ממחשבה ,כדאי לעיתים קרובות לא להישאר לבד ומבודד ,אלא להיות דווקא
מעורב בשיחות דהרמה עם אחרים .כמעט בהכרח אנו מפתחים נקודת מבט אחת מסוימת
המותנית בהטיות שלנו ,בדעותינו הקדומות ובהנחות שהנחנו מראש; נקודת מבט שעוצבה
על-פי מה שכבר למדנו ,ניסיון העבר שלנו ונטיותינו המנטליות.
לכן ההבנה שלנו ,נכונה ומדויקת ככל שתהיה ,היא לרוב מוגבלת .כדי להרחיב אותה ,כדי
להיות מסוגלים לראות את אותו נושא מזוויות שונות ,טוב לדון בו עם אחרים; כך נוכל לראות
אותו גם מנקודת מבטם של אחרים ,שהתעצבה גם היא על-פי ניסיונם ,הנחותיהם המוקדמות
והבנותיהם .על-ידי הניסיון לשלב את ההבנה שלנו עם ההבנה של האחרים נוכל להגיע להבנה
רחבה ומקיפה יותר של הנושא .כשאנו דנים עם אחרים ,עלינו להיזהר שהדיבור לא יידרדר
וייהפך לוויכוח כעוס שבו אנחנו עומדים בעקשנות על דעתנו ורק מתווכחים עם אחרים בניסיון
להביס אותם ולהפגין את יתרוננו עליהם .כשאנו דנים עם אחרים ,ראוי תמיד לבוא בענווה ,עם
רצון ללמוד מאחרים; אך גם להיות ביקורתי ולא לקבל דברים באופן עיוור רק מפני שמישהו
אחר שאולי נראה בקי וסמכותי יותר ,אומר אותם.
תחילה יש לנו הבנה שנולדת מתוך למידה .עלי להוסיף שהלימוד כאן כולל לא רק את
הטקסטים שאנחנו קוראים אלא גם השתתפות בשיחות דהרמה עם מורים מוסמכים .כך ,עם
החוכמה שמקורה בלימוד ,אנחנו מפתחים חוכמה שנולדת מהתבוננות ,מחשיבה; חשיבה על
תוכני הלימוד ,ההרהור בהם ,ועל-ידי הרחבת נקודת המבט דרך דיונים עם אחרים.
במקום השלישי נמצאת בהאוונא-מיה-פניא ,חוכמה שנולדת ממדיטציה .מרגע שביססנו הבנה
בהירה של הדרשות (הסוטרות) ,וחידדנו את הבנתנו בעזרת מחשבה ,כעת ,כדי להמיר את
ההבנה המושגית שלנו לחוויה ישירה ,עלינו לאמן את התודעה לראות באופן ישיר את הדברים
שלמדנו וחידדנו .זה נעשה על-ידי תרגול שנקרא מדיטציה ,בהוואנה ,שפירושו טיפוח או
התפתחות .דרך מדיטציה אנחנו ממירים את ההבנה המושגית שלנו לידע ישיר ,לחוויה ישירה.
בדרך כלל אנחנו מתחילים באובייקט פשוט וממקדים בו את תודעתנו .זה כך מפני שהבודהה
אומר שחוכמה חווייתית נולדת מתוך ריכוז ,סמאדהי .כשהתודעה מוסחת וכשהיא נישאת על
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הגלים של חשיבה מושגית ,איננו יכולים להבין את הנושא לעומקו .כדי להגיע לתובנה ,עלינו
למקד את התודעה ,לאסוף אותה .לכן אנחנו בוחרים אובייקט למדיטציה ,לרוב אובייקט פשוט
כמו הנשימה ,הגוף כולו או איכות כמו התכוונות אוהבת .אנחנו מתרכזים ,מביאים את התודעה
אל האובייקט עד שהתודעה נעשית אסופה ,שקטה ,מאוחדת .באיסוף הזה של התודעה ,או
בהתמקדות ,התודעה מפתחת יכולת לראות לעומק האובייקט שאנו מתבוננים בו .אז אנחנו
מפנים את התודעה האסופה הזאת וממקדים אותה בזרם החוויות [התופעות] כפי שהן עולות
מרגע לרגע .אנחנו מאפשרים לתודעה להינשא עם הזרם ,מודעים וקשובים לכל אירוע בחוויה.
כשאנחנו קשובים באופן מודע לחוויה מרגע לרגע – כמו פרח שנפתח ונפרש באור השמש ,כך
גם החוויה שלנו נפתחת ונפרשת ואנו יכולים לבחון אותה לפרטיה ,לחקור אותה ולהבינה
במדויק.
מה פירוש לראות את טבעה האמיתי של החוויה ולהבין אותה הבנה ישירה? בכתבים הפאליים
נאמר שתכלית החוכמה היא לראות את שלושת ההיבטים של החוויה שלרוב הם נסתרים
מעינינו .הם נסתרים לא מפני שיש קושי לראות אותם ,אלא מפני שבדרך כלל איננו רוצים
לראות אותם ולכן אנו תמיד מנסים להסתיר אותם מעצמנו .אבל בבודהיזם ,שלושת ההיבטים
האלה של החוויה הם אלה שמחזיקים את המפתח לשחרור .שלושת ההיבטים האלה של
החוויה נקראים 'שלושת סימני הקיום' או 'שלושת מאפייני המציאות'ִ ,טילַּ ְקהַּ נַּה בפאלי או
ְט ִרילַּ ְק ַּשנַּה בסנסקריט .שלושת המאפיינים של כל חוויה הם ארעיות (אניצ׳ה) ,אי-נחת או סבל
(דוקהה) ולא-עצמי (או היעדר עצמי ,אנטא).
'ארעיות' היא הסימן הראשון מפני שהיא השער ,הדלת לשני המאפיינים האחרים .ארעיות היא
המאפיין הברור והאובייקטיבי ביותר בשלושתם .באופן רגיל ,בגלל בורות והשתוקקות ,אנחנו
ודאי להרגיש ביטחון בחיינו .אנחנו חושבים שאם
מחפשים ללא הרף אחר מקור תמידי ,קבועִ ,
יהיה לנו בית טוב ובטוח לגור בו נהיה בטוחים ומוגנים; או אם יהיה לנו צבא חזק נהיה מוגנים
ובטוחים .אנחנו תמיד מנסים להסתיר מעינינו ומהכרתנו כל סימן שמראה שדברים שאנחנו
נאחזים בהם לביטחוננו ולהנאותינו עשויים להשתנות ,להיחרב ,להיעלם .אפילו עצם המחשבה
על זקנה ,דעיכה ,מחשבה על חולי ,על האפשרות לחלות בסרטן ,באלצהיימר ,ללקות בשבץ –
רק המחשבה גורמת לנו להרגיש לא נוח .כשאנחנו רואים את עצמנו פנים אל פנים מול מוות
– הנה אנחנו חוצים את הכביש ,מכונית נהוגה בידי שיכור מגיחה פתאום מעבר לפינה ושועטת
לעברנו במהירות רבה ,המוות הוא בלתי נמנע .כשאנחנו חושבים על זה אנחנו נבהלים;
המחשבה ממלאת אותנו אימה ואנחנו דוחים אותה מעלינו מיד וחושבים על משהו נעים.
כך שהעיקרון הראשון שעלינו להבין הוא ארעיות .הבנה ישירה של ארעיות אינה גורמת
לאומללות ולדיכאון אלא לתחושה של שחרור ,לשמחה .כשאנחנו מבינים ארעיות אנחנו גם
מבינים שאנחנו יכולים להרפות מכל מה שהוא ארעי .אנחנו מבינים שהרפיה אין פירושה אובדן
וחסך אלא חופש פנימי .כשאנחנו מבינים את הסימן של ארעיות ,עם מעט מחשבה נוכל לראות
שכל מה שהוא ארעי הוא בהכרח פגום ,לקוי ,לא מסַּ פק ,קשור בקשר הדוק לסבל .כשאנחנו
רואים שהדברים הם ארעיים וקשורים לסבל ,אנחנו מבינים שלא כדאי לאחוז בהם; אנחנו
מוכנים להניח להם ויכולים להרפות את האחיזה שלנו בהם.
אף שאולי נוכל לשחרר את ההיאחזויות הגסות – ההיצמדות לדברים בתקווה להפיק מהם
הנאה או ודאות – יש היאחזות מתוחכמת מאוד שקשה להרפות ממנה ,והיא היצמדות לדברים,
בייחוד לתופעות של גוף ותודעה עם התחושה ש'זה שלי'' ,זה אני'' ,זה מי שאני' .באופן רגיל,
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בגלל הרגל נושן או שאין יודעים את ראשיתו ,אנחנו נצמדים לגוף ולתודעה כמו המחשבות 'זה
שלי'' ,זה אני'' ,זה אני האמיתי' .אנחנו מנסים לבסס בתוכנו איזושהי זהות קבועה ,משהו שנוכל
לומר שזה העצמי האמיתי שלנו .כך אנחנו חותמים על האמונה בעולם של אובייקטים שיש
להם קיום מוצק ,העולם האמיתי שם בחוץ ,שהוא שדה הפעולה של אותו עצמי הקיים באמת.
הבודהיזם אומר שהרעיון הזה של עצמי הוא הרכיב המרכזי המחזיק במקומם את כל שאר
הזיהומים .המחשבה 'שלי' היא שמולידה תשוקה ,חמדנות ואנוכיות' .אני' הוא מקור
להתנשאות ולגאווה .הרעיון של זהות עצמית או נפש פנימית הוא הבסיס להשקפות מתעתעות.
לכן הבודהה השתמש שוב ושוב בקצה החד של חרב החוכמה כדי לחתוך דרך כל התסבוכות,
כל הכבלים שיצר הרעיון הזה של עצמי .שיאו של התרגול הוא בהבנה שכל התופעות כולן הן
חסרות עצמיות .מתחילים בהתבוננות בארעיות; מארעיות מגיעים להתבוננות בסבל; ומתוך
ההתבוננות בארעיות ובסבל יחד ,מגיעים להתבוננות בהיעדר עצמיות.
את ההתבוננות בשלושת המאפיינים האלה יש ליישם על הגוף והתודעה שלנו .כשאנו בוחנים
את הגוף עם התובנה הזאת ,אנו רואים שכל השדה הגופני מורכב מתהליכים הנתונים
בהשתנות מתמדת; כל התופעות הפיזיקליות בגוף מופיעות ונעלמות מרגע לרגע כל העת .כך,
הגוף שהוא רק תרכובת העשויה מתופעות פיזיקליות ,הוא בהכרח ארעי ולא יציב .מכיוון שהוא
ארעי ולא יציב ,איננו יכולים למצוא בו סיפוק תמידי ,ואיננו יכולים לראות בו עצמי שיש לו קיום
באמת .באותו אופן ,כל התופעות החומריות החיצוניות – כל מה שנראה ,מוחש ,מוחזק –
משתנות ללא הרף ולכן אי-אפשר לראות בהן מציאויות מוצקות .לאחר שאנו בוחנים את הגוף
שהוא גס יותר ופשוט יותר להתבונן בו ,אנחנו בוחנים את התודעה ואת התופעות המנטליות
הקשורות בה .אנו רואים שכל השדה של התופעות המנטליות הוא זרם של תהליכים תודעתיים
המשתנים ללא הרף.
מה שאנו מכנים תודעה מורכב מרגשות ,תפיסות ,רצונות ומחשבות .כולם ארעיים ולא יציבים,
תמיד משתנים ,מתפרקים ומתכלים ,איננו יכולים למצוא בהם שום סוג של ביטחון תמידי ,ואיננו
יכולים לראות אותם כעצמי קיים באמת או כמשכן של עצמי קיים באמת .אפילו הכרה ,האור
של מודעות ששוטף דרך ששת החושים ,ושברמה העמוקה ביותר אנו רואים בה לרוב את
העצמי או את הנפש הפנימית – אם נבחן אותה לעומק ,נראה שהיא רק זרם של פעולות
ארעיות של מודעות ,כל אחת מתרחשת וחולפת .כך שההכרה גם היא נטולת עצמיות מוצקה;
פעולה אחת של הכרה מתרחשת ,ממלאה את תפקידה המיוחד – ראייה ,שמיעה ,הרחה,
טעימה ,נגיעה וחשיבה – ואז מתפוגגת ,ומיד אחריה הפעולה הבאה של ההכרה ,וכך הלאה,
אירוע אחרי אירוע .הכרה היא זרם התרחשויות של מודעות בלי שום עצמי קיים כנושא הקבוע
של המודעות הזו.
תובנה עמוקה של שלושת מאפייני המציאות היא הישג גבוה מאוד בפיתוח של חוכמה .רובנו
צריכים להמשיך ולטפח חוכמה ברמה בסיסית יותר ,חוכמה שנוכל ליישם בחיי היומיום .כאן
הבודהה מציע הצעה מועילה .כשהוא מסביר את גורם ההתעוררות שנקרא ְדהַּ ָמה-וִיצַּ 'יָה,
חקירת התופעות ,הבודהה אומר שתלמיד צריך להיות מסוגל להבחין בין מצבי תודעה מיטיבים
לשאינם מיטיבים ,בין מצבי תודעה בהירים לאפלים; בין מצבים נטולי אשמה למצבים שראוי
לגנות אותם .בחיי היומיום עלינו לדעת ,עלינו להבין אילו מצבים הם מצבי תודעה מיטיבים,
ואילו אינם מיטיבים .עלינו לבחון את ההשפעות של מצבי התודעה שלנו על התנהלותנו ,על
יחסינו עם אחרים ,ולהבין אילו תוצאות יהיו להם בעתיד .תשומת לב היא שמאפשרת לנו להיות
מודעים למצבי התודעה שלנו .על-ידי תשומת לב אנחנו מכוונים את האור אל עצמנו ומאירים
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את מצבי התודעה שלנו .החוכמה היא שנותנת בידינו את המפתח להבין את מצבי התודעה
האלה .היא שמאפשרת לנו להבחין בין מצבים מיטיבים לאלה שאינם מיטיבים ,בין מצבים
מועילים למצבים מזיקים .זהו היבט חשוב בטיפוח החוכמה ואסור לנו להתעלם ממנו רק מפני
שהוא לא נשמע עמוק כמו הבנת הריקות או היעדר עצמיות.
יקה ,שהיה לא נזיר (בעל בית) ,ובה הציע לו
יש דרשה שהבודהה נשא בפני תלמידו אַּ נ ְָטהַּ פִ י ְנ ִד ָ
הצעה בעלת ערך .כשהסביר לאנטהפינדיקה כיצד תלמיד שאינו נזיר יכול להצטיין בחוכמה,
אמר הבודהה שעליו להבין שאנוכיות וזדון מזהמים את התודעה .וכשהוא מבין זאת ,עליו
לנטוש אותם .באופן דומה ,הוא צריך להבין שכעס ,עצלות ,אי-שקט וספק – גם הם מזהמים
את התודעה .וכשהוא מבין זאת ,עליו לנטוש אותם .לכן ,כדי לטפח את החוכמה בחיי היום-
יום ,עלינו לעשות מאמץ לזהות את חמשת המזהמים [המכשולים] של התודעה בכל פעם שהם
עולים – אנוכיות וחמדנות ,זעם וזדון ,עצלנות וקהות ,אי-שקט וספק – ולנסות להרחיק או
להסיר אותם .באותו זמן ,במדיטציה שלנו ,אנחנו מתאמנים בהשקטת התודעה ,בבניית היכולת
להתרכז ,ואז ,כשהתודעה שלנו מרוכזת ,ולו לזמן קצר ,אנו משתמשים בה כדי לחקור את הגוף
והתודעה שלנו כארעיים ,כקשורים קשר הדוק לסבל ,וכחסרי עצמיות .בדרך זו ,החוכמה תצמח
בהדרגה עד שתהיה לפניא-פארמי ,לשלמות של החוכמה.

אין אנו מקבלים את החוכמה;
עלינו לגלות אותה בעצמנו לאחר מסע
שאיש לא יכול לעשות עבורנו או לחסוך מאיתנו.

מרסל פרוסט
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השלמות של החוכמה:
פרג'נאפארמיטה
אלכסנדר ברזין
תרגום :יוסי אדם
מקור:

https://studybuddhism.com/en/tibetan-buddhism/path-toenlightenment/love-compassion/the-perfection-of-wisdom-prajnaparamita

אלכסנדר ברזין ( ,)Alexander Berzinיליד ניו ג'רזי ,ארה"ב .בהכשרתו האקדמית הוא בעל תואר
ד"ר לשפות מזרח אסיה ולימודי הודו .הוא שימש כמזכיר ומתרגם של המאסטר הטיבטי סרקונג
רינפוצ'ה ,וגם של הדלאי לאמה .ברזין הקים את הארכיון האינטרנטי The Berzin Archives
) - )http://www.berzinarchives.com/web/en/index.htmlמאגר מידע רחב היקף של כתבים,
תרגומים ולימוד של כל מסורות הבודהיזם הטיבטי .משנת  ,1983הוא מרצה ומלמד בודהיזם טיבטי
בכל רחבי העולם ,ופעיל בקידום פרויקטים בינלאומיים להפצת התרבות הטיבטית .כיום הוא מתגורר
בברלין ומשקיע את רוב זמנו בתיעוד והשלמה של חומרים שטרם פורסמו לארכיון האינטרנטי שלו.

***
אם חסרה בנו החוכמה שיכולה להבחין במדויק בין מציאות לפנטזיה ,אנו חסרים את הכלי
החשוב ביותר להגשמת המטרות החומריות והרוחניות החיוביות שלנו ושל אחרים .במצב של
חוסר מודעות ובלבול אנו יכולים רק לנחש מה ייטיב איתנו או עם אחרים ,ולעיתים קרובות
אנחנו טועים .עם מודעות מבחינה שלמה – השלמות של החוכמה – המועצמת על-ידי חמלה
ושאיפת בודהיצ'יטה אנו יכולים להיהפך לבודהה ולדעת במלואן את השיטות היעילות
וההולמות ביותר כדי להיטיב עם כל אחד ואחד מהיצורים החיים.
מודעות מַּ בחינה שלמה – הידועה יותר כ"פְ ַּרג'נאפארמיטה" ( ,)prajnaparamitaהשלמות של
החוכמה – היא האחרונה בשש השלמויות .בעזרתה אנחנו מנתחים ביסודיות ומבחינים במדויק
ובוודאות בטבעו ובפרטי פרטיו של כל דבר שאנו צריכים לדעת כדי להגיע להתעוררות ולהיטיב
באופן מלא עם כל האחרים .יש שלושה תחומים שמודעות מבחינה שלמה מבינה היטב:
 .1התופעה העמוקה ביותר – עצם טבעה של המציאות ,כלומר ,שכל התופעות כולן משוללות
טבע של יצירת עצמי ,והן מובָ נות מושגית כקטגוריה של משמעות ,או באופן לא-מושגי
כשיש להן ביטוי מוחשי.
 .2תופעות מוסכמות ,שטחיות – חמשת השדות העיקריים של הידע :מלאכת כפיים
ואּומנויות ,רפואה  ,שפות ודקדוק ,לוגיקה וידיעה מקיפה של כל הלימוד הבודהיסטי,
ובמיוחד השלבים של ההגשמה והשיטות והסימנים להשגתם.
 .3איך להועיל לכל היצורים המוגבלים ,הסובלים –  11הטיפוסים של בני האדם שיש לעזור
להם ,הנידונים גם בקשר למשמעת עצמית אתית ,התמדה ויציבות נפשית.
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בעזרת השלמות של החוכמה אנו מבחינים נכונה ובהחלטיות:
• במטרות החיוביות שאנו שואפים להשיג
• ביתרונות שבהשגתן
• בחסרונות שבאי-השגתן
• בשיטות היעילות ביותר להשיג את אותן מטרות
• איך לתרגל נכון את אותן שיטות
• במכשולים שעשויים להופיע כשאנו מנסים לתרגל אותן
• בדרכים להימנע מאותם מכשולים או להתגבר עליהם
בלי ההבנה הנכונה הנובעת ממודעות מבחינה שלמה ,אנחנו נתרגל את השיטות הבודהיסטיות
בעיוורון ,נהיה לא בטוחים במטרה שאנו מכוונים אליה ,מדוע אנו מכוונים אליה ,איך להשיג אותה,
ומה נעשה בה כשנשיג אותה .נזהם את התרגולים שלנו במניעים אנוכיים הלוקים בבורות ,נטמא
אותם בגישות וברגשות מטרידים וכך נחבל בסיכויים שלנו להצליח.
מודעות מבחינה שלמה חיונית לתרגול חמש השלמויות האחרות – נדיבות ,משמעת עצמית
אתית ,סבלנות ,התמדה ,ויציבות נפשית או ריכוז .בעזרת השלמות של החוכמה אנו מבחינים
נכונה ובהחלטיות:
• מה מתאים או לא מתאים לתת ולמי ,ויותר מכך ,מבחינים בריקות של טבענו ,של האדם
שאנו נותנים לו ושל הדבר שאנו נותנים ,כך שאנו יכולים לתת את מה שמועיל ללא גאווה
או היאחזות וללא חרטה.
• מה מועיל ומה מזיק לנו ולאחרים ,ויותר מכך ,מבחינים בסבל של הסמסארה [מעגל הלידות
והמיתות] ובחסרונות שבהישארות במצב השלֵ ו ,האדיש של נירוונה ,כך שנתרגל משמעת
עצמית אתית מתוך כוונה טהורה להיטיב עם אחרים ולא כדי לספק את מטרותינו האנוכיות.
• בפגמים שבחוסר סבלנות וביתרונות שבסבלנות ,כך שנוכל לשאת באהבה ובחמלה
תגובות שליליות ועוינות של האחר על מאמצינו לעזור לו ואת כל הקשיים הכרוכים בתרגול
הדהרמה ,בלי להתרגז.
• בסיבות שלנו לשאוף להגשים את מטרותינו הרוחניות וכיצד השיטות שאנו מתרגלים יקרבו
אותנו אליהן ,כך שנתמיד בתרגול בלי שניעשה עצלים או מיואשים וננטוש את הדרך.
• מהי מציאות ומהן ההשלכות של דרכים לא אפשריות של קיום ,כך שריכוז עם יציבות
נפשית הממוקד בטבע האמיתי של המציאות יביא אותנו לשחרור ולהתעוררות .יותר מכך,
עם מודעות מבחינה של מטרתנו ,איננו מניחים לשום מצב של שלווה ואושר שהגענו אליו
במדיטציה להסיט אותנו ממטרתנו לעזור לכל האחרים.
עשר השלמויות

ברשימה הארוכה יותר של עשר השלמויות ,ארבע האחרונות הן תחומים הקשורים להבחנה
שלמה:
• מיומנות באמצעים – מודעות מַּ בחינה מיוחדת הנוגעת לשיטות היעילות וההולמות ביותר
המכוונות פנימה כדי להביא למימוש הלימוד של הדהרמה ,והחוצה כדי לעזור לאחרים
להגיע לשחרור ולהתעוררות.
• תפילה להגשמה – מודעות מַּ בחינה מיוחדת הנוגעת למה שאנו שואפים לו; כלומר ,לעולם,
בכל גלגולי החיים  ,לא לנטוש את שאיפת הבודהיצ'יטה ושפעולותינו למען רווחתם של
אחרים יימשכו לעד ללא הפסקה.
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•
•

העצמה – מודעות מַּ בחינה מיוחדת ,שהושגה על-ידי אנליזה ומדיטציה מייצבת ,שתשמש
להרחבת המודעות ולא תניח לה להימחץ על-ידי כוחות מנוגדים כמו היאחזות.
מודעות עמוקה – מודעות מבחינה מיוחדת שתסייע לנו להבין במלואה את ריקותן של כל
התופעות ,כך שנוכל לדעת בו בזמן את האמיתות השטחיות והעמוקות של כל הדברים.

סיכום
עם מודעות מבחינה שלמה אנו רואים בבהירות ובהחלטיות את היתרונות של כל תרגול שאנו
מקבלים עלינו ואת החסרונות שיש בהמשך החיים עם מה שהתרגול יכול לסייע לנו להתגבר
עליו .נתמך בהבנה המוצקה הזאת ובאמונה ,ומועצם על-ידי מוטיבציה איתנה של אהבה ,חמלה
ושאיפת בודהיצ'יטה ,כל תרגול דהרמה שנעשה יועיל לנו בדרך להגיע להתעוררות וליכולת שלנו
להיטיב עם כל האחרים ככל שאפשר.

ביכולתנו לדחות כל דבר אחר :דת ,אידאולוגיה ,החוכמה המוסכמת כולה.
אך לא נוכל להימלט מהצורך של אהבה וחמלה.
ועל כן ,זוהי דתי האמיתית ,אמונתי הפשוטה.
במובן כלשהו ,אין כל צורך במקדש או כנסייה ,במסגד או בית-כנסת ,אין צורך
בפילוסופיה מסובכת ,דוקטרינה או דוגמה.
לבנו שלנו ,התודעה שלנו ,הם המקדש.
הדוקטרינה היא חמלה.
אהבה לאחרים והערכה לזכויותיהם וכבודם ,בלי תלות במי או מה שהם :בסופו של
דבר אלו הם כל שנזדקק לו.

הדלאי לאמה
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השלמות של החוכמה
טנזין פאלמו
תרגום :שולה מוזס
מקור:

https://tenzinpalmo.com/jetsunma-tenzin-palmo/transcripts/

Issue 29: May 2013, The Perfection of Wisdom

ג'טסונמה טנזין פאלמו ( - )Jetsunma Tenzin Palmoנזירה ,מורה ,סופרת ,ילידת לונדון (,)1943
מהנשים המערביות הראשונות שקיבלו עליהן את נדרי הנזירות במסורת הטיבטית בשנות השישים.
בגיל  20פגשה בהודו את המורה שלה ,קמטרול רינפוצ'ה השמיני .לאחר שש שנות לימוד בקהילה שלו
ובהדרכתו ,פרשה למערה מבודדת שבה תרגלה במשך  12שנים ,מהן שלוש שנים בבידוד מוחלט.
סיפורה הנודע "מערה בשלג" תורגם לעברית .טנזיו פאלמו ייסדה מנזר לנשיםDongyu Gatsal ,
 ,Ling Nunneryבהימאצ'ל פראדש שבהודו במטרה לסייע להתפתחות הרוחנית של נזירות צעירות,
והיא מקדישה את רוב זמנה לקידום מטרה זו.

***
באופן כללי ,החוכמה הבודהיסטית עוסקת בראיית הדברים כפי שהם באמת ,ולא באופן בו אנו
רואים את הדברים המוקרנים דרך העדשות המעוותות של האגו שלנו .לכן אימון הדהרמה
החשוב ביותר הוא להתבונן מבעד לעיוותים של הרעיונות שלנו על העצמי .יש שתי גישות
בסיסיות בחוכמה הבודהיסטית .האחת עוסקת במה שנקרא המציאות של דברים חיצוניים,
והאחרת עוסקת בתודעה שמהרהרת – למרות שבסופו של דבר שתי הגישות מתאחדות.
כשרק התחלתי למדוט ,המורה שלי היה יוגי זקן ,שהתחיל בהצבעה על השולחן ובשאלה,
"האם השולחן הזה ריק?" ואני ,שכנזירה טובה כבר קראתי מספר ספרי פילוסופיה ,אמרתי,
"כן ,כן ,השולחן ריק!" היוגי ענה" ,את רואה אותו כריק?"" ,טוב ,לא ".אז הוא שאל" ,האם
התודעה ריקה?" אז אמרתי ,במעט יותר בטחון" ,כן" והוא שאל" ,האם את רואה אותה
כריקה?" "לא ".הוא המשיך" ,מה את חושבת שקל יותר לראות – את הריקות של השולחן או
של התודעה?" ואני אמרתי" ,אה ,של התודעה ".אז הוא אמר" ,אוקיי ,אז את שייכת אלינו".
כמובן ששאלתי" ,ומה אם הייתי אומרת 'השולחן'?" היוגי צחק" ,הו ,במקרה זה הייתי שולח
אותך למנזר סרה במורד הדרך!"
כי יש שתי גישות לנושא הזה של ריקות .האחת היא גישת המלומדים בה מנתחים באופן
שכלתני את התופעות ,באמצעות לימודי המדהיאמיקה ,כך שהדגש מושם על הריקות של
תופעות חיצוניות .וכמובן שצריך למדוט על זה .אך הדרך היוגית היא להביט בתודעה עצמה,
התודעה שמנתחת ,היא זו שמשליכה את תחושת המוצקות שלנו על תופעות חיצוניות.
הפיזיקה המודרנית מראה לנו שאכן השולחן הזה הוא ריק ,שאכן כל דבר מצטמצם לפרוטונים
ולניוטרונים והם למעשה מרחב ואנרגיה ,כך שלעולם לא נוכל למצוא את הדבר כשלעצמו.
באופן פילוסופי מתייחסים לזה באמצעות האמירה שאין דבר שקיים מתוך עצמו ,ושהכל קיים
כתלות בסיבות ובתנאים .מפני שאנו נוטים למצק כל דבר ,הניתוח הזה יכול להראות לנו שככל
שנצמצם ונצמצם את האובייקט ,אין שום דבר שעליו ניתן להצביע שהוא הדבר כשלעצמו.
הקיום המהותי שלו הוא רק תווית תפיסתית נוחה .העובדה שאין דבר שקיים מתוך עצמו,
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שהוא חסר קיום מהותי ,ושהוא תלוי בשילוב של סיבות ושל תנאים ,נקראת בשיח הבודהיסטי
"ריקות".
במדיטציות הבודהיסטיות אנו מנסים לחזור לטבע המקורי שלנו ,שנקרא גם טבע הבודהה,
טבע התודעה ,דהרמקאיה וכדומה .אך אלה רק שמות .ראיתי פעם סרט דוקומנטרי על
מדיטציה ,שבו כומר רוסי אורתודוקסי אמר שהדבר הראשון שלימדו אותו ,כשהיה פרח נזירים,
היה שכל מחשבה שתהיה לו על אלוהים – אלוהים אינו כזה! במלים אחרות ,המציאות
האולטימטיבית היא באמת אולטימטיבית ונמצאת מעבר לתודעה הממשיגה שלנו .התודעה
החושבת הרגילה שלנו היא ,מטבעה ,דואליסטית .פירוש הדבר שהתודעה הממשיגה חושבת
"אני" ,ובאופן אוטומטי ג ם "אחרים" (שאינם "אני") .היא חושבת ,באופן טבעי ,טוב-רע ,גבוה-
נמוך ,גדול-קטן .זהו טבעה ,מנגנון הפעולה של התודעה הממשיגה הדואליסטית שלנו .היא גם
חושבת בתוך גבולות של זמן .התודעה הממשיגה הדואליסטית לכודה בתוך העבר והעתיד.
מאד קשה לה להישאר בהווה .בדרך כלל אנו אפילו איננו מודעים לכך ,מפני שאנחנו כל כך
עסוקים בחשיבה ,אך להישאר ברגע הנוכחי ללא פרשנות זה מאד קשה לתודעה.
באופן רגיל אנו נשלטים על ידי התודעה הממשיגה הזאת ,שממצקת לתוך התפיסה שלנו משהו
שאנו מכנים "העצמי" .ואנו מאמינים בעצמי הזה .זה מי שאנחנו .אז אנו עושים כל מה שאפשר
כדי לרצות את העצמי – לגרום לו להיות מאושר ולנסות להימנע מכל סבל .אולם ,האגו עצמו
אינו מתעניין באושר או בסבל ,האגו בעצם שמח להיות אומלל מפני שזה גורם לו להרגיש כמו
משהו שבאמת קיים .אנו רואים שאנשים שבאמת אינם מאושרים הם אנשים שמרוכזים ,בדרך
כלל ,לגמרי בעצמם ובסבלם .אנשים עם הפרעה פסיכולוגית כלשהי ,בדרך כלל ממוקדים,
לגמרי ,בעצמם .אולי זו אחת הסיבות מדוע פסיכיאטרים ומטפלים משגשגים ,כי משלמים להם
כדי רק לשבת ולהקשיב בעוד המטופלים מדברים ,ללא הפסקה ,על עצמם ועל ילדותם
האומללה.
מדיטציית התובנה עוסקת באופן ישיר בהתבוננות החודרת לתוך התחושה הזו של "אני",
שנמצאת במרכז המחשבות שלנו ,ושואלת "מי אני?" אחרי שהתודעה נרגעה באמצעות
מדיטציית שמטהה [שלווה] ,המחשבות נעות לאט יותר ,ותשומת הלב שלנו ממוקדת יותר .או
אז אנו מפנים את אור הפנס של תשומת הלב הממוקדת בחזרה אל עצמה ,ומתבוננים בזרם
המחשבות ,כי אנו יכולים לדעת דברים רק באמצעות התודעה .אבל את התודעה עצמה איננו
יודעים ,לעולם איננו מתבוננים בה ,לעולם איננו שואלים.
זה כמו מישהו שיושב על גדת הנהר וצופה במים הזורמים .באופן רגיל אנו נסחפים בתוך
הנהר .אנו נעים לאן שזרם המחשבה נע .אך כעת אנו יושבים בשקט ורק מתבוננים .רק יושבים
רגועים ומביטים ללא שיפוטיות וללא העדפות.
ואז אנו יכולים להתחיל לנתח .זה כאילו שיש לנו בראש סימן שאלה גדול .מהי מחשבה? מהו
רגש? מנין זה בא? לאן זה הולך? כיצד זה מרגיש? כיצד זה נראה? מי הוא זה שחושב?
כשהתודעה עסוקה מאד ,או כשהיא שקטה ללא מחשבות ועם תשומת הלב שמודעת להבדל,
האם שני המצבים האלה זהים או שונים? האם יש זהות בין המחשבות לבין המודעות
למחשבות?
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ואז אנו מתחילים להביט לתוך התודעה .אפשר גם לייצר תחושה חזקה ,למשל זיכרון של
תחושת כעס ,ו ניסיון לעורר בעצמנו שוב את התחושה הזו של כעס ושל תסכול שהרגשנו אז.
ולהתבונן בה .מהי התחושה הזאת? כיצד היא מורגשת? מנין היא באה? מה זה? לאן היא
הלכה? לא רק לחשוב על זה ,אלא ממש להתבונן עם המודעות החוקרת הזו .אנו חיים בתוך
התודעה שלנו ,לכן הדרך היחידה לצאת לחופשי היא באמצעות הבנה מלאה של התודעה.
משיגים זאת לא דרך השכל אלא דרך חוויה ישירה .מדיטציה איננה דבר פסיבי ,להרגיש נעים
ורגוע .אולי הגוף חסר תנועה ,אך התודעה מתעוררת ,בפעם הראשונה ,ומשתמשת בכל
האנרגיה שלה כדי באמת להתבונן בעצמה .עלינו להבין את הטבע הריק של המחשבות
והרגשות האלה .אין זה מספיק רק לומר" ,אה ,כן ,מחשבות הן ריקות ".כל עוד לא חווינו שהן
ריקות ,הן אינן ריקות מבחינתנו.
ככל שהמחשבות פוחתות והמודעות שלנו הופכת להיות יותר עמוקה ובהירה ,קורה שלפעמים
מופיע מעין מרווח בין המחשבה הקודמת למחשבה שאחריה .לפני שהן מתחברות ,לרגע ,יש
רווח .מכיוון שהמודעות שלנו כל כך ממוקדת בנקודה אחת ,באותו הרגע אנו עשויים לתפוס
את טבע התודעה .אבל אז ,בדרך כלל ,אנו חושבים" :אה הנה ,יש!" ואז אנו שוב חושבים.
דמיינו שאנו באולם קולנוע ,ויש בו מסך שעליו מוקרן סרט .הסרט הזה ,בו אנו צופים ,מלא
תנועה וצליל ואור ואנחנו לגמרי שקועים בו( .בעצם ,באותו זמן אנו גם משחקים את התפקיד
הראשי ).אם הסרט טוב ,אנחנו לגמרי שקועים בו .אם הוא עצוב אנו בוכים ,אם זו קומדיה אנו
צוחקים ,ואם זה סרט פעולה ,הלב שלנו דופק בחוזקה .אם הסרט עשוי היטב ,בעודנו צופים
בו אנו לגמרי שקועים בו ומוקסמים ממנו .אבל אם נסתכל אחורה ,נראה שמה שקורה באמת
הוא שיש מקרן ,ושלפניו תמונות שקופות שרצות מהר מאד .המקרן מקרין אור דרך התמונות
הרצות האלה ,וכך כל הדרמה הזו מוקרנת לפנינו.
אנלוגיה זו בהחלט דומה למה שקורה בתודעה שלנו .באופן בסיסי קיים מה שנקרא טבע האור
הבהיר של התודעה .טבע התודעה הוא ,מטבע הדברים ,מודעות ראשונית ,טהורה ,שלא
נולדה .העובדה שאתם יכולים לקרוא את הטקסט הזה היא כי אתם מודעים ,כי אתם בהכרה.
אך בדרך כלל איננו מודעים לכך שאנו מודעים ,כי אנו עסוקים מדי ,שקועים בחשיבה .הסרט
הבלתי נגמר הזה מוצג בתודעה שלנו – רגע אחרי רגע של מצבי תודעה – וזה מוקרן לנגד
עינינו כמציאות החיצונית שלנו .כל עוד אנו מוקסמים מהסרט שלפנינו ,אנו מאמינים לו ,והופכים
להיות מאד מעורבים במה שנראה לנו שמתרחש .אך אם נסתכל אחורה ונבין שמה שאנו
מקרינים הינו רק מופע של התודעה ,אז ,למרות שאנחנו עדיין יכולים ליהנות ממנו ,לא נתפרק
לגמרי אם זו טרגדיה ולא ניסחף לגמרי אם זה רומן .אנו נדע שזה רק סרט.
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השלמות של החוכמה
גיל פרונסדל
תרגום :אילת ירון
מקור:

https://www.insightmeditationcenter.org/books-articles/theissue-at-hand/en/26/

גיל פרונסדל ( )Gil Fronsdalהוא המורה הבכיר ב Insight Meditation Center-ברדווד סיטי,
קליפורניה .הוא מתרגל ויפסנא וזן ,באסיה ובארה"ב ,מאז  .1975הוא היה נזיר במסורת התהרוואדה
בבורמה ,ומאוחר יותר הוסמך ככומר זן .הוא בעל תואר דוקטור בלימודי דת מאוניברסיטת סטנפורד,
ומחברם של ספרים ומאמרים רבים.

***
חוכמה נולדת מתוך תרגול;
בלי תרגול היא אובדת.
ביודעך את שתי הדרכים האלה של רווח והפסד,
נהג כך שחוכמתך תתעצם.
דהמפדה 282
בודהיזם נתפס לעיתים כמסורת של חוכמה :התרגול שמביא להתעוררות נתמך על-ידי הבנה
עמוקה של החיים ובא בה לידי ביטוי .חוכמה היא גם אחת מעשר התכונות או "השלמויות"
שהתרגול הבודהיסטי פיתח.
המסורת הבודהיסטית מבחינה בין שלושה סוגי חוכמה ,ולכל אחד מהם מקום בחיים הרוחניים:
חוכמה שנרכשת על-ידי לימוד ,הרהור (רפלקציה) ,ופיתוח מדיטציה.
יש מי שרואים את החוכמה כמנוגדת לידע וממעיטים בערך הלימוד .אך בבודהיזם הידע
שמקנה הלימוד מוערך כצורה של חוכמה .לימוד הכתבים הוא יסוד רב-ערך לתרגול .הלימוד
כולל קריאה בכתביהם של מורים בודהיסטיים ומורים רוחניים אחרים .הלימוד יכול להיעשות
בקבוצות .באופן מסורתי ,הוא כולל גם שינון של טקסטים בודהיסטיים .לפעמים אני מבקש
ממתר גלים לשנן קטעים או טקסטים קצרים ודברים נפלאים יכולים להתרחש .נראה שטקסט
ששינַּנו מעובד בתוכנו בדרכים שונות ומעודנות ,נוסף על ההבנה השכלית .שורה או פסקה
יכולים לצוץ פתאום בתודעתנו בזמן מתאים ולהאיר באור חדש את החומר הנלמד או את יישומן
של המילים בחיינו.
הסו ג השני של חוכמה הוא חוכמה רפלקטיבית :שימוש ביכולת שלנו להרהר באופן עמוק
בנושאים חשובים בחיינו .זה יכול להיעשות בדיונים עם חברים ,עם מתרגלים אחרים ועם
מורים .יש מי שחושבים שתשומת לב מנוגדת לרפלקציה – מפני שהיא לא-דיסקורסיבית
[התודעה עוברת מדבר לדבר ללא היגיון או שיטה] ,פעילות דיסקורסיבית [חשיבה הגיונית,
שקולה] חייבת איכשהו להיות לא-רוחנית .המסורת ,מכל מקום ,אינה רואה רפלקציה ותשומת
לב כמנוגדות זו לזו .לכל אחת מהן יש חשיבות משלה.
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כל נושא יכול להיות נתון לבחינה מעמיקה .בתרגול הבודהיסטי יש ערך רב לחשיבה ,לעיבוד
בתמות כמו ארבע האמיתות הנאצלות ,הדרך כפולת השמונה ,ארעיות ,לא-
ולהטלת ספק ֶ
עצמי ,קרמה ,התהוות גומלין .נושא מסורתי חשוב לרפלקציה הוא מוות .יש ִאמרה שאומרת
שהחוכמה באה עם הגיל .ייתכן שהחוכמה שבאה עם הגיל צומחת מניסיון חיים ממושך ,אך
ייתכן אף יותר שהיא נובעת מתחושה של מוות ָקרב .כשהממשות של המוות נעשית ברורה
לנו ,הוא יכול להיות מקור לחוכמה .הוא יכול להבהיר לנו את כוונותינו ואת סדרי העדיפויות
שלנו .במקום לעורר בנו אימה ,ההרהור במוות יכול לעזור לנו לחיות את חיינו בעֵ רות ,בתשומת
לב ,ולהעריך מה באמת חשוב לנו ביותר.
הסוג השלישי של חוכמה הוא פיתוח התרגול המדיטטיבי .זוהי הבנה שעולה מפיתוח איכויות
התודעה – כמו תשומת לב – המאפשרות לנו להתבונן באופן עמוק יותר בטבע החוויות שלנו.
רוב בני האדם רואים את החוויות שלהם כמובנות מאליהן ,מתייחסים אליהן באופן שטחי בלבד.
אנחנו נוטים לא לפקפק בעצם טבעה של החוויה ומחמיצים הזדמנות להבין אותה יותר לעומק.
גדלה ,הראייה שלנו עוברת פחות ופחות
כשיכולת החקירה הלא-דיסקורסיבית של תודעתנו ֵ
דרך המסננים של התפיסות שלנו .אנחנו מתחילים לראות את הדברים באופן ברור יותר ,כמות
שהם .כשתשומת הלב מעמיקה יותר ,אנחנו רואים את שלושת המאפיינים האוניברסליים של
חוויה :כל החוויות הן ארעיות ,אף אחת מהן אינה מקלט מסַּ פק של אושר מתמשך ,ואין שום
חוויה או דבר שאנו מודעים להם היכולים להיחשב כבעלי עצמיות קבועה.
כשאנו פוגשים במאפיינים האלה באופן ישיר ,ההבנה שלנו גדלה .אנחנו מתחילים להבין את
הסבל שנגרם מהתנגדות לזרם התמידי הזה של חוויות .אנחנו מתחילים לראות שתשומת לב
יכולה לגרום לנו אושר שאינו תלוי בחוויה שלנו .ואנחנו זוכים להקלה בחיינו .אנחנו מוצאים
מקום של חופש שאין בו עצמי שצריך להגן עליו או לחזק אותו .אנחנו יכולים לראות את
המגרעות שלנו ואת הכאב שלנו בלי שהם יגבילו אותנו ,בלי להאמין שהם מגדירים אותנו.
השלמות של חוכמה ,של תובנה ,מופיעה כאשר הלב והתודעה אינם נאחזים בשום דבר ואינם
מתנגדים לשום דבר .ההבנה של שלושת המאפיינים היא צעד גדול בפיתוח השלמות הזאת.
היא מוליכה למודעות שאינה מנכסת ואיננה מקבעת את החוויות שלנו .התודעה והלב
מאפשרים לחוויות לבוא ולחלוף כפי שהן .מהמקום הזה אנחנו יכולים לבחור יותר בתבונה
כיצד לפעול ,מתי להביע עמדה ואיך לומר את מה שצריך להיאמר .אומנות השחרור היא ללמוד
איך לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות בחיינו בלי לחוש כיווץ או מתח בתודעתנו או בליבנו.
בפואמה "יום רביעי של האפר" ( )Ash Wednesdayביטא ט.ס .אליוט יפה את החוכמה
הזאת" :למד אותנו לשים לב ולא לדאוג" ( .)Teach us to care and not to careלשים לב
ולא לדאוג באותו הזמן .זה לא או זה או זה.
לעיתים קרובות יותר משאנו יודעים יש לנו אפשרות לראות דברים באופן שונה .למידה,
רפלקציה ופיתוח מדיטציה מחזקים את תרגול תשומת הלב .הם מסייעים לנו בדרך לשחרור
ומביאים הרמוניה לחיינו ולחייהם של אחרים.
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השלמות של החוכמה
הנחיות להרהור ותרגול
אג'אהן סוצ'יטו
תרגום :אילת ירון
מקור :קטעים נבחרים מתוך Parami, Ways to Cross Life's Floods
אג'אהן סוצ'יטו ( ,)Ajahn Sucittoיליד אנגליה ,מבכירי הנזירים המערביים במסורת נזירי היער
התאילנדים .הוסמך לנזירות ב 1976-בתאילנד ,ב 1978-חזר לאנגליה ,והיה שותף
לייסוד מנזר ( Cittavivekaבמערב סאסקס ,אנגליה)  -המנזר המערבי הראשון במסורת הזו .בשנים
 2014–1992הוא כיהן כאב המנזר הזה .אג׳אהן סוצ׳יטו מנחה ריטריטים ברחבי העולם ,והוא מחברם
ועורכם של פרסומים רבים.

***
בבודהיזם ,חוכמה היא בעיקר התנסות תלוית הקשר ולא מחסן או גוף של ידע .יש בנו חוכמה
להבין סיבה ותוצאה ,ולכן אנחנו ערים למה שמתרחש ולהשפעה שיש לכך עלינו .מסיבה זו,
המונח "הבחנה" עשוי במקרים רבים להיות שימושי יותר .במילים אחרות ,חוכמה היא בעיקר
משהו שאתם עושים כך שפתיחה לבהירות טרנסצנדנטית יכולה להתרחש .זרעי החוכמה
נשתלים לעיתים קרובות במפגש עם מורה ,ואת הצמיחה שלאחריה מזינים ומנחים הפעולה
והעיבוד במצבי חיים אמיתיים .ההתפתחות הגבוהה ביותר של חוכמה היא בהירות בנוגע
לארבע האמיתות ,ולטבעה החסר עצמיות והמשתנה תדיר של מה שאנו תופסים כמציאות
שלנו.
הרהור
שימו לב וחשבו על העובדה שכאשר אתם מבחינים ומתמקדים במחשבות וברגשות שלכם,
התודעה חווה את היותכם מודעים להם יותר משהיא חווה אותם עצמם .העצימו את המודעות
הזאת על-ידי הדגשתה ,על-ידי הבלטתה וניתוקה מפעילויות של התודעה והלב כדי לדעת
אותם יותר במלאות .ראו שאתם יכולים לעשות זאת (לפחות במשך כמה דקות) בלי להתכחש,
לצנזר או להפריז במה שקשור לפעילות המנטלית שלכם .שימו לב ששילוב של תשומת לב
בהירה ומרחב רגשי תומך בסוג זה של מודעות; והתוצאות הן שאתם רגועים יותר וחכמים יותר
במה שקשור לתודעה .מרגע שההינתקות או אי-המעורבות הזאת נבנית ,תוכלו לנסות לצקת
רצון טוב למצבי רוח ולמחשבות המושפעים מהלכי רוח רעים ,ולוותר על מצבי רוח ומחשבות
המושפעים מהשתוקקות.
פעולה
השתמשו במודעות בהירה (ולא בשיפוטיות נרכשת) כדי לעקוב אחר ההרגשה ,האנרגיה
והתגובות הנולדות מדחפים מיומנים ולא-מיומנים בתודעה .האם אתם גם יכולים לעצור לרגע
ולשים לב לטיבה של התודעה המלַּ ווה תגובות הרגליות פשוטות – למשל בהכנת משקה חם,
הושטת יד לחטיף ,או הקשה באצבעות לקצב המוזיקה? האם היא מעורפלת ,סמויה ,בהירה?
אם אתם אוהבים להוסיף הערות מצחיקות כשאתם מדברים עם אחרים ,האם זה כדי לעשות
את הדברים נעימים וידידותיים יותר? או שזו תגובה אוטומטית למתח? בדקו כמה מהרגליכם.
גיליון ינואר-מרץ 2022
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שימו לב לסופה של חוויה – למשל ,שיחה או משימה; או סיום קריאה של ספר ,או אפילו הרגע
שבו ישבתם לנוח לאחר הליכה .עצרו לחמש שניות (או יותר) לפני שאתם ממשיכים לדבר
הבא .באותן דקות מעטות הפנו את המבט פנימה :מה זה שהסתיים? מה הייתה ההשפעה
עליכם? כיצד זה משפיע על ההחלטה מה לעשות כעת?
כאשר אתם קוראים ספרות רוחנית ,עשו זאת לאט .היו מוכנים לעצור אחרי פסקה אחת או
שתיים ואפשרו לרשמים ולמשמעויות לשקוע פנימה .מתי ראוי לעצור ולהתבונן בתודעתכם
שלכם?
כאשר אתם מדברים עם אחרים או מקשיבים להם ,הרחיבו את טווח תשומת הלב שלכם כדי
לכלול בה מודעות לגופכם; שימו לב לכל השפעה .נסו מדי פעם לשים לב לנשימה כדי להרגיע
או לקרקע את רגשותיכם .לחלופין ,הרחיבו את תשומת ליבכם כדי לכלול בה מודעות לקולות
שברקע.
מדיטציה
שימו לב לגישה שלכם כשאתם מתחילים במדיטציה .עצרו לכמה דקות ואפשרו לזרם התודעה
להתגלות .הניחו בצד כל תגובה מיָדית .האם אתם יכולים לחוש בתנועה הכללית של כל הגלים
האלה? ואם אלה זרמים של דאגות ,או של תסכול ,או של שאיפות ,חשבו על גישה הפוכה
בזמן המדיטציה .מהו למעשה נושא שמתאים למדיטציה? הוא עשוי להשתנות מיום ליום ,אך
ייתכן שכדאי שתתחילו את פרק הזמן שתקדישו למדיטציה בהרהורים בארבעת הנושאים
האלה :רצון טוב ,מוות ,הטוב שעשיתם או שנעשה לכם ,והדוגמה שמשמשים לכם הבודהה או
המורה הרוחני הנוכחי שלכם .אלה יעזרו להביא את תודעתכם לאיזון בין הראש לבין הלב.
וכשהאיזון מושג ,בחרו נושא למדיטציה שתודעתכם מוכנה כעת להיות מודרכת על ידו.
שימו לב לזרם של מחשבות ורשמים מנטליים .נסו להבחין מתי בדיוק מחשבה מסתיימת .נסו
לראות גם מתי היא במלוא האינטנסיביות שלה; כעת התכווננו לתהליך של שינויים תמידיים
ברצף המחשבות שלכם בלי לשקוע בהן .התכווננות לטבען המשתנה של התופעות היא נתיב
ישיר לשחרור.

כל מה שמדאיג אותך ,כל מה שמעצבן אותך
זה הוא המורה שלך.

אג'אהן צ'ה
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מתוך דרשות הבודהה :על חוכמה

64
אדם טיפש ,אפילו נמצא במחיצת אדם חכם כל חייו,
אינו מבין את הדהמה יותר משכפית [חשה] את טעם המרק.
65
אדם נבון ,אפילו נמצא במחיצת אדם חכם רגע אחד,
מבין במהירות את הדהמה,
כמו שלשון מבינה את טעם המרק.

***
76
ראה חכם אשר מצביע על טעויות ומוכיח
כאילו היה מצביע על אוצר.
התרועע עם מלומד כזה.
רעות כזו היא לטובה ,לא לרעה.

***

258
אדם אינו חכם משום שהוא מדבר הרבה;
אדם שליו ,חסר שנאה ופחד נקרא "חכם".
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277
"כל הדברים המותנים הנם ארעיים" –
כאשר אדם רואה זאת בחכמה,
הוא פונה הרחק מסבל.
זו הדרך לטיהור.
278
"כל הדברים המותנים הנם סבל" –
כאשר אדם רואה זאת בחכמה,
הוא פונה הרחק מסבל.
זו הדרך לטיהור.
279
"כל הדברים הנם לא-עצמי" –
כאשר אדם רואה זאת בחכמה,
הוא פונה הרחק מסבל.
זו הדרך לטיהור.
דהמפדה

מחקרים מגוונים מראים כי אנשים מבוגרים צוברים יותר חוכמת חיים
והינם במידה מסוימת מאושרים יותר מאנשים צעירים.
זה נכון במיוחד אם ,כשאנו מתבגרים ,אנו לומדים כיצד להיות יותר נדיבים,
מתחשבים בזולת ושלווים.

מתייה ריקאר
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ַּסצָ 'ה (אמת(
השלמות של האמת
(סצ'ה-פארמי)
בהיקהו בודהי
תרגום :שולה מוזס
מקור :תמלול שיחת דהרמה -

https://bodhimonastery.org/a-study-of-theparamis.html

בהיקהו בודהי הוא נזיר ומלומד בודהיסטי יליד ניו יורק ,ארה״ב .בהכשרתו האקדמית הוא
בעל תואר ד״ר לפילוסופיה .הוא הוסמך לנזירות מלאה בשנת  1973בסרי לנקה ,שם הוא
שהה במשך  24שנים ,וכעת הוא חי במנזר צ׳וואנג ין במדינת ניו יורק.
בהיקהו בודהי אחראי לפרסומים רבים של הכתבים הבודהיסטיים ,כמחבר ,מתרגם ועורך,
ביניהם התרגום המלא של אוסף הדרשות הבינוניות (מג׳הימה ניקאיה) ואוסף הדרשות
הממוספרות (אנגוטרה ניקאיה(.
***
אר ִמי)" :מי ייתן ותמיד אדבר אמת ,אחיה לאור האמת ,ואדבק
השלמות של האמת (סַּ צָ 'ה-פַּ ַּ
באמת כדי לזכות באמונם של אחרים".
לאורך דרשותיו הבודהה הדגיש לעיתים קרובות את החשיבות של דיבור אמת ,לא רק כדרך
המאפשרת תקשורת ,אלא גם כגורם התורם לצמיחה הרוחנית שלנו .הדרשה הקצרה
והמפורסמת על ערך האמת היא העצה שהבודהה נתן לבנו הקטן ,ראהולה .מעט אחרי
שראהולה הוסמך לנזירות ,הבודהה קרא לו אליו .הייתה לו כוס מים על השולחן .בכוס נותרו
מעט מאד מים ,והוא הראה זאת לראהולה .הבודהה אמר ' ,ערכו של אדם שאינו מתבייש לומר
שקר במכוון ,קטן כמו כמות המים בכוס '.ואז הוא שפך חלק מהמים ואמר לרהולה' ,כך אדם
שאינו מתבייש לומר שקר במכוון משליך את המידות הטובות שהצליח לטפח '.ואז הבודהה
הפך את כוס המים על השולחן ,ואמר לראהולה' ,כך אדם שאינו מתבייש לומר שקר במכוון,
הופך את כל ישותו הפנימית '.הבודהה סיכם את דבריו באומרו' ,כשאדם אינו מתבייש לומר
שקר במכוון ,אין רע שאדם זה לא יעשה'.
אנו יכולים לראות את החשיבות של האמת כיום ,כאשר מכל עבר אנו מופצצים בדברי שקר.
אנו רואים כיצד השקר משכפל את עצמו בכל כך הרבה תחומים של הפעילות האנושית.
בפוליטיקה ,הפוליטיקאים מוכנים לשקר כדי לקדם את המדיניות שלהם ,או כדי להסתיר את
מזימותיהם ,ולמנוע מאחרים לחשוף אותן או לדעת עליהן ,למשל פרשת ווטרגייט.
הפוליטיקאים תמיד מציגים מצגי שווא כדי לזכות באמון הקהל .למרות שעלולים להיות להם
מניעים נסתרים ,הם מתנהגים באופן ידידותי כדי להיות אהודים ולנצח בבחירות .לעיתים
קרובות הם מוכנים לשנות את המצע שלהם בין לילה ,כשזה משרת את טובתם .בזמנים
קדומים ,כשלבני האדם היו אי אלו עקרונות אתיים מוצקים שעליהם יכלו לבסס את חייהם
גיליון ינואר-מרץ 2022

www.buddhism-israel.org
- 21 -

השלמויות :חוכמה ואמת

והתנהגותם ,הם היו מוכנים לעמוד על העקרונות האלה .בתקופה המודרנית ,התועלתיות
מנצחת את העקביות ואת הנאמנות לאמת; ופופולריות מנצחת את העמידה על העקרונות
כמנחים התנהגות .זוהי דוגמא כיצד שקר ומרמה מתרבים בפוליטיקה.
בעולם המסחר והפרסום ,אנו רואים שלמפרסמים אין ייסורי מצפון כשהם מעלים טענות
שקריות בנוגע למוצרים שלהם .למרות שיש סוכנויות שאמורות לבדוק את טענותיהם של
יצרנים ותאגידים ,לעיתים קרובות אנשי הסוכנויות האלה מונו לתפקידם בגלל לחץ היצרנים או
התאגידים עצמם ,כך שהם מהווים רק חותמת גומי לאישור המוצרים שלהם .לעיתים קרובות
היצרנים יציגו תמונה מעוותת של מוצריהם כדי להגדיל את נתח השוק שלהם .הם יוכלו לדחוף
את המוצרים שלהם ללא כל פיקוח של הרשויות .לפעמים הם אף יסתירו פגמים וסכנות
שבמוצרים שלהם ,למרות שפגמים וסכנות אלה מהווים סכנה לחיי אדם .אחד המקרים הידועים
לשמצה הוא תעשיית הטבק .למרות שמחקרים מדעיים קובעים באופן די נחרץ שהשימוש
בטבק מהווה איום על החיים ,גורם לסרטן ולמחלות לב ,במשך שנים תעשיית הטבק נלחמה
בקביעות אלה ,ושכרה מדענים אחרים כדי שיעידו שהמחקרים שהם ערכו אינם מראים שיש
סכנה ממשית בעישון סיגריות ,או שיאמרו שהיתה הגזמה בהתראה מפני סיכונים.
לפעמים יצרני מכוניות מייצרים מודל חדש של מכונית ,המתוכננת באופן לקוי ומסכנת חיי אדם.
היצרנים אינם רוצים לוותר על המודל המסוים כשהסכנה מתגלה ,אלא מנסים להסתיר את
הליקוי .יצרני תרופות יסתירו את הסכנות שבמוצריהם כשסכנה כזו מתגלית .כך קורה עם יצרני
נשק שמתכחשים לקלות הרבה בה ניתן להשיג כלי נשק ,והתכחשות זו אחראית במידה רבה
לאלימות המתפשטת בחברה האמריקאית ,כמו גם ההתכחשות לעובדה שתכניות אלימות
בטלוויזיה תורמות לאלימות בחברה האמריקאית .באופן כזה ,מסחר הופך להיות גורם התורם
לריבוי שקרים וזיופים בחברה.
אפילו מנהלים אחראיים מאוד ,של תאגידים אמרו בשיטתיות שקרים ואי אמיתות כדי לכסות
על מעילותיהם בכספי החברות .לפעמים ,רשת השקרים שהם טוו גרמה להרס החברות
שלהם ,והובילה לאובדן מקום העבודה והפרנסה של אנשים רבים .בעולם הבידור ,אמצעי
התקשורת העממיים ,הטלוויזיה ,המוסיקה ,מקרינים תמונות אשלייתיות של החיים האנושיים.
הם מנסים ,בהתמדה ,לגרום לנו להאמין שהדרך המובילה לאושר אמיתי נמצאת באהבה
רומנטית ,בסיפוק החושים ,ובחיים ראוותניים .עולם הבידור חותר בהתמדה תחת כל רגש של
אחריות אישית או חברתית .כל מקורות השקר האלה ,פוליטיקה ,פרסום ,שקרים של בעלי
מקצוע ,תעשיית הבידור ,טוויית רשתות השקרים וכדומה ,מתפשטים בקרב האנשים
הפשוטים ,עד שהם מאבדים את ייסורי המצפון שלהם בקשר לאמירת שקרים למען השגת
תועלת כלשהי ,וחושבים' ,אם מנהיגים של אומות ,קברניטי התעשייה ,יכולים לשקר ,אם
תאגידים יכולים לשקר ,למה עלי לומר תמיד אמת?'
השימוש בשקרים לא מוגבל רק לחלק הגשמי של החיים ,אפילו מנהיגים דתיים ורוחניים
מתרגלים לדבר שקר .הדתות הופכות לעסקים גדולים .היו אנשי דת ,שהיו לכוכבי טלוויזיה
בעשרות השנים האחרונות ,שנמצאו אשמים בהזרמת כספים לחשבונות הבנק הפרטיים
שלהם ,ובניצול מיני של העובדים שלהם; היו כמה גורואים הודיים ומורים רוחניים בודהיסטים
שנמצאו אשמים בניצול תלמידיהם כספית ומינית ,ובשימוש בשקרים ובהכחשות כדי לכסות על
מעשיהם .כך אנו רואים שהשקר התפשט מאוד בחיי האדם של היום.
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תורת הבודהה היא מעצור מפני הנטייה להיעזר בשקר ,באמצעות כלל האתיקה הרביעי' ,הכלל
להימנע מדברי שקר '.עלינו להתייחס לסוגים שונים של שקרים ,מפני שיש להם דרגות שונות
של רצינות ושל חומרה.
 .1החמורים ביותר הם שקרים זדוניים – הם מכוונים לגרום נזק לאחר ,לפגוע במוניטין
של האחר ,לגרום להרס כלכלי של אחרים או לאובדן המעמד החברתי שלהם; ליצור
עימותים ואי הסכמות בין אנשים שלפני כן חיו ביחד בהרמוניה .אלה הם השקרים בעלי
המשקל המוסרי הכבד ביותר.
דוגמאות מהוִי ַּניָה [כללי הנזירות] לשקרים חמורים:
• האשמות שקריות כנגד נזיר אחר ,שמכוונות לגרום לו לעזוב את החיים הרוחניים;
• אמירת שקר בכוונה לפלג סנגהה הרמונית.
 .2שקרים למען העצמי – אלה שקרים שמכוונים להשגת תועלת אישית כלשהי ,להשגת
עושר ,מעמד גבוה יותר או כבוד והערכה מהאחרים.
 .3שקרים של התגוננות – שקרים שנאמרים כדי להרחיק מעצמנו מעשים שגויים שעשינו.
במקום לקבל את האחריות בכנות ובאמת ,אנו מנסים להתנער ממנה על ידי הכחשה
או הטלת האשמה על אחרים.
 .4שקרים פעוטים – שקר שהוא הגזמה או שקר שנאמר כבדיחה כדי להצחיק' ,שקר לבן'
או שקר בלתי מזיק שאינו משרת מטרה כל שהיא.
יש שאלה אחת שלא מצאתי התייחסות מפורשת אליה בטקסטים הבודהיסטים – האם
המחויבות לדיבור של אמת היא אַּ מַּ ת ִמ ָדה מוסרית מוחלטת? כלומר ,האם אנחנו מחויבים
תמיד ,בכל הנסיבות ובכל התנאים ,לדבר אמת? דעתי האישית היא ,שזה לא יכול להיות כך.
יש מצבים בהם עשויה להיות התנגשות בין ציוויים מוסריים מנוגדים ,למשל בין המחויבות
לדבר אמת מצד אחד ,לבין המחויבות לשמור ולהגן על חיי אנשים אחרים .בסולם הערכים
המוסריים ,הערך הגבוה ביותר שייך לאי-פגיעה ,לאי עשייה של כל דבר שעלול לגרום לנזק
ולפגיעה ממשית באח רים .יכולים להיות מקרים בהם אמירת שקר ,או עיוות ,או ייצוג שאינו
מדויק של האמת ,עשויים להיות הכרחיים למען שמירה על אחרים מפני נזקים ופגיעות רציניים.
דוגמה לכך היא מקרה של נוצרים שהסתירו בביתם יהודים כדי להגן עליהם מפני הנאצים,
ושיקרו לנאצים ששאלו אותו אם הם ראו יהודים .אלה הם מקרים יוצאים מן הכלל .בתקשורת
הרגילה שלנו ,חשוב לדבר אמת ולדבוק במחויבות שלנו לאמת.
כעת אני רוצה לדבר על חלק מהסכנות והחסרונות שמתעוררים כשמדברים דברי שקר ללא
היסוס ,ללא ייסורי מצפון וללא מגבלה .סכנה מידית אחת היא שכאשר אנחנו מדברים דברי
שקר באופן מודע ,זה מייצר רגשי חרטה עמוקים גם אם אנחנו לא מודים בכך .כשאנחנו
מדברים דברי שקר כדבר שבשגרה ,הדבר יוצר סוג של אי נוחות בתודעה ,סוג של "הצטלקות
הרקמה" של התודעה .כשאנחנו מדברים דברי שקר ,מטעים אנשים ומעוותים מצב אמיתי ,אנו
בוגדים באמון של האנשים אתם אנו מדברים ואנחנו יודעים זאת .זה מייצר פער או מרחק
בינינו לבין האחרים ,ואין דרך לגשר על כך.
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סכנה אחרת בדברי שקר היא שהשקר נוטה להתרבות .כשאנו רואים שלא תפסו אותנו בשקר
אחד ,נהסס פחות לפני שנאמר שקרים נוספים ,עד שדיבור שקרי הופך להיות הרגל .בעיה
אח רת באמירת שקרים היא ששקר אחד זקוק לתמיכה של שקר אחר .תרמית אחת זקוקה
לביצורים ולתמיכה של תרמית אחרת .כך שכשאנחנו מתרגלים לומר שקרים בכוונה ,לא יעבור
זמן רב ונמצא שעלינו לטוות רשת שלמה של שקרים כדי להגן על עצמנו ,רשת שלמה של
הונאות שמטרתה לחזק את השקרים האחרים .הבעיה עם השקרים היא שהם מאד שבירים
וקשה לתחזק אותם .במובן זה הם שונים מהאמת .לפעמים קשה לדבוק באמת .כשאנחנו
בוחרים באמת ,אנו מגלים שתקשורת של אמת הופכת אותנו לחזקים ולבלתי פגיעים .קל
למצוא מפלט בשקרים ,אך הם שבירים וקשה לתחזק אותם .כששקר מתמוטט ומגלים שהוא
שקר ,כל שאר השקרים מאבדים את אמינותם בעיני אחרים ,כך שלא עובר זמן רב וכל מגדל
השקרים שבנינו בעקביות ובעוצמה נסדק ומתמוטט ,ואנו מוצאים עצמנו חשופים ודחויים
כאנשים שאי אפשר לסמוך עליהם ,כשקרנים וכרמאים; אנו הופכים למנודים ולדחויים.
סכנה אחרת שבשקרים היא שהם וחותרים תחת הלכידות של החברה ,ומפרקים אותה .כדי
שאנשים שבחברה יוכלו לתפקד ולעבוד ביחד ליצירת סדר חברתי בר קיימא ,הם צריכים להיות
מסוגלים לסמוך זה על דבריו של זה .תקשורת בין-אישית מניחה שאנשים דוברים אמת .כאשר
השקר הופך נחלת הכלל ,במיוחד כאשר אנשים בעמדות חשובות ועתירות אחריות נמצאים
אשמים בדברי שקר ,אנשים מרגישים שהם כבר אינם יכולים לסמוך זה על זה ,כך שהדבק של
האמון ,שמחזיק את הסדר החברתי ,מתחיל להתפורר ,הלכידות החברתית וההרמוניה
מתפוררות אף הן .חשדנות וחוסר אמון מתפשטים בכל החברה .אנשים חוששים ששכניהם
וחבריהם מנסים לרמות אותם .כאשר יש חוסר אמון כה עמוק ,אנשים מתחילים לרמות זה את
זה .איש אינו יודע במה להאמין ולמי להאמין.
תוצאה נוספת של דיבור שקרי היא שכשאנו מתרגלים לדבר שקר ,אחרי זמן מה אנו מתחילים
להאמין בשקרים של עצמנו .אנו מאבדים את היכולת להבחין בין אמת לשקר .אנו מאבדים את
דרכנו בתוך מבוך השקרים עד שאיננו יכולים כבר למצוא את דרכנו חזרה לאמת .אנו מאבדים
את היכולת להבחין בין אמת לשקר ,בין תעתוע למציאות.
זה מוביל למה שאפשר להחשיב כסכנה הגדולה ביותר שבהרגל לשקר .במובן מסוים ,אין זה
רק פגם מוסרי או אתי ,אלא הצגה מסולפת של הטבע האמתי של הדברים .אמירת שקר איננה
רק עבירה על חוק מוסרי ,אלא פעולה של אלימות כנגד המציאות .על ידי עיוות האמת באמצעות
דיבור ,אנו תורמים לבניית תמונה כוזבת ומעוותת של העולם .אנו בונים ,בתודעתנו ,תפיסות
שקריות ומשליכים אותן ,באמצעות דיבור ,לתודעותיהם של אחרים .ואז אנחנו מאמינים בהן
בעצמנו ,כך שאנו הופכים לקורבן של השקר של עצמנו ובכך מרחיקים את עצמנו מהאמת .אם
נחשוב מהי הנקודה העיקרית או המרכזית מבין סוגי השקרים הכבדים ,זה הרעיון של 'עצמי'.
השקר מכוון להגדלת התועלת לעצמנו ,להשלכה של דימוי עצמי מזויף ,להגנה על עצמנו ,או
לפגיעה באחרים שנתפסים כיריבים .כל השקרים האלה תומכים ,בדרכים שונות ,בתעתוע של
עצמי שקיים באמת ,וכך הם מחזקים את הבורות ,אוויז'ה ,השורש הבסיסי ביותר של הסבל,
הסיבה הבסיסית ביותר לשעבוד שלנו לסמסארה.
בניגוד לחסרונות של השקר ,אנו יכולים לחשוב על התועלת המיטיבה שבאמירת אמת .ראשית,
כשאנו אומרים אמת בעקביות ,אנו נהנים ממצפון שקט ,מתודעה שקטה ,ללא צורך להגן על
עצמנו .כשאנו כנים בתקשורת שלנו עם אחרים ,אנו יכולים לפתוח ערוצים עמוקים של תקשורת
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מעשירה ומיטיבה אתם .שקרים בונים מחסומים בין אנשים .דיבור של אמת חיוני להתמרה
עמוקה באופי ובאישיות שלנו .הבודהה מבחין בין אנשים נעלים לאנשים נחותים .האדם הנחות
הוא זה שמדבר באריכות על חסרונותיהם של אחרים ,ואומר רק מעט על החסרונות שלו .האדם
הנעלה הוא זה שמדבר על כל חסרונותיו ,אך אומר מעט על חסרונותיהם של אחרים.
בכל זמן ,למעט כשזה באמת נדרש לטובת האחר ,אל לנו לדבר על החסרונות והתכונות הרעות
של אחרים .כשמאד חשוב ,למען הצמיחה של מישהו ,לחשוף את חסרונותיו ,עשו זאת .אמירת
אמת חשובה להתמרה עצמית .כדי לשנות או לתקן את עצמנו ,עלינו להכיר בחסרונות שלנו
בעצמנו ,וכשיש צורך ,גם להיות מוכנים להציג אותם לאחרים .לרעיון זה תפקיד חשוב בתרגול
הנזירי הבודהיסטי .הבודהה הניח אותו כקו מנחה לנזירות .כאשר נזיר מפר כלל בסיסי ,עליו
להתוודות על העבירה לפני נזיר אחר .הווידוי על העבירה מקל על המצפון ומבטיח שהנזיר לא
יעבור אותה עבירה בעתיד.
אמירת אמת פירושה שאין אנו נוטים לרמות אחרים בקשר לטבע המציאות .זה עוזר להכין את
התודעה שלנו לקראת הבנת הטבע האמתי של הדברים .אמירת אמת פירושו שאנו חשים
אחריות להציג את המציאות באופן אמיתי .דבר זה תומך בחיפוש שלנו אחר האמת ,ותורם
לצמיחת החוכמה .על פי הבודהיזם ,חוכמה היא התובנה או ההבנה שמפזרות את ענני התעתוע
שמכסים על הטבע האמיתי של התופעות .המטרה בבודהיזם היא לפתח חוכמה ,לחשוף את
הטבע האמיתי של הדברים ,לראות את הדברים כפי שהם .פירוש הדבר שעלינו לסלק את ענני
הבורות והתעתוע שמפריעים לראייה בהירה .אמירת אמת או תקשורת של אמת מעודדות
אותנו להישאר נאמנים לאמת .כך הן מאפשרות לנו לקלף את שכבות התעתוע ואת התפיסות
המוטעות שמעוותות את ההבנה שלנו .כשאנו אומרים אמת בעקביות ,אנו שומרים על התודעה
שלנו ישרה וכנה .זה עוזר לנו להגיע להבנה ישרה ,ישירה וכנה של הדברים כפי שהם ,ומעל
לכל להבנה הנכונה של הטבע האמיתי של העצמי.
אחד היתרונות החשובים ביותר באמירת אמת הוא שכאשר אומרים אמת בעקביות ,אפשר
לזכות באמון ובביטחון של אחרים .לתקשורת של אמת יש השפעה ממגנטת .כשאנו פוגשים
אדם שמדבר אמת ,בכנות ,אנו נהיה מוכנים לשים בו את מבטחנו ולקבל את דבריו מתוך אמון.
(אין זה אומר שכל מי שאנשי ם מאמינים בו או בוטחים בו בהכרח אומר אמת ,כי הרי יש לא
מעט רמאים שיודעים היטב כיצד לא לחשוף את עצמם ומציגים חיצוניות מאד נעימה וזוהרת
כדי להטעות אנשים ולהובילם בדרכים שגויות!!!) תקשורת של אמת היא בעלת כוח כריזמטי
חזק ,שמאפשר לה לזכות באמונם ובביטחונם של אנשים .זה חשוב מאוד בהפצת הדהמה,
תורת הבודהה.
הבודהה בעצמו מכונה סצ'ה קוואדי ,דובר האמת .אומרים ש'כפי שהוא מדבר ,כך הוא עושה;
כפי שהוא עושה ,כך הוא מדבר '.חשוב לא רק לומר אמת ,אלא גם לחיות על פי האמת.
הפעולות שלנו צריכות להתאים למילותינו; המילים שלנו צריכות להתאים למעשינו .במסורת
ההודית ,שעדיין קיימת היום ,מאמינים שמי שחי בעקביות על פי האמת ומדבר אמת משיג
דרגה גבוהה של כוח רוחני שיכול לגרום אפילו לשינויים מופלאים בעולם החיצוני .באופן סדיר,
כשאנו מדקלמים סוטה או דרשה של הבודהה ,בסופם אנו מדקלמים כמה שורות ברכה,
'...בזכות ההכרזה הזאת על האמת ( ,)etena sacca vajjenaמי ייתן שתהיו בטוב ,מי ייתן
שתהיו מאושרים ,מי ייתן שתהיו משוחררים מכל מחלה או סבל'.

גיליון ינואר-מרץ 2022

www.buddhism-israel.org
- 25 -

השלמויות :חוכמה ואמת

השלמות של האמת
אג'אהן סוצ'יטו
תרגום :מירית לוטן
מקור :קטעים נבחרים מתוך Parami, Ways to Cross Life's Floods
אג'אהן סוצ'יטו ( ,)Ajahn Sucittoיליד אנגליה ,מבכירי הנזירים המערביים במסורת נזירי היער
התאילנדים .הוסמך לנזירות ב 1976-בתאילנד ,ב 1978-חזר לאנגליה ,והיה שותף
לייסוד מנזר ( Cittavivekaבמערב סאסקס ,אנגליה)  -המנזר המערבי הראשון במסורת הזו .בשנים
 2014–1992הוא כיהן כאב המנזר הזה .אג׳אהן סוצ׳יטו מנחה ריטריטים ברחבי העולם ,והוא מחברם
ועורכם של פרסומים רבים.

***
פארמיטה זו מדגישה את היכולת להיות אמיתי ,ישר ,תכונה שאפשר להבינה בשתי דרכים.
ברור שיש אמת או יושר במובן של כוונה והתנהגות – הנחישות להימנע מדבר שקר ,מהפצת
שמועות ומרכילות .זוהי סַּ צָ 'ה ,אמת ,כהיבט של מוסריות .אבל 'אמת' נוגעת גם לתפיסה,
ליכולת לראות או לדעת דברים באופן לא מעוות.
כדי לשחרר את התודעה מעיוותים ,מראייה צרה או מנקודות עיוורון נדרש יותר מחוש מוסרי.
לצורך זה אנו זקוקים לבחון את טבע המחשבות ,העמדות וההעדפות שלנו על-ידי בחינה
עצמית ומדיטציה .באמצעות תרגולים כאלה ,אנו מתחילים לחוש את הלחץ שההעדפות
והציפיות שלנו מייצרות; וגם ,איך להשתחרר ממנו .לעיתים קרובות העניין הוא הבחנה בין
ההנחות והשאיפות שלנו לבין הדברים כפי שהם למעשה .באמצעות המודעות הצלולה שאנו
מפתחים במדיטציה לחצים אלה מתפוגגים ,וכשהתודעה משתחררת מהעדפות ומלחץ,
המודעות חשה בטוהרתה שלה ובסופו של דבר נחה בה.
כאשר המודעות נחווית כאיזון פנימי בהיר וצלילות ,זוהי אמיתיות במובן של 'להיות מלא באמת'.
הנדירות של 'להיות מלא באמת' ברורה מהיותה אחד מהתארים המיוחדים של הבודהה .בדרך
כל ל הוא התייחס לעצמו במונחים של מודעות מלאת אמת זו כ'טַּ ְטהַּ אגַּטָ ה' (,)Tathàgata
שמשמעותו 'זה שהלך כך' ,או – כדי להרחיב את המשמעות – 'זה אשר הלך אל כפי שזה'.
מונח זה כולל הן הבנה והן התנהגות.
...כל דבר בעולם כולו ...מה שנראה ,נשמע ,מוחש ,נתפס ,מושג ,נחקר ,נהגה על-ידי התודעה
– כל זה הובן על-ידי טַ ְטהַ אגַטָ ה .לכן הוא נקרא 'טַ ְטהַ אגַטָ ה'.
...כל דבר ש'טַ ְטהַ אגַטָ ה' אומר ,מבטא ומכריז מיום התעוררותו ועד ליום שהגיע באופן מלא
לניבאנה – כל זה הוא פשוט כך ולא אחרת .ולכן הוא נקרא 'טַ ְטהַ אגַטָ ה'.
)(Anguttara Nikaya 4.23
...
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אמת כהתנהגות ,ואמת כהבנה והגשמה ,קשורות זו לזו .וכך גם חוסר כנות ובלבול .אנו מוצאים
את עצמנו מתנהגים בחוסר כנות ,או בהגזמה ,או נוהגים בחסכנות באמת מפני שכך נוח יותר,
או מפני שאנו רוצים תוצאה שתועיל לנו .ושוב ,לא תמיד אנחנו ערים להשפעה של המילים
שלנו ושל מעשינו על אחרים .זוהי בּורּות – לא להיות בקשר ישיר עם האמת .כך אנו מאמצים
הנחות בהתאם להנחות הקודמות שלנו .כך קל יותר .גם אם ההנחות אינן מבוססות על אמת,
נראה שהן יהדפו מעלינו תוצאות שאנו חוששים מהן .אנו יכולים להשתמש באסטרטגיות שנּוסּו
היטב בעבר כדי להגן על עצמנו מפני המפלצות שאנו סבורים שהן נמצאות בעקבותינו .מוטב
כך מלעמוד מולן פנים אל פנים! אבל מה אם המפלצות אינן שם? האם לא נוכחתם לדעת
שישירּות וכנות מעניקות לכם כוח ,ושרוב בני האדם יכבדו ויתייחסו באהדה ליושרכם?
המפלצת האמיתית היא זו שגורמת לנו לומר שקר או לספר אמת חלקית מפני שאנו חוששים
מההסתבכות הרגשית שעשויה להיגרם כשנאמר את הדברים כפי שהם .כל עוד לא נאמר
אמת ,אנו מאפשרים לבורות להפוך אותנו לחסרי ביטחון ומלאי חשש.
אנו עשויים לומר' ,זה מעניין מאוד ,אבל יש לי הרבה מה לעשות כרגע' ,במקום לומר את
המשפט הישיר יותר' ,אין לי שום עניין בזה' .מדוע אנחנו עושים זאת? דרך אחת להסתכל על
זה היא לחשוב שאיננו רוצים לפגוע ברגשותיהם של אחרים – וזה מעיד על רגישות .עם זאת,
גישה כזו מרמזת שאנו כבר יודעים מה יפגע ברגשותיהם ,וזה לא לגמרי נכון .אולי יהיה אמיתי
יותר לומר 'אני לא רוצה להיפגע .אם אפגע ברגשותיהם ,הם עלולים להתרגז ,ואז אני אפגע'.
לרצון להימנע מכאב קשורה הנטייה לא להיות ישר לגמרי מפני שאנו מתביישים להראות איך
התודעה שלנו פועלת .אולי כשאנו רוצים איזה דבר אנחנו אומרים' ,אני ממש צריך את זה'.
אנחנו אומרים 'צריך' במקום 'רוצה' מפני שזו מילה מכובדת יותר .או כשדברים אינם מתנהלים
לפי רצוננו אנו עשויים לחשוב' ,זה לא הוגן' .אנחנו הופכים את הרצון או את הכאב לאמירה
לא-אישית ,אומרים 'זה' ,או אפילו מאשימים את 'זה'.
הפשטות כמו 'תורי'' ,זכותי' ו'צרכיי' ,כאשר יהיה ישיר
ָ
הרצון או ההתנגדות שלנו נחבאים תחת
יותר לומר 'אני רוצה את זה ,בין שזה הוגן ובין שלא' .אבל איננו אומרים כך מפני שזה גורם
לנו להיראות רע – כך שאנו מסיטים את האמת הישירה אל איזה עיקרון מופשט .או ,שאנו
מטילים את העניין כולו על מישהו אחר – 'אתה עשית את זה ,זו אשמתך' ,במקום לומר 'אני
מרוגז ,אני כועס' .כשאנו אומרים 'אתה עושה לי את זה' ,יכול להיות בכך שמץ של אמת ,אך
אין זו אמת המבוססת על החוויה הישירה שלנו .אמת ישירה יותר היא לומר 'אני מרגיש כך
וכך ולכן אני מתפרץ' .זה קרוב יותר להבנה של מה שמתרחש ,אף שגם היא אינה האמת
במלואה.
בהגשמה של אמת יש הבנה שהמניע של האירועים ,של טוב ושל רע ,הוא הכוונה (או הדחף),
לא העצמי .וכוונות נולדות מהנחות ומתפיסות מה נעים או יהיה נעים או לא נעים .עם זאת אנו
יכולים לבחון את התפיסות ,את ההנחות ואת הדחפים שלנו .ברובם יש מידה כלשהי של אמת
(נהייה אחר מה שמושך את ליבנו יכולה להיות מענגת בטווח הקצר) – אך לכולם יועיל אם
ִ
נטיל בהם ספק .מכיוון שאנו יכולים להיות ערים לתחושות של משיכה ,דחייה ,התגוננות וכל
השאר ,ולחקור אותם ,אין אלה מצבי יסוד .הם אינם עצמי; הם כפי שהם ,ואין 'מישהו'
מאחוריהם שיש להגן עליו או להסכים איתו .אין ממי לתבוע רמת מוסר גבוהה ,וגם אין מי שלא
עמד בה.
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ואתן דוגמה :כמו נזירים רווקים רבים ,היה עלי לפגוש ולהיאבק בתשוקה מינית .חלק ממני
הכיר בכך שאנרגיה מינית מפנה את תשומת הלב החוצה בדרכים המנצלות הרבה מהחיוניות
שלנו אך אין בהן רווח בטווח הארוך .לכן הסכמתי לא להניח לאנרגיה הזאת להשפיע עלי,
והאמון שיש לי עם בני אדם אחרים מבוסס על ההבטחה לעמוד במילה שלי ולא לחפש להיות
במגע מיני עם נשים .כל זה טוב ויפה .אבל חלק אחד במערכת שלי לא היה שותף להסכם
הזה ,והוא מחובר לתוכנית הביולוגית של מיניות.
כך שיש מאבק ,בייחוד כשנשים לובשות בגדים אופנתיים שעוצבו כך שיבליטו את מראה גופן
הנשי וימשכו את העין .כך אפשר לשים לב לאדווה קלה במודעות שלנו ,המגיעה לעיתים לכדי
גל ,בנוכחות אישה .ומאחורי הגל הזה מגיע עוד גל של מבוכה או אשמה ,מאחר שהטקסט
שבראש אומר ש'אינך אמור לחוש תשוקה מינית' .אכן ,אם היא תיוותר לאורך זמן ,אותה אדווה
ראשונית תתפתח למערבולת רגשית שתימשך שעות .אך מצד אחר ,להוסיף אשמה ודחייה –
גם זו אינה תגובה רגועה.
אני זוכר פעם אחת שחבר שלי ,שעבד כפקח בשמורת טבע ,הראה לי מכתב שכתב על נייר
המכתבי ם הרשמי של האגודה .למעלה ,בפינה הימנית העליונה ,הופיע סמל האגודה – ציור
של נקבת אייל שצוירה מאחור כשראשה פונה שמאלה .בגלל הפרספקטיבה ,הפרט הבולט
ביותר בציור היה אחוריה של נקבת האייל שבמרכזן כתם לבן בוהק .איכשהו העין שלי התעכבה
על האחוריים למשך שבריר שנייה כשהעפתי מבט בציור .חברי ,שהבחין בכך ,העיר על
התגובות השונות של גברים ונשים על האיור :הנשים מצאו שהתמונה מקסימה ,ואילו הגברים
העידו שחשו מבוכה קלה.
ההבחנה שעשה הייתה מאלפת – פתאום הבנתי שהתודעה שלי עושה בדיוק את מה שהיא
תוכנתה לעשות :להגיב לאותות מיניים .אבל זה כל מה שזה היה – ברור שלא היה לי כל עניין
בקשר מיני עם נקבת אייל ,מקסימה ככל שתהיה .כך שאותה אדווה חושית לא הייתה צריכה
לרמז או להיות קשורה לשום התנהגות שהיא או אפילו לנטייה .יכולתי פשוט להבחין במדויק
במה שמתרחש ולדעת שמדובר בתכנות בלבד .האמת שבראיית האדווה כמות שהיא –
הידיעה היכן היא ומה היא הייתה ,ועירורה המותנה הברור – אפשרה לה גם לסגת בלי להותיר
סימן .כשאנו יכולים לעשות זאת ,מה שנשאר הוא ערנות צלולה .בקשרים עם יצורים אחרים,
היא נוטה להדהד עם חום ושמחה.
כך שהעניין האמיתי אינו התגובה הראשונית אלא ִהתרבותן המהירה של נטיות והנחות
הקשורות בתאווה (או בפחד ,ברוגז ,באשמה וכדומה) ש'מתלבשות' על אותה התגובה .כלומר,
יש נטיות חבויות בדרך שבה התודעה המתוכנתת שלנו ַּמבנה את החוויה .נטיות אלה יוצרות
ערפל של עונג או חשש או רוגז .בערפל הזה התודעה מאמינה שרק כפסע בינינו לבין עונג,
סיפוק ,השמדה או הוקעה מתמשכים .זוהי ההנחה הנקראת בּורּות – כדאי לבדוק אותה.
רבים מההנחות ומהדחפים שלנו הם התניות ביולוגיות או חברתיות; איננו מחליטים עליהם.
ועדיין ,הקול הזה בראש או הגל הזה בלב מוכר ומורגל כל כך עד שהוא מצטייר כאילו הוא
האני האמיתי .אך מהו הדבר שמשמש 'עד' לזה? מהו 'האני האמיתי' ,המחשבה או ההתבוננות
במחשבה? אולי לא זה ולא זה .האם לא קורה שאתם נזכרים בשיר מפני שהוא פשוט צץ
בראשכם כשאתם במצב רוח מסוים? ושמחשבה עולה מתוך כוונה לעבד משהו? ושלפעמים
אתם שוכחים דברים שידעתם? שום מחשבה או מצב תודעה לא נמצאים שם כל הזמן ,לכן
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איך ייתכן שהם יהיו היבט קבוע או יהיה רכושנו? ואם אף אחד מהם אינו יכול להיות בבעלותנו
או בשליטתנו ,איזה מין בעלים או שליט מתגורר בתודעתנו? באמת ,אין איזשהו עצמי המופקד
על כל זה; גם לא נראה שאנו יכולים להיות נפרדים מהמופע המשתנה הזה .הכול מופיע בתלות
בסיבות ובתנאים.
...

בחיי היומיום ,בזמן שמתחוללת מהומה של דעות ושמועות ואשמה ,עוזר לנו כשיש לנו קצת
קרקע יציבה לעמוד עליה .פיתוח האמת מקרקע אותנו בשלוש דרכים .בראש ובראשונה ,אתם
יכולים להיות ישרים במה שנוגע למוסריותכם ,כך שתוכלו לומר' ,לא הרגתי ,לא גנבתי ,ולא
אמרתי בכוונה דבר שאינו אמת' .משמעות הדבר היא שכל סוג של כאב או מבוכה לא נגרם
בגלל מעשים שכאלה .אז יש לנו מקום לעמוד עליו .לדוגמה' ,אולי הייתי טיפש ,אולי לא שמתי
לב מספיק ,אבל לא הייתי מרושע' .או אם פעלתם באופן מרושע' :התשוקה השתלטה עלי ואכן
נהגתי בדרך שאינה ראויה .כעת אני מכיר בכך ורוצה לתקן' .כמובן ,האם לא כולנו מאבדים
את עשתונותינו מדי פעם? האם איננו יכולים לקבל זאת ,ולהרגיש בטוחים שגם אחרים יקבלו
זאת? לכן ,כאשר מצוי בכם המקום הזה של אמת ,יש פחות מקום להתגוננות ולקונפליקט.
כוחה של האמת הוא שהיא מקנה לכם בסיס מוצק ויכולת לעמוד ,להודות בטעות ולחקור את
הסבל ,הבלבול או הכאב.
הדרך השנייה שבה האמת מספקת קרקע יציבה נוגעת לטיבה של המודעות .לכך קשור ניקוי
התודעה מחמדנות ,מכעס וממכשולים אחרים באמצעות מדיטציה .היבטים חשובים של
התרגול הזה הם תשומת לב (מיינדפולנס) וריכוז .תשומת לב מקנה לנו את היכולת לשמור
מסגרת של התייחסות ,כך שאתם יכולים להעריך את התנהגות התודעה .לדוגמה' ,יש חמדנות
בתודעה שלי; היא התעוררה למראה הדבר הזה' .הכרה כנה יכולה להתחיל בחינה של הדבר
שעורר את החמדנות ,כמה זמן תימשך ההתענגות על האובייקט הנחשק ,ועד כמה לא נוחה
היא ההרגשה של חמדנות .עם חקירה כנה זו ,ייתכן שתשומת הלב תוסט ,תחזרו לנשימה או
תפַּ תחו את הכוונה לשחרר .התהליך הזה מנקה את התודעה ממכשולים ,כמו אי-שקט ,בלבול,
ספק או חמדנות .אז יכולה המודעות של התודעה לנוע אל יציבות של ריכוז מדיטטיבי.
ושלישית ,אמת מספקת קרקע מוצקה לפיתוח חוכמה טרנסצנדנטית .כאשר התודעה מודעת
למודעותה שלה ,היא מתרחקת מהשיטפונות ויכולה להתבונן בהם ,בסיבותיהם ובתוצאותיהם,
במונחים של ארבע האמיתות הנאצלות .אנו מתחילים לראות דברים באמת ,ולא לחשוב' :היא
ההתרבות – המנגנון שהופך את הגל של
כזאת .הם תמיד כאלה .אני צריך להיות כזה' .זוהי ִ
רושם נעים או לא-נעים לדבר מוצק הנמצא מחוץ לנו .וזה מקור הסבל משליליות ,השתוקקות,
אובדן ,חמדנות וחוסר איזון .אך כשהתודעה צלולה ויציבה כדי להתבונן ,להיות עדה לכל זה –
ּבֶ אמת – כתהליך ,היא יכולה גם לשחרר .יש שם ההבנה ש'זהו דחק ,לחץ וסבל; זה המקור
של כל אלה; ככה זה כשזה נפסק ,וזוהי הדרך להביא להפסקתו' .כשאתם מקבלים עליכם
לעשות את התהליך הזה שוב ושוב בכנות ובגילוי לב ,הנטיות להתרבות נשטפות ומתנקות.
סימן ה היכר של אמת הוא שאתם חשים נקיים ,פתוחים ושוכנים בממשות כפי שהיא .אין
תלונות ,אנחות של השלמה ,או ניצחונות; התודעה נחה במודעות .רק אמת תחזיר את התודעה
אל בית המודעות שממנה היא עולה .אז אנו חשים צלולים ומאוזנים .הנחות ,אסטרטגיות,
הגנות הגיוניות ,ויכוחים והאשמות יכולים לגרום לנו לחוש צדיקים ,צודקים ,או בעמדת יתרון,
אך הם לא יביאו אותנו לשלוות הניבאנה .זו הסיבה שאנו נעים לקראת האמת .דרך מעבר
מבורות לאמת אנו יכולים להיפתח למודעות יציבה ,טרנסצנדנטית.
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השלמות של האמת
גיל פרונסדל
תרגום :אורנה ברקאי
מקורhttps://www.insightmeditationcenter.org/books-articles/the-perfection-of-truth/ :
גיל פרונסדל ( )Gil Fronsdalהוא המורה הבכיר ב Insight Meditation Center-ברדווד סיטי,
קליפורניה .הוא מתרגל ויפסנא וזן ,באסיה ובארה"ב ,מאז  .1975הוא היה נזיר במסורת התהרוואדה
בבורמה ,ומאוחר יותר הוסמך ככומר זן .הוא בעל תואר דוקטור בלימודי דת מאוניברסיטת סטנפורד,
ומחברם של ספרים ומאמרים רבים.

***
ללא מחויבות לאמת אין דרך בודהיסטית .הדהרמה היא מילה נרדפת לאמת ,ולמילים תרגול
דהרמה משמעות נרדפת לחיים שהם חיים של אמת .במיתולוגיה הבודהיסטית נאמר שבגלגולי
החיים הרבים של תרגול ,הבודהה-לעתיד מעולם לא שיקר .אף שיש סיפורים שהוא הפר צווים
אתיים אחרים ,המסירות שלו לאמיתּות הייתה בלתי מעורערת.
אחת התכונות העיקריות של בני אדם בוגרים פסיכולוגית או רוחנית היא שלעולם הם אינם
משקרים לעצמם .להיות ישר עם עצמך היא דרישתְ -קדם לצמיחה אישית ולשחרור אמיתי של
הלב .החשיבות שיש לכך רבה כל כך עד שאנו יכולים לומר בוודאות ,כאמת מוחלטת באימון
הבודהיסטי ,שהונאה עצמית לעולם אינה מתקבלת .מתרגלים רציניים שואפים להיות ישרים
לחלוטין עם עצמם.
אמת גורמת לנו להרגיש שלווה פנימית על-ידי התגברות על הקונפליקטים והמהומה שאנו
יוצרים בתודעותינו .אמת יכולה להעניק לנו ביטחון שמשחרר אותנו מהצורך הנוירוטי להגן,
להתנצל ,לשנוא ,או להסתיר את עצמנו מפני עצמנו .אמת יכולה גם לעזור לפתור סכסוכים בין
גזעים ,כפי שראינו בעבודה המעמיקה שנעשתה על-ידי ועדת האמת והפיוס בדרום אפריקה.
אמת שונה מעובדות .לעובדות לבדן אין שום כוח ואילו לאמת יש .מהטמה גנדהי ביטא את
הרעיון הזה כשטבע את המונח ” ,“satyagrahaאו "כוחה של האמת"( .בהשראת גנדהי ,מרטין
לותר קינג תרגם אמת כ"נשמה" ( ,)soulו satyagraha-הפך ל"כוחה של הנשמה" בתנועה
לזכויות האזרח בארצות הברית בשנות החמישים והשישים במאה ה).20-
גורמים שונים חוברים יחד כדי להקנות לאמת את כוחה .אחד מהם הוא טוהר פנימי ושלווה
שאפשר למצוא רק באמת וביושר .גורם אחר הוא הביטחון שבא עם הידיעה מהי האמת .עוד
גורם הוא כוחן של הכוונות הטובות שיש בבסיס אמירת האמת .כוחה של האמת הוא גם בכך
שהיא מאפשרת פיוס וסליחה ,ולבסוף – השפעתן של איכויות הלב הרבות הבאות לידי ביטוי
כשאמת עוזרת לנו להשתחרר מפחד ,משנאה או מתאוות בצע.
אחד המקומות שבהם אפשר להיווכח בכוחה של האמת היא בפגישות של ״אלכוהוליסטים
אנונימיים״ וארגונים אחרים המקיימים את תוכנית  12הצעדים .קרוב לוודאי ש״אלכוהוליסטים
אנונימיים״ הצילה את חייהם של רבים ,יותר מכל מסורת רוחנית בזמנים המודרניים שלנו .היא
עומדת על כך שהמכורים לאלכוהול יספרו את האמת .כשהם מתוודים על חוסר האונים שלהם
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להתגבר על התמכרותם ועושים חשבון נפש מוסרי נוקב ,האלכוהוליסטים לומדים איך
להשתמש באמת כדי להשתחרר מהתנהגויותיהם הכפייתיות.
גם הבודהיזם משתמש באמת כדי להשתחרר מהיצמדות ומהסבל שהיא גורמת .ארבע
האמיתות הנאצלות לא נועדו להיות אמיתות במובן של תורה שבודהיסט צריך להאמין בה.
אלה הן אמיתות מעשיות ,תכליתיות ,דומה למדי לאמת שאם תחתוך את עצמך עמוק בסכין
יכאב לך ,ואם תקפיד לנקות את הפצע תעזור כך להחלמתו .ארבע האמיתות הנאצלות הן דרכו
של הבודהה לומר שאם אתה נצמד או נאחז בדבר כלשהו ,אתה תסבול; אם תשחרר את
א חיזתך ,הסבל הזה יגיע לקצו .לארבע האמיתות הנאצלות אין כל ערך במובן מופשט .הן
מאומתות על-ידי התנסות ישירה ,על-ידי הגילוי איך להיות ישר בנוגע לסבל שלנו והסיבות
שחוללו אותו.
הצורך ביושר אישי הוא הסיבה מדוע האימון הבודהיסטי תלוי בתשומת לב (מיינדפולנס ,או
ְקשיבות ,מודעות קשובה) .תשומת לב מוגדרת לעתים כתרגול של התבוננות כנה במה שקורה
ברגע הנוכחי .לחופש העצום ולשלווה העמוקה שהדרך הבודהיסטית מוליכה אליהם ,אין דבר
עם מה ש אנחנו יודעים ,את מי אנחנו מכירים ,עד כמה אנחנו עשירים ,פיקחים או יפים ,מי
מעריץ אותנו או אפילו אוהב אותנו .הדרך הזאת כל עניינה הוא לומר לעצמנו את האמת,
ובעשותנו כך ,להיעשות לבני אדם אמיתיים.
באמצעות תשומת לב אנו מגלים אמת שהיא עמוקה יותר מאמונות .אמיתות אלה יחוללו
תמורה באופיינו ,בתחושה העמוקה ביותר של הווייתנו .מה שאנו אומרים ועושים נמצא בתואם
עם מי שאנחנו .אם איננו נעשים לבני אדם אמיתיים ,אין לנו לא שלווה ולא חופש .כשחיינו
מושתתים על אמת ,שלווה אינה משהו שיש לנו – היא מי שאנחנו.

אם היה ביכולתנו לראות את האמת השלמה של כל מצב,
האחריות היחידה תהיה כזו שיש בה חמלה.

יונגי מינגיור רינפוצ'ה
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השלמות של האמת
הנחיות להרהור ותרגול
גיל פרונסדל
תרגום :אורנה ברקאי
מקור:

https://www.insightmeditationcenter.org/wp-content/uploads/2011/03/Truthreflections.pdf

גיל פרונסדל ( )Gil Fronsdalהוא המורה הבכיר ב Insight Meditation Center-ברדווד סיטי,
קליפורניה .הוא מתרגל ויפסנא וזן ,באסיה ובארה"ב ,מאז  .1975הוא היה נזיר במסורת התהרוואדה
בבורמה ,ומאוחר יותר הוסמך ככומר זן .הוא בעל תואר דוקטור בלימודי דת מאוניברסיטת סטנפורד,
ומחברם של ספרים ומאמרים רבים.

***
את ההרהורים (רפלקציות) והתרגולים האלה אפשר להעשיר על-ידי דיונים עם חברים ,עם
שותפים לדרך או עם אחרים .דרך יעילה לעסוק בדברים שמוצע להרהר בהם היא לשהות עם
כל אחד מהם ימים אחדים ,אולי לחזור ולקרוא אותם שוב ושוב כדי לראות אילו הבנות חדשות
מעלות בכם הקריאות החוזרות .כדאי להקדיש זמן שקט כדי להתמקד בכל אחת מהרפלקציות.
רפלקציות:
 .1מהי ההיסטוריה שלך במה שקשור לאמת? מה למדת ממשפחתך בצעירותך על אמת?
אילו שיעורים חשובים קיבלת על יושר ,כנות? אילו התנסויות אישיות השפיעו על
גישתך לאמת? מה יחסך ומהן אמונותיך בנוגע לאמת?
 .2מהי ההערכה שלך למידת המחויבות שלך להיות אמיתי? באילו תנאים קל לך יותר
להיות אמיתי? אילו נסיבות מסכנות או מאתגרות את המחויבות שלך לאמת? מתי
נראה לך בסדר להיות לא אמיתי?
 .3ערוך רשימה ,ארוכה ככל שתוכל ,של היתרונות שמקנים יושר ,כנות.
 .4ערוך רשימה של התחומים שבהם היית יכול לשפר את יושרך.

תרגולים:
 .1במשך יומיים השגח היטב על הדיבור שלך והתאמץ לומר רק מה שאתה בטוח שהוא
אמת .השתדל מאוד להימנע מ )1-הגזמה )2 ,חזרה על דברים כאילו נכונים ששמעת
או קראת ,אך למעשה אינך באמת יודע אותם מעצמך ,ו )3-השקרים הרגילים בשיחה
יומיומית (למשל ,לומר שאתה "בסדר" כשאינך בסדר ומישהו שואל אותך לשלומך).
 .2במשך שלושה ימים הקדש עשר דקות בכל יום אחרי ישיבת מדיטציה לבחון אם יש
משהו שלא באמת הודית בו בפני עצמך .האם יש שם אמיתות שהתעלמת מהן?
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 .3במשך יום נוסף הֱ יֵה מחויב לאמת ככל שתוכל בלי לפגוע פגיעה לא הכרחית באחר.
שים לב להשפעה שיש לכך עליך ,על השיחות שלך ועל אחרים.
 .4הקדש עוד יום לשים לב מתי נימת קולך מבטאת מסר אחר מהמילים שלך .האם יש
דרכים שבהן יכולת להיות ישר יותר כך שנימת הדיבור תהלום את המילים?

״כשאתה יודע שאינך הגוף או הדעת ,הם אינם מושלים בך עוד.
אתה הולך בעקבות האמת לאן שהיא לוקחת אותך
ועושה כל מה שיש לעשות ,יהיה המחיר אשר יהיה.״

סרי ניסרגדטה מהאראג׳

דברים קשים מגרים את עצביכם ומעלים את תבניות ההתנהגות שלכם
אל פני השטח .וזה הופך לרגע של אמת .נתונה בידכם הבחירה לצלול
לתוך תבניות ההתנהגות הנלוזות שלכם ,או להישאר עם הגולמיות
וחוסר הנוחות של המצב ולתת לו לשנות אתכם.

פמה צ'ודרון
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מתוך דרשות הבודהה :על אמת
״כך שמעתי:
בפעם אחת הבהגווה שהה ְב ָראגַ'גַהָ א בחורשת וֶלּובַ נַה ,אזור האכילה של הסנאים השחורים.
יקה .ערב אחד ,הבהגווה חזר מהתבודדות
באותה עת המכובד ַראהּולַ ה שהה במנזר אַ ְמבַ לַ ְט ִה ַ
והלך אל המכובד ראהולה במנזר אמבלטהיקה .כאשר ראה את הבהגווה מגיע מרחוק ,המכובד
ראהולה הכין מושב ומים לרחוץ את כפות הרגליים .הבהגווה התיישב על המושב שהוכן למענו
ורחץ את כפות רגליו .לאחר שהביע מחוות כבוד לבהגווה ,המכובד ראהולה התיישב במקום
ראוי.
אז הבהגווה הותיר מעט מים בקערת המים ואמר למכובד ראהולה :ראהולה! האם אתה רואה
את מעט המים האלו שנותרו בקערה?
כן ,אדון נכבד.
ראהולה ,באותו אופן נותרה מעט פרישות לאלו חסרי הבושה אשר משקרים ביודעין.
אז הבהגווה השליך את מעט המים שנותרו ,ואמר למכובד ראהולה :ראהולה ,האם אתה רואה
שמעט המים אשר נותרו בקערה הושלכו?
כן ,אדון נכבד.
ראהולה! באותו אופן ,אלו חסרי הבושה אשר משקרים ביודעין ,משליכים את הפרישות.
אז הבהגווה הפך את הקערה ואמר למכובד ראהולה :ראהולה! האם אתה רואה את הקערה
הזאת הפוכה על פיה?
כן ,אדון נכבד.
ראהולה ,באותו אופן ,אלו חסרי הבושה אשר משקרים ביודעין ,הופכים את הפרישות על פיה.
אז הבהגווה הפך שוב את הקערה ואמר למכובד ראהולה :האם אתה רואה את הקערה הזו
ריקה מבלי שדבר נותר בה?
כן ,אדון נכבד,
ראהולה ,באותו אופן ,לאלו חסרי הבושה המשקרים ביודעין ,הפרישות ריקה ,מבלי שדבר נותר
בה.״
יקה ,מג׳הימה ניקאיה 61
מתוך :השיחה עם ַּראהּולַּ ה ְּבאַּ ְמּבַּ לַּ ְט ִה ַּ

***
״ כך נאמר על ידי המבורך ,על ידי הארהנט ,כך שמעתי :׳יש דבר אחד ,שמי שעובר עליו ,אין
מעשה רע שהוא לא יעשה .ומהו הדבר היחיד הזה? אמירת שקר במכוון.׳״
איטיווטקה 25
***
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״הוא מוותר על דבר שקר ,נמנע מדבר שקר :דובר אמת ושואף לומר אמת .דיבורו אמין ,בר
סמכא ,אינו מטעה את העולם.״
מתוך :הדרשה לקנדרקה ,מג׳הימה ניקאיה 51
***
״ ...הוא שומע את הדהמה; לאחר ששמע את הדהמה ,הוא זוכר אותה; לאחר שזכר אותה,
הוא חוקר את המשמעות שלה; לאחר שהוא חוקר את המשמעות שלה ,הוא [רואה] שהדהמה
נכונה על פי הבנה אישית [שלו] ,מתעורר בו מרץ; כאשר מתעורר בו מרץ ,יש לו יכולת; כשיש
לו יכולת ,הוא מודט ,כשהוא מודט ,הוא עושה מאמץ עילאי .כשהוא עושה מאמץ עילאי ,אז
בעזרת תודעה מכוונת היטב ובאינטנסיביות ,הוא מגשים באמצעות הגוף את האמת העליונה
ורואה אותה באופן חודר באמצעות חוכמה.״
מתוך :הדרשה ל ִקיטָ אגִ ִירי ,מג׳הימה ניקאיה 70

אנו חיים באשליית הדברים והופעותיהם.
קיימת מציאות.
ואנו המציאות הזו.
כאשר תבינו זאת ,תראו שהנכם כלום ,ובהיותכם כלום הנכם הכל.
זה הכל.

קאלו רינפוצ'ה
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המלצות לשיחות וידאו & אודיו
נושא הפארמיטות מועבר לרוב במסגרת סדרה של שיחות .ריכזנו מספר הצעות לסדרות שניתנו
באתרים שונים ובמסגרת מסורות שונות .זו הזדמנות להיחשף לאתרים שמציעים חומרי לימוד רבים
המתאימים ללימוד יחידני או במסגרת סנגהה.
לכל פארמיטה מיוחדת שיחה ולעיתים אף שתי שיחות .בכמה מהאתרים מדובר בשיחת דהרמה
חודשית עם חומרי תרגול והתבוננות.

שיחות במסורת התהרוואדה ( 10פארמיטות):
רודני סמית באתר )Seattle Insight Meditation Society (SIMS
קישור לשיחות אודיו ּווידאו

גיל פרונסדל באתר )The Insight Meditation Center (IMC
הסדרה של הפארמיטות הועברה מספר פעמים על-ידי גיל פרונסדל וגם על-
ידי מורים אחרים.
קישור לשיחות הווידאו ואודיו
בהיקהו בודהי
להאזנה לשיחות אודיו
*בתחתית העמוד יש חלון גלילה שבו מופיעות כל שיחות האודיו שלו בנושא
אבי פאר
קישור לאודיו של כל הסדרה (בעברית!)
שיחות במסורת המהאיאנה ( 6פארמיטות):
טולקו רינפוצ'ה
קישור לווידאו של כל הסדרה

הצטרפו ל'-בודהיזם בישראל' בפייסבוק

המייסדים :אבי פאר ,אילן לוטנברג
מערכת :אילן לוטנברג ,מרב ראט ,דורון מלכא ,עדה אבשלום ,אורנה ברקאי ,משה בראל
מנכ"ל :איתי ארצי מרכז הפרסומים באתר :גל ברנדר ניהול קבוצת פייסבוק :אלה זוהר ,יצחק גלס
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