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בהכשרתו האקדמית הוא בעל תואר . ב"ארה, הוא נזיר ומלומד בודהיסטי יליד ניו יורק, בהיקו בודהי
 42שם הוא שהה במשך , בסרי לנקה 3791הוסמך לנזירות מלאה בשנת  הוא. ר לפילוסופיה"ד

 .וואנג ין במדינת ניו יורק'וכעת הוא חי במנזר צ, שנים
ביניהם , מתרגם ועורך ,כמחבר, קו בודהי אחראי לפרסומים רבים של הכתבים הבודהיסטייםבהי

סמיוטה )אוסף הדרשות המחוברות , (הימה ניקאיה'מג)התרגום המלא של אוסף הדרשות הבינוניות 
  (.אנגוטרה ניקאיה)ואוסף הדרשות הממוספרות ( ניקאיה

 

*** 

כנראה שבשום זמן . הקריאה לחופש, ספקללא , הקריאה המרכזית של העידן שלנו היא

כנראה . הקריאה לחופש לא נשמעה כה רחבה וכה דחופה כמו בימינו, בהיסטוריה האנושית

 .שמעולם היא לא חדרה כה עמוק למרקם הקיום האנושי

 

התהוו שינויים מרחיקי לכת כמעט בכל תחום , בעקבות מסעו של האדם בחיפוש אחר החופש

אימפריות הענק שהשתרעו בעבר על פני כל . תרבות ודת, חברה, קהפוליטי –של פעילותו 

התמוטטו , כשהן בולעות באחיזתן את היבשות כמו מפלצות ים מיתולוגיות, כדור הארץ

בשם  –והתפוררו מול אנשים שהתמרדו נגד עול שלטונן והחזירו לעצמם את אדמותיהם 

 .  רות ושלטון עצמייח, עצמאות

 

האדם עמד  .שלטון העם –ם כמו מלכויות ואוליגרכיות נכנעו לדמוקרטיה מבנים פוליטיים ישני

ממסדים . על זכותו להשמיע את קולו ולהשפיע על הכיוון והמהות של החברה בה הוא חי

, צמיתים, עבדות –חברתיים עתיקי יומין ששעבדו בני אדם עוד לפני תחילת ההיסטוריה 

ובאותה עת תנועות , של תהליך העלמותנעלמו או נמצאים בעיצומו  –שיטת הקאסטות 

 . שחרור שונות מופיעות בכותרות העיתונים שלנו וממלאות את דפי המגזינים הפופולאריים

 

, התבטאות מופשטת בציור, חריזה חופשית בשירה: גם האומנויות מעידות על חיפוש החופש

וטטו את המבנים הן רק דוגמאות בודדות של חידושים שמ, טונלית במוזיקה-קומפוזיציה א

אפילו הדת לא . המסורתיים המגבילים כדי לאפשר לאמן מרחב פתוח בחתירתו לביטוי עצמי

אמונות ונורמות , בניגוד לעבר. יכולה לדרוש חסינות מהגבולות המתפשטים של החופש

או על הוראות של אנשי , על כתבי קודש, התנהגות אינן יכולות יותר להסתמך על צו אלוהי

חשף בפני ביקורתו של האדם החושב בן יולה, ן נאלצות לפשוט את מסווה הקדושהה. כהונה

שלקח לעצמו את הזכות לחקירה חופשית ומשתמש בתבונה ובניסיון שלו כסמכות , זמננו

וחופש העשייה הפכו לכלבי השמירה של , חופש העיתונות, חופש הדיבור. העליונה הקובעת

בכל . לכלבי השמירה של חיינו הפרטיים, המצפון חופש החשיבה וחופש, חיינו הציבורים

חשוב יותר מהחיים , אנו מגינים על החופש כעל הנכס היקר ביותר, צורה שאפשר להשיגו
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דרישה   –דרש פטריוט אמריקאי לפני מאתיים שנה " תנו לי חופש או תנו לי מוות. "עצמם

 .שהדהדה במאות הבאות ועד היום

 

הבודהה מציע , מין האנושי לגבולות רחבים יותר לחופשכמו היתה זו תגובה לדרישת ה

כדרך לשחרור הנכונה היום כפי שהיתה כשהוכרזה לראשונה , הדהמה, לעולם את תורתו

 .לפני עשרים וחמש המאות הקודמות

 

( וינאיה-דהמה)כך לתורה ולשיטה  –טעם המלח  –כמו שבאוקינוס הרחב יש רק טעם אחד "

במילים האלו מעיד הבודהה על האיכות המשחררת  ": שטעם החופ –יש רק טעם אחד 

 . שבתורתו

 

תמיד , או מהמעמקים, מעומק בינוני, אם בדגימה שנלקחה מפני השטח, נוסיטעם מי האוקי

או מדלי , מכוס מלאה, נוס מגביעון קטןיאם אדם שותה מי אוקי, ועוד. טעם המלח –זהה 

טעם  –תורת הבודהה רק טעם אחד ב, בדומה לכך. אותו טעם מלוח נוכח בכל –מלא 

מפני השטח הרכים עד , השולט בתורה ובשיטה מתחילתה עד סופה( וימוטיסארה)החופש 

 . למעמקים הבלתי נתפסים

 

בפעולה , בתרגול נדיבות ומשמעת מוסרית –יכול אדם לטעום את הדהמה ברמה הבסיסית 

או ברמה  ;ואהבה חומלת, אדיבות, י כבוד"בהתנהגות הנשלטת ע, של מסירות או אמונה

בשני המקרים  .גשמית הנגלית בפני המואר המשוחרר-בידיעה הלא –המתקדמת יותר 

 . טעם החופש –הטעם זהה 

 

, ומנהל חיים של בעל בית בהתאם לעקרונות הצדק, אם אדם מתרגל דהמה בצורה מוגבלת

כלומר , רחבאם הוא מתרגל את הדהמה במובן ה ;הוא חווה בתמורה רמה מוגבלת של חופש

גר בפרישות ומתבונן בבדידות מזהירה , מקבל על עצמו להיות חסר בית במצב של נזירות

ואם  ;אז הוא חווה דרגה גבוהה יותר של חופש, בעליות והירידות של כל הדברים המותנים

מזהה בחיים הנוכחיים את המטרה של שחרור , הוא מתרגל את הדהמה בהגשמה מלאה

 . יה של חופש מוחלטאז יזכה בחוו, מוחלט

 

זו רק הדרגה של . טעם החופש, הטעם של תורת הבודהה הוא אותו טעם, בכל הרמות

תרגל . וההבדל בדרגות תלוי באופן ישיר ומדויק במידת התירגול, ההנאה מהטעם שמשתנה

. תרגל לעיתים קרובות ותזכה בשפע של חופש, מעט את הדהמה ותקצור מעט חופש

 .   ול החופש תמיד בדיוק של חוק מדעיהדהמה מעניקה את תגמ

 

יש , מאחר והדהמה מציעה חופש מלא ומושלם כפי שהוא נתפס בחזון של העולם המודרני

התאמה בסיסית בין שאיפת האדם להגדיל את מרחב החופש לבין האפשרויות שהוא יכול 

בפעם  כאשר בני דורנו נפגשים, למרות התאמה זו. להגשים דרך תרגול של תורת הבודהה

הראשונה עם הדהמה הם מוצאים את עצמם לעיתים קרובות בקונפליקט עם מאפיין מסוים 

וברמה , ומכה אותם ברמה השכלית כסתירה, שמתנגש עם דרך החשיבה שהם רגילים בה

כתורה שחדורה בטעם , בעוד שהדהמה מציעה את עצמה כדרך לשחרור. הרגשית כמכשול

משטר  –ר תרגול שנתפס כאנטיתזה של חופש משט מנאמניההיא דורשת , של החופש

, אבל כדי להשיג את החופש, אנו מחפשים חופש. ריסון ושליטה עצמית, שבנוי על משמעת

מה עלינו להסיק מהדרך . נו ומחשבותינוימילות, אומרים לנו שעלינו לרסן ולשלוט על מעשינו
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האם חופש ? פששכדי להשיג חופש צריך להפחית את החו: שתורת הבודהה מנסה לקדם

 ?   כמטרה יכול להיות מושג רק בצורה ובאמצעים שמשמעותם שלילה של חופש

 

, בין חופש כרישיון –הפתרון למה שנראה כסתירה טמון בהבחנה בין שני סוגים של חופש 

. האדם בן זמננו מזהה ברוב המקרים את החופש כרישיון. לבין חופש כעצמאות רוחנית

הוא . התשוקות והגחמות שלו, לממש בלי הפרעה את הדחפים חופש אומר רשות, בשבילו

להגיד מה שהוא רוצה , מאמין שמשמעות החופש היא האפשרות לעשות מה שהוא רוצה

כל מגבלה שמוטלת על האישור הזה נתפסת אצלו כהפרה של . ולחשוב מה שהוא רוצה

למשמעת , תומחשבו, מילים, לכן משטר פנימי שקורא לשליטה על מעשים, החופש שלו

 . נתפס אצלו כצורה של שיעבוד ,ושליטה עצמית

 

הבודהה מצביע על חופש מסוג . החופש שמדובר עליו בתורת הבודהה לא דומה לרישיון

חופש שמתבטא , עצמאות פנימית של התודעה ששוקדת על סילוק הזיהומים –רוחני , אחר

גיע לשיאו בשחרור ומ, יםיי דחפים כפיית"בשחרור מתבנית של התנהגות הנשלטת ע

 . של לידה ומוות החוזר ונשנההמעגל , מהסמסארה

 

-אפשר להגיע אליו רק על. שחרור רוחני לא ניתן להשגה באמצעים חיצוניים, בניגוד לרישיון

העצמאות הרוחנית . ידי אימון פנימי שדורש וויתור על דחפים ותשוקות למען המטרה הנעלה

. ן הסופי על כל המגבלות שאנו מטילים על עצמנושמושגת בעקבות מאבק זה היא הניצחו

 ,שליטה, חוקים שכוללים איפוק –אבל אי אפשר להגיע לניצחון ללא ציות לחוקי המשחק 

 .   משמעת והכנעה של ההשתוקקות

 

המצב של , בואו וניגש אליו דרך המצב ההפוך, כדי להאיר את הרעיון של חופש רוחני

נניח שאדם סגור בתא כלא . קיצוני של שלילת חופש פיזיתונתחיל בבדיקה של מצב , שיעבוד

הפרקים שלו קשורים בחבל מאחורי , הוא קשור לכסא. בעל קירות אבן עבים וסורגי פלדה

, ונניח שיום אחד החבל משוחרר. עיניו מכוסות ופיו חסום בבד, רגליו כבולות באזיקים, גבו

כשיו יכול האדם להסתובב בחופשיות ע. וכן גם מחסומי העיניים והפה, האזיקים מוסרים

אך לא , בהתחלה הוא עשוי להרגיש שהוא חופשי. לדבר ולראות, למתוח את גפיו, בתא

יעבור זמן רב עד שיבין שחופש אמיתי עדיין רחוק כמו השמיים הכחולים והבהירים שנשקפים 

 . דרך סורגי הפלדה של תאו

 

עם כל , של בעל בית מהמעמד הבינוניוזוכה במעמד , עכשיו נניח שהאיש משוחרר מכלאו

כעת הוא יכול ליהנות מהחופש החברתי והפוליטי שנשלל ממנו . הזכויות של אזרח במדינה

. ואפילו לכהן במשרה ציבורית, לעבוד ולטייל לפי רצונו, הוא יכול להצביע ;כשהיה אסיר

הוא שואף אליו למרות זאת עדיין הוא צריך להתמודד עם סתירה כואבת בין הרצון לחופש ש

במילים , ההנאה והיוקרה, והמגבלות בדרך להשגת הכוח, עול המטלות, לבין האחריות

ננקוט בצעד לכן . המציאות הממשית שהוא צריך להתמודד עמה בתוקף הנסיבות –אחרות 

קיסר בעל סמכויות , ונרים את האיש שלנו משגרת מעמד הביניים אל כס מלכות העולם, נוסף

, מוקף במאות נשים יפות יותר מפרחי הלוטוס, נמקם אותו בארמון מפואר .בלתי מוגבלות

ונאפשר לו את ההנאות , ואבנים טובות, אדמות, זהב, נעניק לו אין סוף של משאבים

יבוצעו  ההוא צריך רק להביע את רצונותיו ואל. העילאיות ביותר של חמשת החושים

. ותר שום מחסום לחופש הרישיון שלואין י. להביע משאלה ומיד תהפוך למעשה. כפקודות

 .                   בואו ונבדוק זאת ברמה יותר מעמיקה? האם הוא באמת חופשי: אך השאלה עדיין נשאלת
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ותחושה , תחושה מכאיבה, תחושה נעימה: הבודהה הגדיר שלוש קבוצות של תחושות

ות מכילות את כל מגוון שלוש הקבוצ. כלומר תחושה שהיא לא נעימה ולא כואבת, ליתאניטר

תחושה מסוימת מקבוצה אחת חייבת להיות קיימת בכל אירוע של ו, התחושות האפשריות

הצביע הבודהה על שלושה מצבים מנטליים , במקביל לשלוש הקבוצות. חוויה אנושית

נטיות חבויות ששוכנות במצב רדום ברצף הן אלה ו, ם שכונו על ידו אנוסאיהיסובייקטיבי

תמיד מוכנות לצמוח למצב של , לי של כל היצורים החיים מאז ומעולםאהמנטמודע -התת

רוי יולשקוע שוב למצב תרדמה כאשר ההשפעה של הג, התגלות בתגובה לגירוי מתאים

 .  נעלמת

 

אלה (. ה'אוויג)ובורות ( פאטיגהה)סלידה ( ראגה)השתוקקות : המצבים המנטליים הללו הם

ואשלייה ( דוסה)שינאה ( לובהה)חמדנות : שים המזהמיםהמקבילים הפסיכולוגיים של השור

לית כפי אשתודעתו אינה מאומנת ברמה גבוהה של משמעת מנט, כאשר אדם רגיל(. מוהה)

  –יה החבויה להשתוקקות צצה ועולה בתגובה יהנט, חווה תחושה נעימה ,שלימד הבודהה

כאשר אותו . ה הנעימהתשוקה להחזיק ולהמשיך וליהנות מאובייקט הגירוי שגורם לתחוש

סלידה ממקור , ה החבויה לדחייה נכנסת למשחקיאזי הנטי, אדם חווה תחושה מכאיבה

אזי הנטייה החבויה לבורות עולה ועוטפת את , ליתאוכאשר הוא חווה תחושה ניטר. הכאב

 .תודעת האדם במעטה של קהות חושים ואדישות

 

סלידה ובורות מתעוררות ממצב , במצבים שונים שלושת הנטיות החבויות להשתוקקות

אם האדם לא עושה . ומתבטאות בפעולה, התרדמה שלהן כתגובה לתחושות המתאימות

. הן ימשיכו לשהות בתודעה, להסיר לנטוש ולהעלים אותן, לא שואף לרסן, מאמץ להפיג אותן

הן , יאשר אותן וימשיך להיאחז בהן, הוא ייכנע להן שוב ושוב, כאשר הן שוהות בתודעה

הן יעברו , שמושלך עליה לפידכוכמו ערימת חציר שעולה באש , יתעצמו, יצברו מומנטום

ממצב של דחפים קלים לאובססיות רבות עוצמה שגוזלות את יכולת השליטה העצמית של 

-האדם אינו אדון לעצמו אלא עבד הנשלט על –גם אם יהיה שליט העולם , במצב זה. האדם

 .ידי הזיהומים של תודעתו

 

תחת שליטת השנאה הוא , שליטה של ההשתוקקות הוא נמשך לתחושות הנעימות תחת

הוא נוטה . ליותאותחת שליטה של בורות הוא מבולבל מהתחושות הניטר, נמנע מכאב

, כבוד ושבח, ידי רווח-רוחו מרוממת על. ונופל מטה בתגובה לצער, למעלה בעקבות שמחה

, וא מבין שדרך פעולה מסוימת תגרום לו לנזקגם אם ה. קלון ואשמה, הפסד ידי-עלומדוכאת 

אפילו שהוא מבין שיש דרך חלופית שעובדת  ;הוא חסר אונים ולא מצליח להימנע ממנה

מונע מקיום לקיום , הוא נסחף בזרם של הזיהומים. לטובתו הוא אינו מסוגל ללכת בה

כלפי חוץ הוא . אושימערבולת של מצוקה וי, על גלים של לידה ומוות, באוקיינוס הסמסארה

במושגים של רישיון הוא . אבל בממלכת התודעה הוא עדיין אסיר, יכול להיות שליט העולם

אבל במושגים של עצמאות רוחנית הוא נשאר קורבן של השעבוד הקשה , נחשב לחופשי

 . שעבוד לשליטה של תודעה מזוהמת: ביותר

 

כאשר . ואשליה, שנאה, מחמדנות חופש רוחני חייב להיות חופש, בניגוד למצב זה של שעבוד

עוקר אותם מן השורש כך שהם לא נשארים אפילו , שנאה ואשליה, אדם משתחרר מחמדנות

, הוא מוצא לעצמו מקום של ריבונות שלעולם אי אפשר יהיה להדיח אותו ממנו, בצורה חבויה

הוא , גם אם יהיה קבצן שמקבץ נדבות מבית לבית. עמדה של שליטה שלעולם לא תעורער
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 .ח להווההנ, הנח לעתיד, הנח לעבר

 ,עם תודעה משוחררת מכל וכל, כשאתה חוצה אל מעבר להתהוות

 .לא תעבור שוב לידה והזדקנות

 

 

843 דהמפדה  
 

 אסף פדרמן: תרגום

הוא הריבון של התודעה . הוא חופשי מבפנים, גם אם יהיה כלוא מאחורי סורג. עדיין מלך

, כי שום דבר ביקום לא יוכל לקחת ממנו את שחרור הלב, וככזה הוא ריבון של כל היקום, שלו

אך עומד ביציבות מושלמת מעל , בין הדברים שבעולם, הוא חי בעולם. בעלותו הבלעדית

אם דברים נעימים נכנסים לתחום תפישתו הוא לא משתוקק . העולם שלהשפל והגאות 

הוא  מתבונן על שני המצבים . אם דברים כואבים נכנסים לתחומו הוא לא נרתע מהם, אליהם

הוא לא מעסיק את עצמו בזוגות ההפכים  . עלמותםיבאיזון הנפש ומציין לעצמו את עלייתם וה

גוש זהב וגוש , בעיניו. ניתק מהבסיסהוא דחייה את מעגלי המשיכה וה, המניעים את העולם

הוא שוכן בחופש שזכה בו בזכות . שבח ובוז הינם צלילים ריקים, באזניו; חימר הינם זהים

, צער או יגון לא ידקרו את ליבו. משוחרר מסבל כי הזיהומים נעקרו מן השורש, מאמץ ממוקד

 . תשוקהידי שום זכר של -נשאר רק האושר המושלם שלא הוכתם על

 

-מוגנים על, מהצינה של חרדה אשר גם מלכים חווים אותה בארמונותיהםחופשי מפחד והוא 

הקדחת המציקה שכובלת את , הוא חופשי ממחלת התשוקה. ידי שומרי ראש בפנים ובחוץ

הוא מעביר את . הפעולות והתוצאות שלה, ממחלת הסמסארה עם מעגלי הזיהומים, התודעה

או , נהנה מהאושר של השחרור, עולם עם תודעה של חמלה ללא גבולותמוכל ב, ימיו בשלווה

הוא חי עם הידיעה המוחלטת . מלמד את חבריו לדרך את השביל שהביא אותו למטרתו

שהוא הגיע לפסגה של , של לידות ומיתות הגיעה לסיומה החזרתיתוהשלווה שבשבילו הדרך 

 . קדושה ויצר את ההכחדה של כל התגשמות בעתיד

 

ידי מי -ופש שעליו מצביע הבודהה כמטרת תורתו יכול להיות מושג בשלמותו רק עלהח

אך כפי שמלח מעניק מטעמו לכל מאכל שהוא . ת הקיום שלוישמגשים אותו כחלק מחווי

, כך גם הטעם של החופש ממלא את כל הטווח של התורה והשיטה שגילה הבודהה, מתבל

כך יהיה , ההתקדמות שלנו בתרגול הדהמהבהתאם לרמת . באמצעיתה ובסופה, בתחילתה

העצמאות  –חשוב לזכור תמיד כי חופש אמיתי . טעמו של החופש שממנו נוכל ליהנות

ידי תרגול של -אפשר להשיג אותו רק על. אינו מתנת חסד משמיים –הפנימית של התודעה 

 .  הדרך הנאצלת כפולת השמונה, הדרך לחופש
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 דורותי והדלת הנעולה
 

 וקו בק'שרלוט ג
 

 שרית שץ: תרגום
 

 

 zen-living-special-http://www.slideshare.net/ankeny/nothing-10212248             :מקור
 

ידתו של מאיזומי רושי והמייסדת והמורה של היתה תלמ, ב"מורת זן ילידת ארה, וקו בק'שרלוט ג

תורגם ) Everyday Zen: וקו בק היא המחברת של שני ספרים נודעים'ג. מרכז הזן של סן דייגו

 .   72בגיל , 4133היא נפטרה בשנת .  Nothing Specialו( "יום-זן בחיי היום"לעברית 
 

 

*  *  * 
 

סוג של חוסר שלמות והם מחפשים אחר מרבית בני האדם חשים . כולנו מחפשים אחר משהו

אני מסופק ; אינני מחפש מאומה"אפילו אלה האומרים . משהו שימלא את החלל שהם חווים

ועל כן אנשים הולכים אל . גם הם מצויים בחיפוש תמידי בדרכם שלהם, "ושבע רצון בחיי

וך תקווה מת –לסדנאות לצמיחה עצמית , אל מרכזי הזן או היוגה, כנסייה כזו או אחרת

 .למצוא את החתיכה החסרה

 

, אלא בסן דייגו, דורותי לא חיה בקנזס. הרשו לי לספר לכם על ילדה קטנה ושמה דורותי

לכל . משפחתה התגוררה בבית מזה דורות רבים. באחוזה ויקטוריאנית עתיקה ורחבת ידיים

כמו גם , כל מקוםובבית היו חדרים רבים נוספים וכוכים ב, אחד מדיירי הבית היה חדר משלו

 . עליית גג ומרתף

 

בקומה , למעלה. עוד כשהיתה ילדה קטנה למדה דורותי שיש משהו מוזר בבית בו חיה

חדר זה היה נעול , ככל שיכלו האנשים לזכור. היה חדר נעול, העליונה של האחוזה הגדולה

מה  אך אף אחד לא ידע, הסתובבה שמועה שפעם אחת פתחו את החדר הזה. מאז ומתמיד

מנעול הדלת של החדר הנעול היה יוצא דופן ואף אחד לא היה מסוגל לגלות כיצד . היה בו

 .חלונות החדר היו חסומים אף הם. ניתן לפתוח אותו

 

אך היא לא . יום אחד טיפסה דורותי על סולם מחוץ לבית וניסתה להציץ פנימה אל תוך החדר

 . יכלה לראות מאומה

 

הם ידעו שהוא נמצא שם אך לא רצו . לחדר ולדלתו הנעולהבני המשפחה התרגלו ברובם 

מאז שהיתה קטנה . אך דורותי היתה שונה. לא הזכירו אותו כלל להטריד בכך את עצמם ולכן

היא הרגישה שהיא . החדר הנעול לא הניח למחשבותיה והיא לא הפסיקה לתהות מה יש בו

 .לפתוח אותו חייבת

 

היא ; היו לה צמות, היא גדלה אט אט; ל ילדה רגילהבמובנים רבים דורותי חיה חיים ש

; היתה לה חברה טובה; היא הקפידה על תסרוקת אופנתית; התפתחה להיות נערה מתבגרת

היא היתה נערה . היא התרגשה מהאיפור החדש ומהלהיט החדש ברדיו; היה לה גם חבר

החדר , ן מסויםבמוב. אך מעולם לא איבדה את הלהט שלה לחדר הנעול. נורמלית לגילה

http://www.slideshare.net/ankeny/nothing-special-living-zen-10212248
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ורק התבוננה , לפעמים היא נהגה לעלות למעלה ולשבת מול החדר. הנעול שלט בחייה

 .בדלתו כשהיא תוהה מה יש בתוכו

 

לכן . כשהתבגרה דורותי היא חשה שיש קשר כלשהו בין החדר לבין מה שחסר לה בחייה

וד פתיחתה של היא החלה להשתתף בשיעורי אימון ותרגול שונים מתוך תקווה לגלות את ס

למורה כזה , היא פנתה למרכז כזה ולמרכז אחר: היא ניסתה דברים רבים. הדלת הנעולה

היא הלכה . תוך חיפוש בלתי נלאה אחר הנוסחה שתפתח את הדלת הנעולה, ולמורה אחר

היא ניסתה כל דבר . היא ניסתה היפנוזה, היא עברה תרגול של לידה מחדש; לסדנאות

החיפוש של דורותי נמשך . ום דבר לא פתח בפניה את הדלת הנעולהולמרות זאת ש, אפשרי

תחה טכניקות שונות כדי להביא את . והאוניברסיטה' במהלך תקופת הקולג, שנים היא פִּ

 .אך עדיין לא הצליחה לפתוח את הדלת, עצמה למצבים תודעתיים שונים

 

ה העליונה והתיישבה היא עלתה במדרגות לקומ. הבית היה ריק, יום אחד היא שבה הביתה

היא נכנסה למדיטציה , בעזרת אחד מהתרגילים האזוטריים אותם למדה. מול הדלת הנעולה

והדלת החלה  –היא הושיטה את ידה ודחפה את הדלת , מתוך דחף בלתי נשלט. עמוקה

מעולם לא קרה לה , בכל השנים בהן ניסתה לפתוח את הדלת. היא מאוד נבהלה. להיפתח

בפיק ברכיים החלה לפסוע אט אט מבעד . ותי היתה מפוחדת ונרגשת גם יחדדור. כדבר הזה

 ...והיא מצאה. לדלת הפתוחה

 

אלא , יוצא דופן ומסתורי, חדש, דורותי לא מצאה את עצמה בחדר רחב ידיים. אכזבה ובלבול

בקומה הראשונה של הבית הוויקטוריאני העתיק כשמסביבה כל החפצים העתיקים המוכרים 

; היא היתה באותו מקום עם הרהיטים המוכרים, הביטה באותו הנוף אותו הכירה היא. לה

מספר שעות מאוחר , כשהיא מאוכזבת ונדהמת בעת ובעונה אחת. הכל היה בדיוק כפי שהיה

הדלת היתה עדיין . היא טיפסה במדרגות לקומה העליונה ופנתה לכיוון החדר המסתורי, יותר

 . והיא לא נפתחה –הדלת  דורותי ניסתה לפתוח את. נעולה

 

ויקטוריאני והיא עדיין התגוררה בבית ה. היא ילדה שני ילדים. דורותי נישאה. השנים חלפו

היא לא ויתרה על , למרות זאת. היא היתה בת זוג טובה ואם טובה. העתיק עם משפחתה

הניעה , הפעם היחידה בה הצליחה לפתוח את הדלת, למעשה. האובססיה שלה כלפי החדר

היא בילתה זמן רב מול הדלת הנעולה שבקומה העליונה כשהיא . אותה אף יותר מבעבר

היא יכולה , היא עשתה זאת בעבר. יושבת ברגליים משוכלות ומנסה לפתוח את הדלת

היא : זה התרחש שוב, לאחר שנים של ניסיונות חוזרים ונשנים, וכמובן. לעשות זאת שוב

זאת תהיה הפעם "ה לעצמה בהתרגשות היא חשב. דחפה את הדלת והיא נפתחה

ושוב מצאה את עצמה בקומה הראשונה של הבית   -היא נכנסה מבעד לדלת ". המיוחדת

היא רצה שוב במעלה המדרגות אל . שם מצאה את בעלה ואת ילדיה, יקטוריאני העתיקוהו

 .הדלת היתה נעולה? ומה היא מצאה, החדר המסתורי

 

. הילדים גדלו. דורותי המשיכה בחייה. היא דלת נעולהדלת נעולה ? מה ניתן היה לעשות

היא . לתה זמן ניכר בישיבה מול הדלת הנעולהידורותי ב, למרות זאת. שערה הלבין מעט

והיא היתה . אך עיקר תשומת לבה התמקדה בחדר הנעול, היתה אישה ואם טובה למדי

ה לפתוח את הדלת מפעם לפעם היא הצליח. היא לא ויתרה בקלות; אישה נחושה ועקבית

 .אך תמיד מצאה את עצמה חזרה בקומה התחתונה שם חיה, ולהיכנס דרכה
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בני המשפחה צברו במהלך השנים עוד ועוד . בינתיים התמלא הבית אט אט בחפצים שונים

הבית . התמלאו עד אפס מקום בגרוטאות, כולל אלה הריקים, והחדרים השונים, דברים

לא היה בו מקום פנוי לארח אורחים ואך בקושי נותר בו מרחב נעשה כל כך מלא ודחוס עד כי 

מה שלא  –לבעלה ולילדיהם , לא נותר מקום בבית אלא לדורותי. עבור בני המשפחה עצמם

מכיוון שכולם היו כל כך עסוקים בעצמם עד שלא נותר בהם כל מקום , הטריד אותם במיוחד

 .להתייחס לדברים אחרים ולטפל בהם

 

מאבקה עתיק היומין לפתוח את הדלת אף הוא החל . אובססיה של דורותיאט אט פחתה ה

היא החלה לבלות זמן רב יותר עם ילדיה , במקום לבלות זמן כה רב מול הדלת. להתיישן

הבית לא היה במצב . לעצב את הוילונות וכדומה, לחדש את הרהיטים: ונכדיה ולטפל בבית

תשומת לבה . ה עסוקה בישיבה מול הדלתאך הוא הוזנח מעט מכיוון שדורותי הית, רע

מידי פעם היתה . זה היה תהליך איטי. עברה אט אט לדברים היומיומיים בהם יש צורך לטפל

אבל אם פתחה אותה היא ידעה מראש מה , עולה למעלה לקומת העליונה ומביטה בדלת

ה בחיי יותר ויותר היא היתה עסוק. שככו אט אט, האכזבה שלה ותחושות התסכול. תמצא

יום אחד היא היתה בקומה העליונה , ואז. היומיום הרגילים שלה וחיתה אותם מרגע לרגע

בתוך ! הדלת היתה פתוחה לרווחה, למרבה הפתעתה. והתבוננה במקרה בדלת הנעולה

היתה שם מיטה נוחה וכוננית וכל הדברים . החדר היא גילתה חדר אורחים נעים וחמים

 . ים את אופיו הנוח והנעיםהקטנים המעניקים לחדר אורח

 

. הבינה לפתע דורותי מה קרה לשאר הבית, בעודה מביטה בחדר האורחים הנפלא והמרווח

היא הבינה עד כמה הוא נעשה צפוף ודחוס בחפצים ועד כמה מוגבל היה חופש התנועה 

חדרי , מבלי שהשקיעה בכך כמעט כל מאמץ. החל גם השינוי, עם התובנה הזאת. בבית

המרחב שהתפנה איפשר ליותר . ויקטוריאני עתיק היומין החלו אט אט להתפנותוהבית ה

נדמה היה כאילו כל . המרחב הלך וגדל. ללא הדחיסות והצפיפות, ויותר אנשים לשהות בבית

הבית שב להיות . הם לא באמת היו שם, בסופו של דבר. לא מוחשיים, החפצים היו אווריריים

, תמיד הוא היה מרווח והיה בו מרחב עצום לאירוח אורחים ,למעשה. מה שהיה מאז ומתמיד

היא תמיד היתה פתוחה ; ודורותי הבינה לפתע שדלתו של החדר מעולם לא היתה נעולה

 .רק דחיפותיה הנוקשות ומאמציה העקשניים הם אלה שגרמו לדלת להישאר נעולה. לרווחה

 

כולנו : האשליה היא בלתי נמנעת. שהדלת נעולה: זוהי האשליה הבסיסית שלנו לגבי התרגול

אנו . נעולה אכןהיא , כל עוד אנחנו חושבים שהדלת נעולה. אוחזים בה במידה זו או אחרת

, משתתפים בסדנה הזאת, אנחנו הולכים למרכז הזה; עושים הכל כדי לנסות לפתוח אותה

 .הבסופו של דבר אנחנו מגלים שהדלת מעולם לא היתה נעול. אנו מנסים מזה או מזה

 

זה מה שהיה . המאמצים אותם השקיעה דורותי לריק היו מושלמים עבורה, יחד עם זאת

עלינו להשקיע בתרגול שלנו את כל . זה מה שעל כולנו לעשות, למעשה. עליה לעשות

החדר . בכדי שנבין שמלכתחילה לא היה שם מאומה אלא שלמות, כל מה שיש בנו, מאודנו

אך אין . אם לא נדחוס אותם בגרוטאות המדומות שלנו, הבית פתוח לרווחה, פתוח לרווחה

 .עד הרגע בו אנו יודעים זאת, כל דרך לדעת זאת

 

אנו מחפשים , כנוצרים. אחד מהתרגולים הרוחניים בנצרות הוא תרגול נוכחותו של אלוהים

ההילה ". פניו של אלוהים"את הילת האור הזאת בכל הדברים שאותם יכנו המיסטיקנים 

ממש מתחת , אלא מצויה כאן ועכשיו, הזוהרת הזאת איננה חבויה במקום מרוחק כלשהו
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ותי שמה שהיא חיפשה אחריו במשך כל חייה היו פשוט החיים גילתה דור, באותו אופן. לאפנו

 .כל אלה היו פניו של אלוהים. החדרים, הבית, האנשים: שלה עצמם

 

לא היינו מייסרים את עצמנו ואת , אם באמת היינו רואים זאת. אך אנחנו לא רואים זאת

. אנחנו לא ישרים, םאנחנו מניפולטיביי, אנחנו לא נדיבים. כפי שאנו נוהגים לעשות, האחרים

לא , הם הם פניו של אלוהים עצמו, אם היינו רואים שהחיים הללו עצמם אותם אנחנו מנהלים

אלא רק בשל ההכרה , לא בגלל צווים או איסורים כלשהם –היינו יכולים להתנהג בדרך זו 

 .שלנו וראייתנו מה הם החיים

 

בל חלקים רבים ממה שאנחנו א. חסר תועלת –הישיבה אל מול הדלת  –זה לא שהתרגול 

הם אינם פותחים . הם אשליה –הרדיפה אחר רעיונות נשגבים או הארה  –" תרגול"מכנים 

עד שלא נראה את העובדה הזאת בבהירות כפי שאנו חשים את הטעם של . את הדלת

, יהיה עלינו לעבור דרך דרכים פתלתלות ועוקפות רבות, הקורנפלקס של ארוחת הבוקר

כל המאבקים הללו הם חלק מהלמידה שלנו לגבי . המורים של חיינו –לואים אכזבות ותח

והדלת תהיה , במוקדם או במאוחר התעלומה תתבהר יותר ויותר, אם נתרגל נכון. הדלת

 . פתוחה לעיתים קרובות יותר

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התרבות המערבית . החופש להשתוקק והחופש מתשוקות –שני סוגי חופש ניתן למצוא בעולמנו 

, היא סוגדת לחופש הזה. השתוקקהחופש ל –המודרנית שלנו מכירה רק בסוג החופש הראשון 

אפשר לומר שהאמונה . מקדשת אותו ומציבה אותו בחזית החוקות הלאומיות וחוקי זכויות האדם

שבבסיס רוב הדמוקרטיות המערביות היא הצורך להגן על החופש של האזרחים לממש את 

רק בכמה זוכה להערכה , החופש מתשוקות –הסוג השני של חופש . תשוקותיהם ככל שזה ניתן

, שלוות נפש, שביעות רצון, בקהילות אלה חוגגים את סוג החופש הזה כסיפוק. קהילות דתיות

 .שהם תולדה של החופש מתשוקות

 אהן ברהם'אג

 "לפתוח את הדלת אל ליבך: "מתוך
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 כרמל שלו: צילום      

 

 

 

 

 

 

 

 עצמי-לא המאפיין של הדרשה על
 

 אסף פדרמן: תרגום מפאלי
 

 
Siii66 sutta lakkhana-ttaAna 

 

שם הוא פנה אל קבוצת . בפארק הצבאים באיזיפטאנה, פעם אחת שהה המבורך בבנרס

 :וכך הוא אמר, הם השיבו, "מכובדנו" ",נזירים: "החמש

 

הגוף לא היה מוביל למכאוב והיה אפשר לגבי הגוף , אם גוף היה עצמי. גוף אינו עצמי

הוא מוביל , אך כיוון שהגוף אינו עצמי". יהיה גופי כך שיהיה גופי כך או שלא[ "להחליט]

 ."שיהיה גופי כך או שלא יהיה גופי כך[ "להחליט]למכאוב ואי אפשר לגביו 

 

התחושות לא היו מובילות למכאוב והיה אפשר , אם תחושות היו עצמי. תחושות אינן עצמי

אך כיוון שהתחושות ". י כךשיהיו תחושותי כך או שלא יהיו תחושות[ "להחליט]לגבי תחושות 

שיהיה גופי כך או שלא יהיה [ "להחליט]הן מובילות למכאוב ואי אפשר לגביהן , אינן עצמי

 ."גופי כך

 

התפיסה לא היתה מובילה למכאוב והיה אפשר , אם תפיסה היתה עצמי. תפיסה אינה עצמי

ך כיוון שהתפיסה א". שתהיה תפיסתי כך או שלא תהיה תפיסתי כך[ "להחליט]  לגבי תפיסה

שתהיה תפיסתי כך או שלא [ " להחליט]היא מובילה למכאוב ואי אפשר לגביה , אינה עצמי

 ."תהיה תפיסתי כך
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הדחפים לא היו מובילים למכאוב והיה אפשר לגבי , אם דחפים היו עצמי. דחפים אינם עצמי

הם , חפים אינם עצמיאך כיוון שהד". שיהיו דחפי כך או שלא יהיו דחפי כך[ "להחליט]דחפים 

 ."שיהיו דחפי כך או שלא יהיו דחפי כך[ " להחליט]מובילים למכאוב ואי אפשר לגביהם 

 

הכרה לא היתה מובילה למכאוב והיה אפשר לגבי , אם הכרה היתה עצמי. הכרה אינה עצמי

, אך כיוון שהכרה אינה עצמי". שתהיה הכרתי כך או שלא תהיה הכרתי כך[ "להחליט]  הכרה

שתהיה הכרתי כך או שלא תהיה הכרתי [ "להחליט]יא מובילה למכאוב ואי אפשר לגביה ה

 ."כך

 

ומה " .בהנטה, ארעי"? הגוף הוא ארעי או נצחי: כיצד אתם מבינים את הדבר הבא, נזירים

ומה שהוא סבל מתוך שהוא נתון " .בהנטה, סבל"? האם הוא סבל או אושר, נזירים, שארעי

 ".בהנטה, לא" "?זה עצמיותי, זה אני, זה שלי"חס אליו כך ילהתיהאם מתאים , לשינוי

 

, ארעיות"? תחושות הן ארעיות או נצחיות: כיצד אתם מבינים את הדבר הבא, נזירים

ומה שהוא סבל " .בהנטה, סבל"? האם הוא סבל או אושר, נזירים, ומה שארעי" .בהנטה

, לא" "?זה עצמיותי, זה אני, זה שלי"ך יחס אליו כיהאם מתאים להת, מתוך שהוא נתון לשינוי

 ".בהנטה

 

האם הוא סבל או , נזירים, ומה שארעי" .בהנטה, ארעית"? תפיסה היא ארעית או נצחית

יחס אליו יהאם מתאים להת, ומה שהוא סבל מתוך שהוא נתון לשינוי" .בהנטה, סבל"? אושר

 ".בהנטה, לא" "?זה עצמיותי, זה אני, זה שלי"כך 

 

האם הוא סבל או , נזירים, ומה שארעי" .בהנטה, ארעיים"? ארעיים או נצחיים דחפים הם

יחס אליו יהאם מתאים להת, ומה שהוא סבל מתוך שהוא נתון לשינוי" .בהנטה, סבל"? אושר

 ".בהנטה, לא" "?זה עצמיותי, זה אני, זה שלי"כך 

 

? הוא סבל או אושרהאם , נזירים, ומה שארעי" .בהנטה, ארעית"? הכרה ארעית או נצחית

זה "יחס אליו כך יהאם מתאים להת, ומה שהוא סבל מתוך שהוא נתון לשינוי" .בהנטה, סבל"

 ."בהנטה, לא" "?זה עצמיותי, זה אני, שלי

 

פנימי או חיצוני , בעבר בעתיד או בהווה, יש לראות בחכמה שלמה כל גוף שהוא, נזירים, ככה

זה , זה לא אני, זה לא שלי: "קרוב או רחוק, ו נעלהנחות א, גס או מעודן, [שלי או של אחר]

 ."לא עצמיותי

 

שלי ]פנימית או חיצונית , בעבר בעתיד או בהווה, יש לראות בחכמה שלמה כל תחושה שהיא

, זה לא אני, זה לא שלי: "קרובה או רחוקה, נחותה או נעלה, גסה או מעודנת, [או של אחר

 ."זה לא עצמיותי

 

שלי ]פנימית או חיצונית , בעבר בעתיד או בהווה, מה כל תפיסה שהיאיש לראות בחכמה של

, זה לא אני, זה לא שלי: "קרובה או רחוקה, נחותה או נעלה, גסה או מעודנת, [או של אחר

 ."זה לא עצמיותי
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 וידאו
 

 חופש היבטים של: אן נינאדהמו'אג
 

 דובר אנגלית. דקות 69
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  לצפייה בסרט
 

 לדף הוידאו באתר

שלי או של ]פנימי או חיצוני , בעבר בעתיד או בהווה, יש לראות בחכמה שלמה כל דחף שהוא

 ".זה לא עצמיותי, זה לא אני, זה לא שלי: "קרוב או רחוק, נחות או נעלה, דןגס או מעו, [אחר

 

שלי ]פנימית או חיצונית , בעבר בעתיד או בהווה, יש לראות בחכמה שלמה כל הכרה שהיא

, זה לא אני, זה לא שלי: "קרובה או רחוקה, נחותה או נעלה, גסה או מעודנת, [או של אחר

 ."זה לא עצמיותי

 

ככה גם  .ן בגוףירואה כך הוא מאבד עני, [את הדהמה]ששמע , כשתלמיד אצילי, נזירים

. מאבד עניין בתודעה, מאבד עניין בדחפים, מאבד עניין בתפיסה, מאבד עניין בתחושות

משהוא משתחרר עולה  ,רכשהוא מתנתק הוא משתחר .הוא מתנתק, כשהוא מאבד עניין

מה שהיה לעשות , החיים הרוחניים נחיו, דההלידה הושמ: "הוא יודע". השתחררתי"הידיעה 

 ."אין עוד מעבר למצב הזה, נעשה

 

. הנזירים מקבוצת החמישה שמחו בדברי המבורך, מרוממי נפש. זה מה שהמבורך אמר

תודעותיהם של הנזירים מקבוצת החמישה השתחררו , ובשעה שהדרשה הזו נאמרה

 .אחיזה-מהזיהומים באמצעות אי

 
 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=22HMb_rV-sc
http://www.youtube.com/watch?v=22HMb_rV-sc
http://www.buddhism-israel.org/video?sortby=IsNew&sortd=desc&page=1
http://www.buddhism-israel.org/video?sortby=IsNew&sortd=desc&page=1
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 בודהיפדיה
 חופשמושגים וערכים מהעולם הבודהיסטי והפעם לנושא 

 אבי פאר :כתב

 

 

 חופש, שחרור - וימוקהא

 

 :ישנן שלוש גישות או שלוש דרכים המביאות לשחרור וחופש אמיתי

( אדהימוקהא)מי שמלא בנחישות " - (אנימיטה וימוקהא" )ללא התניות"או " ללא סימן"שחרור  .0

 ."ללא סימן"הוא אשר משיג שחרור , (ה'אניצ)ומתייחס לכל התופעות כאל ארעיות 

מי שמלא בשלווה ומתייחס לכול התופעות " - (פאניהיטא וימוקהאא" )ללא השתוקקות" רשחרו. 2

 ."ללא השתוקקות"הוא אשר משיג שחרור ( הדוקה)כאל סבל 

מי שמלא בחוכמה ומתייחס לכל התופעות כאל נעדרות " - (שוניאטא וימוקהא" )ריקות"שחרור . 3

 ."ריקות"הוא אשר משיג שחרור ( האנט)עצמי / אני

 

 

 הכחדה, התגברות - פהאנא
 

 (:במובן של התגברות על מכשולים והשגת שחרור)חמישה סוגים של התגברות  םישנ

חמשת "היא הדחיפה לאחור של מצבי תודעה מזיקים כמו  - התגברות בעזרת דיכוי. 0

כמו , האנה'בעזרת יכולת ריכוז שמתקיימת במהלך מדיטציה של מצבי ג, (ניוורנה) "המכשולים

  .אזוב דוחף את האזוב לצדדיםשסיר  המושלך למים מלאי 

היא התגברות בעזרת ניגוד של מה שיש להתגבר עליו בעזרת  - התגברות בעזרת ניגוד. 2

 .כמו שמנורה מפזרת את החושך של הלילה, (אויפסנ)פקטור כזה או אחר השייך לתובנה חודרת 

ויתר ( נה'מיוגס" )כבלים"ה, אם בעזרת הידע נובע מהדרך הנאצלת - התגברות בעזרת הריסה. 3

התגברות כזו , בדיוק כפי שעץ נהרס על ידי ברק, הדברים המזיקים אינם יכולים להתקיים יותר

 ."התגברות בעזרת הריסה"קרויה 

שמתרחשת בעת הכניסה לדרך " כבלים"אם לאחר היעלמות ה - התגברות בעזרת הרגעה. 4

, והלאה( פהאלה)פרי הדרך אותם הכבלים גם הוכחדו לחלוטין ונרגעו מרגע השגת , הנאצלת

 ."התגברות בעזרת הרגעה"התגברות כזו קרויה 

 .נירוואנה( הגשמת)זהו מונח זהה להכחדה ו - התגברות בעזרת בריחה. 5
 

 
 

 "בודהיזם בישראל"להמשך קריאה של הערכים בבודהיפדיה באתר 

 

http://www.buddhism-israel.org/buddipedia
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 ר כאן ועכשיושחרו
 

  איה קהמה

 

 ורד כספי: תרגום

 

 

 http://www.buddhanet.net/budsas/ebud/ebdha099.htm                                                                : רמקו

Ayya Khema ("Be an Island - The Buddhist Practice of Inner Peace") 

בברלין להורים יהודים שהצליחו להימלט מגרמניה לפני פרוץ  3741איה קהמה נולדה בשנת 

, בסרי לנקה 3797היא הוסמכה לנזירות בשנת . אך נכלאו במחנה שבויים יפני עד סיומה, המלחמה

איה קהמה ייסדה . קדיש את חייהן לדהרמהופעלה רבות כדי לתמוך וללמד נזירות ונשים שביקשו לה

היא חיברה ספרים  .Haus-Buddhaאת המנזר הראשון במסורת נזירי היער בגרמניה ואת המרכז 

 .  3779איה קהמה נפטרה בשנת . רבים על מדיטציה ובודהיזם
 

*** 
 

אנו חושבים בדרך כלל שזהו , (ניבאנה" )שחרור"ת המילה כשאנו שומעים או קוראים א

, שרק אנשי רוח גדולים יכולים להגיע אליו, שלא מהעולם הזה, אידיאל בלתי ניתן להשגה

הבה נתבונן בשלושת סוגי . אולם אל לנו לראות אותה כך. ושכמעט אינו רלוונטי אלינו

" ריקות"ו"( wishless"" )חף ממשאלות", ("signless"" )חף מסימנים: "השחרור

"(voidness .)" (ה'אניצ)שחרור חף מסימנים מושג על ידי כך שחודרים אל עומק הארעיות ,

ושחרור , (דוקהה)שחרור חף ממשאלות מושג על ידי כך שחודרים לעומק אי שביעות הרצון 

 (.אנטה)מושג על ידי כך שחודרים אל טיבו חסר המהות של החומר " ריקות"ה

נניח שאנו נצמדים או מביעים ? אבל מהו שחרור חף מסימנים, ים את הארעיותכולנו מכיר

האם נוכל להרפות . לסיטואציה מסוימת או לרכוש מסוים, הערכה רבה לאדם מסוים

אנו מפנים את תשומת . גם אם הוא קטן, נוכל לנסות להרפות מכל דבר? צמדות אליוימה

אנו מבינים לעומק אמת זו . לחלוטין בר חלוף לבנו לעובדה שכל דבר עליו אנו מתבוננים הוא

אנו מרפים מאמונתנו במוצקות של , ולאחר שנוכחנו בה, בכל היצורים החיים, בכל דבר

, אם נוכל לעשות זאת עם כל דבר או כל אחד. כך אנו מרפים מההתקשרות שלנו. הדברים

יעה ישירה שלשום רגע של יד –הרי זכינו ברגע של שחרור חף מסימנים , אפילו לרגע אחד

, גם אם לרגע אחד, לאחר שחווינו דבר זה. ל הוא הצגה חולפתושהכ, דבר אין ערך כשלעצמו

 .א דיבר על חופשויהיה בידינו רמז למה שהבודהה התכוון כשה

סביר להניח . כיכולת לעשות כל מה שאנו רוצים, לעתים קרובות החופש מובן שלא כהלכה

עד , גם אילו ניתן לנו ללכת בעקבות שאיפותינו בלבד. לא עובדשכבר ניסינו זאת וגילינו שזה 

 .מהרה נגיע לשובע ואז נרגיש שוב שאיננו מגשימים את עצמנו

כדי . שאיננה אדישות אלא חדירה אל האמת האבסולוטית, צמדותיה-חופש משמעותו אי

שאנו  כל דבר, אנו מרפים לרגע אחד מכל דבר שאנו מחשיבים כשלנו, לראות זאת בבירור

אז מגיע הרגע . אנו בוחנים אותו עד שמתגלה בפנינו טבעו החולף. אוהבים או רואים כחשוב

. זהו רגע של אמת". להסתדר גם בלי זה האני יכול, לזה האני לא זקוק", בו אנו יכולים לומר

http://www.buddhanet.net/budsas/ebud/ebdha099.htm
http://www.buddha-haus.de/


 
 

  

 
 - 06 - 

   ופשח            www.buddhism-israel.org        3102 דצמבר-נובמברגיליון        

 

עלינו לרדת . אבל רגעים כאלה לא מגיעים באופן אוטומטי, תמיד אפשר לחוות רגע של אמת

אבל , וזה אכן כך, נשמע קל" להרפות. "ולעבוד כדי לרופף אותה, צמדות שלנויהה אל חקר

 . עצמי-יש צורך בהרבה בירור, לפני כן. רק אחרי שזה קרה

שיש לנו תחושה , למשל, נניח. ניתן לחוות רגע של שחרור חף מסימנים גם בדרך נוספת

כאשר אנו !" מכאן תיכף ומיד לכי. אני לא רוצה בזה"שיוצרת תגובה של , גופנית לא נעימה

כאשר אנו רואים איך אין לה כל  –באמת חודרים אל הטבע הארעי של אותה התחושה 

ל והכ"ולרגע אחד מצליחים להרפות מהדחייה שלנו ואומרים , ממשות או חשיבות בסיסית

כאשר אנו רואים ששום דבר . אנו טועמים מן השחרור החף מסימנים –" זו רק תחושה, בסדר

אנו זוכים לרגע של , נע ומשתנה מרגע לרגע, זורם, ל חולףושהכ, נשאר באמת ָלנֶַצח לא

 .רגשותינו או תחושות הגוף שלנו, נוכל לתרגל זאת עם מחשבותינו. חופש

האם : אנו דואגים, בדרך כלל. נוכל להתחיל להיות מודעים להיצמדות שלנו לגוף, כצעד ראשון

אבל כשאנו בוחנים . אוכל נכון והאם נוח לו, מרגיש טוב, ההאם הוא לבוש יפ, גופנו נראה טוב

רוח שוויון אנו עשויים לחוות הרגשה של . צמדות שלנו פוחתתיהה, את טבעו החולף של הגוף

זהו רגע של . תחושה שאין לנו העדפה האם גוף זה שלנו קיים או לא, (equanimity) נפש

להזכיר לעצמנו שוב ושוב שהחיים אינם עלינו . אבל הוא לא קורה מעצמו, שלווה אמיתית

ועלולים , (התוצאות של כוונותינו" )קאָמה וִּיָפאָקה"מובטחים לנו אלא רק נתמכים על ידי 

מטבע הדברים אני "משום כך הבודהה המליץ שנזכיר לעצמנו מדי יום . להסתיים בכל רגע

או כשנהיה מוכנים לא בעוד עשרים שנה , כלומר ממש עכשיו, זה טבענו כל הזמן". אמות

 .לכך

הוא . הבודהה לא לימד שום דבר בלתי מושג. אין בכך כל חדש –כל אחד יודע שהוא ימות 

נּו שהגוף הזה לא יכול , ביקש מאיתנו לחקור את הידוע בדרכים חדשות בֵּ להרגיש בעמקי לִּ

 מסקנה מתבקשת היא שאנו נלחמים בקרב אבוד. לא משנה כמה ננסה לשמור עליו, להישאר

, יש לרחוץ את הגוף. אין זה אומר שאיננו צריכים להשגיח ולטפל בגופנו, כמובן. מראש

ואם איננו יכולים לשמור עליו חי . שעלינו לעשותמה ל וכ זה. להאכיל אותו ולתת לו תרופות

 .זה בסדר גמור, לנצח

ת חווית ההקלה והשחרור היא משכנע. רגע אחד של התבוננות פנימית אמיתית הוא משחרר

לא להירתע יותר על ידי הדעות  –היא מעלה תחושה של דחיפות לתרגל עד הסוף . לחלוטין

השחרור אינו קשה עד כדי כך שאדם רגיל לא יוכל . של אחרים או על ידי מצבים חיצוניים

 .היה שיעורו של הבודהה חסר תועלת, אילו היה כך. לחוות אותו

 –כל לשים לב לחוסר שביעות הרצון נו, בכדי לקבל הצצה אל השחרור החף ממשאלות

כשאנו שומטים את . אשר עולה בלבנו ובתודעתנו בכל פעם שאנו רוצים משהו –הדוקהה 

הדוקהה לא בהכרח עולה בגלל שאיננו יכולים למלא את . אנו חווים הקלה, המשאלה

אקסיומה ישנה אומרת שאם אנו רוצים משהו מספיק . סביר להניח שאנו יכולים; משאלתנו

הדוקהה שוכנת . הבעיה היא שרוב האנשים לא יודעים מה יביא להם אושר. נקבל אותו, חזק

 .הרגשה של ציפייה המהולה בחשש, אשר יוצרת מתח, בתשוקה עצמה

תוך , אלא לעתיד, התשוקה אף יוצרת תהליך מחשבתי שכבר אינו מתייחס לכאן ועכשיו

. אינה יכולה לטפל ברגע הנוכחי תודעה השקועה בעתיד. תקווה שהוא ישביע את התשוקה

העתיד , כמובן. היא חיה באשליה דמיונית של מה שעשוי לקרות כאשר השאיפה תתמלא
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אבל כיוון שהדוקהה האמיתית טמונה , כמעט אף פעם לא מסתדר בדרך בה אנו מקווים

 .החופש מסוג זה של השתוקקות נקרא שחרור חף ממשאלה, בשאיפה עצמה ולא בתוצאה

ים כאשר אנו ְדָברִּ השחרור וההקלה יוצרים תחושה של , שומטים בכוונה את משאלותינו לִּ

. ועולה תחושה של ביטחון עצמי, זונחת את הדפוסים הישנים שלה, התודעה מצייתת. כוח

. כך תיהפך התודעה רבת עוצמה יותר, ככל שנשמוט את משאלותינו לעתים קרובות יותר

אבל כאן המדובר , מופנה כלפי אנשים אחריםיש קונוטציה של כוח ה" עוצמה"למילה 

היא מסבירה את אותו הרטט שנבע מהבודהה ואת הנהירה של . בעוצמה כלפי עצמנו

 .אפשר להשוות את הפוטנציאל הזה לתחנת כוח ממנה אפשר להפיק אנרגיה. האנשים אליו

, להמשאלתנו יכולה להיות קשורה לאכי. כדאי לנו לשאוף לרגע של שחרור חף ממשאלות

מה . או לדבר עם מישהו, להשיג מידע, לקנות משהו, לרצוננו לצאת למקום כלשהו, לבידור

. בידיעה שאיננו באמת זקוקים לה, נוכל לשמוט אותה באופן מכוון, שלא תהיה משאלתנו

אבל מיד ברגע שהתודעה שומטת את . אנו רוצים דורש כוח רצוןמה ש-לדברלהניח 

 .קלה והשלווה שבשביעות הרצוןנוכל לחוות את הה, משאלותיה

נוכל לרוקן בכוונה את התודעה מכל מה , כדי לקבל שמץ של מושג אודות השחרור שבריקות

כך , ככל שנישא פחות בתודעה. אבסולוטית משמעותמתוך הבנה שאין לזה כל , שהיא מכילה

 דבר המכביד, בדרך כלל התודעה שלנו מלאה עד גדותיה. תיעשה התודעה עייפה פחות

(. מחשבות ותגובות)ליות אשחרור של ריקות משמעותו היעדר כל התצורות המנט. עלינו מאד

ולטעום , נוכל להבחין בהקלה הגדולה שתתלווה לכך, לרגע אחד, כאשר נצליח להרפות מהן

נוכל להבין , כשניתן למחשבות ולתגובות לחזור, לאחר מכן. את הטעם של שחרור הריקות

שבמצב הרגיל חומק מן המודעות שלנו בגלל שאנחנו רגילים , גזמיד יעלה רו. את ההבדל

המתיש והמעיק , אנו מצליחים לחוות את הטבע הכבד. ליותאלתודעה המלאה בתצורות מנט

של המחשבות רק כאשר אנו מסוגלים להשוות את מצבי התודעה הרגילים שלנו עם ריקות 

ת החושים הרצופה שאנו חווים זו עשויה להיות הפעם הראשונה בה נבחין בהפצצ. רגעית

 .בדרך כלל

החשיבה היא תהליך רצוף עמו אנו . העצבנות הערמומית ביותר עולה כתוצאה מהחשיבה

אם אנו . איננו יכולים לפעול מתוך כל דבר שראינו או שמענו. מזדהים ומתוכו אנו פועלים

וץ מאשר לאהוב ח, אין מה לעשות איתן, רואים זריחה יפהפייה או שומעים מוסיקה נהדרת

גם המצבים הבלתי מזיקים . שעשויה ליצור בקלות בעיות חדשות, אין צורך בתגובה. אותן

ברגע שנבטא את . ביותר יכולים להביא לחיכוך אם נזדהה עם תהליך החשיבה שלנו

 .יתחיל הוויכוח והדמעות יחלו לזלוג, התקוות והאמונות שלנו, ההשקפות

כשאנו רוצים . ות העולות בתודעה אין כל חשיבות אמיתיתכל מתרגל מדיטציה יודע שלמחשב

אבל כך הדבר הוא גם כאשר איננו רוצים . המחשבות אינן אלא מטרד, לתרגל מדיטציה

 .התודעה היא אותה התודעה. זה לא משנה. לתרגל מדיטציה

, כאשר אנו רואים את הזיקה ההדדית שבין דוקהה. ישנה דרך נוספת לחוות רגע של ריקות

אנו . אנו זוכים למבט חטוף בהיעדר המהותיות שבכל הדברים הקיימים, ה ואנאטה'יצאנ

אנו יכולים להבחין בדם . יכולים לראות את העננים הנעים בשמיים ואת הרוח הנושבת בעצים

בתוך כל התנועה . היקום מתכווץ ומתרחב כל הזמן. הפועם בגופנו ובשטף של נשימתנו

 .בשום מקום אין דבר שהוא מוצק. ר הניתן לאחיזה ולהחזקהלא נוכל למצוא שום דב, הזאת
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מהקיום הסמסארי על כל , רגע כזה של ראייה יכול לשחרר אותנו מההשתוקקות וההיצמדות

ד. הדוקהה הכרוכה בו וההשתוקקות קשורה תמיד , ההיצמדות קשורה תמיד בפחד ְלַאבֵּ

בים טבעיים של היותנו בני פחד וחרדה הם מצ. בפחד מכך שלא יהיה לנו או שלא נהייה

אנו . כיוון שאין שום דבר אותו ניתן לאבד או להשיג, טבעי אין פחד-במצב העל. אנוש

להיות חופשיים לרגע מהשתוקקות או . משתוקקים ונצמדים לכל דבר שנראה לנו חשוב

החמלה הגדולה של הבודהה צמחה מתוך . היצמדות אין פירושו שאנו אדישים לאחרים

. צמדותיהוא ראה בבהירות רבה שכולם סובלים בעטיין של ההשתוקקות והה. ההארה שלו

החמלה הגדולה שלו לא נפגמה על ידי , כיוון שהוא הכחיד את מצבי התודעה הללו אצל עצמו

אנו יכולים לפעול . והוא יכול היה להקדיש את עצמו באופן מלא לאחרים, דאגה שלו לעצמו

 .השגה-זה בר. בהצצה אל השלווה שבוכדי להתקרב לאידיאל הזה ולזכות 

הוא . היורד אלינו כמו מעטה מוזהב של אושר עילאי, השחרור אינו קורה הודות לחסד מגבוה

עד ששביב הזיהום האחרון , מרגע לרגע, והיטהרות מתמשכים( מיינדפולנס)דורש קשב 

תייחס אליהם אנו חייבים לה, כשאנו זוכים לאותם רגעים נעדרי השתוקקות והיאחזות. מוסר

אם . כך שנוכל לחזור עליהם לעיתים קרובות ככל הניתן, בתשומת לב רבה ולהתוודע אליהם

רגעים אומללים יהיו אלה שישלטו בה רוב , לא נהיה מודעים לחלוטין לתוכן התודעה שלנו

הוא , האושר אינו תאונה. זו הסיבה לכך שאנו רואים כל כך מעט אנשים מאושרים. הזמן

 .ה קשהדורש עבוד

כך גם השלום איננו פיסת נייר עליה אנו חותמים כאילו , בדיוק כשם שאושר הוא מצב פנימי

השלום מתרחש . כולם היו חיים בשלום ובשלווה, אילו היה זה כך. ם"של האו אמנההיה 

ואז לעבוד עם , אנו צריכים לגלות היכן אנו נצמדים באופן החזק ביותר. מתוך שחרור והרפיה

יהיה זה רעיון טוב להתכונן . כולנו נצטרך להרפות ממנו יום אחד. חלקנו זהו הגוףעבור . זה

 .במקום לחכות עד לרגע האחרון, ליום הזה וליהנות מהאושר הרב שבהרפיה עכשיו

כדי לחוות שחרור . אנו מתכוננים באמצעות התרגול שלנו על ידי הגשמת רגעים של שחרור

מבלי להירתע מכך , לחוויה של רגע אחד של ארעיותנוכל להיפתח במלואנו , חף מסימנים

נוכל להיות מודעים לכך שכל תשוקה יוצרת חוסר , כדי לחוות שחרור חף ממשאלות. בחשש

אם נוכל לעשות זאת בתדירות של . ולהרפות מתשוקה אחת ויחידה, שביעות רצון ורגזנות

ל הרפיה מתשוקה אם נתרג. אנו נשתנה באופן דרסטי, פעם ביום למשך השנה הקרובה

הפעם הראשונה היא . התרגול משתלם. נוכל לחזור על כך עם כל שאר התשוקות, אחת

 .הקשה ביותר

ליות כהפגזה של אנוכל לחוות את כל התצורות המנט, כדי להשיג שחרור של ריקות

אם נאמין . חלק מהאימפולסים הללו באים יחד ואין להם כל משמעות. אימפולסים חשמליים

נאמר " ?איך יכול מישהו לחשוב ככה. "נתחיל להתווכח, נייחס אותם לאחריםלהם ואז 

 .ל ופשוט להיות שם ולחוות רגיעה והקלהונוכל להפסיק לרגע אחד את הכ. לעצמנו

אם אין שום דבר . ראיית הארעיות וחוסר שביעות הרצון בכל הדברים תביא אותנו לריקות

, למשל. רק תופעות שעלו מתוך השתוקקותאזי יש , שנשאר יציב וקבוע או משביע רצון

האדם הזה נמצא כאן כיוון שמישהו . הבניין הזה נמצא כאן כיוון שמישהו רצה אולם מדיטציה

כל הדברים שבמציאות התרחשו בגלל . הקרמה להיוולד נגרמה מהרצון לחיות. רצה בן

 .שהיא דוקהה, השתוקקות
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בשביל מה כל : "עלולה ליצור התנגדותהפעם הראשונה בה מצליחים לחדור לעומק הדוקהה 

דוקהה , ה'הסיבה שאנו כאן היא כדי לחדור לעומק האמת של אניצ" ?בשביל מה אני כאן? זה

האם אנו באמת רוצים לחזור על . ואנאטה וכדי להימנע מלחזור על התהליך חיים אחרי חיים

השגיאות שלנו עד אנו נחזור על ? מתוך התקווה לשפר את ביצועינו, כל החיים שלנו שוב

נדע ששום , כאשר נשמוט את כל מה שישנו בתודעתנו ונחווה רגע של חופש. שנסיים ללמוד

 .ואז ניגע בריקות ובשלווה באמצעות הבנה חודרת ותובנה. דבר לא קורה ללא השתוקקות

וללמוד , אנו יכולים לשים לב ולהתייחס לכל רגע. אל לנו לדאוג ממה שיקרה לאחר המוות

הרי שחיינו יום זה , ואם לא נשתמש בכל יום לשם כך, לכל אחד יש מה ללמוד. חדשמשהו 

כל חיינו (. דבר שהוא ממילא נידון לכישלון)כל מה שנעשה יהיה להישאר בחיים . ללא מטרה

 .וכל יום הוא חיינו כולם, נועדו לכך שנוכל לחדור אל עומק החוכמה

 

   
 

 

 שחרור

 ,שאלדאושין בא אל המורה סנגצאן ו

 "?מהי הדרך לשחרור"

 "?מי כובל אותך"

 ."איש אינו כובל אותי"

 "?למה לך לחפש שחרור, אם כך"
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