
 

 משה בראל: צילום      

 
 

 
  

 
   

 

 תחברתימעורב בודהיזם 
 

הוקם בהתנדבות ומציג מגוון של פעילויות בודהיסטיות מכל הזרמים המתקיימות " בודהיזם בישראל"אתר 

 .בישראל וכן ספריית מאמרים בעברית על נושאים בודהיסטיים

 ים ומתורגמיםתוכלו למצוא מבחר חומרים מקורי, אשר מוקדש בכל פעם לנושא אחר, בכתב העת שלפניכם

 .הרחבה וקריאה מעבר לכתב עת זה ניתן למצוא בפירוט רב באתר .המציגים את היבטיו השונים

 .המתרגמים והעוסקים במלאכת הוצאת כתב עת זה, ברצוננו להודות לכל הכותבים

 

 תוכן

 
 

 

 2 תיק נהאט האן - כללי המוסר של בודהיזם מעורב חברתית 41

 4 ברני גלסמן -לשאת עדות 

 8 טניסארה וקיטיסארו - איזון בין עבודה רוחנית ופעילות חברתית: ין והיאנגיה

 12 אביב טטרסקי - ָמִאיס – פוליטי מעשה הלב זה את כשלפתוח

 17 (נגא'רן צ)ין יוז ויהמכובד ו  - בית-בודהיסטווה בעל: וימלקירטי

 21 ואנה מייסי'ג - זה ללמוד לראות זה את

 22 'עדות באושוויץ'ריטריט /תיעוד ממסע - וידאו

 23 יעקב רז - בצד הנכון

  תחברתימעורב בודהיזם                     www.buddhism-israel.org     1024ר פברוא-ינוארגיליון         

 

 

 

http://www.buddhism-israel.org/


 
 

  

 
 - 2 - 

 בודהיזם מעורב חברתית                         www.buddhism-israel.org        1024ר פברוא-רינואגיליון        

 

 כללי המוסר של  41

 בודהיזם מעורב חברתית
 

 תיק נהאט האן
 

 

 רעיה דש: וםתרג
                                                         

 http://viewonbuddhism.org/resources/14_precepts.html                                            :מקור
 

 

פעיל שלום וזכויות , משורר. תיק נהאט האן הוא אחד ממורי הזן היותר מוכרים ומוערכים כיום בעולם

. ממייסדי תנועת הבודהיזם המעורב. 61הצטרף למנזר בגיל , 6291 -נולד במרכז וייטנאם ב. אדם

הספר לנוער עבור שירות חברתי שהכשיר את תלמידיו לשקם הקים בתחילת שנות השישים את בית 

 .והיה מועמד לפרס נובל לשלום, כפרים שהופצצו במלחמת וייטנאם

 
*** 

 

1 

גם לא , תיאוריה או אידיאולוגיה, אל תסגוד ואל תכבול את עצמך לשום תפיסת עולם

 .תהן לא אמת מוחלט, הן אמצעי הנחיה סטיותהיבודשיטות מחשבה . בודהיסטית

 

2 

הימנע מלהיות צר . אל תחשוב שהידע שבידיך כרגע הוא אמת מוחלטת ובלתי משתנה

היצמדות להשקפות כדי להיות פתוח -למד ותרגל אי. אופקים וכבול להשקפות של הרגע

היה מוכן ללמוד  .האמת נמצאת בחיים ולא רק בידע מושגי. לנקודות המבט של אחרים

 .וכך ובעולם בכל רגע ורגעלאורך כל חייך ולהתבונן באמת שבת

 

3 

לא , לא בסמכות; לאמץ את השקפותיך, בשום אמצעי, גם לא על ילדים, אל תכפה על אחרים

עזור  ,בדרך של דיאלוג מלב אל לב, עם זה. לא בתעמולה ואף לא בחינוך, לא בכסף, באיום

 . לאחרים להתרחק מפנאטיות וצרות אופקים

 

4 

אל תאבד את המודעות לקיומו של סבל בחיי . בפני סבל אל תתכחש לסבל ואל תעצום עיניך

. תמונות וקולות, ביקורים, וכלול בהן קשר אישי, מצא דרכים להיות עם אלה שסובלים. העולם

 . באמצעים כאלה עורר בעצמך ובאחרים את המודעות למציאות של סבל בעולם

 

5 

עושר , רווח, חייך פרסום אל תהפוך לתכלית. אל תצבור עושר שעה שמיליונים סובלים רעב

במרצך ובמשאבים החומריים העומדים , חייה בפשטות ושתף בזמנך. או הנאה חושית

 .לרשותך את מי שידם אינה משגת
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6 

. מירם כאשר הם עדיין זרעים בתודעתךתלמד לחדור לתוכם ולה. אל תשמר כעס או שנאה

ולהבין את טבעה של הפנה את תשומת לבך אל נשימתך כדי לראות , ברגע שהם עולים

 .השנאה שלך
 

7 

תרגל נשימה מודעת כדי לחזור למה . אל תאבד את עצמך בהתפזרות ובמה שקורה סביבך

הן בתוכך הן , רעננות ומרפא, עמוד בקשר עם מה שיש בו קסם. שקורה ברגע הנוכחי

שלווה והבנה בתוכך כדי לסייע בעבודת הטרנספורמציה , טמון זרעים של שמחה. בסביבתך

 .במעמקי התודעה שלך
 

8  

עשה כל מאמץ לפשר . אל תאמר מלים שעלולות ליצור ריב ולגרום להתפרקות הקהילה

 .קטן ככל שיהיה, ולפתור כל עימות

 

9 

אל תאמר . אל תאמר דברים שאין בהם אמת כדי לעורר עניין באנשים או להרשים אותם

אל תבקר ואל . באמיתותןאל תפיץ שמועות שאינך בטוח . מלים שגורמות פילוג ושנאה

דבר . תמיד דבר אמת ואמור דברים שעשויים לעזור. תשלול דברים שאין לך ביטחון לגביהם

 .גם כאשר הדבר עלול לאיים על שלומך, צדק-באומץ על מצבים של אי

 

11 

ואל תהפוך את , אל תשתמש בקהילה הבודהיסטית לתועלתך או כדי להפיק רווח אישי

-על קהילה דתית לנקוט עמדה ברורה נגד דיכוי ואי, עם זה. וליטיתהקהילה שלך למפלגה פ

 .ועליה לחתור לשנות מצבים כאלה בלי להישאב לעימותים בין מחנות, צדק

 

11 

אל תשקיע בחברות ששוללות מאחרים . אדם או בטבע-אל תתפרנס ממשלח יד הפוגע בבני

 .שלך בחר מקצוע שעוזר לממש את אידיאל החמלה. את הסיכוי לחיות

 

12 

 . מצא כל דרך להגן על חיים ולמנוע מלחמה. אל תניח לאחרים לקחת חיים. אל תיקח חיים

 

13 

אבל , כבד את רכושם של אחרים. אל תחזיק ברשותך שום דבר שצריך להיות של אחרים 

 .  מנע מהם להפיק רווח מסבל אנושי או מסבלם של מינים אחרים על פני האדמה

 

14 

שמר אנרגיות . אל תתייחס אל גופך כאל אמצעי בלבד. למד לנהוג בו בכבוד. אל תפגע בגופך

 .  כדי להגשים את הדרך( נשימתיות ורוחניות, מיניות)חיוניות 

. ביטוי מיני אינו צריך להתקיים בלי אהבה ומחויבות(: לאחים ואחיות שאינם נזירים ונזירות)

 ,כדי להבטיח את אושרם של אחרים. היה מודע לסבל שעלול להיגרם בעתיד, ביחסים מיניים

היה מודע לחלוטין לאחריות שבהבאת חיים חדשים . כבד את הזכויות והמחויבויות שלהם

 .  התבונן לעומק בעולם שאתה מביא אליו יצורים חדשים. לעולם
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 לשאת עדות
 

 ברני גלסמן
 

 יוסי אדם: תרגום
 

 

are/zen-we-peacemakers/who-http://zenpeacemakers.org/zen-                          :מקור

witness-bearing-talks/bernie-sangha/dharma-peacemakers/ 
 

 שילובהדוגל ב, מחלוצי זרם הבודהיזם המעורב חברתית, טר אמריקאירושי ברני גלסמן הוא זן מאס

בעל תואר , גלסמן. חברתיתומעורבות בחיי היום יום בדגש על פעילות העקרונות הבודהיסטיים 

,  Zen Peacemakersהוא מייסד מסדר, שבעברו עבד כמהנדס חלל, דוקטור במתמטיקה יישומית

גלסמן מנחה , כביטוי לגישתו הייחודית. ועוד" הנחיות זן לטבח"כמו , ומחברם של ספרים ידועים רבים

שבהם קבוצת אנשים יוצאת לחיות מספר ימים כהומלסים , במשך שנים רבות ריטריטים יוצאי דופן

 Bearing Witness)או להיות עדים לזוועות השואה באושוויץ , (Street Retreat)ברחובות העיר 

Retreat .) 
 

 

*  *  * 
 

הם לא . אנשים תוהים מדוע אני חוזר לשם. כמו בכל שנה. בירקנאו-י חוזר לאושוויץהשנה אנ

כאשר נסעתי פעם ראשונה לפולין לבקר את מחנה ההשמדה הנורא  1994-הופתעו ב

בן לאם שהגיעה  ,וגם יהודי מברוקלין, אני כוהן זן בודהיסטי ומורה זן שנים רבות. מכולם

יערוך באושוויץ ( Zen Peacemakers" )משכיני השלום" מסדר הזן, 1997בנובמבר . מפולין

בפעם , ואני אהיה שם גם הפעם, "להיות עד"את הריטריט הגלובלי השני לכל הדתות 

 ?מדוע מורה זן חוזר לאושוויץ שוב ושוב? אז מדוע אני חוזר. רביעית

  

רות דתיות יהיו שם מספר מנהיגים ומורים ממסו. נוכחותי ברטריט לא הכרחית, במובן הצר

 . שונות

 

אנו מיישמים , ישו הולמס'אשר הקמנו אני ואשתי סנדרה ג" משכיני השלום"במסדר הזן 

עדות ראייה של שמחה  ;וויתור על דעות מקובעותידי -עלחדירה ללא נודע : שלושה עקרונות

המקום . באושוויץ לא קשה לוותר על רעיונות מקובעים. וריפוי של עצמנו ואחרים ;וסבל

השמים האפורים האינסופיים שמשקיפים על קילומטרים של גדר תיל ומבני השמדה ... ועצמ

לא מכין אותנו לחוויה , כל הרהור, כל עיון, שכל הכנה לביקור, כל כך מחריד, מתפוררים

וגם הלכתם כמה פעמים לאורך המסילות האין סופיות , אם נחשפתם כמוני למוצגים. הנוראה

הציפיות והדעות המוקדמות : יש דבר אחד שכולנו נסכים עליו, סופםשהובילו רבים כל כך אל 

יעורערו מול , טוב ורע, האמונות הבסיסיות ביותר שלנו הנוגעות בנושא אהבה ושנאה, שלנו

, כשאנו עומדים מול הצילומים האינסופיים של האסירים הגוססים. המראה של אושוויץ

הביקור בבירקנאו המגלה את , נאציםהידי -עלהערמות הענקיות של חפציהם שנשדדו 

אנו מאבדים את , השרידים של הטכנולוגיה הקפדנית שפותחה למטרת השמדה המונית

אני רק יכול להוסיף . אין שפה לאושוויץ, כמו שסופרים ופילוסופים הבחינו. היכולת להבין

 .    ידיעה-אנו במקום של אי, שאין גם מחשבות

 

http://zenpeacemakers.org/zen-peacemakers/who-we-are/zen-peacemakers-sangha/dharma-talks/bernie-bearing-witness/
http://zenpeacemakers.org/zen-peacemakers/who-we-are/zen-peacemakers-sangha/dharma-talks/bernie-bearing-witness/
http://zenpeacemakers.org/zen-peacemakers/who-we-are/zen-peacemakers-sangha/dharma-talks/bernie-bearing-witness/
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מאסטרים ומכוונות להוביל את ידי -עלטות הוראה המיושמות חלק נכבד בתרגול הזן כולל שי

אחרי ביקור באושויץ . להרפות ממה שאנחנו יודעים, ידיעה-התלמידים לאותו מקום של אי

כל מה שאנו יכולים לעשות זה לראות את . אנו מאבדים תחושה. בא סוף למחשבה, ובירקנאו

, הקור המקפיא של החורף הפולני להרגיש בידינו החשופות את, פסי הרכבת האינסופיים

 .להריח את העץ הנרקב של הצריפים ולהקשיב לשמות של המתים

 

בתחילה אנו יושבים במעגל רחב סביב . אנו מזמרים שמות, בבירקנאו איננו יושבים בדממה

שופר נושף אות לתחילת . במקום שבו נערכה הסלקציה ממול למשרפות, פסי הרכבת

היושבים בקצוות המעגל מתחילים בזמרה של שמות הנספים  וארבעה אנשים, המדיטציה

חלקם ניתן לנו ממשתתפים . האס אסידי -עלהשמות מוקראים מרשומות שתועדו . ויץובאוש

 . כולנו מזמרים שמות כל אחד בתורו, בריטריט

 (11.3.1917-8.12.1943)אליסה שרה פיין 

 (8.3.1878-2.1.1944)היינריך ישראל פיינר 

 (14.7.1925-19.6.1942)ר ’מרקוס פאג

 (5.12.1911-6.12.1941)ריבה שרה פלד 

הרשימה כוללת את שמות . ואחריו ממשיך האדם שלצידו, דקות עשר כל אחד מזמר

כך אנו יודעים שחלקם היו באים בימים וחלקם , ואת תאריכי לידתם ומותם, הקורבנות

 . אנו מזמרים רק את השמות. תינוקות בני יומם

 (9.2.1939-17.1.1944)ט לילי ארנס

 (27.111875-5.5.1942)הוגן פניווסי 

 (15.11.1943-21.5.1944)סופי פרקו 

 

 ,גרמנים, איטלקים, הולנדים, אירים, הקולות הם של אמריקאים, אנו קבוצה גלובלית

בתוך המעגל אנו . כל אחד בתורו, גם השמות הם בשפות שונות. פולנים וצרפתים, ישראלים

לפעמים מישהו . לפעמים השם מזכיר שם של עמית לעבודה או חבר, שמותשומעים את ה

, כאשר אנו מדקלמים שם בקול רם, להגיד שמות זה כמו לספר סיפור. השם זהה לשלו, עוצר

, הם חיו. נשים וילדים מכל רחבי אירופה, עצמות של גברים, עצמות מתות מתעוררות לחיים

השמות שלהם הפכו . וכולם מתו, דים לעולםחלק הביאו יל, חלק נישאו, חלק התבגרו

 .   זה מה שקורה שאנו נושאים עדות, הסיפורים שלהם לסיפורינו, נוילשמות

 

התייחס למשמעות של להיות עד , טריטיכיה והשתתף בר'אמריקאי שחי בצ, פיטר גרוס

אתה יכול לראות את כל העולם ולא , אתה יכול לראות מה שראית ולא להיות עד: "וכתב

למשל  –רק כאשר מה שאתה רואה הופך למשמעותי עבור מישהו . להיות עד לשום דבר

  ".אתה הופך לעד –עבורך 

 

. שהוא יותר מרק לראות, להיות עד, התהליך של עדות? מה גורם לדבר להפוך למשמעותי

אין הפרדה , יץוברגע שאנחנו עדים לאושו. אנו הופכים לחלק ממנו, כאשר אנו עדים למצב

אנו עצמנו כאינדיבידואלים עם . גם אין הפרדה בינינו לאנשים שהרגו. נו לאנשים שמתויבינ

, והופכים לאנשים המבוהלים היורדים מן הרכבות, נעלמים, זהותנו ומבנה האגו שלנו

לעשן , הרופא המכוון ימינה או שמאלה, לכלבים הנוהמים, לשומרים האדישים האכזריים

 . אנו הופכים למכלול של אושוויץ, עדותאנו נושאים . הנפלט מהארובות
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אנו מוותרים על הרעיון של מי האדם שאנו מאמינים . זו לא פעולה של רצון אלא של וויתור

אלה  –רק אז אנו הופכים לקולו של היקום . ידיעה-לכן אנו מתחילים מאי. שהוא אנחנו

 . אנחנו היקום, הכי אנחנו כל אל, ואלה שעומדים מהצד, אלה שגורמים לסבל, שסובלים

 

לו ירבים ראו את עצמם כא, מזמרים שמות, אחרי חמישה ימים של ישיבה באתר הסלקציה

אמהות דמיינו . יץומשפחתיים ישירים לאושו םגם אלה שאין להם קשרי, שהובלו לתאי הגזים

גברים ראו את גופם עולה בעשן מארובות . את עצמן מובילות את ילדיהן לתאי המוות

אחד . קשה יותר היה לדמיין את עצמך כקלגס שהוביל את האנשים למותם. המשרפות

אמר שדמיין את עצמו כאחד השומרים , שהשתתף במלחמת  ווייטנאם, ממשתתפי הריטריט

התפילה . יה דומהואבל מעטים חוו חו. מכוון את נישקו על האנשים למטה, במגדלי השמירה

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני ": מעש"מתחילה ב" שמע ישראל", הידועה אודות האחד

משכיני "הטקס של מסדר הזן . שמע מתחיל באחדות, לא רק שאחדות מתחילה בשמע. אחד

הארוחה הנעלה , העלו את תודעת החמלה! שימו לב! שימו לב: מתחיל בצורה דומה" השלום

, לממלאת את החלקיק הקטן ביותר ואת החלל הגדו, לכל הנפשות הרעבות בחלל ובזמן

. אין זה יכול להתרחש אם אתה שואף להתרחק מכאב וסבל! היו עדים! שימו לב! הקשיבו

תעיף מבט , קרוב לוודאי שחוויה מסוג זה לא תתרחש אם כמו רוב האנשים תבקר באושוויץ

 . על המוצגים ותחזור לאוטובוס לברוח משם כמה שיותר מהר

 

יב לכל הקולות של הפלנטה הנוראה תן לעצמך זמן והתחל להקש, ויץוכאשר אתה בא לאוש

 . אז קורה דבר –הקולות שהם בעצם הקולות שלך  –הזו 

 

גבר ממוצא יהודי שחי בדנמרק קם ערב אחד ודיבר על הצורך לסלוח , 1996טריט של יבר

נניח ? ומה אז"זמן קצר לאחר מכן קמתי אני ושאלתי . ויץולאלה שביצעו את הזוועות באוש

אם אני  "?אם בזה נסגר העניין או שצריך לעשות עוד משהו אחרה? מה אז, שאתה סולח

לא לאף אחד , אז לעצמי אני סולח, יץואם אני הופך לכל הקולות של אושו, באמת נושא עדות

חלק ממני הורס וחלק אחר , אם אני רואה בכל רגע שחלק ממני אונס וחלק אחר נאנס. אחר

אז אין שום היגיון  ,י משותק וחלק אחר פועלחלק ממנ, חלק ממני רעב וחלק אחר זולל, נהרס

כאשר אני מבחין שכל אלה חלק . של כעס והאשמה, שאר במקום של גינוי ורגשי אשמהילה

יץ אנו בעצם מתבוננים וכאשר אנו נושאים עדות לאושו. אני יכול להתחיל לטפל במצב, ממני

אנו רואים איך חלק מאיתנו  .ומחלות, לרעב, לחסרי בית, זה לא שונה מעדותנו לעוני. בעצמנו

לא יכולים , אם אנו נתקעים בכעס ואשמה אנו משותקים. עושה משהו וחלק אחר סובל

אז אנו , אנחנו יכולים לפעול –רק כאשר אנו רואים שכל השדים הללו הם אנו עצמנו . לפעול

 . יכולים לטפל באחר שהוא בעצם אנחנו

 

מעולם הגיהנום לעולם , אחד לשני בכל רגע הבודהיזם מלמד אותנו שאנו מתגלגלים מעולם

היא אדם רזה מאוד בעל , ההתגלמות של רוח רעבה. ישנו גם עולם הרוחות הרעבות. האלים

אבל יש לה יכולת מזערית , הרוח הרעבה תמיד רעבה. ובטן ענקית, צוואר ארוך וצר, פה קטן

 . לספוג את המזון שהיא זקוקה לו

 

בכל פעם שאני חוזר למחנה המוות העצום הזה : מהסיבה הזאת ויץואני חוזר שוב ושוב לאוש

, נאחזות, אני גדוש ברוחות לא מרוצות. אני מבין מחדש שאני מלא ברוחות רעבות

כועס וחסר יכולת החלטה הוא , חסר שביעות רצון, כל חלק ממני שנאבק כואב. משתוקקות

קלגס , בנה לתאי המוותאם הלומה שמובילה את , הורה מתעלל, ילד מורעב. רוח רעבה
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 דורית אמיר: צילום      

רעבים , כולם מאפיינים שלי, מכור לסמים שהורג כדי להשיג את המנה הבאה, אכזר

 . כולל אלו שמסבים מבטם, אני זה כולם והכל. ונאבקים

 

יץ הוא מקום ללא אלוהים רק לאלה שרואים אותו ואושו", בסוף מכתבו הארוך פיטר הוסיף

 .  כולם שלו, יץ מלאה בקולותוומצא את אושוהוא שהה שם חמישה ימים " .כנטול קול

 

הארוחה הנעלה לכל הנפשות הרעבות בחלל , העלו את תודעת החמלה! שימו לב! שימו לב

אתם הרוחות הרעות מעשרת , ממלאת את החלקיק הקטן ביותר ואת החלל הגדול, ובזמן

הזה בתקווה  אני מציע לכם את המזון, שתפו את מצוקותיכם, אנא התקבצו כאן, כיווניםה

 . שישים קץ לרעב ולצמא שלכם
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 האיזון  :ן והיאנגיהי

 עבודה רוחנית  בין

 ופעילות חברתית
 

 טניסארה וקיטיסארו
 

 טלי אלוהב: תרגום

                                              

 Shambhala Sunראיון עם לסלי גודמן במגזין מתוך   :מקור

                                                       http://shambhalasun.com/sunspace/?p=17369  

 

 

תלמידיו של , קיטיסארו וטניסארה היו במשך שנים רבות נזירים במסורת נזירי היער הצפון תאילנדים

דהרמה "הם הקימו את מרכז המדיטציה , שהורידו את הגלימה והפכו לזוג נשוי לאחר. ה'אהן צ'אג

הם מלמדים במרכזים בודהיסטיים מובילים בכל העולם וביקרו מספר רב של , בדרום אפריקה" גירי

 .פעמים גם בישראל

*  *  * 

ועל שחרור אפילו מהרצון , בודהיזם מדבר על חוסר היצמדות לענייניי העולם: גודמן

 ?אבל האם גישה זו אינה סותרת את המעורבות והדאגה לקורה בעולמנו. גשמה רוחניתלה

 

אך יש לזכור שהנתיב הבודהיסטי להתעוררות נקרא , זה יכול להיראות כך :קיטיסארו

. הבודהה הבין שאנשים נוטים להימשך אל הקצוות". דרך האמצע"לעיתים קרובות בשם 

אנו נוטים להיאחז במה שנעים לנו ומנסים לסלק  ,בחיפושינו הבלתי פוסקים אחר האושר

דרך "הניווט בין נתיב העונג ונתיב הכאב הוא . מדרכינו את מה שאנו חושבים שאינו רצוי לנו

 ".האמצע

 

אחד . ה מתאר את הפרדוקס הזה בהקבילו אותו למורה ההולך בשביל עם תלמידיו'אהן צ'אג

פנה ", והמורה החרד לשלומו קורא, התלמידים סוטה ימינה ומתקרב אל שפת השביל

אך כאשר ." המאסטר אומר לפנות שמאלה: "כל התלמידים כותבים בצייתנות!" שמאלה

, המורה אומר, לאחר מספר דקות תלמיד אחר מתקרב במידה מסוכנת אל הקצה השמאלי

הם מנסים להבין " .המאסטר אומר לפנות ימינה: "התלמידים הצייתניים כותבים!" פנה ימינה"

האם יש " "?האם המורה באמת אמר זאת: "ומתווכחים בניהם ללא סוף, למה התכוון המורה

 "?האם המורה מבולבל" "?סתירה בתורתו של המורה

 

משום שיש לנו נטייה  -ואולי אפילו החשוב ביותר  -הלימוד להרפות ולשחרר הוא מאוד חשוב 

שאנו " אני"ים לחשוב שישנו אנו נוט. כה מושרשת לנסות לכפות על החיים את העדפותינו

: אנו נאחזים בנסיבות חיינו. ולכן אנו לוקחים כל דבר באופן אישי, בחושינו, חווים בגוף שלנו

הצעד הראשון לשבור את ההרגל התפיסתי . בשבחים שאנו מקבלים, בהצלחתנו, בבריאותנו

ובר שינוי כל למעשה ע, מודע הזה הוא להכיר בכך שמה שאנו מזדהים איתו ונאחזים בו-הלא

http://shambhalasun.com/sunspace/?p=17369
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תענוג . שאיפה פנימה הופכת לנשיפה החוצה. שחר הופך לצהריים ואז הופך לערב. הזמן

אנו מתחילים להבין , כשאנו מתחילים לראות זאת. אמון משנה צורה לספק. הופך לכאב

 .שאנחנו תמיד מחפשים אושר וביטחון במה שהוא מעצם טבעו אינו בטוח

 

ה אומר 'אהן צ'אג. ברור שנסבול, א ניתן למצוא אותוכשאנו מחפשים משהו במקום שבו ל

 -אנו תובעים מהעולם המשתנה ובן. שזה כמו לראות תרנגולת ולשאול למה היא לא ברווז

 . מאוד עוזר" לשחרר ולהרפות"כך שהלימוד . החלוף משהו שהוא אינו יכול להציע

 

. ו להיות כפי שהואלאפשר למשה"פירושו . ממשהו" להשתחרר"לשחרר לא אומר , ועם זאת

אנו מתחילים להבחין בכך שעונג וכאב , כשאנו עושים זאת." לתת לו ללכת גםו, לתת לו לבוא

. הכל בא והולך -הרגשה טובה והרגשה רעה ; שבח וגנאי באים והולכים. חולפים גםבאים ו

" ככות"ל, אנו מתחילים להתחבר להבנה יסודית, כשאנו מבינים שכל הדברים באים וחולפים

שאיננה באה וחולפת אלא נשארת יציבה מבעד לכל הדברים האחרים שבאים , בסיסית

 . כדי לקבל את התובנה הזו" שחרר"חשוב מאוד ללמוד ל. וחולפים

 

מעולם , לסלידה מעולם בני האדם" שחרור"אך לרוב קורה שאנו הופכים את התובנה הזו של 

, איננו קוראים לזה סלידה. הסבל שלנוהעולם שאליו אנו משייכים את  - הצורות והנסיבות

אנחנו אומרים לעצמנו שאנו פשוט מעדיפים להיות בשקט . אנחנו מייפים את זה; כמובן

 -וחשוב שנחזור לעבר האמצע , בנקודה זו אנחנו מאוד קרובים לשפת השביל. ובשלווה

ד שיכולה זה כמו י. One Mind -להרפות ולהיאחז הם שניהם מאפיינים של ה. לעסוק בעולם

שמירה על מצב קבוע של היד אינה מצב . אך באותה מידה יכולה גם להילפת –להיפתח 

 .אלא שיתוק, טבעי

 

הבודהה אמר שעלינו להתייחס . טוב לב, שעור קלאסי אחר שלימד הבודהה הוא אכפתיות

, אתועם ז. זוהי היאחזות; זוהי דאגה. לכל יצור חי כמו אם המגנה על בנה יחידה בחירוף נפש

לא נדע , שינוי-אם אנו נאחזים יותר מידי ואיננו מבינים שבסופו של דבר כל התנאים הינם ברי

 .שלווה בסיסית מהי

 

בתאילנד הנזירים גרים . לימד עוד על הנושא הזה, ה'אהן צ'אג, המורה התאילנדי שלנו

יר אמר הנז. יום אחד העיפה סערה חצי גג מעל בקתתו של אחד הנזירים. בבקתות קש ביער

 ." היאחזות-זה כנראה שעור באי", לעצמו

 

מי גר בבקתה ? מה קרה פה", ראה את הבקתה שגגה נהרס ואמר, ה עבר ביער'אהן צ'אג

, ענה הנזיר" ?...ו", ה אמר'אהן צ'אג. הנזיר בא והסביר לו שהגג ניזוק בסערה" ?הזאת

רר אין פירושו להתנער לשח", ה'אהן צ'אמר אג!" שחררתי. ה'אהן צ'אג, עשיתי מה שאמרת"

 !" רוץ לעצלותיזה לא ת! מאחריות

 

, כך שאנו מנסים ללמוד לא לאפשר לנסיבות כלשהן להפר את שלוות הנפש הבסיסית שלנו

אנו מטפלים ודואגים לכל היצורים שאיתם אנו . אך יחד עם זאת אנחנו עושים כמיטב יכולתנו

היכולת לשחרר את ההיאחזות שלנו בו הדאגה לעולם ו. באים במגע דרך דיבורינו ומעשינו

.אך למעשה קיים איזון פרדוקסאלי בין שתי הגישות, נראים כאילו הם סותרים זה את זה  
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זוהי סתירה פנימית שמשקפת את טבעה הפרדוקסאלי ? לא כן, פרדוקס אכןזהו : טניסארה

, יב לאחריםנג, אם נתערב תמיד בענייני העולם. מה שנדרש זה למצוא איזון. של המציאות

נאבד את שלוות נפשנו בקלות בגלל הרצון שלנו להשיג תוצאה , נעבוד כמיטב יכולתנו

. אנחנו עלולים להיכנס למתח משום שאיננו יכולים לתקן את כל מה שלא בסדר. מסוימת

כך שאנו זקוקים לפרספקטיבה הפנימית הזאת שמאפשרת לנו להניח . העולם הוא כפי שהוא

, אבל כפי שקיטיסארו אמר. שמאפשרת לנו לקחת צעד אחורה, שהםלדברים להיות כפי 

 .משום שזה יוצר חוסר איזון נוסף, איננו יכולים להיות רק פאסיביים או מנותקים

 

קשה יותר , ככל שמידת המעורבות גדלה, אך עם זאת; אנחנו אכן מדברים על איזון: גודמן

ופרישה לריטריט , ת שחיקה רגשיתמעורבות עם אנשים במצבי סיכון או סבל יוצר. לסגת

 ?כיצד אתם יוצרים איזון בחיים ובתרגול שלכם. בזמן שכזה עשויה להרגיש כמו עיתוי גרוע

 

, יש כל כך הרבה עניינים דחופים ולחוצים. אינטנסיביים באמתהחיים שלנו , ובכן: טניסארה

. שלות בתפקידשלקחת מרחק מקו החזית ולפרוש לריטריט עשוי להתלוות לתחושה של התר

. השינויים הגדולים ביותר שעלינו לעשות הם בתודעה, אך אני חושבת שבסופו של דבר

מועדת יותר לפעול ', האחר'ואובייקט ' אני'תודעה דואלית שמחלקת את העולם לסובייקט 

מעירה בנו את ההכרה , שאותה מטפחים בריטריטים, מדיטציה עמוקה. מתוך פחד והיאחזות

. בדממת הלב ישנם עומק ואינטימיות עם החיים כמכלול. לם נטול תפריםשאנו חיים בעו

היא ספרה לי שכאשר חשבה על . חברה טובה שלי חוותה את מותו הטראגי של תינוקה

אך כשהניחה למחשבה להירגע ורק . היא חשה נפרדת ממנו והתייסרה, התינוק שלה

 . שאין כל נפרדותהיא נהייתה מודעת לכך , לתוך הדממה, הקשיבה לתוך ליבה

 

, השינויים העמוקים ביותר מתרחשים ברמה מעודנת יותר, גם אם יש צורך לפעול בעולם

, שחרור הפעולה מעיוות, טיהור המחשבה מבורות -העבודה הזאת . ברמה האנרגטית

המחשבה שאם אתה . זוהי עבודת המדיטציה -שליחה של אנרגיה הרמונית ונושאת תפילה 

זוהי דרכה של השפה להבחין . ך עובד בעולם היא מחשבה מוטעהנמצא בריטריט אינ

 . אך בעצם שני הדברים מהווים מקשה אחת, ולהבדיל בין דברים

 

, שלנו בדרום אפריקה ומושפעים עמוקות מהאנרגיה במקום רכזאנשים מגיעים למ, לדוגמא

אין . עולםשהיא תוצאה של תרגול מדיטציה וטוב לב אוהב וגם של עבודה ודאגה לצרכי ה

 .והכי חשוב זו המודעות עצמה, ל קיים ביחדוהכ. שום הפרדה

 

זה , אם זה לא היה צריך לקרות", ה'אהן צ'קיטיסארו מרבה לצטט את דבריו של אג: גודמן

ה עם 'אהן צ'איך מתיישבים דבריו של אג. אבל אנחנו חיים בעולם של סבל רב." לא היה קורה

 ?"פעולה נכונה"ו" וןדיבור נכ"ההנחיה הבודהיסטית של 

 

הדברים אינם יכולים להיות אחרת ממה שהם  -ברמה מסוימת ברור שזה נכון : טניסארה

 .הפעולות שלנו בהווה יוצרות את התנאים לעתיד, יחד עם זאת. ברגע זה

 

. הוא פעל" .העולם הוא כפי שהוא, נו, טוב", הבודהה לא ישב סתם באפס מעשה ואמר

לבין מלך  –קאפיליאסטו  –פעמים למנוע מלחמה בין מדינת מגוריו הוא ניסה שלוש , למעשה

היה עליו לקבל שזאת קרמה שהוא לא . אך לא הצליח למנוע את שפיכות הדמים, קוסאלה
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מסופר שכאשר עזבו את האזור שאל אותו . אבל זה לא אומר שהוא לא ניסה, ל לשנותויכ

 . יב לו שאנשיו ייטבחו בתוך שבועובודהה הש, עוזרו האהוב אנאנדה מדוע הוא כה עצוב

 

 .אני לא יודע אם זה מעודד או מרפה ידיים. לא ידעתי את זה. וואו: גודמן

 

האתגר הוא לתרגל שוויון . זו בהחלט קריאת מציאות של העולם שבו אנו חיים, כן: טניסארה

שרותנו עלינו לקבל את העובדה שכל מה שבאפ. נפש גם כשאין בכוחנו לשנות או למנוע אסון

אבל הדרך היחידה שבה הדלי יוכל להתמלא אי . לעשות זה להוסיף את הטיפה שלנו לדלי

 .פעם היא שכל אחד מאיתנו יוסיף את הטיפה שלו

 

זה לא , אם זה לא היה צריך לקרות"ה 'אהן צ'ברצוני להוסיף שהאמירה של אג: קיטיסארו

זוהי , נכון יותר. לחוסר חמלה רוץיאינה מהווה הצדקה לאי נקיטת פעולה או ת" היה קורה

ובמקום זה , הזמנה להבחין מתי השכל שלנו אינו יכול לשאת יותר את המציאות ברגע נתון

 . נסוג לתגובה כפייתית ומורגלת

 

ה מזמינה אותנו 'אהן צ'הצהרתו של אג. דברים מתרחשים בהתאם לחוקי הסיבה והתוצאה

מה שלרוב איננו מקום , מתוך הרגלבמקום להגיב , המתרחש רגע אחד נוסף עם לשהות

, כי אז אפילו בעיצומו של כאוס, אם נקדיש זמן להרהר בדברים. מודע או חכם לפעול ממנו

ולא להעמיס עליהן את השיפוטים , נוכל לראות את הנסיבות כפי שהן, אפילו בעת מחלה

הבסיסית גם  יש לנו אפשרות לחוש את השלמות. אנו יכולים להניח לכאב לבוא ולחלוף. שלנו

של , המהותית, היכולת לזהות את השלמות הבלתי משתנה -זוהי נירוואנה . בעיצומו של כאב

 . הרגע

 

אם איננו ממקדים . השיעור הוא קודם כל לראות באופן צלול. זה לא אומר שלא צריך להגיב

ם איך דברים אמורי"אנו נוטים להתנהל לפי המושגים שלנו לגבי , את עצמנו באופן עמוק

 ".לקרות

 

צריכה , הוא לימד שכל דעה צריכה להתמוסס. הבודהה לא לימד דעות מוחלטות כלשהן

הזדמנות בעלת עצמה לחוות באופן  םחיינו באפריקה ה. לעודד אותנו לשוב לנקודה של איזון

אנחנו יודעים שככל . ועדיין להגיב באמצעות עבודה ונתינה, עמוק את החיים כמות שהם

 .במקום בכפייתיות, כך נוכל להגיב בחכמה, אב ולסבלשניפתח יותר לכ

 

לאפשר לתגובה שלנו לבוא מאותו מקום  וגםללמוד איך לקבל באופן מלא  -שני דברים אלו 

ויכולה להיות גם , יכולה להיות קבלה עמוקה. אינם נמצאים בסתירה -של קבלה עמוקה 

 .  וך חמלהפעולה נמרצת במפגש עם סבל העולם ושאיפה להתמרת הסבל מת
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 זה הלב את כשלפתוח
 ָמִאיס – פוליטי מעשה

 

 קיאביב טטרס

 

 

קבוצת אנשים ההולכים בדרך  –ממקימי דהרמה מעורבת חברתית בישראל , אביב טטרסקי
    . הבודהיסטית ומבקשים לשלב את עקרונות הדהרמה בפעילות חברתית ומעורבות בקהילה

 

 

*  *  * 
 

רוב השיחה נוגע לפעילות שלי בדהרמה מעורבת . עם סטיבן פולדראני בשיחת ליווי אישית 

שוב אני מתמלא הערכה לאופן שבו חקירה דהרמית מתנהלת בנינוחות ידידותית . חברתית

חושפת מה מסתתר במקומות שבהם איננו רוצים , ויחד עם זאת מגיעה למקומות עמוקים

ן השאר אנחנו משוחחים על איך לא בי. ידידותיות עם חדות, נינוחות עם נחישות. להתבונן

 .לפתח דפוסים של כעס וניכור נוכח כל הסבל והעוול שהפעילות הזו חושפת בפני

 

הוא , "אנחנו באוטובוס בדרך הביתה. "לשמוע מה קורה, אני נפרד מסטיבן ומתקשר למערוף

י מקווה אנ. חיכינו שעות לרופא ובסופו של דבר הוא אמר שלא יעשו את הניתוח היום. "אומר

 ".שהאוטובוס יביא אותנו לפני שסוגרים את המחסום

 

 .לא לפתח דפוס של כעס, הנה הזדמנות. לנשום

 

מאיס במחסום שער  תשער וביתם בת ה'אשתו קאוות, מוקדם בבוקר אספתי את מערוף

מאיס עם מטפחת יפה . אני שמח לראות אותם שוב. חצי שעה מזרחה לנתניה, אפרים

. ר'מערוף עם התיק שבו יש את הבגדים שלקחו לשבוע וקאוות, השמכסה את הקרחת של

. שלומות ונכנסים לרכב כדי לנסוע למחלקה ההמטולוגית בבית חולים תל השומר, חיוכים

הפקידות במחלקה לא מצליחות . הגענו. מדברים בדרך על המתח לקראת הניתוח הצפוי

אחרי שעה אני צריך " .כו לותח, אולי הוא בישיבת צוות" –למצוא את הרופא של מאיס 

אחר הצהרים אני שומע שהם חיכו לרופא שעות ובסופו של דבר  17:11בשעה , עכשיו. לעזוב

 .נאמר להם שהניתוח נדחה והם באו לחינם

 

לא יכלו להודיע לכם ? סתם טרטרו אתכם הלוך ושוב". אני אומר למערוף ",אני לא מאמין"

אבל אנחנו קצת . מאיס מרגישה בסדר", מר מערוףאו" ,לא נורא!". "?שאין צורך שתגיעו

 ".לא מבינים למה דוחים את הניתוח, מודאגים

 

שמזמנת חולים לחינם אל , "המערכת"כעס על . לא לפתח דפוס של כעס או ניכור, לנשום

כאילו מדובר בחצי שעה נסיעה ברכב ולא , שמשלחת אותם הביתה" המערכת. "בית החולים

באמת אפשר לראות , ומצד שני. בוס אל המחסום ואז ממנו הביתהטרטור של שעות באוטו

הרי גם אם אתאמץ מאוד . ריקה כמו אותה סירה במשל המפורסם של הבודהה" המערכת"ש
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אין איש " מערכת"ב –לא אמצא מי האיש או האישה שהיו אמורים למנוע את הפאשלה הזו 

לראות כמה עומס יש במחלקה  ואפילו בביקור החטוף שלי הבוקר יכולתי. או אישה כאלו

 . לא מסוגלת להתמודד כיאות עם העומס הזה" המערכת"ולהבין ש

  

 שישהאו  חמישה –אנחנו . שאנחנו מלווים את מאיס והוריה, אולי שלושה, כבר חודשיים

 תשעילדה בת , מאיס". דהרמה מעורבת חברתית"מתרגלים ישראלים הפעילים בקבוצת 

מערוף , הוריה. שבגופה התגלה סרטן אלים במיוחד -מהכפר זיתא לא רחוק מטול כרם 

מערוף הוא טכנאי של ציוד . שני אנשים נבונים ומלאי אהבה לבת הזקונים שלהם, ר'וקאוות

 .ר אחות'רפואי וקאוות

 

אנחנו מסיעים אותם מהמחסום אל טיפולי הכימותרפיה ומבקרים אותם בבית החולים בימים 

במתן אמפתיה וגם במתן , מנסים לעזור בהקשבה. שים של הטיפול וההתאוששות ממנוהק

עם כל . מענה לכל הצרכים שעולים כשאתה נעדר מהבית ונמצא בבית חולים שבוע ברציפות

את הכוח שיש להם להתנהג , את הרוך, את הסבלנות –אני לומד להעריך אותם יותר , מפגש

אחרי סדרה של טיפולי , עכשיו. לות שהם נמצאים בהןכפי שהם מתנהגים בנסיבות המטלט

בהתחלה אמרו . מאיס אמורה לעבור ניתוח לכריתת הגידול מעצם הירך שלה, כימותרפיה

עצם הירך תיכרת ובמקומה " רק", בסופו של דבר. שיתכן ויהיה צורך לכרות את כל הרגל

 .יושתל שתל מתוחכם

 

תרגול של , בראש וראשונה. תרגול יקר ערךבחודשים הללו גיליתי שללוות את מאיס זה 

מיוחד להרגיש את הרצון לתת ומיוחד עוד . נקרתה בפנינו הזדמנות יקרה מפז לדאנה. נתינה

-חמישה, מאוד יפה וכאמור הההיענות מהסנגה. יותר לראות איך עוד אנשים רוצים לתת

היא מרמזת על היא ממש מילה לא מתאימה כי " נרתמים. "מאיתנו נרתמים לעניין שישה

המרחקים שיש לנסוע והאנרגיה , למרות לוח הזמנים העסוק, איכשהו. השקעה של מאמץ

ר מתקשרת אל 'קאוות, ביום ששי אחד בערב, למשל. אין תחושה של מאמץ –שיש להשקיע 

יום ששי . חייבים להגיע איתה לבית החולים. הם בזיתא ולמאיס עלה מאוד החום. אל-בת

 .ת ללא היסוסאל יוצא-בת –בערב 

 

אחרי , בלילה. וההיפתחות יוצרת חיבור שיש בוא גם כאב וגם נעימות. הלב שמח להיפתח

כשאני הולך לישון אני חושב עליהן , ר בבית החולים'הביקור הראשון אצל מאיס וקאוות

די במפגש של כמה שעות וכבר נוצר קשר ביני . שצריכות למצוא מנוחת לילה בבית החולים

 . ו לפני כן זריםלאנשים שהי

 

האחיות והרופאים שזו עבודתם  –הנתינה הזו מחברת אותנו למעגל רחב בהרבה של אנשים 

, מתנדבים שאנו רואים בחטף במסדרונות בית החולים כשהם מחלקים אוכל, יעוד בו בחרויוה

שרשרת . ועוד ועוד... באים לסיבוב של ליצנות רפואית או מארגנים הדלקת נרות של חנוכה

 .נתינה היא באמת ארוכהה

 

, חושפת דפוסים, אבל היא מזמנת דילמות. הנתינה מרחיבה את הלב ומתרחשת ללא מאמץ

לדעת לפנות את הזמן כדי  –מאמץ נכון , למשל. וזה השדה של התרגול. מציבה מראות

אבל בלי להגזים ולהרגיש שאני חייב להיענות , להגיע לבית החולים ולהיות שם כמה שעות

במשך שבוע אני לא . "selfing"רצון מוגזם לתת יכול להיות עוד ביטוי של . ורך שעולהלכל צ

בכל . לראות איך התסכול שלי זו היצמדות לרצון לתת ולעזור –יכול להגיע לתל השומר 
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ר 'חברות אחרות בחבורה שלנו מגיעות וקאוות, מקרה מסתדרים שם טוב מאוד בלעדי

 .נשמעת טוב בטלפון

 

העזרה האמיתית היא , או לבירור דברים מול הצוות הרפואי, שאפשר להביא מעבר לאוכל

כמו אותו נזיר זן שנתקל באדם שרוע בשלג וכדי לעזור לו מיהר . להיות שם יחד איתם

לפעמים להרגיש קרבה גדולה ולפעמים להרגיש , לשבת עם שלושתם. להישכב לידו בקור

 . לא לדעת איך להשתתף, לדעת איך לשתףלא , לא לדעת מה להגיד –מגושם וחסר תועלת 

 

כל כך הרבה . בכל ביקור בבית החולים אני נחשף לכמות הסבל העצומה שהמקום רווי בו

? מה עם כל המשפחות הפלסטיניות שאותן לא מלווה קבוצה שמסיעה ותומכת! ילדים חולים

לי זה כאילו שמתוך האכפתיות ש? מה עם כל המשפחות הישראליות והצרכים שלהן

צרכים שלא הייתי , דברים שלא ראיתי קודם: למשפחה אחת הופר האיזון ביני לבין העולם

וככל תחושה מציפה המעשה . זו תחושה מציפה. מודע אליהם מופיעים מולי ודורשים מענה

, לשהות. ה בתגובות מותנות'לא למהר להזין את מנגנון הפפנצ. הכי מועיל הוא להשתהות

להיות עם . לא עלי המלאכה לגמור. ו מגיעות שתי תובנות משלימותומהשהיה הז. להיות עם

אבל כנראה איני יכול , אני רואה אותה, יש עוד הרבה מצוקה. ר ומערוף זה המון'מאיס וקאוות

 . זו המציאות ואני יכול להרפות אליה. לתת לה מענה

 

 .היא תמתין לסיום של מה שאני כותב כאן... והתובנה השנייה 

 

. העשייה הזו יצרה עבורנו סנגהה הדוקה ואינטימית, נה והתרגול שתיארתי למעלהלצד הדא

מאיס , ובכל זאת. גם ככה אנחנו מכירים ואוהבים אלו את אלו אחרי שנים של תרגול משותף

השיתוף , דרך ההתייעצות מה נכון לעשות, החל בתקשורת רציפה. קרבה אותנו עוד יותר

ברגישות , בחכמה של השותפות שלי, שוב, להיווכח. ןהתמיכה ההדדית והפרגו, ברגשות

מתאפשרים לנו דברים , ולהרגיש איך אני נתמך ואיך יחד. לקבל הרבה השראה –שלהן 

ה הרחבה הוהכרת תודה רבה גם לסנג. המון הכרת תודה. שבעצמי לא היה סיכוי שיתרחשו

שאנחנו לא יכולנו בהסעה כ –מדי פעם נזקקנו לסיוע . שיש לי את הזכות לתרגל בתוכה

. ה הרחבה היה לנו אל מי לפנות ותמיד היתה מישהי שנענתה בשמחההבזכות הסנג. להגיע

 .ה יוצרת עבורנו זו חוויה יקרההלהרגיש את הרשת של תלות ותמיכה שהסנג

 

אני לא זוכר את תוכנו אלא רק . ר שלחה לה'אל העבירה לכולנו סמס שקאוות-בת, ערב אחד

 ". אחותי, תודה"את הסיום 

 

, אביב פוגש את מערוף. אנחנו יחד כבני אדם, מערוף ומאיס, ר'בשהות שלנו עם קאוות

. לא מאוד רלבנטיות למפגש הזה" פלסטיני", "ישראלי"התוויות של . מערוף פוגש את אביב

אבל זו גם רק חלק . להיות במפגש האנושי הזה שמעבר לתוויות זה ריפוי בפני עצמו

פחות היא העובדה שהמפגש בינינו הוא כן מפגש בין ישראלים אמיתית לא . מהאמת

מתנה נוספת . ם הקיימים בינינוילפלסטינים והוא משקף את יחסי הכוחות הלא שוויוני

 .שאנחנו מקבלים מללוות את מאיס זו האפשרות להיווכח ביחסי הכוחות הללו

 

ליט לשחרר את מאיס מבית הרופא מח, במפתיע –" טכניים"זה יכול לבוא לידי ביטוי בדברים 

ורוב הסיכויים  19:11אבל המחסום נסגר למעבר פלסטינים ב . החולים מאוחר אחרי הצהרים

 . את החלטת הרופא זה לא משנה. שלא יגיעו בזמן
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ר למחסום ואנחנו צריכים להמתין שמערוף יגיע 'כשאני מסיע את קאוות –זה יכול להכאיב 

ומשהו " .אם נתקרב הם יהרגו אותנו. אבל בוא נחכה רחוק"ר אומרת לי 'קאוות. מהעבר השני

אז של הקרובים , אם לא שלה –בי יודע שהפחד הזה שלה מבוסס על התנסויות אמיתיות 

 ".מהם"גם אצלנו יש רבים שפוחדים , הפחד הזה הוא הדדי, וכמובן. לה

 

אינספור חולים , וכמוה)שהרי למה מאיס . וזה גם נוכח תמיד בכל רגע של הפגישות בינינו

עם הרופאים , המצויד היטב של ישראל, נזקקת לטיפול בבית החולים המודרני( פלסטינים

למה היא לא יכולה לקבל את הטיפול הזה בבית חולים בטול כרם ? הישראלים המומחים שבו

והשלטון הצבאי הישראלי הוא חלק גדול  .כי רפואה טובה היא עניין של משאבים? או בשכם

 .לפלסטינים אין את המשאבים לפתח מערכת בריאות ברמה טובהמהסיבה ש

 

אפשר לראות בזה הוכחה למוסריות . גורלה של מאיס נמצא בידיים של רופאים ישראלים

חשוב לדעת שהמימון לטיפול הזה מגיע כולו )שלנו אנחנו מטפלים " באויבים"אפילו : שלנו

ביטוי לעד כמה הרסני השלטון שלנו אפשר גם לראות בזה (. מכספים של הרשות הפלסטינית

וכל עוד אנחנו הריבון . לכל אחד מגיע אותו, רפואה היא צורך אנושי בסיסי. עבור הפלסטינים

זה לא מעשה של חסד . אנחנו אלו שאחראים לספק את הצרכים הללו, בשטחים הפלסטינים

 . שאנחנו עושים

 

כמה פצוע העולם הזה . אף אחד מאיס לא אויבת של! ?"אויבים"מה זו המילה הזו , בכלל

 ".אויבת"יכולה לקבל תווית  תשעשבו ילדה בת 

 

ר מרגישים כשהם הולכים במסדרונות בית החולים בתל 'אין לי מושג מה מערוף וקאוות

והציוד המשוכלל בהשוואה לבתי ( מחלקת הילדים מרשימה מאוד)רואים את הפאר , השומר

מכבדים אותנו על הישגנו ? קנאה או אולי הערכההאם הם חשים . החולים הדלים בפלסטין

 ? או דווקא שוטמים אותנו בשל הפער הזה

 

ישראלים  חמישהומה עושה להם להיות תלויים כך בידי צוות רפואי ישראלי ולהסתייע על ידי 

אולי מוות , אלימות של חיילים, מעצרים, איך זה מתאזן מול אדמות שהופקעו? שוחרי טוב

האם ? מה הנכבש מרגיש כלפי הכובש שמנסה להציל את חיי בתו? ...של מישהו קרוב 

 ?תמורת הרצון הטוב שלנו הוא אמור לוותר על המאבק שלו לחירות

 

שיש לנו את היכולת לקרוא אותן ואם . אני מקווה שהמילים האחרונות הללו אינן מכווצות מדי

קצת יותר לעומק מה  צריך להשתהות קצת עד שהתגובה האוטומטית תחלוף ונוכל לבחון

סוג ... נתינה, תרגול, רוב הטקסט הזה הביא תיאור יפה של קרבה אנושית. אנחנו מרגישים

למה לקלקל עם מילים קשות ואמירות שנתפשות כפוליטיות ומעוררות אצל . של עשיית שלום

 ?אצל חלקנו כעס, חלקנו אשמה

 

מביאה את הפירות של התרגול ( הנה האתר שלנו)הקבוצה של דהרמה מעורבת חברתית 

זה מאתגר להיות פעיל חברתי או . לשדה של עשיית שלום ושותפות בין ישראלים לפלסטינים

. הדהרמה והסנגהה הם שני אוצרות שזכינו בהם ויכולים לסייע לנו בעשייה כזו: פעילת שלום

אלימות ועל ידיעה -בת חברתית מושתתת על מחויבות לאיהפעילות של דהרמה מעור

הפעילות המגוונת שלנו כוללת מסיקי זיתים משותפים עם . שאפשר להביא סוף לסבל

file:///G:/engagedharma.wordpress.com
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ה 'ולאג-תמיכה בכפר אל, סיוע במכירת שמן הזית של החקלאים, פלסטינים בדיר איסתיה

. פרים פלסטינים ועודסיורי דהרמה לכ, שבימים אלו מושלמת הבניה של גדר ההפרדה סביבו

 .וכמובן את הליווי של מאיס שתיארתי למעלה

 

שמפרידים בין ישראלים  –פיסיים ומנטאליים  –אנו חוצים גבולות , תוך כדי הפעילות הזו

לא תמיד קל לחצות את הגבולות הללו ולכן הפעילות שלנו כוללת גם חלקים של . לפלסטינים

גול מהכרית לעולם וליישם את עקרונות הסילה לקחת את התר. שיתוף ותמיכה, התבוננות

 .פלסטיני זו חוויה עמוקה של תיקון-גם בהקשר של הסכסוך הישראלי

 

הם מספרים לנו . הרבה מתרגלים ומתרגלות נעזרים בנו כדי להתחיל בתיקון הזה, לשמחתנו

ים אתם מאוד מוזמנ. שהמסגרת הדהרמית היא זו שנותנת להם ביטחון להגיע לפעילות שלנו

דרך האתר שלנו ונשלח אליכם מידע לגבי  כיתבו לנו: להצטרף לאחת הפעילויות שלנו

 . הפעילות הקרובה

 

 מאות פלסטינים מטופלים. וכאן אני מגיע לתובנה השנייה שהבטחתי לכתוב עליה קודם

הם וקרוב  –חלקם נאלצים לשהות בבית החולים שבועות ארוכים . בבתי חולים ישראלים

נאלצים לנסוע הלוך ושוב , חלקם. בלי אפשרות לחזור הביתה –משפחה אשר מלווה אותם 

יש כמה קבוצות ישראליות אשר מסייעות ...  בלי כלי רכב, דרך המחסום, כמו מאיס והוריה

ליווי בבית החולים כמו שאנחנו מלווים את מאיס . ם נוספיםבהסעות והן צריכות מתנדבי

נשמח לחבר בין . אנחנו מעוניינים ליצור קבוצות נוספות אשר יוכלו לתת ליווי כזה. כמעט ואין

אנחנו . כמה אנשים אשר מתגוררים קרוב לאותו בית חולים וכך תוכלו לקיים קבוצת ליווי כזו

אני מקווה שהצלחתי להעביר למעלה עד . סות שלנונוכל לסייע עם הניסיון שרכשנו בהתנ

 . הן למקבלים והן לנותנים –כמה יקרה ומיוחדת הפעילות הזו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 אנו יכולים לדעת את עומק הארתם של בני אדם

 .על פי האופן שבו הם משרתים אחרים

 

 
 

 מייסד כת השינגון, (777-538)דאישי -קובו

http://engagedharma.wordpress.com/%D7%A6%D7%A8%D7%95-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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 מוקי קיים: צילום      

 

 

 

 

 

 

 

 בית-יסטווה בעלבודה: וימלקירטי
 (נגא'רן צ) יין יוזווהמכובד : מאת

  

 אפרת גבאי: תרגום
 

 sutra-lessons/vimalakirti-http://engageddharma.com/sutra/  :מקור

 

, ב"בארה" הבודהיסטים הפרגמטיים"דר הוא כומר במס, אנג'צ-רן  (Wayne Hughes)ויין יוזו

הלימוד של חברי המסדר . אן הסיני ובזרם הסוטו זן היפני'סטוריים מקורם בזרם הציששורשיהם הה

 .יום-הזה מתבסס על הבנתם את תורת הבודהה כגישה פרגמטית לחיי היום
 

*** 

-בעל מדבר ישירות אל בודהההסיגלובדה סוטה היא אחת מן המקומות הבודדים שבהם ה

וימלקירטי . על התרגול הבודהיסטי וכיצד ליישם אותו ביעילות בחיים( אדם שאינו נזיר)בית 

בית שהידע שלו אודות דרך האמצע והאופן שבו הוא מגשים את -נירדסה סוטרה מציגה בעל

אשר מעורר יראה ופחד , דרך הבודהיסטווה מהווים דוגמא לתרגול בודהיסטי בעל מעורבות

 .בודההו המנוסים ביותר של האפילו בתלמידי

 

יכול " היד הפתוחה בנדיבות"וימלקירטי נירדסה סוטרה מלמדת כי אידיאל הבודהיסטווה של 

מזו , באמצעות פעולות של חמלה ושל אלטרואיזם, להביא להקלה גדולה יותר מחוסר סיפוק

ם ע, זהו לימוד הליבה של מסורת המהאיאנה. שמתאפשרת באמצעות הגעה לרגעי הארה

אין זה משנה אם . המסר שלה בדבר מעורבות חברתית המבוססת על עקרונות בודהיסטיים

הפעולה של סיוע , (אלטרואיזם)או מתוך הגיון ( חמלה)תחלץ לעזרתם של אחרים מתוך רגש 

אנרגיה , אל הגבוה ביותר במהאיאנה שתוכל להשקיע בו מאמץילאדם בצרה היא האיד

http://engageddharma.com/sutra-lessons/vimalakirti-sutra/


 
 

  

 
 - 18 - 

 בודהיזם מעורב חברתית                         www.buddhism-israel.org        1024ר פברוא-רינואגיליון        

 

דהיסטי שלך חייבים לכלול יותר מאשר את המסע שלך הלימוד והתרגול הבו. ומחויבות

אדם שאינו אנוכי שואף מעבר . שכן לעצור שם הוא מעשה של אדם אנוכי, "חוויית הארה"ל

זו של הארכה ומתיחה של ידך האלטרואיסטית והחומלת בשעה , אל מטרה נעלה יותר, לכך

 . ובמקום שבו היא דרושה

 

השכנוע הפנימי הרב שלו משתווה , הפנימי הרב שלוהיישום הנעלה שלו משתווה לשכנוע "

, התרגול שלו משתווה למסירותו המוחלטת, נחישותו משתווה לתרגול שלו, לנחישותו

הטכניקה המשחררת שלו משתווה , מסירותו המוחלטת משתווה לטכניקה המשחררת שלו

רים חיים של יצו תיכולתו להביא להתפתחו, ליכולתו להביא להתפתחות של יצורים חיים

בתרגום רוברט , וימלקירטי נירדסה סוטרה) ".שלו בודההה-משתווה לטוהר של שדה

 (.ורמן'ת

 

 ,ה שלימורהמציע כדוגמא למה ש בודההבית רגיל שחייו הפכו למודל שה-וימלקירטי היה בעל

". תשומת לב תמידית"מה שאני הייתי מכנה , "אלטרואיזם תמידי"מכנה  ,אאובנקס סנסי

במקום זאת הוא מיישם את האידיאלים של . בוחר שלא ללכת בדרך של חיי נזירותוימלקירטי 

בלימוד של  גוימלקירטי מוצ. מצויינות אנושית במציאות של חיי החול היומיומיים שלו

, שעות ביממה 24כיוון שהוא בודהיסט , הבית האידיאלי-המהאיאנה כמי שמייצג את בעל

-בעל, הדבר המתאר אדם שאינו נזיר. לא חופשותל, ימים בשנה 365, שבעה ימים בשבוע

מחויבותו למידות הטובות ונחישותו . אל הבודהיסטווהיהחי את איד, בית של דרך האמצע

כל -להביא לשחרורם של אחרים באמצעות סיוע להתפתחותם היא הדוגמא המתקנת ומקיפת

הכוח המחבר , "י'צ"כ" בודהה-שדה"הבן את המושג . שהוא נותן( שלו בודההה-טוהר שדה)

אופן היותך משפיע ישירות על החוזק או החולשה של . המתקיים בינך לבין העולם שסביבך

 .שלך בודההה-שדה

 

על , עושרו היה עצום". ישנו קטע בסוטרה המתאר חלק מן היישום הנעלה של וימלקירטי

מנת להגן הוא הקפיד על מוסריות טהורה על . מנת שיוכל לקיים את העניים ואת חסרי הישע

הוא שמר על סובלנות ועל שליטה עצמית על מנת לפייס יצורים שהיו . על חסרי המוסר

הוא זהר מאנרגיה על מנת לעורר השראה באנשים . אלימים וברוטליים, אכזריים, כועסים

. תשומת לב ומדיטציה על מנת לתמוך במעורערים בנפשם, הוא שמר על ריכוז. שהיו עצלים

בתרגום , וימלקירטי נירדסה סוטרה. )"טית על מנת לתמוך בטיפשיםהוא השיג חכמה החל

 (.ורמן'רוברט ת

 

 –קטע זה מראה כי וימלקירטי רכש את שש השלמויות של תרגול המהאיאנה במלואן 

אשר שלושת האחרונות מביניהן , מדיטציה וחכמה, אנרגיה, סובלנות, מוסריות, נדיבות

למען , הוא לא הצטיין בהן עבור עצמו בלבד. יריםמתורגלות באופן מסורתי רק על ידי נז

, הצעד של בודהיזם מעורב, כריע הבאמאלא המשיך אל הצעד ה, התפתחות אישית חיובית

 (.בפאלי, אופקהא)מתוך השתוות הנפש  ,האלטרואיסטית, בכך שהציע את ידו הפתוחה

בודהיסטווה הינה בית בעזרת הידע שהליכה בדרך ה-סיפורו של וימלקירטי נועד לחזק בעלי

 .שלנו עצמנו בודההה-עלינו רק להכיר בטבע. אפשרית לכולם

 

ביניהם אננדה , מבקש מתלמידיו הקרובים ביותר (הבודהה)זה שהתעורר  ,בתחילת הסוטרה

, במפגן של אגו הם בוחרים שלא ללכת. ללכת לביתו של וימלקירטי ולשוחח עימו, וסריפוטרה

הם חוששים שהוא ישאל אותם . של וימלקירטי עולים על שלהםכיוון שידוע כי הידע והתרגול 
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, קבוצה של בודהיסטוות, הסוטרה מספרת כי בשומעם זאת. שאלות שעליהן לא יוכלו להשיב

ושרי שאל את וימלקירטי על 'מנג, שם. הלכה לבקר בביתו של וימלקירטי, ושרי'ובתוכם מנג

ה תשובות שאותן יוכל להבין כל אדם אדם רגיל זה ענ. החיים לאור אידיאל הבודהיסטווה

  .רגיל אחר
 

 

 ?מהי החמלה הגדולה של בודהיסטווה: ושרי'מנג

 

 .לתת את כל שורשיהן של המידות הטובות שנצברו לכל היצורים החיים: וימלקירטי

 

 ?מהי השמחה הגדולה של הבודהיסטווה: ושרי'מנג

 

 .להיות שמח וללא כל חרטה בנתינה: וימלקירטי

 

 ?מהו שוויון הלב של הבודהיסטווה: יושר'מנג

 

 .מה שמועיל גם לעצמי וגם לאחרים: וימלקירטי

 

 ?בודהההיכן צריך להתמקם מי שמבקש למצוא במחסה ברוחב ליבו של ה: ושרי'מנג

 

 .עליו להתייצב בלב שווה כלפי כל היצורים החיים: וימלקירטי

 

 ?וה כלפי כל היצורים החייםהיכן צריך להתמקם מי שמבקש להתייצב בלב שו: ושרי'מנג

 

 .עליו לחיות למען שחרורם של כל היצורים החיים: וימלקירטי

 

 ?מה על מי שמבקש לשחרר את כל היצורים החיים לעשות: ושרי'מנג

 

 .עליו לשחרר אותם מן התשוקות שלהם: וימלקירטי

 

 ?כיצד על מי שמבקש לחסל את התשוקות לנהוג: ושרי'מנג

 

 .הוג כראויעליו לנ: וימלקירטי

 

 ?"לנהוג כראוי"כיצד עליו לנהוג על מנת : ושרי'מנג

 

 .עליו לנהוג באופן מועיל ופורה: וימלקירטי

 

לתרגל בודהיזם זה לתת . וימלקירטי מתאר היטב כיצד לחיות את חיי הבודהיסטווה

, על מנת לשחרר את כל הברואים, מהכישורים ומזמנו של המתרגל, בחופשיות מהמשאבים

  .מחוסר סיפוק ומייסורים, מסבל, עצמי-זה הלאובכלל 
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 רון ויהודית לובל: צילום   

סוטרה זו מתאימה במיוחד ליישום עבור תלמידים ", ארלס לוק'כותב צ' הארה רגילה'בספרו 

 [בתים-בעלי] משום שהיא מלמדת שאנשים החיים חיים חילוניים, מערביים של בודהיזם

 ."ים בקהילות נזיריםיכולים לתרגל בודהיזם באותה מידה של יעילות כשם שיכולים חבר
 

שכן התרגול שלו של נדיבות , השתוות הנפשוימלקירטי מהווה דוגמא בסוטרות גם לגילוי 

החמלה והאלטרואיזם שלו . דבר מהפכני בתרבות של תקופתו, מופנה כלפי בני כל הקסטות

 .לא היו מוגבלים לבני המעמד שלו
 

ים המיומנים המעולים שלו כדי לכונן השתמש באמצע[ וימלקירטי], כיוון שרצה להציל אנשים"

בטוהר מוסריותו משך את , בעזרת עושרו העצום משך את העניים, שם, את משכנו בוויסלי

עם , במאמץ גדול משך את העצלנים, במתינות ובאיפוק שלו משך את הכועסים, הרשעים

 ".ריכוז חד משך את מי שדעתו מוסחת ועם חכמה מקיפה משך את הטיפשים

 

אין צורך בקירות המנזר כדי . ך לחיות חיי נזיר בכדי לחיות את אידיאל הבודהיסטווהאין צור

להיות , סביבתך מלאה הזדמנויות לתרגל בודהיזם. להביא את אידיאל הבודהיסטווה למימוש

חפש אחר קבוצה או מטרה שיש . הצע מזמנך ומכישוריך לארגון מקומי. סוכן חיובי של שינוי

נדב כמה זמן שאתה יכול ואיזה כישורים . עבודה חיובית בקהילה שלךלך עניין בה ושעושה 

 וגם זה הינו חלק מן התרגול, שלך" איזור הנוחות"ייתכן כי לשם כך תידרש לצאת מ. שיש לך

הפוך לחלק מרשת חברתית של אנשים עם נחישות דומה לעשות טוב . ינות אנושיתשל מצו

 .זה ארגון בודהיסטי אין זה חשוב או הכרחי שיהיה. למען אחרים
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 זה זה את ללמוד לראות
 

 ואנה מייסי'ג
 

 יאפרת גבא: תרגום

 
 

 

 other.html-each-see-to-learning-buddhism/225-http://www.joannamacy.net/engaged  :רמקו

                                                                        

ואנה פגשה את 'ג. היא מהדמויות הבולטות בתחום הבודהיזם המעורב חברתית, ואנה מייסי'ר ג"ד

והחלה ללמוד עם מורים , כשעבדה עם פליטים טיבטים בצפון הודו, 6211הבודהיזם לראשונה בשנת 

עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בחיבור בין לימוד ההתהוות המותנית . בטים מאסכולת הקאגיוטי

שאותה היא פיתחה לשיטה , (general systems)הבודהיסטית לתאוריית המערכות הכללית 

שמחברת בין אקטיביזם חברתי לעבודה The Work That Reconnects -  -אקולוגית מקיפה 

 .רוחנית
 

*** 

צרו מיקוד פנימי והרפו מכל , קחו כמה נשימות עמוקות. בזה בשקט והירגעוהתבוננו זה 

פשוט הבחינו בכך , נוחות או דחף לצחוק או להסיט את המבט-אם אתם חשים אי... מתח

לנוכחות החיה של האדם , כשאתם יכולים, והשיבו את תשומת הלב, עם סבלנות, בעדינות

 ...או שאי פעם יחיה, מכל אחד אחר שאי פעם חי שונים, הוא או היא הם ייחודיים. שלפניכם

 

למתנות ... תנו למודעות שלכם להיפתח לכוחות שישנם שם, כאשר אתם מביטים באדם זה

באדם זה מצויים מאגרים אינסופיים . ליכולות ולאפשרויות הגלומות בהם, שבהם הם ניחנו

ן שם סגולות שייתכן כי אדם ישנ. אורך רוח וחכמה, של סבלנות... של אומץ ושל אינטליגנציה

תארו לעצמכם איזו השפעה יכולה להיות לכוחות אלה על . זה עדיין איננו מודע להן בעצמו

, בזמן שאתם מהרהרים בכך. אם אדם זה יאמין בהם ויפעל מתוכם, ריפוי הפלנטה שלנו

ם הרגישו עד כמה אתם רוצי... הרגישו את התשוקה שלכם לכך שאדם זה יהיה חופשי מפחד

דעו ... משוחררים משנאה ומצער ומהסיבות לסבל, יהיו חופשיים מחמדנות, או היא, שהוא

 .שמה שאתם חווים עכשיו היא האיכות הנעלה של טוב לב אוהב

 

... פיתחו את מודעותכם אל הכאב שהוא או היא חוו, כשאתם מתבוננים באדם זה, עכשיו

... התעללות, בדידות, כשלונות ואובדנים, אכזבות, ישנם מכאובים, כמו בכל חיי אנוש, כאן

כאשר ליבכם נפתח אל ... ישנן פגיעות שייתכן כי אדם זה מעולם לא חשף בפני אדם אחר

אך אתם יכולים להיות . אינכם כה חזקים. אתם יודעים שאינכם יכולים להסירו, הסבל שלהם

עו כי מה שאתם ד, בעת שאתם מרגישים בנכונות שלכם להיות עם הכאב של אחר. עם הכאב

 ...איכות מצוינת לריפוי של העולם שלנו... חווים היא האיכות השמימית של חמלה

 

תארו לעצמכם כמה טוב יהיה לעבוד , כשאתם לוקחים פנימה את נוכחותו של אדם זה, עכשיו

, מתכננים... דמיינו איך זה יהיה... לקראת מטרה משותפת, על פרויקט משותף –ביחד 

חוגגים את , עוזרים זה לזה למצוא את הכוחות והיצירתיות... ם סיכונים ביחדלוקחי, זוממים

... סולחים זה לזה כשאתם עושים טעויות, מנחמים זה את זה על המכשולים, ההצלחות

http://www.joannamacy.net/engaged-buddhism/225-learning-to-see-each-other.html
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 וידאו
 

 
 שיוזם ברני גלסמן מדי שנה' עדות באושוויץ' ריטריט/מסעתיעוד מ

 

(Bearing Witness Retreat) 
 

 דובר אנגלית. דקות 8
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  פייה בסרטלצ
 

 לדף הוידאו באתר

אתם נפתחים , כשאתם נפתחים אל האפשרות הזו... ופשוט נמצאים שם אחד בשביל השני

 ...השמחה בשמחת האחר, ההנאה מסגולותיו של האחר: אל השפע העצום

 

לשקוע אל מתחת לרובד של מה , כמו אבן, הניחו למודעות לצנוח עמוק פנימה, לבסוף

זהו . אל הזרם הרחב של מערכות יחסים העומד בבסיס כל חוויה, שמילים יכולות לבטא

הביטו באדם שמולכם כאילו ... מרקם החיים אשר אורג ושוזר את חיינו מבעד לכל חלל וזמן

הורה , היה אהובכם או האויב שלכם, במקום אחר, ם מביטים בפניו של מי שבזמן אחרהיית

ואתם יודעים שחייכם שזורים זה ...  ועכשיו אתם נפגשים שוב בקצה הזמן... או ילד שלכם

מתוך הרשת העצומה הזו ... כמו תאי העצב במוחו של יצור מופלא, בזה באופן בלתי נמנע

כישלון או פחדנות אינם יכולים לנתק אותך מן הרשת , טיפשותשום . אינכם יכולים ליפול

זוהי השלווה . נוחו בתוך הידיעה הזו. זה מי שאתם –משום שאתם מבינים , החיה הזו

ולאפשר לכל מפגש להיות חזרה ... לויכולים לסכן הכ, מתוכה אתם יכולים לפעול. הגדולה

 . כך הוא, אמנם כן... הביתה אל טבעכם האמיתי

 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rrxgPhWFquo
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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 בצד הנכון
 

 

 יעקב רז
 

 וצאת מודןה, יעקב רז, רשימות זן' כך שמעתי'  :מקור

 

 

 

 נדמה לי שאני בצד הנכון, ביני לביני, לעתים

 בעד צדק חברתי כמובן. אני בעד המדוכאים ונגד המדכאים

 בעד השלום ונגד המלחמה 

 אני מנסח מכתבים וחותם על אחרים 

 בצד הנכון , בןכמו, כולם

   בקשב, אני פועל בחמלה

 מתנגד לשימוש בכוח 

 

 בצד הנכון לגמרי

 

 לא מסתפק בישיבה על הכרית

 מנסה לפעול מול אי שוויון ואי צדק ואטימות ועוולה גלויה וסמויה

 וזו ההגשמה היומיומית  

 של שבועת הבודהיסאטווה שקיבלתי עלי

 

  

 .לפעמים אני מוטרד, ובכל זאת

 ?אז למה אני מוטרד. הנכון אני בצד

 

 ומשהו לוחש לי

 הטרדה שלך אינה בשל היותך בצד נכון 

 בצד הלא הנכון, או חלילה

 

 הטרדה שלך היא בשל היותך בצד כלשהו

 

* 

 הצד הזה, גם אם הוא באמת נכון

 נכון לעכשיו

 הוא נמצא כאן

 ולעומתו יש שם

 

 בצד הלא נכון, כמובן, שהוא, שם היריב

 מנהל נגדו מאבק נכון, וןבצד הנכ, ואני
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 פתאום מאבק , ופתאום יריב

 מילים שמכות שורשים עדינים

 צודקים מאד

 והצד הנכון מתעצם בצדקתו 

 ולא מבחין בהתקהות העור 

 בהתעבות העורקים 

 לא הרבה , מעט

 הרגש נכון , המילים נכונות

 בוחנת נכון , התודעה חוקרת

 אבל צודקת, מטילה ספק

 נכונהאפילו הטלת הספק 

 

 אבל אולי היא לא רואה 

 שהצד הנכון

 לפעמים יוצא 

 להרוג נכון

 

 כי הוא יודע באופן נכון

- עם מי לא נשב , מי אויב השלום

 וכיוצא באלה, הממסדים וממשלות הזדון

 

 אומר הנכון, יש גבול

 הקם להורגך וכולי

 והרחמן על אכזרים וכולי

 ועניי עירך וכולי

 כמובן, וציר הרשע

 והים בצד הנכוןאפילו אל

 הוא רחום ורחמן

 פורש סוכת שלום

 רק בצד הנכון

 

 וכל אלה גבולה של חמלה

 

 הלא נכון, ומנגד

 קווי המתאר חדים, הפנים שלו ברורים

 סימנים שאין בהם ספק

 כמה נכון שהוא לא נכון 

 

 הוא לא שר אף פעם 

 הוא , אף פעם לא כואב לו

 אף פעם לא מגרד לו , לא צוחק

 נכוןהוא רק לא 
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 ליד הצעצועים , ככה, אבל איך שרה אם איראנית שירי ערש לתינוקה

 איך עושים הדרוזים תרגילים באלגברה 

 אחר הצהריים מול הים, הישראלים, מה מספרים הרוסים מאשדוד עלינו

 איך נראית תל אביב מכיוון עזה או בני ברק 

 , יי בשביל תלמיד ישיבה'ג-מה זה די

 הנערה מהביסטרו  ומהו בית המקדש עבור

 מה אומרות לו האבנים הגדולות , מה מספר הערבי יליד יפו על יפו

 שליד שוק הפשפשים 

 .פלסטינים, שמאלנים, מה אנחנו יודעים על אהבת הארץ של מתנחלים

 בדואים ואחרים

 ומי הם כל אלה

 מי נתן בהם שמות ומתי נתנו בהם את כל הסימנים האלה

 שסגרו עלינו את חייהם

 

 , יך האנשים האלה נוגעים באצבע רועדת בלחיו של החולהוא

 בשעה שעיניו כלות כבר ללכת מכאן, בפעם האחרונה, על הכרית

 

 , על הספה, ככה, איך מקוננים האנשים האלה על המת

 , לבין הספר בצרפתית שעוד פתוח, בין הכוס שרק עכשיו שתה ממנה

 לא יושבות  והמלים הותיר אחריו עוד, וכל מה שהותיר אחריו

 ובצער אין ספק

 

 הצער, באיזה צד הוא

 מה הפנים המקוריים שלו

 

 כמעט תאומים , אולי הם דומים לשלי

 אותו הדבר ולך מצא את ההבדלים 

 ואם כך באיזה צד אני

 

 אילו רגשות טעמים ניחוחות ריקודים צבעים תפילות

 שירים וחלומות מעוררת האדמה הזאת בלב כל אחד ואחד מדייריה 

 .כמה הוא לא נכון. כמה הוא נכון. ואיזה צד זה

 

 ולפני שאני נחפז אל מעשי הנכונים 

 לרגע, אולי

 אפשר

 בלא צד
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 בפייסבוק' בודהיזם בישראל'-הצטרפו ל

 

 

 כרמל שלו, מרב ראט, דורון מלכא, אילן לוטנברג, אבי פאר :מערכת  משה בראל  :עורך
 

 זוהראלה  :פייסבוק רכזת קבוצתמ  ענת הירש :מנהלת האתר

 

 

 

ותהליך ההיטהרות שאנו זקוקים לו , כדי לשנות את החברה אנו צריכים לטהר את עצמנו

 .מתחולל דרך עבודה בחברה

  

העצמה , אנו חושבים על העצמה חברתית, שינוכשחושבים על דרכים שונות להעצמה של אנ

בלעדיה קשה מאד לתנועה . ואילו אנו מתחילים עם העצמה רוחנית. והעצמה טכנולוגית, כלכלית

 211,111כאשר . מפני שבכל תנועה עשויים אנשים לאבד את שליטתם, אלימה להתקדם-בלתי

כל הקבוצה , שהו זורק אבןואם מי, אם אין להם משמעת רוחנית במאה אחוז, אנשים מתכנסים

-בנוסף לבסיס מדעי, משום כך יש צורך בבסיס רוחני מאד איתן. עשויה לסטות מדרך הישר

 .התעוררות, מלמטה כלפי מעלה, על מנת לחולל, טכנולוגי חזק

  

כי , לא באופן מטופש ואלים, אני מאמין שאנשים עניים בעולם צריכים לקחת את גורלם לידיהם

 .מנסה לעשות בדרכה* זה מה שסארוודאיה. מדעי ופילוסופי, מאורגן, יגנטיאם באופן אינטל

 אריארטנה. ט. ר א"ד

 'לנקה-גנדי של סרי'

 

  
המונח אומץ ". התעוררות לכול"היא מושג שהטביע מהטמה גהנדי ומובנו  (sarvodaya)  סארוודאיה *

. כל השכבות החברתיות בהודוכשם של תנועה חברתית שמטרתה היתה להבטיח הגדרה עצמית ושוויון ל

 .אריארטנה. ט.ר א"שייסד ד תנועה חברתית בסרי לנקה זהו גם שמה של

 

 

 אהן ברהם'אג

 "לפתוח את הדלת אל ליבך: "מתוך

 

https://www.facebook.com/groups/107311892646151
http://www.sarvodaya.org/

