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 ספק
 

 וזף גולדסטין 'ג
 

       שולה מוזס: תרגום

 

 . Mindfulness: A Practical Guide to Awakening מתוך הספר :מקור

      © -Sounds Trueוזף גולדסטין ו'ג באישור
      

הוא . בין המורים החשובים והידועים ביותר לבודהיזם במערב( Joseph Goldstein)וזף גולדסטין 'ג
מהמייסדים והמורים המובילים של מספר מרכזים , 4791מנחה ריטריטים ברחבי העולם מאז 

 Insight Meditation Society, Barre Center for Buddhist :ב"בודהיסטיים בארה וארגונים 
Studies ושל Forest Refuge .וא למד ותרגל מסורות שונות של מדיטציות בודהיסטיות ה 4799 -מ

הפרסומים הרבים שלו כוללים ספרים העוסקים . בורמה וטיבט, בהנחית מורים מכובדים מהודו
 :A Heart Full of Peace , Mindfulness :בהיבטים שונים של המדיטציה ושל הבודהיזם המערבי 

A Practical Guide to Awakening  ,One Dharma  ,סדרות של הקלטות של שיחות Abiding in 
Mindfulness ועוד... 

*** 
 

 שלבים חמישה מפרט הבודהה ,האחרים מהמכשולים אחד לכל מתייחס שהוא כפי

 :בספק להתבוננות

 

 .בתוכי׳ ספק ׳אין יודע אני ,נוכח אינו הספק אם ;בתוכי׳ ספק ׳יש יודע אני ,נוכח הספק ״אם

 וכיצד ,שהתעורר ספק להסיר ניתן כיצד ,התעורר שלא ספק תעוררלה יכול כיצד יודע ואני

 .בעתיד״ שיתעורר ספק למנוע ניתן

 

 שבתפיסה אף על .בשפה עושה שהבודהה השימוש את להדגיש מעניין שוליים כהערת

 הוא ,יומי היום ובשימוש המקובלת בשפה ,זאת בכל ,״אני״ אין ,עצמי אין האולטימטיבית

 .היחסית והאמת המוחלטת האמת של תכלול יש כאן הנה ״?לא או בי קיים ספק ״האם אומר

 ברמה ,מבינים שאנו פי על אף ״עצמי״,״בי״,״אני״ על מדברים אנו הקונבנציונלית ברמה

 .התופעות כל של העצמיות נטול הטבע את ,יותר מוחלטת

 

 הסוג .המלה לש כלליים שימושים שני בין להבחין עלינו ,ספק מזהים אנו כיצד שנחקור לפני

 דברים לבחון אותנו מניע והוא ,בדיקה ושל חקירה של פן זהו .לנו עוזר ספק של הראשון

 לא גם אנו ,שומעים שאנו דבר בכל דוגמטי באופן להאמין רוצים שאיננו כפי בדיוק .בקפידה

 העכשווית ההשקפה את תואם אינו שהוא מפני רק אוטומטי באופן במשהו להאמין לא רוצים

 מפני בדבר להאמין לנו שאל ,שלו בתזכורת טמונים הבודהה של המסר של וכוחו יופיו .שלנו

 כדי ,בעצמנו ,הלימוד כל את לחקור צורך יש .אותו אמר שמורה מפני או בספר עליו שקראנו

 מצב זהו .מכשול כאל מתייחסים הספק של השני הסוג אל  .לא או לנו מועיל הוא אם לראות

 לדעת מבלי לצומת להגעה הדבר דומה .החלטה וחוסר ,התנדנדות ,ודאות-אי של תודעתי

 לא אנו דבר של ובסופו ,השונות החלופות בין ואנה אנה מתנדנדת פשוט התודעה .לפנות לאן

 .מקום לשום מגיעים

 

 שלנו לתרגול לגרום מסוגל שהוא מפני המכשולים כל בין המסוכן הוא ספק ,בו שיבחינו מבלי

 לטעות אפילו לנו מאפשר לא הוא ,החלטיות אי ידי על אותנו ומשתק קחז כשהספק .להיפסק
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 ומנסים ,מתחבטים ,הזמן כל עצמנו בודקים אנו ,קיים כשהספק .שלנו מהטעויות וללמוד

 ״בחירת :לספק שיש ההשפעה את יפה מתאר ,פי״ ״חיי הנפלא בספרו ,מרטל יאן .להחליט

  ״.תחבורה כאמצעי עהתנו חוסר לבחירת זהה חיים כפילוסופיית הספק

 

 הספק נראה כיצד

 בדהרמה ,בבודהה לספק ספציפי באופן מתייחס הספק ,(סטיפתהאנה) הקשב לכינון בהקשר

 במשמעויות ספקותה ,המדיטציה ובתרגול ,נרחבות משמעויות יש אלה למושגים .ובסנגהה

 ספקות ,שלו ובלימוד בבודהה רב אמון לנו יש אם אפילו .מיוחדות מאד צורות מקבלים אלה

 .להתעורר עלולים מסוימים

 

  הלימוד של ברלוונטיות ספק

 הוא בכלל אם או ,כיום ליישום ניתנים דבריו אם ההנת אולי .שנים אלפי לפני חי הבודהה

 הם אין ;לחקירה מובילים הם כאשר חשוב תפקיד יש ספקות של אלה לסוגים .אותם אמר

 אוטומטית לדחייה גורמים הם כאשר או לבולולב החלטיות לחוסר מובילים כשהם מועילים

 .אחרת או זו סיבה בגלל אותם ״לבלוע״ לנו שקשה ,לשמוע שלא מעדיפים שאנו דברים של

 הפחות בצדדים להתבוננות בקשר או ,מחדש ללידה או לקרמה בקשר ספק לנו יהיה אולי

 לעיתים ,לנו משמעותיים הדברים אם בעצמנו ולראות לחקור במקום אבל .גופנו של יפים

 ההבנה לרמת מעבר שנמצא מה מכל להתעלם כאמצעי בספק משתמשים אנו קרובות

 המשורר של באמירה ביטוי מוצאת ספקות עם להתמודדות אחרת גישה .שלנו שוויתכהע

 .האמונה״ חוסר של מרצון ההשהיה" ,ג׳דקולרי טיילור סמואל

 

 התרגול בדרך ספק

 התבוננות תוך כאן הישיבה עוזרת ״במה .בתרגול ספק להטיל עלולים אנו שונים בזמנים

 שונים תרגולים בין להשוואות להוביל יכול זה ״!לחלוטין תועלת חסרת היא ?בנשימה

 .סבל מלא בעולם מדיטציה של הערך על ולתהיות

 

 על ללמוד התחלתי כאשר התרחשה שלי בתרגול לספק ביותר החזקות הדוגמאות אחת

 תובנה של הבורמזית במסורת רבות שנים שתרגלתי לאחר .ןדזוגצ׳ של הטיבטית המסורת

 בין והתנדנדתי ,״?הנכונה הצורה היא מסורת ״איזו בשאלה התענתה שלי התודעה ,(ויפסנא)

 תודעה של חודש לאחר ,לבסוף .האחרת על ופעם האחת על מסנגר אני כשפעם שתיהן

 מסורת איזו היה לא נייןהע .נכונה הלא השאלה את שואל שאני הבנתי ,רחם ללא ספקנית

 נתייחס אם .לשחרור מיומנים אמצעים מהוות הלימוד צורות שכל להבנה להגיע ,אלא ,נכונה

 ולעיתים ,שונה לימוד אז ,מוחלטת מטאפיסית אמת איזושהי של הצהרות כאל ללימוד

 שמהווה מיומנות כאל למטאפיסיקה מתייחסים אנו אם ,אבל .גדול מכשול מהווה ,מתעמת

 באמצעות ?התודעה לשחרור עוזר זה לימוד האם :היא הרלוונטית השאלה אז ,יאמצע

 .שונים בזמנים ,שונים לימוד בסוגי תועלת למצוא ניתן זו השקפה

 

 לתרגל ביכולתנו ספק

 באמונה ויותר מסוים בלימוד שלנו באמונה פחות קשורה ספק של יותר אפילו חזקה צורה

 הקולות את שומעים אנו .עצמי ספק של ביותר מושרש וסדפ זהו .אותו ליישם ביכולתנו שלנו

 ״זה ,מדי״ קשה ״זה ,מסוגלת״ לא ״אני ,״?נכון זאת עושה אני ״האם האומרים שלנו בתודעה

 רק לא מהווה הוא ,חזק הזה העצמי הספק כשדפוס ״.לחכות צריכה  הייתי .הנכון הזמן לא
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 ,עצמנו את לערער מתרגלים אנו .ינובחי מחליש חוכ להיות הופך אלה ,שלנו לתרגול מכשול

 .מתרגול עצמנו לרסן

 

 ״מוכה שמישהו אומרים אנו :זה תודעתי למצב בהקשר עיניים מאיר משפט ישנו באנגלית

 בין ,להתנסות במקום ,חזק כשהספק .אותנו ומחלישה בנו שמכה למחלה דומה הספק .ספק״

 בעצמנו להיווכח שנוכל כך החוויה בתוך מלא באופן ולהיות ,אחר דבר בכל או במדיטציה אם

 הספק ואז .אינסופיות בהשערות לאיבוד הולכת פשוט התודעה ,לא או מועיל הדבר אם

 את מאפשר לא זה .מועיל לא באמת הספק בתוך אבוד שלהישאר מפני ,עצמו את מממש

 לתודעה דומה הספק .ביותר מעייף הזה פוסק הבלתי הניחוש .בעצמנו לחקור ההזדמנות

 .ומיואשים מסופקים לא ,זועפים מרגישים ואנו ,אותנו לדקור ממשיכה היא .יתקוצנ

 

 לחוכמה שמתחפש ספק

 ?בתודעה כך כל עוצמתי חוכ מהווה שהוא זה איך ,חסרונות הרבה כך כל יש לספק אם

 הקולות את  ,שלנו בתודעה ,שומעים אנו .לחוכמה מחופש כשהוא חזק לפיתוי הופך הספק

 והם ,שלנו במורים ,שלנו בתרגול ,ביכולתנו ספק שמטילים ,חכמים ךכ כל לנו שנשמעים

 המחשבות של נגמרים הבלתי למעגלים מאמינים שאנו עד וחכמים הגיוניים כך כל נשמעים

 .ספק של כמכשולים אלה מחשבות מזהים אנו אין ,אלה ברגעים .עלינו שמשתלטות

 

 נוכח אינו ומתי נוכח ספק מתי דעו

 כפי .מתעורר כשהוא הספק את ולזהות לתחפושת מבעד לראות ללמוד הוא הראשון השלב

 מכירים אנו ,למחשבותינו מוקפד קשב באמצעות ׳״.ספק בי ׳יש יודע ״אני ,הסוטרה שאומרת

 סרט - זאת״ לעשות יכול ״איני :במדויק בהם ומבחינים שלנו המיוחדים הסרטים את יותר

  .הספק סרט - ״?התועלת ״מה .הספק סרט - נכון״ זאת עושה ״אינני .הספק

 

 כן פי על ואף ,מידה באותה חשוב ,נוכח אינו הספק מתי לדעת ,ההוראה של הבא החלק

 .דרכים בשתי הספק נוכחות באי להבחין יכולים אנו .קרובות לעיתים ממנו מתעלמים

 ,יחסי באופן ויציבים חזקים והריכוז הלב כשתשומת ,בקלות זורמים כשהדברים ,הראשונה

 כולל ,המכשולים שכל לראות נוכל .רגעים באותם התודעה לאיכות לב לשים מועיל יהיה זא

 ?זה ברגע התודעה תיחווי מהי .נוכחים אינם ,ספק

 

 להקדיש היא (המכשולים לשאר גם נכון וזה) הספק נוכחות באי ןלהבחי השניה הדרך

 נניח בואו ,למשל .אחר למצב אחד ממצב עוברת התודעה בהם לרגעים מיוחדת לב תשומת

 לשים ומתחילים זאת מזהים אתם ,מסוימת בנקודה .ספקות של סערה בתוך אבודים שאתם

 לא דבר שום .ייעלם הספק ,הלב תשומת של אורה תחת ,בהדרגה או במהירות ,ואז .לכך לב

 מרגיש זה כיצד .שלכם החוויות שתי בין להבדל לב שימו ,נעלם הספק בו ברגע .לנצח נמשך

 ?ספורים לרגעים אפילו ,מספק שוחררמ להיות

 

 לסלקו וכיצד לספק הגורם את דעו

 וכיצד שהתעורר הספק של הגורם את לחקור שעלינו אומרת הסוטרה של הבאה ההוראה

 .שהתעורר לאחר לסלקו

 

 לב בתשומת יותר-או-פחות

 :הספק להתעוררות יותר הקרוב הגורם היא חוכמה ללא לב שתשומת העיר הבודהה
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 זהו תדיר באופן זהירה לא לב תשומת להם לתת :לספק הבסיס שהם דברים ,נזירים ,״ישנם

 ״.שהתעורר הספק של וההרחבה ולצמיחה התעורר שטרם הספק להתעוררות המזון

 

 לב בתשומת להתייחס לא היא אחת דרך .שונות בדרכים חכמה לא לב תשומת חווים אנו

 שעוררו המסוימים והמחשבות הרגשות הם מי לזהות ולא לראות לא ,הזה לרגע הזה ברגע

 ,זורמים אנו .יותר״ או פחות לב ״שמים ,שאומרים כמו ,כשאנו לקרות יכול זה .הספק את

 ,זה במצב .ומוקפד מדויק באופן לא אך ,מסביב שקורה למה אחרת או זו במידה לב שמים

 .התודעה זרם על ומשתלטים תאוצה שתופסים מחשבות בסרטי מבחינים אנו אין

 

 ברגע למחשבות ערים להיות יכולים אנו ,הזה לרגע רבה לב תשומת מקדישים כשאנו

 ספקותמ אחד שכל לראות יכולים אנו .שלהן המשכנעת הנימה ידי על להתפתות ולא תחילתן

 של לפשטות לחזור יכולים אנו .חוכ להם נעניק לא ואנו ,חולפת מחשבה רק בעצמו הוא אלה

 .בכיפה שולט לא כבר הספק חוכ ,אלה ברגעים .שמתעורר מהל רק ,לצעד ,נשימהל – הרגע

 

 מיטיב לא כנגד מיטיב

 חוסר היא ספק שמעוררת חכמה הלא הלב תשומת של ,לכת מרחיקת השפעה בעל ,אחר צד

 מסוגלים איננו ,הזו החכמה וההבחנה ההבנה ללא .מיטיב לא ומה מיטיב מה של הידיעה

 מביא מה לדעת מבלי .התודעה של והתעתוע ההדחיי ,החמדנות של הכוחות על להתגבר

 שכולם ,רבים נכונים לא מעשים של בביצה תקועים נשארים אנו ,לסבל מביא ומה לאושר

 .נוספים ספקותל פורייה קרקע מהווים

 

 יותר שצבירת אמונה מתוך חיים רבים אנשים ,זו הבחנה היעדר של בלבד אחת כדוגמא

 את רווהת מלח-מי ששתיית לאמונה הדבר דומה .רלאוש המפתח היא חושים-הנאות ויותר

 אנו ,עוזר לא ומה עוזר מה של ההבנה ללא .יותר צמאים אנו ,יותר ששותים ככל ;צמאוננו

 לנו מזיקים אפילו או ,המצופות התוצאות את מביאים שלא רבים דברים עושים עצמנו מוצאים

 ובחיים בתרגול עושים שאנו למה בקשר ולבלבול לספק מוביל ,בתורו ,זה ודבר .ולאחרים

 .שלנו

 

 מיטיב לא דבר לעשות שמוטב שאומר ,שלנו האינטואיציה נגד שהוא ,לימוד שיש הסיבה זאת

 את עושים אנו אם .הזו הידיעה ללא אותו לעשות מאשר מיטיב אינו שהוא ידיעה תוך

 יכולים דשבעתי חוכמה של זרעים בכך יש עדיין ,מיטיב אינו שהוא ביודענו אפילו המעשה

 .לריסון להתפתח

 ולמנוע זה מכשול על להתגבר יכולים אנו ,ספק מעוררת חכמה לא לב שתשומת כפי בדיוק

 אלא שלנו המדיטציה בתרגול רק לא ,חכמה לב תשומת טיפוח ידי על שלו רותרההתעו את

 היבוד בהיקהו .אמונה של המנטלי הגורם הוא לספק המנוגד שהדבר לציין מעניין .בחיינו גם

 גורם מים לניקוי חומר בו אופן באותו ,התודעה לצלילות כגורמת האמונה תפקיד את מתאר

 חקירתנו דרך כך ואחר ,בלימוד והתעמקות הקשבה באמצעות .לצלולים להפוך בוציים למים

 אין ,מסוימת בנקודה .ובעצמנו בסנגהה ,בדהרמה ,בבודהה גוברת אמונה מפתחים אנו ,אותו

 לנו מעניקה זו אמונה ,ואתגרים קשיים פוגשים כשאנו ואפילו ,מטלטל לספק טרף כבר אנו

 וכח משמעות מעניקה הספק על שלנו ההדרגתית ההתגברות .להתמיד והנחישות החוזק את

 הנסיון בדרך נבחנת היא מסויימת במידה שלפחות מפני ,המקלט ללקיחת יותר גדולים

      .רותההתעור שלבי כל דרך קדימה ומובילה ,שלנו האישי
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 ?אבודים בספק
 

  מופיט פיליפ

 

 רעיה דש:  תרגום

 

 באישור המחבר. doubt-http://dharmawisdom.org/teachings/articles/lost :מקור

כאשר כיהן בתפקיד , יה בעברו בלב עולם העסקים והתקשורתה, 4719, ב"יליד ארה, פיליפ מופיט
הוא החל ללמוד , בשיא הקריירה העסקית שלו. Esquireל והעורך האחראי של המגזין "המנכ

ולאחר שנטש את משרתו והתמסר , בודהיזם במסורת התהרוואדה ולתרגל מדיטציית ויפאסאנה
ת להכשרת מורי דהרמה במרכז המדיטציה ק קורנפילד ללמוד בתכני'י ג"הוזמן ע, לדרכו החדשה

Spirit Rock הוא הקים את  4711-ב. בקליפורניהMarin Sangha קליפורניה וכיום הוא , רפאל-בסן
 . Spirit Rockמנחה ב -מורה

*  *  * 
 

רצון פעיל לוותר זמנית על שפיטה עצמית ולראות בעצמך מה , התרופה נגד ספק היא אמון

 . אמיתי

 

שלימדתי בריטריט של חודש לתרגול מדיטציה שקטה עם עוד כמה מורי כ, בשנה שעברה

התמודדנו עם השאלה מה לעשות בעניין מתרגל שההשתתפות שלו לא הייתה , ויפאסנה

לא הגיע לשיחות הדהרמה ונמנע מלהשתבץ , הוא לא התייצב למפגשי הישיבה; מלאה

התנדבתי . פעמיים את המקום אחד ממארגני הריטריט אפילו ראה אותו עוזב. לריאיון אישי

 . לדבר אתו ולבדוק אם צריך לבקש ממנו לעזוב

 

הריטריט בסדר , כששאלתי אותו על חוויית הריטריט שלו הוא סיפר לי שאף שהוא חולה

הוא סבל ממחלה . אבל כשהמשכנו לדבר התברר שהסיפור שלו הרבה יותר מסובך, גמור

והגיע לריטריט כדי לנסות להשלים , חודשים שלפי הרופאים כנראה תביא למותו בתוך שישה

 . עם המצב הזה

שאלתי לאחר שהבעתי , "?מדוע לא באת לאולם ולא יזמת ריאיון עם אחד מהמורים, אם כך"

בכל פעם בלי , הוא כבר אושפז קודם לכן פעמיים. תשובתו הייתה מפתיעה. צער על מצבו

הוא . ר לו בצורה יוצאת מהכללבפעם הראשונה תרגול המדיטציה עז. לדעת אם יצא מזה

היה לבד בחדר עם חלון שהשקיף על עץ ובילה שעות רבות במדיטציה שבה הטבע היה 

הנוף בחוץ היה . בפעם השנייה הוא היה בחדר עם מאושפז נוסף. אובייקט ההתרכזות שלו

הוא ניסה שוב ושוב לעשות . מוסתר והשותף שלו לחדר הפעיל רדיו וטלוויזיה בלי הפסקה

הוא היה לגמרי מעורער . אבל לא הצליח להשקיט את התודעה שלו בסביבה הזאת, דיטציהמ

 . נפשית כל זמן שהותו שם

 

שקיבלו השראה מהשלווה שלו בזמן האשפוז הראשון דחקו בו בתגובה על , משפחתו וחבריו

פשוט תשתמש בקטע של המדיטציה כמו בפעם ", התסכול שהביע בזמן האשפוז השני

הביטחון . זה רק גרם לו להרגיש שהוא מאכזב גם את עצמו וגם את היקרים לו". הקודמת

 . והוא חדל להאמין בעצמו וביכולת שלו לעשות מדיטציה, שלו נשחק לגמרי

 

http://dharmawisdom.org/teachings/articles/lost-doubt
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במקום זה הוא היה כל כך . הוא קיווה שההשתתפות בריטריט תשקם את האמון שלו בעצמו

. רגיש ראוי להיכנס לאולם המדיטציההוא לא ה. אכול בספק עצמי שלא היה מסוגל להשתתף

הסיפור שלו שבר . אשר רק חיזק יותר ויותר את חוסר הביטחון שלו, הספק שלו הפך לפחד

-הסיבה לכך שהוא עזב את מקום הריטריט הייתה שהוא היה צריך לפנות לבית. את לבי

נעים  לא היה לו. זריקות שהוא חייב לקבל פעמיים בשבועהחולים בסביבה כדי לקבל את 

 . לספר למישהו מהמורים

 

בשלושת . אמרתי לו כמה אני שמח שהוא הגיע לריטריט והצעתי שנחקור יחד את הספק שלו

וחשפנו את פניו הרבים ואת הסיפורים שהוא , הימים שלאחר מכן פירקנו את הספק לגורמים

ה קשור החולים הי-הוא התחיל להבין שהמשבר הרגשי שחווה בביקור השני שלו בבית. יוצר

לאחר עבודה רבה . לנסיבות ולא ייצג שום קנה מידה לערך שלו או של תרגול המדיטציה שלו

הוא היה מסוגל לבוא . עלה בידו לראות את הספק כמו שהוא ולהשתחרר מכוחו החתרני

 .  וחזר למצוא נחמה במדיטציה, לאולם המדיטציה ולתרגל

 

שנסיבות חייך ככל הנראה אינן קיצוניות  אף. רוב הסיכויים שגם אתה מכיר את הספק מקרוב

לא יהיה נבון לזלזל . ייתכן שאתה לכוד ממש כמוהו בלפיתתו הצורבת, כמו של האדם הזה

פעמים רבות הוא . שכן הוא אחד מהחוליים הקשים של החיים המודרניים, בכוחו של הספק

 . מזדחל בהדרגה כתולעת אל תוך מערכת העצבים שלך, נע בהתגנבות

 

אתה , מכיוון שיש נטייה להזדהות עמו. הוא יוצר כאוס בתודעה שלך, ע שהספק מתבססמרג

לחוסר אונים , חוסר הביטחון הנובע מכך  עלול להוביל להססנות. הופך להיות אדם של ספק

 .או להרגשה של נפרדות מעצמך

 

 פניו של הספק

כאילו יש , ט לא ספציפישק-ייתכן שתחווה אותו כאי. חלקן מתוחכמות למדי, לספק פנים רבות

, גם אם לא תזהה אותו, אפשר שתרגיש אותו. משהו ששכחת לעשות או שעשית לא נכון

או תחושה עמומה שנכשלת או שהחיים , כדאגה מוגזמת או מתמדת בשל החלטה שקיבלת

 . הם לא כמו שחשבת שיהיו

ר הרגשה היעד: הסימפטומים העדינים האלה משקפים את הדילמה של החיים המודרניים

מסיבה זו ספק הוא אתגר קיומי . של עיגון במשהו גדול וחשוב יותר ממבנה האגו של עצמך

 . ומכשול רוחני כאחד

 

מערפלים את , הבודהה לימד שספק הוא אחד מחמשת המכשולים המתעוררים בתודעה

הראשון הוא תשוקה . שקט רגשי רב-מגבילים את היכולת לפעול וגורמים לאי, השיפוט

עצלות  –השלישי . ממצב או ממשהו בעצמך, השני הוא סלידה מאדם; מכל סוג חושית

 –הוא בדיוק ההפך , חוסר מנוחה, ואילו הרביעי, הוא חוסר היכולת ליזום פעולה, ואדישות

. המכשול החמישי הוא ספק. תודעה כה חסרת מנוחה ואכולת דאגה שאינה יכולה להירגע

אין לך די , משום שכאשר הוא שולט בתודעתך, סמיםלפעמים אני מכנה את הספק ֵאם כל הח

 .אתה מוצא שאין לך כוחות להתמודד עם קשיים. אנרגיה להיות מחויב למשהו

 

 ספק סקפטי 

ספק , ספק סקפטי –שמתי לב שיש לפחות שלושה סוגים . לא כל ספק דומה למשנהו

סקפטי או חקרני  ספק. והם שונים מאוד זה מזה בהשפעה שלהם –ניהיליסטי וספק תגובתי 
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למשל במסורות רוחניות רבות מעודדים אותך לפקפק . עשוי פעמים רבות להיות מועיל

היו מקור האור . "בקבלה עיוורת של אמונות ולגלות באמצעות הניסיון האישי שלך מה אמיתי

לי בהודו עדיין יוצאים ליער 'יוגים במסורת של פטנג, באותו אופן. אמר הבודהה, "לעצמכם

וכמוהם נהגו אבות המדבר במסורת , לגלות בעצמם את השליחות הרוחנית שלהםכדי 

 . עשוי להיות בריא ומועיל, כמו במדע, ספק סקפטי בחיפוש רוחני ופסיכולוגי. הנוצרית

 

כי , תרגול תשומת לב עוזר להתגבר על ספק. ספק חקרני משתמש בתשומת הלב לחקירה

ואם ברגע . ו להתבונן בדברים כמו שהם בכל רגעא, "לדעת"הוא פועל מתוך ביטחון שאפשר 

תשומת הלב נותנת לך לפחות מספיק בהירות כדי , מסוים כל מה שאתה יודע זה בלבול

מפתיע עד כמה ההבחנה הזאת בין לדעת ובין לדעת שאתה לא יודע . לדעת שאתה לא יודע

 .שלך היא מעגנת בקרקע ועשויה למנוע מהספק להתקדם בדרכו אל מערכת העצבים

 

אשר מפוגגת , "תודעת לא יודע"פיתוח : תובנה זו מובילה לצעד הראשון בעבודה עם ספק

באותו אופן אתה יכול לבחון . לעולם לא להיות בספק, את המיתוס שאתה תמיד צריך לדעת

ציפייה שמונעת ממך , את התודעה שלך כדי לראות אם אתה מצפה מעצמך להיות מושלם

כך , ביטחון-ידע חדש יוצר מצבים חדשים של אי. הן חלק מהחיים להבין שטעויות מכאיבות

כי הוא מצביע על אפשרויות , שאתה יכול לקבל בהערכה את מה שגורם לך להיות בספק

 .  חדשות ללמוד על עצמך

 

 ספק ניהיליסטי וציני

יש להניח שאתה מכיר . וקרובו המיידי ספק ציני, הסוג השני של ספק הוא ספק ניהיליסטי

משוכנעים שכל אדם וכל , חשדנים, הם שליליים; נשים הלכודים בסוגים האלה של ספקותא

זוהי מערכת של אמונות בכסות של ; זה אינו ספק אמיתי. דבר הם במהותם פגומים ונצלנים

 . הרבה יותר קל לזהות אותה באחרים מאשר בעצמך. זוהי דֹוגמה. ספק

 

בנקודה כלשהי יהיה . שתיתקל בספק רוחניבלתי נמנע , אם אתה מתמיד בעבודה פנימית

הם . עליך להכיר בכך שבמקום כלשהו בתוכך קיימים קולות מתישים של ניהיליזם וציניות

גם . ידי טבעך האופטימי ומלא האמון-לא חשוב כמה טוב הם מוסתרים על, נמצאים שם

תח אבל ככל שתיפ. במצב הזה הם משפיעים על מחשבותיך באופנים גדולים וקטנים

ידי כך שתביא למודעות את החלק -רק על. לאפשרויות עמוקות יותר הם ייעשו יותר פעילים

אתה יכול . מודע שיש לספק עליך-בך שאינו מאמין תוכל לשחרר את עצמך מהכוח הלא

פשוט תרשה לקולות הספק הציני והניהיליסטי שבתוכך : לבחון בתוך עצמך עד כמה זה נכון

טפל בחמלה ובאהבה בפגיעה ובפחד .  ותלמד להכיר אותם, ציהלשבת אתך על כרית המדיט

מכשיר כאבל השתמש בספק המפקפק שלך , שאתה מזהה כי הם מזינים את הקולות האלה

 . להטיל ספק בתקפות הניהיליזם או הציניות

 

 ספק תגובתי

והוא הנושא העיקרי של תורת , הסוג השלישי של ספק הוא מצב של התודעה המגיבה

זה עלול . יום והן בפיתוח החיים הפנימיים-הוא עולה הן בחיי היום. על החסמיםהבודהה 

בנוכחות . של הלימוד או של התרגול, של אחרים, להיות ספק ביכולת או בערך של עצמך

. להשקיע מאמץ או לתרגל, להתמיד, להתחייב, ספק תגובתי קשה מאוד להתחיל משהו

הקריירה וסגנון החיים הן תוצאה , ומי הרגשפתורות הפוקדות אותך בתח-השאלות הבלתי

וזו הסיבה לכך שהעבודה שאתה עושה על כרית הישיבה מיתרגמת , של ספק תגובתי
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-אי, הוא יכול לצמוח מאכזבה. ספק תגובתי נובע מסיבות ותנאים. יום שלך-ישירות לחיי היום

שתבין שהוא לא מה שחשוב זה . חוויית כישלון או אמונה ישנה שיש לך על עצמך, ודאות

זה פשוט מצב מנטאלי שצץ משום שהתנאים . הוא אינו אתה; אתה אינך הספק הזה: אישי

ממש כשם שסערת גשמים מתרחשת כאשר האלמנטים המתאימים , המתאימים היו נוכחים

לכן יעזור אם תבין . גם הספק וגם הסערה שוככים מעצמם, כאשר הסיבות מתפוגגות. נוכחים

תראה אותם בבהירות ותנהג עם עצמך בחביבות בזמן שהם , םאת הסיבות והתנאי

 .     מתקיימים

 

תייג אותו כמחשבה . סתם ספק-השתמש בתרגול תשומת הלב שלך כדי להכיר בספק כ

ותראה כיצד הוא מתחיל להסתעף להרבה מחשבות אחרות , שמחוללת רגשות ותחושות גוף

זה שובר את מוצקות החוויה , רותברגע שאתה מתחיל לראות את הספק בבהי. וסיפורים

בעזרת תשומת לב אתה מתחיל להבין שכל . והופך למצב תודעה הרבה פחות מאיים

אשר בא לידי ביטוי , עכשיו או בעתיד -הספקות שלך הם גלים של חוסר ביטחון לגבי מה נכון 

 . בדימויים ובתחושות גופניות, במילים

 

השתמש בספק כדי . ם שהתודעה שלך מספרתיש חשיבות מכרעת לכך שלא תאמין לסיפורי

, הוא לא אישי; הספק הזה אינו אני ואינו שלי: "אמץ את המנטרה. להטיל ספק בספק שלך

התייחס לספק כאל ". אלא צומח מסיבות ותנאים ויעבור עם חלוף הסיבות והתנאים האלה

 . קריאה לשינוי או הזדמנות לתרגל חיים בתנאי חוסר ודאות, שליח

 

שההצמדות או : שספק הוא לא אישי וצומח עקב נסיבות מובילה אותך לתובנה נוספת ההבנה

ייתכן שתחילה תתנגד . ההיאחזות של התודעה היא שנותנת לספק את הכוח להשתלט עליך

אבל בבחינה מדויקת . ותטען שחוסר הוודאות הוא שגורם לתודעה שלך להתכווץ, לרעיון הזה

אף שלעתים , ולתודעה הנצמדת יש מקורות נפרדיםיותר תוכל לראות בעצמך שלספק 

ידי -היצמדות היא ההתעקשות חסרת הסיכוי שהחיים יישלטו על. קרובות הם נוכחים יחד

ואילו ספק הוא חוסר הביטחון שעולה משום שהחיים הם בלתי צפויים ולעתים , הרצונות שלך

כנע לאמת שספק כאשר התודעה מתעקשת על שליטה ומסרבת להי. קרובות הם מכאיבים

וכאשר . התכווצות והיצמדות נוצרות כמצבי תודעה, התנגדות, הוא חלק בלתי נמנע מהחיים

 .נוחות מטרידה לסבל-הספק משתנה מאי, התודעה מתכווצת

 

ידי -תוכל להיווכח בכך על. הבנת האמת בדבר היצמדות התודעה חיונית לעבודה עם ספק

ייתכן שתגלה שאתה מצפה להבטחה . ורר בההתבוננות בתודעה של עצמך כאשר ספק מתע

ייתכן שתגלה שאינך יכול לקבל את . תבוא על שכרך, שאם תסכן את מה שאתה מעריך

העובדה שחלק גדול מהחיים אינו ידוע או שאינך מוכן להביא בחשבון כישלון בגלל מה 

את  כל אחת מהעמדות האלה מייצגת. שאחרים יחשבו עליך או איך שאתה תסתכל על עצמך

-כישלון ואי, כל אחת בדרכה מבקשת להכחיש שסיכון. ודאות-התכווצות התודעה סביב אי

אפשר לחוות את ההנאה והיופי -אי. ידיעה מהו הדבר שנכון לעשותו הם חלק מהחיים

את חולשת מאמצינו ואת התדירות של , שבחיים בלי לקבל באהבה גם את הבורות של עצמנו

הסובלנות שלך , יל לקבל את הקשיים הללו כתנאי החייםברגע שאתה מתח. כישלונותינו

ואתה סובל הרבה , אתה נעשה רגוע יותר כאשר ספק מתעורר. כלפי חוסר ביטחון גדלה

 .לספק מפסיקה להיות שליטה רבה כל כך בחיים שלך, ומה שהכי טוב. פחות
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, לאים בספקהסיפורים של אבותינו הרוחניים מ. ספק הוא חלק בלתי נמנע מניסיון החיים

לכן אין סיבה שתיפול לשפיטה . וכמותם סיפורי החיים של אנשים שתרמו רבות לחברה

עוד שכבה של ספק , השפיטה רק הופכת לעוד סיפור. עצמית כאשר אתה עצמך חווה ספק

 . שבסופו של דבר יהיה צורך לעזוב ולשחרר

 

כך שהתחושה , רףתובנה שלישית הכרחית לעבודה עם ספק היא שהחיים משתנים בלי ה

החששות שלך , לפיכך. שלך לגבי מה שחשוב ואילו כישורים יש לך היא תמיד לא מעודכנת

מי שהיית פעם ומה  –הרבה מהם מבוסס על העבר שלך . מפני העתיד הם תמיד לא במקום

ונסיבות חייך יהיו , בלי ספק תהיה אחר, כאשר העתיד יגיע. פעם נחשב בעיניך כחשוב

שרובם  –חיי היו מלאים במקרים נוראים של ביש מזל : "מרק טוויין אמר פעם. אחרות אף הן

לנצל את האנרגיה של , תובנה זו עוזרת לך להרגיש בנוח עם הספק שלך". כלל לא קרו

 . החששות שלך בלי ליפול ברשת הסיפורים שתודעתך יוצרת

 

מציע שהמתרגלים אני פעמים רבות , כאשר עולה פחד סביב ספק, בריטריטים של מדיטציה

אבל אתה יכול לעשות . נוסף על תרגול קשב וחמלה, יישארו מרוכזים במה שהם כן יודעים

זה יכול להיות פשוט כמו לעקוב אחר נשימתך או , יום שלך-את כל התרגול הזה גם בחיי היום

נוסף על התבוננות בנטיית . להישאר עם המשאלה הכנה ליותר בהירות או שלווה בחייך

אתה יכול להשתמש בהומור ולסרב לאפשר לספק ( ה בפאלי'פפנצ)להתרבות  המחשבה

אתה . או לתת לו שם ולקבל את פניו בשם זה כאשר הוא מופיע, לקבוע את מצב הרוח שלך

אם הספק  –או , ושל מי הקול שבו הספק שלך מדבר, גם יכול לשאול מי הוא זה שמטיל ספק

שים לב לקיום הסרטים הפנימיים האלה ולשאול את אתה יכול ל, שלך מגיע עם דימויים רבים

 ? מדוע צריך להאמין להם? מי יוצר את הדימויים האלה: עצמך

 

כל החרדות האחרות שלך יצטרפו , הכרחי להבין שברגע שספק חזק משתלט על התודעה

עם כל . ייתכן שיש לך הרגשה חריפה של חוסר ודאות בעניין העבודה או היחסים שלך. אליו

תראה שהתודעה , אבל אם תתבונן היטב, מאלה לחוד יהיה לך מספיק קשה לעבודאחד 

אם , לערך העצמי שלך, לבריאותך: גדולות וקטנות, שלך מתעופפת גם לדאגות אחרות

ברגע שתתחיל להתבונן בתודעה . לרכוש או לא לרכוש מכונית חדשה או מתי לקחת חופשה

ועד כמה היא בלתי תלויה , היות מגוחכתמקרוב אתה עשוי להבין עד כמה היא יכולה ל

 . במשאלות שלך

 

אינו , מנקודת המבט של ההתנסות הישירה באמת רוחנית, אמון. התרופה נגד ספק היא אמון

 Riverheadהוצאת ) Faithכמו שמורת המדיטציה שרון זלצמן אומרת בספרה . זהה לאמונה

Books, 2112( ,ת על שפיטה ולראות בעצמך מה רצון פעיל לוותר זמני, אמון הוא פועל

בתרגול או , בלימוד עצמו, אתה יכול להתגבר על ספק באמצעות אמון במורה שלך. אמיתי

 . בכל דבר שנותן לך השראה לפעולה

      

תמצא שאתה , כאשר תתחיל לעבוד עם הספקות שלך בדרך של חקירה מתוך תשומת לב

הן יאשרו את האמון שלך שאומנם . חוןוהתובנות האלה יקנו לך ביט, מתחיל לקבל תובנות

ותבין שאתה לא חייב להיות מוגדר " לדעת שאתה יודע"אתה תתחיל . אפשר לעבוד עם ספק

 . ידי הספקות שלך-על
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והיא הכחשת , שעשויה להיראות בלתי מתקבלת על הדעת, לחלק מהאנשים יש בעיה אחרת

עמוקה מספק שאני אפילו לא מסוגל יש לי רתיעה כל כך : "יוגי אחד תיאר זאת פעם כך. ספק

". ?מה אני אמור לעשות. אני פשוט לא מסוגל לזהות מתי אני לכוד בספק. לאפשר לו לעלות

יש פחד נורא . מפתיע עד כמה התופעה של התכחשות לחוויית הספק של עצמך היא נפוצה

    .לכן אתה לעולם לא חווה אותו ישירות; שאם תאפשר לספק דריסת רגל הוא יכריע

 

אולי זה משום שהם צריכים . לעתים קרובות הכחשת ספק מקבלת חיזוק מהסובבים אותך

ידי התעלמות מהספק שלך הם פטורים מלחוות את -ועל, להאמין שאתה הוא האדם החזק

משום שאם היית , בהחלט יש זמנים שבהם הכחשה בריאה היא במקום. הספקות של עצמם

ולפיכך אתה במכוון מסב את , קופא על מקומך מתמקד בכמה שהמצב נראה גרוע היית

 . וזהו שימוש מיומן בהפניית הקשב, מבטך

 

הוא מונע ממך לבחון את כל קשת . אבל לתחזק דפוס קבוע של הכחשה לא יהיה מן התבונה

הוא מאפשר לך להיכנס יותר ויותר לעומק כאשר האינטואיציה שלך אומרת לך , האפשרויות

ראיתי הרבה מאוד אנשים עושים נזק לעצמם . ת אדם אותנטיומונע ממך להיו, לעצור

 .ולאחרים משום שהתכחשו לספקות שלהם

 

 תחושות של ספק

מה שעליך לעשות הוא להפנות את תשומת לבך לתחושות הגוף , אם אינך יכול לזהות ספק

זה יכול להיות . אתה תגלה שגופך מגיב בדרכים טיפוסיות כאשר עולה בך ספק חריף. שלך

. צריבה בעיניים או מתח גופני כאילו אתה מתנגד או דוחה כוח הפועל עליך, רפרים בבטןפ

לכל ספק יש ביטוי . ייתכן שתרגיש דקירות בכפות הידיים או נמלול במקום כלשהו בגוף

, במחשבות לא בהירות, בדאגה, הוא עשוי לבוא לידי ביטוח בחוסר אנרגיה. אנרגטי משלו

 . לא לגמרי נוכחבטשטוש או בהרגשה שאתה 

 

מרגע . אבל הן נוטות לחזור ולהופיע בכל פעם שיש ספק חריף, לכל אדם יש תחושות אחרות

, תוכל לדעת מתי ספק נוכח ולהתבונן בו, שזיהית את התחושות והמצבים האנרגטיים האלה

ברגע שמערכת העצבים שלך תבין שאתה יכול . בלי להאמין שיש צורך לעשות משהו בעניינו

 . יהיה לך קל יותר לזהות ספק, ודד עם הדברים כמו שהםלהתמ

 

הוא נמצא שם כדי לבשר לך שיש . הוא גם שותף שלך לדרך, זכור שספק הוא לא רק קושי

. כדי שתוכל לשקול את הבחירות שלך ולהיות מוכן לכך שדברים לא יסתדרו, ודאות-אי

פעמים רבות ספק מעלה את האפשרות שתשנה כיוון או תשקול שוב את האפשרות לתת 

זה  –המצפון שלך להגיד לך שמשהו לא טוב קורה פעמים אחרות ספק הוא דרכו של . אמון

זה נכון בפרט . עוול מוסרי או חטא לצו רוחך, יכול להיות בגידה בערכים שאתה מאמין בהם

פוליטית או , ואף יותר מכך כאשר מעורבת בו פעילות עסקית, כאשר מעורב בעניין אדם נוסף

הספק , חד או הבטחות שוואכאשר אנשים מנסים לתמרן אותך באמצעות פ. ארגונית אחרת

במקרים אלה ייתכן שתיפול . הסקפטי הבריא שלך הוא שמבקש ממך שתעיף מבט נוסף

 . כי אינך רוצה לשלם את המחיר של עשיית מה שנראה לך נכון, להכחשה של הספק

 

לפעמים יועיל אם , כאשר זה קורה. סופיים וגורמים ייאוש מר-לפעמים הספקות נראים אין

האם אני נצמד לתפיסה ישנה של עצמי או של איך שהחיים אמורים : מךתשאל את עצ
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  וידאו

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לצפייה

 
 לדף הוידאו באתר

 

כדי לאפשר שינוי עמוק כל ? האם התפיסה או העמדה הזאת צריכה לעבור מן העולם? להיות

 . דרושים לך אמון בחיים עצמם ואומץ רב,  לצעוד קדימה לנוכח ספק, כך

 

כי , להתייחס לעולמנו בחוסר אמוןאין לנו סיבה : "המשורר ריינר מריה רילקה תיאר זאת כך

התהומות האלה , אם יש בו תהומות, הריהן החרדות שלנו, אם יש בו חרדות. הוא אינו נגדנו

, פי עיקרון זה-ואם רק נכונן את חיינו על. עלינו לנסות לאהבן, ואם קיימות סכנות, שייכות לנו

לקרוב , עדיין כזר מכול זר יהיה דבר זה שכעת מצטייר לנו, המייעץ לנו לדבוק תמיד בקֶשה

" הישע המחכה לישע מידינו-אולי כל הנורא איננו ביסודו העמוק אלא חסר... מכול וליקר מכול

 (. 2114הוצאת כרמל , תרגמה מגרמנית עדה ברודסקי, "מכתבים אל משורר צעיר")

 

פלים אפילו ברגעי הספק העמוקים והא, רילקה מציע שניפתח למסתורין של החיים ונבטח בו

הוא הבין שמחלתו . זה מה שהאדם בריטריט הצליח לעשות עם המחלה שלו. ביותר שלנו

וגם לא עמדו לרשותו אפשרויות רבות להימנע מכאב , אינה עומדת להיעלם באורח פלא

הפלא , אבל הוא גילה שלמרות הספקות שיש לו ביכולתו לשאת את העתיד, וממוות בעתיד

 –נדרש רק להיות נוכח בעבור מה שהרגע הזה מביא עמו . של החיים עצמם עדיין נגיש לו

 .  כולל הספקות

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 התמודדות עם ספק
 

 קן הולמס
 

 דובר אנגלית

 דקות 23

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hpaI7pEoPq0
https://www.youtube.com/watch?v=hpaI7pEoPq0
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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  פק הכרחיס
 טנזין פאלמו טסונמה'ג

 

 אורנה טאוב: תרגום

 

 ©פאלמו  טנזין טסונמה'ג באישור - http://www.tricycle.com :מקור

 

, (4711)ילידת לונדון , סופרת, מורה, נזירה( Jetsunma Tenzin Palmo )פאלמו  טנזין טסונמה'ג
ה פגש 02בגיל . מהמערביות הראשונות שלקחו את נדרי הנזירות במסורת הטיבטית בשנות השישים

, לאחר שש שנות לימוד בקהילה שלו ובהדרכתו. ה השמיני'רינפוצ קמטרול, בהודו את המורה שלה
סיפורה . שנים מתוכם שלוש שנים בבידוד מוחלט 40פרשה למערה מבודדת שבה תרגלה במשך 

 Dongyu Gatsal Ling פאלמו ייסדה מנזר לנשים טנזיו. תורגם לעברית, "מערה בשלג"הנודע 
Nunnery והיא , במטרה לסייע להתפתחות הרוחנית של נזירות צעירות פראדש שבהודו ל'מאצבהי

 .מקדישה את רוב זמנה לקידום מטרה זו
 

 

*  *  * 
 

 

.  כמעט אויב, יש לנו נטייה להתייחס לספק כדבר מביש, נוצרי שלנו/יתכן שבגלל הרקע היהודי

ושחייבת להיות לנו אמונה , אזי אנו מתכחשים למה שנלמד, אנו חשים שאם יש לנו ספקות

-אבל בבודהה.  ישנן דתות שבהן אמונה חסרת ספק נחשבת לתכונה חיובית.  חסרת שאלות

שמשמעו , "אהי פאסיקו", הבודהה אמר, בהתייחסו לדהרמה.  זה לא בהכרח כך, דהרמה

אינה , השואלת שאלות, תודעה פתוחה". בוא ותאמין"ולא , "בוא תחקור"או " בוא וראה"

זה לא חלק ", תודעה האומרת, אולם.  דהרמה-למגבלה למי שהולך בדרך הבודהה נחשבת

וגישה כזאת הינה חסרון , הינה תודעה סגורה, "לכן איני מאמין לזה, מהמבנה המנטלי שלי

השואלת ואינה , אולם תודעה פתוחה.  גדול לכל מי ששואף ללכת בדרך רוחנית כלשהי

 .אינה בעיה כלל, מקבלת  דברים רק בגלל שהם נאמרים

 

. מספרת על קבוצה של אנשים שבאו לבקר את הבודהה( סוטרה ַקַלָמהה)סוטרה מפורסמת 

כל . לכל אחד יש את הדוקטרינה שלו. מורים רבים עוברים דרך המקום הזה: "הם אמרו לו

.  אך הם כולם סותרים זה את זה, אחד מהם טוען שהפילוסופיה שלו ותרגולה היא האמת

אך זה היה ? האין הסיפור הזה נשמע מודרני"  ?מה עלינו לעשות. ולבלים לגמריכעת אנו מב

. יש לכם זכות להיות מבולבלים: "הבודהה ענה. אותן בעיות. לפני אלפיים חמש מאות שנה

או רק בגלל שזה עבר , אל תאמינו לדבר רק על בסיס אמונה. זוהי סיטואציה מבלבלת

או , או בגלל שלמדתם את זה מאבותיכם, רים את זהאו בגלל שהמורים שלכם אומ, במסורת

אז , רק כשתראו בעצמכם שהדבר נכון ואמיתי ותתנסו בו בעצמכם. כי זה כתוב בספר ידוע

 ."תוכלו לקבל אותו

 

כיון שהבודהה ודאי אמר את הדברים גם על הדוקטרינה , משפט די מהפכני, כמובן, זה היה

קטרינה נמצאת כדי להיחקר ולהחוות על ידי כל במשך כל הדורות הבינו שהדו. שלו עצמו

הסופר הבודהיסט סטיבן , למעשה.  לכן איננו צריכים לפחד מתחושת הספק. אחד ואחד

אבל אנחנו . נכון לנו לשאול שאלות". האמונה לחוש ספק: "לור כתב ספר דהרמה הנקרא'בצ

אים לדעות צריכים לשאול עם לב פתוח ותודעה פתוחה ולא עם הרעיון שכל מה שמת

http://www.tricycle.com/
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גישה כזו היא כמו . הקדומות שלנו נכון וכל מה שאינו מתאים הוא באופן אוטומטי לא נכון

שליט אכזר במיתולוגיה היוונית שנהג לכרות את ראשיהם של )מיטתו של פרוקרוסטס 

וכל מה שאתה , יש לך  תבנית קבועה(. האנשים כדי שיתאימו באופן מושלם למידות מיטתו

גישה כזו רק מעוותת את הכל . הימתח או להיחתך כדי שיתאים לתבנית הזונתקל בו חייב ל

 .ומונעת למידה

 

אין זה אומר שיש , אפילו אחרי חקירה מעמיקה, אם אנחנו נתקלים בדברים שקשה לנו לקבל

ישנם עדיין דברים בדהרמה , אחרי כל השנים הללו, אפילו כעת. להשליך את כל הדהרמה

הייתי הולכת ללאמה שלי ושואלת אותו לגבי חלק . טוחה לגביהםהטיבטית שאיני כל כך ב

כנראה שאין לך חיבור עם הדוקטרינה . זה בסדר גמור: "והוא היה אומר, מהדברים האלה

אמרי ' .זה לא נכון, לא': אל תאמרי. פשוט הניחי את זה בצד. זה לא משנה. המסוימת הזאת

, אולי תוכלי להעריך את זה מאוחר יותר' .ההתודעה שלי אינה מקבלת את ז, בנקודה זו: "רק

 ." אין לכך כל חשיבות. ואולי לא

 

זה דבר ם אבמיוחד  –הדבר הראשון שעלינו לעשות , כשאנו נתקלים ברעיון שקשה לנו לקבל

עלינו לקרוא כל מה שאנו . זה להתבונן בו עם תודעה שאינה מוטה –מה אינטגרלי לדהרמה 

אלא לקרוא את כל הגישות , דהרמה-ודת המבט של הבודההלא רק מנק, יכולים על הנושא

עלינו להביא . עלינו לשאול את עצמנו כיצד הם מתחברים לשאר חלקי הדוקטרינה. הקיימות

רמת האינטליגנציה , עלינו להבין שברגע זה, באותו זמן. את האינטליגנציה שלנו לתוך זה

כך , יש לנו נקודת מבט מוגבלת ביותר .כל-אין לנו עדיין תודעה חובקת. שלנו היא די רגילה

אולם אין זה . שיהיו בהכרח דברים שהתודעה הרגילה שלנו אינה יכולה לחוות באופן ישיר

 . אומר שהדברים הללו אינם קיימים

 

אם אנשים אחרים עם חוויות עמוקות יותר ותודעות . חשוב לשמור על תודעה פתוחה, גם כאן

." יתכן שזה כך", עלינו לפחות להיות מסוגלים לומר, שהומפותחות יותר אומרים שהם חוו מ

אולם עלינו . אנחנו לא  צריכים להתייחס לתודעות המוגבלות והבורות שלנו בתור הנורמה

 .לזכור שתודעות מוגבלות ובורות אלו ניתנות לשינוי

 

התודעה שלנו נעשית פתוחה ורחבה יותר ויותר בהתאם . כל הסיפור של הדרך, זה בעצם

אנחנו מתחילים לראות דברים בצורה בהירה יותר וכתוצאה מכך הם מתחילים . התקדמותנול

עלינו לא לצפות להבין את ההגיגים . עלינו להתאזר בסבלנות. אט אט להסתדר במקומם

אני בטוחה שכל אחד מאיתנו מכיר . העמוקים של תודעה מוארת בפגישתנו הראשונה עימם

כשכל פעם אנו חשים , יתן לקרוא שוב ושוב במהלך השניםספרים מסוימים של חכמה אותם נ

זה בגלל שככל שתודעתנו נפתחת ואנחנו מגלים .  כאילו אנו קוראים אותם בפעם הראשונה

כך זה קורה בדרך . אותן לא יכולנו לראות בפעם הקודמת, עוד ועוד שכבות של משמעויות

ו יכולים להבין רק את הרעיונות ואנ, יש לה שכבה על שכבה של משמעויות. רוחנית אמיתית

 .  הנגישים לרמה הנוכחית של תודעתנו

 

אני יודעת שדברים מסוימים שהיו קשים מאד . אני חושבת שלאנשים יש נקודות אחיזה שונות

דהרמה כבר -עוד לפני שהגעתי לבודהה. היו פשוטים מאד עבורי, לתפישה לאנשים מסוימים

לאחרים היו קלים , דברים מסוימים שהיו קשים לי, מצד שני. האמנתי להרבה מהשעורים

. כולנו מגיעים מרקעים שונים ולכן לכל אחד מאיתנו יש את בעיותיו המיוחדות. להבין ולקבל
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הספקות והשאלות שלנו . אין לכך כל חשיבות. אבל הכי חשוב להבין שזה לא סיפור גדול

 .  ממריצים אותנו ושומרים על ערנותנו האינטלקטואלית

 

אולם במקום להדחיק את . עמים רבות קרה שכל חיי הרוחניים היו בסימן שאלה אחד גדולפ

בסיומה של . העליתי את הדברים שבהם הטלתי ספק ובחנתי אותם אחד אחד, השאלות

אנחנו יכולים להיות מאושרים למדי גם עם . הבנתי שלא היתה לכך כל חשיבות, החקירה הזו

כל עוד איננו נותנים לכך ממשות או מבססים את כל , כלל זו לא בעיה, למעשה. סימן שאלה

עלינו לפתח את הביטחון בתכונותינו המולדות ולהאמין .  חיינו על תחושת האיום מפני זה

אם . יש לנו את כל התכונות הנדרשות לדרך. בודהה-לכולנו טבע. שהן יכולות לשאת פרי

כיון שלא יהיה לנו בסיס שממנו נוכל , יהיה לנו קשה מאד לצאת לדרך, איננו מאמינים בכך

 .דהרמה אינה מבוססת על דֹוגמה-הבודהה. זה בעצם מאוד חשוב. להתחיל

 

בגלל שאיננו יודעים מי , באופן עקרוני זה בגלל מצב רוחנו? אבל מדוע זה כל כך קשה לנו

ם מכל אנו חשים נפרדי, בגלל שאיננו יודעים מי אנחנו. אנחנו ומה תפקידנו כאן בחיים האלה

, ההיקשרויות, כעסינו, שיוצרת את כל פחדינו" אני"ישנה התחושה הזאת של . השאר

הטבע המולד שלנו . אבל הבודהה אמר שזה לא חייב להיות כך.  וחוסר בטחון, הקנאות

זה . ולשם כך קיימת הדרך, כל מה שעלינו לעשות הוא לגלות מחדש מי אנחנו באמת. טהור

. אלא דווקא על חוויה והתנסות המובילים להכרה, סס על אמונההדבר אינו מתב. פשוט מאוד

ואז להאמין שזה , או מה המסורת הזו אומרת, זה לא עניין של ללמוד מה הלאמה הזה אומר

עלינו לדעת מה . כמובן שעלינו לדעת מה הבודהה אמר. זה לא יציל אותנו. מה שיציל אותנו

ו שם לפנינו ושרטטו לנו מפות כדי שנוכל ללכת מכיוון שהם הי, אמרו מורים דגולים מן העבר

אתה יכול לקרוא ספר מסע ולחוש כאילו . אבל זה קצת כמו לקרוא ספר מסע. בעקבותיהם

וכשאתה תלך . אלו חוויות המסע של מישהו אחר. אבל במציאות אתה לא שם, אתה כבר שם

זה לא . בעצמנוללכת בדרך משמע לחוות אותה . יהיו לך החוויות המיוחדות שלך, לשם

כמובן שאתה צריך בטחון . היא אינה מבוססת על אמונה עיוורת. לקחת  מה שאחרים תארו

. עליך להאמין שהארץ קיימת ושכדאי ללכת אליה. כדי לקנות כרטיס ולצאת למסע מסוים

, כן", תוכל לומר לעצמך, ובזמן שתלך. הדבר החשוב הוא פשוט ללכת, אולם מעבר לכך

  ."כך זה נראה. בהחלט.  רו את זהבדיוק כך הם תא

 

 , אנו מקשיבים לדהאמה כאשר"

 .אולי אנו רוצים להקשיב עד שכל ספקותינו יתבהרו

 :אך לא ניתן להתגבר על הספק רק באמצעות הקשבה או מחשבה

 ".עלינו קודם לכן לטהר את התודעה

 

 ה'אהן צ'אג
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 שמץ של ספק
  

   קוזן פיטר שירסון
 

 יוסי אדם: תרגום
 

 

                           doubt/-of-http://kuzanzen.org/2011/06/shades :מקור

 

, ונשותף של מרכז הזן בפרז–מייסד, מורה זן אמריקאי( Kuzan Peter Schirson)ירסון ש קוזן פיטר
החל לתרגל במסורות הסוטו והרינזאי  לפני כחמישים שנים , (http://kuzanzen.org)קליפורניה 

ר "אר דהוא בעל תו. ובהמשך קיבל הסמכה ככומר זן וכמורה, בהדרכת המאסטר ססאקי רושי
הוא סופר . מאוניברסיטת הרווארד ומאחוריו קריירה עסקית ארוכה בייעוץ בהייטק ובחקר שוק 

שעומדת בראש מרכז הזן (   Myoan Grace Schireson )נשוי למיואן גרייס  שירסון , ומשורר
Empty Nest Zendo בקליפורניה. 

 

*** 
 

רוב מתרגלי הזן . ל תרגול הזןשלושת היסודות ש, ספק והחלטיות, הרבה נאמר על אמונה

, במבט ראשון. בשבילי זה הספק. נוטים להתחבר לאחד מהשלושה יותר מאשר לאחרים

 –בלבלתי את הספק עם ספקנות . הרעיון שספק הוא יסוד חיוני בתרגול רוחני נראה די מוזר

 .  אמצעי לקריאת תגר ודחייה של אמונות ותחושות דתיות

 

אין דמיון בין ." הספק הגדול"אנשי הזן משתמשים במושג . שונהאבל בזן יש לספק משמעות 

זה מה ." ספק חם" הדבר דומה יותר למה שהפסיכולוגים מכנים . ספק רוחני לבין ספקנות

יש לך . שקורה שהתחושה של ידיעה שאתה בדרך כלל סומך עליה מתערערת ונכשלת

ר אותה בעזרת ניתוח ואתה לא מצליח לפתו, שאלה חשובה ובוערת שבאמת מציקה לך

 . אולם השאלה לא תעלם מעצמה. אותם כלים שבדרך כלל אתה סומך עליהם, וחשיבה

מה המשמעות . "תחושה מטרידה של אי ידיעת משמעות הקיום, ספק לפי הזן הוא ספק קיומי

 .זה המקום שבו משחק הספק הגדול." מדוע אני כאן." "של כל זה

 

על הספק . והזן מטפח את הספק ככוח רב עוצמה, להזה מה שהביא אותי אל הזן מלכתחי

מה הוא )"החידות הסתומות או הקואנים , הזה מבוססת תוכנית הלימודים הידועה של הזן

זה לא . זה מושרש בגוף; טלקטואליותנאלו אינן חידות אי"( ?הקול של מחיאת כף היד האחת

. של סימן השאלה עצמוזו התמצית ; מוגבל לשאלה מסויימת או למילים שמנסחות אותה

עליך . לא תסתפק בתשובות אינטלקטואליות או באמיתות רוחניות, ברגע שספק הזן אוחז בך

 .  לחקור לעומקה את השאלה החשובה שלך למען עצמך

 

אתה מרגיש אותה ; הם כמו אבן בנעלים הרוחניות שלך. לספקות גדולים יש תכונה עקשנית

ספק . תרגול שקשורים לספק הנושאים תחושה שונהאבל יש היבטים אחרים של . בכל צעד

קיים גם קול אחר !!!" ?מה זה"זה קול עוצמתי שדורש . גדול הוא רק קול אחד של המודעות

זרם ." זה כך"קול רך יותר שאומר , של מודעות שמאיר ללא מאמץ כל דבר שעולה בתודעה

 ." זה כך"כיוון של בעוד שזרם סוטו נוטה ל" ?מה זה"רינזאי בזן נוטה לכיוון של 

 

http://kuzanzen.org/2011/06/shades-of-doubt/
http://kuzanzen.org/
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המודעות  –ההתנסות שלי בתרגול מביאה אותי למסקנה שאלו שני היבטים של אותו הדבר 

. המודעות עצמה היא מה שאנו מתחברים אליו באופן ישיר ובכוונה בתרגול זאזן. עצמה

, בין אם היא מודעות ששואלת או מודעות שמאירה, להתחבר עם המודעות עצמה זה מאבק

אחת הסיבות להצפה של . שמחשבות ותחושות נוטות להציף את התודעה לרוב בגלל

התודעה היא האמון שאנו נותנים בחשיבה וברגשות כמורי הדרך שלנו וזאת למרות ראיות 

 . נכבדות שהם לא כל כך אמינים

 

. היא כמו אוויר או אור. קודם כל היא לא אישית. המודעות עצמה שונה מחשיבה ומרגשות

לא במובן ." שלך"ולא " שלי"אבל היא לא . שימושית וחיונית, היא מזינה –זמינה היא קיימת ו

המודעות עצמה . אנו מגלים זאת בזאזן." המודעות שלי"למרות שאנו מדברים על , המקובל

" פטנט"ה. אנו יכולים לחוות אותה כספק גדול או כהארה או בדרכים אחרות. היא לא אישית

. י מחשבות ורגשות"ובהירות בזאזן מבלי להיות מוצפים ע, ריכוז, הוא לטפח קור רוח

 .  הוא לפתוח מרחב שיאפשר למודעות לעלות ולגלות את טבעה" טריק"ה

        

 

 

 

 

 

 

 

 ספקות

 

 ."מורי, יש לי ספקות"

 "?האם אתה יודע לשם מה אתה יושב. איחוליי"

 ."כדי לרכז את מחשבותיי"

 ."כדי לפזר את מחשבותיך"

 

 (יעקב רז)מעשי זן  –מתוך שיחות מטורפות 
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 השיחה עם אנשי ַקַלָמה

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Anguttara Nikàya, 3.65  ,Kalama Sutta 

 
 

 שי שוורץ: תרגום 
 

 
 

הוא הגיע לעיר של אנשי . ֹוַסַלה עם מספר רב של נזיריםהבודהה נדד בשלבים בארץ בשם ק

הם הלכו אליו ושאלו , כאשר בני קאספוטה שמעו שהבודהה הגיע. ַקַלָמה בשם ָקאַסּפּוַטה

הם מסבירים את תורתם , נזירים וברהמינים שונים מגיעים לקסאפוטה, אדוני: "אותו

וגם נזירים וברהמינים . חריםומדברים בטובתה בעוד הם מבזים ומגנים את תורתם של א

אחרים מגיעים לקאספוטה ואף הם מדברים בטובת תורתם בעוד הם מבזים ומגנים את 

אילו מהנזירים . אדוני, אנו מבולבלים ויש בנו ספק באשר לדבריהם. תורתם של אחרים

 "?המכובדים דיברו אמת ואילו שקר

 

כיוון שהספק שעלה , ת בכם ספקבהחלט יכול להיו, אתם בהחלט יכולים להיות מבולבלים"

אל תסתפקו בשמועות , בואו אנשי קלמה. בכם הוא בדיוק באשר לדבר שיש להטיל בו ספק

או במסורת או באגדות ואמרות או במה שמצאתם בכתבים או בניחושים או בהנחות לא 

מבוססות או בהיקשים לוגיים או בראיות לא ברורות או בקבלת דיעה לאחר מחשבה בלבד או 

: כאשר אתם יודעים בעצמכם' האיש הזה הוא מורנו'על פי יכולתו של אדם אחר או ברעיון 

קבלתם ופעולה , ראויים לגנאי על ידי החכם, אשם-ברי, הרעיונות האלו אינם טובים ומועילים

 .במקרה זה עליכם לזנוח אותם, על פיהם תוביל לפגיעה נזק וסבל

 

 משה בראל: צילום
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האם הדבר לטובה או , ר תאווה עולה באדםכאש: אנשי קלמה, כיצד אתם מבינים זאת

 ?לרעה

 ."אדוני, לרעה"

שהוא הורג , כשתודעתו טבועה בתאווה, מוצף בתאווה, הדבר קורה כאשר אדם מלא תאווה

וגורם לאחרים לפעול בצורה , דובר שקר, חוטא ביחסים, לוקח דבר שלא ניתן לו, יצורים חיים

 .ח הארוךדבר שמביא לפגיעה בעצמו ולסבל בטוו, דומה

 "אדוני, בדיוק כך"

 

 ?כאשר שנאה עולה באדם האם הדבר לטובה או לרעה, אנשי קלמה, כיצד אתם מבינים זאת

 ."אדוני, לרעה"

שהוא הורג , כשתודעתו טבועה בשנאה, מוצף בשנאה, הדבר קורה כאשר אדם מלא שנאה

לאחרים לפעול בצורה וגורם , דובר שקר, חוטא ביחסים, לוקח דבר שלא ניתן לו, יצורים חיים

 .דבר שמביא לפגיעה בעצמו ולסבל בטווח הארוך, דומה

 "אדוני, בדיוק כך"

כאשר אשלייה  עולה באדם האם הדבר לטובה או , אנשי קלמה, כיצד אתם מבינים זאת

 ?לרעה

 ."אדוני, לרעה"

שהוא , כשתודעתו טבועה באשליות, מוצף באשליות, הדבר קורה כאשר אדם מלא אשליות

וגורם לאחרים לפעול , דובר שקר, חוטא ביחסים, לוקח דבר שלא ניתן לו, ג יצורים חייםהור

 .דבר שמביא לפגיעה בעצמו ולסבל בטווח הארוך, בצורה דומה

 "אדוני, בדיוק כך"

 ?האם הדברים האלו טובים ומועילים או רעים ומזיקים, אנשי קלמה, כיצד אתם מבינים זאת

 "אדוני, רעים ומזיקים"

 אשם או חפים מאשם-ברי

 "אדוני, אשם-ברי"

 ?ראויים לגנאי או ראויים לשבח על ידי החכם

 "אדוני, ראויים לגנאי על ידי החכם"

או כיצד נראה לכם , נזק וסבל או לא, האם הם מובילים לפגיעה, בקבלתם ופעולה על פיהם

 ?הדבר במקרה זה

 "ך נראה לנו הדבר במקרה זהכ, נזק וסבל, בקבלתם ופעולה על פיהם הם מובילים לפגיעה

 

אל תסתפקו בשמועות או , בואו אנשי קלמה: "מסיבות אלו אמרתי לכם, אנשי קלמה, כך

במסורת או באגדות ואמרות או במה שמצאתם בכתבים או בניחושים או בהנחות לא 

מבוססות או בהיקשים לוגיים או בראיות לא ברורות או בקבלת דיעה לאחר מחשבה בלבד או 

: כאשר אתם יודעים בעצמכם' האיש הזה הוא מורנו'יכולתו של אדם אחר או ברעיון  על פי

קבלתם , ראויים לגנאי על ידי אדם חכם, אשם-ברי, הרעיונות האלו אינם טובים ומועילים'

 ."במקרה זה עליכם לזנוח אותם', ופעולה על פיהם תוביל לפגיעה נזק וסבל

 

הרעיונות האלו : "כאשר אתם יודעים בעצמכם …אל תסתפקו בשמועות, בואו אנשי קלמה

קבלתם ופעולה על פיהם , ראויים לשבח על ידי אדם חכם, חפים מאשם, טובים ומועילים

 .במקרה זה עליכם לתרגל אותם ולדבוק בהם, "תוביל לנחת ואושר

האם זה לטובה או , כאשר חוסר תאווה עולה באדם: אנשי קלמה, כיצד אתם מבינים זאת

 ?לרעה
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 "אדוני, טובהל"

, ותודעתו אינה טבועה בתאווה, שאינו מוצף בתאווה, הדבר קורה כאשר אדם חסר תאווה

, או דובר שקר, או חוטא ביחסים, או לוקח דבר שלא ניתן לו, שהוא לא הורג יצורים חיים

 דבר המביא לנחת ואושר בטווח הארוך, וגורם לאחרים לנהוג כמותו

 "אדוני, בדיוק כך"

האם זה לטובה או , כאשר חוסר שנאה עולה באדם': אנשי קלמה, מבינים זאתכיצד אתם "

 ?'לרעה

 "אדוני, לטובה"

, ותודעתו אינה טבועה בשנאה, שאינו מוצף בשנאה, הדבר קורה כאשר אדם חסר שנאה"

או , או מלחטוא ביחסים, או מלקחת דבר שלא ניתן לו, שהוא נמנע מלהרוג יצורים חיים

 "דבר המביא לנחת ואושר בטווח הארוך, לאחרים לנהוג כמותווגורם , מלדבר שקר

 "אדוני, בדיוק כך"

האם זה לטובה או , כאשר חוסר אשלייה עולה באדם': אנשי קלמה, כיצד אתם מבינים זאת"

 ?'לרעה

 "אדוני, לטובה"

ותודעתו אינה טבועה , שאינו מוצף באשליות שווא, הדבר קורה כאשר אדם חסר אשליה"

או מלחטוא , או מלקחת דבר שלא ניתן לו, שהוא נמנע מלהרוג יצורים חיים, באשליות

דבר המביא לנחת ואושר בטווח , וגורם לאחרים לנהוג כמותו, או מלדבר שקר, ביחסים

 "הארוך

 "אדוני, בדיוק כך"

האם הדברים האלו טובים ומועילים או רעים , אנשי קלמה, כיצד אתם מבינים זאת" 

 "?ומזיקים

 "אדוני, ומועיליםטובים "

 "?או חפים מאשם, אשם-ברי"

 "אדוני, חפים מאשם"

 "?ראויים לגנאי או ראויים לשבח על ידי החכם"

 "אדוני, ראויים לשבח על ידי החכם"

או כיצד נראה לכם הדבר , בקבלתם ופעולה על פיהם האם הם מובילים לנחת ואושר או לא"

 "?במקרה זה

כך נראה לנו הדבר במקרה , הם מובילים לנחת ואושר ,אדוני, בקבלתם ופעולה על פיהם"

 ."זה

 

אל תסתפקו בשמועות או , בואו אנשי קלמה': מסיבות אלו אמרתי לכם, כך בני קלמה"

במסורת או באגדות ואמרות או במה שמצאתם בכתבים או בניחושים או בהנחות לא 

לאחר מחשבה בלבד או  מבוססות או בהיקשים לוגיים או בראיות לא ברורות או בקבלת דיעה

: כאשר אתם יודעים בעצמכם' האיש הזה הוא מורנו'על פי יכולתו של אדם אחר או ברעיון 

, ראויים לשבח על ידי אדם חכם, בלתי מוטלים באשמה, הרעיונות האלו טובים ומועילים"

 .במקרה זה עליכם לתרגל אותם ולדבוק בהם, "קבלתם ופעולה על פיהם תוביל לנחת ואושר
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 על הספק
 

 ה'סוגיאל רינפוצ
 

 יוסי אדם: תרגום

  

 

 buddhist/doubts.htm-quotations-quotes-http://viewonbuddhism.org/dharma      :מקור

 

נולד במזרח טיבט . מבכירי המורים לבודהיזם טיבטי במערב (Sogyal Rinpoche)ה 'ִריְנּפֹוצ  סוציאל 
מורה של , לינגפה לראב סוגיאל טרטון 47-ובגיל צעיר הוכר כגלגולו של מורה טיבטי מהמאה ה

 קיינצה אמיאנג'של גבהנחייתו קיבל הכשרה מסורתית של לאמה טיבטי . 41 -הדלאי לאמה ה
Chökyi Lodrö ,המשיך ללמוד אצל . ניים הבולטים ביותר של המאה העשריםאחד המאסטרים הרוח

הגיע , 4794בשנת  . של כל בתי הספר של הבודהיזם הטיבטי, מאסטרים גדולים רבים אחרים
בתחילה שימש כעוזר וכמתורגמן . 'למד לימודי דת השוואתית באוניברסיטת קיימברידג , לאנגליה

גישה ייחודית שמתאימה את ההוראה לחיים  למוריו ולאחר מכן שימש כמורה תוך כדי פיתוח
שפורסם במעל ' ספר החיים והמתים הטיבטי' המודרניים שבאה לידי ביטוי בספרו המפורסם 

רשת , הוא גם המייסד והמנהל הרוחני של ריגפה. שפות 11 -לשלושה מיליון עותקים ותורגם ל
 . םמרכזים וקבוצות בודהיסטיות ברחבי העול 412בינלאומית של מעל 

 

*** 
 

התמודדות עם ספקות דורשת מאיתנו מיומנות גבוהה ורק למעטים יש מושג איך להתמודד 

, יש אירוניה בכך שבתרבות שסוגדת לכוחם של קריאת תיגר וספק. עמם או להשתמש בהם

לעשות את מה שהציע  –כמעט ואין בנמצא אנשים שיעזו לקרוא תיגר על הספק עצמו 

, להסיר את המסיכה מהציניות, ת כלבי הספק בספק עצמולשסות א: מאסטר הודי אחד

אז . חוסר התקווה והעייפות שמתנים אותו, הייאוש, הפחדים –ולחשוף את מקורות הספק 

המתרגל , ובכל פעם שיופיע הספק בתודעה, הוא יחדל להיות מכשול ויהפוך פתח להגשמה

 . יקבל אותו בברכה כאמצעי להעמקת חקר האמת

 

ה אלא רק סימפטום של חוסר של מה שאנו מכנים במסורת שלנו השקפה ספק אינו מחל

. שהיא בעצם הבנה של טבע התודעה וממילא גם של טיבעה האמיתי של המציאות, נכונה

כי אנו נראה , לא קיימת אפשרות לשמץ של ספק, כאשר ההשקפה הנכונה נמצאת במלואה

א ניתן להימנע מהופעה של אבל עד שנגיע להארה ל. את המציאות דרך העיניים שלה

הדרך היחידה . מפני שספק הוא פעילות בסיסית של תודעה בלתי מוארת, הספקות

 .להתמודד עם ספקות היא לא לדכא אותם ולא לשקוע בהם

 

חיתוך ושפשוף , צריבה שלו, בדומה לבדיקה של זהב"הבודהה מזמין אותנו לספק מסוג אחר 

חושפת אותנו , אם אנו הולכים איתה עד הסוף, קצורה זו של ספ." כדי לבחון את טוהרו

האומץ ולא את ההכשרה לכך מאחר וחונכנו באוירה של , אבל אין לנו את התובנה. לאמת

 . התמכרות להכחשה שגזלה מאיתנו פתיחות אמיתית לאמת יותר רחבה ומרוממת

 

מכנה כתחליף למשמעות הניהיליסטית המודרנית של הספק אני מציע לאמץ את מה שאני 

עולמנו המאוים אינו יכול להרשות . שהוא חלק בלתי נפרד מהנתיב להארה"  ,ספק אציל"

במקום . ידי התורות המיסטיות-לעצמו להתייחס בביטול אל האמת הגדולה שנמסרה לנו על

ההנחה שלנו שאנו כבר , הבורות שלנו: נוימדוע לא נטיל ספק באמונות, להטיל ספק בהן

http://viewonbuddhism.org/dharma-quotes-quotations-buddhist/doubts.htm
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התאווה שלנו לפירושים של המציאות שאין בהם , וההימנעות שלנו ההיאחזות, מבינים הכל

שליחי , ולא כלום עם החוכמה חובקת הכל ומעוררת ההשראה שהורו לנו המאסטרים

 . המציאות האמיתית

 

כך , או נרשה להם לחרוג מפרופורציה, בואו לא ניקח את הספקות יותר מידי ברצינות

מה שאנו צריכים ללמוד הוא איך . נאטים לגביהםשנהפוך לראותם כשחור ולבן או נהיה פ

שופעת , לחופשית, מנלהבת ותלוית תרבות –לשנות בהדרגה את צורת התייחסותנו לספק 

ולתת לעצמנו זמן למצוא תשובות לשאלות שלנו , הכוונה היא לתת לספק זמן. הומור וחמלה

טבעיות , ות מהחייםאלא שאלות אמיתי, שאלות שהן לא אינטלקטואליות או פילוסופיות –

 . ומעשיות

 

יווצר בתוכנו מרחב שבו , אולם אם אנו סבלנים; ספקות אינם יכולים להפתר בצורה מידית

מה שאנו . להתמוסס ולהרפא, להפתר,  קטיביותייכולים להבחן בזהירות ובאובי ספקות

 המרווחת והבלתי מופרעת של, היא הסביבה הנכונה, בעיקר בתרבות של ימינו, חסרים

ויש בה הזדמנות לתובנות , שיכולה להווצר רק בתרגול ממושך של מדיטציה, התודעה

אם היינו לוקחים על עצמנו לעבוד עם  שיטה אחת עוצמתית . חדשות להתפתח ולהבשיל

 . קיימת אפשרות ממשית שהיינו מגיעים להארה, לפיתוח תובנה

 

שב שספק הוא מכשול גדול לפעמים אני חו. אולם התודעה שלנו גדושה בספקות ובבלבול

החברה שלנו מקדמת פיקחות במקום . יותר לאבולוציה האנושית מאשר תשוקה או היאחזות

. הגסים והבלתי שימושים של השכל שלנו, ומקדשת את המאפיינים השטחיים, תבונה

שאינו אלא ניסיון נואש של האגו  –בתחכום המזויף והנויירוטי שלנו אנו מקדשים את הספק 

 .כמטרה ופרי של ידיעת האמת –על עצמו מפני התבונה להגן 

 

שמשרת אותו עדר של , צורה זו של ספק שפל רוח היא השליט העלוב של סמסארה

שמלמדים אותנו לא את הספק הנדיב שבא מפתיחת הנפש שהבודהה הבטיח לנו " מומחים"

שאירה אותנו אלא צורה הרסנית שלו שמ, שהיא נחוצה כדי לבחון ולהוכיח את ערך תורתו

כאשר אנו בהלך רוח  .שום דבר לקוות לו ושום דבר לחיות לאורו, ללא שום דבר להאמין בו

 . זה אך טבעי שנעדיף להטיל ספק מאשר להאמין, שלילי

 

, ספק הוא סימפטום של חוסר הבנה מלאה וחוסר בחינוך רוחני, מזווית ראיה בודהיסטית

אשר אנו עומדים בפני ספקות וקשיים אנו כ. אבל גם זרז בתהליך ההבשלה של האמונה

, המשכית, או שהיא חזקה, וקונספטואלית, מתחסדת, מגלים אם האמונה שלנו פשטנית

 . ומעוגנת בהבנה מלאה מתוך הלב

האתגר יכול לבוא מבפנים או . במוקדם או מאוחר היא תעמוד במבחן, אם יש לך אמונה

  .זה פשוט חלק מהתהליך של אמונה וספק, מבחוץ

 

לפעמים אני . אולם בה בעת גם אויבנו הגרוע ביותר, התודעה שלנו יכולה להיות נפלאה

שאפשר לשלוף אותו ולהניחו על השידה לצד , מייחל שהתודעה תדמה לסט שיניים תותבות

 . כך לפחות נזכה להפסקה מהתעלולים המרגיזים והמעייפים שלה. מיטתנו למשך הלילה

ודעה שגם כאשר אנו מכירים בכך שלימוד רוחני פורט על מיתר אנו כל כך נתונים לחסדי הת

בגלל חשדנות לא , עדיין אנו נשמרים, בתוכנו ומרגש אותנו יותר מכל דבר אחר שחווינו

 . מוסברת שטמונה עמוק בתוכנו
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, עלינו לשחרר את החשדנות והספקנות, אנו צריכים לוותר על חוסר האמון מסוים בשלב

ובסופו של דבר אנו מוצאים את עצמנו , אבל לעולם לא מצליחים, עלינו שכביכול אמורים להגן

 . פגועים וכואבים מהם יותר מהדבר שהם היו אמורים להגן עלינו מפניו

 

אתם . ואז ביום בהיר אחד החלטתם להתקלח, דמיינו שלא התקלחתם כל ימי חייכם

מתוך נקבוביות פתאום לחרדתכם אתם רואים את הלכלוך מבעבע , מתחילים להתקרצף

הייתם אמורים להתנקות וכל מה שאתם : משהו פה לא בסדר. עורכם וזורם לאורך גופכם

אתם נבהלים ונמלטים מהמקלחת משוכנעים שלא הייתם צריכים לנסות . רואים זה לכלוך

. כך אתם מוצאים את עצמכם מלוכלכים יותר משהייתם לפני שנכנסתם למקלחת. ולהתקלח

בתחילה . שהדבר הנבון לעשות הוא להיות סבלני ולסיים את המקלחתאין לכם דרך לדעת 

אבל אם אתם ממשיכים להתרחץ תצאו לבסוף , זה יכול להראות כאילו הלכלוך רק מתגבר

 . תהליך של היטהרות, הכל תהליך. רעננים ונקיים

 

הכירו בו כתובנה שמזמינה , התייחסו אליו בפשטות כמכשול, בכל פעם שעולה הספק

ודעו שאין זאת בעיה בסיסית אלא רק שלב בתהליך של , רה או הסרה של מחסוםהבה

ולעולם אל תאבדו את האמון , תנו לתהליך להמשיך ולמצות את עצמו. למידה והיטהרות

אין מגן טוב יותר : "זו הדרך שבה הלכו המתרגלים הדגולים בעבר שאמרו. והנחישות

 ".  מהתמדה
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