ארבע הגְ 'הַ אנוֹת כפרי של ביסוס תשומת הלב ("תרגול וִ יפַ סַ נַא")
ומימוש החוכמה המשחררת

*

קרן ארבל
"נזירים ,ממש כשם שנהר הגנגס נוטה ,נמשך וזורם אל עבר המזרח ,כך [תודעתו] של נזיר ,שמפתח ומטפח
את ארבע הגְ 'הַ אנוֹת ,נוטה ,משתפעת ונמשכת אל עבר הניּבאנה".
[]SN V.308

"אין גְ 'הַ אנה עבור מי שלא [טיפח] את החוכמה המשחררת (פַ נְ יַא),
אין חוכמה משחררת עבור מי שלא [חווה את] הגְ 'הַ אנה;
מי שיש לו גְ 'הַ אנה וחוכמה משחררת
הוא אכן מצוי בנוכחותה של הניּבאנה".
[]Dhammapada v.372

הציטוטים הללו מהטקסטים הבודהיסטיים המוקדמים בפאלי ("סּוטוֹת") ,וציטוטים דומים אחרים בכתבים
מעוררי השראה אלה ,שבו את סקרנותי מאז שמעתי על ארבע הגְ 'הַ אנוֹת לראשונה מהמורים שלי ומספרים
שקראתי על מדיטציה בודהיסטית .ההתייחסויות לארבעת המצבים המדיטטיביים הללו  -שהבודהה כינה "ארבע
הגְ 'הַ אנוֹת"  -והופעתם התכופה כחלק מהדרך שלימד ,עוררו בי עניין עמוק ,תחילה כמתרגלת של מדיטציית
וִ יפַ סַ נַא ובהמשך גם כחוקרת.
כל מי ששמע/ה על הג'האנות ברוב מסגרות התרגול ה ְתהֶ ַרוַ ואדיות המסורתיות ,שמע/ה שמצבים מדיטטיביים
אלו אינם הכרחיים להופעתה של החוכמה המשחררת (פַ נְ יַא) ולכן אינם חלק אינטגרלי מתרגול הוִ יפַ ַסנַא
( .)vipassanàעם זאת ,כל מי שקורא/ת את דרשות הבודהה המוקדמות (מה שמכונה "ארבע הניקאיות" או
ה"סּוטוֹת") ,תיווכח במהרה שארבע הג'האנות מופיעות כחלק מהותי ,אינטגרלי ובלתי נפרד מהתפתחות החוכמה
המשחררת ומן ההתעוררות .ללא ספק ,ארבע הג'האנות מילאו תפקיד מרכזי בדרכו להתעוררות של הבודהה
עצמו ,כפי שמתואר בדרשה הבאה:
זה שאין שני לחוכמתו,
זה שמצא פתח במחסום,
הבודהה ,המתבודד ,החכם ,השור בקרב בני האדם,
התעורר לג'האנות.
[]SN I.48

*

תודה גדולה לקרן שפי שתרגמה מאנגלית גרסה ראשונית מצויינת של המאמר .בלעדיה לא הייתי יכולה להביא בפניכן/ם טקסט זה.

תודה גדולה לעדה אבשלום על הערות מאירות והגהה.
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חוסר-העקביות הגלוי בין האופן שבו ארבע הג'האנות מוצגות בסּוטוֹת ,לבין ייצוגן בתפיסה התהראוודית
המקובלת ,מבטא ,כך נדמה ,התרחקות בין שתי המסורות הללו בהקשר הזה .ההבנה שקיים הבדל מהותי בין שתי
המסורות ,כלומר ,בין הכתבים המוקדמים בפאלי ,לבין הפרשנות התהרוואדית לכתבים אלו ,אתגרה עמוקות את
נטייתי הראשונה לקבל את הפרשנות המסורתית .היא שלחה אותי למסע ארוך לעמקי המדיטציה הבודהיסטית
ולעדינותו של התהליך המדיטטיבי ,מסע שהוביל אותי להעמיד בסימן שאלה את ההבנה התהרוואדית המקובלת
לגבי משמעותן ,אופיין וחשיבותן של ארבע הג'האנות ,בדרך לשיחרור שפרש בפנינו הבודהה.
לאחר שנים של תרגול והתעמקות בדברי הבודהה ,אני רוצה להציע פרשנות אחרת של ארבע הג'האנות ,כזו
הרואה את השגתן כתוצאה משולבת של השקטת התודעה (סַ מַ ְטההּ -בְ הַ א ַוונַא) ושל פיתוח חוכמה באשר לטבע
החוויה (וִ יפַ סַ נַאּ-בְ הַ א ַוונַא) .אציע כאן ,שארבע הג'האנות הן מרכזיות לדרך המדיטטיבית הבודהיסטית ,שכן הן
מצבי תודעה-גוף המאפשרים למתרגל/ת להעמיק את הראייה החודרת ביחס לטבע החוויה ומאפשרות את פירוקן
( )de-conditionשל ההתניות והנטיות המנטליות הלא מיטיבות .ארבע הג'האנות ,להבנתי ,הן השגות חיוניות
בדרך להתעוררות :הן הפרי החווייתי של ביסוס תשומת הלב (סַ טיפַ ְטהאנה) ושחרור עמוק של ההיאחזות ,והן
מטות את התודעה אל חוויה ישירה של חופש .דרשות הבודהה המוקדמות ,כך נראה בהמשך ,מציעות מפה ,לפיה
ארבע הג'האנות ותרגול תובנה ( ,)vipassanàהם היבטים משלימים בתהליך אחד שמוביל להתעוררות ,ולא שתי
טכניקות מדיטציה נבדלות ונפרדות.

הבנה זו של ארבע הג'האנות – שמפותחת במלואה בספרי Early Buddhist Meditation: the Four Jhanas as
 , (Routledge, 2017)the Actualization of Insightוכאן אתווה אותה רק בקווים כלליים
– היא שארבע מצבים מדיטטיבים אלה מגלמים השקפה בודהיסטית ייחודית לגבי טיפוח
מנטלי ,ומבטאים תודעה אתית – דהיינו תודעה מיטיבה לחלוטין .ארבע הג'האנות לפי הבנה
זאת ,אינן מצבים של השתקעות או היספגות מדיטטיבית ( ,)absorptionבהם התודעה
מנותקת מהחוויה החושית ,אלא ארבעה מצבים מדיטטיביים שמגשימים את יעדה של
המדיטציה הבודהיסטית :הם מטהרים את התודעה ממה שחוסם בפניה את הראיה הנכוחה
ומגשימים את האיכויות המיטיבות שיכולות לעורר אותה .במעבר מג'האנה אחת לאחרת
ההתבוננות בטבע החוויה נהיית צלולה יותר ויותר ,וכך מתפרקות התפיסות המסולפות של המציאות יחד עם
התפיסה המוטעית של העצמי.
כלומר ,ארבע הג'האנות הן לא רק חוויות מדיטטיביות ספציפיות ,אלא למעשה אופני תפיסה ש"מפברקים"
פחות–פחות "עצמי" ,פחות "עולם" ולכן פחות דוקהה.
*
המאמר נחלק לשניים :החלק הראשון עוסק בבעייתיות של הפרשנות התהרוואדית לארבע הג'האנות ,לאור
הקריאה בסּוטוֹת 1.החלק השני מציע סיכום של הטענות המרכזיות של הספר שלי .בחלק זה אתאר בקצרה מספר

יקאיוֹת
התהֶ ַרוַ ואדית ,ארבעת האוספים הראשונים של הדרשות (סּוטוֹת) – "ארבע הנִ ַ
 1הסּוטוֹת בפאלי אומנם נשמרו על ידי המסורת ְ
העיקריות" – קיימות גם בתרגום לסינית ונקראות ַאגַמה ) .(agamaהאגמוֹת ,בשונה מהניקאיוֹת ,אינן שייכות למסורת בודהיסטית אחת,
אלא מגיעות ממסורות בודהיסטיות שונות בהודו המוקדמת ,מהמסורות שהתפצלו לאחר מותו של הבודהה .עד כה מחקרים שהשוו בין
הניקאיות לאגמות מראים כי רוב הדרשות מופיעות בשני הקורפוסים ,והן כמעט זהות מבחינת התוכן הדוקטרינלי .ההנחה המקובלת
כיום במחקר האקדמי היא שהסוטות יחד עם האגמות הם הכתבים הבודהיסטיים העתיקים ביותר ,ומהווים את הירּושה המשותפת
הבסיסית למחשבה הבודהיסטית על כל מסורותיה הקדומות .ראו קרן ארבל ,דברי הבודהה :תרגומים מתוך הכתבים הבודהיסטים
המוקדמים (ההוצאה לאור של אוינברסיטת תל אביב על שם חיים רובין ,)2017 ,עמ' .14-17
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נקודות מפתח ביחס לאיכות המשחררת של כל אחת מארבע הג'האנות והקשר שלהן למה שמכונה "תרגול
ויפסנא" (בעצם ביסוס של תשומת הלב כפי שמתואר בסַ טיפַ ְטהאנה סוטה) ולהעמקת החוכמה המשחררת.
החלק הראשון של המאמר עוסק בשאלות טקסטואליות ,אולם אף שעיסוק כזה נדמה כסוגיה אקדמית שאינה
רלוונטית למתרגלי הויפסנא היום ,אני חושבת שהוא מאוד רלוונטי לכל מי שמתרגל/ת מדיטציה בודהיסטית
באופן רציני .זאת משום שהפרשנות התהרוואדית לג'האנות ,עיצבה (ומעצבת) ,את הוראתן/ם של רבים ממורי/ות
הויפסנא המשפיעים/ות ביותר באסיה ובמערב .אימוץ ההשקפה התהרוואדית משפיע על התרגול שלנו היום,
מכיוון שהוא דוחק לשוליים את החשיבות של הג'האנות בדרך לשיחרור התודעה ,ומטשטש את הקשר ההדוק
שלהן לתרגול הויפסנא והעמקתו .חשיבה מחדש על אופיים של ארבעת המצבים המדיטטיביים ,שהבודהה כינה
"ארבע הג'האנות" ,והקשר שלהם לפיתוח החוכמה ,יכול לשנות את האופן בו אנחנו מבינות/ים את התרגול
ומכוונות/ים אותו.
הפרשנות החדשה שאציע לארבע הג'האנות בחלק השני של המאמר ,מתארת מפה תרגולית .היא אינה מדריך
מדיטציה במובן הקלאסי של "מה לעשות" ו"איך לתרגל" אלא מפת תודעה שמתארת את התוואי האפשרי שיכול
להופיע מתוך התרגול המדיטטיבי .למרות שמפה כזאת אינה נותנת הנחיות למדיטציה ,היא יכולה להעניק לנו
מסגרת להתבונן בעזרתה על מהלך התרגול שלנו ,על המקום בו אנחנו נמצאים בדרך ,על האופן בו אנחנו מבינים
חוויות מסויימות בתרגול המדיטציה ,ועל המידה בה אנו מטפחות מרכיבים שונים של הדרך .אני מקווה שהמפה
התרגולית שאני מציעה כאן ,ושכוללת את ארבע הג'האנות כחלק מטיפוח האיכויות המשחררות ,וכחלק מפיתוח
ראייה חודרת (ויפסנא) וחוכמה המשחררת (פַ נְ יַא) ,תאפשר למתרגלות ולמתרגלים לזהות את הג'האנות בחוויית
התרגול שלהן/ם ,ודרך זיהוי זה ,תסייע להן/ם לטפח ולהזין את איכויות התודעה הג'האניות שיכולות לשחרר
ולהעיר אותה .כלומר ,תקוותי היא שמפה זו תאפשר למתרגלי/ות ויפסנא ,לזהות "בזמן אמת" ,את חוויית
הג'האנות ,ואת האופן בו מצבי מדיטציה אלו ,מבטאים ממד חשוב בהתפתחות החוכמה המשחררת ,ואינם רק
חוויות מדיטציה מיוחדות.

 .Iהבעייתיות של הפרשנות התרוואדית ביחס לארבע הג'האנות לאור הקריאה בסּוטוֹת
הטקסטים הפרשניים במסורת התהרוואדית ,ובמיוחד הטקסט המכונן של בודהגהוסה ( )Buddhghosaמהמאה
החמישית לספירה " -נתיב הטיהור" ( - )Visuddhimaggaכמו גם מורים עכשוויים הנשענים בעיקר על טקסט זה,
תופסים את ארבע הג'האנות כמצבים של ריכוז עמוק המושג באמצעות תרגול של ריכוז באובייקט אחד .תרגול
מסוג זה ,על פי התהרוואדה ,מוביל לניתוק התודעה מהחוויה החושית באמצעות היספגותה באובייקט
המדיטציה .לפי השקפה זו ,אף שסוג כזה של ריכוז חד נקודתי יכול לחזק את תודעתה של המתרגלת (ולהעניק לה
מגוון כוחות רוחניים) ,מצבים מדיטטיבים אלה אינם באמת נחוצים לשחרור ,ולא מבטאים ממד חשוב
בהתפתחות התובנה המשחררת (מה שמכונה בתהרוואדה  ,the Progress of Insightמודל של  16שלבים,
שמבוסס גם הוא על ספרו של בודהגהוסה ,ולא על הסּוטוֹת).
במילים אחרות ,לפי ההשקפה התהרוואדית ,הג'האנות אינן הכרחיות בתהליך פירוק הבורות ועקירתה .וואפולה
רהולה ,המלומד התראוודי הנודע ,אמר" :לפי הבודהה ,כל המצבים המיסטיים הללו (היינו ,ארבע הג'האנות) ,אין
להם שום קשר [לראייה נכוחה של] המציאות ,לאמת ,לנירוונה" (רהולה .)68 ,1978
השקפה זו בנוגע לארבע הג'האנות ,שרואה אותן כתרגול נפרד מתרגול שמפתח את החוכמה המשחררת (פַ נְ יַא),
גורסת גם ,שמצבים אלו אינם יחודיים לדרך הבודהיסטית ,אלא משותפים לה ולמסורות יוגיות אחרות בהודו.
במילים אחרות ,נפוצה הטענה שהבודהה למד את ארבע הג'האנות ממוריו לפני התעוררותו ,טענה שאין לה שום
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סימוכין בסּוטוֹת .סידהטהה גוטמה (בסנסקריט :סידהרטהה גאוטמה) אכן למד ממוריו איך להשיג את ארבעת
מצבי המדיטציה המכונים "ההשגות נעדרות הצורה" ( ,)aråpa-samàpattiאך את ארבע הג'האנות הוא מתאר
כהשגה יחודית לו (עוד על כך בהמשך).
התוצאה של תפיסה זו הובילה את הפרשנים התהרוואדיים לרעיון שאפשר "לעקוף" את השגת ארבע הג'האנות
בדרך לשחרור .לפי המסורת הפרשנית התהרוואדית ,מי שמשיג/ה את השחרור בלי לשהות בארבע הג'האנות
קרוי/ה ארהנט/ית של "תובנה יבשה" ( .]SA II.127[ )sukkha-vipassakaגם זה מושג שאינו קיים בסּוטוֹת.
*
לאור כל זאת ,אפשר להבין מדוע ההשקפה הנפוצה על הג'האנות בקרב רוב המתרגלות/ים כיום היא שהבודהה
בעצם לימד שתי טכניקות מדיטציה נפרדות :סַ מַ ְטהה-בהאוונה ( )samatha-bhavanaוויפסנא-בהאוונה
( .)vipassana-bhavanaסַ מַ ְטהה-בהאוונה– בה ממוקמות ארבע הג'האנות לפי התהרוואדה – מתוארת כתרגול
של ריכוז באובייקט אחד שמוביל להיספגות התודעה באובייקט הנבחר וניתוק מהחוויה החושית .ויפסנא-
בהאוונה ,מאידך ,מתוארת כאימון מנטלי בה המתרגל/ת מפתח/ת תשומת לב (מיינדפולנס) לחוויה הנוכחית
כבסיס לחוכמה משחררת ביחס לטבע התופעות .במדיטציית ויפסנא ,המתרגל/ת מתבוננ/ת בבהירות בטבען
ובמאפייניהן של התופעות ,המחולקות ב"דרשה על ביסוס תשומת הלב" ( ַסטיפַ ְטהאנה סוטה) לארבעה שדות
התבוננות :גוף ,תחושות ,מצבי תודעה ותופעות מנטליות.
חשוב לדעת שההבחנה בין סַ מַ ְטהה-בהאוונה וויפסנא-בהאוונה ,שמבטאת את הרעיון לפיו הבודהה לימד למעשה
שני סוגי מדיטציה נבדלים ,לא נמצאת בשום מקום בסּוטוֹת .זו טרמינולוגיה שמופיעה לראשונה בפרשנות
התהרוואדית בסרי לנקה .יתר על כן ,ההשקפה הדואליסטית הזו על הדרך המדיטטיבית ,שמבוססת על הפרשנות
התהרוואדית ,מעוררת קושי רציני ביכולת לשלב לכדי מודל הרמוני של הדרך את תרגול הויפסנא ואת ארבע
הג'האנות ,כאשר הן מובנות כך.
מדוע?
ראשית ,אם הג'האנות מתוארות כמצבים מדיטטיביים של ריכוז באובייקט אחד עד היספגות מוחלטת של
התודעה בתוך אובייקט זה וניתוק מהחוויה החושית ,בעוד תרגול ויפסנא הוא תרגול התבוננות במרחב התופעות
המשתנה (היינו ,בשדה החושי) ,איך אפשר לשלב את שני המרכיבים הללו של הדרך לכדי דרך תרגולית אחת
בעלת עקביות פנימית?
אד ִהי (האיבר האחרון ב"דרך בעלת שמונת האיברים") מתואר על ידי הבודהה כהשגת ארבע
שנית ,אם סמא -סַ מַ ְ
הג'האנות ,איך אפשר שלא לפתח את ה"איבר" הזה של הדרך במלואו? איך אפשר להזניח או "לעקוף" את ארבעת
המצבים המדיטטיביים הללו בתרגול ,כשבודהה הצביע עליהם שוב ושוב במפת הדרך לשחרור שהתווה? האם
היינו מזניחות או "עוקפות" את "השקפה נכונה"" ,תשומת לב נכונה" או כל מרכיב אחר של הדרך בעלת שמונת
האיברים?
ולבסוף  ,איך אפשר להתעלם מהתפקיד המרכזי שארבע הג'האנות שיחקו בדרכו של הבודהה עצמו להתעוררות?
איך אפשר להשמיט את ההשגות הללו מן התרגול שלנו ,כשהן מופיעות שוב ושוב בדרשות רבות שמתארות דרך
להתעוררות שבה ארבע הג'האנות הן השלב האחרון לפני השגת ה ִניּבַ אנה [למשל
?]I.346ff, III.1-5; III.33-6; III.134-6; DN I.63ff, III.270; AN II.208ff, V.206

השאלות הללו מתווספות לכמה נקודות חשובות נוספות:
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MN I.179ff, I.268-70, I.271-7,

ראשית ,לא ניתן למצוא בדרשות הבודהה (סוטות) קישור ישיר בין תרגול של ריכוז חד-נקודתי לבין השגת ארבע
הג'האנות .לדוגמא ,אין בסוטות התייחסות למדיטציה על אובייקט שנקרא "קסינה" (( )kasinasדיסק שעליו
המתרגל/ת מתמקדת) בתור הדרך להשיג את ארבע הג'האנות ,אף שזו הטכניקה המרכזית שמוצגת בטקסטים
הפרשניים התהרוואדיים .נהפוך הוא :הסוטות מתוות דרך בה הג'האנות (או "סמא-סמאדהי") הן תוצאה של
טיפוח והגשמה של כל איברי הדרך

המתומנת:

נזירים ,כעת אלמדכם את הסמאדהי הנכון והאצילי ,על מה שתומך בו ותנאיו ההכרחיים .ומהו,
נזירים ,הסמאדהי הנכון והאצילי ,מה תומך בו ומהם תנאיו ההכרחיים? לאמור ,השקפה נכונה,
כוונה נכונה ,דיבור נכון ,פעולה נכונה ,אורח חיים נכון ,מאמץ נכון ותשומת לב נכונה? תודעה
אד ִהי נכון ואצילי עם מה שתומך בו
מאוחדת ואסופה ,המצויידת בשבעת האיברים הללו ,קרויה ַס ַמ ְ
ותנאיו ההכרחיים.
[ .MN III.71ראו גם ]MN I.356-7, SN V.21, AN IV.40, DN II.216-7, DN III.252-3, AN V.212

שנית ,לא ניתן למצוא בסוטות הצהרה מפורשת של הבודהה שהג'האנות מנותקות מחמשת הגירויים החושיים
כפי שטוענת המסורת התהרוואדית .למעשה יש מגוון הצהרות שמקשרות בין השגת הג'האנות לבין תרגול של
תשומת לב לחוויה החושית [למשל ( ]MN I.301, MN III.136אחזור לסוגיה הזאת בהמשך).
שלישית ,מה שמכונה בתהרוואדה (ובמסורות בודהיסטיות מאוחרות יותר) ה"ג'האנות נעדרות הצורה" ( formless
 ,)jhànasאינן מכונות כך אף לא בסּוטה אחת .בסוטות ,ההשגות המדיטטיביות הללו מכונות "ההשגות נעדרות
הצורה" ( )aråpa-samàpattiואינן נקראות "ג'האנות" כלל .יתר על כן ,בעוד הסוטות מצהירות במפורש
ש"ההשגות נעדרות הצורה" אינן מובילות לניבאנה [ ,]MN I 165-6יש בסוטות מגוון הצהרות של הבודהה לפיהן
ארבע הג'האנות משחקות תפקיד מרכזי וחשוב בהתעוררות ,ומהוות חלק מתורתו הייחודית [למשל

DN III.132,

.]SN V.308, MN I.246–7, SN I.48

אם כן ,במאמר זה ,כשאני משתמשת במונח "ג'האנות" ,אני מתייחסת רק לארבע הג'האנות ,בלי לכלול את ארבע
"ההשגות נעדרות הצורה" ,שלהבנתי הן חוויות מדיטטיביות מסוג אחר (ההבדל המרכזי הוא ש"ההשגות נעדרות
הצורה" אכן מנותקות מהחוויה החושית .בנוסף ,את ההשגות הללו למד הבודהה ממוריו לפני ההתעוררות).
לבסוף ,בשום מקום בסוטות ,לא מוזכרת האפשרות שאיזשהו/י ארהנט/ית ישיג/תשיג את השחרור ללא השגה
של ארבע הג'האנות (כלומר האופציה של "ארהנט/ית של תובנה יבשה") .גם זו פרשנות מאוחרת יותר ,שאין לה
סימוכין בסוטות.
בהינתן כל זאת ,הייתי רוצה לבקש מכן/ם– הקוראות והקוראים– להיות פתוחות/ים לאפשרות שמה שהסוטות
ְמכַנוֹת ג'האנות ומה שהמסורת התרוואדית מכנה ג'האנות עשויים להיות שני סוגי חוויה שונים ,שמתרחשים
בעקבות סוגי תרגול שונים  .ההצעה הזאת בשום אופן לא מיועדת לשלול את קיומו של סוג החוויות שהמסורת
התרוואדית מכנה ג'האנות (כלומר ,הספגות מדיטטיבית שמתרחשת בעזרת תרגול של ריכוז חד-נקודתי) .היא רק
מציעה שיתכן והג'האנות של הסוטות ,הן מצבי מדיטציה שונים ממה שהכתבים התהרוואדים מכנים "ג'האנות".
אני מאמינה שהפרשנות שאציע בהמשך ,לגבי אופיין של ארבע הג'האנות כפי שהו מתבטא בסוטות ,תאפשר
לשלב באופן אינטגרלי והרמוני את מצבי המדיטציה הללו עם היבטים אחרים של הדרך ,כמו ביסוס תשומת לב
(סטיפטהאנה ,)satipatthàna ,העמקת התודעה האתית ,ופיתוח של שבעת אברי ההתעוררות (.)bojjhangas
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 .IIהאיכות המשחררת של ארבע הג'האנות והקשר שלהן לתרגול הויפסנא ולהעמקת החוכמה
המשחררת
תחילה ,ברצוני להציג את התיאור הנפוץ של ארבע הג'האנות ,תיאור שמופיע עשרות פעמים בסוטות של הקאנון
הפאלי .תיאור זה מופיע גם כתיאור של האיבר השמיני בדרך בעלת שמונת האיברים – "סמא סמאדהי" (סמאדהי
נכון) ,וגם כתאור השלב האחרון בדרך הדרגתית המובילה אל הניּבאנה:
ומהו ,חבר ,סמאדהי נכון?
לאחר שנטשתי את חמשת המכשולים ,שהם פגמים של התודעה הגורמים להחלשת החוכמה (פַ נְ יַא),
ולאחר שנפרדתי מההשתוקקות להנאות החושים וממצבי תודעה לא-מועילים [אחרים],
נכנסתי ושהיתי בגְ 'הַ אנַה הראשונה[ ,המאופיינת] בשמחה ( )pãtiועוֹנֵג [גופני] ( )sukhaשנולדו
מהבחנה ) (vivekaומלווים במחשבה וחקירה.
לאחר שהמחשבה והחקירה התפוגגו ,נכנסתי ושהיתי בגְ 'הַ אנַה השנייה [שהיא] שמחה ועוֹנֵג [גופני]
שנולדו מיציבות תודעתית ,שקט פנימי ואחדות התודעה ,ללא מחשבה וחקירה.
לאחר שהשמחה התפוגגה ,שהיתי באיזון נפשי (אופקהה) ,מּודע לחלוטין ( ַס ְמפַ ַג'אנה) ובתשּומת-לב
(סטי) וחוויתי עוֹנֵג [גופני] .אז נכנסתי ושהיתי בגְ 'הַ אנַה השלישית שעליה אומרים הראויים" :מאוזן
נפשית ובתשּומת-לב הוא שוהה בעוֹנֵג".
מנטישת [ההשתוקקות] לעוֹנֵג ו[הסלידה] מכְ אֵ ב ,ובעקבות ההיעלמות הקודמת של עצב והנאה,
נכנסתי ושהיתי בגְ'הַ אנַה הרביעית [שהיא] אינה-נעימה-ואינה-כואבת ובה תשּומת הלב והאיזּון
הנפשי מזּוככים".
][SN V.9; SN V.196 .MN III.252

את הניתוח המלא שלי לתהליך הג'האני שמתואר בפסקאות הללו ,תוכלו לקרוא במלואו בספרי ,כאן אציע מספר
דוגמאות חשובות למשמעות המשחררת של כל ג'האנה בתהליך השיחרור וההתעוררות.

הג'האנה הראשונה
אפשר לומר שהכניסה לג'האנה הראשונה היתה רגע מכריע בדרכו של סידהטהה גוטמה  -הבודהה לעתיד .לפי
הכתבים הבודהיסטיים המוקדמים ,לאחר שש שנים של תרגול סגפנות ,נזכר פתאום הבודהה לעתיד (כלומר לפני
שהוא הופך לבודהה) ,שפעם ,בצעירותו ,הוא נכנס ושהה בג'האנה הראשונה באופן ספונטני:
"הבנתי ,שכאשר אבי עבד [בשדה] ,בעודי יושב תחת צלו הקריר של עץ תפוח הוורד ,ולאחר
שנפרדתי מההשתוקקות להנאות החושים וממצבי תודעה לא-מועילים [אחרים] ,נכנסתי ושהיתי
בגְ 'הַ אנַה הראשונה[ ,המאופיינת] בשמחה ועוֹנֵג [גופני] שנולדו מהבחנה ומלווים במחשבה וחקירה.
אז [עלה בתודעתי הרהור זה] :האם זוהי הדרך להתעוררות?" אז ,בעקבות הזיכרון הזה ,הבנתי" :זוהי
הדרך להתעוררות".
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][MN I.246-7

ההיזכרות הזו ,אחרי שנים של עינוי הגוף כסגפן ,הייתה רגע מכונן במסעו הרוחני של הבודהה ,נקודת מפנה שבה
הוא הבין משהו עמוק על הדרך לחופש :מי שרודף אחרי הנאות החושים (אורח חייו עד שעזב את הבית אל היער)
אינו יכול להתעורר ,אך כך גם מי שמענה את הגוף ומנסה להתכחש לו; הגוף אינו האויב .הנאה ,עונג ושמחה
מסוג מסוים ,אינם מכשול בדרך הרוחנית ,כפי שסוברות מסורות סגפניות.
הזיכרון של מה שמכונה "הג'האנה הראשונה" – חוויה שבמרכזה עומדים עונג ושמחה מסוג מסוים  -הוביל את
סידהטהה גוטמה להבנה עמוקה שיש עונג גופני ושמחה מנטלית שאינם מבוססים על הנאה חושית והם חשובים
לשחרור התודעה .עונג ושמחה אלה נובעים מהתרגול עצמו :מוויתור על הלא-מיטיב ומראייה חודרת ,ולכן אין
צורך לחשוש מהם ,אלא להפך ,להכיר אותם מקרוב ולשהות בהם.
לאור הזיכרון הזה ,מחליט סידהטהה גוטמה לנטוש את התרגולים הסגפניים ,את המורים שפגש (שלימדו אותו גם
את ארבע "ההשגות נעדרות הצורה") ואת חבריו הסגפנים לדרך .הוא מחליט לאכול ולהתחזק ,ולחפש מקום
מתאים לתרגול המדיטציה ,כפי שהוא מבין אותו כעת אחרי היזכרות זו בג'האנה הראשונה .ב"דרשה על הפחד
והאימה" מספר הבודהה ,שלאחר שנדד למה שמכונה היום בודהגאיה ,ומצא מקום מתאים לתרגול ,הוא התיישב
למדיטציה .אז ,לאחר שהחיוניות התעוררה בו ותשומת הלב התבססה ,כשגופו רגוע ותודעתו יציבה ואסופה ,הוא
נכנס ושהה שוב בג'האנה הראשונה ,ואז נכנס ושהה גם בג'האנה השנייה ,השלישית והרביעית .כך ,כשתודעתו
צלולה ,בהירה ,ללא רבב ,ללא דופי ,גמישה ,נעתרת ,איתנה ויציבה ,היא משתחררת מכל היאחזות והוא הופך
לבודהה – "זה שהתעורר" .אז הוא יודע באופן ישיר" :חוסלה [אפשרות] הלידה [הנוספת] ,התרגול הרוחני הגיע

אל סופו ,מה שיש לעשותו נעשה ,שוב לא אחזור לכאן" [.]MN I.21-23

2

במילים אחרות ,סידהטהה גוטמה מתעורר לאחר השגת ארבע הג'האנות.
אם ההתעוררות של הבודהה התרחשה לאחר השגת ארבע הג'האנות (ההתעוררות עצמה אינה "ג'האנה" ,מאחר
וגם הג'האנות הן מצבים מותנים וארעיים) ,איך ניתן ללכת בעקבותיו? מה מטה ( )inclineאת התודעה אל השגת
הג'האנות כפי שמציין הציטוט הפותח את המאמר? איך "נכנסים ושוהים" בג'האנה הראשונה?

הכניסה לג'האנה הראשונה
ב [SN V.198] Indriya-vibhanga Sutta -הבודהה מסביר שעל מנת להיכנס לג'האנה הראשונה ,התודעה צריכה
לשחרר ולהרפות ( )vossagaמצבי תודעה לא מיטיבים ( .)akusalehi-dhammehiגם בתיאור שקראנו למעלה ,על
ההיזכרות של הבודהה בג'האנה הראשונה ,נאמר בפשטות כך:
"לאחר שנטשתי את חמשת המכשולים ,שהם פגמים של התודעה הגורמים להחלשת החוכמה
(פַ נְ יַא) ,ולאחר שנפרדתי מההשתוקקות להנאות החושים ( ַקאמה) וממצבי תודעה לא-מועילים
[אחרים] ,נכנסתי ושהיתי בגְ 'הַ אנַה הראשונה".

2

קרן ארבל ,דברי הבודהה :תרגומים מתוך הכתבים הבודהיסטים המוקדמים (ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב על שם חיים
רובין ,)2017 ,עמ' .371
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כלומר ,בג'האנה הראשונה ,התודעה נוטשת את מה שמכונה "חמשת המכשולים" (או מה שמכונה בבודהיזם
המערבי "חמשת האורחים" :השתוקקות להנאות חושים ,סלידה או התנגדות ,קהות ועייפות ,אי שקט ,דאגה
וספק מעכב) ו"נפרדת" משאר מצבי התודעה לא-מיטיבים (במילים אחרות ,כל מה שאינו נמצא תחת הקטגוריה
של "חמשת המכשולים" כמו קנאה ,יהירות ,חרדה וכדומה) [ .]MN III.136כלומר ,הבודהה מתאר את הג'האנה
הראשונה כמצב מדיטטיבי שניתן להיכנס אליו ולחוות אותו רק כאשר התודעה מרפה מכל מה שאינו מיטיב
וחוסם את הראייה הצלולה.
הפרשנות הזאת של הכניסה לג'האנה הראשונה ,שונה באופן מהותי מהאופן שבודהגהוסה – הפרשן החשוב של
מסורת התרוואדה  -מתאר את הכניסה אליה .בודגהוסה  -בשונה מהסוטות  -רואה את "חמשת המכשולים",
בראש ובראשונה ,כמה שמעכב וחוסם את יכולת הריכוז החד-נקודתי ,מכיוון שחמשת המכשולים ,מבחינתו ,הם
מצבי תודעה שלא מאפשרים לתודעה להתרכז באובייקט המדיטציה ].[Vism IV.104-5
אולם ,בשונה מתפיסה זו של בודהגוסה ,הבודהה מצהיר בסוטות רבות ,שחמשת המכשולים הם מחסום בפני
ראיה נכוחה של טבע החוויה ,ולא מחסום בפני ריכוז בלבד .כלומר ,חמשת המכשולים הם הסיבה והתנאי להעדר
ידיעה וראיה צלולה ( .[MN I.323; SN V.97; MN I.276; SN V.127] )nana-dassanaהבודהה מוסיף ומציין שחמשת
המכשולים הם מה שחוסם או מונע מהחוכמה המשחררת (פַ ְניַא) להופיע ,ולפיכך ,מונעים את השגת השחרור

[SN

] . V.92הוא אינו מתייחס אליהם כמה שמונע את ה"ריכוז החד נקודתי" .יתר על כן ,המונחים "שחרור" ()vossaga
ו"נטישה" ( - )pahànaשמופיעים בתיאורי הכניסה לג'האנה הראשונה  -מופיעים בסוטות בהקשר מאוד ברור:
שחרור של מצבי התודעה הלא מיטיבים מתוך ראייה חודרת (ויפסנא) [ראו לדוגמהMN I.60; MN III.4; SN :
.]IV.7
כלומר ,הכניסה לג'האנה הראשונה ,היא התוצאה של הבשלת תרגול של ראייה חודרת ,משמע ,הפרי של התובנה
העמוקה ,שאין טעם להזין את הלא מיטיב ולהיאחז בו; שמצבי תודעה אלו חוסמים את החוכמה והחופש .כלומר,
הכניסה לג'האנה הראשונה היא הפרי של אי-היאחזות ,של ( letting goהתרגום ל vossaga-באנגלית) .זאת בשונה
מהפרשנות התהרוואדית ,שרואה את השגת הג'האנה הראשונה ,כתוצאה של ריכוז באובייקט אחד ללא קשר
לפיתוח תובנה או חוכמה.
*
לסיום הנקודה הזו ,חשוב לשים לב ,לשימוש של הבודהה בתיאור "נכנסתי ושהיתי" ביחס לכל אחת מארבע
הג'האנות .כלומר ,ארבע הג'האנות הן לא מצבים רגעיים ,אלא מצבים תודעתיים-גופניים ,בהם המתרגל/ת שוהה
לפרק זמן משמעותי ,במצב תודעה מיטיב לחלוטין .זה לא דבר של מה בכך .שהייה במצב גוף-תודעה כזה,
מאפשרת למתרגל/ת להיות במגע אינטימי עם תודעה מיטיבה וצלולה ,לפרק זמן שיכול לאפשר טרנספורמציה
בהתניות עמוקות.
כלומר ,השהייה בארבע הג'האנות (או בכל אחת מהן) אינה אירוע רגעי של מצב תודעה מיטיב (שכולנו חוות/ים
במהלך היומיום) ,אלא חוויה של רצף רגעי תודעה מיטיבים ,חוויה שמרווה את התודעה והגוף ,תחילה בסוג
מסוים של עונג ושמחה (על כך בהמשך) ,ולאחר מכן בהבחנה מלאה ,תשומת לב ואיזון נפשי מזוככים"
( .)parisuddhiכפי שאטען בהמשך ,שהייה לאורך זמן בתודעה שבה הבחנה מלאה ,תשומת לב ואיזון נפשי
מבוססים ובשלים ,היא זו שמאפשרת למתרגל/ת להתבונן על החוויה בבהירות ובצלילות רבה יותר מאשר לפני
כן (כלומר לפני השגת הג'האנות) .זאת משום שהתודעה חופשית ממה שמערפל אותה ומונע ממנה לראות
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בבהירות את טבע התופעות; היא חופשיה מהתגובות הלא-מיטיבות ,מהפרשנות המחשבתית האוטומטית
ומהתפיסות המסולפות שמאפיינות תודעה רגילה.
*
האם הכניסה לג'האנה הראשונה פירושה התנתקות מוחלטת מהחוויה החושית ,כפי שטוענת הפרשנות
התהרוואדית?
המסורת התהרוואדית מתארת את ארבע הג'האנות כהשגות מדיטטיביות בהן המודט/ת מנותק/ת מהחוויה
החושית ,כהיספגות באובייקט המדיטציה שמנתקת את התודעה מכל הרשמים החושיים (כלומר ,מראייה ,שמיעה,
תחושה ,טעם וכדומה) .זאת הסיבה שניתן לראות את התרגום " – absorptionהיספגות"  -בספרים על ג'האנות
שמושפעים מהפרשנות התהרוואדית.
אם הג'האנות הן אכן מצבים מדיטטיבים המנותקים מהחוויה החושית ,הייתי מצפה שהבודהה יצהיר בבירור
בסוטה כלשהי ,שהמודט/ת תהיה ( )1מנותק/ת מחמשת היכולות ( ,)indriyaמונח שמתייחס בסוטות לחמשת
אברי החושים ,או ( )2מנותק/ת משנים עשר מרחבי החושים ( ,)ayatanasמונח המציין את החושים ומושאיהם
התואמים או ( )3מנותק/ת מ"חמשת הפתילים של ההנאה החושית" ( ,)panca-kama-gunaדהיינו הצורות,
הצלילים ,הניחוחות ,הטעמים ותחושות הגוף .אך למרבה העניין ,אין שום דרשה שבה הבודהה מציין זאת .להפך,
הבודהה פשוט מצהיר שעם הכניסה לג'האנה הראשונה ,כפי שראינו קודם לכן ,המתרגל/ת נפרדת מההשתוקקות
להנאות החושים ("קאמה" בפאלי) ,וממצבי תודעה לא-מיטיבים אחרים (.)Arbel, 94-5
"קאמה" ( )kamaהוא מונח חשוב בהוראתו של הבודהה והוא אינו מתאר את מושאי החושים ,כלומר הצורות,
הצלילים ,הניחוחות ,הטעמים ותחושות הגוף (אלו הם ה ,)panca-kama-guna -אלא את ההשתוקקות להם.
הבודהה מצהיר בבירור רב כי:
"מחשבת ההשתוקקות באדם היא קאמה,
לא תענוגות החושים הנפלאים [המצויים] בעולם.
מחשבת ההשתוקקות באדם היא קאמה.
[הדברים] הנפלאים נותרים באשר הם בעולם,
בעוד החכמים נוטשים את תשוקתם [אליהם]".
][AN III.411

משמע ,כשה מתרגלת נכנסת לג'האנה הראשונה ,היא לא מנותקת מהחוויה החושית ,אלא משוחררת מהתגובות
הלא-מיטיבות לחוויה .תודעה המשוחררת מהתגובות הלא מיטיבות לחוויה ,מולידה עונג ושמחה מסוג אחר -
עונג ושמחה שאינם קשורים להנאות החושים או להשגתן .הבודהה מכנה את העונג ( )sukhaוהשמחה ()piti
הללו "לא ארציים" ( )niràmisaומסביר שאלו הם העונג והשמחה שמופיעים בג'האנות .במילים אחרות ,שהייה
בחוויה ללא התגובות הלא-מיטיבות כמו השתוקקות ,סלידה ,השוואה וכולי ,מאפשרת לתודעה למצוא עונג לא
בהנאות חושיות ,אלא בעונג הנובע משמיטת הלא מיטיב [ ,]SN IV.236עונג הנובע מנוכחות; זוהי שמחת
השחרור ,שמחת הצלילות ,שמחה שאינה מותנת באובייקט זה או אחר ).(Arbel, p.51-2, 58-60
הנקודה האחרונה נוגעת בממד חשוב של חווית הג'האנה הראשונה (ושתי הבאות) ,וקשורה להיזכרות של הבודהה
בג'האנה הראשונה בעודו סגפן :ישנם "שמחה ועונג לא ארציים" ( )niràmisaשהם חלק חשוב ומשמעותי מהדרך
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לשחרור התודעה .כפי שראינו למעלה ,רגע ההיזכרות של סידהטהה הסגפן בחוויה של הג'האנה הראשונה
בצעירותו ,היווה נקודת מפנה בדרכו .זה היה הרגע בו הוא הבין ,אחרי שנים של סגפנות ( ,)tapasשהוא לא צריך
לפחד מכל סוגי העונג והשמחה כפי שעשה כסגפן .הוא הבין שיש שמחה ועונג שמובילים להתעוררות ,ולא
מחזקים או מגבירים את ההשתוקקות .הבודהה כינה את הסוג הזה של העונג והשמחה "העונג של הוויתור ,של
ההבחנה ,של השלווה ,של ההתעוררות" []DN III.131-2 ;MN I.454 ;MN III.233-4
ביחס לעונג ושמחה אלו הכריז הבודהה" :אני אומר שיש לשאוף לחוות את הסוג זה של העונג[ ,את הסוג הזה של
העונג] יש לפתח ולטפח ,ואין צורך לפחד ממנו כלל" [.]MN III.233-4&MN I.464
כדי להבין את החשיבות המשחררת של עונג ושמחה מסוג זה ,חשובה ההבנה וההבחנה ,שתודעה הכלואה
בהיאחזות ,כעס ,קנאה וכדומה ,מלווה על פי רוב בחוויה גופנית של מתח ,עומס ואפילו כאב .מצד שני ,תודעה
רגועה ,שלווה ומלאת שמחה משתקפת גם בגוף רגוע ונינוח .הנינוחות המנטלית והפיזית הזאת ,מאפשרת
לתודעה לראות ביתר בהירות את טבע התופעות ,מאחר והתודעה לא אחוזה בתגובות ובנטיות לא מיטיבות
ובדפוסי גוף כואבים .יש אם כן עונג ושמחה שמגלמים תודעה צלולה ומסייעים בשחרור התודעה מהיצמדות
והיאחזות .ההבנה של הבודהה הייתה שהדרך לשחרור חייבת לעבור דרך הסוג הזה של עונג גופני ושמחה מנטלית
[.]Arbel, 58
ב  Culadukkhakkhandha Suttaהבודהה מוסיף ומבהיר לנו מהו הכוח המשחרר של השמחה והעונג הללו:
גם אם תלמיד אצילי כבר ראה נכוחה ,בחוכמה הולמת ,איך הנאות החושים מעניקות רק מעט
סיפוק והרבה אי שקט ותסכול ,וכמה רבה הסכנה [בהיאחזות] בהן ,הוא (עדיין) ממשיך ללכת שבי
אחרי ההנאה החושית .כל עוד לא השיג שמחה [מנטלית] ועונג [גופני] שאינם קשורים להנאות
החושים ,שאינם קשורים למצבי תודעה לא-מיטיבים ,או [מצב] שלווה נעלה יותר ,ההנאות החושיות
עדיין עלולות לפתות אותו".
][MN I.91

הקטע הזה מתאר בצורה מעניינת את מערכת היחסים בין חוכמה ושחרור .הבודהה אומר באופן ברור ש"ראייה
נכוחה עם חוכמה הולמת של הדברים כהוויתם" אינה מספיקה כדי שהתודעה תתפכח מאשלייתה ומהיקסמותה
מההנאה שנובעת מהנאות החושים .כדי שהתודעה תפסיק להיות במרדף אחר הנאות חושיות ארעיות (הנטייה
הטבעית של התודעה הלא-ערה) ,דרושה חוויה אחרת ,ומשמעותית ,שתשחרר את התודעה מההיקסמות כלפי
הנאה ומעונג שנובעים מהנאות החושים  .בדרשה זו הבודהה אומר לנו בבירור ,שרק באמצעות שהייה בחוויה של
עונג ושמחה מסוג אחר – עונג ושמחה שאינם קשורים להנאה מאובייקט חושי מענג – התודעה מצליחה לשחרר
את היקסמותה מההשתוקקות המושרשת להנאות החושים ולמצוא "מפלט" אחר – כזה שאינו מותנה בהשגת
הנאות חושיות כאלה ואחרות ,אלא נובע מנוכחות ומאי היאחזות.
אפשר אם כן לומר ,שההבנה הקוגניטיבית שההנאות החושיות הן ארעיות ,ושהן לא מובילות לאושר אמתי ויציב,
יכולה להיות גורם מאיץ ומשמעותי בדרך הרוחנית ,אבל אינה יכולה להתמיר נטיות מושרשות היטב .כדי
שיתרחש שינוי עמוק יותר ,אומר הבודהה – כדי להתמיר את הדפוסים העמוקים של השתוקקות להנאות
החושים (ה"מכשול" הראשון) – יש צורך לחוות חוויה גופנית ומנטלית של שמחה ועונג מסוג אחר ,חוויה
שמאפשרת לתודעה לזנוח את ההשתוקקות להנאות החושים ולהתרווח בהנאה מיטיבה של תודעה בהירה
וצלולה [ .]Arbel, p.63העונג והשמחה הללו הם העונג והשמחה שנחווים בארבע הג'האנות:
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"[ארבע הג'האנות] הם ארבעה סוגי הוויה המוקדשים להנאה ושהם מועילים לחלוטין להתפכחות
מההיקסמות ,לאי-השתוקקות ,להפסקה ,לשלווה ,לידיעה המיוחדת ,להתעוררות המלאה ,לנִ יּבַ אנה".
][DN III.132

אולם ,אף שכולנו חוות וחווים רגעים של עונג ושמחה "לא ארציים" בחיינו ,כלומר ,עונג ושמחה שיכולים להיות
דומים לשמחה ולעונג הג'האניים ,על פי רוב ,אלו רגעים חטופים וחולפים .רגעי השמחה "הלא-ארצית" הללו ,לא
מסוגלים לרופף את ההשתוקקות להנאות החושים וההיאחזות בהן ,מאחר והם רגעים קצרים .לעומת זאת,
הג'האנות הן השגות שהמתרגל/ת "נכנס/ת לתוכן ושוהה בהן" ( .)upasampajja viharatiכלומר ,המתרגלת
שוכנת ,או מוטב לומר ,חווה באופן עמוק" ,איך זה להיות בתוך" סוג כזה של עונג ושמחה ,שנובעים מראייה
צלולה ומ letting go-למשך פרק זמן .חוויה כוללת כזאת ,שמרווה את הגוף ואת התודעה כאחד ,מאפשרת
למתרגל/ת לחוות באופן מלא ואינטימי אופן קיום אחר ,שונה מאוד מהחוויה הרגילה .הידיעה הישירה
והאינטימית ,שיש סוג של עונג מיטיב שאינו תלוי בחוויה חושית נעימה – אלא בשחרור מהלא מיטיב – היא
הדרך לעקור את הנטייה המושרשת עמוק ,להחשיב את הנאות החושים לחוויה המספקת ביותר [.]Arbel, p. 67
חשוב להבחין כאן שהבודהה מדבר על חווית עונג גופני ושמחה מנטלית ,לא רק כפרי התרגול ,אלא כחלק מרכזי
מהתרגול עצמו  -כחלק מהדרך לחופש ולהתעוררות.
אני רוצה להציע שהעמקת התרגול מתאפשרת לא רק משמיטת הלא מיטיב ,אלא מתוך תשומת הלב וההתכוונות
לעונג ולשמחה שנובעים מתוך אי היאחזות ,מ .letting go -התרגול מעמיק מתוך ההזנה של העונג והשמחה
הללו ,מאחר והם מזינים את התודעה המיטיבה והנינוחה ,ומתנים את הופעת שאר האיכויות המשחררות
(השמחה הג'האנית היא אחד מ"איברי התעוררות" ולכן חלק מהאיכויות שמטות את התודעה אל החופש) .במילים
אחרות ,השהייה בתודעה שספוגה בעונג ושמחה מיטיבים ,מעמיקה את היכולת להרפות עוד יותר מהיאחזות,
ולהתרווח בחוויה כפי שהיא .תודעה מיטיבה ונינוחה יכולה לראות ביתר בהירות את טבע החוויה ,שכן התודעה
פחות ופחות מותנית בתגובות אוטומטיות לא מיטיבות.

הג'האנה השנייה
למעבר מהג'האנה הראשונה לשניה יש ממד משחרר חשוב .לפי התיאור של התהליך הג'האני ,הכניסה לג'האנה
השנייה ,מסמנת את הדממתו של המרכיב הפרשני והמושגי של התודעה (השמחה והעונג של הג'האנה הראשונה
ממשיכים גם בחוויה של הג'האנה השנייה ,אולם בג'האנה הראשונה ,האספקט המחשבתי-מושגי עדיין פועל,
בשונה משלוש הג'האנות הבאות) 3.הפסקת החשיבה הדיסקורסיבית ( vitakkaו )vicara-במצב מדיטטיבי זה,
מובנת לרוב במסורת הבודהיסטית ,כתוצאה של ריכוז חד נקודתי ,ריכוז שאינו מאפשר למחשבות להתעורר,
מאחר והתודעה "רתומה" לאובייקט אחד .אולם ב Dantabhuni Sutta -הבודהה מתאר תהליך אחר – כזה
המקשר את תרגול ביסוס תשומת הלב ( )satipatthanaעם הדממת החשיבה הדיסקורסיבית ,במעבר מהג'האנה
הראשונה לשנייה:

3

התפיסה (סַ נְ ַיא בפאלי) נוכחת בכל הג'האנות והיא מרכיב חשוב בביסוס הבחנה מלאה ותשומת לב .הבודהה מתייחס לתפיסה
בג'האנות כתפיסה אמיתית ( )saccaועדינה (.]DN I.182-3[ )sukhuma
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[ב]וא ,נזיר ,שהה בהתבוננות בגוף כגוף אבל [נטוש] את המחשבות הקשורות לגוף; שהה
בהתבוננות בתחושות כתחושות אבל [נטוש] את המחשבות הקשורות לתחושות; שהה בהתבוננות
בתודעה כתודעה אבל [נטוש] את המחשבות הקשורות לתודעה; שהה בהתבוננות בתופעות
כתופעות אבל [נטוש] את המחשבות הקשורות לתופעות .עם הדממת המחשבות וההרהורים
[באופן הזה] הוא נכנס ושוהה בג'האנה השניה.
][MN III.136

הסוטה הזאת מבטאת מאוד בבירור את העובדה שאפשר וצריך ,כחלק מתרגול הוויפסנא ,להתבונן בחוויה בעת
השהות בג'האנות .הסוטה הזו גם מבהירה איך מתרחש המעבר בין הג'האנה הראשונה לשנייה :כשהמתרגל/ת לא
מגיב/ה לחוויה בהשתוקקות וסלידה ולא מזדהה אתה באמצעות החשיבה והפרשנות (על הגוף ,על התחושות ,על
מצב התודעה ועל התכנים המנטליים) ,המחשבות דועכות באופן ספונטני מתוך אי ההיאחזות בהן .אז המתרגל/ת
נכנס/ת בטבעיות אל הג'האנה השנייה.
בנקודה זו חשוב לומר ,שכל מי שתרגל/ה מדיטציית תשומת לב ,ויפסנא ,שמעה לעתים קרובות שתהליך החשיבה
הוא לא הבעיה ,משום שמקור הסבל המנטלי הוא ההזדהות עם המחשבות וההיאחזות בהן .בתרגול ויפסנא,
ההנחיות הן להתבונן בטבען הארעי ונטול-הממשות של המחשבות ,ובה בעת ,באופן בו המחשבות מתוחזקות
למעשה על ידי הזדהותנו המתמשכת עם תוכנן.
עם זאת ,חשוב לומר שגם אם המחשבות הן לא "הבעיה" ,ואף שחשיבה דיסקורסיבית היא שימושית בשלבים
הראשוניים של פיתוח החוכמה המשחררת ,יש לה גם חסרונות רציניים – חשיבה אינה המציאות; חשיבה היא
תהליך שמתווך ויוצר מציאות .גם כאשר החשיבה שלנו מיטיבה ,ערכה המשחרר הוא יחסי בלבד [למשל SN
 ,]II.66זאת כיוון שהחשיבה היא מה שמתחזק את תחושת העצמי ,לפחות את התחושה הגסה של "אני" ו"שלי".
אפשר לומר ש" :זה אני"" ,זה שלי" ,או "זה העצמי שלי" (האופן בו הבודהה מנסח את תפיסת העצמי) הם
מחשבות.
דעיכת תהליך החשיבה ,מתוך טיפוח של תשומת לב לחוויה הנוכחת ושמיטת הפרשנות עליה ,היא בעצם הגשמה
של התרופפות ההיאחזות במחשבות ( ;)Ud.34כלומר ,הדממתה של הפרשנות המחשבתית על החוויה ,מושגת
באמצעות נטישת ההזדהות עם תוכן המחשבות מתוך ההבנה של חוסר הממשות שלהן .כשהמחשבות מודממות
באופן זה (בניגוד להדממתן באמצעות תרגול נמרץ של ריכוז באובייקט אחד) ,יש ערך משחרר להיפסקותן מאחר
והמתרגל/ת לומדת משהו חשוב על טבען של המחשבות :המחשבות מוזנות על ידי היאחזות; הן ריקות מקיום
עצמאי [ראו למשל .]AN II.14
יתר על כן ,חוויית ההיפסקות של החשיבה ,במעבר מהג'האנה הראשונה אל השנייה ,מאפשרת למתרגל/ת לראות
באופן ישיר מה קורה כאשר התודעה מפסיקה לפרש את מה שנוכח .חוויית ההיפסקות של החשיבה מאפשרת
למתרגל/ת לראות איך תחושת העצמי מתוחזקת על ידי החשיבה ,ואיך תחושה זו ריקה מקיום עצמאי .היינו,
תחושת העצמי אינה יותר מהבנייה מנטלית – פבריקציה (כלומר היא נבנית מתוך היאחזות במחשבה ,תפיסה,
עמדה ,תחושה ,נטייה וכדומה ואינה "דבר" העומד בפני עצמו).
בנוסף ,הצלילות והשקט של חוויית הג'האנה השנייה ,מאפשרת למתרגל/ת להתבונן בחוויה בבהירות רבה יותר
מאשר בג'האנה הראשונה ,כיוון שיש פחות תהליכים מנטליים אוטומטיים שמגיבים לחוויה ,ובפרט ,פחות
תהליכים קוגניטיביים שמפרשים את החוויה ושלוקחים בעלות עליה ("זה אני") ומערפלים את הראייה הצלולה.
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אפשר לומר גם ,שהדממתו של תהליך החשיבה בזמן השהייה בג'האנות השנייה עד הרביעית ,לא רק מרופף את
הנטייה לפרשנות אוטומטית של החוויה ("לחשוב על הגוף ,לחשוב על התחושות" וכדומה) ,אלא גם מרופף את
ההיאחזות וההיקסמות מהמחשבות עצמן ואת ההזדהות עם "החושב/ת" ( .)thinkerאחרי שראינו ישירות את
התהוותה והיפסקותה של החשיבה ,וה"חושב/ת" ,ואת הקשר בינם לבין הופעת תחושת העצמי ,כבר לא יהיה
לחשיבה ככלל  -ולמחשבות על העצמי בפרט  -אותו כוח מתעתע עלינו ,כאשר החשיבה חוזרת לפעולה הרגילה
שלה [.]Arbel, 87-9
הערך המשחרר של הדממת החשיבה ,קשור גם לאיכויות שיכולות "להפציע" ,כאשר החשיבה הדיסקורסיבית

מּודמֶ מֶ ת ,כלומר :האיכות של הסמאדהי (תודעה אסופה ולא מוסחת) ,האיכות של שקט פנימי ( ajjhattaü
ְ
 )sampasàdanaüוהאיכות שהבודהה מכנה "אחדות התודעה" (.)ekodibhàva
ה Satipatthana Samyutta -מאירה את חשיבותן של האיכויות הללו בהעמקת תרגול הוויפסנא ,כלומר ,תרגול
של ביסוס תשומת הלב למה שנוכח כדי לפתח חוכמה ביחס לטבען של התופעות:
בואו חברים ,שהו בהתבוננות בגוף כגוף ,במרץ ,במודעות מלאה ,בתודעה בהירה ומאוחדת ,בשקט
פנימי ועם אחדות התודעה ,על מנת לדעת את הגוף כהוויתו .שהו בהתבוננות בתחושה כתחושה...
שהו בהתבוננות בתודעה כתודעה ...שהו בהתבוננות בתופעות כתופעות ,במרץ ,במודעות מלאה,
בתודעה בהירה ומאוחדת ,בשקט פנימי ועם אחדות התודעה ,על מנת לדעת את התופעות כהוויתן.
][SN V. 144

בסוטה הזאת ,הבודהה מצהיר שעל מנת להבין התופעות כהוויתן ,על התודעה להיות שקטה ,מאוחדת ובהירה,
עליה להיות "בעלת טבע אחד" ( .)ekodibhutaאני מציעה שהתיאור הזה מכוון לקרבה ואינטימיות עם החוויה
הנוכחת – "היות-אחת-עם"  -מה שאנו חוות ,ללא הפרשנות האוטומטית של המחשבות" .היות-אחד-עם" החוויה,
אין פירושה השתקעות או היספגות ( )absorptionכפי שמובן במסורת התהרוואדית ,אלא מגע קרוב עם מה
שנוכח בחוויה ,ללא הפרשנות המחשבתית והתגובות המנטליות של השתוקקות ,סלידה ,אי שקט וכדומה [ Arbel,
.]96-7
לכן אני מציעה בהקשר הזה ,להבין את ה"סמאדהי" ,כמודעות ( )awarenessרחבה ( ,)spaciousיציבה ואינטימית
עם החוויה ,מודעות שאינה מוסחת ממה שמתרחש ואינה מפרשת את מה שנוכח מחשבתית 4.הבנה של
הסמאדהי באופן הזה (בשונה מההבנה של הסמאדהי כריכוז באובייקט אחד) ,מאפשרת לנו לראות ,איך על פי
חזונן של הסוטות ,תרגול הסטיפטהאנה (תרגול תשומת לב והתבוננות חודרת) והשגת הג'האנות ,ארוגים זה בזה
באופן הרמוני בדרך המדיטטיבית ,ואינם שתי פרקטיקות מדיטטיביות שונות עם מטרות שונות.

הג'האנות השלישית והרביעית

Broad field of awareness, knowing but non-discursive.
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"לאחר שהשמחה התפוגגה ,שהיתי באיזון נפשי (אופקהה) ,מּודע לחלוטין ( ַס ְמפַ ַג'אנה) ובתשּומת-לב
(סטי) וחוויתי עוֹנֵג [גופני] .אז נכנסתי ושהיתי בגְ 'הַ אנַה השלישית שעליה אומרים הראויים" :מאוזן
נפשית ובתשּומת-לב הוא שוהה בעוֹנֵג ".
מנטישת [ההשתוקקות] לעוֹנֵג ו[הסלידה] מכְ אֵ ב ,ובעקבות ההיעלמות הקודמת של עצב והנאה,
נכנסתי ושהיתי בגְ'הַ אנַה הרביעית [שהיא] אינה-נעימה-ואינה-כואבת ובה תשּומת הלב והאיזּון
הנפשי מזּוככים".
במאמר זה אתייחס לג'האנות השלישית והרביעית יחד ,שכן אני חושבת שאיכות התודעה הייחודית של הג'האנה
הרביעית ,מתחילה בעצם להתבסס כבר בג'האנה השלישית .אפשר לומר ששני המצבים המדיטטיביים הללו יחד,
מבטאים את ההתבססות וההגשמה של שלוש איכויות חשובות :הבחנה מלאה ( ,)sampajanaתשומת לב ()sati
ואיזון נפשי (( )upekkhaשימו לב שאלו שלוש האיכות החשובות בתרגול ויפסנא ,כאשר שתי האחרונות שייכות
"רשמית" ל"איברי ההתעוררות" (.))bojjhangas

5

ה  Pathamahuneyya Sutta-מעניקה לנו תיאור מאיר עיניים של תודעה בה הבחנה מלאה ,תשומת לב ואיזון
נפשי הבשילו במלואם ,ומה המשמעות המשחררת של שלוש האיכויות האלה:
"נזירים ,בהקשר הזה ,נזיר ,בראותו צורה עם העין ,הוא אינו מתלהב ואינו מדוכדך; במקום זאת הוא
שוהה באיזון נפשי ,בתשומת לב ובהבחנה מלאה .בשומעו צליל עם האוזן ;...בהריחו ריח עם
האף ;....בטעמו טעם עם הלשון ;...בנוגעו בדבר כלשהו בגוף ;...ובתפיסתו תופעה מנטלית עם
התודעה ,הוא אינו מתלהב ואינו מדוכדך; במקום זאת הוא שוהה באיזון נפשי ,בתשומת לב
ובהבחנה מלאה .נזירים ,נזיר שניחן בששת הדברים הללו ראוי למענקים ,ראוי למתנות ,ראוי
לתרומה ,ראוי לכבוד ,אין שני לו ,הוא שדה המידה הטובה של העולם".
][AN III.279

אף שהדרשה לא מצהירה בפירוש שמדובר כאן על הג'האנה השלישית ,ניתן לראות בבירור ,מאופן הניסוח בה,
שזהו בעצם תיאור של מצב מדיטטיבי זה .התי3אור מצביע על כך ,שההתבססות וההבשלה של הבחנה מלאה,
תשומת הלב ואיזון נפשי  -בזרם תודעה מיטיב ונטול חשיבה דיסקורסיבית  -מאפשרות לתודעה לא להיות
מותנית באופן הרגיל .כלומר ,התודעה אינה מותנית בתנועות תגובתיות שמייצרות דוקהה ומסלפות את התפיסה,
ולכן הופכת למשכן אצילי ( ,)ennobling dwellingמשכן משחרר.
במילים אחרות ,כשהתגובתיות המורגלת של השתוקקות וסלידה (ההיבטים הפעילים של הבורות) נעדרת
מהתודעה בזמן השהייה בג'האנות ,כשהתודעה חופשיה מפרשנות מחשבתית של החוויה ,התודעה פוגשת את כל
מה שמופיע בששת החושים בתשומת לב ,הבחנה מלאה ואיזון נפשי עמוק .כלומר ,שלוש האיכויות הללו מגלמות
תודעה חכמה ( :)wise awarenessתודעה שיודעת את טבען של התופעות השונות באופן צלול ,ולפיכך נותרת
באיזון נפשי עמוק לנוכח כל מה שמופיע .במצב צלול ויציב זה ,המודט/ת חווה את העולם החושי ללא היאחזות
או הזדהות עם זרם התופעות המשתנה .זוהי ,בעיני ,התגלמות החוכמה כ"מודעות-חכמה" :חוכמה במובן של

 5בספר ישפרק על רשימת שבעת איברי ההתעוררות (ּב ֹוגְ 'הַ נְ גה) והביסוס וההגשמה שלהם בתהליך הג'האני .כאן לא התייחסתי כלל
לנושא זה.
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מערכת יחסים חכמה ומשחררת ( )wise relationshipכלפי החוויה המשתנה .זאת בשונה מההבנה של החוכמה
(פַ נְ יַא) כתוכן מסוים בתודעה.
כלומר ,התוכן של החוויה לא באמת חשוב על מנת שהתודעה תשתחרר .מה שחשוב הוא העמדה המנטלית
שפוגשת כל "תוכן"  -קוגניטיבי ,ריגשי וגופני  -בחוכמה ,כלומר ,ללא היאחזות והזדהות .הג'האנות השלישית
והרביעית הן בעצם הגשמה של תודעה שאינה נאחזת ,תודעה שמגשימה את הבנת שלושת המאפיינים של כל
התופעות :שכל חוויה היא ארעית ומותנית (ַא ִניצ'ה) ,ולכן אף תופעה אינה מהימנה (( )reliableדוקהה) ולא ניתן
להתייחס לשום חוויה או תופעה (חיצונית או פנימית) כ"אני"" ,שלי" או "עצמי" במובן של עצמיות קבועה
ונפרדת (ַאנַטַ א).
במילים אחרות ,הג'האנות השלישית והרביעית ,מגלמות ( )embodyחוכמה; מגלמות עמדה מנטלית חכמה כלפי
כל תופעה או תוכן שנוכח בחוויה; מגלמות שחרור באמצעות אי היאחזות לפרק זמן מסוים.

הג'האנה הרביעית כ"שבירת הבורות"
בשיחה מתוך ה  Sutta Nipataהבודהה מצהיר כי פירוק ( )de-conditioningועקירת ההתניות העמוקות של
הבורות (ַאוִ י ַג'א) מתאפשרים בג'האנה הרביעית באמצעות ההגשמה המלאה של תשומת הלב והאיזון הנפשי
ש"מזוככים" או "מטוהרים" ( )parisuddhiבמצב מדיטטיבי זה .בדרשה זו ,הפרוש אּו ַדא ַיה ,שואל את הבודהה על
טבע השחרור .הוא מבקש ממנו במיוחד להסביר את "שבירת הבורות" אצל "מי שהשיג את הג'האנה ,זה שיושב
[במדיטציה] ,חופשי מן המזהמים" ( .)jhayinirajamasinamבמענה לשאלתו של אּו ַדא ַיה ,הבודהה מצהיר כך:
"נטישת ההשתוקקות להנאות החושים ,אמר המבורך לאּו ַדא ַיה ,כמו גם נטישת האי שקט
והתפוגגות העצלות ומכשול הדאגה ,אני אומר [לך] ,השחרור באמצעות הידיעה השלמה ,שבירת
הבורות ,אינם אלא תשומת הלב והאיזון הנפשי המזוככים ,שנולדים מחקירת התופעות.
][Sn 1106-7

כל מי שמכיר/ה את התיאור הנפוץ של ארבע הג'האנות בסוטות ,יכול/ה לראות בבירור שהפסוקים הללו
מתייחסים לתחילתו ולסופו של התהליך הג'האני 6.מה שמעניין במיוחד בתיאור הזה הוא הצהרתו של הבודהה
ש"תשומת לב ואיזון נפשי מזוככים" – שמתארים באופן מובהק את השגת הג'האנה הרביעית  -הם "המצב" בו
מתרחשת “שבירת הבורות” ,ו"השחרור באמצעות הידיעה השלמה" .אני רוצה להציע ש"תשומת לב ואיזון נפשי
מזוככים" יכולים "לשבור את הבורות" ,כיוון שתשומת לב ואיזון נפשי ,שמזוככים בג'האנה הרביעית ,פירושם
בפשטות ,שהתודעה צלולה ,בהירה ונוכחת עם מה שיש ( )satiובאיזון נפשי עמוק ומלא ( ,)upekkhaללא שום
פרשנות או תגובתיות לא-מיטיבה אל מה שנוכח בחוויה .כפי שציינתי למעלה ,זוהי בעיני "תודעה-חכמה" (wise-
 :)awarenessתודעה שמגלמת אי אחיזה ,תודעה שמנכיחה את החוכמה כעמדה מנטלית.
חשוב להדגיש כאן במיוחד את האיכות של האיזון הנפשי (האיבר האחרון ברשימת שבעת איברי ההתעוררות),
מאחר והאיזון הנפשי בג'האנה הרביעית ,הוא איזון נפשי עמוק ויציב כלפי החוויה בכללותה; איזון ויציבות

 6בסוטה ניפאטה ,הטקסט העתיק ביותר מבין הסוטות של הקאנון הפאלי ,אין תי אורים "נוסחתיים" של הג'האנות כמו בארבע הניקאיות
המרכזיות .אולם גם בסוטה ניפאטה ,הג'האנות נוכחות אם כי בתיאור מעט שונה ,כמו התיאור שלמעלה.
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שנטועים בראיה נכוחה של טבע התופעות; איזון נפשי שמגלם אי-העדפה לחוויה כזו או אחרת מתוך הבנה
עמוקה שכל התופעות ארעיות ,ריקות וחסרות מהימנות .זאת בניגוד לאיזון נפשי שטחי או רגעי ,שכולנו חוות
במהלך חיינו .במילים אחרות ,השגת הג'האנה הרביעית פירושה שהבאנו את האיכות הטרנספורמטיבית הזאת
לידי שלמות [.]Arbel, 137
ב  Dhatu-vibhanga Suttaהבודהה מסביר ,שכשהאיזון הנפשי ( )upekkhaמזוכך כך:
המתרגל אינו מייצר אף לא תנאי אחד ואינו מחולל אף לא נטייה אחת של הרצון לעבר קיום או אי-
קיום .כיוון שהוא אינו מייצר אף לא תנאי אחד ואינו מחולל אף לא נטייה אחת של הרצון לעבר
קיום או אי-קיום ,הוא אינו נאחז בדבר בעולם .כשהוא אינו נאחז ,הוא אינו נסער .כשהוא אינו
נסער ,הוא משיג את הנִ יּבַ אנה.
][MN III.244

אם כן ,כשהתודעה בג'האנה הרביעית "ספוגה" באופן עמוק ומלא באיכויות המשחררות של תשומת לב ואיזון
נפשי ,היא בעצם מבטאת "תודעת חוכמה" :תודעה שפוגשת את כל מה שמופיע בחוויה בלי להטיל עליה
פבריקציות מנטליות ,היינו ,בלי להעמיס עליה קביעות ,או את התפיסה "אני"" ,שלי" או "עצמי" [.]Arbel, 119
כשהתודעה פוגשת את החוויה כך – בלי להוסיף ,לפרש ולהעמיס עליה רעיונות ותפיסות ,מעמיקה התמוססות
הפבריקציה המנטלית שמבנה עצמי עצמאי ובלתי תלוי מתוך רצף תופעות מותנה וארעי.
חוויה מתמשכת של "תודעת-חוכמה" כזו ,מאפשרת למתרגל/ת לחוות באופן אינטימי ,צורת היוֹת אחרת בעולם,
אופן היוֹת של חופש :חופש מפבריקציות מנטליות ומהתניות לא מיטיבות ,חופש מסילופי התפיסה שמייצרים
דוקהה.
למרות שהג'האנה הרביעית (כמו שלוש קודמותיה) היא מצב מותנה וארעי (כמו כל החוויות והתובנות) ,אני
חושבת שהיא "פחות" מותנית מחוויות אחרות .כלומר ,גם הג'האנה הרביעית היא חוויה מותנית ,היא מותנית
בקיום הגוף וחושיו ,האובייקטים החיצוניים והפנימיים ,התפיסה ,התחושה וההכרה .אולם ,התודעה במצב זה,
חופשית מהתניות של היאחזות ,השתוקקות ,סלידה ובורות ,חופשית מהפבריקציה המנטלית של עצמי עצמאי
ונבדל ,ומהתפיסה המוטעית שמקבעת את זרם החוויה לאובייקטים נפרדים .זהו ,בעיני ,מצב תודעה שדומה
הערה ח ֹווה את העולם.
לאופן שבו התודעה ֵ
כיוון שהג'האנה הרביעית (כמו שלוש קודמותיה) איננה השגה רגעית ,אלא השגה מדיטטיבית שבה המתרגל/ת
נכנס/ת ושוהה לפרק זמן מסוים ,התודעה ששוהה בה רוכשת היכרות קרובה ואינטימית עם אופן היוֹת חופשי
ועֵ ר בעולם .חוויה עמוקה כזאת של תודעה חופשיה ועֵרה ,לפרק זמן שאינו רגעי ,מצמצמת את הפער בעבור
המתרגל/ת הלא-ער/ה בין חווית התודעה הרגילה  -תודעה שמותנית באופן עמוק ואף נשלטת על ידי התניות
גופניות ומנטליות לא מיטיבות  -לבין תודעה ֵערה ומשוחררת מכל הנטיות וההטיות הלא-מיטיבות [.]Arbel, 149
כלומר ,הג'האנה הרביעית – בהיותה ההשגה הסופית של תהליך מדיטטיבי של העמקת תודעת החוכמה – מציינת
נקודה חשובה בדרך להתעוררות .ברגע זה בדרך הרוחנית ,תודעה שדומה ( )resemblesלתודעה עֵרה ,נחווית
באופן מלא [ .]Arbel, 144לכן ,הג'האנה הרביעית – כשיאו של התהליך המדיטטיבי – היא האירוע החווייתי
האופטימלי לצורך עקירה מוחלטת של ההתניות והנטיות הלא-מיטיבות והתמרתן של הבניות תפיסתיות עמוקות.
בספרי אני מציעה כי:
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"אם [המתרגל/ת] חווה שוב ושוב את תודעת-הג'האנה-הרביעית לפני השגת ההתעוררות (בין אם
כ"אדם רגיל" ,כ"מי-שנכנס/ה-לזרם"" ,מי-שחוזר/ת-פעם-אחת" או "מי-שלא-חוזר/ת") ,אפשר לומר,
שהמתרגל/ת שטרם התעורר/ה ,מבסס/ת את מה שקראתי לו "תודעת-חוכמה" :תודעה מיטיבה
וצלולה שיודעת ישירות את ריקות כל התופעות ,ידיעה שחופשית מהטיות וסילופי התפיסה והרגש,
וכך מחלישה בהדרגה את הנטיות הלא-מיטיבות והתפיסות המסולפות ,עד שהמכשולים המנטליים
והקוגניטיביים הללו חדלים להתהוות".
[]Arbel, 200
לאור כל זאת ,אני חושבת שזו טעות להבין את ארבע הג'האנות כטכניקה מדיטטיבית .הן אינן תרגילי ריכוז
שאפשר לבחור לתרגל כבסיס למדיטציית ויפסנא ,אלא הן ההגשמה וההתגלמות של העמקת החוכמה המשחררת
ואי-ההיאחזות .לכן ,הג'האנה הרביעית ,כשיאה של הגשמת החוכמה ,מאפשרת  -עבור המתרגלת שטרם התעוררה
 חוויה של תודעה ערה ומשוחררת ,ולפיכך ,הג'האנה הרביעית היא ִסיפה ( )thresholdשל ההתעוררות.*

אפילוג
אני רוצה לסיים בכמה מילים על האופן בו יש לקרוא מפות מדיטטיביות  -לא רק את המפה הג'האנית  -אלא גם
מפות אחרות מסוג זה שקיימות בשפע בספרות הבודהיסטית הקלאסית .זאת משום ששיח על כך פחות נפוץ
בלימוד הבודהיסטי במערב .אחת הסיבות שלא נוהגים בבודהיזם המודרני-מערבי לדבר רבות על השגות
מדיטטיביות ומפות תרגול (בשונה מקיומם של ספרי הדרכה רבים ל"אופן בו יש לתרגל מדיטציה") ,היא התפיסה
– שיש בה לטעמי אמת – שמפות מסוג זה יכולות להפוך בקלות לאובייקט השתוקקות ,השוואה לא מיטיבה
ומאמץ לא מועיל (בעיקר בתודעתן/ם של מי שגדל/ה במערב על ברכי התרבות ההישגית) .בעיני ,למרות האתגר
הזה ,חשוב להציג בפני מתרגלות/ים מנוסות/ים מפות שמתארות את התוואי האפשרי של התרגול .כך גם סברו
במסורות הבודהיסטיות השונות ,שמשופעות במפות מסוג זה ,והיו מוקד מרכזי ללימוד במהלך ההיסטוריה
הבודהיסטית .תיאור ההשגות והמצבים המדיטטיביים שיכולים לנבוע מתוך תרגול המדיטציה יכול אומנם לייצר
ציפייה או השתוקקות אך הוא גם יכול לכוון אותנו אל הדרך הנכונה ולשרטט לנו את הנתיב האפשרי להתעוררות
ולחופש .האפשרות שיופיעו השתוקקות או ייאוש – לאור לימוד של המפה המדיטטיבית – לא צריכה למנוע
מאתנו ללמוד את המפה .פשוט צריך ללמוד אותה עם הגישה הנכונה .כלומר ללמוד לעשות זאת באופן שיסייע
לתרגול ולא יכשיל אותו (וזו כמובן מלאכה לא פשוטה).
במילים אחרות ,האחריות שלנו כמתרגלות/ים הוא ללמוד לקרוא את מפות התרגול ופירותיו ,באופן מועיל ,ומבלי
להישאב להשוואה ,לחתירה אובססיבית חדורת מטרה או לתחושת ייאוש כאשר אנחנו מרגישות/ים ש"לא
הגענו" .התפקיד שלנו כמתרגלות/ים רציניות/ים הוא ללמוד להתייחס למפות הללו עם גישה מיטיבה :לקרוא
אותן כמפות תוואי אפשרי וכמצפן תרגולי שיכול לכוון אותנו ,ולא כאובייקט להשגה .גישה שרואה את המפות
כאובייקט השגה ,תוביל לתוצאה ההפוכה :טיפוח של מצב תודעה שמייצר דוקהה .וזה כמובן הפוך למה שהדהמה
מכוונת אליו.
לעומת זאת ,לימוד המפה עם גישה נכונה ,יכול לכוון אותנו בדיוק רב במהלך הדרך המדיטטיבית .לימוד של
המפה עם הגישה הנכונה ,מאפשר למפה להיות נוכחת ב"רקע" ,במהלך הדרך התרגולית שלנו ,ובכך להיות לנו
לעזר ברגע המתאים .מניסיוני ,המפה תופיע כהדרכה ותזכורת ברגע הנכון בתרגול (ולא לפני) באופן מועיל
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ומשחרר .היא גם מאפשרת לנו להבין מה מתרחש במהלך התרגול באופן מיטיב .זאת החשיבות בלמידת המפה
בגישה נכונה :המפה היא אמצעי להשאיר אותנו בדרך אל החופש ,ולהזכיר לנו בנקודות חשובות בתרגול ,לאן
פנינו מועדות ולמה לשים לב כדי להישאר בקשר עם ההתכוונות העמוקה של הדרך שלימד הבודהה.
היכרות עם המפה התרגולית שהצעתי כאן ,יכולה לאפשר לנו לזהות "בזמן אמת" ,איך ארבע הג'האנות מבטאות
ממד חשוב בהעמקת אי ההיאחזות ובהתפתחות החוכמה המשחררת ,והן אינן רק חוויות מדיטציה מיוחדות.
כלומר ,לימוד המפה שהצעתי כאן ,יכול לאפשר לנו לזהות יותר בקלות את חווית הג'האנות מתוך תרגול
הוויפסנא ,ולהבין את החוויה הג'האנית בזמן התרחשותה כחלק אינטגרלי מהעמקת ההתבוננות על טבע החוויה.
היכרות עם התהליך המדיטטיבי הג'האני ,כחלק אינטגרלי מהעמקת תרגול הוויפסנא ,יכולה לאפשר לנו לא רק
"ליהנות" מהחוויה הג'האנית כאשר היא מתרחשת ( ,)unfoldingאלא לשים לב בזמן התרחשותה ,איך
ההתרחשות התודעתית-פיזית הזו מאפשרת לנו להזין ולהעמיק את האיכויות שיכולות לשחרר ולהעיר את
התודעה :תשומת לב ,עונג ושמחה "לא ארציים" ,סמאדהי (תודעה יציבה ולא מוסחת) ,הבחנה מלאה ואיזון נפשי
עמוק.
יחד עם זאת ,חשוב לשים לב אם מופיעה השתוקקות ש"מצפה" או "מחכה" שמצבי תודעה-גוף אלו יופיעו .בכל
פעם שאנחנו שמות/ים לב להשתוקקות ,להיאחזות ,לצפייה ,לייאוש ,זה הרגע בו אנחנו צריכות/ים לזכור את
ההנחיה של הבודהה ב"דרשה על ביסוס תשומת הלב" :לזהות תודעה עם השתוקקות כתודעה עם השתוקקות
(ולא משנה מהו אובייקט ההשתוקקות) ,מבלי להזין ,לאחוז ולסלוד; לזהות מה נוכח ולא להזדהות; ללמוד לראות,
ואז לשמוט ...הראייה החודרת הזו ,יחד עם שמיטת הלא מיטיב ,מטה את התודעה אל הג'האנה הראשונה ואל
השחרור.
הלוואי וכולנו נחווה תודעה שמחה ,צלולה ,יציבה ערה וחופשיה!
*
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