על ה ֵריקּות כראייה משחררת
מאמר לכבוד ההוצאה לאור של התרגום לעברית של הספר
"ראייה שמשחררת" של רוב ברבאה
קרן ארבל
ֵריקּות (פאלי ,Suññatā :סונייטה; סנסקריט ,Śūnyatā :שוניאטה) הוא אחד המושגים המבלבלים והעדינים
בהגות הבודהיסטית .בפוסט זה ,לכבוד צאת התרגום לעברית של הספר הנפלא של רוב ברבאה על תרגולי
הריקות ,אני רוצה לנסות (אולי) להבהיר מעט את המושג הזה ,שנכתב עליו רבות בספרות הבודהיסטית .לא
1
בטוח שאצליח ,אבל החלטתי לנסות בכל זאת...
אני רוצה לפתוח באמירה שנוכחת לאורך כל ספרו של רוב ברבאה ,כהמשך ישיר בעיני למסורת הבודהיסטית
כולה ,ש ֵריקּות בדרך הבודהיסטית ,אינה השקפה שיש לאמץ ,אלא אופן תפיסה שיש לטפח .באמירה זו ,אין
הכוונה שאי אפשר ללמוד מהי הריקות כהשקפה ,ואנחנו בהחלט מתחילות.ים כך ,אולם עלינו לזכור שהכוונה
אינה אימוץ של הריקות כהשקפה ,גם אם היא נשמעת לנו חכמה או נכונה ,אלא טיפוח הבנת הריקות לכדי אופן
תפיסה משחרר.
*
בספרו" ,ראייה שמשחררת" ,רוב ברבאה מנסח בדיוק רב ,מהי ה" ֵריקּות" במסורת הבודהיסטית:
" ֵריקּות ,אם כן ,היא בעצם איכות שאפשר לזהות במשהו ,תכונה שלו ,אופן הקיום שלו.
דבר הוא "ריק" ממה שנדמה כקיום ממשי ובלתי תלוי .וכל הדברים הם כאלה ,ריקים".
הגדרה זו קצרה ומדויקת ,אולם גם כשקוראים ולומדים אותה ,הבנת הריקות יכולה להמשיך להיות דבר
חמקמק ביותר ,זאת משום שהיא נוגדת את האינטואיציה המידית של התפיסה האנושית הרגילה .לכן ,אומרת
המסורת הבודהיסטית ,את הריקות אפשר בקלות להבין באופן מוטעה.
מהי הבנה מוטעית של הריקות? הבנה מוטעית של הריקות ,היא התפיסה שאומרת שהריקות היא ִאּיּון ,או אי -
קיום .הבנה כזו ,היא בעצם "נפילה" לאחת מהקצוות – תפיסת הכִ לָּ יֹון.
הבנה מוטעית נוספת של ה ֵריקּות היא התפיסה שהריקות היא מצב אולטימטיבי של התודעה או של המודעות.
יתכן ותפיסה כזו יכולה ליפול לקצה השני של "תפיסת הנצחיות" .אתייחס לתפיסה זו בקצרה בסוף הפוסט.
*
אם כך ,מהי ההבנה הנכונה של ה ֵריקּות?
ה ֵריקּות עליה מצביעה המסורת הבודהיסטית אינה אי-קיום של התופעות או ִאּיֹו ָּנן וגם אינה מצב תודעה
אולטימטיבי .ריקות היא התכונה של כל התופעות .אופן הקיום שלהן.
מדוע הן מכונות " ֵריקֹות"? הן ֵריקֹות ,משום שהן ֵריקֹות מקיום עצמי עצמאי בלתי תלוי .ריקּות משמעה שאף
תופעה אינה קיימת מצד עצמה – כל התופעות מותנות ולכן הן ריקות ממהות פנימית בלתי תלויה.

1

זה נושא מורכב מאוד ,ואין בכוונתי ,או יכולתי ,להתייחס לעומקו או להתייחס לדיון הנרחב שהתרחש במסורות הבודהיסטיות
השונות לאורך ההיסטוריה .המושג מופיע באינספור טקסטים בודהיסטיים והיו ביחס אליו דיונים נרחבים ועמוקים ,בייחוד במסורת
הבודהיסטית הטיבטית .זה ניסיון צנוע מאוד ומוגבל ,לנסות קצת ,לעזור להבין את המושג החשוב הזה למי שהולכ/ת בדרך
הבודהיסטית ,ולעורר (אולי) מוטיבציה ,לטפח את הריקות כצורת הסתכלות משחררת.
קרן ארבל 2020

ב"דרשה לקצ'אנה-גוטה" אומר הבודהה:
קצ'אנה ,על פי רוב ,העולם נתמך על ידי הדואליות "קיום" ו"אי-קיום".
אולם ,קצ'אנה ,כאשר אדם רואה בחוכמה עמוקה את מקור העולם כפי שהוא למעשה[ ,השקפת] "אי-קיום"
בנוגע לעולם אינה נוכחת בו .כאשר אדם רואה בחוכמה עמוקה את הפסקת העולם כפי שהיא למעשה,
[השקפת] "קיום" בנוגע לעולם אינה נוכחת בו...
"הכל קיים" זוהי קיצוניות אחת" .הכל אינו-קיים" :זוהי השניה .הטטהאגטה ,נמנע משתי הקיצונויות הללו,
ומלמד את הדהמה שבאמצע".
הריקות ,אם כך ,היא דרך האמצע ,בין "קיום" ו"אי-קיום".

2

למה הכוונה באמירה זו? הכוונה היא שתופעות ,אובייקטים ,התודעה ותחושת הסובייקט (ה"עצמי") – "העולם"
 כפי שמנסח זאת הבודהה ,אינם קיימים מצד עצמם ,ולכן אי אפשר לומר שהם "קיימים" (זו ההבנה של"קיום" בהקשר של הפילוסופיה הבודהיסטית – "קיום" ,משמעו ,קיום מצד עצמו) .אולם ,גם אי אפשר לומר,
שתופעות ,אובייקטים ,התודעה ותחושת הסובייקט (ה"עצמי") "אינם קיימים" ,זאת משום שיש לנו חוויה שלהם.
לכן דרך האמצע ,היא ההבנה והראייה הישירה ,שכל התופעות מתהווות בתלות ,מתוך תנאים ונסיבות .זו
הבנת הריקות כהבנת ההתהוות המותנית.
נגרג'ונה אומר זאת באופן ברור:
"ההתהוות המותנית ,אותה אנו מלמדים כריקות,
והיא הריקות ,תפיסה תלויה.
3
זו ממש היא דרך האמצע".
*
באחת הדרשות הקצרצרות והיפות שנקראת "הדרשה על הכל" אומר הבודהה:
"נזירים ,אני אלמדכם על הכול .הקשיבו לזאת.
ומהו הכול?
העין והצורות ,האוזן והצלילים ,האף והריחות ,הלשון והטעמים ,הגוף ותחושותיו ,התודעה והתופעות
המנטליות .זה נקרא הכול".
"העולם" ,על פי הבודהה ,זו חווית המציאות שלנו כפי שהיא מתהווה מרגע לרגע במפגש של חוש ואובייקט.
יקה  ,מתכוונים לכך שהחוויה שלנו מותנית ,מתהווה בתלות .אין
כשאומרים שחווית המציאות שלנו היא ֵר ָ
הכוונה שהחוויה היא אשליה במובן של אי-קיום ,אלא שהיא אינה קיימת כפי שנראה לנו – באופן אובייקטיבי,
עצמאי.
החוויה מותנית במגע שבין חוש לאובייקט .מגע שמייצר רגע של הכרה-חושית :ראייה ,שמיעה ,ריח ,תחושה,
טעם ומחשבה (רגע של מגע עם תופעה מנטלית) .זו החוויה" ,זה הכל" בשבילנו ,החוויה האנושית.

 2הניסוח של מסורת התהרוואדית של "דרך האמצע" בין קיום ואי-קיום מנוסח כך ב( Visuddhimagga -מאה :)5
“Since any given states are produced without interrupting the [cause-fruit] continuity of any given combination of
conditions, the whole expression “dependent origination” (paþicca-samuppáda) represents the middle way, which
rejects the doctrines, “He who acts is he who reaps” and “One acts while another reaps” (S II 20), and which is the
]proper way described thus, “Not insisting on local language and not overriding normal usage.” [Vism XVII 24
3

מתוך "שירת השורש של דרך האמצע" בתרגומו של אביתר שולמן ,עמ' .MMK 24.18 .145
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אולם לא רק החוויה מותנית ,גם מה שמאפשר אותה – ההכרה ( ,)consciousnessהחוש ,האובייקט התפיסתי,
ריקים גם כן.
לדוגמה:
"ראייה" ( )seeingהיא ריקה .גם ה"רואה" ( )seerריק .גם "הנראה" ( )seenריק.
למה הכוונה?
אין "ראייה" ללא העין (שהיא עצמה אינה "דבר" אלא מורכבת מלובן העין ,קרנית ,קשתית ,אישון וכדומה .גם
אלו אינם קיימים כ"דבר" שכן גם הם מורכבים מאטומים ,שגם הם לא "דבר" ,וכך עוד ועוד ..ככל שנפרק משהו
לא ישארו "דברים").
רגע המגע שמייצר "ראייה" ,זה בעצם הרגע בו "העין" פוגשת אובייקט תפיסתי .רגע "המגע" ,מכונה בתפיסה
יקה .היא אינה "דבר" ,אלא פעילות
הבודהיסטית "הכרת העין" (או "הכרת האוזן" וכדומה) .גם הכרה זו היא ֵר ָּ
של תפיסה שמותנית בחוש ובמושא התפיסה" .הכרה" אינה קיימת ללא מגע ,חוש ואובייקט .ההכרה אינה
עומדת בפני עצמה .מהי הכרה ללא אובייקט כלשהו? ללא ידיעה של משהו? ללא תפיסה? גם תחושת
אינסופיות של ההכרה ,שיכולה להופיע בתרגול המדיטציה לדוגמא ,היא בעצם אובייקט של ההכרה :יש תפיסה
שנחוות כ"אינסופית" ,תפיסה שמופיעה מתוך תנאים ונסיבות ומתפוגגת כאשר תנאים אלו מתפוגגים.
אולם גם ה"אובייקט" שלרוב נראה לנו ממשי וקיים באופן עצמאי ("הנראה"" ,הנשמע" וכדומה) ,אינו קיים
כשלעצמו בנפרד מהתפיסה שלנו .ה"אובייקט" הוא בעצם אובייקט תפיסתי .אנחנו לא יכולות.ים לדעת אף
אובייקט בנפרד מהתפיסה שלנו .לכן כל אובייקט אינו קיים בעבורנו ,בנפרד מההכרה.
גם התחושות ,הרגשות והדפוסים ֵר ִיקים ,מאחר והם מתהווים הדדית מתוך תנאים ונסיבות .אין דפוס מנטלי,
בלי מגע ,הכרה ותפיסה .אין תפיסה בלי מגע בין חוש ,אובייקט והכרה .אין תחושה בלי מגע ותפיסה .מתי
תופעה אחת מסתיימת ומתי שנייה מתחילה? האם התהל יכים הללו באמת מובחנים כ"דברים"? זו אחת
הדרכים להתבונן בריקותן של התופעות כולן.
אם כך ,לא רק החוויה מותנית ,אלא מה שמרכיב אותה גם הוא מותנה – מתהווה בתלות  -ולכן ריק ממהות
פנימית.
וכך הבודהה אומר ביחס לחמשת המצרפים (גוף ,תחושות ,תפיסות ,דפוסים והתניות וההכרה) המודל שמתאר
את החוויה האנושית:
"נזיר מתבונן ומהרהר בכל סוגי הצורה/הגוף ...התחושה ...התפיסה...הדפוסים המנטליים ...וההכרה – מן
העבר ,העתיד או ההווה ,פנימיים או חיצוניים ,גסים או מעודנים ,נחותים או נעלים ,רחוקים או קרובים – הוא
בוחן אותם לעומק .ובעודו מתבונן ,מהרהר ובוחן אותם לעומק ,הוא יגלה שהם ריקים ,חלולים ,חסרי מהות .איזו
מהות יכולה להיות לצורה/לגוף ...לתחושה ...לתפיסה...לדפוסים המנטליים ולהכרה?"
[ SN 22.95ו]SN 22.122 -
ושוב ,כדי שלא נפספס את הנקודה החשובה ,האמירה שההכרה ריקה ,שהחוש ריק ושהאובייקט ריק,
שהתפיסה ריקה ,שמחשבות ריקות ,אין משמעה שהם אינם קיימים ,אלא שאינם קיימים באופן בלתי תלוי.
הם ריקים ממהות פנימית עצמאית ,חסרי ליבה .אלו תופעות שמתהוות בתלות הדדית.
*
אם כך ,יש ריקות החוויה ,ריקות התופעות וגם ריקות של העצמי.

4

למה הכוונה בריקות העצמי?
 4במילים אחרות :חוסר הממשות ( )unsubstantialItyשל העצמי וחוסר הממשות של כל התופעות .התייחסות כזו לריקות ,היינו ,של
העצמי ושל התופעות  ,קיימת כבר בקנון הפאלי ,אך הופכת מובהקת יותר עם הגותו של נגרג'ונה וממשיכיו.
קרן ארבל 2020

ה"רֹואָּ ה" ,כסובייקט (כ"תחושת עצמי") ,אינה קיימת גם היא כשלעצמה .במילים אחרות ,אין "אני" עצמאי ובלתי
תלוי.
הבודהה מתאר באופן ברור שתחושת העצמי (ה"רֹואָּ ה" ,ה"שומעת" ,ה"חושבת"" ,המתבוננת" וכדומה –
תחושת העצמי במופעיה השונים) ,מתהווה מתוך המגע בין החוש ,האובייקט התפיסתי ,ההכרה ותנועת
ההשתוקקות או ההזדהות.
זו אחת התובנות המשחררות ביותר של הבודהה -
ברגע שמתהווה היאחזות ,השתוקקות ,ההזדהות או סלידה ,אז נוצרת תחושת ה"עצמי" – תחושת הסובייקט -
ה"אני" שרוצה או שאינו רוצה משהו .האם אפשר למצוא "אני" בנפרד מיחס של הזדהות לאחד ממרכיבי
החוויה :גוף ,תחושות ,תפיסה ,דפוסים ,התניות ,מחשבות ,רגשות והכרה עצמה? כשאני חשה "אני" ,ביחס
למה אני חשה אותו?
לכן גם תחושת ה"עצמי" ,אומר הבודהה ,היא גם תופעה מותנית .בלעדי היאחזות ,ההזדהות ,השתוקקות או
סלידה לא מתהווה תחושת עצמי נפרדת.
אנחנו מכירות רגעים בהם תחושה זו אינה נוכחת ,לדוגמה במצבי  flowאו במצבי היספגות (.)absorption
ברגעים אלו ,אין מערכת יחסים של היאחזות ,השתוקקות ,ההזדהות או סלידה עם החוויה ואנחנו "שוכחות" את
"עצמנו" – תחושת העצמי מתפוגגת לפרק זמן ,מאחר ויחס הבעלות או ההזדהות התפוגג.
לכן גם "תחושת העצמי" ,למרות תחושת הממשות שלה מרבית הזמן בשבילנו ,אינה "דבר" הקיים כשלעצמו,
היא פבריקציה מנטלית ,יצירה מנטלית ,הבנייה מנטלית 5.כשאומרים "פבריקציה" ,אין הכוונה שהעצמי אינו
קיים כחוויה ,אלא שהוא אינו קיים כשלעצמו ,בנפרד מהיאחזות .הוא אמיתי (כלומר יש לנו חוויה שלו) אבל
לא באמת אמיתי (כלומר אינו עומד בפני עצמו אלא הבנייה ,פברוק מנטלי שנוצר מתוך ההיאחזות).
לכן ,ניתן לומר שאין באמת "סובייקט" ו"אובייקט" כשני דברים נפרדים ובלתי תלויים .אין "שניים"
( .)advayaזו אי-שניות ,שאינה טוענת שהכל "אחד" ,אלא שאין שני דברים נפרדים  -יש התהוות מותנית של
תופעות מותנות וריקות ממהות פנימית.
*
ואיך כל זה משחרר?
כדי שהבנת הריקות תהיה משחררת – ולא עוד השקפה שמאומצת על ידי התודעה  -היא צריכה להפוך לאופן
תפיסה.
כשתפיסת הריקות של התופעות נוכחת ברגע התנסות ,היא משחררת את התודעה מהסבל שכרוך בתחושת
הממשות של התופעות.
אחת האמירות החזקות בעיני של נגרג'ונה היא האמירה שסלידה ,השתוקקות והיאחזות יכולות להופיע רק
כאשר נוכחת ההשקפה ש"דברים" קיימים:
"כשמקבלים קיום ,תהיינה האחיזה בהשקפה אלימה ונוראה ,הנוצרת משנאה ותשוקה ,וישנן
המריבות הנולדות ממנה.
זהו המקור של כל ההשקפות .בלעדיו ,ההיווצרות של הנגעים אינה מתרחשת .לכן ,כשמבינים זאת,
ההשקפות והנגעים מתמוססים".
5

בהקשר הזה ,מעניין לציין את דבריו של תומס מצינגר ,פילוסוף ותיאורטיקן של מדעי הקוגניציה והכרה ,בראיון לתומר פרסיקו:
" בניית מודל של עצמיות היא משהו אוטומטי שקורה אצלנו כל הזמן – להוציא שינה עמוקה .וזה משהו לגמרי א-פרסונלי .זה לא משהו
שאנחנו עושים – זה משהו שעושה אותנו "...ראו את הראיון המלא כאן/https://tomerpersico.com/2008/07/page/2 :
קרן ארבל 2020

 ,Yuktisastikaתרגם :אביתר שולמן ,פסוקים 46-47
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נגר'ג'ונה מצביע על כך שכאשר השקפת הממשות מתפוגגת על ידי תפיסת הריקות ,תנועות ההזדהות,
ההיאחזות והסלידה אינן יכולות להתעורר או להתמצק .כאשר דבר שנראה לנו ממשי ,מתגלה להיות חסר
ממשות אמיתית ,מערכת היחסים שלנו אתו משתנה מהותית.
כלומר ,תפיסת הריקות (ולא הבנה תאורטית של הריקות) משחררת מהיאחזות ב"דברים" – כי ה"דבר"
כבר אינו ממש "דבר" בעבורנו .אין באמת במה 7להיאחז ,כי ה"דברים" אינם קיימים באופן שנראה לנו קודם
לכן .רגע כזה ,שבו לדוגמה ,ממשות המחשבות מתפוגגת ,מאפשרת לנו גמישות וקלילות.
שיר שכתב שלמה בזם מתאר בעיני בצורה מופלאה את החופש שנובע מכך:
"השמיטה ,היא ההפנמה שמעולם לא היה מה לתפוש
כאשר כל מה שנתפש הינו אלא ארעיות וחסר מהות
ורק ההיאחזות היא המפיחה בו את עצמיותו
ללא התפישה לא היה כלל
וגם השמיטה אינה
השמיטה היא
חדלון
כל תנועת התודעה
האחיזה או ההדיפה
השמיטה אינה ההפך של ההיאחזות
השמיטה מאיינת את ההיאחזות מן השורש
מכיוון שמלכתחילה לא היה במה להיאחז
וכך גם אין מה לשמוט
אפשר פשוט לנוח".
*
בנקודה זו ,אני רוצה להתייחס גם להבנה המשחררת ש"אי נחת ,חוסר סיפוק וסבל (דוקהה) גם הם ריקים".
האמירה שהדוקהה גם היא ריקה ,לא מבטלת את חווית הדוקהה ,אלא מתארת את טבעה.
הלימוד של "ארבע האמיתות שמשחררות" (  )the four ennobling truthsמתייחס ישירות לריקות הדוקהה
כהבנה של ההתהוות המותנית:
אם יש השתוקקות והיאחזות ,יש דוקהה (אמת ראשונה).
אם אין השתוקקות והיאחזות ,אין דוקהה (אמת שנייה).

 6את הפסוק הכרתי מתוך ספרו של רוב שתרגם אותו כך" :כשיש אמונה שדברים הם אמיתיים ...תשוקה ושנאה מיוצרות ...בלי
האמונה הזאת מזהמים לא יכולים להופיע ...וכשדבר זה הובן לחלוטין  ,כל ההשקפות והסבל מתמוססים("...תרגול מאנגלית :קרן
שפי) .תודה לאיתי אהרה שהפנה אותי לרפרנס המדויק בטקסט של נגרג'ונה ,ותודה לירון בהיר שהציע הסברים על הטקסט
בטיבטית .זה התרגום שירון הציע מטיבטית:
"תשוקה ושנאה מיוצרות ,דברים איומים ובלתי נסבלים עולים מההשקפה .עליך לעשות את המאמץ לצאת/להשתחרר מזה
(מההשקפה).
"זה הבסיס לכל ההשקפות (.)darśanam, dṛṣṭiḥ
אם זה אינו קיים (השקפה הזו) לא נוצרים/נולדים רגשות שליליים (.)kleśa
לכן אם/כאשר מבינים זאת היטב ,ההשקפות והרגשות השליליים מטוהרים".
 7תודה לעדה אבשלום על הדוגמה הנפלאה מתוך הויסודהי-מגה ,של תרגול ידידות ( )mettaכלפי אדם שיש לנו כעס כלפיו .התרגול
מנחה אותנו לשאול :על מה/מי אני כועסת :השיער שלו/שלה? ההשקפה שלו/שלה? הפנים? הדיבור? בעצם יש כאן פירוק של
העצמיות של אובייקט הכעס .הוא לא באמת קיים כפי שהתודעה שלי מייצרת אותו.
קרן ארבל 2020

לדוקהה יש תנאים ונסיבות .במילים אחרות ,הדוקהה ריקה מקיום עצמאי ובלתי תלוי.
לא תתכן חוויה של דוקהה  -כאי נחת ,חוסר סיפוק או סבל  -ללא השתוקקות ,סלידה או היאחזות.
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ושוב ,כדי להבהיר נקודה חשובה:
המשמעות של האמירה שגם ה"סבל הוא ריק" ,אינה אומרת לנו שהסבל או תחושת המצוקה אינם קיים כחוויה,
אלא שהם אינם קיימים אינהרנטית מתוך עצמם .סבל הוא חוויה שמופיעה מתוך תנאים ונסיבות ,מתוך היחס
של התודעה לתחושה מסויימת ,לאדם כלשהו ,או תופעה .בנוסף ,סבל מצריך "סובל" ,וה"סובל" כסובייקט ,אינו
קיים כשלעצמו .תחושת ה"סובלת" מצריכה היאחזות ,הזדהות או סלידה.
*
אולם ,זו לא סופה של הבנת הריקות .גם השתוקקות ,הסלידה וההיאחזות ריקות.
ללא הבורות ביחס לטבע התופעות (כלומר התפיסה שהתופעות קיימות מצד עצמן) ,לא תתהווה
השתוקקות ,לא תתהווה סלידה או היאחזות .במילים אחרות ,רק כאשר תפיסת ממשות של תופעות קיימת
(הבורות או התעתוע) השתוקקות סלידה או היאחזות יכולות להתהוות.
כמה משחררת התובנה העמוקה ,שגם ההיאחזות עצמה ריקה...
הבודהה מתאר זאת בבהירות ב"דרשה בפארילייה" ביחס להתהוות תחושת העצמי ובכלל:
"כאשר אדם רגיל שלא שמע אחרת מתנסה בתחושה שנולדה ממגע הנגּוע בבורות ,מתעוררת השתוקקות;
מזה נולדה התניה זו (התחושה ש"אני" הוא הגוף ,התחושות ,התפיסות ,הדפוסים וההכרה).
התניה זו (תפיסת העצמי שמייצרת דוקהה) היא ארעית ,תלויה ,והתהוותה מותנית בסיבה .גם ההשתוקקות
ארעית ,תלויה ,והתהוותה מותנית בסיבה .גם התחושה ארעית ,תלויה ,והתהוותה מותנית בסיבה .גם המגע
ארעי ,תלוי ,והתהוותו מותנית בסיבה .גם הבורות ארעית ,תלויה ,והתהוותה מותנית בסיבה .כאשר אדם
מבין ורואה זאת ,המזהמים מגיעים מיד אל קצם".

ורוב ברבאה כותב:
"יש לנו ,אם כן ,אמונה אינטואיטיבית ,נחרצת ואף על פי כן מוטעית ,בקיום העצמי של תופעות ,בחוויות ממשיות
של עצמי ממשי בעולם של דברים ממשיים .בפני עצמה ,האבחנה הזאת יכולה להיראות כמו סתם התפלספות
מופשטת או לא רלוונטית .אבל כפי שנרמז קודם ,התמוססותה המלאה של הטעות הזאת בחוויה ובהבנה שלנו
ניצבת בלב המסר המשחרר של הבודהה .הראייה השגויה הזאת היא הרובד העמוק ביותר של מה שהבודהה
קורא לו "הבורות" או "התעתוע היסודי" (פאלי ,Avijjā :סנסקריט ,Avidyā :אווידיה) שכל בעלות התודעה
שותפות לה .אנחנו נאחזות ולפיכך סובלות כתוצאה מצורת הראייה שלנו .אף שזה לא בהכרח ברור במבט
ראשון ,כל היאחזות באשר היא נשענת על אותה אינטואיציה מוטעית – של הממשות של מה שאנחנו נאחזות
בו ,ושל העצמי כדבר ממשי שאפשר להיות "מושקעות בו" באמצעות היאחזות.
אולם לא ניאחז במה שברור לנו שהוא לא ממשי .כשמתברר לנו ,באמצעות תובנה וחוכמה ,שמשהו אשלייתי
במובן מסוים ,אנחנו מרפות מכל היאחזות בו – מהרדיפה אחריו ,מהניסיון להחזיק בו או מהניסיון להיפטר
ממנו .כיוון שההיאחזות מביאה דוקהה ,בשמיטת ההיאחזות ( )letting goיש שחרור וחופש מדוקהה.

 8זאת בשונה מהמשמעות של המונח "דוקהה" כ"אי-מהימנות" ( .)unreliableהמובן הזה של מונח דוקהה מתייחס לכך שאין אף
תופעה שאפשר לומר עליה שהיא מהימנה ,זאת משום שכל התופעות ארעיות.
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 ...כשהידיעה העמוקה בדבר ריקות כל הדברים נספגת פנימה ,לא כהבנה שכלית גרידא אלא יותר לעומק,
מתחוללת תובנה משחררת הנוגעת בלב המציאות .יש התעוררות שמשנה מן היסוד את האופן שבו העולם
נתפס".
*
ועוד נקודה חשובה ,שמתייחסת להתבוננות עדינה נוספת של הריקות ,ויכולה להיות מבלבלת כאשר הבנת
הריקות במסורת הבודהיסטית ,מתערבבת עם תפיסות הינדואיות של אי-שניות ,בעיקר של הנאו-אדוויטה.
בדרשות המוקדמות ,הבודהה אינו מתייחס לריקות כאי-שניות .גם נגרג'ונה וספרות שלמות החוכמה אינם
מתייחסים לריקות כאי-שניות של אובייקט וסובייקט .למיטב ידיעתי ,החיבור הזה נעשה בכתבים מאוחרים יותר
(כנראה בפעם הראשונה במסורת היוגצ'ארה שעסקה רבות בסוגייה הזו) 9.אולם גם כתבים בודהיסטים
מאוחרים ,אינם רואים את הריקות כאי-שניות במשמעות של "הכל אחד" ,או של "אחדות שמעבר
לתופעות" .זו תפיסה של האדוויטה (מסורת האי שניות ההינדואית) שמלמדת שיש ממשות מעבר לעולם
10
התופעות האשלייתי (מי שמכיר את המונחים אטמן/ברהמן).
כפי שראינו קודם ,בכתבים הבודהיסטים המוקדמים ,וכן אצל נגרג'ונה והוגי המדהימיקה שהגיעו אחריו,
ריקות כאי-שניות ,היא תפיסה של "לא-שניים" – לא קיום ולא אי-קיום 11.הבנת ההתהוות המותנית.
לכןֵ ,ריקּות היא לא "הקרקע" של החוויה ,לא "אחדות" .ריקות היא לא "מרחב" או "מצב" ( )stateשל
התודעה .ריקות היא הטבע של כל תופעה.
ורוב ברבאה מנסח זאת בבהירות:
"אנחנו עלולות לדמיין גם שהריקות היא איזה מי ן דבר שאפשר להשיג; אבל היא לא דבר .היא גם לא מצב של
התודעה או של המודעות".
ובהמשך לדבריו של רוב ,במאמר מעניין על הריקּות הבודהיסטית ,בשונה מתפיסות של אי-שניות שאינן
בודהיסטיות ,אומר המחבר:
"ריקות אינה מונח חלופי למודעות (.)awareness
ריק ות אינה מהות .זה לא מצע או מצב רקע .התופעות אינן נובעות מהריקות ומתפוגגות חזרה לריקות .להיות
"דבר" ,מלכתחילה זה להיות ריק".
 9תודה לאביתר שולמן ,שכתב לי שלדעתו וסובנדו (מאה רביעית לספירה) היה הראשון שממש מדבר על חוסר הבחנה בין סובייקט
לאובייקט.
 10חשוב להצביע על כך ,שגם במסורות בודהיסטיות מסוימות ,האופן בו הריקות תוארה ,יכולה להתפרש כראיפיקציה ()reification
של "תודעת-מצע" לא-דואלית (ניתן לראות זאת בכתבים של מסורת היוגצ'ארה ובכתבים של חלק מהמסורות הטיבטיות המתבססות
על כתבים אלו) .אולם ,ישנם פרשנים של היוגצ'ארה ,הטוענים שמסורת זו אינה טוענת ל"קיומו" של מצע-תודעה כ"דבר" ,אלא
השתמשו בשפה יותר חיובית כדי לתאר את הריקות כדי לא ליפול לתפיסה ניהיליסטית .עם זאת ,נראה שהוגי המדהיימיקה
( ,)Mādhyamikaגם אם קיבלו טענה זו לגבי היוגצ'ארה ,ראו בשימוש בשפה חיובית מסוג זה ,אמצעי לא מיומן בדרך לשחרור.
שפה חיובית ביחס לריקות יכולה להוביל לראפיקציה ולכן להיאחזות :במקום להיאחז ב"עצמי" או באובייקטים ,התודעה נאחזת
באובייקט מעודן יותר כמו "תודעה לא-דואלית" או במושג .dharmadhātu
בנוסף ,חשוב לציין ,שלעיתים השימוש במילה "ריק" נעשה כדי לתאר את התודעה ה"ריקה" מהשתוקקות ,היאחזות ,סלידה ובורות.
בשלב יותר מאוחר במסורת הבודהיסטית ,עם הופעת הרעיון של "טבע הבודהה/רחם הבודהה" (טטהאגטה-גרבהה) ,ריקות מהסוג
הזה תארה את ה"טטהאגטה-גרבהה" כ"ריקה מהמזהמים" ,אך אינה ריקה מאיכויות ערות .זו לא הריקות עליה התייחסתי במאמר
זה .שני סוגי הריקות הללו מופיעים בבודהיזם הטיבטי כשני מושגים"( Rangtong :ריקות ממהות עצמית") ו"( shentong-ריקות-
מהאחר") .הרעיון של "ריקות-מהאחר" (  ,)Shentongהמתייחס לטטהאגטה-גרבהה ,ספג ביקורת רבה בכל המסורות הטיבטיות אבל
בעיקר על ידי מסורת ה גֵלּוגפה.
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אצל הוגים טיבטים מסוימים הריקות אולטימטיבית מתוארת גם כמה שמעבר לדואליות של סובייקט ואובייקט ,קיום ואי קיום ,מעבר
לדואליות של קיום עצמאי ואי-קיום עצמאי ,מעבר לדואליות של ריק ולא ריק ,אני ולא-אני .כלומר ,בשביל חלק מההוגים הטיבטים,
ריקות אינה "רק" ריקות מקיום אינהרנטי ,אלא מה שמעבר לכל תפיסה דואלית ,גם התפיסה הדואלית של "מהות" ו"חסר מהות".
במילים אחרות ,גם למושג חוסר מהות ( )non-substantialityאין קיום עצמאי במציאות.
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"ריקות אינה מהות
ריקות אינה מצע או רקע
הריקות אינה אור
ריקות אינה תודעה או מודעות
ריקות אינה המוחלט
הריקות אינה קיימת כשלעצמה
אובייקטים אינם מורכבים מריקות
אובייקטים אינם נובעים מריקות
ריקות ה"אני" אינה שוללת את ה"אני"
ריקות אינה החוויה המתקבלת כאשר אובייקטים אינם מופיעים בתודעה
מדיטציה על ריקות אינה נובעת מהשקטת התודעה".
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*
ואסיים בדברי הפתיחה של רוב ברבאה בספרו "ראייה שמשחררת":
" הריקות עמוקה ורבת דקויות .לא קל לראות או להסביר אותה ,ובמובנים רבים היא אפילו נוגדת את
האינטואיציה .נדיר עד מאוד להבין אותה לגמרי בבת אחת .כמעט תמיד נדרש מסע של הבנה ,כזה שמשחרר
בהדרגה .והרפתקת התובנה הייחודית הזאת מערבת צדדים רבים של הישות שלנו ,בהחלט לא רק את השכל".
*
אז אני ממליצה לעשות את המסע המשחרר לראיית ההתהוות המותנית ,לטיפוח הריקות כאופן תפיסה
משחרר ,עם ספרו הנפלא של רוב ברבאה ,בתרגומה הנהדר של קרן שפי ובעריכתו המדעית המצוינת של יהל
אביגור.
הספר לא רק מסביר את הריקות ברבדיה השונים אלא בעיקר פורש בפנינו מגוון עצום של אופני תרגול,
המאפשרים לתובנת הריקות להיפתח בפנינו – לא כהבנה פילוסופית ,אלא כצורת הסתכלות משחררת
ומלאת גמישות ,שממוססת את הסבל ומובילה לחמלה עמוקה.
*
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רשימות נוספות שאולי יעניינו אותך:
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ארבע הגְ 'הַ אנֹות כפרי של ביסוס תשומת הלב ("תרגול וִיפַ סַ נַא") ומימוש החוכמה המשחררת.
סמאדהי הוא תמצית החוכמה ,והחוכמה היא הפונקציה [הדינמית] של הסמאדהי.

מתוך בלוג שנקרא :Awakening to Reality
https://awakeningtoreality.blogspot.com/2014/01/critique-on-bhikkhu-bodhi-articleand.html?m=1&fbclid=IwAR3vB3MQVvJLvwURhMqmg_pQq7WMGKteGe-thLjLVdWUJKvTrEllU5gL0kU
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תודה לעדה אבשלום שקראה את המאמר והעירה הערות מועילות מאוד.
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