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 פראג :מו"ל 
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 תירגמה מאנגלית: יסמין הלוי

הלאמה דזונגסאר ג'מיאנג קיינטסה רינפוצ'ה )להלן ובקיצור ד"ק( הוא 
מהמורים הטיבטים הבולטים והאהובים ביותר כיום בשיח הבודהיסטי 

החוצה מזרח ומערב. אישיותו המרשימה ורבת הכריזמה, ידענותו 
כל אלה  —המקיפה ונטייתו לאמנויות התסריטאות ובימוי הקולנוע 

וך כישרונות ורב מעלות. ספריו ודרשותיו זוכים מעידות כי הוא אדם בר
לתהודה רבה. סגנונו ישיר וענייני. נחרצותו שלובה בהומור עצמי. דמותו 

מעוררת השראה בקרב רבים הרואים בו את מורם. ספרו הידוע "מה 
עושה אותך לא בודהיסט", שתורגם לאחרונה לעברית, ראה אור 
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ור שחלף מאז פורסם הספר בהוצאת ָשְמָבלָה. בעש 2008–במקור ב
גבר העניין המערבי במסורת הבודהיסטית על גווניה ועמו גבר שיטפון 

 .הפרסומים המחקריים והפופולריים העוסקים בהיבטים שונים שלה

אחת הסיבות לכך שהספר נותר רב מכר לאורך השנים היא העובדה 
שביחס ישר לעיסוק הגובר והולך בבודהיזם, גבר גם העיסוק בשאלות 

קוראים רחבות יותר, כגון זהות ושייכות קהילתית, בקרב אותו קהל 
המוקסם מהמסר האוניברסלי שנושא הבודהיזם בתצורתו הפופולרית. 

נראה שעם חלוף הזמן מתבהרת העובדה כי כל לימוד רציני ומעמיק 
של תרבות רחוקה, המצריך מטבעו חשיפה ומתן פשר לרעיונות 

ולאידיאלים רחוקים לא פחות, מעלה שאלות הנוגעות לזהות המקומית 
יד, שפתו ותרבותו. מכאן שהכותרת "מה והפרטיקולרית של התלמ

עושה אותך לא בודהיסט" מוצלחת: היא משקפת יפה את צורכי השעה 
הפוסט־מודרנית התזזיתית שבה אנו חיים, שעה של ניכור גדול וכמיהה 

 .כנה לשייכות ולקוהרנטיות

ספרו של ד"ק הוא דוגמה טובה למגמות אלה, שכן גם הוא דוגל 
היזם כמקשה אחת: גוף ידע סדור, נגיש בהבנה כוללנית של הבוד

וזמין, הנושא מסר אוניברסלי שהולך אל מעבר לתרבות הפרטיקולרית 
של תלמידיו המערבים. חוששני שגורלו של מסר אוניברסלי ורומנטי 

שכזה, יצירתי ומעורר מחשבה ככל שיהיה, הוא להיתקל בחומה 
ובן הזה, הבצורה והמשוננת של פרשנות רדוקטיבית ואקלקטית. במ

בודהיזם אוניברסלי פירושו בודהיזם קונסנסואלי, וקונסנסוס אינו קנה 
מידה מומלץ לפרשנות בין־תרבותית. חשבו, לדוגמה, על הדימויים 

המיידיים שעולים בנו עם שמיעת המלה "מדיטציה": האם הם מעידים 
יותר עלינו ועל ההקשר התרבותי שבו אנו חיים, או על מה שאנו מכנים 

 ?""בודהיזם בשם

הספר כתוב היטב. שפתו של ד"ק בהירה וקולחת. גישתו עניינית 
ונטולת סופרלטיבים. הטקסט שופע ועתיר דוגמאות יום־יומיות 

המשתלבות היטב בסקירת סיפור חייו של סידהארתה גאּוָטָמה, 
הבודהה ההיסטורי, ובתובנות הרבות שעולות לאורכם של ארבעת 

דויק של יסמין הלוי עושה חסד עם המקור הפרקים. תרגומה היפה והמ
 .ועל כך יש לברך את הוצאת פראג

ובכן, מה בשורתו של הספר? מה אותה תמצית בודהיסטית 
אוניברסלית המוצעת לקורא התר אחר מענה סדור למצוקותיו? במלה 

אחת: השקפה. ד"ק מסכם את כל רוחבן ועומקן של ההגות 
בות והייחודיות של והפרקטיקה הבודהיסטיות בהדגשת החשי

ההשקפה הבודהיסטית, כפי שהיא מנוסחת ב"ארבע החותמות": כל 
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הדברים המורכבים הם ארעיים, כל הרגשות הם כאב, כל הדברים 
נעדרים קיום עצמאי והנירוונה היא מעבר למושגי. השקפה זו, לטענתו, 

 .קודמת למוסר ולאתיקה. היא לשד הבודהיזם

מים רבות לאורך הספר, מתמיהה. הצהרה זו, אשר ד"ק מדגיש פע
בספרות הבודהיסטית המוקדמת ביותר המוכרת לנו, זו המופיעה 

כאוסף דרשותיו של סידהארתה שתועדו בשפת הפאלי, לא ניכרת 
קדמות אפריוריות מובהקת להשקפה על פני שדות נורמטיביים אחרים 

של הקיום. לשון אחר: אפיסטמולוגיה אינה קודמת לאונטולוגיה 
תיקה, ולהיפך. תובנתו של סידהארתה רדיקלית הרבה יותר: שדות ולא

 .אלה לעד משפיעים ומושפעים זה מזה

ההשקפה היא אכן איבר מרכזי בתורתו, אבל למן ההתחלה היא 
כרוכה במכלול של איברים שזיקת הגומלין ביניהם מהווה את האתיקה 

 הבודהיסטית הבסיסית. השקפה הכרוכה בכוונה הכרוכה בדיבור
הכרוך בפעולה, בפרנסה, במאמץ, בתשומת לב ובריכוז )"הדרך 

האצילה בת שמונת האיברים"(. כלומר, ההשקפה היא חלק משדה רב־
פנים של היבטים אפיסטמיים, אונטולוגיים ואתיים. אין לה עדיפות על 

 .פניהם והיא אינה נופלת מהם

על במבט היסטורי, אפשר לומר שהתרבות הבודהיסטית כולה היא מפ
פרשנות מורכב ומתמשך לתורתו של סידהארתה. אגב, זהו תהליך 

פרשני שאינו מחייב בהכרח את עדיפות הפירוש הקדום על הפירוש 
המאוחר. ואכן, לאורך הדורות הופיעו אסכולות בודהיסטיות שהדגישו 

את קדמות ההכרה על פני שדות אחרים, וחלקן אף השפיעו ביתר 
 .ל הבודהיזם הטיבטי, שאותו מלמד ד"קשאת על עיצוב עיקרי הדעת ש

 גלריה לתצוגת עברו



 
 

עם זאת, גם כאשר דובר בקדמות ההכרה, הדיון נערך במסגרת 
המכירה בזיקת הגומלין שבין  —המושגית הבודהיסטית הבסיסית 

האונטולוגי והאתי ובתלותם ההדדית. כך שהרדוקציה האפיסטמי, 
הכוללנית, המצהירה על היות הבודהיזם השקפה ותו לא, פוגעת 

במורכבות התורה ועושרה. יתר על כן, מובלעת בה ההנחה כי מבחנה 
הסופי של דרך רוחנית או דתית הוא התובנה הפנימית האישית, 

 .". "הכל בראשהפרטית, ולא המחויבות הנורמטיבית והקהילתית

לפנינו דוגמה טובה לאחת ההשלכות של מה שהפילוסוף צ'רלס 
טיילור ואחרים כינו המפנה הסובייקטיבי הגדול של התרבות המערבית. 

חוקרי דתות כמו ג'רמי קרט וריצ'רד קינג הדגישו כי בתוך תהליך 
ממושך זה פרחה המגמה הקרויה "הפסיכולוגיזציה של המערב". 

ן בלעדיות גוברת והולכת לפרשנות הפסיכולוגיסטית הכוונה היא למת
למצוקות הקיום, ובאותו אופן להיותה מתודת הפרשנות המובהקת 
לעיקרי תורות המזרח. ומכיוון שהפסיכולוגיה הפופולרית המוצעת 

להמונים בתצורות שונות של תרפיה מהירה וזמינה כרוכה לא פעם 
מעניינים וקולחים  —סוג זה באידיאולוגיה ניאו־ליברלית, הרי שספרים מ

מציגים בפנינו את המוצר הבודהיסטי, ולא את התורה  —ככל שיהיו 
הבודהיסטית על מורכבותה ואתגריה. הבודהה שעל המדף אינו 

 .בהכרח זה אשר מביט בנו מעל דפי ההיסטוריה

דבריו של ד"ק והתעקשותו על עליונותה של ההשקפה כנקודת מוצא 
ת" כפתרון הולמים את האידיאולוגיה הניאו־ובלעדיותה של ה"מודעו

ליברלית המדגישה את הפרט, תודעתו ומרדפו )המתיש( אחר איכות 
חייו ואושרו. בכך, כמובן, מתערערות חובותיו וזיקותיו של אותו פרט 

כלפי הקהילה שבה הוא חי. אירוניה רבה ניכרת כאן, שכן עקרון יסוד 
אמור, ההתהוות ההדדית: בהגות הבודהיסטית על כל זרמיה הוא, כ

אדם ועולם יחד. יותר מכך, אידיאל הטיפוס המרכזי של המסורת 
הטיבטית שמייצג ד"ק הוא הבֹוְדִהיַסְטוַוה )בסנסקריט: "זה אשר הווייתו 
ערה"(, המורה הגדול אשר מוחל על כבודו )וכבוד תודעתו( ופונה חזרה 

שלמרבה חזרה אל עמק הבכא. הנה סולידריות עתיקה  —לעולם 
הצער נעדרת מהשיח הבודהיסטי הפופולרי, המתמקד לרוב 

 .באינטרוספקציה פרטית
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נראה כי ד"ק, כמו רבים נוספים הכותבים בשבח בלעדיותן של 
התודעה וההשקפה כשער לחירות )ואחרים המפליגים ביכולתן "לזמן 
שפע"(, אינם מבחינים בכך שהשקפות מביעות יחס ומחויבות. במובן 

סה והיציאה ממערכת אינטנסיבית של מחויבויות, של אורח זה, הכני
חיים בודהיסטי או אחר, אינן מושתתות רק על קבלה או דחייה של 

השקפות כאלה או אחרות, משום שהיחס שבין השקפה ובין אורח חיים 
 .אינו ליניארי ואף אינו דואליסטי

לצורת להיפך: כל אורח חיים הוא מכלול של זיקות גומלין בין השקפה 
היות בעולם. לכל השקפה יש מרכיב נורמטיבי מובלע שמייצג מחויבות 
אתית, ולראיה הערכים האתיים הבודהיסטיים המחייבים את התלמידים 

במסורות השונות, הרבה יותר מאשר השקפתם או תובנתם. במלים 
אחרות, פעולתך בעולם מעידה על היותך "בודהיסט" הרבה יותר 

הפרטי, והשקפותיך. בהקשר של השאלה "מה מאשר דיונך הפנימי, 
עושה אותך לא בודהיסט?" חבל שד"ק אינו מזכיר את הערכים 

היסודיים האלה, המשותפים לכל הזרמים הבודהיסטיים. הוא אמנם 
אך  —וראוי שכך  —מדגיש בקצרה ובדרמטיות את האיסור ליטול חיים 

ר האתיקה היה מצופה כי בדיוק בנקודה זו ירחיב, ולו במעט, בדב
 .הגלומה בהנחיה זו
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 מה קורה כאשר אינטלקטואל מבקר ספר של מתרגל יוגי
אין ספק שהמבקר איתן בעל השכלה ויודע רבות אודות.. ואוצר רחב 

לבטא ביקורת עם ריבוי מילים אינטליגנטיות אקדמיות. יחד עם זאת, זו 
דוגמא מובהקת לחוסר צניעות שכה האופיינית אצל מי שלמד/טעם 

ו שהתנסה בתקופת נזירות... אני בודהיזם לזרמיו השונים ויש אפיל
חולקת על דעתך ומוצאת בספר אשנב ידידותי וקריא )אכן בתרגום 

מתרגל(, או  -נהדר של יסמין הלוי( עבור מי שכבר בחר בדרך )כלומר 
מי שמתעניין. בזמננו רבים המפקיעים מהבודהיזם אלמנטים 

ורך )מיינדפולנס זו רק דוגמא אחת אך ידוע ונפוצה עד מאוד(, לצ
למודעות עצמית, רוגע, שיפור העיכול והשינה  -העשרת ארגז הכלים 

וכו׳... אפשר לעשות הרבה )מדיטציה וצום?( ועדיין לא להיות 
בודהיסט. מה שד״ק מצליח לדייק ולשקף זאת בתבונת חוכמתו 

 !וישירותו העולזת. כן ירבו תרגומים מספריו

 מני

 נמלה03.12.2018 21:14

נהדר. אז עכשיו ביקורת רצינית מובנת כחוסר צניעות רק מפני שהיא 
 .לא משבחת. מדהים

 פרופ' מקס
15:59 27.11.2018 

https://www.outbrain.com/what-is/default/he


קיינטסה נורבו נולד בבהוטן והוא אזרח הממלכה. הוא אינו טיבטי. נא 
 .לתקן

 יהופצץ

 פרופ' מקס28.11.2018 19:30

הבודהיזם של בוטאן הנו בודהיזם טיבטי. אמנם לא של צהובי המצנפת 
)גלוקפה( אלא של אדומי המצנפת, לצורך דיון זה מי שבא מבוטאן הוא 

 בהחלט טיבטי

Kirtchuk 
14:09 27.11.2018 

Never understood Buddhism, or the kick people get from it. I have 
children, I take care of them, like most people, I pay taxes, when I 

lived in Israel I did Army service both regulkar and reserve, I 
therefore practice empathy or love for my neighbour, am I not a 

good Buddhist notwithstanding my being a Jew ? I somehow feel 
those Far Esat religions to be selfish to the highest point ? , , , 

 

 עדי
10:09 27.11.2018 

למי שרוצה לחתוך ישר ולעניין במקום לבזבז את הזמן בקריאת ספר 
בודהיזם )הנושא לא מאוס אבל המסחור שלו כן( שבבקשה יגש  על

 :לגוגל ו/או יוטיוב ויחפש
Joseph Goldstein, John Kabbat Zinn 

 ג'ודית

 עדי27.11.2018 11:03

 .מי שמעוניין במיינדפולנס, אולי. לא מי שמעוניין בבודהיזם

 אלעד
23:33 26.11.2018 



המוסר והאתיקה, וכל הלכות הקיום במישור המציאות היחסית ינבעו 
מעצמם כאשר ארבעת החותמות הופנמו במלואם. לכן הם קודמים 

לכל. כשאין הפנמה מלאה יש צורך בחוקים. כשאין אני, אין מי שימלא 
פרד ישנו רק אחד הכולל את הכל, אחר אותם חוקים. כשאין אני נ

 .וכאשר הכל הוא אני, להיות בֹוְדִהיַסְטוַוה, זוהי ברירת המחדל. פשוט

 נונו

 אלעד27.11.2018 00:10

 .אין חציצה בין היחסי למוחלט במהאיאנה. לכן טענתך לא מדויקת

 אלעד

 אלעד27.11.2018 12:06

לא טענתי שיש חציצה ביניהם. היחסי נובע מתוך המוחלט ומוכל 
 .בתוכו. נדמה לי שזה גם מה שד"ק טוען

 

 בועז
20:56 26.11.2018 

לא מבין את הטעם בפרשנות לגבי האצבע שמצביעה לירח. זה חייב 
 ? להיות נועד לכשלון הלא כן
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