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וה י רו דנ

 לצאת למסע 
עם עיפרון סגול
קרישנמורטי כגורו וכאנטי־גורו: אם אין אמת מדוע 

אנו זקוקים לחינוך? אם אין מקור של ידע יציב 
על העולם, לשם מה מורה ולשם מה תלמיד?

למה קרישנמורטי?
ג'ידו קרישנמורטי, שכמה מספריו תורגמו לעברית,1 הוא גורו )או "אנטי־גורו", על משקל 
אנטי־גיבור או גורו בעל כורחו( הודי בן זמננו, שקצרה היריעה הנוכחית מלהתייחס לסיפור 
חייו המרתק. את מרבית חייו הבוגרים בילה בנסיעות על פני הגלובוס, ובכל מקום שוחח שיחות 
פומביות שהוקדשו למושג החופש ולאפשרות ליישם אותו בחיים האנושיים. רבות מהשיחות 

הוקלטו, תומללו ונערכו, והן הבסיס לאין־ספור הספרים שהוא חתום עליהם. 
הסוגיה המרתקת ביותר בעיניי בכל הקשור לתפיסתו החינוכית של קרישנמורטי היא 
הסתירה לכאורה בין הצהרתו המפורסמת מ־1929 ולפיה "האמת היא ארץ שאין שביל המוביל 
אליה" לבין אמונתו הבלתי מתפשרת בחשיבותו של חינוך. אמונה זו הובילה להקמת בתי ספר 

במקומות שונים בעולם, המבקשים עד היום להציע אלטרנטיבה חינוכית בהשראת משנתו. 

מחשבה והכרה — החתירה אל 
העשן, אל השקר המוסכם

ורווח  רצוי  בלתי  והאחר  ונדיר  רצוי  בין שני מצבי תודעה: האחד  קרישנמורטי מבחין 
מאוד. זוהי ההבחנה בין תודעה מותנית לבין תודעה חופשית. תודעה מותנית קרויה "הכרה" 
)consciousness(; לתודעה חופשית הוא קורא "תבונה" )intelligence(. ההכרה מוכתבת על 
ידי המחשבה, המתאפיינת בחלוקות, בהפרדות ובדואליות שהיא תמיד יוצרת, ולפיכך אין 
ביכולתה לגעת ב"אמת". ההכרה מוכתבת גם על ידי הזמן; אין היא אלא תנועה מן העבר 
אל העתיד, והיא אינה משאירה מקום להווה. אולם העתיד אינו אלא השתקפות של העבר; 
לכן אפשר לומר שההכרה )המחשבה( היא למעשה תנועה מן העבר אל העבר. ההכרה, כאמור 
המחשבה )התודעה המותנית(, מוכתבת על ידי ההשתוקקות: היא "ערימה של השתוקקויות",2 
והיא זהה למה שכבר ידוע. בשפה המדוברת, שפתנו שלנו, הכרה פירושה ידיעה. היא למעשה 
תנועה מן הידוע אל הידוע )כך אנו רוכשים "ידע חדש"(. מה שידוע תמיד חלקי, מצומצם, לא 
שלם. כך גם ההכרה. קרישנמורטי טוען שאין דבר כזה "הכרה אינדיווידואלית". הרי הזיהוי 
בין ההכרה לידיעה מלמד שהיא אינה יכולה להיות "שלי", אלא היא בבחינת ירושה שכל 
אחד מאתנו מקבל מן המין האנושי כולו. ידיעה היא למעשה ה"סיפור" של האנושות. תמיד 
מרוכזת בעצמה, מחלקת לחלקים, יוצרת קטגוריות וקונפליקטים, בודדה, מבולבלת, מלאת 

קנאה, אלימה, סובלת. 
קרישנמורטי טוען שההכרה מתוכנתת בהתאם לאג'נדה דתית, לאומית, תרבותית. "במשך 
דורות  דֹוגמות מסוימות; במשך  פי  ולנהוג על  ריטואלים  דורות תוכנתנו להאמין, לקיים 
תוכנתנו להזדהות עם לאומיות ולצאת למלחמות". ההכרה היא בהכרח ארעית. אין בה דבר נצחי. 

 דווקא משום שאין היא מסוגלת לסבול זאת, ההכרה ממציאה "ישות קבועה" המכונה "החושב" 
)the thinker(. כלומר, המחשבה מחלקת את עצמה לשניים: לחושב ולמחשבה, אך לאמיתו של 
דבר אין הבדל מהותי בין שני אלה. החושב אינו ישות עצמאית כי אם השתקפות של המחשבה, 
והוא מותנה בדיוק כמוה. המושג המלאכותי של "אני חושב" קבוע ומתמיד, והוא גורר אשליה 

של ביטחון. 

האמת והתבונה: מה שאינו ניתן למדידה
נרדף  מושג  היא  קרישנמורטי  של  בהגותו  תבונה  ההכרה.  מן  לגמרי  שונה  התבונה 
 למושגים כגון הלא ידוע )the unknown(, זה שאינו בר־מדידה )the immeasurable(, ריקות 
)nothingness(, מה שישנו )what is(. כל אלה זהים לאמת )truth(. "להיות ריק לגמרי", הוא כותב, 

"משמע להתנסות במה שעומד בסתירה מוחלטת לכל מה שלמדנו, לכל מה שהמחשבה יצרה 
בדי עמל". אנו כה מורגלים להיאחז במה שידוע, במה שהוא בר־מדידה, ב"דברים", 

לחלוטין את  ה"עשן", עד ששכחנו  במה שקרישנמורטי מכנה  ובעתיד,  בעבר 
ה"ֵאש". הבלתי ידוע אינו בר־תפיסה באמצעות ההכרה. עם זאת המחשבה, כלי 

העבודה של ההכרה, אינה חדלה מלנסות לתפוס אותו. במאמצים העקרים 
הללו ההכרה רק מוסיפה ומתחזקת — היא צוברת עוד ועוד תוכן, מילים 
ופחד )לאבד את הידוע, את מה שכבר הספקנו לצבור(. ככל שהיא מנסה 
יותר ומתחזקת יותר, כך הולכת ההכרה ומתרחקת מן האמת, מזה שאינו 
בר־מדידה. רק כשהידוע בא לסופו, כשמניחים אותו בצד, רק אז הלא 
ידוע עשוי להתגלות. זה שאינו בר־מדידה נמצא שם כל הזמן, אך ההכרה 

)המחשבה( ה"רועשת" אינה מאפשרת לנו להבחין בנוכחותו השקטה. 

להמיר את הידוע והמוסכם 
בבלתי ידוע והנחווה

איך לסלק את עשן האגוצנטריות, הפחד, הבלבול, הבדידות, הרכושנות, 
הקנאה והאלימות — השייכים להכרה, למה שידוע ומוסכם — כדי לאפשר את 

התגלות האמת: כלומר מה שאינו בר־מדידה? איך לאפשר לאהבה לזרום? איך 
להשאיר מאחור את המחשבה התבניתית, המרוכזת בעבר, לטובת ספונטניות? איך אפשר 

להשתחרר מן הידוע? איך אפשר למצוא את ה"אמת"?
קרישנמורטי משיב: 

אי אפשר למצוא אותה. המאמץ למצוא את האמת מוביל למקום אגוצנטרי; מקום זה איננו 
האמת. האמת איננה תוצאה, כל תוצאה שהיא, לרבות מאמצינו הרכושניים "לאחוז באמת". רק 
במקום שאין בו יותר מחשבה, נמצאת האמת. לא ניתן להביא את המחשבה לסופה באמצעות 
שום דיסציפלינה או על ידי התנגדות למחשבה. ההקשבה לסיפור של מה שישנו היא כשלעצמה 

משחררת. האמת משחררת, לא המאמץ.
קרישנמורטי מעדיף את המושג "מודעות ספונטנית" )choice-less awareness( — מעין 
וברגיל איננו שמים אליה לב או מקשיבים לה, אלא חוזרים  "צלילות" שמופיעה מעצמה 

ומתגייסים לטובת ההכרה היום יומית ה"רועשת".

מה זה חינוך? לתת למה שאנחנו לדבר במקומנו
קרישנמורטי מתאר חינוך כהזמנה להקשיב לסיפור של מה שישנו. כידוע למי שצלח את 
המסע עד כה, המחשבה אינה מפסיקה לבלבל אותנו ולספר לנו את הסיפור של מה שצריך 
להיות. לכן אי אפשר להקשיב לסיפור האמיתי של מה שישנו, אלא כשהמחשבה נעצרת. 
קרישנמורטי מסביר: "המחשבה יצרה את כל הדברים בעולם: ציורים נפלאים, שירה, מוזיקה 
ועוד — מלבד הטבע. הנמר לא נוצר על ידי המחשבה; גם לא האגם הזה שאתם רואים לפניכם" 
)הניסוח מסגיר שזוהי שיחה עם קהל על גדות אגם(. המחשבה מוגבלת; הטבע איננו מוגבל. 
קרישנמורטי עצמו חי בטבע. בתי הספר שלו ממוקמים בטבע וכל דף ביומניו מתחיל ומסתיים 
בתיאור חוויה של טבע. מבחינתו הנמר והנהר, עץ התמרהינדי והירח הם ההשתקפות האותנטית 
היחידה של הטבע האנושי, לא כפי שהוא מתואר במחשבה אלא כפי שהוא "באמת". יותר מכך: 

ד"ר דני רווה הוא מרצה לפילוסופיה הודית 
באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת ג'יי־אן־יו בניו 

דלהי. ספרו "חוטים פילוסופיים ביוגה של פטנג'לי" 
ראה אור ב־2010 בהוצאת הקיבוץ המאוחד

 ג'ידו 
 קרישנמורטי
 - גורו בעל כורחו
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הערות

 1   בין ספריו של קרישנמורטי בעברית:
חינוך ומשמעות החיים, בתרגום שושנה 

ואפרים גולשמיד, נס ציונה: ש' וא' גולדשמיד, 
1989; לגעת במהות: לקט מכתבי 

קרישנמורטי, בתרגום שושנה גולשמיד, 
ירושלים: כתר, 1997; החופש מהידוע, 

בתרגום אורית קפלן, תל אביב: כנרת, 1997; 
יומנו של קרישמורטי, בתרגום ינץ לוי, בן 

שמן: מודן, 2003.

2   מכאן ואילך אני מצטט ומתרגם בחופשיות 
מתוך הספרים:

Commentaries on Living; The Network of 
Thought; Meeting Life; Why Are You Being 
Educated?; The Flame of Attention; Education 
and the Significance of Life; The Impossible 
Question.

כל הספרים האלה הם אסופות של שיחות 
שניהל במהלך השנים, כולם בהוצאת 

.Krishnamurti Foundation India

במקרה שלו, "רעש" המחשבה הולך ומתגבר אך עדיין אינו מחריש אוזניים ואינו חוסם לחלוטין 
את הגישה אל "זה שאינו בר־מדידה". במקרים נדירים המורה משוחרר מהתניות, וקרישנמורטי 
עצמו, לפחות עבור תלמידיו, היה דוגמה לאפשרות כזאת. במקרים אחרים זרעי החופש טמונים 
מראש במורה ובתלמיד גם יחד, והמפגש הבלתי אמצעי ביניהם נועד "להשקות" אותם ולאפשר 
לתבונה לצמוח. אם כן מהו בכל זאת תפקידו של המורה במפגש כזה? נעיין בקטע משיחה שקיים 

קרישנמורטי עם תלמידים במומביי ב־1984.
תלמיד: במהלך שיחותיך טענת שהעולם שרוי בבלבול, אך לא זכור לי שהצעת לכך פתרון. 

האם אינך סבור שהדבר רק מוסיף על הבלבול במקום להפחית אותו?
קרישנמורטי: כשאתם מתבוננים בעצמכם, בבהירות, בכנות, האם אינכם שרויים בבלבול? 
הדובר אינו מציע דבר; אין הוא אומר לכם מה לעשות; אך הוא מפציר בכם להתבונן בבלבול 

מתוך תשומת לב, לא להתכחש לו.
במקום אחר הוא אומר: "אף אחד איננו מסוגל להעניק לכם בהירות. הבלבול מצוי בתוכנו; 
אנו הבאנו אותו על עצמנו ועלינו בלבד מוטלת המשימה לסלק אותו". קרישנמורטי דוחה 
והראשון מוסר  יודע  יודע, התלמיד אינו  ולפיו המורה  את המודל החינוכי הקונבנציונלי, 
ידע לאחרון. המורה "אינו מציע דבר" ו"אין הוא אומר מה לעשות". במקום זאת הוא מזמין 
את התלמיד להתבונן. המורה אינו יכול אלא להצביע שוב ושוב על הבעיה )"הבלבול מצוי 
בתוכנו"(, ובמובן זה לעורר את התלמיד או לטלטל אותו ולהעמיד אותו במקום שממנו יוכל 
להתבונן בחיים על כל מורכבותם )ופשטותם(. מכאן ואילך רק התלמיד עצמו יכול להתמודד 
)או לחמוק מהתמודדות( עם "מה שישנו" ולגבש לעצמו פתרונות ודרכי פעולה. אם המורה יציע 

לתלמיד פתרון, הרי שייטול ממנו את החופש במקום לאפשר אותו.
האם נפרמה כאן הסתירה לכאורה בין ההצהרה ש"האמת היא ארץ שאין שביל המוביל אליה" 

ובין השביל החינוכי שקרישנמורטי שקד במשך שנים על סלילתו? אני חושב שכן. 
מאת  הסגול"  והעיפרון  "אהרון  המפורסם  הילדים  בספר  נתבונן 
זהו סיפורו של אהרון, ילד המטייל בעולם ובידו  ג'ונסון.  קרוקט 
עיפרון סגול. אהרון פוסע בשביל סגול שהוא מצייר בעצמו ונקלע 
להרפתקאות סגולות שונות ומשונות. עולמו של אהרון איננו "נתון", 
אלא הוא יוצר אותו )מצייר אותו( בעצמו בכל צעד וצעד. הוא יוצא 
לטיול ערב, ולפתע שוכח את הדרך הביתה; ומכיוון שכל רצונו לחזור 
הביתה )או בעצם להרגיש בבית(, אהרון מצייר המון בניינים סגולים 
עם חלונות סגולים, אך אין לו מושג איזה מהם הוא החלון שלו. לכן 
הוא פונה לשוטר )שג'ונסון מצייר באירוניה כליצן( ושואל אותו לאן 

השוטר  ללכת.  "הצביע בכיוון שבו רצה אהרון ללכת בין כה וכה. אבל אהרון אמר לו עליו 
תודה רבה והלך הלאה, עם הירח". הסוף הטוב צפוי )בכל זאת, ספר ילדים(: אהרון מוצא את 

ביתו, מצייר לו מיטה סגולה והולך לישון.

המורה? אנטי־גורו מחויך המזמין למסע
מהי תרומתו של הסיפור לדיוננו? לדידו של קרישנמורטי, חינוך הוא "שביל שאינו שביל", 
מושג שסיפורו של אהרון ממחיש. השביל שאהרון פוסע בו נוצר על ידו באופן ספונטני בכל 
צעד וצעד, בכל רגע ורגע; במובן זה הוא מוביל מן ההווה להווה. שביל כזה הוא לא פחות 
מדרך חיים במובן אקזיסטנציאלי, התנסותי, כלל וכלל לא תאורטי של הביטוי. השוטר שאהרון 
פונה אליו מייצג לכאורה את הסמכות. אהרון פונה אליו משום שהוא מבקש שמישהו יאמר 
לו לאן ללכת. אך השוטר מתגלה כמורה בנוסח קרישנמורטי, והוא מעודד את אהרון ללכת 
בדרכו שלו )"בכיוון שבו רצה אהרון ללכת בין כה וכה"( במקום לצייד אותו במפה עם הוראות 
מדויקות, במקום להגיד לו לאן ללכת, במקום לתת לו את ה"תשובה". העובדה שג'ונסון מצייר 
את השוטר, הסמכות בהתגלמותה, כליצן מעידה על שלילת האפשרות ש"תשובה" כזאת תינתן 
לנו מאת מישהו אחר מלבדנו. תפקידו של המורה להזמין את אהרון לצאת למסעו ולצייד אותו 
בעיפרון סגול, כדי שיוכל לצייר בעצמו את השביל שבו ילך. הוא שוטר תנועה, חיוך נסוך 
על פניו, והוא תמיד מעניק זכות קדימה, במיוחד כשנדמה לנו שאיבדנו את דרכנו. הוא שותף 
למסע הפוסע על שביל שהוא מצייר בעיפרון משלו. הוא תמיד נגיש, פנוי, מוכן לשבת על 
כוס צ'אי מתחת לעץ ולשוחח בכנות על תלאות הדרך. התלמיד, אהרון, כל אחד ואחת מאתנו, 
שרוי תמיד בלבדיותו; לא בבדידותו, אלא בלבדיותו. לבדיותו היא החופש שלו. הוא בהכרח אור 
לעצמו. וכאשר השמש שוקעת הוא מודה למורה, נפרד ממנו )עד פגישתם הבאה( והולך הלאה, 
 עם הירח.  

הסיפור של מה שישנו אינו מצוי בספרים. ספרים הם העבר. הם משקפים היררכיה ואוטוריטה; 
הם מצבורים של ידע, מחסנים של ערכים ישנים. התבונה איננה סוג של מידע. לכן היא אינה 
שייכת לספרים, וגם לא מצויה בהם. עניין זה מסביר את העובדה שקרישנמורטי מעולם לא 
כתב ספר. הספרים הנושאים את חתימתו הם תמלילים ערוכים של שיחות מכל רחבי העולם. 
אף על פי כן, בתקופות מסוימות הוא כתב, ולעתים הקליט, יומן. שלושה מיומניו ראו אור. 
יומן אינו ספר. יומן זורם בספונטניות, נטוע בחוויית ההווה ולא בעבר או בעתיד. יומן, בלשון 
ניטשיאנית, הוא "ספר לכל אחד ולאף אחד". לאף אחד, משום זהו יומנו הפרטי של המחבר; לכל 
אחד, מפני שהיומן מתאר את חוויית ה"לבדיות". "לבדיות" )aloneness(, הוא כותב, "איננה 
בדידות כואבת. הלבדיות נוגעת לקיום שלם, טהור, עשיר. לעץ התמרהינדי הזה אין שום קיום 
מעבר לעובדה שזה מה שהוא. זו משמעותה של לבדיות. האדם שרוי בלבדיותו כמו האש, כמו 

הפרח... תקשורת אמיתית אפשרית רק כשהלבדיות נוכחת, מוחשית". 
בכתיבת היומן קיווה קרישנמורטי לכונן קשר חדש ושונה בין אני לאחר, במובן זה שפנה 
בעת ובעונה אחת לעצמו ולזולתו, אותו זולת שברמה הקיומית, המהותית, הלבדית, אינו שונה 

ממנו במאום. 

החיבור בין מורה לתלמיד בעולם של "לבד"
כיצד נוכל למצוא בעצמנו את הקשב והמודעות שבלעדיהם לא נוכל להבחין בין העשן 
לאש? הטבע כפי שראינו הוא סביבה תומכת העשויה לאפשר זאת. כך גם המפגש הבלתי אמצעי 
בין מורה ובין תלמיד המתחולל ברגע הנוכחי, בהווה. קרישנמורטי התנגד בכל מאודו ליחסי 
גורו־תלמיד המבוססים על סמכות. מבחינתו, סמכות אינה אלא שחצנות של הגורו, המנהיג 
הדתי, הפוליטיקאי וכו', כמו גם העדריות )"אנשים אוהבים שאומרים להם מה לעשות, אוהבים 
להיות מּובלים"( של ההולכים אחריו )או אחריה( בעיניים עצומות. מבחינתו של קרישנמורטי, 

במקום שבו מסתיימת הסמכות מתחיל החופש. את שיחותיו הפומביות נהג לפתוח כך: 
הדובר איננו מרצה בפניכם; גם אין בכוונתו להנחות או לכוון אתכם. זוהי שיחה בין שני 
זה לזה, שלא יבגדו איש ברעותו  חברים; שני חברים שיש ביניהם חיבה הדדית, שדואגים 
ושברמה העמוקה ביותר יש להם עניין משותף. הם משוחחים בחום ומקשיבים זה לזה; נהנים 
מקרירותו של בוקר תחת עץ רענן, העשב מסביב מכוסה אגלי טל, ודנים במורכבותם של החיים. 
זו טיבה של מערכת היחסים בין הדובר וכל אחת ואחד מכם. אמנם אינני פוגש כל אחד ואחת 
מכם בארבע עיניים; אנו רּבים מדי בשביל זה; ובכל זאת, אני פוגש אתכם כאילו היינו פוסעים 
יחדיו על שביל, מביטים בעצים, בציפורים ובפרחים, שואפים את ניחוח האוויר ומשוחחים 
ברצינות על חיינו; לא באופן מלאכותי או כלאחר יד, אלא מתוך כוונה לפתור את בעיותינו. 
הדובר מתכוון למה שהוא אומר; אין הוא משמיע מילים ריקות במטרה להרשים אתכם. הבעיות 

הקיומיות העומדות על הפרק חשובות מכדי שלא ננהג בהן ברצינות הראויה.
קרישנמורטי מתאר את השותפים לתהליך החינוכי כשני חברים, ובכך מוציא מהתמונה כל 
שמץ של סמכות, מה שעומד בסתירה לנימה הסמכותנית שבה נאמרים לעתים הדברים. שני 
החברים פוסעים יחד בטבע, קשובים לעולם שמסביבם ולעצמם. בהיותם שותפים מלאים, אותן 
תכונות נדרשות מן המורה ומן התלמיד: פתיחות, קשב, סקרנות ונכונות שלא לקבל דבר כמובן 
מאליו. נדרשת מהם רצינות, יצירתיות ותעוזה לשאול, לחקור, להתנסות. חקירה קיומית כזאת 
עניינה החיים עצמם, בלי כחל וסרק. "להבין את החיים משמע להבין את עצמנו; בכך נפתח 
ובכך מסתיים התהליך החינוכי". ראינו שמה שנהוג לכנות תבונה איננו יעד להשגה, אלא הוא 
מצוי בתוכנו ואנו בתוכו תמיד; כל שעלינו לעשות הוא להניח לתבונה להתגלות. המפגש בין 
המורה לתלמיד מטרתו לעורר את מה שמצוי בשניהם, את מה שהוא למעשה המהות של כל 
אחד משניהם. שניהם עשויים מאותו חומר; שניהם מתחילים ממצב של תודעה מותנה ומסוגלים 
לחרוג ממנה, למצוא בעצמם מקום חופשי מהתניות. תפקידו של המורה להזמין את התלמיד 
לשאול שאלות ולפתוח לפניו מרחב או סביבה שבה מותר לשאול, לחקור, להטיל ספק, לחלוק 
על המורה. המורה מזמין ומאפשר, אך החקירה משותפת; התלמיד נדרש להיות אקטיבי )לשאול, 

להתבונן, להיות קשוב( לא פחות מהמורה. 

אם מורה ותלמיד שותפים מלאים, מה 
הופך אחד למורה ומשנהו לתלמיד?

לעומת המורה, שתודעתו מותנית לחלוטין, ההתניות של התלמיד נתונות עדיין בשלבי 
בנייה וטרם התגבשו. במובן זה יש לתלמיד עדיפות על פני המורה: הוא קרוב יותר לעצמו. 


