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 , פעולה נכונה, דיבור נכון

 פרנסה נכונה

 

 

 בהיקהו בודהי
 

                                               אפרת גבאי: תרגום

 The Wheel Publication No. 308/311 (Kandy: Buddhist Publication Society, 1984), second        :מקור

edition (revised) 1994. Transcribed from a file provided by the BPS.                              

בהכשרתו האקדמית הוא בעל . ב"ארה, הוא נזיר ומלומד בודהיסטי יליד ניו יורק, ו בודהיהבהיק

הה במשך שם הוא ש, בסרי לנקה 3791הוסמך לנזירות מלאה בשנת  הוא . ר לפילוסופיה"תואר ד

  .וואנג ין במדינת ניו יורק'וכעת הוא חי במנזר צ, שנים 42

ביניהם , מתרגם ועורך ,כמחבר, ו בודהי אחראי לפרסומים רבים של הכתבים הבודהיסטייםהבהיק

סמיוטה )אוסף הדרשות המחוברות , (הימה ניקאיה'מג)התרגום המלא של אוסף הדרשות הבינוניות 

  (.אנגוטרה ניקאיה)ספרות ואוסף הדרשות הממו( ניקאיה
 

*** 

שכן , יחדיו –פעולה נכונה ופרנסה נכונה , דיבור נכון –ניתן לדון בשלושת המרכיבים הבאים 

הקבוצה , הם מהווים ביחד את הקבוצה הראשונה מבין שלוש הקבוצות המרכיבות את הדרך

מכוונים אף על פי שהעקרונות המנחים בקבוצה זו (. סילהקהנדהה)של משמעת מוסרית 

מטרתם העליונה הינה רוחנית יותר , לריסון פעולות בלתי מוסריות ולקידום התנהגות טובה

אלא בעיקר כאמצעי המסייע , הם אינם ניתנים רק כקווים מנחים לפעולה. מאשר מוסרית

בלימוד של  עצמו יש למוסר הצדקה בפני, כאמצעי הכרחי לרווחה אנושית. בטיהור מנטלי

אולם בהקשר המיוחד של הדרך הנאצלת . להפחית במידת חשיבותו הבודהה ולא ניתן

, לפיכך. שחרור מסבל, הסופית, עקרונות מוסריים כפופים למטרה העילאית, כפולת השמונה

י שני "על האימון להיות מונחה ע, על מנת שאימון מוסרי יהפוך לחלק הולם של הדרך

לאימונים בריכוז , להוביל אל מעבר לוו, השקפה נכונה וכוונה נכונה, המרכיבים הראשונים

 . ובחכמה

 

אין , אף על פי שהאימון במשמעת מוסרית מופיע כראשונה מבין שלושת קבוצות התרגולים

. חיוני להצלחתם של האימונים האחרים, זהו הבסיס לדרך כולה. להתייחס אליו בקלות ראש

לראות סכנה ", עתהבודהה עצמו דרבן פעמים רבות את תלמידיו לדבוק בחוקי המשמ

כאשר נזיר ניגש אל הבודהה בבקשה להסבר קצר של , פעם אחת". במגרעת הקלה ביותר

, כלומר, ראשית בסס עצמך בנקודת המוצא של מצבים מיטיבים: "הבודהה אמר לו, האימון

כשהמשמעת המוסרית שלך טוהרה , אז. במשמעת מוסרית מטוהרת ובהשקפה נכונה

 .(SN 47:3)" גל את ארבעת הבסיסים של תשומת הלבעליך לתר, והשקפתך נכוחה

 

מופיעה בטקסטים בכמה משמעויות , סילה, "משמעת מוסרית"המילה בפאלי שמתורגמת ל

בחלק מהמקרים המשמעות היא . שכולן קשורות להתנהגות נכונה, בעלות חפיפה חלקית

, עצמם בהקשרים אחרים הכוונה היא לעקרונות, פעולה התואמת את עקרונות המוסר

סילה במובן . ובאחרים לסגולות האופי הנעלות שנובעות כתוצאה משמירה על עקרונות מוסר
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סילה כסגולת , של צווים או עקרונות מוסר מייצג את ההיבט הפורמאליסטי באימון המוסרי

וסילה כהתנהגות נכונה את הביטוי של סגולת אופי במצבי חיים , אופי את הרוח החיה

רובות סילה מוגדרת פורמאלית כהינזרות מפעולה גופנית או מילולית לא לעיתים ק. ממשיים

הסברים , יחד עם זאת. נראית שטחית, המדגישה פעולה חיצונית, הגדרה זו. מיטיבה

. מפצים על החסר וחושפים כי יש בסילה יותר ממה שנראה במבט ראשון, אחרים

המנטליים של הימנעות  קיימת זהות בין סילה לבין המרכיבים, למשל, באבהידהאמה

השוואה שמבהירה כי מי שבאמת זוכה  –פעולה נכונה ופרנסה נכונה , דיבור נכון –( ויראטיו)

" הציבורי"במקביל ליתרון , לפיכך. לטיפוח באמצעות שמירה על צווים מוסריים היא התודעה

ן אישי הוא מביא ליתרו, שמביא האימון של סילה במניעת פעולות מזיקות מבחינה חברתית

 . כשהוא מונע מן הזיהומים להכתיב את התנהגותנו, של טיהור מנטלי

 

מציעה מובן של מחוייבות וריסון שהינו זר למדיי , ונגזרותיה" מוסריות"המילה המתורגמת 

זוהי קונוטציה שמקורה כפי הנראה ברקע התאיסטי של מוסר ; למושג הבודהיסטי סילה

, מבסס את הקוד המוסרי שלו, סגרת חשיבה תאיסטיתשאינו נשען על מ, הבודהיזם. מערבי

כתבי הפרשנות מסבירים את המילה סילה במילה , למעשה. לא על ציות אלא על הרמוניה

 "(. קואורדינציה" )"פעולה מתואמת"או " הרמוניה"שמשמעותה , סמאדהנה, אחרת

 

רמטית ק, פסיכולוגית, חברתית –השמירה על סילה מובילה להרמוניה במספר רמות 

עקרונות הסילה מסייעים לבסס יחסים בינאישיים , ברמה החברתית. וקונטמפלטיבית

עם המניעים , הם מרתכים את האוסף העצום של החברים הנבדלים בחברה. הרמוניים

אם לא , לכדי סדר חברתי מלוכד שבו הקונפליקט לפחות מופחת, והמטרות הפרטיות שלהם

מגנה מפני הפיצול , סילה מביאה הרמוניה לתודעה ,ברמה הפסיכולוגית. נמנע לחלוטין

שמירה על סילה , ברמה הקרמית. הפנימי שנגרם כתוצאה מאשמה וחרטה על עבירות מוסר

ובהתאם לכך את התוצאות הטובות , (קרמה)מבטיחה הרמוניה עם החוק הקוסמי של קאמה 

, ברמה הרביעית .ביותר בהמשך התנועה העתידית במעגל החוזר על עצמו של לידה ומוות

, שיושלם, סילה מסייעת לבסס את הטיהור הראשוני של התודעה, הרמה הקונטמפלטיבית

 .באמצעות התפתחות שיטתית של שלווה ותובנה, בדרך עמוקה ויסודית יותר

 

המרכיבים של האימון המוסרי מנוסחים בדרך כלל על דרך , כאשר הם מוגדרים בקצרה

כל עיקרון המגולם . אך סילה היא יותר מהימנעות מהשגוי. במונחים של הימנעות, השלילה

. ששניהם חיוניים לאימון בשלמותו, כולל למעשה שני היבטים, כפי שנראה, בצווי המוסר

הראשון מכונה ; האחד הוא הימנעות ממה שמזיק והאחר הינו מחוייבות למה שמיטיב

ת האימון הבודהה מדגיש את בתחיל(. אריטא'צ" )ביצוע"והשני מכונה ( ואריטא" )הימנעות"

הוא אינו עושה זאת מפני שהימנעות ממה שמזיק מספיקה בפני . ההיבט של הימנעות

השלבים מוצגים בסדרם הטבעי . אלא כדי לבסס את שלבי האימון ברצף מתאים, עצמה

כפי שנאמר בפתגם המפורסם , (מבחינה הגיונית יותר מאשר מבחינת רצף הזמן)

זהו הלימוד של  –לטפח את הטוב ולטהר את התודעה , כל רעלהימנע מ: "בדהמפאדה

מקבלים אף  –טיפוח הטוב וטיהור התודעה  –שני הצעדים הנוספים . (V. 183)" הבודהה

נחישות להימנע ממה , אך על מנת להבטיח את הגשמתם, הם את כובד המשקל הראוי להם

מיטיבות צפוי לשאת אופי מעוכב הניסיון לפתח איכויות , ללא נחישות כזו. שמזיק הינה הכרח

 . ונפתל
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 וידאו
 

 פניננדו בהיקהו על דיבור נכון
 

 דובר עברית(. חלקים 3-ב)דקות  33-כ
 
 
 
 

 
 

  לצפייה
 
 

 1חלק 
http://www.buddhism-israel.org/library/717 

 
 2חלק 

http://www.buddhism-israel.org/library/716 

 
 3חלק 

israel.org/library/715-http://www.buddhism 

 
 
 

 לדף הוידאו באתר

, דיבור וגוף, האימון במשמעת מוסרית חולש על שני הערוצים יסודיים של פעולה חיצונית

האימון , לפיכך. הדרך שבה אדם מרוויח את לחמו –כמו גם איזור נוסף של דאגה חיונית 

 . פעולה נכונה ופרנסה נכונה, דיבור נכון: כולל שלושה מרכיבים
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RnS2K-IBozQ
https://www.youtube.com/watch?v=RnS2K-IBozQ
http://www.buddhism-israel.org/library/717
http://www.buddhism-israel.org/library/716
http://www.buddhism-israel.org/library/715
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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הקשבה : הכלל הרביעי

 עמוקה ודיבור אוהב
 

 תיק נהאט האן
 
 

 רונה משיח: תרגום
 

 

 html-http://dharma.ncf.ca/introduction/precepts/precept.4                                     :מקור

פעיל שלום וזכויות , משורר. תיק נהאט האן הוא אחד ממורי הזן היותר מוכרים ומוערכים כיום בעולם

. ממייסדי תנועת הבודהיזם המעורב. 31הצטרף למנזר בגיל , 3741 -נולד במרכז וייטנאם ב. אדם

 הקים בתחילת שנות השישים את בית הספר לנוער עבור שירות חברתי שהכשיר את תלמידיו לשקם

 .והיה מועמד לפרס נובל לשלום, כפרים שהופצצו במלחמת וייטנאם

שם הוא מתגורר עד היום , תיק נהאט האן מצא מקלט בצרפת, לאחר שנאסרה חזרתו לוייטנאם

כותב ומנחה ריטריטים ברחבי העולם , הוא מלמד. בקהילת מדיטציה שהוא ייסד' בפלאם וילאג

 .שירים ותפילות, ספרים –כותרים  58-למעלה מפרסם  .'אומנות החיים בתשומת לב'בנושא 

 
 

*  *  * 
 

מתוך מודעות לסבל הנגרם כתוצאה מדיבור לא מודע ומחוסר היכולת להקשיב 

אני נודר לטפח דיבור אוהב והקשבה עמוקה על מנת להביא אושר ושמחה , לאחרים

אני  ,מתוך ידיעה שמילים יכולות לגרום לאושר או לסבל. לאחרים ולהקל על סבלם

אני נחוש . אושר ותקווה, עם מילים המשרות ביטחון עצמי, נודר ללמוד לדבר בכנות

שלא להפיץ מידע שאני לא בטוח בו בוודאות ולא לבקר או להטיל רבב בדברים 

אמנע מלהוציא מפי מילים שיכולות לגרום פילוג או חוסר . שבהם אני לא בטוח

אעשה כל מאמץ לפייס . להתפרק או שיכולות לגרום למשפחה או לקהילה, הסכמה

 .גדול כקטן, ולפתור כל סכסוך

 

אם רק נבחר את מילותינו ". דיבור אוהב לא עולה כסף", ישנו ביטוי בשפה הווייטנאמית

משמעות השימוש במילים בצורה מודעת ובתשומת . נוכל להביא אושר לבני אדם, בזהירות

. כלל זה קשור ישירות לכלל השני, כןל. הינה תרגול של נדיבות, מתוך טוב לב אוהב, לב

אנחנו רואים , שוב. אנחנו יכולים להביא אושר להרבה בני אדם אם רק נתרגל דיבור אוהב

 .את טבע ההתהוות ההדדית של חמשת כללי המוסר

 

אני מכיר אנשים . אנשים רבים חושבים שהם יוכלו לתרגל נדיבות רק אחרי שצברו הון קטן

אני רוצה להפוך לרופא או : "על מנת שיוכלו לגרום אושר לאחרים צעירים שחולמים להתעשר

הם אינם ". לנשיא של חברה גדולה כך שאוכל להרוויח הרבה כסף ולעזור להרבה אנשים

אם הינך מונע על ידי טוב . מבינים שבדרך כלל קשה יותר להפגין נדיבות אחרי שהתעשרת

. החל מדיבור נדיב, חרים כבר עכשיוישנן דרכים רבות לגרום אושר לא, לב אוהב וחמלה

אמון , תקווה, בטחון עצמי, אושר, הדרך בה אתה מדבר לאחרים יכולה להציע להם שמחה

 .דיבור בתשומת לב הוא תרגול מעמיק. והארה

 

http://dharma.ncf.ca/introduction/precepts/precept-4.html
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הבודהיסטווה אוולוקיטשוורה הוא אדם שלמד את אמנות ההקשבה והדיבור לעומק כדי 

, הוא המודל של תרגול זה. בל והייאוש שלהםהס, לעזור לבני האדם להשתחרר מהפחד

אם נתרגל הקשבה ודיבור כמו ". הדלת האוניברסלית"והדלת שהוא פותח נקראת 

שלווה ואושר , גם אנחנו נוכל לפתוח את הדלת האוניברסלית ולהביא שמחה, אוולוקיטשוורה

 .להרבה אנשים ולהקל על סבלם

 

 הדלת האוניברסלית מתגלה

 בקול הגאות הרועמת

 נהפוך לילד, אם נשמע ונתרגל אותה

 שנולד מליבו של פרח הלוטוס

 טהור ושמח , רענן

 היכול לדבר ולהקשיב

 .עולמית-בתיאום עם הדלת הכלל

 עם טיפת מים אחת בלבד

 של חמלה

 ,מענף הערבה

 .האביב חוזר לעולם הגדול

 

ם כשאת. עשרה-למדתי את השיר היפיפה הזה כשחקרתי את סוטרת הלוטוס בגיל שש

המסמל את , שהיא התרגול של אוולוקיטשוורה, "קולה של הגאות הרועמת"שומעים את 

עם טיפת מים אחת של . אתם הופכים לילד שנולד בתוך לב הלוטוס, הדלת האוניברסלית

משמעות הארץ . האביב חוזר לארצנו היבשה, חמלה מענף הערבה של הבודהיסטווה

לב -מים של החמלה היא התרגול של טובטיפת ה. היבשה היא עולם הסבל והאומללות

, אוולוקיטשוורה מתואר בידי הסינים. אותו מסמלים המים על ענף הערבה, אוהב

הוא טובל את הענף במי החמלה . הקוריאנים והיפנים כאדם האוחז ענף ערבה, הוויאטנמים

ל כשהוא מזליף אותם ע. הכול קם לתחיה, ובכל מקום בו הוא מזליף ממים אלו, שבליבו

, ענפים מתים גם הם מסמלים סבל וייאוש. הם שבים להיות ירוקים, ענפים יבשים ומתים

האביב חוזר , עם טיפת מים אחת כזו. ועלים ירוקים מסמלים את שובם של השלווה והאושר

 .לעולמנו הגדול

 

קולו של אוולוקיטשוורה מתואר בחמשה , של סוטרת הלוטוס" דלת האוניברסלית"בפרק ה

קול הגאות העולה והקול שמעבר , קול הברהמה, קול העולם הנצפה, הקול הפלאי: אופנים

 .אנחנו תמיד צריכים לזכור את חמשת הקולות הללו. לעולם

 

זהו סוג של דיבור שיפתח את הדלת האוניברסלית ויאפשר כל דבר . ראשון הוא הקול הפלאי

מהותו היא . ריפוי לנפשנונחמה ו, הוא מרענן ומביא שלווה. הקול הזה נעים לאוזן. שוב

 . החמלה

 

זה שמסתכל עמוק לתוך "היא  אוולוקיטשוורהמשמעות המילה . שני הוא קול העולם הנצפה

כי זהו , קול זה מקל על הסבל והרגשות המודחקים שלנו". העולם ושומע את זעקות העולם
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רגישים כשאנחנו מ. הייאוש והפחד, הצער שלנו –הקול של מישהו שמבין אותנו לעומק 

 . הסבל שלנו הולך ומתמעט, שמבינים אותנו

 

זהו לא רק קולם הרגיל של בני  -משמעות ברהמה היא אציל . שלישי הוא קולו של הברהמה

אושר , חמלה, אהבה. אלא דיבור אציל שנובע מהנכונות להביא אושר ולהרחיק סבל, אדם

ל הבודהות המשכנים האציליים ש, ואיזון נפש הינם ארבעת הברהמה ויהארה

 .נוכל לשכון במגורים אלה, אם ברצוננו לחיות עם הבודהות והבודהיסטוות. והבודהיסטוות

 

הדבר . מטרת התרגול של בני אדם רבים היתה להיוולד ולחיות עם ברהמה, בימי הבודהה

בבית אבי ישנם . "דומה לתרגול הנוצרי הבא מתוך רצון לעלות לשמים ולהיות עם אלוהים

, למי שרצה להיות עם ברהמה. ואתה רוצה לשכון באחד מהמשכנים הללו" הרבה משכנים

אם ". אושר ואיזון נפש, חמלה, אהבה: תרגל את ארבעת המשכנים האצילים", הבודהה אמר

, אלוהים הוא אהבה: "יהיה זה, ברצוננו לחלוק לימוד אחד של הבודהה עם חברינו הנוצרים

תרגלו את ארבעת המשכנים , היות עם אלוהיםאם ברצונכם ל". אושר ואיזון נפש, חמלה

לא משנה כמה תתפללו או תדברו על החיבור , אם אתם לא מתרגלים את ארבעתם. הללו

 .העלייה לגן עדן לא תהיה אפשרית, לאלוהים

 

אותו קול , זהו קול רב עוצמה. דהרמה-הוא קולו של הבודהה, קול הגאות העולה, רביעי

זוהי שאגת אריה שמביאה שקט מוחלט . ולציות השגויותשמשתיק את כל ההשקפות והספק

 . אל ההר ומובילה לטרנספורמציה ולהחלמה

 

קול זה אינו מכוון . הוא הקול שדבר לא יכול להשתוות אליו, הקול שמעבר לעולם, חמישי

 .זוהי שתיקה רועמת שמנפצת את כל הדעות והמושגים. רווח או הישג תחרותי, לתהילה

, קול הגאות העולה והקול שמעבר לעולם, קול הברהמה, העולם הנצפה קול, הקול הפלאי

אם נחשוב על חמשת הקולות הללו נסייע . הינם הקולות שלהם עלינו להיות קשובים

 .דלת ההקשבה האמיתית והדיבור האמיתי, לאוולוקיטשוורה בפתיחת הדלת האוניברסלית

, ומכיוון שהוא המשגיח על העולם, כל הזמן חושב על העולם, מכיוון שהוא חי חיי מודעות

הוא יודע שהרבה מהסבל נולד מדיבור לא מודע . אוולוקיטשוורה שם לב להרבה סבל

ניתן . לכן הוא מתרגל דיבור קשוב ואוהב והקשבה עמוקה ;ומחוסר היכולת להקשיב לאחרים

כלל לתאר את אוולוקיטשוורה בתור זה שמלמד אותנו מהי הדרך הטובה ביותר לתרגל את ה

 . הרביעי

 

, מתוך מודעות לסבל הנגרם כתוצאה מדיבור לא מודע ומחוסר היכולת להקשיב לאחרים"

אני נודר לטפח דיבור אוהב והקשבה עמוקה כדי להביא אושר ושמחה לאחרים ולהקל על 

 ". סבלם

 

 .זוהי בדיוק הדלת האוניברסלית שאותה מתרגל אוולוקיטשוורה
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 דיבור נכון

  יקהוהטניסארו ב

 

 נועה אלוני: תרגום
 

 

                                                                :מקור
http://www.budsas.org/ebud/ebdha112.htm 

 
הוא הוסמך לנזירות . אילנדטניסארו בהיקהו הוא נזיר ממוצא אמריקאי במסורת נזירי היער של ת

אהן לי 'אג, מתלמידיו של מאסטר המדיטציה הנודע, וטיקו'אהן פואנג ג'אג, ידי מורו-על 3791בשנת 

, בסן דיאגו Metta Forest Monasteryהוא סייע בהקמת מנזר  3773בשנת . דהמהדארו

, תבי הקאנון הפאליטניסארו בהיקהו הוא מתרגם פורה של רבים מכ. שהוא עומד בראשו, קליפורניה

 .ומחברם של ספרים חשובים רבים

*  *  * 
 

." אין שום סיכוי שתוכל לקוות לשלוט בתודעתך, אם אינך יכול לשלוט בפיך"מורי אמר פעם 

 .יומי -זו הסיבה שדיבור נכון כה חשוב בתרגול יום

 

יבור דיבור נכון משמעותו הימנעות מארבעה סוגים של ד, מוסבר על דרך השלילהכשהוא 

 :מזיק

 הנאמר)דיבור מפלג , (כוזב באופןרות מתוך הכוונה להציג את האמת הנאממילים )שקר 

, (מתוך כוונה להכאיב לאחרים הנאמר)דיבור פוגעני , (עים בין אנשיםקרכוונה ליצור מתוך 

 (.מסוימתללא שום כוונה הנאמר דיבור )ופטפוטי סרק 

 

לפני . עם אימון התודעהמצטלב גול דיבור נכון זה המקום בו תר :לב לדגש על הכוונה שימו

המנגנונים כל ל זה יעזור לכם להקשיב. לדבר לרצונכם בסיבה ותמקדה, יםמדבר םשאת

במניעים  אתם מבחיניםאם . כםת הקולות שמנהלת את תודעתקהילב המתוחכמים הנמצאים

 ועשתימכך  כתוצאה. עליהם וטו הטילו, הקהילאורבים מאחורי החלטות ההבלתי ראויים 

 כםמעצמ תחסכוגם  םאת. יותר תקיפים עם עצמכםוכנים יותר , כםלעצממודעים  יותר

ו עזרתכונות של התודעה שי וחזקת כך. מאוחר יותר עליהם ותתחרטשדברים  אמירת

כם יפריעו לו לתי נעימיםב שעלולים להיותכרונות ימז ומנעתיובמקביל  ,שלכם מדיטציהל

 .י בזמן המדיטציהלהיות קשובים לרגע הנוכח

 

 ראויוכזה ש, מנחם, הרמוני, דיבור נכון משמעו לדבר באופן מעורר אמון, יםחיובי במונחים

 כםמילותי, בקביעות שימוש חיובי בדיבור נכון יםמתרגל םכשאת. לפתוח אליו את הלב

ביר שיגיבו וס, כםאחרים יתחילו להקשיב יותר לדברי, בתגובה. מתנה לזולתלהיות הופכות 

אכן  ברגע הנוכחי אופן פעולתכם: כםכוחן של פעולותיכך תרכשו הבנה לגבי . אופן דומהב

 .עברהרועי ישל א נותלהיות קורב אינכם חייבים. שלכם חוויותהמעצב את עולם 

 

. חוש ההומור שלנול מתן ביטויהחלק הקשה ביותר בתרגול דיבור נכון הוא , רבים מאיתנול

סטראוטיפים קבוצתיים , ותציני, הגזמות להצחיק על ידיילים אנו רג, באמריקה, במיוחד כאן

אם אנשים מתרגלים . דוגמאות קלאסיות לדיבור שאינו נכוןהן כל אלו  –טהורה  אווילותו

http://www.budsas.org/ebud/ebdha112.htm
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 אפי פז: צילום      

אנו  בדרך זו. הם מפסיקים להקשיב בתשומת לב למה שאנו אומרים, שכזה רדודלהומור 

להשתמש  ק אירוני כך שאין צורךמצב העולם מספי, למען האמת. ים את השיח שלנווזילמ

את  לראות לנו גורמים פשוטהבדרנים הגדולים באמת הם אלו ש. ציניותבבהגזמה או 

 .שהם פיהדברים כ

 

 .מחשבה ומאמץמאיתנו השקעת  דרושוחכם עשוי ל מועיל, ההומור שלנו באופן כנה ביטוי

. השקעהווה את השאנו מגלים שהמאמץ היה , שכזובשנינות  רוכשים מיומנותכשאנו  אך

אפילו , בדרך זו. לית סביבנומילוושיפרנו את הסביבה השלנו המחשבה כושר חידדנו את 

תכונות תודעה חיוביות בעצמנו הזדמנות לפתח  :חלק מהתרגולל הופכות בדיחות שלנוה

 .ליגנטי לסובבים אותנוטבעל ערך אינ משהוולהציע 

 

כשתעשו זאת תגלו . אתם אומרים זאתה בגלללסיבה שו -לכן שימו לב למה שאתם אומרים 

 .טעות הוא לא בהכרחשדיבור 
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 מוקי קיים: צילום      

 
 

 
 

 

 
 

 

 הבודהה על דיבור נכון

 

 בי פארא: תרגום

 
 

 

לא , (לא מבוססות על עובדות)כאשר ישנן מלים שהַטְטַהאַגַטה יודע שהן לא עובדתיות (.  0)

לא מעוררות חיבה , (לא קשורות עם המטרה שמבקשים להשיג: או)לא מועילות , אמת

 .הוא לא אומר אותן, ותחושה נעימה אצל אחרים

 

לא מועילות ולא מעוררות , אמת, כאשר ישנן מלים שהַטְטַהאַגַטה יודע שהן עובדתיות(.  2)

 .הוא לא אומר אותן, חיבה ותחושה נעימה אצל אחרים

 

לות אבל לא מעוררות מועי, אמת, כאשר ישנן מלים שהַטְטַהאַגַטה יודע שהן עובדתיות(.  3)

 . יש בו את הידיעה מהו הזמן המתאים לומר אותן, חיבה נעימה אצל אחרים

 

אבל , לא מועילות, לא אמת, כאשר ישנן מלים שהַטְטַהאַגַטה יודע שהן לא עובדתיות(.  4)

 .הוא לא אומר אותן, מעוררות חיבה ותחושה נעימה אצל אחרים

 

לא מועילות אבל מעוררות , אמת, ה יודע שהן עובדתיותכאשר ישנן מלים שהַטְטַהאַגטַ (. 5)

 . הוא לא אומר אותן, חיבה ותחושה נעימה אצל אחרים

מועילות ומעוררות חיבה , אמת, יודע שהן עובדתיות כאשר ישנן מלים שהַטְטַהאַגַטה(.  6)

 .יש בו את הידיעה מהו הזמן המתאים לומר אותן, ותחושה נעימה בו אצל אחרים

 

 

 [ 85( אוסף הדרשות הבינוניות)הימה ניקאיה 'מג]סוטת אבהאיה : מתוך
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 אחרים על פגמים של דיבור
 
 

 ודרון'טובטן צ
 

  טלי אלוהב: תרגום
 

 

               :רמקו
/www.thubtenchodron.org/DailyLifeDharma/speaking_of_the_faults_of_others.htmlhttp:/ 

 

, 3781-לס ב'נולדה בלוס אנג. נזירה ממוצא אמריקאי במסורת הבודהיזם הטיבטי, ודרון'טובטן צ

למדה ותרגלה במשך . בטיוואן 3751וקיבלה נזירות מלאה בשנת  3799הוסמכה לנזירות בשנת 

ודרון שימשה בתפקיד 'טובטן צ. בהדרכתם של הדלאי לאמה ומאסטרים טיבטים אחריםשנים רבות 

היא הקימה  4111בשנת . וושינגטון, ובסיאטל, מורת הבית במרכז המדיטציה אמיטאבה בסינגפור

 . ועומדת בראשו עד היום, וושינגטון, את מנזר שרווסטי בניופורט
 

*** 
 

זהו אחד מנדרי הבודהיסטוה במסורת הזן ." חריםאני נודר נדר לא לדבר על פגמים של א"

עיקרון זה נכלל . של הנזירים לנטישת דיבור משמיץ (payattika)ואחד מנדרי הפאיאטיקה 

שהחמישית מביניהן , להימנע מעשרת הפעולות ההרסניות, גם בהמלצתו של הבודהה לכולנו

 . היא זריעת חוסר הרמוניה באמצעות דיבור

 

 המניע

יש לי . אך אני מוצאת שזה קשה מאוד, הקורא, אינני יכולה לדבר בשמך! ותאיזו התחייב

הוא כה מושרש עד  שלפעמים אינני , למעשה. הרגל נושן לדבר על פגמיהם של אחרים

? מהי הסיבה לנטייתנו לדבר באופן שלילי על אנשים אחרים. מודעת אליו אלא לאחר מעשה

אתה וחבר נפגשים ודנים בפגמיו של זה ", מרהיה או, יה'גשה נגואנג דורג, אחד ממוריי

וממשיכים לדבר על טעויותיהם ותכונותיהם השליליות של אנשים , ובמעשיו הרעים של ההוא

בסופו של דבר שניכם מרגישים טוב כי נדמה לכם  שאתם שני האנשים הכי הטובים . אחרים

 ".בעולם

 

שאני מונעת על ידי חוסר הביטחון כ. אני חייבת להודות שהוא צודק, כשאני מתבוננת פנימה

אז יחסית אליהם אני , רעים או מלאי פגמים, אני טועה לחשוב שאם אחרים טועים, שלי

האם האסטרטגיה של הנמכת אחרים כדי להרים את ערכי העצמי . טובה ומוכשרת, צודקת

ו כאן אנ. אנו מדברים על פגמים של אחרים גם כשאנו כועסים עליהם. לא בדיוק? עובדת

 . לפעמים זה כדי לגרום לאנשים לנטות לטובתנו. עושים זאת בגלל סיבות שונות

 

ואשכנע אותם שבוב טעה ואני צדקתי עוד לפני , אם אספר להם על הויכוח שהיה לי עם בוב"

אם ", מתחת לזה נמצאת  המחשבה." הם יטו לטובתי, שהוא יספיק לספר להם על זה

זהו ניסיון עלוב לשכנע את עצמנו ." אז זה בוודאי נכון, אנשים אחרים חושבים שאני צודקת

לעתים אנו מדברים על . מבלי לבדוק בכנות מה היו המניעים למעשים שלנו, שאנחנו צודקים

אנחנו רוצים שיכבדו ויעריכו אותנו כפי שמכבדים ומעריכים . פגמים של אחרים מתוך קנאה

את תכונותיהם השליליות של אנשים אם אחרים יראו ", בעומק ליבנו אנו חושבים. אותם

או שאנו ."  אולי הם יכבדו אותי ויעזרו לי, אז במקום לכבד אותם ולעזור להם, טובים ממני

http://www.thubtenchodron.org/DailyLifeDharma/speaking_of_the_faults_of_others.html
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הוא יקדם אותי , אם הבוס יחשוב שהאדם ההוא אינו מספיק טוב לתפקיד",  חושבים

  .לא ממש? האם אסטרטגיה זו גורמת לנו לזכות בכבוד ובהערכה מאחרים." במקומו

 

שמבוסס על ידע " ניתוח פסיכולוגי"ישנם כאלה שמפחיתים בערכם של אחרים באמצעות 

" היא פרנואידית"או " יש לו אישיות גבולית"הערות כמו . שטחי ועל פסיכולוגיה בגרוש

בעוד שלמעשה , מיועדות להישמע כאילו יש לנו סמכות להבנת עולמו הפנימי של אדם אחר

שטחי של  אדם אחר " ניתוח פסיכולוגי. "האגו הפגוע שלנו עצמנוהזלזול שלנו כלפיו נובע מ

משום שהוא עלול לגרום לצד שלישי להתייחס כלפיו בחשדנות , עשוי להיות הרסני במיוחד

 .או להיות מוטה כנגדו שלא בצדק

 

 התוצאות

אנשים מתחילים להתייחס אלינו , ראשית? מה קורה כשאנו מדברים על פגמיהם של אחרים

הם לא יגלו לנו דברים  אודות עצמם מחשש . טטנים המתערבים בענייני הזולתכאל ח

אני נזהרת מאנשים . שנספר עליהם לאחרים באופן שיפוטי כדי לגרום לנו להיראות רע

בנסיבות מתאימות , כנראה שאם הם מדברים כך על אחרים. שמרבים לדבר רעות על הזולת

 .ני בוטחת באלו שמבקרים את הזולת כל הזמןאינ, במילים אחרות. הם ידברו כך גם עלי

 

סביר להניח שבשלב . במוקדם או במאוחר נאלץ להתעמת עם אותו אדם שהשמצנו, שנית

, אותו אדם עשוי להשיב לנו כגמולנו. שהדברים יגיעו לאוזניו הם כבר יקבלו הרבה יותר נפח

 . גם אם תגובה כזאת אינה בוגרת במיוחד

 

אם מישהו . ור על פגמים של אחרים גורם להם לרחוש ולבחושיש אנשים שדיב, שלישית

שאר העובדים עשויים לרגוז ולחבור , לדוגמא, מדבר מאחרי גבו של אחר במשרד או במפעל

האם זה תורם לסביבת . מה שעלול לגרום לויכוחים ולחילוקי דעות במקום העבודה, נגדו

 .לא ממש? עבודה הרמונית

 

כשאנו . לא בדיוק? אנו חושבים על פגמים של אחריםהאם אנו שמחים כש, רביעית

לסו יש ", מחשבות כמו .אין בנו שמחה, מתמקדים בטעויות או בתכונות השליליות של הזולת

אינן תורמות " ,על סאם אי אפשר לסמוך. ליז חסרת יכולת. ו פישל במשימה'ג. פתיל קצר

 .לבריאותנו הנפשית ולשמחה שלנו

 

זה יכול . אנו גורמים לאחרים לדבר רעות עלינו, רעות על אחריםכשאנו מדברים , חמישית

, או בגלגולים הבאים, כשאדם שנפגע מאיתנו בעבר פוגע בנו כעת, לקרות בחיים האלה

כשאחרים משמיצים . כשנמצא את עצמנו מואשמים ומקבלים יחס רע על לא עוול בכפינו

אנו אלה . כעת מגיעה התוצאה; מניעאנו גרמנו ל: עלינו לזכור שזאת תוצאת מעשינו, אותנו

אין טעם לכעוס . כעת השליליות חוזרת אלינו; שהכנסנו שליליות לעולם ולמחשבות שלנו

 .ולהאשים אחרים אם אנחנו בעצמנו יצרנו את הבעיה

 

 דברים דומים

במקרים . ישנן נסיבות מסוימות שבהן דיבור על פגמים של אחרים עשוי להיות הולם או נחוץ

מה ההבדל . הם אינם כך, למרות שדברינו נשמעים כמו העברת ביקורת על הזולת, אלה

דיבור על פגמים של אחרים תמיד יכלול שמץ של זדון וחשיבות . הכוונה שלנו? ביניהם

הוא רוצה  להיראות טוב על ידי כך שאחרים ; וויח מזה משהוהאגו שלנו רוצה להר. עצמית
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אנו רוצים ; או חמלה/דיבור נכון אודות פגמי הזולת נאמר מתוך דאגה ו, מאידך. ייראו רע

 .למנוע נזק או להושיט עזרה, להבהיר מצב

 

, כשאנו מתבקשים לכתוב המלצה עבור מישהו שאיננו ראוי. בואו נתייחס למספר דוגמאות

כך שבעל הבית או מעסיקו , להיות כנים ולתאר הן את כישוריו והן את חולשותיו עלינו

באותה מידה נזהיר מפני נטיותיו . המיועד יוכלו להחליט אם אותו אדם יעמוד בציפיות ממנו

בשני מקרים אלו איננו מונעים מרצון להעביר . של אדם מסוים כדי למנוע בעיה אפשרית

 . אלא מכוונה לתאר את האמת לאמיתה ללא משוא פנים, חולשותביקורת או מניסיון לייפות 

 

כשאנו חוששים שהתייחסותנו השלילית אל מישהו נובעת מדעה קדומה או מוגבלת , לעיתים

כך . טוב נעשה אם נתייעץ עם חבר משותף כדי שיעזור לנו לראות בו צדדים נוספים, כלפיו

ו אדם שתאפשר לנו להסתדר איתו טוב נוכל לקבל נקודת מבט רעננה ובונה יותר על אות

ההגנות והאזורים הרגישים שלנו  –החבר עשוי גם להצביע בפנינו על הכפתורים שלנו . יותר

               .ועל ידי כך נוכל לעבוד עליהם, שמגיבים למגבלותיו של אותו אדם באופן מוגזם

 

ולדבר עם מכר משותף כדי במקרים אחרים אנו עשויים לחוות בלבול עקב מעשיו של מישהו 

או להתייעץ עם , על נקודת מבטו או על מה ניתן  לצפות ממנו, לדעת יותר על הרקע שלו

בשני דוגמאות אלו . מומחה בתחום כדי ללמוד את הדרך הנכונה לעבוד עם אדם בעייתי

 . המניע שלנו הוא רצון לעזור לאותו אדם לפתור את קשייו

 

יש להסב את תשומת , ה או פוגענית בלי להיות מודע לכךאם חבר מעורב בהתנהגות מזיק

לא צריך לומר לו זאת בטון . ליבו למעשיו כדי להגן עליו מהשלכות חוסר המודעות שלו

. כדי שיישר את ההדורים, כי אם לציין בפניו את טעותו בחמלה, ביקורתי או בגישה שיפוטית

איננו יכולים ; מדים על פי רוב מניסיוןאנשים לו. עלינו להפסיק לרצות שהוא ישתנה, עם זאת

 .כל מה שביכולתנו לעשות זה להיות שם בשבילם. לשלוט עליהם

 

 הגישה שמתחת לפני השטח

כדי לחדול מדיבור על פגמים של אנשים אחרים עלינו לעבוד על הרגלנו המנטאלי הלא מודע 

עוד אנו קורעים אותו כל , גם אם לא נאמר לו שום דבר ולא נדבר אודותיו. לשפוט את האחר

נתעלם ממנו במפגשים חברתיים ונגלגל את עינינו , לגזרים במחשבתנו נביט בו בזלזול

ההיפוך של שיפוט והעברת ביקורת על בני אדם הוא הערכה . כששמו יועלה בשיחה

זה מותנה בתרגול התודעה שלנו לראיית החיובי . לטוב ליבם, לתכונותיהם החיוביות

פתיחות , זה התרגול שמבדיל בין אושר. אות את מה שמפריע לנובמקום לר, באחרים

 .ניתוק ומרירות, ואהבה לבין דיכאון

 

טוב ומעורר , חיובי, נחוש, אמיץ, עדין, חביב, עלינו לטפח את ההרגל לראות את מה שיפה

על ידי כך . לא נתמקד עוד בפגמים שלהם, אם נשים לב לזה. השראה אצל אנשים אחרים

נעשיר את האחרים מסביבנו ונזין את , עצמנו גישה חיובית ואופן דיבור סובלני שנטפח בתוך

האם   -בסוג החוויה שנבחר, אם כן, איכות חיינו שלנו תלויה. אושר ואהבה, ליבנו בנחת רוח

 . אנו רואים בכל דבר שהוא את הפגום או מוצאים בו יופי

 

בהיעדר הכישורים . לאהוב אותוראיית פגמיו של אדם אחר גורמת לנו להחמיץ הזדמנות 

אנו מתמלאים במחשבות רעילות במקום להזין את עצמנו , המנטאליים המתאימים
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כאשר יש לנו הרגל מנטאלי למצוא פגמים באחרים אנו נוטים למצוא . בפרשנויות חיוביות

. מה שעלול לגרום למצב שבו חיינו נראים לנו חסרי ערך בכללותם, פגמים גם בעצמנו

את ההזדמנות הטמונה בפוטנציאל הבודהה , רואים את ערכם האדיר של חיינו כשאיננו

לקבל את , להתייחס לעצמנו בסלחנות, לכן עלינו לרומם את רוחנו. זהו מצב טראגי, שלנו

אין זה אומר שאנחנו צריכים . עצמנו כפי שאנו בהווה ולנסות להיות טובים יותר בעתיד

אנו מעריכים . לשפוט את עצמנו בחומרה רבה מידיאך אל לנו , להתעלם מהשגיאות שלנו

אנו מאמינים ובוטחים בפוטנציאל שלנו  ובתכונות החיוביות שפיתחנו ; את היותנו אנושיים

 . בעצמנו עד כה

 

לעזור בדברים , לסלוח, לחייך, היכולת שלנו להקשיב: פשוט מאוד? מהן התכונות האלו

ובמקום זאת אנו נוטים , באמת ברמה האישיתאיבדנו קשר עם מה שחשוב , בימינו. הקטנים

עלינו לחזור להעריך את היופי הרגיל והפשוט . אחר מה שמביא עימו תהילה ציבורית

, כולם רוצים להיות נאהבים. הידוענים והמפורסמים, ולהפסיק ללכת שבי אחר המצליחים

פוחד אין כמעט אדם שאינו . לזכות בתשומת לב ובהערכה ולקבל יחס אכפתי ומכבד

טיפוח של הרגל מנטאלי לראות יופי בעצמנו . דחייה וזלזול מאחרים, ביקורת, משיפוטיות

אם ניפטר מההרגל . הוא מאפשר לנו לחוות ולהביע אהבה; ובאחרים מסב אושר לנו ולזולת

זה צריך להיות לב ליבו של התרגול . נמנע סבל מעצמנו ומאחרים, למצוא פגמים בזולת

 ."  הדת שלי היא טוב לב", מר הוד קדושתו הדלאי לאמהלכן א. הרוחני שלנו

 

מקבלת , התודעה שלנו תהיה יותר עדינה, גם אם עדיין נראה בעצמנו ובאחרים חוסר שלמות

הם , כשאנשים יודעים שאכפת לנו מהם ושאנו מוקירים את איכויותיהם החיוביות. ורגועה

 . יהיו מוכנים לחשוף בפנינו גם את פגמיהם

 

 תוך הבנה וחמלהדיבור מ

לאלה שעוסקים . מתוך הבנה וחמלה היפוכו של דיבור אודות פגמיהם של אחרים הוא דיבור

כשאנו רואים את . דבר זה הוא חיוני, בתרגול רוחני ורוצים לחיות בהרמוניה עם הזולת

כשאנו מיידעים אותם על . תכונותיהם הטובות של אחרים אנו חשים שמחה על עצם קיומם

אנו מייצרים הרמוניה  ; אנו עצמנו שמחים, ם באיכויותיהם מול אנשים בכללכך ומכירי

 . בסביבתנו ואנשים מקבלים מאיתנו משוב מועיל

 

דמיינו כיצד . מתן שבח לזולת צריך להיות חלק משגרת יומנו וחלק מתרגול הדהרמה שלנו

של אחרים ואת היו חיינו נראים אילו היינו מאמנים את התודעה שלנו לראות את כישרונם 

היינו מסתדרים עם ! וכך גם הם, היינו מרגישים הרבה יותר מאושרים. תכונותיהם הטובות

. בסביבת העבודה והמגורים שלנו, אחרים טוב יותר והרמוניה רבה יותר תשרור במשפחתנו

ויוצרים את הגורם , אנו ממקמים את הזרעים של פעולות חיוביות כאלו בזרם התודעה שלנו

 .                   הן הרוחניות והן הארציות, הרמוניים ולהצלחה במטרותינוליחסים 

 

נסו . לומר משהו נחמד על מישהו או למישהו מידי יום למשך חודש: הרי לכם ניסוי מעניין

מעודד אותנו לשנות את נקודת , זה מעלה את המודעות שלנו למה אנו אומרים ומדוע. זאת

וגם משפר להפליא את מערכות , ות החיוביות של הזולתהמבט שלנו כך שנבחין בתכונ

 . היחסים שלנו
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 משה בראל: צילום      

לפני מספר שנים נתתי את העצה הזאת כמשימת שעורי בית בשיעור דהרמה והזמנתי את 

שבוע לאחר מכן שאלתי את . המשתתפים לנסות לשבח אפילו אנשים שלא חיבבו במיוחד

להמציא משהו כדי לדבר באופן  אחד התלמידים ספר שהיה עליו. התלמידים מה הם חוו

אותו עמית היה יותר נחמד כלפיו כך שהיה לו הרבה , אך לאחר מכן. חיובי לעמית בעבודה

 ! יותר קל לראות את תכונותיו הטובות ולדבר עליהן
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 מיומן דיבור

 

 אלן לוקוס
 

  ארנה טאוב: תרגום

 

 

            :מקור
http://imcw.org/Portals/0/Supplementary%20Materials/Article,%20Skillful%20Speech,%20Lokos,%2

0Sep%202012.pdf 
 

קהילה לשלום 'שותף ומוביל את ה -מייסד הוא. מורה למדיטציה וסופר, אלן לוקוס הינו איש דת

 .בעיר ניו יורק' מרכז הקהילתי למדיטציה'ומייסד ומורה ראשי ב' ורוחניות
 

*** 

הופתעתי מהדגש שהושם על תרגול של , כשהתחלתי ללכת בדרך הבודהה, לפני שנים

שהוא , הבודהה חשב שהדרך בה אנו מתקשרים זה עם זה חשובה כל כך.  דיבור מיומן

פעולה מיומנת ותשומת לב , מחשבה, ד תרגול דיבור מיומן לצד לימוד נעלה כמו השקפהלימ

 .כעמוד התווך של הדרך הנאצלת כפולת השמונה

 

ובראש ובראשונה מערכת היחסים , הבודהה ראה שאנו תמיד נמצאים במערכת יחסים

 –עצמנו על הכרית אנו שמים לב כיצד אנו מדברים עם . זו שעם עצמנו: החשובה ביותר

המילים שלנו הן אמצעי עוצמתי עימו . לעיתים בשיפוטיות או בחוסר סבלנות, לעיתים בחמלה

 .אנו יכולים לגרום לאושר או לסבל

 

עלינו . לקלל או להשתמש במלים קשות, להשמיץ, דיבור מיומן מתחיל בהימנעות מלשקר

פטפוט , הבל, שטותלא נעימה או פוגענית ולחדול מדברי , מתעללת, להימנע משפה בוטה

. מועילות ובעלות משמעות, עדינות, אדיבות, מה שנותר הן מילים אמיתיות. או רכילות

 .ואנו נשמח את הסובבים אותנו, ירומם ויעורר השראה, הדיבור שלנו ינחם

שמשמעותו היא שעלינו להימנע אפילו , עמוד התווך של דיבור מיומן הוא דיבור ישיר וכנה

הקטנה והאדרה , עלינו להיות מודעים לחוסר יושר בצורה של גוזמה. ניםמשקרים קטנים ולב

אופנים אלו של דיבור לא מיומן נובעים לעיתים קרובות מפחד שאיננו מספיק טובים . עצמית

כך שתרגול דיבור מיומן מתחיל בכך שאנו כנים , יושר מתחיל בבית.  וזה אף פעם אינו נכון –

 . עם עצמנו

 

ישנו .  ד רכילות כיון שראה את הסבל הנגרם מסוג כזה של דיבור לא מיומןהבודהה הזהיר נג

הוא פנה . סיפור חסידי ישן על כפרי שחש חרטה על הנזק שדברי הרכיל שלו הסבו לשכנו

הרב הציע לו ללכת לעיר לקנות תרנגולת ולהביא אותה אליו . אל הרב שלו לדרוש בעצתו

הורה לו הרב לחזור על , ל האיש עם העוף המרוטבשובו ש. ובדרך למרוט  את כל נוצותיה

כיון , האיש ענה שזה בלתי אפשרי. עקבותיו ולאסוף כל אחת ואחת מהנוצות המפוזרות

הרב הנהן בהסכמה . שהרוח וודאי העיפה את הנוצות ופיזרה אותם בכל כפרי הסביבה

: משורר הזן ַבשֹוכפי שכתב .  לעולם לא נוכל באמת לקחת את מילותינו בחזרה: והאיש הבין

 . אולם הקול ממשיך להישמע מתוך הפרחים, פעמון המקדש חדל מלצלצל

 

http://imcw.org/Portals/0/Supplementary%20Materials/Article,%20Skillful%20Speech,%20Lokos,%20Sep%202012.pdf
http://imcw.org/Portals/0/Supplementary%20Materials/Article,%20Skillful%20Speech,%20Lokos,%20Sep%202012.pdf
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אין זה משנה אם מה שנאמר הוא חיובי או . רכילות מוגדרת כדיבור על מישהו שאיננו נוכח

, אם עלינו לדבר על מישהו שאינו נוכח. זוהי רכילות, אם האדם איננו נמצא בנוכחותנו; שלילי

פעמיים בשנה הוא לייעד -תרגיל שאני עושה פעם. עליו כאילו הוא נמצא איתנועלינו לדבר 

אני מוצא שהקול שלי . בה אינני מדבר על איש שאינו נוכח –שבוע או חודש  –תקופת זמן 

בכל . מקבל זעזוע רציני, וחלקו של האגו שלי שמאמין שאינני מרכל, זוכה במנוחה הגונה

אני מוצא שהשפעת תרגול המודעות הזה נותרת עמי , פעם שאני עושה את התרגיל הזה

תזכורת קטנה מצפצפת , כשאני מתחיל לדבר על משהו. במשך שבועות ואפילו חודשים

 ."  אל תרכל: "במוחי

 

קנטור הנו תמיד על חשבון מישהו ובדרך כלל מכאיב יותר מכפי !  הימנעו –מילה על קנטור 

באותה אנרגיה בה .  נטור גורם סבלק, במילים פשוטות. שהאדם שספג אותו מגלה

 .  אפשר להביע מחמאה כנה, משתמשים כדי לקנטר

 

לא משנה כמה דיבורם של אנשים . לדיבור מיומן יש שותף לתקשורת בשם הקשבה עמוקה

מה המשמעות .  הם לרוב מנסים להעביר מסר החבוי מתחת לדבריהם, הוא בלתי מיומן

מה ? מפיו של ילד הנמצא בעיצומה של התקפת זעם !"אני שונא אותך, אבא: "האמיתית של

מפיה של חברה , "אין לך זמן בשבילי, כשאת יוצאת עם רוברט, עכשיו: "המשמעות של

כשאנו מקשיבים באופן מעמיק . ביטויים כעוסים אלו מביעים רצון לתשומת לב? ותיקה

ובמקומה , סבלאנו נמנעים מאותה תגובה מותנית שהייתה גורמת ל, ולוקחים זמן לנשום

אנו יכולים לנחם את ילדנו באהבתנו או . מגיבים בחמלה למה שנמצא מתחת לדיבור הקשה

 . להרגיע את החברה שלנו בכך שהיא חשובה לנו ושננסה לבלות עימה יותר

 

משך מספר שנים סייעתי לסנגהה . דממה נאצלת היא הדיבור המיומן ביותר, לעיתים

אינו מגיב על משהו שנאמר על ידי חבר סנגהה אחר בזמן  חוקי הסנגהה היו שאיש. שבועית

." אחותי עברה בדיוק את אותו הדבר"או , "אני מסכים עם בוב: "לא אמרנו אפילו. השיתוף

עם הזמן הבנו כיצד היה מוחנו תכופות עסוק בהכנת תגובה .  כל מה שעשינו היה להקשיב

שינתה באופן דרמתי את האופן  הידיעה שלא נגיב.  בזמן שחשבנו שאנו בעצם מקשיבים

 . שבה הקשבנו

 

ערב אחד הצטרפה אלינו אישה צעירה וחלקה עם הקבוצה שזה עתה איבדה את בעלה בן 

לא יכולנו לעיתים להבין את , כשדיברה, במשך השבועות הבאים. שנפטר מסרטן 37-ה

אך , עותהתמלאו אף עיננו בדמ, כשהקשבנו, לפעמים. דבריה דרך התייפחויותיה הכבדות

בזמן שאנו חשים שאיננו , לראות מישהי שופכת את ליבה ועוברת סבל עז כל כך. לא הגבנו

 .היה מוזר, מציעים לה דבר

סיפרה לנו האישה שהיא עזבה את קבוצות התמיכה השונות שלה כיון שהיא , יום אחד, ואז

את כאבה אפשרנו לה לחוות ולהביע . מקבלת בדיוק את מה שהזדקקה לו מהסנגהה שלנו

חובקים אותה , עדים לצערה, היינו נוכחים בשבילה. מבלי לשפוט או להציע תרופות פלא

להיות באמת נוכח בשביל מישהו אחר היא המתנה הגדולה ביותר . בחמלה דוממת

ושתיקה נאצלת יכולה להיות , לפעמים אנשים צריכים להיות עצובים. שביכולתנו להציע

 . באמת אצילה

 

עלינו גם לקחת בחשבון תופעה שלא הייתה קיימת , על דיבור מיומן כיוםכשאנו חושבים 

נעשינו בני אדם שזנחו את , עם הפופולאריות של הטלפון. דואר אלקטרוני: בזמן הבודהה
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בני אדם שאיבדו מזמן את : איזה מתכון מושלם לדיבור לא מיומן. אמנות כתיבת המכתבים

ידים כעת ביכולת טכנולוגית לשרבט מיילים מצו, המיומנות של כתיבת מכתבים מתחשבת

 !הכותב היזהר. מהירים בזה אחר זה

 

דבר זה (. או כותבים)הצעד החשוב ביותר בפיתוח דיבור מיומן הוא לחשוב לפני שמדברים 

רק דברים מעטים יכולים לשפר את טבעם של מערכות היחסים . נקרא דיבור בתשומת לב

את המרחב , ולסובבים אותנו, השתיקה מציעה לנו. יומןשלנו כפי שיעשה פיתוח של דיבור מ

העצמי , כשאנו מדברים במיומנות גדולה יותר. לו אנו זקוקים בכדי לדבר בצורה יותר מיומנת

, לפני שאתה מדבר, לכן.  מתגלה בקלילות ובעדנה –העצמי החומל והאוהב  –האמיתי שלנו 

  . ל שתיקהוחשוב אם מה שאתה עומד לומר עדיף ע, נשום, עצור
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 .על אדם למשול בדיבור; על אדם להישמר מחימה שבדיבור

 .תעליו להתמיד בדיבור נאו, לאחר שויתר על דיבור לא נאות

 

  אסף פדרמן: תרגום –דהמפדה 
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נקודות מפתח לתשומת לב לדיבור 

 מיומן
 

 בהנטה הנפולה גונרטנה
 

 אפרת גבאי : תרגום
 

  Eight Mindful Steps to Happiness, Walking the Buddha's Path by Bhante Gunaratana:  מקור
 

    © Wisdom Publications. Translated and published with permission from the publisher. 
 

 
 

בעל . קיבל הסמכה מלאה לנזירות 41בגיל , 34  נזיר מגיל, יליד סרי לנקה  ,בהנטה הנפולה גונרטנה

  Bhavana Society monasteryוהיה שותף להקמת , 3715 -ב ב"הגיע לארה. לפילוסופיה' תואר דר

, גונרטנה מלמד ומנחה ריטריטים באמריקה הצפונית. שם הוא משמש כאב המנזר, יניה'במערב וירג

 Mindfulness In Plainשהידוע ביניהם הוא, הוא מחברם של ספרים רבים. אירופה ואוסטרליה

English. 
 

*** 
 

 :להלן נקודות מפתח למניעת צער באמצעות דיבור מיומן

 

 משפה בוטה ומדיבור חסר תועלת, ממילים מרושעות, משקר דורש להמנעיומן דיבור מ. 

  הינו עדיין שקר[ של פרטים]באמצעות השמטה שקר. 

 דיבור מרושע הינו דיבור שמחריב יחסי חברות של אחרים ומזיק למוניטין שלהם. 

 המידהאו ביקורת גסה או מקטינה יתר על , צביעות, סרקזם, ניבול פה, התעללות מילולית ,

 . הן כולן דוגמאות לדיבור בוטה

 שפה בוטה פוגעת באחרים ומבזה אותך. 

 מבזבזים את זמנך ויוצרים תודעה , הבנות-רכילות ודיבורים בטלים מובילים למריבות ולאי

 .מבולבלת

 טוב לב ידידותי וחמלה הינו מזיק, ידי נדיבות-כל דיבור לא נחוץ שאינו מונע על. 

 האם ? האם זה נכון: "נו לעצור ולשאול את עצמך לפני שאתה מדברהמבחן לדיבור מיומן הי

 "?האם זהו הזמן הנכון לומר משהו? האם זה מזיק למישהו? האם זה מועיל? זה נדיב

  שימוש בתשומת לב כדי לחזק את החלטתך הנחרצת שלא לומר שום דבר פוגע ולהשתמש

 . ל מצב קשהיכול להביא הרמוניה לכ, שנבחרו בקפידה, רק במילים רכות

                                                                                                                      

 

http://www.wisdompubs.org/author/bhante-gunaratana
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 דרך שמונת הנתיבים

 :   הגורם השלישי

 דיבור נכון
 

 גיל פרונסדל
 

 אורנה טאוב: תרגום
 

 

 http://www.urbandharma.org/udharma3/efphholder/efp2.html                             :מקור
 

הוא . קליפורניה, ברדווד סיטי Insight Meditation Centerגיל פרונסדל הוא המורה הראשי של 

, במסורת התהרוואדה בבורמה הוא היה נזיר. 3798מאז , ב"באסיה ובארה, מתרגל ויפסנא וזן

ומחברם , הוא בעל תואר דוקטור בלימודי דת מאוניברסיטת סטנפורד. ומאוחר יותר הוסמך ככומר זן

 .  של ספרים ומאמרים רבים

 

*** 

מכין את הזירה לשלושת המרכיבים , המרכיב השני בדרך שמונת הנתיבים', כוונה נכונה'

שלושתם יחד מטפחים מידות טובות . 'פרנסה נכונה'ו' פעולה נכונה', 'דיבור נכון, 'הבאים

איכויות . רצון טוב וחמלה באים לידי ביטוי בחיי היומיום שלנו, ועוסקים באופן בו וויתור נבון

תשומת לב ', 'מאמץ נכון':  ערכיות אלו גם מניחות את היסוד לתרגולים האחרונים של הדרך

 .'ריכוז נכון'ו' נכונה

 

קשור קשר , מכיוון שמה שאנחנו אומרים וכיצד', דיבור נכון'תחיל בתרגול מידות טובות מ

אנו , כשאנו בוחרים אם לדבר או מה לומר מתוך היאחזות או פחד. הדוק לטיפוח הדרך

דיבור לא ישר או . מאבדים הזדמנות לפתח את החופש שנתמך על ידי דרך שמונת הנתיבים

אולם ההבחנה . ת על מנת להתקדם בדרךפוגעני אינו מקדם את הכנות והאכפתיות  הנדרשו

 .במה שנמצא מתחת למילים שלנו מציגה הזדמנות חשובה לטיפוח הדרך

 

הרהור כזה יכול להוות את תחילת ? רצון טוב וחמלה, האם הדבור שלנו מבטא כוונה טובה

כי אז יש לנו הזדמנות , אם אין בדיבור שלנו את האיכויות הללו. התרגול של דיבור נכון

האמונות והאסטרטגיות העומדים מאחורי , מהם התנאים. בה לברר לעצמנו מדועחשו

, אם באמת איכפת לנו מעצמנו?  מה מראה לנו דיבור כזה על עצמנו? דיבורנו הלא מיטיב

במקום . הרהור על שאלות אלו יכול להעניק לנו השראה למציאת אופני דבור חלופיים

 .  יה לקדם את תרגולנוהכרה עצמית כזאת עשו, להרפות את ידינו

 

דיבור גס , השמצה, שקר.  וגם כדיבור מיומן, דיבור נכון מתואר כהימנעות מדיבור לא מיומן

בעלות משמעות , ידידותיות, הרמוניות, מילים כנות. או סתמי מוגדרים כדיבור לא מיומן

 .הן דבור מיומן, הנאמרות בזמן הנכון

 

http://www.urbandharma.org/udharma3/efphholder/efp2.html
http://www.urbandharma.org/udharma3/efphholder/efp2.html
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הימנעות . להימנע מאמירת דברים שיגרמו נזקלפחות אפשר , כשקשה לדבר באופן מיומן

סכירת פינו היא אחד , לפעמים. מדיבור בלתי מועיל מונעת הרבה חיכוכים ובעיות חברתיות

 . המאתגרים והעצמתים ביותר שאנו יכולים לתרגל, התרגולים הנבונים

 

את  אם ברצוננו לטפח, הימנעות מדיבור לא מיומן איננה מהווה מטרה בפני עצמה, אולם

לשם כך עשויה להועיל חקירת התנאים הפנימיים . החופש של דרך שמונת הנתיבים

? האם אנחנו מתוחים מדי?  מה הם מלמדים אותנו על עצמנו.  הגורמים לדיבור לא מיומן

מה אנו רוצים להשיג מדיבור ?  סלידה או פחד, האם אנו מונעים שלא לצורך על ידי תשוקה

 ?מה היינו אומרים, תוך לבנואילו היינו מדברים מ? כזה

 

אלא כדרך לתמוך , הרהורים כאלו עוזרים לנו  לתרגל דיבור נכון לא רק כמערכת של חוקים

חקירות אלו עוזרות לנו להתחבר עם חיינו הפנימיים ועם מעיין התבונה . בתרגול שלנו

יבורנו נובע חשוב לזכור שאופן ד. שממנו נדע טוב יותר מה עלינו לומר, והאכפתיות שבתוכנו

יהיה לנו קל יותר לדבר , אם חיינו הפנימיים מטופלים היטב. מהאקולוגיה של חיינו הפנימיים

 .בתבונה

 

מועיל לחשוב האם , כשאנו חושבים מה לומר. תומך וידידותי, דיבור נבון ומועיל הוא כנה

אם הם אינם . כוןמועילים ונאמרים בזמן הנ, מביעים רצון טוב וכבוד, הרמוניים, דברינו נכונים

 ?האם יש משהו אחר שנוכל לומר במקומם, כאלו

 

אחת הסיבות להימנעות מדיבור לא מיומן . אופן הדיבור שלנו קשור באופן ישיר להרגשתנו

תכלית הדיבור המיומן היא יצירת תנאים לאושר . היא לחסוך מעצמנו רוגז הנובע מחרטה

ידי דיבור -דיבור לא מיומן מתחזקים על המצבים הפנימיים הלא נוחים המעוררים. ושלווה

ידי דיבור -התחושה הפנימית הטובה התומכת בדיבור מיומן מתחזקת על, באותו אופן. כזה

 .מיומן

אלא גם מטפלים , ידי תרגול דיבור נכון איננו רק מטפחים את דרך שמונת הנתיבים-על

 .   תרגול זה תורם לעולם ותומך בדרך שלנו לשחרור. בעצמנו ובאחרים

 

 דיבור נכון: הרהור ותרגול

 

 תשומת לב לדיבור

דיבור קשור . תחומי תשומת הלב המאתגרים אך גם המתגמלים ביותר הוא הדיבורמאחד 

להעדפותינו ולהתניות שחוויות , לאמונות ולרעיונות שלנו, לחיינו הרגשיים, למצבנו הגופני

הבחנות שלכם ביומן השום יר. םאנא שימו לב לתחומים אלו כשאתם מדברי. החיים יצרו בנו

 : אתם עשויים למצוא תועלת ברצף התרגולים הבא. יכול לעזור לכם

 .התמקדו במה מתרחש בגופכם כשאתם מדברים: 0יום 

 .התמקדו ברגשות שלכם כשאתם מדברים: 2יום 

 ?מדוע אתם אומרים זאת. התמקדו במה מניע אתכם לדבר: 3יום 

האם אתם מרוכזים במילים . שלכם כשאתם מדבריםהבחינו היכן נמצא הקשב : 4יום 

כמה קשב אתם מקדישים לגופכם ? האם אתם שמים לב לאלו שעימם אתם מדברים? שלכם

 ?בוריבעת הד

הבחינו כיצד זה משפיע על אופן . מקדו את תשומת לבכם בגופכם כשאתם מדברים: 5יום 

 .דיבורכם
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 תשומת לב לאמת

 .הקשבה נבונה ודיבור כן: חלקיםשל דיבור אמת כוללת שני   החקיר

הקדישו את הימים הראשונים של השבוע להקשבה מעמיקה יותר לאחרים מכפי שאתם 

 ?כיצד זה משפיע על מה שאתם אומרים. עושים בדרך כלל

יתכן . כנים בשאר ימות השבוע שימו לב איך זה להיות כנים ואיך זה כשאתם קצת פחות

אך איך זה כשלא קל . בגלל שקל להיות כנים, ה במיוחדשברוב השיחות זו אינה סוגיה חשוב

איך אתם מרגישים כשאתם ? או כשהכנות היא מרכיב חשוב של התקשורת? להיות כנים

אם תמצאו את עצמכם אומרים משהו ? מה גורם להימנעות זו?  נמנעים מתקשורת כנה

 . ולסיבה שבשלה עשיתם זאת, הקדישו זמן לחקור מדוע ואיך, שאינו אמת

אולי תוכלו לשאול אותו מה . מצאו מישהו עמו תוכלו לשוחח על תפקידה של הכנות בשיחה

 .הוא למד בחייו על דיבור אמת

 

 תשומת לב למערכות יחסים

הוא גם עודד אותנו לדבר בדרך שתאחד את , כשהבודהה יעץ לנו להימנע מדיבור משמיץ

הקדישו תשומת , השבוע הקרובבמשך .  ותעודד את אלו המאוחדים, אלו החלוקים ביניהם

הימנעו מאמירת דברים .  לב מיוחדת לאמירת דברים היוצרים הסכמה והרמוניה חברתית

חפשו הזדמנויות טבעיות ומתאימות לדבר לשבחם של , במקום זאת. רעים על בני אדם

 .הבחינו כיצד דיבור כזה משפיע עליכם. כולל אלה שאיתם אתם נמצאים, אחרים

 

 ונהתשומת לב לכו

אלו מניעים נמצאים מאחורי מה שאתם . הבחינו מדוע אתם אומרים מה שאתם אומרים

?  מה משפיע על עוצמת הדחף הזה. שימו לב לעוצמת הדחף לדבר?אומרים או לא אומרים

 ?כיצד זה משפיע על מה שאתם אומרים, כשאתם שמים לב למניעים ולדחפים שלכם לדבר

הכינו את עצמכם וחישבו על הכוונות שלכם , ם מישהוכשאתם יודעים שאתם הולכים לדבר ע

 ?כיצד מתפתחת שיחה שחשבתם עליה וקבעתם לה כוונה מראש. לשיחה

אל תזדרזו . לפני שאתם מדברים" עצירה והרגעות"תרגלו , במשך חלק משיחותיכם השבוע

ע שימו לב כיצד הדבר משפי. קחו רגע לעצור ולהירגע לפני שאתם מדברים. לתרום לשיחה

 .  על מה שאתם אומרים ועל האופן שבו אתם אומרים זאת

 

 תשומת לב לאיכות

דיבור עדין . דיבור גס מביע עוינות וחוסר כבוד. הבודהה הבחין בין דיבור גס ודיבור עדין

חשבו על השיחות , בסיומו של כל יום במשך השבוע הקרוב. רצון טוב וכבוד, מביע אכפתיות

באיזה , ילו ניתן היה למדוד דיבור בטווח שבין עוינות לטוב לבא. שניהלתם במשך אותו יום

 ?מה היו התנאים שתרמו לאיכות הדיבור שלכם?  מקום בטווח הזה היו נמצאות שיחותיכם

מחממי לב ומשמעותיים לאנשים , בחרו כמה שיחות השבוע שידגישו אמירת דברים מעודדים

 .שימו לב כיצד זה משפיע עליכם. שאיתם תשוחחו

באיזו תדירות אתם . חרו גם זמן השבוע שבו תשימו לב כמה דיבורכם מתייחס לעצמכםב

 .לאחר מכן הרהרו בשימוש שלכם במילים אלו? "שלי, עצמי, אני: "משתמשים במילים
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 כרמל שלו: צילום      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 בפייסבוק 'בודהיזם בישראל'-הצטרפו ל

 טלי אלוהב ומשה בראל, מלכא דורון, ר כרמל שלו"ד, מרב ראט, אילן לוטנברג, אבי פאר :מערכת
 

 זוהראלה  :פייסבוק רכזת קבוצתמ  ענת הירש :מנהלת האתר

 
 

 עיקר הדיבור הוא הנפש
 

 

 רבי נחמן מברסלב

 

https://www.facebook.com/groups/107311892646151

