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 פעולה נכונה

 ק קורנפילד'ג
 

                                               וסי אדםי: תרגום

 http://www.urbandharma.org/udharma3/efphholder/efp4.html                                                  :מקור
 

במנזרים  5411 -ל 5491שהה כנזיר בין , 5491יליד , יהודי אמריקאי, מבכירי מורי הדהרמה במערב

את  5411-ב הקים ב"כשחזר לארה. ה'אהן צ'ה תלמידו של אגוהי, בורמה והודו, שונים בתאילנד

Insight Meditation Society  (IMS )שהשפיע רבות על קליטתה של מדיטציית , סטס'במסצו

סייע בהקמתו  5491 -וב, בשנים לאחר מכן השלים דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית. הוויפאסנה במערב

כתב ספרים . שם הוא חי כיום עם אשתו ובתו, בקליפורניה , Spirit Rock של מרכז דהרמה נוסף

 ."האקסטאזהאחרי "ו" הלב הנבון", "דרך הלב"מהם תורגמו לעברית , רבים
 

*** 

נחשב במסורת כהיבט מרכזי של , "פעולה נכונה", השלב הרביעי של הדרך כפולת השמונה

או , בסנסקריט (ahimsa)האיכות הבסיסית שלו היא אהימסה . אתיקהחמשת כללי ה

 .        המשמעות היא לפעול בדרך שלא תוביל לפגיעה ביצורים אחרים. הימנעות מפגיעה

 :אמר גנדהי

כדי להגיע לליבה של המודעות או של האמת חייב האדם להיות מסוגל לאהוב את 

ואלה שחושבים שלדת אין קשר . עצמו היצורים הנחותים ביותר כפי שהוא אוהב את

 . לפוליטיקה לא באמת מבינים את משמעות הדת

חלק נכבד , הכלכלית והחברתית, כדי לחיות בחברה המורכבת הזאת ובמציאות הפוליטית

מהתרגול הרוחני שלנו עוסק בדרך בה אנו מתייחסים לכל שאר בני האנוש ושאר היצורים 

ובכל זאת אנו מתבוננים בעולם , שמע כל כך פשוטזה נ, הימנעות מפגיעה. שמסביבנו

מדינות או  04יש בקירוב , מלחמות 04ל  04שמסביבנו ומוצאים שברגע זה מתנהלות בו בין 

יותר שארגון אמנסטי העולמי מציין אותן כמקומות בהם אנשים נתונים תחת עינויים 

גם במדינות . רתיותפוליטיות וחב, דתיות: ומושלכים לבתי כלא אך ורק בגלל דעותיהם

הרבה נזק נגרם בידי , שבהם דברים מסוג זה אינם קורים הרבה ואינן מעורבות במלחמות

 . אדם או יצור אחד לאחר

האם ? מדוע אנו פוגעים באנשים? מדוע מתרחש נזק זה, אז אנחנו צריכים להתחיל לחקור

שלא יוכל להיזכר  קרוב לוודאי שאין אדם? במשך חייכם פגעתם במישהו בדרך זו או אחרת

אם ברצוננו להפוך ? האם בדקתם אי פעם את השאלה? מדוע אנו עושים זאת. במקרה כזה

הבה ונראה אם אנו יכולים לפענח , פגיעה-או אי למודעים ולהבין את המשמעות של אהימסה

תבחינו שכאשר , אם תתבוננו או תחקרו לעומק, עבור אנשים מסויימים. מדוע אנו פוגעים

 . אתם חווים כאב, עים בזולת באמצעות פעולה או דיבור שלכםאתם פוג

ואני , אולי לא רק. נבחין שמקור מרכזי לפגיעה הוא הכאב שאנו חווים, אם באמת נתבונן בכך

פעם אנו -האם אי: אלא רק לומר כמה דברים שראוי לבחון  אותם, לא רוצה להיכנס לזה

אנו  –הכאב שאנו חווים יוצר פחד ? פוגעים באחרים כאשר אנו לא חווים כאב בעצמנו

http://www.urbandharma.org/udharma3/efphholder/efp4.html
http://www.urbandharma.org/udharma3/efphholder/efp4.html
http://www.spiritrock.org/
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של , של אובדן, אנו מפחדים מכאב של רעב. או מכאב שחווינו בעבר, פוחדים מכאב נוסף

 .וכך נוצר הפחד. או כל כאב אחר, הכחשה

או של , של חמדנות, היא יכולה להיות תוקפנות של שנאה. ואז מתוך הפחד באה תוקפנות

להשיג מה שאנו צריכים כדי שלא נחווה , יטחון שלנוכדי לנסות לשמור על הב  -היאחזות 

, מבחין שקיימים בתוכו זעם, כל מי שבאמת מודט לעומק. אנו מתבוננים בליבותינו. כאב

באותה , האם מישהו מדט זמן רב ולא הבחין באכזריות שלו עצמו. חמדנות ואכזריות, פחד

ל המידות הטובות של ישו רכות וחמלה וכ, שמחה, ויש גם אהבה? יכולת להיות אכזריים

 .  הכל נמצא שם. והבודהיסטוות הגדולות

וחמדנות שמקורן , שנאה, אנו מזהים שיש בנו תוקפנות. אנו דנים עתה בהימנעות מפגיעה

עמוק , אולי השורש הוא משהו מאוד פשוט? מהו השורש של כל זה. בפחד שנובע מכאב

אני רוצה את , יש לי את זה. "רדותשל נפ" שלי"של " אני"התחושה של . אבל מאוד פשוט

את אופן ההוויה , את הרגש הזה, את התחושה הזאת, אני רוצה לשמר את הגוף הזה, זה

 .  כאב ובעקבותיהם פחד, או מתוך זה נובעים הזדהות, ומתוך זה נובע פחד." הזה

והימנעות מפגיעה עלינו להתבונן על התפיסה " פעולה נכונה"אם ברצוננו ללמוד על 

אנו צריכים לראות איך אנו מפרידים את . ולראות את הכאב שלנו, "אני"של ה, צמיתהע

? "הם"האם הרוסים הם ? "הם"ואת מי כ" אנחנו"את מי בעולמנו אנו מחשיבים כ. עצמנו

האם גברים , "הם"האם נשים הן , "הם"האם הדמוקרטים הם , "הם"האם הרפובליקנים הם 

או , "הם"האם אנשים כעסנים הם , "הם"ם עשירים הם הא, "הם"האם עניים הם , "הם"הם 

התחושה הזאת של ? "אנחנו"רוחניים הם -או אנשים לא, "אנחנו"אנשים רוחניים הם 

, "הם"ו" שלנו", "אנחנו"עכשיו זה ". שלי"ו" אותי", "אני"היא מעין הרחבה של " הם"ו" אנחנו"

 .  ואז פגיעה הופכת לאפשרית. והם שונים

 :ה כתב'למה קאלו רינפוצ המורה הטיבטי

 .אתם חיים באשלייה ובהופעתם של דברים

 .אבל אינכם יודעים אותה, המציאות ישנה

 .אתם אותה מציאות

 ,כאשר תבינו זאת

 ,תראו שהינכם כלום

 ,ובהיותכם כלום

 .אתם הכל

 .זה הכל

 

 . מאד נחרץ ועמוק. לימוד מאוד פשוט

בכך שהוא נובע  , י ומעשי בעת ובעונה אחתהוא מיסט, לפעולה נכונה, הבסיס למידה הטובה

. הוא בא מתחושת החיבור שלנו אחד לשני ועם החיים בכללותם; באמת מהימנעות מפגיעה

 .והוא מחבר את הרבדים האלה של ההתנסות שלנו לכדי מקשה אחת, הוא מיסטי ומעשי

. יחדיוכולם  -התודעה , הלב, הדיבור, הבודהה לימד את הדרך לאושר באמצעות  הגוף

, של נדיבות, ללמוד איך לדבר ולפעול בטוב לב ובחכמה, הכלים שנתן הם של המידה הטובה
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המידה הטובה הופכת אותנו למאושרים . כדי שנהיה מאושרים יותר, ולימוד איך לתת ולאהוב

נדיבות הופכת ;  והימנעות מפגיעה הופכת אותנו למאושרים יותר, כנות, פעולה ביושר; יותר

כל המרכיבים הללו הם . הרגעת התודעה ופתיחת הלב, ואז מדיטציה; אושרים יותראותנו למ

 .חלק מהדרך ותורמים מידה של שמחה ועוצמה לתרגול שלנו

... 

יש . התרגול העיקרי שלנו הוא המידה הטובה, ואנחנו כאלה כקבוצה, עבור בעלי בתים

הלימודים המרכזיים , נזירים אבל מאחר ואנו לא, שיגידו שהתרגול העיקרי שלנו הוא מודעות

האופן שבו ; עבודה על האופן שבו אנו פועלים בעולם, משמע, עבורנו עוסקים במידה הטובה

ולומדים לעגן את עצמנו באהימסה או הימנעות , אנו מדברים ופועלים אחד עם רעהו

 . בתהליך של גילוי היושר וההגינות של הלב והפעולה אנו שואבים כוח אמיתי. מפגיעה

 :1נאמר, אוסף הפסוקים הראשונים של הבודהה, בדהמפדה

 אדם אחד בשדה הקרב מכריע

 ,צבא של אלף אנשים

 אחרים מכריעים את עצמם

 .והם החזקים יותר

 ,ולא את האחרים, תכריעו את עצמכם

 תרסנו את עצמכם ותלמדו

 . מהו שחרור אמיתי

יש לכך גם , כדרך חיים מלבד תחושה של שמחת חיים שבאה מתוך בחירה ביושר והגינות

 .יש כוח ועוצמה בחיי יושר. עוצמה היא נפלאה אם משתמשים בה נכון. עוצמה

האחד הוא הימנעות ; או המידה הטובה בנוי משני יסודות" פעולה נכונה"המרכיב של 

שאותה אנו , השני הוא פעולה חיובית של אכפתיות; עצמי" ריסון"ואותה אנו מכנים , מפגיעה

 . או אהבה מכנים חמלה

תן לי את התמצית של התורה ", בשיחה הקצרה ביותר שהבודהה אי פעם נתן מישהו ביקש

; או ממה שפוגע, הימנע מכל דבר שאינו מיומן", ענה הבודהה." שלך בצורה הפשוטה ביותר

 !זה הכל." וטהר את ליבך, עשה טוב

כל מה שאנו עושים לימוד הלב ואימונו מתחילים בלמידה כיצד  להיות אכפתיים בקשר ל

הוא היה נותן שיחות לכפריים על . ה אהב לדבר על המידה הטובה'אהן צ'מורי אג. בעולמנו

הוא לא רצה . בטח הוא היה משתעמם, אלוהים, אולי תחשבו. נושא זה שבוע אחר שבוע

וכל המצבים ( פסיכולוגיה בודהיסטית)או על האבהידהרמה , או הארה, לדבר על נירוואנה

כמו  הוא אהב את המידה הטובה. הוא אהב את המידה הטובה. לא, ם השוניםהמנטליי

הוא פשוט חשב שזה הדבר הנפלא והנהדר . או את יקיריהם, אוויר, שאנשים אוהבים עצים

. אנו שוכחים זאת; לא מדברים על זה בתרבות המערבית. זה פנטסטי, וזה באמת כך. ביותר

, אילו כולם היו מצייתים לדיברות הראשונות. יותזה קיים רק בעשרת הדיברות ובבתי הכנס

                                                 
 .המקור של גרסה זאת איננו מצוין. יש גרסאות תרגום רבות. 343-340, דהמפדה 1
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אולי אפילו לא הכלל האתי הבודהיסטי של לא ליטול חיים , "לא תרצח"אולי רק לאחת מהן 

איזה עולם מופלא ושונה היה , אלא רק את המחצית שאוסרת על הריגת בני אדם, כלשהם

זה נשמע ? חד את רעהוהאם אתם יכולים לדמיין עולם בו אנשים אינם הורגים א. עולמנו

אבל בכל זאת איזה שינוי עצום ? נכון, הרי אנחנו לא מתכננים לרצוח מישהו. כדבר כה נוראי

הוא אהב את המידה . יחול בכדור הארץ אילו כולם היו מאמצים רק מחצית מכלל אתי אחד

 . יש בה כוח להתמיר אותנו. הטובה מפני שהיא כל כך נפלאה

הוא קורא . הראשון הוא לא להרוג. ים האתיים אחד לאחדהבה ונבחן את חמשת הכלל

, לא להרוג חיות, לא להרוג אנשים, לא לפעול מתוך סלידה, שנאה-אי, משמעותו. לאיפוק

על מנת להימנע מפגיעה . ... ואפילו לא להרוג יצורים קטנים אם אנו יכולים להימנע מכך

האם אתם מסוגלים להרוג אפילו . נודבר ראשון עלינו לבחון את מצבי התודעה של, ומלהרוג

, אני לא אוהב אותו", הנה שנאה? יצור קטן כמו חרק מבלי שתהיה רמה מסוימת של סלידה

אבל העיקרון הוא להתחיל להתחבר ולדאוג לחיים . זה חלק קטן מהעניין". בואו וניפטר ממנו

עליכם לבחון את כדי להימנע מהריגה . ושאין הפרדה, ולראות שהכול מחובר בקשרי גומלין

תתבוננו ותבדקו אם יש , אם אתם עומדים להרוג אפילו יצור קטן. המצב התודעתי שלכם

זה דבר פעוט . ולו רק קצת, או תתבוננו ותבדקו אם אין בכם סלידה או שנאה, אלטרנטיבה

ותראו מהי המשמעות , תתחילו ללמוד את הלב והתודעה שלכם. שלא דורש הרבה

 . פתיתהאמיתית של פעולה אכ

, הכלל בצורת השלילה הוא להימנע. ההיבט השני הוא טיפוח. לא להרוג, זה היבט אחד

ויכולת לראות את , ואילו בצורתו החיובית הוא לטפח אכפתיות וכבוד לכל היצורים החיים

אותם , 2אנו זקוקים לקריל, אנו צריכים את יצורי הים. אנו צריכים חרקים. קשרי הגומלין

הם .  צורים זעירים דמויי חסילונים החיים באוקיינוס ליד אנטארקטיקהמיליארדים של י

יש לכך השפעה כוללת על  שמירת האוויר והסביבה בכלל . משמשים כמזון ליצורי ים אחרים

ונאבד , בהעדר דבורים פרחים לא יואבקו. אנו צריכים דבורים. כך שיתמכו בכל שאר היצורים

אנו צריכים . ם לא יצליחו להתרבות ועולמנו יהפוך למדברצמחי. חלק גדול מהמזון הזמין לנו

 .תולעי אדמה כדי לאוורר את הקרקע

... 

ושמירה על , אכפתיות, נובעות באופן טבעי חמלה, מתוך תחושה זו של מחוברות

לא בגלל שאתם אמורים לדאוג לאקולוגיה אלא מפני שאינכם רוצים לפגוע בחלק , האקולוגיה

אתם לא רוצים לפגוע בדברים , אתם לא רוצים לפגוע בעצמכם, ממשהו שאתם חלק ממנו

הכלל האתי להימנע מהריגה כולל קריאה לחוש ולהתחבר . ... שתורמים לקיום כדור הארץ

עם העובדה שכדור הארץ חי ואנו חלק בלתי נפרד מאותה , עם גאיה, עם החיים שסביבנו

 .תנועה

... 

וגם קורא לבחון את הלב שלכם ולראות , חד איפוקכולל מצד א, הכלל האתי לא לגנוב, כך גם

גם כאן קיים הצד . תבחנו זאת בעצמכם.... באותו רגע שהוא לא באמת שלכם -מה יש שם 

לא רק להימנע מלקחת מה שלא ניתן . החיובי שקורא לטפח רגישות למשאבים שאנו חולקים

                                                 
 .סוג של סרטן קטן 2
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בני אדם ובעלי חיים  אלא לראות שהעולם מאוד מוגבל במשאבים ושיש שבעה מיליארד, לנו

 .    ולכן עלינו לשים לב לצורת השימוש שלנו במשאבים המוגבלים, רבים אחרים

... 

אכפתיות ונדיבות לגבי כל , אומרים בעצם לטפח יראת כבוד לחיים, לא לגנוב, לא להרוג

פעם נתתם משהו למישהו אחר -האם אי. הדברים שאנו משיגים ושאנו מאבדים בכל מקרה

אתם , כן. אתם שוכחים שהוא היה שלכם פעם? על כך זמן רב לאחר מכןוהתחרטתם 

 !  שוכחים

זה קשור להימנעות , שוב. הכלל האתי השלישי הוא הימנעות מהתנהגות מינית בלתי הולמת

זה מאוד ישיר . הוא קורא להימנע מהתנהגות מינית שפוגעת באחרים. מחמדנות ופגיעה

בתרבות שלנו . או יחסי מין עם קטינים, גילוי עריות, ףבאופן מסורתי הכוונה לניאו. וברור

לכן עלינו לבחון את פעילותנו המינית ולהישמר . לרוב כבר איננו יודעים מי נשואים ומי לא

מדוע אנו . פגיעה-יש מעבר מפגיעה לאי. זה כה פשוט. מכך כשזה עלול לפגוע בזולת

, כאשר בוחנים זאת. הצורך שלנומתוך , מתוך החמדנות שלנו, מתוך הכאב שלנו? פוגעים

 . זה נובע מכאב

-מפני שמיניות היא כוח כה רב, פגיעה-לא רק אי. יש גם צד חיובי בזה שאפשר לטפח

? מי מאיתנו לא עשה מעצמו אידיוט בנושאים שקשורים במיניות מתי שהוא בחייו. עוצמה

שקשורים  ומי לא חווה פגיעה או פחדים כלשהם? האם יש אדם שיעיז להכחיש זאת

נזירים ונזירות מצווים להתנזר . לכן יש כלל אתי בנושא זה. למיניות יש כוח עצום? למיניות

מצד אחד אפשר  לקשור מיניות . אך אפשר לטפח צד חיובי במיניות של בעלי בתים, ממין

מיניות היא אנרגיה , מצד שני? את זה אתם מכירים. חמדנות ופחד, היאחזות, לכפייתיות

אנו , כלומר. למודעות מתפתחת, לאינטימיות, לקשר, לרכות, שקשורה לאהבה נייטרלית

 . יכולים לטפח את המיניות כביטוי של רכות

... 

שדיברתי עליה בעיקר בהקשר של חמשת הכללים האתיים  --האיכות של המידה הטובה 

, שנאה ואשליה, מתארת ריסון עצמי מפני חמדנות --מפני שהם העקרונות הבסיסים 

שמירה על חיי , הימנעות מלקיחה של דברים שאינם שלנו, ימנעות מפגיעה בכל היצוריםה

הצד השני הוא טיפוח של . אלו מהווים צד אחד. המין שלנו ומפני חומרים משני תודעה

ההיפך של חמדנות הוא . נדיבות ומודעות, שנאה ואשליה שהם אהבה, ההפכים של חמדנות

 ההיפך של אשליה הוא מודעות, בהההיפך של שנאה הוא אה, נדיבות

אני לוקח על עצמי את הכלל (. "סילה בסנסקריט-ה'פנצ" )כללים אתיים לתרגול"אלו נקראים 

אני לוקח על עצמי את הכלל . אני אעבוד עליו, אני אנסה אותו. האתי של הימנעות מהריגה

, את הכלליםאם אתם מתרגלים , אם אתם לומדים לעשות זאת." האתי של הימנעות מפגיעה

אם אתם מתבוננים בהם הם . הם מלמדים אתכם דברים רבים על התודעה והלב שלכם

הוא . אין כמעט כוח הדומה לכוחו של אדם בעל מידות טובות. מעניקים לחייכם כוח עצום

לפעמים כך . כמו הסערות בסיום האימפריה הרומית, דומה לסלע יציב ועמיד בפני רוחות

 .   מקום באמת יפה לנוח בו, והוא נפלא, זהו סלע. חיים מרגישה החברה שבה אנו
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 משה בראל: צילום      

המידה הטובה של איפוק וטיפוח על פי חמשת כללי התרגול האתיים מוביל לפיתוח של 

או המידה , (abhisila)וזה מוביל לדרגה שלישית שנקראת אבהיסילה , עוצמה פנימית

רוכשים את , ותהמתרגלים א, אתם מתאמנים בה. זוהי מידה טבעית. הנעלה ביותר

ומהי המשמעות של , איך זה עובד, מבינים מדוע אתם פוגעים, התחושה של הכוח הטמון בה

בהדרגה ההבנה מחלחלת לתודעה וללב עד שהיא הופכת לחלק . לחיות ביושר ומבלי לפגוע

" אני לא אעשה את זה"או " אני לא ארצה לפגוע"אז אתם כבר לא חושבים . מההוויה שלכם

דרך ראייה בהירה , אלא אתם מרגישים מחוברים לחיים דרך תבונה, "שמר מכךאני א"או 

, משחק של התודעה, אתם מבינים שנפרדות היא אשלייה. אנו לא יחידים, שאנו לא נפרדים

איזו דרך נפלאה . ליצורים ולחיות כאילו הם גינה שלכם, אתם דואגים לכדור הארץ.  פיקציה

 .להתייחס כך לעולם

... 

התרגיל לשבוע הזה הוא לבדוק מתי אתם עלולים . ע אנו עובדים על תרגיל שונהכל שבו 

חוסר , פגיעה ביצור חי, להפר את אחד מהכללים האתיים אפילו בצורה המזערית ביותר

, או המיניות שלכם, לקיחה של דבר שאינו באמת שלכם, דיבור מזוייף, תשומת לב לסביבה

. ואז לבדוק מה המניע מתחת לפעולה, ים דומיםאו דבר, חומרים משכרים שאתם צורכים

הסתכלו ובדקו האם יש בכם כאב שאתם מנסים . או פחד, או שנאה, אולי תזהו חמדנות

 . ידי התעסקות עם משהו אחר-לברוח ממנו על

... 

אם תפתחו את הלב שלכם . ותבחנו מתי זה עלול לקרות והאם יש כאב, תחקרו זאת השבוע

זהו הגשר שמחבר אותנו אל כל . רכות אמיתית, של מודעות שקטה יופיע סוג, בצורה זו

 .  החיים שמסביבנו
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 חמלה בפעולה
 

 לור'מרטין בצ
 
 

 אפרת גבאי: תרגום
 
 
 

 
 
 

 

 

 action-in-http://www.stephenbatchelor.org/index.php/en/compassion                                :מקור

 
, למדה ושירתה במשך עשר שנים כנזירת זן בקוריאה. בצרפת 5411 -לור נולדה ב'צאמרטין ב

מרטין . ופעילה כמרצה וכמורה רוחנית, סטיבן, היא חיה בצרפת עם בעלה 5491מאז . טייוואן ויפן

 .נשיות ואקולוגיה, בודהיזם-נושאי זןפרסמה מספר ספרים ב

 
 

*  *  * 

במסורת הטיבטית . במסורות בודהיסטיות שונות חמלה מקבלת אופני ביטוי ותרגול שונים

, סרי לנקה ובורמה, בתאילנד, דהארווהבמסורות הת. ישנו תרגול של החלפת עצמי באחרים

קוריאה , ת הזן של סיןבמסורו. לב אוהב ושל חמלה-בי של טוביאת התרגול המדיטטנמצא 

, המוסריים של הבודהיסטווה כלליםוטיפוח ה חשיםלהצלת כל היצורים ה כללה ישנם, ויפן

 (.סוטרת רשת אינדרה) .סוטרה אלה'ברהמהגב שניתנוכפי 

 

 סוטרה אלה'ברהמהגנהגנו לדקלם את ה, כשחייתי בקוריאה כנזירה בודהיסטית במנזר זן

נוכחתי לדעת שטקסט זה היה , בין קוריאנית טוב יותרכשהתחלתי לה. יוםמדי חמישה עשר 

אשר השפיעה עמוקות על דרך התנהגותו של , המקור לגישה החומלת שמצאתי במנזר

הוא היה מלטף את , בכל פעם שמאסטר קוסן פגש בעל חיים. מאסטר קוסן, המורה שלי

. ל אותו מה אמרהעזתי לשאו באחד הימים. ואומר כמה מילים בקול רך, אם יכול היה, ראשו

הארבעים וחמישה חלק הזהו . הוא השיב שאיחל לחיה לעורר את התודעה של ההתעוררות

תודעה חומלת  םלעורר בקרב בודהההשל  יואת תלמידומחזק אשר מעודד  ,המשניכלל מה

 .בכל מפגש עם כל יצור חי ולאחל לו להיות משוחרר מסבל

 

כללי המוסר של את על עצמם מחדש  מקבליםהבתים -רבים מבעלי ,בכל שנה, בקוריאה

כפי , וםמחדש מדי חמישה עשר י מתחייבים  אליהם הנזירים והנזירות  .הבודהיסטווה

אחת ולתמיד ודבקים בהם  מקבליםאין מתייחסים אליהם כאל חוקים ותקנות ש. שציינתי

 ישנה הכרה, עם זאת. מוקירים אותם כבסיס לגישה של חמלה כלפי החיים בכללותם. לעד

כך שהוא זקוק לתזכורת , התמקדות בעצמומועד לטעויות ולחזרה ל, בכך שאדם הוא אנושי

 .חמלה: המרכיבים המהותיים של הדרך הבודהיסטית לגבי אחדחוזרת ונשנית 

 

, טקסט האתי הבסיסי של הבודהיסטים הסינייםמשמשת כ סוטרה אלה'ברהמהגה

עקרונות אתיים ניתן להחיל בשל . האחרונות באלף חמש מאות השניםהקוריאנים והיפנים 

מתוך ,  פחד מפני עונש עתידימתוך , אמות מידה חברתיותכדי להתאים ל: סיבות שונות

. לעזור לחיים להתפתח ולצמוח וכדיאשמה על חטא ראשוני או מתוך חמלה כלפי החיים 

 יותר מעשרים ושניים. חמלה ומודעות ואהטקסט הזה מראה לנו שהבסיס לחיים אתיים ה

מתוך הדרך שבה ; מתייחסים לחמלה ומכוונים להשגתהכללי המוסר מבין חמישים ושמונה 

http://www.stephenbatchelor.org/index.php/en/compassion-in-action
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היא  ואיךמטרתם היא לגרום לנו להרהר על התנהגותנו . כללים מתחייבת מודעותמנוסחים ה

 .עשויה להשפיע באורח שלילי ומכאיב על עצמנו ועל אחרים

 

. מוסרבקשר המהותי בין חמלה ל מוחשיהבנתי והתנסיתי באופן , בשלב מוקדם בקוריאה

כאשר נזיר , כיצד בעבר הרחוק. לעיתים קרובות סיפרו לנו את הסיפור על הנזיר והפרעוש

אלא שמר על חומו והאכיל , הוא לא הוציא אותו החוצה, היה מוצא פרעוש בתחילת החורף

ואנו , יםבקיץ בקוריאה היו זבובים ויתוש. האביב בבואאותו לאורך החורף ושחרר אותו רק 

גילינו . כוס וגלויה ולשחרר אותם מחוץ לחדר בעזרתפיתחנו שיטה כיצד לתפוס אותם 

כיוון שידענו שגם הם חיים ורוצים להמשיך לחיות , שאיננו מסוגלים להרוג אותם באופן מכוון

בהחלט זה . הרגשנו שיש להם זכות לחיות ממש כמונו. בודההוגם הם חולקים את טבע ה

 .ה יותר במדינה טרופיתעשוי להיות קש

 

באחרים , בין אם בעצמי, הבודהיסטווה עוסקים בהימנעות מפגיעהכללי המוסר של רבים מ

 מפרט באופן מדוקדקהוא . 'מנע מלקיחת חייםיה'הראשי הראשון הוא כלל ה. או בבעלי חיים

ליצור את  או באופן עקיף להרוג, לגרום לאחר לעשות זאת, בעצמך הרגשיש להימנע מ

זוהי רשימה מקיפה שמביאה אותנו להרהר . גאו את האמצעים להר התנאים ,ורמיםהג

או של כל  ייתכן שנמנע מהרג של אנשים אחרים. בדרכים הרבות שבהן אנו עלולים לפגוע

אנו  כיצד, ואם אנו פוגעים בהם? כלשהי אך האם אנו פוגעים בהם בדרך אחרת, יצור חי

האם אנו יוצרים ? אחראיים לכך חושכך שלא נ יפיןבעקהאם אנו עושים זאת ? עושים זאת

הללו מראים לנו שחכמה וחמלה  כלליםה? צורךל שלאגורמים לפגיעה התנאים ונסיבות 

, מסביר מדוע עלינו להימנע מהרג כללה ,זאת ועוד. מסייעות לנו להרהר במעשינו ובכוונותינו

 . אל השחרור ותםולהוביל א לאחריםלגלות תמיד חמלה היא חובתו של הבודהיסטווה ו היות

 

 כללה. גישה חומלתמתוך של הימנעות מפגיעה  הבהם נבחנת משמעות כלליםישנם מספר 

שהתנהגות מינית  יאכך הלמציין כי הסיבה , הראשי השלישי המעודד התנהגות מינית נאותה

תחת השפעתן של . חמלההיעלמות ההגונה וחסרת אבחנה תגרום ל בלתי, מעוותת

החומל עבור כל המעורבים  במעשהלהרהר  האם ניתן, תחושות תאוותניות מחשבות או

תמיד במצב תודעתי  להיותהיא חובתו של הבודהיסטווה  : "זה מזכיר לנו כלל? ברגע הזה

 ".ולהוביל אחרים אל השחרור באמצעות לימוד הדהרמה הטהורה בודהההולם את טבע הה

 

ההבנה שאם מישהו יאכל את בשרם של  על בסיס, המשני השלישי מעודד צמחונות כללה

עד היום מנזרים . בודההטוב לב גדול ואת זרע טבע ה ,בעלי חיים הוא יהרוס חמלה גדולה

להיות עשוי להיות קשה יותר שלבעלי בית כיוון . בסין ובקוריאה הינם צמחוניים לחלוטין

שלושה  וכן ,הימנעות מאכילת בשרשישה ימים של צום או  צמחוניים נקבעו מידי חודש

 .מיוחדים בהם יש להימנע מאכילת בעלי חיים התנזרות חודשי

 

עשר עוסק בהדלקת אש לביעור שדות בזמנים מסוימים בשנה באופן שפוגע  ההארבע כללה

כאשר כל היצורים , רק בעיצומו של החורף מובעריםשדות המנזר , בקוריאה. ביצורים חיים

העשרים מבקש מאיתנו להציל  כללה. ור הסכנהלאזים מחוץ מצויו ההחיים שרויים בתרדמ

, בסין ובקוריאה, גם היום. קטלאת חייהם של יצורים חיים ולשחרר את אלו שעומדים להי

בעבר . לשחררם בטבעכדי דגים וציפורים  גוןשוק בעלי חיים כלקנות בבודהיסטים נוהגים 

נקנו י חיים שונים שבעללמתחמים נפרדים ורחבי ידיים  היו במנזרים הסינייםאף הרחוק 

 .שיסיימו את חייהם בסביבה שלווה והובאו על ידי אנשים פשוטים כדי
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סיבות ותנאים לפגיעה , יצירת אמצעיםבסעיף העוסק ב ,העשירי והשלושים ושנייםבכללים 

חרבות כמו כלים המשמשים להרג ב ממסחרימנעות מהחזקה או על ה מדובר, או להרג

לעבירות  שכיח ביותרהאמצעי ההוצג בפני , בקנדהמשפטי ע של תוב ובמטבח, פעם. תואלו

בידיו של אדם רודף . עבורי היתה זו חוויה מאירת עיניים! סכין מטבח: פליליות באותו אזור

מאד  עשויה להיותהיא , בידיו של מישהו אחוז זעם; מאד שימושית יכולה להיותסכין , שלום

 .מסוכנת

 

. כעס: ים הפסיכולוגיים והרגשיים המובילים לפגיעהבמצמציעים מבט גם על אחד ה כלליםה

ים ווכחניים ומעודד אותנו להיות טובי עסניהראשי התשיעי דוחק בנו להימנע מלהיות כ כללה

אדם עלול להתעלל בבעל חיים או אפילו להכות חפץ שהוא מצביע על כך . לב ומלאי חמלה

שכן אנו עדיין , זמן העתיקנראה שבני אנוש לא השתנו הרבה מאז ה. מתוך כעס דומם

המשני  כללה! עשויים למצוא את עצמנו בועטים בצמיג מכונית או חובטים במקלדת מחשב

הוא מתייחס , כדוגמא. העשרים ואחד טוען אפילו כנגד השבת כעס תחת כעס ומעשי נקמה

. אלו עשויים להיות אנשים בתעשיית השירותים ,בימינו; משרתיםכלפי כעס  ביטוייבמפורש ל

גם זה נחשב ? מי לא התרתח והפך נקמני ובוטה למדיי אל מול נציג של תעשייה או ממשל

 .לזניחת התודעה החומלת

 

נחשב חמור יותר למכור אותו . אלכוהול ואהמוביל לפגיעה השנבחן בסוטרה גורם נוסף 

 הכלליםהראשון מבין (. המשני השני כללה)מאשר לשתות אותו ( הראשי החמישי כללה)

הוא עלול להוביל . ביצוע פעולות שליליות ופוגעותלמצביע על כך שאלכוהול גורם  אלוה

דבר המנוגד לחובתו של הבודהיסטווה לטפח חכמה קורנת בתודעתם של , אנשים לבלבול

 .יצורים חיים

 

אלא גם בטיפוח פעילויות חיוביות , הללו עוזרים לנו להרהר לא רק במה שפוגע כלליםה

 כלללושים ושלושה מבקש מאיתנו להציל אנשים מן הקשיים שלהם וההש כללה. ומועילות

. עצמו בודההכאילו היה ה, חולהכל המשני התשיעי מעודד לטפל היטב ולספק את צרכיו של 

אנו עשויים , אם נהרהר בנקודה זו. מובהר כי אין למנוע סעד ועזרה בשל איבה או טינה

 משוםאולי , מישהו חולה בבית חולים לבקר וחבנ איננו חשיםלראות שלעיתים קרובות 

אך אם נעורר . שקשה לנו עם בתי חולים או בגלל שמצבו של חברינו מאד חמור ומדורדר

בעוד שאנו נחווה אי נוחות במשך , נבין שהחבר הזה סובל כל הזמן, בתוכנו לב נבון וחומל

ומפוגגת כל חמלה עולה בטבעיות , אני מוצאת כי במפגש עם סבל. שלושים דקות או שעה

 .אדם חולה כלפילנו  שעשוי להיותרגש עוין או קושי 

 

, פעם אחת. ה יתירה למערכת הבנקאותחיבכך שלא רחשתי , בנעוריי הייתי אנרכיסטית

. סכום גדול מדינתן לי טעה והחלפתי כסף בבנק והפקיד , לאחר שהפכתי לנזירה, בקוריאה

מיד בעקבותיה עלתה המחשבה  .שלי סכוםהראשונה היתה למהר לצאת עם ה תימחשב

 ולכן, שהפקיד יסבול בשל טעותו משום שאינני יכולה לקחת את הכסף הזה החומלת

הימנע "הראשי השני  כללכפי שה. את הטעותלו והסברתי  סכום העודףהחזרתי לו את ה

אין הכוונה רק לגניבה במובן הפשוט , מנסה להסביר באריכות" מלקחת את מה שלא ניתן

 עשויהתנאים והדרכים העקיפות שבהן , הסיבות, מדובר בבחינת האמצעים, ובש. והרגיל

ניתנת . במשהו שלא ניתן באופן חופשי או מודע על ידי החזקהאדם להשיג את מטרותיו 

שהיה באמצעות , חובתו של הבודהיסטווה היא להביא שמחה ואושר לאחרים"התזכורת כי 



 
 

  

 
 - 33  -

  ה נכונהעשיי                 www.buddhism-israel.org     1025ר פברוא-רינואגיליון        

 

 לא משוםמגניבה  להימנע אנו מצווים ".בודההתואם את טבע הה מצב תודעהבמתמדת 

 .ולהתעוררות בודההאלא כיוון שאם ננהג כך זה יהיה בניגוד לטבע ה, שזה לא חוקי

 

המשני השנים עשר  כללה. נוספים העוסקים ברכוש חומרי ובפרנסה כלליםשלושה  םישנ

עשר עוסק בהימנעות  השבעכלל הה; עוסק בהימנעות מעשיית עסקים מתוך כוונת זדון

אנשים בעמדות ו שחיתותודרך ניסיון לסחוט כספים או טובין באמצעות איומי אלימות מ

עוסק בהימנעות  ותשעהעשרים כלל הה. שכן תהיה זו זניחה של התודעה החומלת, מפתח

יהיה זה מנוגד , כיוון ששוב, השגת רווחלכוונת זדון במעיסוק במשלח יד בלתי מיטיב 

הם . ם מעשיים מאד ומנסים לכסות את כל היבטי החייםים הללו הכללה. לתודעה של חמלה

 "?מה זה אומר לחיות חיים אתיים ומלאי חמלה באופן מלא ויסודי: "מבקשים מאיתנו לבחון

 

נעשה שימוש רב . כוונה ואים הכללמוזכר ברבים מן השהיבט חשוב אחר של מוסר 

 נעשיתעולה מכוונת לבין פעולה ההבדל בין פ נויש. 'בכוונה תחילה'או ' באופן מכוון'במינוחים 

מה הכוונה שלי כשאני פועל , חיוני שאדם יתבונן בתודעתו ובליבו וישאל את עצמו. שוגגב

יהיה זה חשוב , לפגיעה חוזרת על עצמה לעיתים תכופות גורמתאם טעות ה? בדרך זו

  .כמו גם את התוצאה, מצבי התודעה שמביאים לידי פעולה זואת  לחקור את התנאים ו

 

ים עוסקים בתקשורת ובדרך שבה אנו מבטאים תודעה ולב מלאי חמלה באופן כלל מספר

הראשי  כללה, לדוגמא. הדבר נבחן לעומקו מזוויות שונות רבות. ובמה שמנוגד לכך, מילולי

ימנע מליצור את הרושם יאדם ש הוא מציע". הימנעות מאמירת דבר שקר"הרביעי הוא 

גם על כך ש הוא מצביע. ליתאמחווה גופנית או כוונה מנטבאמצעות  שראה משהו שלא ראה

ישנו ניסיון . כוונההוא עלול לעשות זאת באמצעות מחווה או , אם אדם אינו משקר במילים

אינה מתקיימת תקשורת . לגרום לנו להיות מודעים להיבטים מעודנים של תקשורת

ה הכוונה מאחורי הרושם מ? איזה רשמים אנו משדרים, יתר על כן. באמצעות מילים בלבד

כוונותינו אלא גם ברמה המעודנת של  ינוים אלו אינם עוסקים רק בפעולותכלל? שאנו יוצרים

 .ותובעים מאיתנו להיות נוכחים ומודעים באופן מלא למה שאנו עושים ומתכוונים

 

כיוון שהוא מציע , השביעי מעניין כללה. ים העוסקים באמירת דברי גנאיכללישנם שלושה 

הוא מצביע . בבודהיזם הטיבטי נפוץכמו בתרגול החמלה ה, להחליף בין העצמי לבין האחר

חובתו של "והסיבה לכך היא ש, משמיץ אחרים ואדם לשבח את עצמו בעודו לעל כך שאל ל

להעביר את כל מה שלא , הבודהיסטווה היא לקחת על עצמו את הגנאי המופנה לאחרים

להרפות מן , זהו אחד האתגרים של חמלה". לאחריםנעים אל עצמו ולתת כל מה שטוב 

 להעביר את הריכוז שלנו לעיתים קרובות אנו מפחדים . בעצמי ולהפוך מרוכז באחר ריכוזה

כאשר אנו הופכים , הוא הנכון מניסיוני ההיפך. שים שאחרים ינצלו זאתחושאחר כיוון שאנו ל

יכולה ובאופן זה , כלפינו כךינהגו  הםגם , באופן כנה פתוחים יותר ואכפתיים יותר לאחרים

מאזנים ה זולתבהתמקדות חיים מתוך . להתחיל להיעלם משני הצדדים ההתמקדות בעצמי

 .מובילה להרמוניה וליצירתיותהאפשרי לחיות בדרך זו שעצמי מראים -את הנטייה לשימור

 

להימנע  עלינו; הראשי השמיני בוחן את הקשר בין אמירת דברי גנאי לבין קמצנות כללה

. זה באפשרותנואם , מלנהוג בקמצנות באופן כללי ולנסות לתת את מה שמבקשים מאיתנו

היא . עצמנו לאחריםאת זה מצביע על כך שגישה קמצנית יכולה לעצור אותנו מלהציע  כלל

כאשר אנו חולפים על פני קבצנים . דבר ניתןלא ש כדייכולה גם להפוך אותנו קשים ובוטים 

מנע מלתת ינכדי שלהיות מודעים לכך שתודעתנו מאד שלילית ביחס אליהם מועיל , ברחוב
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 וידאו
 

 פעולה נכונהעל  לי ןיווהונג 'צהנזירה 
 

 אנגליתדובר . דקות 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  לצפייה
 
 

 לדף הוידאו באתר

איננו והם מבקשים מאיתנו כה מעט . כל כך הרבה יותר מאשר להםיש לנו ש  עודב, להם

א אדם מתבקש של, השלושה עשר כללב, לבסוף. מסוגלים לתת להם אפילו את המעט הזה

ניתן לחשוב שבאופן כללי איננו מגנים . ומתוך כוונת זדוןמידע מבוסס לגנות אחר ללא 

האם ? אנו מדברים על אחרים בהיעדרם כיצד? אך מה אנו עושים כשאנו מרכלים, אחרים

? האם אנו תורמים ליצירת הרמוניה והבנה או ההיפך? או ההיפךות ובונ ותנו חיובימילותי

 .וביל לסבלמ הואת גישה חומלת כיוון שמונע בנייכאן יש הצבעה על כך שגינוי אחרים 

 

עשוי לסייע לנו שהבודהיסטווה המוסר של י כללושל  לה סוטרה'ברהאמגהמסר העיקרי של ה

ושדרך של חמלה מבוססת  ,שדרך של אתיקה באה לידי ביטוי כחמלה ואהמודרניים ה נובחיי

 .על גישה אתית

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tBM8P1VBV94
https://www.youtube.com/watch?v=tBM8P1VBV94
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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 להפוך חמלה לפעולה

  בודהי והיקהב

 
 

 רעיה דש: תרגום
 

  :מקור
https://www.buddhistglobalrelief.org/documents/Love_Compassion_Meditation_Action.pdf 

 

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

 19שם הוא שהה במשך , בסרי לנקה 5411הוסמך לנזירות מלאה בשנת  הוא . ר לפילוסופיה"ד
 .וואנג ין במדינת ניו יורק'וכעת הוא חי במנזר צ, שנים
ביניהם , מתרגם ועורך,כמחבר, ו בודהי אחראי לפרסומים רבים של הכתבים הבודהיסטייםהבהיק

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

  (.אנגוטרה ניקאיה)ואוסף הדרשות הממוספרות ( ניקאיה

 

*  *  * 
 

הצדדים החזקים של תפיסת העולם הבודהיסטית הוא השיטות המדיטטיביות רבות  אחד

בות אהבה בעוד כל דתות העולם הגדולות מחשי. העוצמה לפיתוח טוב לב אוהב וחמלה

הבודהיזם מתייחד בכך שהוא מציע טכניקות מדויקות של צעד אחר צעד כדי לעורר , וחמלה

אפשר שבגלל ההערכה הזאת לאהבה ולחמלה . את הסגולות הנעלות האלה ולטפח אותן

טובי , אנשים רבים כל כך שביקרו במדינות שמסורתן בודהיסטית מצאו את אזרחיהן חמים

וזהו דגש . ני סבור שלבודהיזם המסורתי יש נקודת חולשה קריטיתעם זה א. לב וחברותיים

לא מספק על ביטוי אהבה וחמלה בפעולה ממשית המכוונת לכינון סדר חברתי צודק והוגן 

שאנו , אנו הבודהיסטים נוטים להתייחס לאהבה ולחמלה כאל מצבי התעלות מנטלית. יותר

זדון , שנאה, אישיות שליליות כמו כעס מעריכים משום שהם עוזרים לנו להתגבר על תכונות

הבודהיזם המסורתי אינו מדגיש דיו את הצורך , שיש שימצאו אותה מתריסה, לדעתי. וטינה

אף . לגייס את האהבה והחמלה כמניעים לפעולה להשגת צדק חברתי ועולם הרמוני יותר

אני , תבוננותשנוצרים הביעו מאז ומתמיד עניין רב בלמידה מהבודהיזם איך לחיות חיי ה

 . מרגיש שלבודהיזם יש הרבה ללמוד מהנצרות על איך לבטא אהבה בפעולה

 

עלינו לעשות , אם התרגול המדיטטיבי שלנו של אהבה באמת נוטע בלבנו דאגה כנה לאחרים

עלינו לפעול כדי , אם באמת יש לנו חמלה כלפי היצורים החיים. משהו חיובי לשיפור רווחתם

. נניח שהיינו באים הביתה יום אחד ורואים שהבית עולה באש. לשחרר אותם מסבלם

הלוואי שילדי "בידיעה שילדינו נמצאים בתוך הבית לא היינו סתם עומדים בחוץ וחושבים 

ולא היינו , אלא היינו עושים כל מה שנדרש כדי להציל אותם, !"יימלטו מהבית הבוער הזה

דומה לכך עלינו לחשוב על כל האנושות כעל ב. חדלים מכך עד שהיינו בטוחים שילדינו ניצלו

 .ולעשות את מיטבנו כדי להקל את סבלם, מוקפים בסבל לסוגיו, ילדינו אנו

 

הוא כזה שמשלב התפתחות פנימית מדיטטיבית עם , לדעתי, התרגול הבודהיסטי האידיאלי

ם כאשר אנו מטפחים אהבה וחמלה כתרגול מדיטטיבי אנו יוצרי. פעולה חיצונית בעולם

. עוצמה  שיכול להשתחרר ולחולל שינויים משמעותיים שיביאו תועלת לרבים-בלבנו כוח רב

אבל האהבה והחמלה שבלבנו חייבות למצוא ערוצים לזרום החוצה בצורה של פעולה 

https://www.buddhistglobalrelief.org/documents/Love_Compassion_Meditation_Action.pdf
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 דורית אמיר: צילום      

ור שנשאיר לגורל או לגחמות של רגש את האופן שבו אנו מבטאים את אהבתנו אס. ממשית

כדי שהאהבה תהיה גורם אפקטיבי של שינוי עלינו לבחון את ההזדמנויות שיש לנו . גולמי

ואז לבחור ארגון או מטרה ראויה שמעוררים בנו התלהבות ומשמשים , לעזור לאחרים

 .השראה לרצוננו להיטיב ולשרת

 

כדי למצוא דרך מתאימה לסייע עלינו . הבחירה שונה מאדם לאדם? מה בדיוק צריך לבחור

את הכישורים שלנו ואת , לשקול בכובד ראש את הבעיות שהעולם ניצב מולן היום

בין הבעיות שדורשות את תשומת לבנו ואת . ההזדמנויות שיש לנו לעשות בהם שימוש

; לישוויון כלכ-עוני ואי; קיימא-ההתחממות הגלובלית והצורך לפתח מודל כלכלי בר: דאגתנו

אכזריות ; דיכוי חברתי ומניעת זכויות אדם; מלחמה ומיליטריזם; תזונה כרוניים-רעב ותת

 . חיים-והתנהגות לא מוסרית אחרת כלפי בעלי

 

אין לאפשר שרוחניות ומעורבות חברתית , הרווי כל כך בסכנה ובמבוכה, בעידן הנוכחי

מקור התהפוכות . םיישארו תחומים נפרדים שכל אחד מהם תחום בגבולותיו הנוקשי

כולן נובעות ממשבר עמוק בלב הנשמה . החברתיות המרכזיות של זמננו הוא פנימי

כדי לרפא את החוָליים הפוקדים את האנושות נדרש משהו חזק הרבה יותר . האנושית

. פתרון יציב יותר חייב להיות מוסרי ורוחני. לאומיות וחידושים טכנולוגיים-מאמנות בין

 .בעמקי ההכרה האנושית, באמת עשוי להועיל חייב להתחיל ביסודותהפתרון היחיד ש

 

יותר מכול אנו זקוקים להתעוררות עולמית של התבונה המגולמת באמות מידה נצחיות של 

אבל כדי לרפא את . החובקות את כל היצורים החיים, ושל אהבה וחמלה ללא גבול, צדק

. רק כאידיאלים רוחניים נשגבים האהבה והחמלה צריכות לשמש לא, המשבר של זמננו

שיניעו אותנו לפעול ללא לאות למניעת סבל מאחרים , עליהן להפוך לדרבנות לפעולה

 .        ולקידום רווחתם ואושרם לאורך זמן
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 אפי פז: צילום      

 
 

 
 

 

 
 

 

ִהיַקה ַלטְּ ּבַ ַאמְּ  השיחה עם ַראהּוַלה ּבְּ
 

 שי שוורץ: תרגום

 

Ambalaññhika Ràhulovàda Sutta. Majjhima Nikàya 61; Majjhimapaõõàsapàëi, 11 (M I 414) 

  

 ?למה משמשת מראה? כיצד אתה מבין זאת, ראהולה

 .היא משמשת להתבוננות, אדון נכבד

; פעולה גופנית צריכה להיעשות רק אחרי התבוננות חוזרת ונשנית, ראהולה, באותו אופן

פעולה מנטלית צריכה ; פעולת דיבור צריכה להיעשות אחרי התבוננות חוזרת ונשנית

 .להיעשות אחרי התבוננות חוזרת ונשנית

עליך להתבונן בפעולה , בכל פעם שאתה מעוניין לעשות משהו באמצעות הגוף, ראהולה

האם הפעולה הגופנית הזו שאני מעוניין לעשות תוביל לפגיעה ': ית הזו באופן הבאהגופנ

האם הפעולה הגופנית הזו תהיה ? או בשניהם גם בעצמי וגם באחרים, בעצמי או באחרים

 ?'ותסתיים כתוצאה מכך בסבל, ראויה לגנאי

הזו שאני  הפעולה הגופנית': אם אתה שוקל את הפעולה הזו ומגיע למסקנה כזו, ראהולה

, או בשניהם גם בעצמי וגם באחרים, מעוניין לעשות תוביל לפגיעה בעצמי או באחרים

לבטח עליך לא ', ותסתיים כתוצאה מכך בסבל, והפעולה הגופנית הזו תהיה ראויה לגנאי

 .לבצע את הפעולה הגופנית הזו

ת הזו שאני הפעולה הגופני': אם אתה שוקל את הפעולה הזו ומגיע למסקנה כזו, ראהולה

, או בשניהם גם בעצמי וגם באחרים, מעוניין לעשות לא תוביל לפגיעה בעצמי או באחרים
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לבטח עליך לבצע את ', ותסתיים כתוצאה מכך באושר ושמחה, אלא תהיה ראויה לשבח

 .הפעולה הגופנית הזו

עליך לשקול את הפעולה הגופנית , בכל פעם שאתה עושה משהו באמצעות הגוף, ראהולה

, האם הפעולה הגופנית הזו שאני עושה תוביל לפגיעה בעצמי או באחרים': זו באופן הבאה

ותסתיים , האם הפעולה הגופנית הזו ראויה לגנאי? או בשניהם גם בעצמי וגם באחרים

 ?'כתוצאה מכך בסבל

הפעולה הגופנית הזו שאני ': אם אתה שוקל את הפעולה הזו ומגיע למסקנה כזו, ראהולה

והפעולה , או בשניהם גם בעצמי וגם באחרים, ילה לפגיעה בעצמי או באחריםעושה מוב

עליך להפסיק את הפעולה הגופנית ', ותסתיים כתוצאה מכך בסבל, הגופנית הזו ראויה לגנאי

 .הזו

הפעולה הגופנית הזו שאני ': אם אתה שוקל את הפעולה הזו ומגיע למסקנה כזו, ראהולה

והפעולה , או בשניהם גם בעצמי וגם באחרים, י או באחריםעושה לא מובילה לפגיעה בעצמ

עליך להמשיך לעסוק ', ותסתיים כתוצאה מכך באושר ושמחה, הגופנית הזו ראויה לשבח

 .בפעולה הגופנית הזו

עליך לשקול את הפעולה הגופנית הזו , בכל פעם שעשית משהו באמצעות הגוף, ראהולה

או , שעשיתי מובילה לפגיעה בעצמי או באחריםהאם הפעולה הגופנית הזו ': באופן הבא

ותסתיים כתוצאה , האם הפעולה הגופנית הזו ראויה לגנאי? בשניהם גם בעצמי וגם באחרים

 ?'מכך בסבל

הפעולה הגופנית הזו שעשיתי ': אם אתה שוקל את הפעולה הזו ומגיע למסקנה כזו, ראהולה

והפעולה הגופנית , צמי וגם באחריםאו בשניהם גם בע, מובילה לפגיעה בעצמי או באחרים

ולהציג , לגלות, להודות בה, ראהולה, עליך', ותסתיים כתוצאה מכך בסבל, הזו ראויה לגנאי

ולאחר שעשית זאת עליך לתרגל איפוק , או לעמית חכם לדרך הרוחנית, אותה למורה

 .בעתיד

פנית הזו שעשיתי הפעולה הגו': אם אתה שוקל את הפעולה הזו ומגיע למסקנה כזו, ראהולה

והפעולה , או בשניהם גם בעצמי וגם באחרים, לא מובילה לפגיעה בעצמי או באחרים

אתה יכול להיות מאושר ', ותסתיים כתוצאה מכך באושר ושמחה, הגופנית הזו ראויה לשבח

 .ומסופק ולתרגל יום ולילה במצבי תודעה מועילים

............ 

 .(פעולה מנטליתם לגבי כך ג פעולה המילוליתכך גם לגבי )

.............. 

, אשר טיהרו את פעולותיהם הגופניות, כל אותם פרושים וברהמינים בעבר, אכן, ראהולה

טיהרו את פעולותיהם הגופניות באמצעות הרהור ושיקול דעת חוזרים , המילוליות והמנטליות

שיקול דעת חוזרים הרהור ו  טיהרו את פעולותיהם המילוליות באמצעות, ונשנים בדרך זו

הרהור ושיקול דעת חוזרים   טיהרו את פעולותיהם המנטליות באמצעות, ונשנים בדרך זו

 .ונשנים בדרך זו
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כל אותם פרושים , אכן, ראהולה ...........,כל אותם פרושים וברהמינים בעתיד, אכן, ראהולה

מטהרים , המנטליותהמילוליות ו, אשר מטהרים את פעולותיהם הגופניות, וברהמינים בהווה

מטהרים , את פעולותיהם הגופניות באמצעות הרהור ושיקול דעת חוזרים ונשנים בדרך זו

מטהרים , את פעולותיהם המילוליות באמצעות הרהור ושיקול דעת חוזרים ונשנים בדרך זו

 .את פעולותיהם המנטליות באמצעות הרהור ושיקול דעת חוזרים ונשנים בדרך זו

 :ליך לאמן את עצמך כךע, ראהולה, לכן

אני אטהר את '; 'אני אטהר את פעולותיי הגופניות באמצעות התבוננות חוזרת ונשנית'

אני אטהר את פעולותיי המנטליות '; 'פעולותיי המילוליות באמצעות התבוננות חוזרת ונשנית 

         '.באמצעות התבוננות חוזרת ונשנית

 
 

 

 

 

הוא , כמו בכל משימה אחרת, על כן מה שיש לעשות כאשר הינך מתקן אופנוע

כאשר זה נעשה . לטפח שלוות נפש שאיננה מבחינה בינך לבין מה שסביבך

 . אר בא באופן טבעיכל הש, בהצלחה

. ערכים נכונים מייצרים מחשבות נכונות, שלוות נפש מייצרת ערכים נכונים

מחשבות נכונות מייצרות פעולות נכונות ופעולות נכונות מייצרות עבודה אשר 

  .תהווה חומר למחשבה עבור אחרים שיבחינו בשקט הנוכח במרכז כל זה

 

 

  פירסיג. רוברט מ

 ועמחבר זן ואמנות האופנ
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 פעולה נכונה
 

 אלכסנדר ברזין
 

 רונה משיח: תרגום
 

 

n/3_trainings_8http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_buddhism/introductio-:    רמקו

fold_path_in_daily_life/session_2.html 

ר לשפות מזרח אסיה "בהכשרתו האקדמית הוא בעל תואר ד. ב"ארה, רזי'יליד ניו ג, אלכסנדר ברזין
וגם של הדלאי , ה'הוא שימש כמזכיר ומתרגם של המאסטר הטיבטי סרקונג רינפוצ. ולימודי הודו

 :The Berzin Archivesהאינטרנטי ברזין הקים את הארכיון . לאמה

 http://www.berzinarchives.com/web/en/index.html) ) -מאגר מידע רחב היקף של כתבים ,
יבטי הוא מרצה ומלמד בודהיזם ט, 5491משנת . תרגומים ולימוד של כל מסורות הבודהיזם הטיבטי

כיום הוא מתגורר . ופעיל בקידום פרויקטים בינלאומיים להפצת התרבות הטיבטית, בכל רחבי העולם
 .בברלין ומשקיע את רוב זמנו בתיעוד והשלמה של חומרים שטרם פורסמו לארכיון האינטרנטי שלו

 
 

*** 

 התנהגות שגויה

. המושג הטכניזהו . החלק השני בדרך כפולת השמונה עוסק בגבולות פעולה נכונים

אני אנהג לפי "שבה , אנחנו מדברים על מגבלה מסוימת, כשאנחנו מדברים על גבול

 :אמירה זו מכוונת לשלושה סוגי התנהגות הרסנית". המגבלה הזאת אבל לא מעבר לה

 ;(גזלה של חייהם)הרג יצורים חיים  .3

 ;לקיחת משהו שלא שייך לנו, גניבה .2

 .התנהגות מינית לא ראויה .3

 ?אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על התנהגויות אלהאז על מה 

 

 הריגה

אלא גם על , והכוונה אינה רק לבני אדם. גזלת החיים של מישהו אחר, כפשוטה, הריגה היא

 .הריגת חרקים וכדומה, דיג, פעולות כמו ציד

חרקים . עבור רבים מאתנו וויתור על ציד או דיג הוא ככל הנראה לא דבר כל כך קשה, לדעתי

אבל ישנן דרכים רבות לגשת לזה מבלי לעסוק בגלגולי חיים . הם משהו הרבה יותר קשה

. וכדומה" הזבוב הזה היה האימא שלי בגלגול הקודם"עתידיים או מוקדמים ובאמירות כמו 

אנחנו לא רוצים שהרג , אני חושב שהדגש המרכזי פה הוא שאם יש משהו שמפריע לנו

זה מעודד את ההרגל להיות מעוניינים לחסל כל דבר . לנויהפוך להיות התגובה הראשונה ש

וזה הולך הרבה מעבר לזבוב הזה שמזמזם סמוך , שלא מוצא חן בעינינו בדרכים אלימות

כך . ברצוננו למצוא דרך שוחרת שלום להתמודד עם משהו מציק, במקום זאת. לפנים שלנו

אפשר להניח , ים על הקירכשהם נוחת –זבוב או יתוש או כל חרק אחר  –גם עם חרקים 

http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_buddhism/introduction/3_trainings_8-fold_path_in_daily_life/session_2.html
http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_buddhism/introduction/3_trainings_8-fold_path_in_daily_life/session_2.html
http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_buddhism/introduction/3_trainings_8-fold_path_in_daily_life/session_2.html
http://www.berzinarchives.com/web/en/index.html)
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במקרים רבים מאוד נוכל למצוא דרך . נייר מתחת לכוס ולהוציא אותם החוצה, עליהם כוס

וישנן הרבה דרכים ממש , יותר שוחרת שלום להתמודד עם משהו שלא מוצא חן בעינינו

 .פשוטות

פטר מכל אין שום דרך שתוכל להי, כלומר. תלמדו לחיות עם חרקים, כמוני, אם תגורו בהודו

אם : "האומר, תמיד חשבתי על מסע פרסום עבור סוכנויות תיירות להודו. החרקים בהודו

הרקע שלי היה מהסוג שלא , כשעברתי לגור בהודו". תאהבו את הודו, אתם אוהבים חרקים

אז דמיינתי שאם הייתי מגיע לכוכב . אבל הייתי חובב נלהב של מדע בדיוני, מחבב חרקים

זה יהיה נורא אם בכל פעם , שם היתה מתגלמת בצורה של חרקים כאלה אחר וצורת החיים

אז כשאתה . כל מה שארצה לעשות הוא לדרוך עליו או למעוך אותו, שאפגוש שם מישהו

אתה מתחיל לכבד  –" החרק פשוט חי את חייו" –מתחיל לשים את עצמך במקום של החרק 

 . אותו כצורת חיים

 –בדיוק כמו שיש בני אדם שמביאים נזק  –מביאים נזק ברור שיש חרקים ש, יחד עם זאת

אבל הדבר הראשון שעל . ולפעמים עליכם להשתמש באמצעים נחרצים כדי להשתלט עליהם

בין אם מדובר בסכסוך אנושי או בבית שלכם , האדם לעשות הוא לנסות שיטה שוחרת שלום

 .השורץ נמלים או מקקים או משהו מסוג זה

 

 גניבה

לפחות רוב בני  –ברור שבני אדם . לקיחה של משהו שלא שייך לנו, וא גניבההסוג השני ה

אבל בכל זאת אם אנחנו לוקחים , קשורים יותר לחיים שלהם מאשר לרכוש שלהם –האדם 

האם יתפסו " -ואז לא נוח לנו , זה גורם למידה רבה של אומללות, רכוש של מישהו אחר

 .וכל זה" ?אותנו

זכרו שמה שאנחנו רוצים להימנע ממנו הוא בעיות , על כל אלה שכשאנחנו מדברים, כעת

אבל הבעיה עבורנו היא . ברור שזו הבעיה של החרק או הדג אם אתם הורגים אותו. עבורנו

אנחנו כל הזמן ? נכון, אז אנחנו כל הזמן חוששים, אם חרקים מאוד מפריעים לנו, למשל... ש

או באמצע . אנחנו כל הזמן בולשים –" ?שליהאם יגיע יתוש ויפלוש למרחב " –מודאגים 

זה מצב . מנסים למצוא אותו, ואנחנו קמים ויוצאים לציד בחדר, מישהו נמצא שם, הלילה

כשאנחנו מנסים להשתמש בשיטה שוחרת שלום , לכן? נכון, נפשי מאוד לא רגוע

 .אנחנו רגועים. התודעה שלנו נינוחה, להתמודדות עם משהו שאנחנו לא אוהבים

? נכון, אז אתם מאוד מתוחים, ם אתם כל הזמן חושבים לנקוט באיזושהי שיטה אלימהא

תמחצו את היתוש . ואז אתם מאבדים שליטה –כלומר מצב רוח לא מאושר  –מאוד פוחדים 

וכך . ערך שעליו הוא נחת רק מפני שרק רציתם לתפוס אותו-ותנפצו חפץ יקר, או את הזבוב

אם לעומת זאת תנסו למצוא איזה . אתם מאבדים שליטה .אתם הורסים את החפצים שלכם

תוכלו להשתמש ביכולת ההבחנה שלכם ביתר רוגע ורציונליות ולמצוא , פתרון שוחר שלום

 .להתמודד עם הבעיה, דרך שוחרת שלום, דרך אחרת

אתם  –עליכם להיות ערמומיים . לקיחה של משהו שלא שייך לכם, אותו הדבר ביחס לגנבה

כשאין לכם , לעתים קרובות זה מבוסס על תשוקה מאוד מאוד חזקה –פסו חוששים שתת

סבלנות לבצע את העבודה הנדרשת להשיג משהו ולכן אתם פשוט גונבים אותו ממישהו 

 .אחר



 
 

  

 
 - 24  -

  ה נכונהעשיי                 www.buddhism-israel.org     1025ר פברוא-רינואגיליון        

 

אתם תהרגו מפני שאתם : גניבה והריגה יכולים לנבוע מתוך מוטיבציה מנוגדת, כמובן

אם אין לכם . ושוב הדבר תלוי בנסיבות. אמתאווים לאכול את החיה הזאת או את הדג ההו

ואתם יכולים גם .זה משהו אחר, אם ישנן חלופות. זה משהו אחד, שום דבר אחר לאכול

 .אז אתם לוקחים משהו ששייך לו, אתם רוצים לפגוע במישהו. לגנוב מתוך כעס

 .דרכי התנהגות הרסניות אלו מבוססות על רגשות טורדניים, על כן

 

 לא ראויההתנהגות מינית 

זה תמיד נושא קשה . הסוג השלישי של התנהגות הרסנית הוא התנהגות מינית לא ראויה

יש . מכיוון שלרובנו הדחף החזק מאחורי ההתנהגות המינית שלנו הוא תשוקה מלאת ערגה

לא לגרום נזק בהתנהגות המינית  :והם, שאנו משרטטים פה, גבולות, קוים מנחים בסיסיים

ברור מאליו שזהו משהו . או לחלל מישהו בצורה אלימה שתפגע בהםכמו לאנוס , שלנו

, כפייה של עצמנו על מישהו היא סוג מתון יותר של מה שהוגדר קודם .שנרצה להימנע ממנו

לקיים יחסי מין כשהם לא , אפילו על בן הזוג שלנו, זה למעשה להפעיל לחץ על מישהו

אם לכם , או, בת זוג של מישהו אחר/ן עם בןאותו דבר ביחס לקיום יחסי מי .מעוניינים בכך

לא משנה עד כמה אנחנו . וכך גם ביחס לבגידה. קיום יחסי מין עם מישהו אחר, בת זוג/יש בן

 ?הלא כן, זה תמיד מוביל לצרות, זהירים

כל הרעיון מאחורי זה הוא . אבל יש הרבה היבטים אחרים להתנהגות מינית לא ראויה

חיה פשוט תקפוץ על חיה אחרת בכל פעם . רק להתנהג כמו חיהשאנחנו רוצים לנסות לא 

חיות נמצאות לחלוטין בשליטתה של . לא משנה מי בסביבה וכדומה, לא משנה מה, שתרצה

 .מזה אנחנו מנסים להימנע. התשוקה והתאווה

זכרו שהם נקראים גבולות פעולה  –הוא לשרטט גבולות ברורים , כן-אם, מה שנרצה לעשות

במרחב הזה אקיים את ההתנהגות המינית שלי ולא מעבר "אשר , גבולות ברוריםלשרטט  –

זה יכול להתייחס לכל . זה יכול להתייחס לתנוחות המיניות. זה יכול להתייחס לתכיפות". לו

כמו , וכן הלאה, בכל זמן, לא כל מה שמתחשק לי, אבל כך שיהיו מספר קווים מנחים, דבר

זה מאוד חשוב . סוג כזה של קביעת גבולות –" לא את זה אבל, אעשה איתך את זה. "חיה

כי אנחנו מבינים שזה , משמעת היא הימנעות מהליכה מעבר לגבול. מבחינת המשמעת

, כמו למשל כשאנחנו בריטריט מדיטציה. מבוסס על תאווה ותו לא וזה לא באמת הכרחי

. מה שזה לא יהיה, לסוג כזה של גבו –" לא אקיים יחסי מין, בזמן ריטריט המדיטציה"

 .הנקודה החשובה היא שצריך ליצור גבולות מסוימים

 

 צריכת חומרים משכרים

וויתור על חומרים , למרות ששימוש בחומרים משכרים לא כלול בפעולות שגויות או הרסניות

אנחנו רוצים לפתח . אנחנו רוצים לפתח ריכוז. משכרים חשוב מאוד להתפתחות שלנו

אנחנו צורכים סוגים מסוימים ? נכון, אנחנו מאבדים משמעת –תכרים כשאנחנו מש. משמעת

שוטטות מנטלית בלתי פוסקת עם  –ואנחנו מאבדים את כל הריכוז , של סמים פסיכדליים

ומשווים , אז אם מסתכלים על ההשפעה של סמים מסוימים או אלכוהול. מריחואנה וכדומה

, הרגשות שלנו, ישית של התודעה שלנואותם למה שאנו רוצים להשיג ביחס להתפתחות הא

אנו שמים לב לכך שהשתכרות או התמסטלות מנוגדות לכך , ההתנהגות שלנו וכדומה
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והמכשולים האלה נמשכים לא רק כשאנחנו שיכורים או , הן יוצרות מכשולים. לחלוטין

 אז מלכתחילה שרטטו גבולות(. 'חמרמורת וכו)אלא מותירים עקבות גם בהמשך , מסוממים

 .והטוב ביותר יהיה לוותר על החומרים הללו לחלוטין; מסוימים של הגבלה

 

 (התנהגות נכונה)גבולות נכונים של פעולה 

היבט אחר . היבט אחד של משמעת עצמית מוסרית היא הימנעות מסוגי התנהגות הרסניים

 .מה שנקרא פעולה נכונה, הוא עיסוק בדרכי פעולה בונות

אתם יכולים לראות יישום , כלומר. אתם עוזרים לשמר חיים, יםבמקום לגזול חיים של אחר

במקום להרוס לחלוטין את הסביבה כך שחיות לא יוכלו לחיות ובמקום : רחב יותר של זה

זאת דרך העוזרת לשמר . אנחנו דואגים לאקולוגיה, לזהם את האגמים כך שכל הדגים ימותו

לא  –להאכיל את החזיר שלך . ייםזאת עזרה לשימור ח –להאכיל את הכלב שלך . חיים

אבל . אלא להאכיל אותו כדי שהוא יגדל, להאביס אותו כדי שתוכל להרוג אותו ולאכול אותו

אתם , אם מישהו נפצע. לעזור לשמר את החיים שלהם, זה כולל גם טיפול בבני אדם חולים

 . שימור החיים. דברים כאלה. מנסים לעזור לו

אבל תחשבו על  –הודו אתם חייבים להתמודד עם זבובים ב –אם אתם חושבים על זבוב 

הזבוב או הדבורה לא רוצים להיות . זבוב או דבורה שמתעופפת לחדר שלכם, זבוב אחד

אז . אבל לא יודעים איך לצאת, הם רוצים לצאת החוצה –במיוחד לא הדבורה  –? נכון, שם

, זה לא כל כך נחמד, לכםאם פשוט תהרגו אותם כי הם עשו טעות בכך שהתעופפו לחדר ש

כדי , ככה, "עופו"אפילו אם זה יהיה רק לפתוח חלון ולהגיד , עזרו להם לצאת החוצה? נכון

אם ציפור היתה עפה לחדר שלכם . הם רוצים לחיות. אתם עוזרים לשמר את חייהם. שיצאו

ומנסים  קרוב לודאי שהייתם פותחים חלון? נכון, לא הייתם מוצאים רובה ויורים בה, בטעות

: הצליל שהם משמיעים. הגודל? אז מה ההבדל בין הציפור והזבוב. לגרום לה לעוף החוצה

. אתם אוהבים את הצליל שמשמיעה הציפור; אתם לא אוהבים את הצליל שמשמיע הזבוב

אל תפתחו את החלון או שתתקינו , אם אתם לא אוהבים שזבובים נכנסים לחדר שלכם

 .רשת

ביחס ללא לגנוב תהיה לנסות לעזור בהגנה על נכסים של אנשים ואילו הפעולה הנכונה 

סוג כזה של . תטפלו בו כראוי. תנסו לא לגרום לו לנזק, אם מישהו מלווה לכם משהו. אחרים

 .עזרו להם שיהיו להם דברים נחמדים. עשייה

א ואנחנו לא מדברים רק על יחסי מין עם מישהו אחר אל, ובמקום התנהגות מינית לא ראויה

 –במידה הראויה וכדומה , עדינה, התנהגו בדרך מינית בצורה נעימה, על יחסי מין עם עצמך

 .כמו כלב מיוחם, לא רק בתאווה

 

 דוגמאות נוספות להתנהגות נכונה ושגויה

עליו דיברנו )אם נחשוב על הרחבת הדיון שלנו פה על פי מה שהצעתי בתרגול הרגישות 

לראות שיש היבטים רבים אחרים שמעורבים בשלושת סוגי  נוכל גם, (לפני כן בנוגע לדיבור

 .ההתנהגות הללו
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הכוונה . הרחבה של הריגה היא להפסיק להתייחס לאחרים באופן קשוח מבחינה גופנית

אינה רק להכות אחרים אלא להעביד אותם יתר על המידה ולרדות בהם בקשיחות רבה 

 .נזק גופני מסוים הכוונה היא לגרימת, במילים אחרות –בצורה פעילה 

תזונה , להפסיק להתעלל בעצמנו מבחינה גופנית על ידי עומס עבודה –כך גם כלפי עצמנו 

אנחנו לעתים קרובות חושבים על ההתנהגות . סוג כזה של דברים, שינה מועטה מדי, לקויה

לא  –אבל למעשה לרוב אנחנו מתנהגים בצורה הרסנית גם כלפי עצמנו , שלנו כלפי אחרים

 . למשל, אמנים מספיקמת

בשימוש בדברים , למשל, לא מדובר רק בלקיחת דברים של אחרים אלא –וביחס לגניבה 

אתם לוקחים טלפון של מישהו מבלי . ששייכים לבני אדם אחרים בלי לבקש את רשותם

אתם מרשים לעצמכם לקחת דברים מבלי לקבל . לבקש ממנו ומתקשרים ליעד שעלותו יקרה

ואז מגיעים למשהו . לאן מבלי לשלם-משנה-התגנבות לתאטרון או לא. זאת גנבה. רשות

אני לא רוצה , ובכן: "ברור שתוכלו לטעון. אי תשלום מיסים –מסובך שבני אדם לא אוהבים 

אבל מייעדים אותם גם ". לשלם מיסים כי מייעדים אותם לעריכת מלחמות ולקניית כלי נשק

אם אתם רוצים את כל הדברים . זוקה של בתי ספרלסלילת כבישים ולבניית בתי חולים ותח

 .אתם צריכים לשלם מיסים, בחייכם, אז –האלה 

מה שאנחנו רוצים לעשות זה להפסיק לבזבז את : אבל ניתן גם לחשוב במונחים אישיים

 –שימוש לרעה בעושר שלנו , זה שימוש לרעה בנכסים שלנו. הכסף שלנו על דברים שוליים

או להתקמצן כשאנחנו מוציאים כסף על עצמנו כשבעצם אנחנו יכולים . כמו למשל הימורים

אבל אתם , יש לכם כסף שיכול לאפשר לכם תזונה ראויה ולאכול אוכל ראוי. להרשות לעצמנו

בכך אתם . אז אתם קונים את המזון הזול ביותר בעל האיכות הנוראית ביותר, מתקמצנים

 .למעשה גונבים מעצמכם

, לא מדובר רק בכפייה שלכם על אחרים או על בני זוגם, ית לא ראויהוביחס להתנהגות מינ

הכוונה היא להפסיק לעסוק בפעילויות מיניות שיכולות לסכן את הבריאות הגופנית או 

הייתם , מצד אחד. ואתם נמשכים אליו, אתם פוגשים מישהו: דוגמא פשוטה. הנפשית שלנו

ואתם , המון בעיות רגשיות וקשיים אחרים אבל לאדם הזה יש. רוצים לקיים אתו יחסי מין

אל תצרו  –אז למען הבריאות האישית שלכם . מבינים שקשר עם האדם הזה יוביל לצרות

אל תתנו להשתוקקות שלכם ליופי שלו להוביל . אל תפתחו קשר, מגע עם האדם הזה

 .אתכם
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 נכון ולא נכון בבודהיזם
 

 פורד'צלו ידואמייק 
 

  נועה אלוני: תרגום
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 .2443, מתעניינים בבודהיזם במיאמילפורד כחלק מסדרת הרצאות 'צמייקל לו ידוי א"שיחה שניתנה ע תמלול

 

מאז הקמתה בשנת , הוא המורה המייסד של דוגן סנגהה בבריסטול, יליד אנגליה, פורד'מייק אידו לוצ

, זן ביפן-מבכירי המורים בזרם הסוטו, ימה'גהם תלמידיו של גודו וואפו נישי, יוקו, מייק ואשתו .1222

פורד תרגל ולמד 'שנים לוצ 12-במשך למעלה מ. 5494שממנו קיבלו את הסמכתם כמורים בשנת 

ערך ופרסם את , תרגם, ימה את סנגהת דוגן הבינלאומית בטוקיו'שם הקים ביחד עם נישיג, ביפן

ציא לאור את התרגום המקיף של שבמסגרתה הו Windbell וייסד את הוצאת, כתביו של מורהו

 .ונה'של נגארג" שירת השורש של דרך האמצע"ושל , של דוגן" שובוגנזו"ה

 

*** 

 
 

 .אל תייצרו דבר לא נכון

 "נכון"של סוגים הרבים תרגול ה

 .מטהר את התודעה באופן טבעי

 .זו התורה של הבודהות

 

בתחילת הפרק , גנזוי מאסטר דוגן בשובו"מצוטט ע, במקור בפאלי, השיר העתיק הזה

 ".המנעות מעשייה לא נכונה –מאקוסה -שואקו"שכותרתו 

 

זהו  .לכן רובנו עוסקים בה רוב חיינוזו משימה קשה מאוד ו. ללמוד איך לחיותבודהיזם הוא 

, כל-יודעי, מבוגריםשל עולם מדמיינים לעצמנו אנו  ,למרות שכילדים. תהליך שאינו נגמר

ידיעה איך עלינו להוביל את  אנו מוצאים את עצמנו ללא, גריםכמבו, בעלי יכולות ועוצמות

בו אנו מתנהגים כלפי אחרים וכלפי שו עושים ובאופן חנשוגים בעקביות במה שאנאנו ו ,חיינו

כשאנו מגלים שאת כל ההחלטות דהמים ונ כיצד לחיות את חיינואנו מחפשים . עצמנו

אין מי שיאמר לנו מה לעשות מלבד , רבסופו של דב. החשובות בחיים עלינו לקבל בעצמנו

 .פעוללכן אנו מנסים כל הזמן להחליט כיצד עלינו ל. אנו עצמנו

 

, אחת בסיסיתבחיפוש אחר דרך הפעולה במצבים השונים שאנו פוגשים בחיים ישנה בעיה 

למדנו בילדותנו , אם היינו ברי מזל, כמובן שרובנו. והיא כיצד לדעת מה נכון ומה לא נכון

. חיינו במהלך איתנווהקוד המוסרי שרכשנו נשאר  ,נכון לבין מה שאינונכון מה שיל בין להבד

הדתות של  יםהמוסרי יםנחלש והקוד דתות מסורתיותכוחן של  ,בעולם המודרניאך 

בהתנהגות  שולטים םשלום בתוך החברה כבר אינהסדר ואת ה ואשר הכתיב המסורתיות 

 .חלקים רחבים בהשל 

 

http://www.urbandharma.org/udharma3/efphholder/efp2.html
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 ומבינים  ת לנו קוד מוסרי קבוע שאנו לומדים לנהוג על פיוונותנ ת רוחניותדתו, מצד אחד

אחרי שחטאנו אנו צריכים לבקש מחילה במטרה להפוך . שחריגה מהכללים משמעותה חטא

 .לטהורים שוב

 

של כללים שמסבירים כיצד פועל  מערךלנו  מספק  המטריאליזם המדעי, הצד השנין אך מ

מדענים טועים שהעולם פועל כך ולא . קריטריונים של נכון או לא נכוןואלו לא כוללים  ,העולם

מסוגל להעניק לנו המדע אינו אך , חוקיםכשהוא מציית למערכת קבועה של , אחרתפועל 

ואפילו , מסיבה זו ישנם אנשים הסבורים שמדע הינו מסוכן. חוקים שיסבירו כיצד עלינו לנהוג

 .רח טובהושקידמה חומרית אינה בהכ, לא מוסרי

 

מה , יתטהבודהיס הגישה יאני רוצה לספר לכם מה השקפות עולם מנוגדות אלהבין שתי 

במטרה להמחיש את הגישה הבודהיסטית לנכון ולא . מאסטר דוגן לימד על נכון ועל לא נכון

בן חמישה חודשים , הוא עדיין גור. באנגליה, אני רוצה לספר לכם על החתול שלי בבית, נכון

עסוק במשך כל שעות היום בללמד את עצמו איך מאוד הוא . ה מרתק לצפות בו גדלוז, בערך

 .לחיות

 

היום כל כל הפעולות האלו הן רצף בלתי פוסק לאורך . אוכל וישן, מתנקה, משחק ועובדהוא 

באופן פשוט  פעולאנו רואים שהוא מחליט איך ל ,כשאנו מתבוננים כיצד הוא מגיב אלינו. שלו

או , הוא עושה בדיוק מה שהוא רוצה ללא כל היסוסאו ש: פעולה אופני שני יש לו . ביותר

כשאנו יושבים סביב שולחן האוכל הוא רוצה לעיתים קרובות . שהוא מגיב להתנהגות שלנו

אבל אם הוא נתקל במבט זועם או , לקפוץ על השולחן כדי לראות אם יש משהו טעים לאכול

לקפוץ על  לא נכוןנראה שהוא למד שזה . ותר מיידהוא יו, שומע קול חזק שאנו משמיעים

 .השולחן כשאנחנו אוכלים

 

, אם חבר מתארח ואוכל איתנו הוא מייד יקפוץ על ברכיו. אך למען האמת זה לא המצב

 .למרות שהוא לא יעשה זאת איתנו

 

 ,נראה כי הוא למד שזה פסול לקפוץ עלינו כשאנו סועדים, למרות שכשרק שנינו נמצאים ,לכן

זה מפני ". לקפוץ על השולחן בזמן האוכל זה דבר פסול"הוא לא באמת למד שהכלל הוא 

הוא מחליט . על מצבים עתידיים יישם אותםהוא לא יוצר חוקים כלליים ואז מ. שהוא חתול

 באופן שונה על פי הוא בוחר , מאחר וכל מצב שונה מקודמו. מה לעשות רק בזמן הווה

 .הוא נוהג כך בכל סיטואציה. בת האדם שמולולפי רצונו שלו ותגו, המצב

 

אני חושב שהתבוננות ". נכון ולא נכון"לגבי כלשהו אנו עשויים לשאול האם לחתול יש מושג 

כמו גם חתולים , מאחר והוא, בהתנהגות הכללית שלו מראה שבהחלט יש לו מושג כזה

מתייחסים יפה אל ובהחלט  מאוד בתשומת לב מתנהגים הם . חיה נימוסית מאוד, אחרים

זו אינה תלויה בקוד  דרךלהחליט מה נכון ומה לא נכון אך  דרךברור שיש להם . העולם

בכל רגע . אלא במשהו שהם רואים באופן אינטואיטיבי בכל מצב ובכל רגע, התנהגות מופשט

 .לא כדאי לנהוג כך, כדאי לנהוג כך, לא כדאי לנהוג כך: הם רואים ומחליטים

 

להרהר וליצור חוקים , הרבה יותר מורכבים מחתולים בגלל יכולתנו לחשוב, בני האדם, אנו

החתול לא , באופן כללי. כשאנו גדלים מילדים למבוגרים אנו לומדים איך להתנהג. וכללים

 .הוא רק מחליט איך לנהוג בכל רגע נתון, איך להתנהג" לומד"
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 מהותנהגות החתול ואת הת מהותהגישה הבודהיסטית לפעולה נכונה כוללת בתוכה את 

את הטוב  משלבתהגישה הזו . האנושית לייצר כללים אבסטרקטים של נכון ולא נכון יכולתנו 

 .שניהםבביותר 

 

ידי -עלאך טוען שאיננו יכולים להחליט מה היא רק , שיש פעולה נכונה קובעהבודהיזם 

כך . ן הפעולהלה נכונה מתבצעת רק בזמוהבודהיזם טוען שההחלטה על פע. עליה מחשבה

אלא החלטה אינטואטיבית של הגוף , שההחלטה אינה רק החלטה של התודעה שלנו בלבד

 . גם יחד והתודעה

 

על פי רוב אנו חושבים שנכון . לומר שאנו מחליטים כיצד לנהוג עם הגוף נשמע מוזר מאוד

טה ביצוע של ההחלואז , תודעתית ביחס למה שנכוןהחלטה שאלה של ולא נכון הם פשוט 

 ,אך מאסטר דוגן אומר בשובוגנזו. מנעות ממנויהחלטה מה אינו נכון והאו של , הזאת

מעולם לא היה סוג של נכון , הרחב הזהלמרות שהרבה סוגים של נכון נכללים במושג "

שונה , כמושג, הוא מתכוון בכך שנכון". ואז המתין למישהו לעשותו ,מבעוד מועדשנחשב 

אפילו אם יש לנו רעיונות . רק רעיון, הוא רק מחשבה, כמושג, וןנכ. לחלוטין מפעולה נכונה

. עדיין עלינו להבין כיצד להבטיח שנפעל נכון, נכון מה לאנכון ומה ברורים ומושלמים של 

 .שתי בעיות שונות לגמריהם  פעולה נכונההמושג של נכון ו

 

מאחר . פשוטהתשובת הבודהיזם . נכונהתהיה השאלה היא כיצד נבטיח שהפעולה שלנו 

הדרך הטובה ביותר להבטיח , בזמן הפעולה, י הגוף והתודעה ביחד"וההחלטה מתבצעת ע

מאסטר , כדי לעשות זאת . רגע הנוכחיתודעה בהגוף והפעולה נכונה היא לתרגל חיבור בין 

זאזן הנו . דוגן וכל המאסטרים הבודהיסטים מהעבר המליצו על תרגול פשוט בשם זאזן

אנו פשוט יושבים על , מבלי להתרכז בחשיבה או תפיסה. והתודעה כאחדישיבה עם הגוף 

אנו , כלומר". פעולה נכונה"כשאנו עושים זאת אנו מניחים את עצמנו במצב של . הכרית

 .מצב בגופנו ובתודעתנו בו אנו יכולים פשוט לפעול נכון בססיםמ

 

סנסקריט בהמילה  ת שלהוא המשמעות המקורי" לשים נכון"או " לשים יחד"המונח , במקרה

וזה " נכון( את עצמנו)לשים "הכוונה בעצם ". ריכוז"מת כגשלעיתים קרובות מתור, "יהסמאד"

 .הודיהכפי שזה מוכר בבודהיזם , מתייחס לתרגול הזאזן או דהיאנה

 

אנו זקוקים לכללים ואנו זקוקים לקווים מנחים שיאמרו לנו , כחברה. אך כמובן שאיננו חתולים

עשר -שישהיש . כללי מוסרבבודהיזם יש זו הסיבה ש. הגות היא פעולה נכונההתנ איזו

כללי שלושת , (Devotions) אלו הם שלוש המסירויות. מחולקים לשלוש קבוצותכללים ש

כללי המוסר הבסיסיים ועשרת ( Universal Precepts)ם יהאוניברסליהמוסר 

(Fundamental Precepts). 

 

 

 :שלוש המסירויות הן

 רות לבודהה מסי

 מסירות לדהרמה 

 מסירות לסנגהה
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 :םה כללי המוסר האוניברסליים תשלוש

 חוקי החברה שמור על ל .3

 חוק המוסר של היקוםשמור על ל .2

 לעבוד למען גאולת כל היצורים החיים .3

 

 

 : כללי המוסר הבסיסיים הםעשרת 

 חיים סלהמנע מלהרו. 3

 להמנע מלגנוב. 2

 השתוקקות יתרהלהמנע מ. 3

 המנע מלשקרל. 0

 להמנע מלהתפרנס ממכירת אלכוהול.0

 להמנע מלדבר על כשלונות של נזירים ומתרגלים בודהיסטים. 0

 להמנע מלהלל את עצמנו או לנזוף באחרים. 7

 אלא להעניק אותם ביד רחבה, לא לחסוך בשיתוף של תורת הבודהה ובדברים אחרים. 8

 להמנע מכעס. 9

 הנשגבים להמנע מלפגוע בשלושת הערכים. 34

 

אך כשאנו מנסים לדבוק בקוד מוסרי . עשר כללים האלו הם כללי המוסר הבודהיסטים-שישה

לתרגם את הבנתנו של נכון ולא נכון לפעולה היא . אנו מגלים שזה כמעט בלתי אפשרי

 .הבעיה שכולנו ניצבים מולה

 

 :שהולך כך" מאקוסה-שואקו"ישנו עוד סיפור בפרק של שובוגנזו ב

 

 ?דהרמה-מהי המטרה הנשגבת של הבודהה: ל מאסטר הזן דורין שאל אותותלמיד ש

 .לתרגל הרבה סוגים של פעולה נכונה, לא ליצור פעולה לא נכונה: מאסטר דורין ענה

 .זאתלומר יכול אותה ו יודע אפילו ילד בן שלוש , אם זו המטרה הנשגבת: התלמיד ענה

, בן שמוניםזקן אדם , אפילו אני, ומר אמתלמרות שילד בן שלוש יכול ל: מאסטר דורין ענה

 !כדי לתרגל זאת להתאמץ באופן מודעצריך 

 

אנו זקוקים לדרך . אנו זקוקים לדרך לתרגל זאת, למרות שאנו יודעים שעלינו לפעול נכון

התשובה . עצמה לכל מצב ומצבאת דרך שמתאימה , מעשית שעובדת בכל סיטואציה

מכיוון שבזאזן אנו . לתרגל זאזן זה ללמוד לפעול נכון. הבודהיסטית לכך היא תרגול הזאזן

 .אנו לומדים לפעול בפשטות ובאופן אינטואטיבי בכל סיטואציה. לומדים לחיות ברגע הזה

 

. הוא מוטבע בתוך היקום עצמו. משהו מופשטהקוד המוסרי הזה אינו . ליקום יש קוד מוסרי

מידע רפואי נותן לנו ידע לגבי מה , למשל. חלק מהקוד המוסרי הזה נגלה באמצעות המדע

 .אפשר להסתכל על כך כעל מוסר פיזיולוגי. בריאים רלהישאניתן ומה לא ניתן לעשות כדי 

 

דתות מגלות לנו מה עלינו לעשות , למשל. חלק מהקוד המוסרי של היקום נחשף דרך דתות

 .כדי לשמור על הבריאות הרוחנית שלנו
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מוחשי של הל היקום נחשף גם בצד המופשט וגם בצד הבודהיזם טוען שהקוד המוסרי ש

לנו בהכרח לפעול  יםשל מה שנכון עוזרהמופשט ולא הידע המוחשי ידע לא האך . החיים

 .נכון

 

הוא טוען שאנו חיים בשדה ועלינו להשאר . הבודהיזם טוען שלפעול נכון זה להיות מאושר

הפעולה שדה  נמצאים גבולותהיכן וכדי להראות לנו . בשדה אם אנו רוצים להיות מאושרים

אנו יודעים שחצינו את גבולות האלה אם הפרנו את הכללים . המוסר יש לנו את כללי, שלנו

, שנשים את גופנו ותודעתנו יחדבכך אז אנו יכולים לחזור לפעולה נכונה . השדה הבודהיסטי

 .תרגול זאזןידי -על

 

להיות נהפוך . ם לנדוד אל מחוץ לשדהאם נתרגל זאזן כל יום נהפוך לאנשים שלא מסוגלי

 .מאושרים

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 בפייסבוק' בודהיזם בישראל'-הצטרפו ל

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

 והגר רצון זוהראלה  :פייסבוק קבוצת ריכוז  .ענת הירש :מנהלת האתר

 
 

האם יש לך אורך הרוח הנדרש כדי להמתין עד שהבוץ שלך ישקע והמים יהיו 

 ?צלולים

 

 ?האם ביכולתך להישאר חסר תנועה עד שהפעולה הנכונה תופיע מעצמה

 

 

 לאו דזה

 

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

