
 

 מוקי קיים: צילום

 
 

 
  

 
   

 

 דרך הנאצלת כפולת השמונהה
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 .המתרגמים והעוסקים במלאכת הוצאת כתב עת זה, ברצוננו להודות לכל הכותבים

 

 תוכן

 
 

 2 אהן סומדהו'אג - האמת הנאצלת הרביעית

 4  גיל פרונסדל - של הבודהההדרך כפולת השמונה 

 7 דו בהיקהונפנינ - חביתה של עשירים

 11 הסוטרה על הדרך כפולת השמונה – ניתוח הדרך

השמונה הכרחית על מנת שנוכל לעזור לאחרים  מדוע הדרך הנאצלת כפולת

 ודרון'צטובטן 

11 

 41 להרבות טוב בנו ובעולם: הדרך הנאצלת כפולת השמונה  - וידאו

 17 מונד'לואיס ריצ - לימוד מתקדם: הדרך כפולת השמונה של הבודהה

 הדרך הנאצלת כפולת השמונה           www.buddhism-israel.org     1024 יוני-מאיגיליון         

 

 

 

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


 
 

  

 
 - 2 - 

 הדרך הנאצלת כפולת השמונה                 www.buddhism-israel.org        1024 יוני-מאיגיליון        

 

 

 האמת הנאצלת הרביעית
 

 אהן סומדהו'אג
 

 יוסי אדם: תרגום
 

 
 http://www.amaravati.org/documents/4noble2/data/07fourth_old.html                :מקור

 
 ,    וושינגטון, נולד בסיאטל. נזיר ממוצא אמריקאי במסורת נזירי היער של תאילנד, אהן סומדהו'אג

הקים את וואט פה  4311 -ב. ה'אהן צ'מבכירי תלמידיו של אג. 4391-ב הוסמך לנזירותו 4391 -ב

 שבו יכלו ללמוד ולתרגל נזירים דוברי אנגלית והיה  בינלאומי של נזירי היערמנזר  –ט 'נאנאצ

סנגהה של המרכזי בייסוד  היה גורםאהן סומדהו 'אג .תאילנדי המערבי הראשון שכיהן כראש מנזר

יטהרסט 'צ –שם שני מנזרים  שותף בכיר בהקמה שלהיה נזירי היער באנגליה ובמסגרת זו 

וחזרתו לתאילנד שם  0242ועד לפרישתו בשנת  4391שבו הוא כיהן כאב המנזר משנת אמרוואטי ו

 . הוא שוהה כיום
 

 

*  *  * 
 

 

 ?מהי האמת הנאצלת של הדרך המובילה להפסקת הסבל

 :כלומר, שמונהזו הדרך הנאצלת כפולת ה

 ,דיבור נכון, כוונה נכונה, ראיה נכונה

 ,פרנסה נכונה, פעולה נכונה

 .תשומת לב נכונה וריכוז נכון, מאמץ נכון

 :זו האמת הנאצלת  של הדרך המובילה להפסקת הסבל

הידיעה והאור שהתעוררו בי לגבי דברים שלא נשמעו , החוכמה, התובנה, כך היו החזון

 .מעולם

 ...י טיפוח הדרך"ת חייבת להיות מושגת עאמת נאצלת זא

 :י טיפוח הדרך"אמת נאצלת זו הושגה ע

הידיעה והאור שהתעוררו בי לגבי דברים שלא נשמעו , החוכמה, התובנה, כך היו החזון

 מעולם

[Samyutta Nikaya LVI, II] 

 
 .יש שלושה היבטים, כמו לשלוש הראשונות, לאמת הנאצלת הרביעית

 

דרך היציאה  - הַאַטאנְִגיָקה ַמָגה, קיימת הדרך כפולת השמונה': אההיבט הראשון הו

את הדרך הזאת יש ': ההיבט השני. נאצלתהדרך ה, היא נקראת גם הַאְריָה ַמָגה' .מהסבל

 .'דרך זו טופחה עד תום': התובנה האחרונה המובילה לרמה של ַאְרַהאנט היא' .לטפח

 

היא , ַסַמא ִדיִטהי, תחילתה בהבנה נכונה: הדרך הנאצלת כפולת השמונה מוצגת בשלבים

שני מרכיבים אלו של הדרך מוגדרים יחדיו ; ַסַמא ַסנְַקאַפה, ממשיכה לכוונה או שאיפה נכונה

פעולה , שמכילה דיבור נכון( ִסיַלה)מהתבונה נובעת המחויבות המוסרית (. ַפנְיַא)כחוכמה 

http://www.amaravati.org/documents/4noble2/data/07fourth_old.html
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 רון ויהודית לובל: צילום

ַסַמא  - פעולה מושלמת ופרנסה מושלמת, המכונים גם דיבור מושלם -נכונה ופרנסה נכונה 

 .יוַה'ַסַמא ַקַמנְַטה וַסַמא ַאגִ , ה'וַאצ

 

וַסַמא , ַסַמא ַסִטי, ַסַמא וַאיַאַמה, תשומת לב נכונה וריכוז נכון, כ מגיעים מאמץ נכון"אח

הם . שלושת האחרונים מספקים איזון ריגשי. אשר נובעים באופן טיבעי מהסילה, ַסַמאְדִהי

תשומת לב נכונה , עם מאמץ נכון. הלב המשוחרר מהתמקדות באני ומאנוכיות -שורים ללב ק

חכמה . כאשר הלב טהור התודעה שקטה. נקי מכתמים וזיהומים, הלב טהור, וריכוז נכון

וזה מחזיר אותנו למקום שבו , נובעים מלב טהור, או הבנה נכונה ושאיפה נכונה( פניא)

 .התחלנו

 :מאוגדים בשלוש קבוצות, יבים של הדרך כפולת השמונההמרכ, אם כן, אלה

 (ַפְניַא)חכמה  .1

 (ַסַמא ִדיִטהי)הבנה נכונה 

 (ַסַמא ַסנְַקַפה)שאיפה נכונה 

 (ִסיַלה)מידות -טוהר .2

 (ה'ַסַמא וַאצ)דיבור נכון 

 (ַסַמא ַקַמנְַטה)פעולה נכונה 

 (יוַה'ַסַמא ַאגִ )פרנסה נכונה 

 (ַסַמאְדִהי)ריכוז  .3

 (ַמהאַסַמא וַאיַ ) נכוןמאמץ 

 (ַסַמא ַסִטי) תשומת לב נכונה

 (ַסַמא ַסַמאְדִהי) ריכוז נכון

 

זה אחר , העובדה שהם מופיעים בסדר מסוים אינה מצביעה על כך שהם קורים בסדר מסוים

בתחילה 'אנו יכולים לדבר על הדרך כפולת השמונה ולומר . הם מתעוררים במקביל –זה 

, צורת ההצגה הזאת, אבל למעשה' ...כ"ואח, כ שאיפה נכונה"אח, נהאתה רוכש הבנה נכו

 .כוונתה לגרום לנו להרהר בחשיבות של לקיחת אחריות למה שאנו אומרים ועושים בחיינו
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הדרך כפולת השמונה 
 של הבודהה

 

  גיל פרונסדל
 

 אורנה טאוב: תרגום
 

 

              path/-eightfold-buddhas-the-http://www.insightmeditationcenter.org/2012/09/article    :מקור

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

, בבורמה התהרוואדה הוא היה נזיר במסורת. 4311מאז , ב"באסיה ובארה, וזן ויפסנא מתרגל

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

 . של ספרים ומאמרים רבים
 

 

*  *  * 
 

 

הדימוי הבודהיסטי העתיק של הדרך נשען . מתארת נתיב נגיש לשחרור תורתו של הבודהה

בדיוק . המאפשר לעבור דרך מה שהיה אחרת יער בלתי עביר, על הרעיון של מעבר מנוקה

כך מתרגל רוחני נכנס , כפי שאדם מביא את כל גופו איתו כאשר הוא הולך בשביל ביער

אולם בעוד שהשביל הפיסי . ל מי שהואידי השימוש בכל ההיבטים ש-לנתיב של הבודהה על

. הדרך של הבודהה קיימת רק בקשר שלנו עמה, בין אם אנו הולכים עליו ובין אם לאו, קיים

לימודי דרך הבודהה הינם אך . לבנו וגופנו, אנו יוצרים את הדרך בפעילויות של תודעתנו

 .מפות המראות כיצד אנו יוצרים את הדרך ככל שאנו מתקדמים

 

, מכוסת צמחיה, הבודהה מדמה שחרור רוחני לעיר נשכחת, אחת של דימוי הדרךבגרסה 

ברגע שהשביל המוביל אליה  שלגאול את העיר וליישבה מחדבדיוק כפי שניתן . עמוק ביער

 .כך ניתן לחיות חיים משוחררים כשאנו מגלים ועוקבים אחר הדרך שתיקחנו לשם, נמצא

הבודהה משווה את השיחים הסבוכים של היער , ביער כשהוא ממשיך את הדימוי של השביל

כולנו נושאים את הפראות . למכשולים הנפשיים והרגשיים הרבים המגבילים את חירותנו

אולם יש בתוכנו גם את מה שנדרש כדי לשחרר את , הפנימית שלנו על כל סכנותיה ואתגריה

 .  עצמנו מסכנות אלו

הדרך של הבודהה דורשת מאיתנו לקחת , בתוכנומכיוון שגם השביל וגם הסכנות נמצאים 

היא בנויה על העיקרון שאנו יכולים לנוע לעבר . גישותינו ומעשינו, אחריות על מחשבותינו

ידי ניתוק מהשקפות והתנהגויות המכבידים עלינו והחלפתם בדרכי התנהגות -שחרור על

 .המקלות עלינו ותומכות בנו ככל שאנו מתקדמים

 

מורכב משמונה תרגולים  –המוכר כדרך הנאצלת כפולת השמונה  –חרור נתיב הבודהה לש

מילה , סמאהשם הבודהיסטי של כל אחד מתרגולים אלו מקודם במילה . הקשורים זה לזה

". בהרמוניה"ו, "שלם", "ראוי"שיכול גם להיות , "נכון"בפאלי המתורגמת בדרך כלל כ

הכלי "כפי שאנו מדברים על , "הולם"עוזר לחשוב על זה כ, "נכון"כשהמילה מתורגמת כ

אינו " נכון", מכיוון שהנתיב מורכב מתרגולים במקום אמונות. למשימה מסוימת" הנכון

 .מתייחס לאמיתות שעלינו לאמץ או לשיפוטים מוסריים של נכון ושגוי

http://www.insightmeditationcenter.org/2012/09/article-the-buddhas-eightfold-path/
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מעשית המדריכה  נקודת מבט, נכונה השקפההצעד הראשון בדרך כפולת השמונה הינו 

מי שצועד ביער מתרגל . אנו יכולים שוב לעשות אנלוגיה לצעידה. דרך עצמהאותנו לאורך ה

צריך . שימת לב מוקפדת לפרטים הסובבים אותו על מנת למצוא את דרכו ביער –" ניווט"

כדי שלא יסתובב ללא תכלית ובסופו של דבר , שיהיה לו קודם כל מושג כלשהו לאן הוא הולך

לקיחת הנתיב הישיר ביותר אינה תמיד , יע לעבר היעדאולם גם כשהמצפן מצב. ילך לאיבוד

אם היא עוברת דרך הפסגות הגבוהות ביותר או החלקים הסבוכים ביותר של , אפשרית

את היער וכך לגלות את אותם " לקרוא"הוא יכול , כשהמטייל יודע למה לשים לב. היער

 .היבטים שיראו את הדרך הטובה ביותר להתקדם בה

 

היא תרגול  – נכונה השקפההמכונה  –מכוונת זו נקודת מבט , בודהיסטיתמבחינת  הדרך ה

מתארים זאת כשימוש , באופן קלאסי. שימת לב ליחס שלנו לכל מה שאנו מתנסים בו

במקום לשקוע בדעותינו ובפרשנויות מופשטות של . בהשקפה של ארבע האמיתות הנאצלות

אי , האם אנו חשים במתח: ל שאלותבגישה זו אנו שואלים את עצמנו סדרה ש, התנסותנו

? מהי תרומתנו לסבל זה? נוחות או סבל באופן שאנו מתייחסים למה שקורה או לא קורה

נכונה כוללת את ההיבט המעודד שניתן להפסיק את ההיאחזות ואת הסבל הנלווה  השקפה

ורה הוא גם מכוון אותנו לתרגולים של הדרך כפולת השמונה כולה כדרך הקלה והבר. אליה

 .  ביותר לשחרור מסבל

 

יתכן שנהיה זקוקים . נכונה אינה נקודת המבט היחידה ממנה עלינו להתבונן בחיינו השקפה

, על מנת להלך על נתיב הבודהה לשחרור, אולם. לנקודות מבט אחרות עבור מטרות אחרות

נתיב אנו זקוקים כדי למצוא את הנקודת המבט שלה זו . נכונה הינה מרכיב חיוני השקפה

 .  ולהישאר עליו

 

הוא אינו נסמך . נכונה אינו דורש אמונה במשהו שאיננו יכולים להכיר בעצמנו השקפהתרגול 

הוא גם אינו דורש מאיתנו להיות מעבר למקום בו אנו . טבעיות-על אמונות מיסטיות או על

יננו א. הליכה בנתיב מסוים משמעה הליכה במקום בו אנו נמצאים על הדרך. נמצאים כעת

 .יכולים ללכת על מה שנמצא לפנינו בטרם נגיע אליו

 

פרנסה , פעולה נכונה, דיבור נכון, התרגולים הנותרים בדרך כפולת השמונה הם כוונה נכונה

לכל שבעה אלו יש מערכת יחסים הדדית . תשומת לב נכונה וריכוז נכון, מאמץ נכון, נכונה

, הדיבור, נה עוזרת לנו להבחין בין הכוונותנכו השקפה, מצד אחד. נכונה השקפהותומכת עם 

ככל , מצד שני. פרנסה ומצבים מנטליים הגורמים לסבל לאלו המקלים אותו, מעשים מוסריים

נכונה הופכת קלה  השקפה, השמונהכפולת דרך השאנו מתרגלים את שאר ההיבטים של 

 . א את דרכינוכך קל יותר למצו, ככל שאנו מנקים את הנתיב. ואפקטיבית יותר לתרגול

 

כשאנו מיטיבים לתרגל את . הפוטנציאל לתרגול הדרך כפולת השמונה נמצא בתוכנו

, יש להם את היכולת להפחית ואף להפסיק את ההיצמדות. שלה אנו משתנים מרכיביםה

איננו צריכים , כשאנו עושים זאת באופן יסודי. הפחד והאשליות שלנו, השנאה, ההיאחזות

איננו צריכים ללכת לשום מקום על , כשאנו משוחררים. השמונהפולת כדרך הכבר להלך על 

. אינם כבר תרגולים מרכיביםשמונת ה, כשאנו חיים מתוך חירותנו. מנת למצוא את החופש

 .  באופן מפתיע הם נעשים לצורת הביטוי הטבעית של השחרור

  .הדרך כפולת השמונה הופכת להיות מי שאנחנו
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 בודהיפדיה
 הדרך הנאצלת כפולת השמונהים מהעולם הבודהיסטי והפעם לנושא מושגים וערכ

 אבי פאר :כתב

 
 מגה - האמת הנאצלת הרביעית

היא הדרך (  אטהנגיקא מגה - פאלי, אשטנגיקא מארגה - סנסקריט)האמת הנאצלת הרביעית 

היא מהווה את החלק הרביעי של ארבעת האמיתות הנאצלות ומכילה (. הדוקה)להפסקת הסבל 

 .מרכיביםנה שמו

 אבל יש המתרגמים את המונח המקורי  ( אמַ סַ " )נכון"כזה מתלווה המילה מרכיב לכל 

 .("עם הדרך)נמצא בהתאמה "או כ" מושלם"כ

 

 .(טרישיקשה)הללו לשלוש קבוצות אימון מרכיבים את שמונה ה ץנהוג לקב

 

 (ַפְניַא)חכמה : קבוצה ראשונה
 

 

 הבנה מלאה של ארבעת האמיתות -[ ַסַמא ִדיִטהי] (או הבנה נכונה) השקפה נכונה. 1

 .נפרד ועצמאי, הנאצלות ושל העדר עצמי קבוע    

 .(התובנה אל תוך הדהרמקייה של הבודה: יאנהאלפי המה)    
 

 .היעדר חמדנות ואי אלימות, פרישות - [ַסַמא ַסנְַקַפה] (או מחשבה נכונה) כוונה נכונה. 2

 .(של כול השלכות התודעההדממה : יאנהאלפי המה)    

 
 

 (ִסיַלה) מוסר או התנהגות מוסרית: קבוצה שניה

 

 הימנעות , ר בוטה ומעליבוהימנעות מדיב, הימנעות משקרים - (ה'ַסַמא וַאצ) דיבור נכון. 3

 .מרכילות    

  .(הימנעות מהטחה אילמת בפניה של הדהרמה: יאנהאלפי המה)    
 

 הימנעות מלקיחת מה, הימנעות מהריגת יצורים חיים - (ַטהַסַמא ַקַמנְ ) פעולה נכונה .4

 . שלא ניתן והימנעות מיחסי מין לא הולמים    

 .(הימנעות מעשיית פעולות המכוונות לרווח קארמטי: יאנהאלפי המה)    
 

 הימנעות מעיסוקים שיש בהם משום  -[ יוַה'ַסַמא ַאגִ ] (או פרנסה נכונה) נכון אורח חיים. 5

 סחר, שחיטת בעלי חיים, סחר בבני אדם, כלי נשקסחר בכמו , לבעלי תודעה ימת נזקגר    

                                                                                       .תודעה מערפליוב בסמים    

 .(התובנה כי כל הדברים הם ללא עליה וללא דעיכה: יאנהאלפי המה)    
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 (המשך) בודהיפדיה

 (ַסַמאְדִהי)ריכוז : לישיתוצה שקב

 פיתוח מצבי תודעה מועילים מבחינה קארמטית  והימנעות  - (ַמהאַסַמא וַאיַ ) מאמץ נכון. 6

 .מזיקים מבחינה קארמטית מצבי תודעהמ    

 .(מעבר אל חיים שאינם מכווני מטרה: יאנהאלפי המה)    

 

 לתודעה , לתחושות, כת לגוףתשומת לב מתמש - (ַסַמא ַסִטי) תשומת לב נכונה. 7

 .התודעה ם שלולאובייקטי    

 .(ויתור על שקיעה במחשבות ואי קיום: יאנהאלפי המה)    
 

 .(האנה'ג)מצבי ריכוז גבוהים  ארבעהריכוז התודעה ופיתוח  - (ַסַמא ַסַמאְדִהי) ריכוז נכון. 8

 .(קפותחופש מרעיונות שנאחזים בהם והם הופכים להש: יאנהאלפי המה)    

 

 

 "בודהיזם בישראל"להמשך קריאה של הערכים בבודהיפדיה באתר 

 

 

 

 
 

 
   

 

 

השמונה היא עניין לתרגול יותר מאשר -בעקבות הדרך הנאצלת כפולתהליכה 

. אבל על מנת ליישם את הדרך כהלכה עליה להיות מובנת היטב, לידיעה שכלית

זהו היבט של ראייה . הבנה נכונה של הדרך מהווה בעצמה חלק מהתרגול, למעשה

 . המבשר והמנחה של שאר חלקי הדרך, הגורם הראשון בדרך, נכונה

פי שהתלהבות ראשונית עשויה לרמוז שהמשימה של הבנה שכלית -על-אף, ןלכ

שיקול דעת בשל יחשוף אותה כמהותית , יכולה להיתפס כהסחת דעת מטרידה

 .ביותר להצלחה השלמה של התרגול

 
 

 בהיקהו בודהי

 
  

 

http://www.buddhism-israel.org/buddipedia


 
 

  

 
 - 8 - 

 הדרך הנאצלת כפולת השמונה                 www.buddhism-israel.org        1024 יוני-מאיגיליון        

 

  חביתה של עשירים
 

 

 

 דו בהיקהונפנינ
 
 

 ,נמצא כיום בארץ. מזרח תאילנד-נזיר במסורת נזירי היער של צפון, פניננדו בהיקהו הוא יליד הארץ
 .גן-ברמת' משכן שלווה'מלמד את הדהרמה והוא המייסד של 

 

*  *  *  

אם , שם הסיפור. 'ברקוביץ. ד.בתרגום י, עליכם-לפני הרבה שנים קראתי סיפור של שלום

יכם על-או כמו ששלום, עני ואביון, סופר בו על אחד". חביתה של עשירים"היה , אינני טועה

שכל תושביה , תושב העיירה הדמיונית כתריאליבקה, כתריאלי -קרא לגיבוריו מן הסוג הזה 

ראה , עשירים-גיבור הסיפור בהיותו באיזו שליחות בבית. וגם לא יהיה, לא היה להם כסף

 .וגם לו התחשק לאכול כזו, "חביתה של עשירים"אותם אוכלים מאכל שהוא כינה 

וביקש , צורתה וניחוחה, שתו את החביתה הזו על כל מרכיביהותיאר לא, בא האיש הביתה

אמנם אשתו טענה שאין להם בבית . חביתה של עשירים, ולו פעם אחת, ממנה להכין גם לו

הוא . אבל לא גיבורנו יירתע, חצי חלמון ביצה, אולי, מלבד, אף אחד מן המצרכים שהוא פירט

בלי פיסות רכות של , גם תהיה בלא בצל פריךולו , ויהי מה" חביתה של עשירים"חייב לאכול 

בלא כף שמנת , פלפל וכל תבלין אחר, בלי מלח, לא מטוגנת בחמאה טריה, אדמה-תפוח

 .'וכו' כפרית מלמעלה וכו

 

מה זה -אבל משום  ".חביתה של עשירים"נידנד ונידנד עד שאשתו נגשה למלאכה והכינה לו 

והמסקנה שלו . מהאוכל הרגיל שהיתה מכינהזה אפילו היה הרבה פחות טוב ! לא היה זה

 ...אלו מאכלים משונים ותפלים הם ממציאים לעצמם, העשירים האלה –היתה 

אבל זה לא , בסיפור הזה נזכרתי כאשר מישהו סיפר לי שהתחיל פעם לעשות מדיטציה 

   ....כל האנשים שעושים מדיטציה פשוט מבזבזים את הזמן –והמסקנה שלו היתה , עבד

האם שאל , כמה צמוד היה להוראות שקיבל, כמה זמן תירגל, פה למד לתרגל מדיטציהאי

 .כל אלו לא נראו לו מרכיבים מהותיים -  "זה לא זה"שאלות כאשר נדמה היה לו ש

  

ואפילו מי שמתרגל זה זמן רב במסירות , אבל גם מי שמתרגל מדיטציה ורואה שזה עובד

 .פח של לא לייחס חשיבות לכל המרכיבים הנחוציםעדיין יכול ליפול ב, טוב-ורואה כי

תוך התבוננות פנימה בכל , ביחידות או בקבוצה, בישיבה או בהליכה, מדיטציה פורמלית

בהתפתחות , הכרחי, היא דבר חשוב מאוד, תופעות הגוף והשכל בהתאם להוראות המורה

ה כפולת דרך המעול"אבל הבודהה מנה אותה כמרכיב אחד מתוך שמונה ב. האישית

והם , מי שלמד קצת יודע מה הם המרכיבים האחרים. שהתווה לשחרור מן הסבל" השמונה

. לא שונה ממה שהשכל הישר שלנו הנחה אותנו עד כה, די מובן, נראים כמשהו די פשוט

אני לא רכלן , אני לא רמאי  הרי. שואל המודט המסור?, "דיבור נכון"למשל מסובך ב  מה

אני  -? "מעשה נכון"ו. אני די בסדר בעניין הזה –בקיצור , דל לא לקללאני די משת, במיוחד

, בן הזוג שלי/אני צמוד מאוד לבת, לא השתגעתי לגנוב, לא הורג אף אחד ואני אפילו צמחוני
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אין לי  –" השקפה נכונה"וכך גם . אולי אפילו מרובע, אני בן אדם מאוד נורמטיבי –ובכלל 

  "עיסוק נכון“, "מאמץ נכון", "כוונה נכונה"וכך גם , הבודהיזםשל  בעיות עם ארבע האמיתות 

ריכוז "ורק ה, אדם תרבותי-כל זה נראה כמו חלק טבעי מלהיות בן". תשומת לב נכונה"ו

 .זה משהו שצריך ללמוד ולתרגל, כלומר המדיטציה הפורמאלית, "הנכון

 .שלא, אז זהו

סמל עתיק מאוד של המסורת , ריםהדרך כפולת השמונה מתוארת כגלגל בעל שמונה חישו

עיקרון בסיסי הוא שהמושגים . המסמל בין היתר את חלוקת השלם למרכיביו, הבודהיסטית

-וניתן לראות את הרכיבים כעומדים בפני עצמם ובה, שאנו משתמשים בהם הנם מורכבים

בחלוקה , או)כך מתחלקת הדרך המעולה לשמונה . בעת לשים לב לאיכות המכלול כולו

, שיפור ועבודה עצמית, כל אחד הוא נושא בפני עצמו לקידום, מרכיבים( לשלושה, רתאח

 .אבל כולם יחד הם הדרך

 

להבין ולתרגל רק חלק מן , עושים מאמץ ללמוד, ואם אנו שמים דגש רק על מרכיב אחד

הסיבה היא שהמרכיבים . באיזה שהוא מקום ניתקע וההתקדמות תואט או אף תיעצר, הדרך

הדבר . ובסופו של דבר הם מהווים דרך אחת –זה לזה בקשרים רבים ומורכבים קשורים 

אני מניח שכל מי שנהג ברכב יצא לו במוקדם או במאוחר ללמוד  –דומה מאוד לגלגל ברכב 

, כאשר רוצים להדק את הברגים יש לסובב את אחד האומים: ר'איך מחליפים גלגל שהתפנצ

לחזור   ,ולעבור לאחד האומים הנותרים, שוב רק מעטו, ואז להדק אום נגדי, אבל רק מעט

וחוזר חלילה עד שכולם , מעט בכל פעם בזה אחר זה, ולהדק את אותם האומים שוב

ואין שום חשיבות , עלול להיתקע –מי שלא פועל כך ומהדק אום אחד בלבד . מהודקים היטב

 .למאמץ שהוא משקיע בדבר

 

, הם יושבים על אותו חלק קשיח –ורים זה לזה קל לראות בגלגל של רכב איך הברגים קש

וכך גם קשרים  ,"ריכוז נכון"קשור ל" דיבור נכון"קשה יותר לראות איך . ממש קרובים זה לזה

אבל זוהי עובדה שאפשר ללמוד . אחרים נראים שטחיים או מלאכותיים ולא משמעותיים

לומדים מה עוד אפשר  ,בדרך תבוא כאשר שמים לב לכל מרכיביה  שהתקדמות –מהניסיון 

גם השקפה . גם מחייה נכונה אפשר ללמוד, כן. ומתרגלים גם זאת, לעשות בכל אחד מהם

 .נכונה אפשר לתרגל

  

אפשר אמנם להמשיך ולעשות מדיטציה בשלווה בלי לרכוש תובנות חדשות ובלי לראות צורך 

ה מידה של שלווה קל להגיע לזה דווקא כאשר מפיקים מן המדיטצי .לשנות משהו בהתנהגות

זה נותן הרגשה שהגענו כבר לאיזו מטרה ... זה עושה חשק לעוד. ומרגישים ממש טוב

כך אנו יכולים להתפתות להמשיך לשים לב רק . ורק שלא יבלבלו לנו עכשיו את המוח, ראוייה

ולהסיק את המסקנה , ואחר כך לשים לב פתאום שזה לא זה –לזמן שבו אנו יושבים למדוט 

חביתה של "אז זה הטעם של . ת שמדיטציה ממצה את עצמה באיזה שהוא שלבהמתבקש

 ?זה הכל? "עשירים

 

אז , ואם מחסירים מן המרכיבים, מקבלים תוצאות, שנתן הבודהה" מרשם"אם שומרים על ה

 [1]:בשיעור האחרון שנתן הבודהה על ערש דווי לפני מותו הוא אומר. כנראה שלא

אין בנמצא מתרגלים מן , הדרך המעולה כפולת השמונה נמצאתבכל תורה ודת שבה אין ..."

אך בכל תורה ודת שבה הדרך המעולה . [2]השלישית והרביעית, השניה, המעלה הראשונה

השלישית , השניה, שם נמצאים מתרגלים מן המעלה הראשונה, כפולת השמונה נמצאת
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כאן ממש נמצאים ו, הדרך המעולה כפולת השמונה נמצאת בתורה ובדת זו. והרביעית

 ...“. השלישית והרביעית, השניה, מתרגלים מן המעלה הראשונה

, למשל, סריפוטה. תורתו של הבודהה נוסחה על ידו ועל ידי תלמידיו באופנים רבים ושונים

, מתאר בהזדמנות מסויימת את ארבע האמיתות המעולות בשמונה עשרה דרכים שונות

אבל הדרך כפולת השמונה נוסחה אך . מה ווריאציותגם היא מופיעה בכהמותנית  וההתהוות

: מדגישים הבודהה ותלמידיו" הדרך"ובכל פעם שמדובר על . שוב ושוב, ורק בדרך אחת

היא רק בורג אחד , ריכוז נכון, מדיטציה פורמאלית ". הלא זו הדרך המעולה כפולת השמונה"

  .אינו יכול להיות ריכוז נכוןאבל ריכוז בלבד , היא יכולה להיות התחלה מצויינת. במכלול

  

זוהי שאלה אופיינית ". איך מביאים את המדיטציה לתוך החיים"נתקלתי כמה פעמים בשאלה 

 .שזה העיקר והשאר פחות חשוב, בטעות, והבין, למי שתירגל לשביעות רצונו מדיטציה

רגלים השאלה כלל לא היתה נשאלת אילו היו רבים ממתרגלי המדיטציה במערב לומדים ומת

  .והולכים בדרכו של הבודהה ללימוד מדורג ושיטתי שלה, בבד את כל ערוציה של הדרך-בד

אז היו פירותיה הראשונים של הדרך מבשילים במועדם ומשפיעים על חייהם בכל צעד -או

 .ובכל תחום

 

, לכוונה הנכונה, הזמן הנכון לתת את הדעת להשקפה הנכונה. אבל אף פעם לא מאוחר

לתשומת הלב הנכונה ולריכוז , למאמץ הנכון, למחייה הנכונה, למעשה הנכון, כוןלדיבור הנ

 .תמיד, בהווה. הוא עכשיו –הנכון 

 

 

 

 

 

 

 

 
491 

 ,בדהמה ובסנגהה, מי שמוצא מחסה בבודהה

 :רואה באמצעות חוכמה שלמה את ארבע האמיתות האציליות

 

494 

 ,התגברות על הסבל, היווצרות הסבל, סבל

 .ילית בעלת שמונת האיברים המובילה אל קץ הסבלוהדרך האצ
 
 
 

 דהמפדה
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 "ניתוח הדרך"

 הסוטרה על הדרך כפולת השמונה

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Magga Vibhanga Sutta SN 45.8 
 

  

 בעז עמיחי: תרגום
 

 post.html-http://tibeti.blogspot.co.il/2011/11/blog                                            :מקור

  

. פינדיקה-במנזרו של אנטה, טה'בחורשת ג, פעם אחת שהה המבורך בסוואטהי. כך שמעתי"

 !נזירים: שם הוא פנה אל הנזירים באומרו

 

 . ענו הנזירים! אדוני, כן

 

הקשיבו . הנאצלת כפולת השמונה אלמד אתכם ואנתח עבורכם את הדרך: אמר המבורך

 .כעת אדבר. בתשומת לב רבה

 

 .ענו הנזירים ,אדוני, כדבריך

 

כוונה , השקפה נכונה? מהי הדרך הנאצלת כפולת השמונה, נזירים, כעת: המבורך אמר

 .ריכוז נכון, מודעות נכונה, מאמץ נכון, אורח חיים נכון, עשייה נכונה, דיבור נכון, נכונה

, הבנת הפסקת הסבל, הבנת מקור הסבל, הבנת הסבל? השקפה נכונההינה , נזירים, ומה

 .נקראת השקפה נכונה, נזירים, זו. הבנת הדרך המובילה להפסקת הסבל

 

 שה בראלמ: צילום

http://tibeti.blogspot.co.il/2011/11/blog-post.html
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זו נקראת , החופש מכוונת זדון והחופש מכוונה לפגוע, כוונת הפרישות? כוונה נכונהומהי 

 .כוונה נכונה

 

מדיבור פוגע  תהימנעו, מדיבור מסכסך תעוהימנ, משקר תהימנעו  ?דיבור נכוןומהו 

 .נקראים דיבור נכון, נזירים, אלו. מנעות מדיבור סרקיוה

 

מנעות מהתנהגות מינית יה, מנעות מגניבהיה, מנעות מנטילת חייםיה? עשייה נכונהומהי 

 .נקראים עשייה נכונה, נזירים, אלו. פוגעת

 

 –האצילים נוטש את אורח החיים הלא כאשר התלמיד של ? אורח חיים נכון, נזירים, ומהו

 .זה נקרא אורח חיים נכון, ושומר על אורח חיים ראוי, ישר

 

, מפתח נחישות, מתאמץ, ישנו המקרה בו הנזיר מטפח תשוקה? מאמץ נכון, נזירים, ומהו

. מחזק ומעמיק את כוונתו בכדי שאיכויות פוגעות ושליליות שטרם התעוררו לא תתעוררנה

מחזק ומעמיק את כוונתו לנטוש את אותן , מפתח נחישות, מתאמץ, ההוא מטפח תשוק

, מפתח נחישות, מתאמץ, הוא מטפח תשוקה, ואיכויות פוגעות ושליליות שכבר התעורר

והוא מטפח , ות שטרם התעוררו תתעוררנהמחזק ומעמיק את כוונתו שאותן איכויות חיובי

מחזק ומעמיק את כוונתו שאותן איכויות חיוביות שכבר , מפתח נחישות, מתאמץ, תשוקה

, נזירים, זה. יתפתחו ויגיעו לשיאן, יירבו, שהן יתגברו, שהן לא יתערפלו, התעוררו תשמרנה

 .נקרא מאמץ נכון

 

, דרוך, בגוף עצמו -ותר הנזיר ממוקד בגוף ישנו המקרה בו נ? מודעות נכונה, נזירים, ומהי

 –הוא נותר ממוקד בתחושות . מניח בצד כל תשוקה או מצוקה ביחס לעולם, ומודע ערני

הוא נותר . מניח בצד כל תשוקה או מצוקה ביחס לעולם, ומודע ערני, דרוך, בתחושות עצמן

וקה או מצוקה ביחס מניח בצד כל תש, ומודע ערני, דרוך, בתודעה עצמה –ממוקד בתודעה 

מניח בצד , ערני ומודע, דרוך, בתופעות עצמן –( דהרמה)הוא נותר ממוקד בתופעות . לעולם

 .נקראת מודעות נכונה, נזירים, זו. כל תשוקה או מצוקה ביחס לעולם

 

מהתופעות השליליות וישנו המקרה שבו הנזיר שנפרד מהתשוקות ? ריכוז נכון, נזירים, ומהו

עם . ובאושר ועונג שנולדו מהפרידה, מלווה בהמשגה וניתוח, יכוז הראשוןנכנס ונותר בר

בעל הבטחון הפנימי ומיקוד , השקטת ההמשגה והניתוח הוא נכנס ונותר בריכוז השני

עם הפרידה . ומלווה באושר ובעונג שנולדו מהפרידה, חופשי מהמשגה ומניתוח, התודעה

הוא נכנס ונותר בריכוז השלישי . חווה עונג גופני, מודע וערני, מהעונג הוא שוכן בשוויוניות

עם נטישת האושר ". בעל שוויוניות ומודעות הוא שוכן באושר: "אשר לגביו הכריזו האצילים

אשר אין , הוא נכנס ונותר בריכוז הרביעי, ועם הפרידה המוקדמת משמחה ומצוקה, והסבל

   ".נקרא ריכוז נכון, נזירים, זה. יותשכן המודעות מטוהרת בו על ידי שוויונ, בו אושר או סבל
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מדוע הדרך הנאצלת 

השמונה הכרחית  כפולת

על מנת שנוכל לעזור 

 לאחרים
 

 ודרון'טובטן צ
 

 טלי אלוהב: תרגום

 

 

 http://www.thubtenchodron.org/GradualPathToEnlightenment/LR_124_8FoldPath_9Sep92.pdf :רמקו
© Thubten Chodron, translated and published with permission from Thubten Chodron. The original 

article can be found at www.thubtenchodron.org 

 

 3.3.4330סיאטל , בעמותת ידידי הדהרמה ודרון'י המכובדת טובטן צ"הרצאה שניתנה ע

                                                                        

, 4312-לס ב'נולדה בלוס אנג. נזירה ממוצא אמריקאי במסורת הבודהיזם הטיבטי, דרוןו'טובטן צ

למדה ותרגלה במשך . בטיוואן 4399וקיבלה נזירות מלאה בשנת  4311הוסמכה לנזירות בשנת 

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

היא הקימה  0229בשנת . וושינגטון, ובסיאטל, דיטציה אמיטאבה בסינגפורמורת הבית במרכז המ

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

 
 

*** 

 

בשיחתי הקודמת דיברתי על הצורך בתרגול של הדרך כפולת השמונה על מנת לצאת 

נחוץ לתרגל את הדרך  מדועונראה , מהאיאנהכעת נוסיף לכך גוון של . לחופשי ולהשתחרר

 .בכדי להועיל לזולתנו הנאצלת כפולת השמונה

עלינו , את הדרך וכיצד לשחרר את עצמם, כדי שנוכל לעזור לאחרים להבין את החיים שלהם

משמעה של השקפה . או מושלמת השקפה נכונהלהתחיל בכך שחייבת להיות לנו עצמנו 

אנו מחוללים את . הריקות והארעיות, נאצלותנכונה היא שאנו מבינים את  ארבע האמיתות ה

אנו משמרים אותן , לאחר שאנו קמים מן הכרית. ההבנות הללו בתרגולי המדיטציה שלנו

 . בתודעתנו ועוזרים לברואים תבוניים אחרים לפתח אותן הבנות

 

ולהחזיק במניע הראוי על מנת , או מושלמת מחשבה נכונהעלינו גם להיות בעלי , כמו כן

מחשבה נכונה מאופיינת בנחישות , להזכירכם. את ההשקפה הנכונה עם אחרים לשתף

. בהתנהגות בלתי מזיקה ובנדיבות הלב, בגישה נטולת מעורבות והיאחזות, להשתחרר

אנו , אזי כשאנו מחוץ לכרית המדיטציה, כשהמניע שלנו הוא מחשבה נכונה או מושלמת

 .עות התרגול שלנו על ההשקפה הנכונהרוצים לחלוק עם הזולת את ההבנה שרכשנו באמצ

 

זכור לי שבעבר כשהייתי שומעת ממוריי על בודהיסטוות המשתפים דברים כאלו ואחרים 

הם מדברים ? למה הם מספרים לי על זה: "הייתי חושבת, וכיצד הם מלמדים את הדהרמה

http://www.thubtenchodron.org/GradualPathToEnlightenment/LR_124_8FoldPath_9Sep92.pdf
http://www.thubtenchodron.org/
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עתי מה כבר יד". אנשים שבאמת יכולים לעשות את זה, על אנשים שבאמת מלמדים דהרמה

 ... אז

מה הטעם ללמד על איזון מדיטטיבי ועל לשתף אחרים : "אל תקשיבו ללימוד מתוך גישה של

? לחלק את זה עם אחרים! אין לי שום איזון מדיטטיבי? בהבנה שלי לאחר איזון מדיטטיבי

במקום להתייחס לזה כאל משהו שלא קשור !" אני לעולם לא אוכל ללמד את הדהרמה

כך , אתם מקבלים מידע מסוים כעת. ה כאל תאור של מה שתעשו בעתידהתייחסו לז, אליכם

 .שתוכלו לבנות את עצמכם ולהתכונן לזמן כלשהו בעתיד שבו תוכלו להשתמש בו

 

: אחדים מהם נשמעו מוזרים, כאשר לקחתי על עצמי את נדרי הבודהיסטווה, בדומה לכך

, ואז. הם נראו יוצאי דופן". ?כזה איך מישהו יכול בכלל להפר נדר? מה זה כל הדברים האלו"

אתם מבינים באיזו קלות ניתן להפר נדר כזה או , כמו שאומרים, כשאתם נכנסים לעניינים

כמו , הנדר שחשבתם שלא קשור אליכם מפני שהוא מדבר על  משהו שאינכם עושים. אחר

ים אל תחשבו שדברים כאלה אינם יכול. מתחיל לקבל ממשות, למשל, ללמד את הדהרמה

 .תגלו שהם עשויים להפוך רלוונטיים עבורכם מתישהו בעתיד. לקרות

 . עליכם להיות בעלי השקפה נכונה ומחשבה נכונה, כדי לגרום לאחרים להבין, לפיכך

 

כדי לחולל הבנה אצל , כדי לגרום לאחרים להשתכנע. אולם הבנה לבדה איננה מספיקה

ידע טוב . להם להאמין במה שאנו אומריםאנו צריכים לגרום , אחרים באמצעות ההבנה שלנו

עליהם לתת בכם אמון . אנשים צריכים לתת בכם אמון; ועצות טובות לבדם אינם מספיקים

 .בכדי שמה שאתם אומרים יהיה אפקטיבי

 

תגלו שברוב המקרים אנשים אינם מקשיבים לעצות הניתנות להם , אם תתבוננו בחיים שלכם

אתם . הוא מי נתן אותה, יבו לעצה שניתנה להם או לאהדבר הקובע אם הם יקש. כשלעצמן

הם לא יתייחסו , אך אם אין להם אמון בכם, יכולים לומר להם דברים נכונים בתכלית

אך אם אין לנו אמון , אנשים יכולים לתת לנו עצות מעולות? לא כן, כך אנחנו בנויים. לדבריכם

 .בהם לא נקשיב כלל לדבריהם

 

 . עלינו לעשות דברים שיגרמו להם לתת בנו אמון, יל לאנשים אחריםאם ברצוננו להוע, לכן

עלינו לתרגל , כדי להגיע לזה. חשוב מאוד להיות ראוי לאמון הזולת בכדי שאחרים יאמינו בנו

הימנעות ]עלינו לנטוש את שלוש הפעולות ההרסניות הגופניות . או מושלמת פעולה נכונה

כדי . ולתרגל את שלוש הפעולות החיוביות[ צנועיםמגנבה וממעשים שאינם , מלקיחת חיים

אך למען , להתאמן בפעולה נכונה אנחנו שמים דגש על שלושת הפעולות הגופניות החיוביות

ם ארבע סוגי –בנוסף לשלוש שהוזכרו ]האמת עלינו לנטוש את כל עשר הפעולות ההרסניות 

 . לטפח את כל הפעולות החיוביותו[ והשקפה לא נכונה, זדון, חמדנותוכן , דיבור לא נכון של

אנשים , נמעל באמון ונפעל באופן מופקר, נעגל פינות ולא נחזיר דברים שנתנו לנו, אם נרמה

 . עלינו לתרגל פעולה נכונה. לא נביא להם כל תועלת, גם אם נהיה מלאי חכמה. לא יאמינו לנו

 

עלינו ללמוד , לים אחרותבמי. על מנת להועיל לזולתאורח חיים נכון חייב להיות לנו גם 

תודעתנו , אם ננהל סגנון חיים ראוותני בעל צרכים רבים. לחיות בפשטות ולהסתפק במועט

איך אוכל לתת : "בעומק ליבנו תמיד נחשוב. תהיה עסוקה בניסיון לשמר את סגנון החיים הזה

" ?זרהאיך לתת לו מתנה בכדי שייתן לי משהו בח? למישהו מחמאה כדי להוציא ממנו משהו

 . גישה זו תייצר חוסר אמון כלפינו
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אנחנו חייבים לנהל . אנו נרצה להשיג דברים במרמה ובלי להתאמץ, ללא אורח חיים נכון

 .אורח חיים נאות בכדי שאנשים יבטחו בנו

 

נניח . ותקין כדי שאנשים אחרים יאמינו למה שאנחנו אומרים דיבור נכוןחייב להיות לנו גם 

אך האופן שבו אנו מדברים דוחה ולא , השקפות נהדרות ומחשבות נהדרותשיש לנו כל מיני 

בודאי נתקלתם . אנשים לא יאמינו לנו, אז גם אם נאמר את האמת כשאנו מלמדים. נעים

 . אבל אף אחד לא מאמין להם, במקרים בהם אנשים אומרים דברים נכונים בתכלית

 

אך אחרים אינם מקשיבים או , מתאנו דוברים א. לעיתים גם אנחנו נמצאים במצב הזה

שמאופיין בארבע הפעולות , הסיבה היא שיצרנו קארמה של דיבור לא נכון. מאמינים לנו

כדי להעביר את  .[הליכת רכיל, דיבור פוגע, דיבור מפלג, דבר שקר]ההרסניות של הדיבור 

ך ת כקארמטי לצבור סוג של אנרגיה, משמעות הדהרמה לאחרים עלינו לדבר באופן נכון

 . שמה שנאמר יהיה חשוב ומשמעותי לאחרים והם יקשיבו לנו

פעולה , אנו מנסים לטפח דיבור. איננו יוצרים אמון וביטחון כלפינו במטרה לתמרן מישהו

, אנו מבינים שבכדי לעזור לאחרים. ואורח חיים חיוביים מתוך רצון אמיתי וכנה להועיל לזולת

 . טיפוח כל אלו הינו הכרחי ונחוץ

 

מידה -באיזו אמת? למי תקשיבו ולמי לא. הביטו על החיים שלכם. זה בעצם חשוב למדי

לאלו המנהלים ; נמצא שאנו מקשיבים לאנשים שאנו בוטחים בהם וסומכים עליהם? נשתמש

אך אם איננו , יהיו כאלה שיאמרו דברים פנטסטיים. אורח חיים נכון ופועלים באופן נכון

אלא , זה לא אומר שיכולת האבחנה שלנו נובעת מחוכמה. םנבטל את דבריה, בוטחים בהם

אנו מקשיבים לאנשים מסוימים  - מכך שאנו מוטים ומשוחדים, מכך שיש לנו דעות קדומות

אולם עלינו להכיר בכך שאחרים פועלים . במקום להיות פתוחים וללמוד מכולם, ולא לאחרים

 . לינו לעבוד במסגרת המגבלות הללוע, ואם ברצוננו לעזור להם, תחת אותן מגבלות כמונו

 

, עלינו לפתח רגישות. אנו חייבים להבין איך עובד המוח האנושי. כל זה איננו מספיק, ועדיין

את , כדי שנוכל להבין את נטיותיהם של בני אדם, ואפילו יכולת מתקדמת של ראיית נסתרות

עלינו לפתח ריכוז , לשם כך. את התחומים המעניינים אותם ואת אופיים, הקארמה שלהם

המפריעים לנו לסייע לאחרים וליצור בהם , בכדי להיפטר מהמכאובים המציקים לנו. נכון

אם ברצוננו לעזור . ריכוז ומאמץ נכונים, תשומת לבאנו חייבים לתרגל , שכנוע והבנה

 . ריכוז ומאמץ, עלינו לפתח תשומת לב. עלינו לעזור קודם כול לעצמנו, לאחרים

 

צה המזלג הדרך בה יש ליישם את הדרך הנאצלת כפולת השמונה בכדי להיות זוהי על ק

הבנת אופן פעולתו של ; ריכוז ומאמץ, טיהור מכאובינו בעזרת תשומת לב: רות הזולתיבש

; השכל והשגת כוחות של ראיית נסתרות באמצעות תרגול תשומת הלב בדגש על ריכוז

ולאחר מכן , ה אודות ההשקפה הנכונהיצירת הבנה אצל הזולת באמצעות מדיטציה עמוק

דרך , ולבסוף בניית אמון וביטחון של אחרים כלפינו; זכירה ושיתוף מתוך מחשבה נכונה

 .פעולה ודיבור נכונים, שמירה על אורח חיים

 

 

    

   



 
 

  

 
 - 16 - 

 הדרך הנאצלת כפולת השמונה                 www.buddhism-israel.org        1024 יוני-מאיגיליון        

 

  ווידא
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 מאיר זוהר
 
 

 
 לדף הוידאו באתר

 

 

 

 להרבות טוב בנו ובעולם: הדרך הנאצלת כפולת השמונה

 2113ני יו. "דהרמה אחת –שבילים רבים "צולם במפגש 

 

 

 

 

  
 אריארטנה. ט.ר א"ד

 יעקב רז: מבוא

 

 

 

 

 אסף פדרמן

 

 

 

 

 רסטיבן פולד

 

99 

  

 

http://www.buddhism-israel.org/library/578
http://www.buddhism-israel.org/library/578
http://www.buddhism-israel.org/video?sortby=IsNew&sortd=desc&page=1
http://www.buddhism-israel.org/video?sortby=IsNew&sortd=desc&page=1
http://www.buddhism-israel.org/library/581
http://www.buddhism-israel.org/library/580
http://www.buddhism-israel.org/library/580
http://www.buddhism-israel.org/library/579


 
 

  

 
 - 17 - 

 הדרך הנאצלת כפולת השמונה                 www.buddhism-israel.org        1024 יוני-מאיגיליון        

 

 

הדרך כפולת השמונה 

לימוד : של הבודהה

 מתקדם
 

   מונד'לואיס ריצ
 

 רעיה דש: תרגום
 

 

  :מקור
 adv_b_3170172.html-an-path-ightfolde-richmond/the-http://www.huffingtonpost.com/lewis 

with permission from Lewis Richmond 

 

. שקיבל הסמכה ממאסטר הזן שונריו סוזוקי, מורה במסורת הסוטו זןכומר ומונד הוא 'לואיס ריצ
וכיום הוא המורה של קהילת הזן , ב"תרגל ולמד במנזרי זן שונים בארה, שנים הוא חי 41במשך 

 . רניהוימלה בקליפו
 
 

*** 

 

משהו   –נחשבת בדרך כלל כלימוד יסודי או בסיסי  הדרך כפולת השמונה של הבודהה

השמונה כפולת דרך הבמאמר זה אני טוען ש. שנלמד בשיעורי דת או בשיעורי מבוא במכללה

כזה שטוב יעשו תלמידי מדיטציה בודהיסטית אם ילמדו , היא למעשה לימוד מתקדם או שלם

ובפעם הראשונה שביקרתי במרכז , ששמה דגש על מדיטציה, של זן אני בא ממסורת. לעומק

לימדו אותי איך לשבת ולקיים את הטקסים הפשוטים המתלווים , זן כדי ללמוד מדיטציה

של מסורת הזן שאני הולך  12-המייסד היפני בן המאה ה, דוגן. ולא הרבה יותר מזה, לישיבה

כללי  –והניח בצד את כל היתר , (צית זןמדיט)לימד את תלמידיו רק לעשות זאזן , לפיה

 . הוא אמר, רק תעשו זאזן; הכול, מזמורים מקודשים, סוטרות, התנהגות

 

שבה כולם היו ספוגים בלימוד וערכים בודהיסטיים , גישה זו אולי היתה הגיונית ביפן של דוגן

וד זמן ותישאר כזו ע, היא חדשה יחסית במערב בודההאבל מאחר שדרך ה, מיום היוולדם

מה שהבודהה לימד לא היה רק מערכת של טכניקות . אל לנו להיות פזיזים כל כך, מה

הוא . אלא דרך חיים מקיפה המבוססת על התעוררות, מדיטציה או שיטה להתפתחות פנימית

ובסבלנות פירט את מגוון ההיבטים והסגולות , "הדרך"או , "מרגה"קרא לדרך החיים הזאת 

היא )לימד  בודההמהתרגולים שה אחדמדיטציה היא בהחלט . ת שלודרך זו בכל הדרשושל 

 . אבל היו עוד רבות, (כפולת השמונה השמינית בדרך

 

שבעוד ההגדרות של כל  ,הסיבה שבחרתי לקרוא לדרך כפולת השמונה לימוד מתקדם היא

היישום וההטמעה המלאים שלהן נמשכים , אחד מהתרגולים הן יחסית קלות ללימוד ולהבנה

אבל , המורה שלי שונריו סוזוקי אמר שאומנם הארה היא לא בלתי חשובה. חיים שלמים

שלמים ולעולם אינו שלדבריו הוא עבודה לחיים , פיתוח האופי התרגול העמוק ביותר הוא

אופי פירושו סוג האדם שהינך וטיב יחסי הגומלין שלך עם אנשים אחרים ועם עולם . מסתיים

אפשר לראות את . מעט מאוד ערך מעשי אם היא מנותקת מהאופי להארה יש. החיים כולו

http://www.huffingtonpost.com/lewis-richmond/the-eightfold-path-an-adv_b_3170172.html
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וכל אחד , הדרך כפולת השמונה כמפה או מדריך לפיתוח האופי לאורה של ההתעוררות

 .אין להזניח אף אחד מהם; משמונת התרגולים של הדרך שווה בחשיבותו לאחרים

 

, השקפה נכונה; "דברים נכונים"הדרך כפולת השמונה מתורגמת בדרך כלל כסדרה של 

תשומת לב נכונה והתבוננות , מאמץ נכון, עיסוק נכון, דיבור נכון, פעולה נכונה, כוונה נכונה

, אני שומע בו משהו צדקני. בהקשר הזה" נכון"אני לא מתלהב מהתואר . נכונה( מדיטציה)

ה השקפ: אני מעדיף להגיד פשוט. במיוחד בהשוואה לאמונות אחרות, יהיר אפילו, שיפוטי

": ער"אפשרות אחרת היא להשתמש במילה . כוונה בודהיסטית וכן הלאה, בודהיסטית

, "נכון"שבדרך כלל מתורגמת כ, בסנסקריט אמַ סַ המילה . כוונה ערה וכן הלאה, השקפה ערה

במסורת הזן יש סיפור שבו . שגויבמובן שהפוך מ נכוןפירושה איננו ; ראויאו , מדויקפירושה 

, אומון השיב" ?בודההמהי העבודה של כל חיי ה", אּומֹון סטר הסיניאמנזיר שאל פעם את ה

. עבודה של חיי אדם שלמים –אפשר שאומון דיבר על האופי של אדם ער ". תגובה ראויה"

זאת היתה תכלית חיי . אדם בעל חכמה מגיב לכל מצב תגובה ראויה לאורה של ההתעוררות

 . ם תכלית חיינו אנווזאת צריכה להיות ג, אומר אומון, בודההה

 

מעניין שתרגול מדיטציה כל כך תפס את תשומת הלב והדמיון של המערב בהתחקותו אחר 

לאורך רוב ההיסטוריה של הבודהיזם מדיטציה היתה תרגול השמור בלעדית . הבודהיזם

לאנשים . אנשים שפרשו מן העולם לכל החיים וחיו חיי מנזר מוסדרים מאוד, לנזירים ונזירות

; כיום הדברים השתנו. מספיק קשה היה להם פשוט לשרוד; לים לא היה זמן למדיטציהרגי

במערב השבע יש עכשיו לגברים ולנשים כאחד פנאי לחקור את אוצרות המדיטציה בלי 

אבל , כל זה טוב ויפה. שייאלצו לוותר בהכרח על משלח ידם או על עיסוקיהם הארציים

ת התרגולים של דרך השמונה עלולה להוביל ההתמקדות במדיטציה במנותק משאר שבע

, כזה שהוא עמוק בחוויית החיים הפנימיים אבל אולי רדוד בתחומים אחרים, לאופי לא מאוזן

 . כמו התנהגות מוסרית וטוב לב

 

העושה שעות , השנים הראשונות של חיי הבוגרים כנזיר במנזר 15אני עצמי ביליתי את 

הגיע רגע . לבוש גלימות ומגולח ראש, חי מחוץ לעולם ,ארוכות בכל יום באולם המדיטציה

חשתי שאיבדתי איזון או עיגון בסיסיים שהייתי צריך כדי . שבו אינסטינקטיבית התמרדתי

מעניין מה ", אני זוכר ששאלתי את עצמי. להבין ולהטמיע בתוכי באמת את מה שאני עושה

אמצא , יים האקזוטיים האלהמעניין איך הוא יהיה אם אעזוב את הח? קרה ללו של פעם

 ". ?עבודה ואחיה שוב כמו אדם רגיל

 

עכשיו כשאני מסתכל לאחור אני חושב שאינסטינקטיבית חיפשתי את . לכן זה מה שעשיתי

הדרך המובילה לאופי מאוזן ונדיב ולהיענות בלב פתוח , יתרת הדרך כפולת השמונה

ף להתחקות אחר הניגוד הזה בהמשך הכתיבה אוסי. למהומה ולקשיים של חיים רגילים

מנה כחיוניות להתפתחות ולמימוש מה  בודההואחקור אחד לאחד את שמונה הפעילויות שה

להשתנות , כשהייתי צעיר רציתי להיות מואר". אדם אמיתי-בן"מכנה  לאמה שהדלאי

 אדם אמיתי המסייע גם-היום כשאני מבוגר יותר אני שבע רצון אם ביכולתי להיות בן. לחלוטין

 . לאחרים להיות כאלה
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 בפייסבוק' בודהיזם בישראל'-הצטרפו ל
 

 

   משה בראלו והבלטלי א, כרמל שלור "ד, דורון מלכא, מרב ראט, אילן לוטנברג, אבי פאר :מערכת
 

 והגר רצון זוהראלה  :פייסבוקה קבוצתריכוז   ענת הירש :מנהלת האתר

 

  הדרך הפשוטה 

 
 ה'אהן צ'אג

 

 "בריכה שקטה ביער: "מתוך
 

ריכוז נכון , דיבור נכון, כמו הבנה נכונה, נלמדת כשמונה צעדים" דרך שמונת הנתיבים", באופן מסורתי

, שני נחיריים, שתי אוזניים, שתי עיניים –אך דרך שמונת הנתיבים האמיתית נמצאת בתוכנו . וכדומה

, דע את הדלתות הללו. התודעה הינה  ומי שצועד בה, שמונה הדלתות האלה הן הדרך כולה. לשון וגוף

 . חקור אותן וכל התופעות יתגלו בפניך

 

ולמד לנוח , חדל להיצמד לאהבה ולשנאה. אין צורך בהסברים ארוכים. ליבה של הדרך הוא כל כך פשוט

 .זה כל מה שאני עושה בתרגול האישי שלי. עם הדברים כפי שהם

 

, כאשר אתה יושב. אל תהפוך למואר. אל תהיה מודט. אל תנסה להפוך למשהו. אל תנסה להיות משהו

 . אל תיאחז בשום דבר ואל תדחה שום דבר. רק לך, כאשר אתה הולך. רק שב

 

אך כולן מסתכמות . זה נכון שקיימות טכניקות רבות של מדיטציה לפיתוח ריכוז וסוגים שונים של תובנה

 . רק לאפשר לדברים להיות כפי שהם  -בדבר אחד 

 

האם אתה מוכן ? מדוע שלא תנסה. שבו אין יותר מאבק, למקום הקריר הזה, ת הצעד לכאןעשה א

 ?לאתגר

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

