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  تونغ لينال ملتأ

هاودتق حلقة دراسية  

هال-ما دفوراال   

 وفقًا لتعاليم

غيشة مايكل روش   

٢٠٠٨ )حزيران(يونيو الرنكا، قبرص،  

أ١الدرس   

عماقنا ولعل ألها الغوص في  للتعاليم ليتسنىنفتح قلوبنا  نأمل الى بشيء من التأمل ويهدف هذا التأذًا فنحن نبدأ دروسنا إ
.باالمتنان شعرأن ن هي الطرق التي تمكننا من فتح قلوبنا لهذه التعاليم فضلأمن   

عر بمشاوتغذيتها فتح قلوبنا  نتكون في موقف صعب حيث أعندما مر جميل دوما حتى عندما يكون مزاجك سيئا أو ذا أوه
عماقنا. لى أيم إيالج التعالفي إسهامه إعن  فضالً بمثابة الترياق  دوماً  وهمن االمتنان   

الذين  االساتذةن مجرد تذكر عطف ورفق ك فإلذل ،وسأتحدث عن ذلك بعد لحظات، عن جدهذه التعاليم أبًا  توارثنالقد 
.ليم كفيل بفتح قلوبنالينا هذه التعاوصلوا إأ  

ومن ثم  ياهإم هنحمتأو الجنة و نه الفردوس تخيل هذا العالم برمته وكأن تولك أ عرفاننامتناننا و وبالتالي فإننا نتقدم لهم بإ
  .بإمكانك أيضًا أن تتخيل أمورا جميلة في منتهى السعادة وتمنحهم إياه .ق هذا الشعورن تعم   أيمكنك الحقاً 

وصلوا الينا هذه التعاليم والذين شأنهم وباالشخاص الذين أ الذي ننحدر منه وصلوا الينا النسبفكر باالشخاص الذين أإذًا 
قبل الفي سنة ليهم وهكذا دواليك وصوال الى بوذا لوها إوصساتذتهم ممن أالتعاليم وأالي  وصلوا ممن أساتذتي في ذلك شأن أ

والتقدير.  باالمتنان ونتقدم لهم  

(االمتنان تأمل)  

  لين تونغالتأمل معلومات حول 

حنا نوم الهدف هو جعلنا متبصرينن رس روحاني جاد لكن االمر االكثر أهمية هو أهو مما اليوغانين ألعرافنا فإ وفقاً 
 ء،عقل ملم بكل شي لى عقل تملؤه المعرفة،وتحويل هذا العقل إ لى جسم يشع نوراً مستنيرة وتحويل هذا الجسم إ اً جسامأ

. ياه وكيف يقدم لهم العون يمنحهم إالذي يحتاجه  البشر وكيف عقل يعي ما   
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ن أدون حتى  جداً  قوياً  عماقك وستصبح شخصاً إلى أ قمت بممارسته باستمرار فإنه سيتسللن القوة وإمر في غاية إنه أل
ويحدث عماقك و يتسلل الى إنما هوإ يوغانياً لكن ذلك ال يعني انك ستستيقظ ذات يوم لتجد نفسك وقد غدوت حظ ذلك تال

د جنهم سيخبروك بها وسيأ شياء لم تكن تحلمهم في حياتك بالظهور ويخبرونك بألم تكن تتوقع ظهور  ج فيبدأ أناس  بالتدري
مارس ن تن تتحكم بالعالم ما عليك اال أأل المك يتغير. ال داعي مر وكأن عوسيبدو األكل من الحكمة والحب طريقهما اليك 

مل وسيتغير العالم. التأ  

إلي  في ني في غاية السعادة النضمامكم لذلك فإ طريقة حانية لتغيير العالم ومنحه الحبإنها و  إنه مذهل جدًا وجميل وسلمي
تونغ لين التأمل من خالل ما نطلق عليه اسم  ،ملالتأ حد السبل الجميلة للبدء ستكون من خالل ، انه رائع! وأمتعليال هذا

. التونغ لينتأمل ود التركيز على فإني أ لذلك  

رفي البداية فقط على نحو يسيستخدمها سألكني  هل التبت طوال الوقتال داعي للقلق فلن أكتب بلغة أ هذه المقدمة،إليكم   

  

 

لينتونغ   

  تونغ لين قولوا

 تونغ لين

سم التأمل العطاء واألخذ غير أن . هذا هو إواألخذالعطاء تعني  تونغ لين ن تأخذ إذاً تعني أ لينن تعطي بينما تعني أ تونغ
في الوقت الذي ُيطلق عليه إسم  العطاءباألخذ و لذلك المعنى حيث نقوم  فعلياً  الترتيب الذي نقوم به خالل التأمل معاكس

.خذالعطاء واأل  

ما الذي نأخذه وما الذي نعطيه؟   

لم لكن ما نوع األ . نغ لينالتو ، هاذا هو لم ومنح السعادةأخذ األ م الناس ونعطيهم السعادة. نبعد آالا، ُ دلم بعينأخذ األ  نحن
الذي سيعانون منه في المستقبل إضافًة إلى البذور التي م ل واأل لم الذي يعاني منه الناس حالياً الذي نأخذه؟ نأخذ األ 

.لم في المستقبلستسبب لهم األ   

مور سارت األما لم. إذا ننا نملك بذور األ المستقبل فإ ولربما سنعاني منه في م حالياً نعاني من األل، ربما ننا جميعاً  أل ونظراً 
اآلنية ننا نبعد عن الناس آالمهم الممتع وبالتالي فإ رباألمليس كذلك؟ والهرم ليس ما يرام فكلنا سنهرم أ على خير
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نما تعمل على بدورك من األلم وإ المهم لتعانيتاخذ آنت تدمره. أنت ال معك فأُتبقيه ال لم لكنك والمستقبلية. أنت تأخذ األ 
 تدميره.

 سنتعلم كيف نقوم بذلك.

 أوال: مقدمة عامة

في تعاليم بوذا. مميزاً  يحتل مكاناً نه إ في تعاليم بوذا؟التونغ لين أين يكمن   

 

الروحاني؟ ما هو الطريق  

ُترى ما هو الطريق الروحاني؟فسنتساءل ، الطريق الروحانيماهية إذا ما نظرنا إلى   

ا فعندما خر ليس بهذه الروعة لذن البعض اآلأ والكثير من المذاهب بعضها رائع غير الروحانية كثير من الطرق هناك ال
و أحد التعاليم الروحانية المتكاملة التي ال  أبع تدريبًا شامالً ننا نت  ننا ال نضيع وقتنا وأالروحانية علينا أن نتاكد أنمارس 

 ينقصها شيء.

هناك أحد التعاليم حول ما الذي يتوجب علينا البحث عنه في تعليم معين وذلك لنضمن شموليته وليس من الضروري أن 
أنه ال يتوجب أن يكون من تعاليم بوذا أو أن يكون أحد التعاليم األخرى المعروفة بيد أنه يجب أن يكون له اسم محدد كما 

 .يكون متكاماًل وهذا هو المهم، أن يكون شامالً 

ل؟تكاممى ما الذي يحتويه التعليم الر تُ   

ن يحتوي على ثالثة عناصرنه يجب أنعتقد أ  

الزهد ول نطلق عليهاأل -1  

؟الزهدلكن ما هو   

انه ال  ال  نه يجلب لنا السعادة إيبدو وكأعاد عما تعن االمور الدنيوية والمادية، االبعاد تالباعموما يعني  الزهدبالنسبة لنا 
 يستطيع ذلك.

وقاتنا في وقضاء أالكثير من األفالم  وقاتنا في مشاهدةر من االشياء واالبتعاد عن قضاء أهو االبتعاد عن امتالك الكثي الزهد
نما وإ ن يمنحنا السعادة بحقن أيًا من هذه االمور ال يمكنه أأ الزهدالمطاعم والمتع والملذات الجسدية والمتع المادية. يدرك 
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ليس ونصبح بحاجة للمزيد منها أ ا تتالشىنها تمنحنا المتعة اللحظية لكنها سرعان مللحظات اي أ ن تمنحنا المتعةأيمكنها 
 كذلك؟

عودت نفسي على تناول الطعام الجيد خرى أو اذا ما لة سأحتاج إلى وجبة أيقل فحتى لو تناولت وجبة جيدة فبعد ساعات إذاً 
ملك ما يتعلق  بإخياراتي فإذا كنت أفي الصعب إرضائيمن صبح فضل وسيسأحتاج إلى طعام أو  انتقائياً  صبح شخصاً فسأ

.بح هذه السيارة غير جيدة بعد اآلنصأو قد ت جملسيارة أفضل أو ألى إالعام القادم  في حتاجفسأسيارة جيدة   

ن تشبع ا ونرغب بإمتالكها وننجذب إليها إال أنها ال تستطيع فعال أالمادية خاصية كونها تروق لنا وتجذبن تملك األمور
أو أن تتردى ن نرغب بالمزيد ومن ثم فإما أكنها سرعان ما تزول ا للحظات لن. لربما ترضيبحق ن ترضينارغباتنا وال أ

علينا أن نفقدها جميعًا. سيتوجبوفي النهاية ليس كذلك؟ االمور، يحدث شيء ما أ  

مرار. نملك شيئا ما إال المزيد باستسنريد ننا  أل بداً الشياء المادية فلن نشعر بالرضى أوجدنا لدينا عادة البحث عن اوإذا ما أ
ريد بح طائرة الهيلوكبتر غير كافية فأنا أذلك فقد تصسعيًا ل ود ال يتصورها عاقلوقد يصل الناس الى حد المزيدب اننا نرغب

 طائرة نفاثة.

فقد تكون هذه متعة لكنها متعة لحظية زائلة. ن هذا ليس معنى السعادة هذه االشياء ال تملك القدرة على إسعادنا أل   

عنصر يبعدنا عن االشياء المادية والدنيوية وينقلنا الى يشتمل على  نأويجب  الزهدالروحاني  الطريق نامعل  ن يُ يجب ألذلك 
.وال جيداً  متكامالً  ذا العنصر فليس طريقاً ن لم يملك هوإ الروحانية  

 لحظية ما نملك

وسيلة لما الس بذلك فلو كنت تعدم ا الشياء جيدة بل على العكس ال بأامتالكن هليس رفض الزهدهم االمور المتعلقة بإن أ
في ذلك. على نحو جيد وال ضيرن تستخدمها  جميلة وأن تملك اشياءً لينا أليس كذلك؟ إذا ال بأس أوصول إتمكنت من ال  

تت سوء فهمها وعدم ادراك كنهها ومن أين أهو  أ. الخطسعاديعلى إنها تملك القدرة لخطأ يكمن في السعي إلمتالكها وكأا
كل االشياء التي قد نملكها أو قد  سيتوجب علينا فقد. هم شيء بالنسبة للزهدب وهذا هو أالنها ستذهوالى أين ستذهب 

ننا مجبرين على فقد كل شيء جميل هو أن علينا ادراك أاال و االمر االساسي هذا هو هذا هو االهم و و نرغب بامتالكها 
 نملكه.

ضافة جمالنا وعقولنا وذكائنا إ على فقد ة الحياة كما أننا مجبرينن فعند مفارقلم يكن اآلثرواتنا إن فقد على  مجبرون نحن 
. يبدو رون على فقدهم جميعاً بمج نحن . في الواقعئلتنااقد كل صديق مقرب لنا وكل فرد من أفراد عمجبرين على ف لكوننا

 لكنها تستغرق اللحظة ثالثين عاماً  ولربماال الزمن، للحظة ليس إ لنا لبرهة من نهم كانوا ملكاً وكأ ،األمر وكأننا استعرناهم
مجرد لحظة وفي النهاية يتوجب علينا فقدهم وال نستطيع االحتفاظ بهم فعندما يحين الوقت سنمضي  في المحصلة النهائية

.حتفاظ بشيء مما كنا نملكهالوال يمكننا افكما جئنا الى هذا العالم بمفردنا سنغادره بمفردنا وستحيط بنا الوحدة بمفردنا   
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 ولع بهما تملك فلن ت ة لتتكلل مساعيك على الطريق الروحاني بالنجاح ألنك عندما تدرك لحظيةاألساسي هذا أحد المفاهيم
المتالكه. ولن  كال لست مضطراً  ال بد منه،مر ولن ترغب بامتالكه بشدة اي أنك ستستمتع به لكنك لن تشعر أن امتالكه أ

 دونه ن تتعلم كيف ال تكون تعيساً فمن االفضل أاالحوال  مطلقنك ستفقده في عدم امتالكك له سيجعلك تعيسًا أل  نتشعر أ
ال.ألن فقدانه مسألة وقت ليس إ  

 ولن نولع بها على االطالق ن نمتلك ما نشاء منها تت وعندها بمقدورنا أين أعلينا أن ندرك من أين لنا هذه االشياء ومن أ
.اإلدراك يستغرق بعض الوقت اغير أن هذ  

. سيتحتم ملكه مثل وظيفتك وسمعتك وأبنائك ووالديكاذ قد تخ  يتوجب عليك فقد كل شيء جميل وأ هنلزهد إذًا هو ادراك أفا
ن تمد لهم يد تستمتع بها وأ نأجل بإمكانك أفع من التعلق والتولع بها. ء عاجاًل أم آجاًل وبالتالي فال نعليك فقد كل شي

ما هذا اال محض محال! ك ال تستطيع االحتفاظ بهم لالبد فالعون لكن ال جدوى من التعلق بهم الن  

يقوم بتدريس تعاليمه في هناك وبينما كان  وفي الهند ولدى تواجد بوذا حكى أنه في عهد بوذا قبل الفين وخمسمئة عاميُ 
"ساعدني أرجوك لقد فقدت طفلي أتوسل  ضيع وهي تحمله وتقول لبوذاطفلها الر  ن توفيد أإحدى القرى وإذا بإمرأة تقصده بع

ولعلك سمعت بهذه القصة. لى قيد الحياة." اليك أعده إ  

بوابها واحدًا تلو "امضي الى القرية واطرقي أائاًل: كها الحزن واالسى فرد علها بوذا قكانت المرأة في كرب عظيم وقد تمل  
بيتأ بيتًا حتى تعثري على بيت لم يطرق الموت بابه وعندها عودي الي."االخر   

م قد فقدوا أحباءهم وأفراد أسرهم، في كل منزل، نهصحاب المنزل أخبرها أتطرق االبواب وكلما طرقت بابًا أ وراحت المرأة
لقد كان موت ضحت ذات بصيرة. بوذا وأ أتباعأحد صبحت المرأة راهبة و هذه السؤال ومن ثم أ دركت المرأة المغزى وراءحتى أ

بهذه األشياء. والتولع الروحاني وجعلها تتحلى بالزهد. إذا ال يمكنك التعلق  لطريقعلى ا طفلها سببًا في أن تضع قدمها  

العنصر الثاتي هو التعاطف -2  

مور التي تحدثت الزهد وإذا ما فكرت باأللتأمل في معنت في ا. إذا ما أطفاعتال وهو الطريق روحاني ألكل  يهناك عنصر ثان
.ن عليك أن تقوم بذلك لبضعة سنواتوم بذلك هنا لمدة خمس دقائق غير أفنحن نقعنها آنفًا فإن الكثير بانتظارك هنا   

حتم عليك فقد كل شيء نه يتوذلك فقط عندما تدرك أفإذا ما تغلغل هذا المفهوم في أعماقك فسترتقي على نحو طبيعي 
ى وجهها في القرية لتدرك في النهاية أن الكل البد فاقد  الكل لمت عأن المرأة التي فقدت طفلها فقد هاشذلك  شأنك في

  . معك في ذات المركب همحباءهم وكلذلك فكل من تحب سيفقدون بدورهم أ فلست وحدك في

 

ذلك أنهم الناس  يجتمع شملمعنا كذلك بطبيعة الحال فعندما تنشب الحرب أو عندما نواجه خطرًا أو مخاطرة االمر يحدث 
كثر من بعضهم البعض فيغدو األمر ون أبنهم يقتر وبالتالي فإمعًا يواجهون الخطر ذاته  كونهمضغانهم ينسون أحقادهم وأ
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من  خطر ومن سيفقد كل شيء ولست وحديالمن يواجه  وحدي لستفواحد  مركبنهم في أ الجميعحيث يدرك اقعية و كثر أ
في  مركب واحد وهنا يستفيق ومن على صواب فكلنا  وال جدوى من معرفة من على خطأ .يعاني فالكل في ذلك سواء

من الزهد.ينشأ إذًا فهذا تقدم طبيعي  ،على نحو طبيعي داخلنا التعاطف  

يواجهون االمر ذاته وبالقدر الذي ترغب فيه بمساعدة نفسك فإنك ترغب ن االمر ال يتعلق بك وحدك فاآلخرون نت تدرك أأ
سيحية أو و المسواًء كان االسالم أجاد روحاني  طريقوكل  .ثاني بيد أن ذلك جانب   على حد سواءبمد يد العون لآلخرين 

.يالناس وهذاجانب ثانن تعين يعلمك أن تحب جيرانك وأالتعاطف و  معل  جاد يُ و البوذية وكل طريق اليهودية أ  

 

الثالث هو الحكمة العنصر -3  

دث مع كافة ن االمر يحد االشياء الغالية عليها ومن ثم أدركت أأنها تفق دركت المرأة التي فقدت طفلهاعندما تدرك كما أ
ني لذلك فإ أساعدهم بحق؟ أشعر بالتعاطف معهمم يحدث ذلك؟ كيف لي أن رى ل  "تُ  البشر عندها تبدأ بالبحث عن السبب:

درك من أواًل أن أ ساعدهم؟ علي  أن أومن ثم تسأل نفسك "كيف بوسعي  ود مساعدة نفسي."د يد العون لهم كما أمب رغبأ
لى تعاليم الحكمة.وهذا سيقودك بطبيعة الحال إتي هذه المعاناة." ين تأأ  

ن لم يمنحك هذا وإين تأتي هذه االشياء التعليم المتعلق بمعرفة من أالروحاني هو  الطريقياه الجانب الثالث الذي يمنحك إ
ن يعاني الناس أجمعون. ُيعقل أأن أعاني في حياتي وكيف  ُيعقل. كيف متكامالً  طريقاً الجانب فليس   

ا ما زلنا نشهد الحروب وما زلنا أتي، لقد حاولنا لوقت طويل لكننمن المحال أن أتخلص من المعاناة  إن لم أدرك من أين ت
على المعاناة الننا نجهل من  نعاني من االمراض وما زال الفقر يخيم على حياة الكثير من الناس. لم ندرك بعد كيف نقضي

قد الكل يشاطرها معاناتها فهذه المرأة التي فقدت طفلها والتي ادركت ان  أن نبحث في هذا االمر طبيعيمن ال. أين تأتي
بوذا ي وأضحت راهبة وفقًا للقصة وأصبحت أحد اتباع الروحان أول الطريقهي قد وضعت قدمها على ات لتوها وهبدأ

 وامتلكت البصيرة.

ر دو كانت الحقيقية مغايرة لذلك فمن النالتمنى . أتوقظنا محنةنكون بحاجة لمن غفلتنا حيان ولكي نستفيق في كثير من األ
على نفس  ن تحدث لنا جميعاً مل أني آمور تحدث لك. مثل هذه االًا جادًا وقد خال وفاضه من المحنن تجد ممارسجدًا أ

ًا يعانون ونقرأ أناس أن هناك نعلمفنحن بالنسبة لنا  ةغير حقيقي فمن الصعب أن نتيقظ الن المعاناةة المرأ يقظأالنهج الذي 
  شدته. ننا ال نعاني بما يكفي لنتذوق مرارة العناء و غير أ نا يعانون الصعاب ولعل جيرانيكابدون  ناس  عن أ

لحقت المحنة بنا . عل نا نستيقظ إن أتلك إن لم ُتجهز هذه المحنة علينانعيش تجربة المحنة عندما لربما نستيقظ من غفلتنا 
ونعين الجميع  معاناتناالحكمة ونتغلب على  ًا ومن ثم ربما نكتسبروحانياالذى لكن لم تقض علينا. وعندئذ ندخل مسارًا 

 الطريقمل تالروحاني لذلك يجب ان يش الطريقوالهدف وراء اتباع التونغ لين وهذا هوالهدف من على التغلب على معاناتهم 
 الروحاني على هذه العناصر الثالثة. 
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جدًا من  قليالً  اً ننا نادرا ما نجد العنصر الثالث لالسف فإن عددالروحانية العنصرين االولين إال أ نجد في الكثير من الطرق 
لمصدر  وأن تجد مفهومًا حقيقياً   رجاء العالمادر جدًا أن تجد الحكمة في كافة أفمن النالروحانية تشمل الحكمة  الطرق 

الروحانية لكننا ال نملك هذا النوع  . لدينا الكثير من الطرق قد الحكمة ألن عالمنا مليء بالمعاناةالمعاناة والمكابدة. نحن نفت
 من الحكمة فهو غاية في الندرة. 

في كل ما تقدم؟  التونغ لين ين يكمنألكن ُترى   

لبضعة التونغ لين  تحدث عنفها أنا هنا وسأال وهو التعاطف العنصر الثاني أالتونغ لين يالئم   ،من بين العناصر الثالثة
؟مارستهوتكم فما الذي سيضمن استمراركم بملى بيأيام لكن في النهاية ستعودون إ  

سيحدث ذهاب لمشاهدة االفالم؟ كيف البدال من والممارسة  تدريبترى ما الذي سيحفزكم بعد مغادرتكم هذا المكان على  ال 
 ذلك؟

ن تدرس ممارسًا أي أن تمارس بالفعل ال أ الروحاني حتى تغدو الطريقباتباع  دماً ن تمضي قُ معنى كلمة ممارس هو أ
فمن أجل ان تمارس عليك اوال ان تصبح زاهدًا وعندئذ سترغب بالممارسة النك بعد  الطريقفحسب. أنت لم تضع قدمك على 

  . سترغب بالتغلب على المعاناة

ن العناصر الثالثة تتشابك معا ين االول والثالث حيث ألكنه غير منعزل عن العنصر  يالئم هذا العنصرالتونغ لين ن لذلك فإ
ب على العنصر الثاني. بيد أن الطوال الوقت وفقًا للتعاليم  تركيز هنا ُمنص   

ذهاننا عندما نتحدث عن التعاطف؟فما الذي يتبادر ألما كنا نقوله نتابع  نضيف شيئًا يسيرًا عن التعاطف قبل أأود أن أ  

فربما ترى  إنه الشعور بالرغبة بمد يد العون لمن يكابد االلم ،لم فترغب بمساعدتهالتعاطف هو أن ترى شخصا يعتصره األ  
هو مستوى التعاطف.   فتود أن تعتني به. هذامريضاً  نساناً  فترغب بإطعامه أو ترى إجائعاً  نساناً إ  

 

بكثير من التعاطف      مستوى أسمىهي  ابوداسيت   Bodhichitta  

في متبصر  بوداحيث تعني صلها سنسكريتي وهي كلمة أ  تايوداسبوُيسمى بكثير من ذلك التعاطف  ستوى أسمىمهناك 
نما هي ل إنسان متبصر وإا وال عقليس عقل بوذ بيد أن المقصود العقل المتبصر الني رنها تعني العقل اي أ اسيتحين تعني 

ضحى غاية في الرقي.لدرجة أنه ال يشبه التعاطف حيث أنه قد أقدر عالي جدًا من التعاطف فهو سامي  مستوى على  

طعام نك كلما مارست أكثر تزداد لديك الرغبة بإهي مجرد البداية وهو شعور جميل أل  ميعنخص طعام شالرغبة في إ 
.مجرد الغذاء  كثر منمنحهم ما هو أالحكمة فستود  ذا كنت تتدرب علىوإالجوعى وعالج المرضى   
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و كم من الناس سؤال هعليك أن تستمر في إطعامهم لكن ال ؟ الخطوة التاليةهي جبة من الطعام فما فإذا قدمت لهم و  
نون م  ن تطعم؟ لذلك  فأن تعلمهم كيف يؤ الناس بمقدورك أوال حياتك فكم من نك ستطعمهم طن تطعم؟ إفرض أأبإمكانك 

قدم لهم الطعام. ن تُ هم من أهم خير لقوت    

ن يتعرضون لموقف يكونون فيه جوعى. إوكيف ال  ن تعلمهم كيف ال يشعرون بالجوع بتاتاً ولعل ما يفوق ذلك كله هو أ
وي االمر على ما هو أبعد حيث ينطن تطهو لهم طعامًا أن تقدم لهم وجبة من الطعام أو حتى أ مجرد بكثير من االمر اكبر

مهم كيف يجدون لهم مخرجًا منه.الجوع وتعل   ين يأتيمن أعليك ان تعرف  إذمن ذلك   

عرف ما السبيل للتخلص من معاناتي ومعاناة اآلخرين هي حالة العقل الذي يقول: "علي  أن أ تايسابودبناًء على ذلك فإن  
تطيع تحمل عناء اآلخرين سأنني ال أ بوداسيتامعنى  اهذ تمكن من ذلك."يغمض لي جفن حتى أعلى حد سواء ولن 

حتى أجد السيبل النهائها، أنا ال أعلم الكيفية بعد لكني سأعثر عليها وسأكتشفها."الراحة  وستجافيني  

للعثور على الطريقة التي  فعالً خرين  وتكرسها ة اآلدنك تهب حياتك لمساعذلك أ التعاطفن  عتلف تماماً مستوى مخ إن هذا
تنهي بها كاًل من معاناتهم ومعاناتك لذلك ينبغي عليك أن تتعلم كيف تنهي معاناتك وإال فلن تتمكن من تعليمهم كيف 

.معاناتهم من يتخلصون   

حاضر  وم المشاركةهفمف  نهاء معاناتهمأخذ على عاتقك إحتى ت معاناتكنهاء بيد أن الطرفة تكمن في أنك لن تتمكن من إ 
أن يجب ي سعداء أادة المطلقة حتى يكون كل من حولي التمتع بالسع يمكنني الدوما وال يمكنك الفصل بينك وبين االخرين ف

سويًا دومًا.  نكون   

عندها ستملك  تايالبوداستعاطف الى ا ستنقلك من المستوى العادي من التقنتها وأجدتههي ممارسة إذا ما أالتونغ لين 
ومعاناة االخرين هي ما تمنحك   معاناتي نهاءسبيل إ حة لمعرفةهذه الرغبة الجامهي سبب البصيرة.  البوداسيتاالن البصيرة 
  .البصيرة

ى عسفسي ان تعاطفك كبيراً ذلك في هذه الحياة الدنيا. إذا ك ن يحدثممارسة حتى تغدو ذو بصيرة ونأمل أومن ثم تستمر بال
حرز ن ومن ثم نث نحن اآليمن ح اليك وبالتالي فنحن نبدأللوصول اليك بسبب هذا التعاطف الذي سيجذبهم  االساتذة

هناك أحد التعاليم المعروفة لالستاذ شانتي ديفا القائل:التقدم.     

كثر كلما أتقنت ما تعمل"لما مارست أكفعليه "ال يمكن أن يستعصي عليك شيء إذا ما تدربت   

من تعاطف إذا ما مارسته لفترة من الز بقدر كبير من التشعر ت قادرا على الوصول الى هذا المستوى من التعاطف فسإذا كن
ن يسمو ويرتقي وما عليك اال ان تستمر بالتدريب.ما سمى لديك التعاطف أكثر فالبد أكثر كلوكلما مارست أ  

تجلب السعادة للعالم. ليس عليك  ن تمارس النك بذلكأ. عليك االمر مرهون بكن بيد أ قوم بالممارسة تعلم كيف ننوهنا س
ن تخبر مجبرًا أ نك لستكما أال ان تمارس وسيتحول عالمك تلقائيًا. أن تتقدم باعتراض سياسي أو وثيقة سياسية ما عليك إ
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إياك فقط إذا كانوا مهتمين،  ظهروا االهتمام فال بأس ان تخبرهم واطلب منهم التدرب معك لكنال بالطبع إذا أأحدًا بما تعمل إ
.اً روحاني اً نهم يبدون اهتماميهم فقط دعهم يتدربوا إذا الحظت أتضغط عل أن  

هي سمو ورقي التعاطف. تايوداسب  

:تايالبوداسلى مستوى التعاطف إساسييان ليسمو هذا هناك أسلوبان أ  

ولن نقوم بالتدرب عليه هنا.المنهج ذو الخطوات السبع  ُيطلق على االول-1  

التونغ ن وهذا أحد التعاليم القائمة بحد ذاتها ولن نقوم به هنا أيضًا بيد أتبادل الذات في االخر ُيطلق على الثاني منهج  -2
خرين دل ذاتك في اآلناك مستويات من تبا. هعمتعاليم األجزء من أحد الجزء  منه. وبالتالي فنحن نقوم بممارسة لين 

  ها بإيجاز هنا.وسأتحدث عن

ذاتك في االخرينثالث مستويات من تبادل   

حيث تتعلم االنتباه لما يحتاجون وذلك المستوى االول من تبادل ذاتك في االخرين هو بمثابة مراقبة ما يحتاجه الناس -1
ففي ين ينظرون؟ ترى هل ينظرون للطعام؟ الى أو رى عالم تقع عيونهم لدى دخولهم الغرفة؟ تُ  .كونك تحبهم فتتابعهم عيونك

انهم يطالعون النافذة فتسارع لفتح  ف الهواء؟ وحينئذ تشغل المكيف أمينظرون الى مكي أنهمهذه الحالة تقدم لهم الطعام أم 
 النافذة. 

بهم وهذا هو المستوى االول وهو أنك  التعامل مع االخرين وكيف تعتنينسانًا مرهف االحساس في إنك تتعلم كيف تغدو إ
ترة من ذا ما مارسته لفياه. هذا هو أحد المستويات وإن ثم تحاول منحهم إوم هنك تنتبه لما يريدونتتبادل ذاتك معهم ذلك أ

نه تدريب يستغرق الكثير الكثير من الوقت. في الواقع إ ،الزمن فستتقنه  

 

ترى ما معنى ذلك؟ أعني هل بوسعي أن لكن جسامهم ستتعلم كيف تتبادل جسمك مع أكن من المستوى االول عندما تتم-2
عقلك نك تستطيع فعل ذلك في مخيلتك. ضع أمتلك جسم شخص آخر بدال من جسمي؟ ليتني أستطيع لكني ال اقدر غير أ

فما  ولو كان عقل الشخص االخر في جسميفما الذي سيرغب به هذا العقل  في جسمه خر وفكر لو كان عقليفي جسم آ
جدًا حيث يقوم على محاولة التفكير فيما يفكر فيه الطرف االخر ومن  ي. إنه مستوى ساموتصرف وفقًا لذلكالذي سيريده 

وبين االخر.  جز بينيثم العمل على تحقيقه وهذا مستوى راقي جدًا من التعاطف كونه يزيل شيئًا من الحوا  

رغب بما يرغب به سأدرب نفسي على ان أ كالما أريد  وذاك ما يريد. وهذا من اآلن فصاعدًا لم يعد االخر هناك وانا هنا 
حادي الجانب وغير مشروط.ليس على الطرف اآلخر أن يقوم بشيء بالمقابل حيث أن االمر أو  االخر  
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نك واحد مع اآلخر وتتماهى نفسك على أ عر فوتُ ن تتعلم كيف تزيل نهائيا الحاجز بينك وبين االخر المستوى الثاث هو أ-3
نه في غاية الجمال. تقوم االمهات بهذا االمر تلقائيًا. عندما تنجب االم بيد أمر من الصعوبة بمكان ممارسته معه وهذا أ

. فحسبطفالها نحو ألى حد ما إ هويتم توجيه االمر قًا يختفينها تعتني بنفسها والحلطفل فإنها تعتني به تلقائيًا وكأا  

التدرب معنا في ونتيجة لذلك فإننا كلما أوالسمو في االحسان  غايةً مكننا تعلم طريقة عمل ذلك مع كافة الناس فسنصبح إذا أ
حببت الناس اكثر كلما افترش أحياتنا ويجد طريقه الينا فكلما  الحب والتعاطف على هذا النحو فسيملؤ الحب والتعاطف على

وإذا ما سألت نفسك "لم ال  .بب كلما حصدت الحُ فكلما زرعت الحُ اس ولعل االمر يبدو تناقضيًا ي الننوكلما احبالحب طريقك 
قابل وذلك سيحدث تلقائيًا.مخرين وسيحبونك بالمشاعر الحب لآل أحد ومن سيحبني؟" فما عليك إال أن تبدأ ببث يحبني  

 

 

 

 

 

  

  


