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 تأمل التونغ لين
 حلقة دراسية تقودها

 هال-الما دفوراال

 وفقًا لتعاليم

 غيشة مايكل روش

٢٠٠٨الرنكا، قبرص، يونيو)حزيران(   

 ٢الدرس 

  (تأمل اإلمتنان)

إضافةً إلى  اليسير من التأمل في التونغ لين  كما قمنا بالقدرسنتحدث قليالً عن فوائد هذه الممارسة فقد كان لنا تجربة واحدة 

 منا ببعض التأمل خالل اليوغا.ياق

شياء األ تتنفس وتتخيل" كأن هذه الممارسة في غاية القوة حيث تبدو بسيطة جداً فقد تبدو وكأن وادركلذلك يتوجب عليكم أن ت

 فحسب" بيد أنها قوية جداً جداً جداً.

 :لقد سمعني الموجودون هنا وأنا أسرد هذه القصة

وهو شاب استرالي ويسرد قصة حدثت معه ذات يوم حيث كان Diamond Mountain لدي صديق من دياموند ماونتن 

جميع أنه تأثر بالزفاف غير أنه كان وراح يبكي وظن ال  عيناه تؤلماهت وخالل الزفاف بدأ يحضر زفاف كونه اشبين العريس

حيث تبين أنه يعاني من فيروس نادر للغاية يصاب به عدد قليل  المشفىيتألم ويبكي حيث كانت عيناه تؤلماه وأخيراً ذهب إلى 

يؤدي إلى الوفاة وكان العالج فقد  قاتالً يعلم االطباء الكثير عن كيفية عالجه ذلك أن الفيروس كان جداً من الناس كل عام وال 

 أجل سينقذ حياتك بيد أنه سيسبب لك العمى.  ،الوحيد الذي يعلمه االطباء يسبب العمى

ومن ثم قام بالتواصل مع أساتذة الالما عن طريق أحد االصدقاء وبالتالي قدموا له ذلك العالج الذي ترتب عليه فقده لبصره 

د اآلن بصره بالكامل وقد إستعا سكرات الموتقدم عليه االنسان وهو في ين الذي ي  خاص من التونغ ل بنوعوأخبروه أن يقوم 

 زة التي لم يشاهدوا مثلها في حياتهم قط.لمعجتى كافة األطباء لمشاهدة هذه اوأ

صميمه  وقد تأصلت هذه الممارسة فيمعركة عصيبة مع تهديد خطير لحياته ولبصره، أليس كذلك؟  خاض فقد إنه شخص رائع

 ذ ذلك الوقت حدثت له أمور مذهلة.منوبالكامل 

 .ومثال ةوبالتالي فإنه يمثل قدو

من شفائه حيث كان يعاني من السرطان  ميؤوساً قصة شخص كان مريضاً   Zopa Rinpoche زوبا رينبوش الالمايروي 

مارسة التونغ لين وبعد م ضي عام عاد مجدداً فعاد أدراجه وبدأ بماألطباء من عالجه فأخبره الالما أن يمارس التونغ لين  ويئس

  .وقد تعافى من السرطان ولم يكن هناك أي أثر لهذا المرض

 ؟"  ه الالما زوبا: "هل تدربتفسأل

 ." تدربت ،فأجاب: "نعم
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 "كل يوم"

 "أجل كل يوم"

 "وكم من الوقت تمرنت؟"

 دقائق." أربع"

واألمر األكثر أهمية هو نيتك لقد كان هذا هو المعدل فقد أدرك االمر وهو أنك إن تمرنت فالممارسة قوية جداً أربع دقائق يومياً! 

من تخليص اآلخرين من  ص من معاناتك لتتمكن بدوركتتخل وراء ما تقوم به فإن كان الحافز والنية وراء قيامك بالتمرين هو أن

أمكنك وراءك فهذه هي قوة النية لذلك فإن  أجمعمعاناتهم فإن القوة الكامنة وراء تلك الممارسة ال حد لها حيث تقف قوة العالم 

 فتلك ممارسة قوية للغاية. ستوى من العزمهذا الملالوصول 

 لكن لربما من الواجب أن يسردوا قصصهم بأنفسهم.ولدينا هنا األمثلة الخاصة بنا 

 

 في قلوبنا  لكامناالحلم 

أفالم  ا كما أنهان الناس يحبونهوسوبرمان ذلك أننا نرغب بتحقيقه فكلنا يذهب ليشاهد أفالم طرزان نملك جميعاً هذا الحلم كما أ

ً وكان  Ironmanرجل الحديدي لفالم وهو اهذه األ وقد تابعنا أحدثناجحة دوماً   ☺فيلم الرجل الحديدي؟  مهل تابعت ☺جداً  مسليا

سلية فضالً عن أنها أفالم مذهلة أما اآلن فأنا انظر إليها على نحو مختلف تماماً وأراها من منظار مغاير جداً كما أنها أُعدت بنجاح وهي م

 للغاية.

 كافةليد العون  الحلم في قلوبهم وهو أنهم سيمدونألن الجميع يملك هذا لكن ت رى لماذا يذهب الناس لمشاهدة مثل هذه األفالم؟ 

نهم قادرون فالكل يملك هذا الحلم في أعماق فؤاده بيد أنهم أحياناً ييأسون منه ويفقدون األمل في تحقيقه ألنهم ال يعتقدون أ الناس

ن أفعله حيال كل هذا األلم وهذه المعاناة؟"  لكننا جميعاً نملك ستطيع أير من األلم والمعاناة فما الذي أ. "هناك القدر الكبعلى ذلك

فكلنا يملك  إذاً  ،دوماً ألنها تجني األرباحفالم دوماً وسيكون هناك الكثير منها قنا وهذا هوالسبب في نجاح هذه األأعماذلك في 

 يملكونه قبل أن يتنازلوا عنه، أليس كذلك؟قطعاً أن األطفال  إضافةً إلى عنا هذا الحلم في قلبهخفي جميا النوع من الحلم كما ي  هذ

لتحقيق  فإذا ولدت كإنسان فإنك كإنسان ال تملك المهارات الالزمة لكننا ال نولد ونحن نملك المهارات الالزمة لتحقيق هذا الحلم 

 تقوم علىن هذه الممارسة د أالرجل الحديدي بيتتخيل أليس كذلك؟ أي أنه لك أن  كافة الناس هذا الحلم فليس بمقدورك أن تنقذ

 فسك لتصل إلى هذا المستوى.ن روبإمكانك أن تطأنه 

 الكوننقاذ هذا الشخص الذي يمكنه إ ك أن تغدومكانإوب خارق للقدرات البشريةن تطور نفسك لتصل لمستوى بإمكانك أ

 منذ وقت طويل عندما كانوا أطفاالً.  ساخرينفقد أصبحوا  اتصديقهمعظم الناس ب ال يرغب عظيمة طريقة وهذه بأجمعه

، ال تكن تدخلت وأخبرتهم  قائلة: "كال ليس بإمكانك القيام بذلك األمتحقيق ذلك لكن وا وهم في عمر معين أن بإمكانهم لقد شعر

إن لم نعتقد ألنه عندئذ ساخرين في مرحلة معينة وتلك مرحلة حزينة  توقف عن أحالم اليقظة." فاستسلموا حينئذ. نصبحسخيفاً، 

 .كن من القيام به وسيصبح تحقيقه محض محاللك فلن نتمجازمين أن بإمكاننا القيام بذ

ث نحن اآلن أو لربما من مستوى أدنى ومن من حي كان قد بدأحصل على البصيرة كل بوذا نا إدراكه هو أن ما يتوجب علي

فإن كنت تعلم مايتوجب عليك القيام به وإن حصلت على توجيه جيد وإذا تم تعليمك  األمر تحقيق ذلك خالل الممارسة بإمكانك

كيف تجمع النوع الجيد من الكرمة وكيف تتوقف عن جمع النوع الرديء من الكرمة فبالطبع يمكنك تحقيق ذلك ال سيما إذا ما 

 في حياتنا.  ةاً التي تمكننا من تحقيق ذلك مر  األكثر تقدم األساليبتعلمت في مرحلة معينة 
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ن األمر بيد أبالطبع يتوجب عليك العمل بجد وكد اآلن فاألمر ال يتحقق بسهولة فلو كان األمر بسيطاً المتلك الجميع البصيرة  

 أجل إنه ممكن. ،ممكن

ي أنه ال "وياله هذا أمر صعب أع سنوات فقط وشعرت وقتها بدأت هذه الممارسة منذ بض حين ،و أكرر ذلك باستمرار ،أذكر

يع المرء القيام : "كيف يستطووقفت هناك  شكوكي حاملةً 1 لرينبوش إلنه محض محال." ومن ثم أتيتيمكنني القيام بذلك 

فقد تمكن أناس من القيام بذلك حتى خالل ثالث  ،فرد قائالً: "بالطبع يمكنك القيام بذلك! بالطبع يمكنك القيام بذلك بذلك؟"

 سنوات!" 

وإذا كانت الكرمة الخاصة بك في أقصى حدودها فإذا اجتمعت جميعاً بإمكانك القيام بذلك حتى  اً ممتازي أنه إذا كان حظك أ

جود هنا يمكنه ن كل شخص موفبالطبع يمكنك القيام بذلك كما أ بالفعل لذلك ثالث سنوات. هؤالء أشخاص موجودون خالل

 .القيام بذلك

ن الحيوانات ال يمكنها القيام بذلك في هذه الحياة ك في هذه الحياة الدنيا كما ألن معاقين ال يمكنهم القيام بذيولدو الذينشخاص األ

ن قيق ذلك فما عليك إال أأجل بمقدورك تح ،حالياً فبإمكانك القيام بذلك ماتملكه عقل الذانلكن إذا ما ولدت مالكاً للجسم والالدنيا 

 قلبك فأنت تنمي قلبك. وتنميمستعداً لتعمل بجد  كيف تحصل على التوجية الحسن وتكونتدرك ماهيتها وكيفية القيام بها و

 

مون تعاطفهم للمستوى لها فهم ين  ستطيعون تحماطفهم، ألنهم يرون المعاناة وال يبسبب تع لماذا يعمل المرء بجد واجتهاد؟ ف 

 ن المعاناة أكبر بكثير من الصعوبة.يستطيعون فيه تحمل المعاناة ذلك أذي ال ال

صوا الناس أجمعين من المعاناة ولي خل  هذه بالتخلص من  للبدءمن الجهد الذي يحتاجونه  أكثرمنفرالعيش مع المعاناة  ،بالنسبة لهمف

 فهم مستعدون للعمل بجد.المعاناة لذلك 

ية أخرى ترى تحمل ثانفيه  يعستطا الحقيقية، المستوى الذي ال ت، البوداسيتالبوداسيتاوهذا هو المستوى الذي تحصل فيه على 

 وتعني كلمة سمسارا العالم الذي يزخر بالمعاناة.  Samsara السمسارا مرحلة  فيها شخصاً في

 

 قوة الممارسة 

مها على المأل وهذا لم يكن الوضع عل  نها تمتزج به فعلى الصعيد األول سن  لى هذا الطريق. إمثالية لتقودك إإذاً فإن هذه الممارسة 

ية قبل مئات السنين ألنها كانت متقدمة للغاية وألنها تعارض فطرتنا بتحمل معاناة اآلخرين من قبل ذلك أالسائد  نها كانت سر 

فهي ضد فطرتنا وسيتجاهلها الكثير  معاناة شخص آخر لذلك ال نرغب بتحملتخلص من معاناتنا الشخصية وفكل ما ننشده هو ال

 و سيستخفون بالممارسة.ن الناس أو سيقولون أشياَء سيئة أم

في التبت كان شخص يمارسها بعد تلقيه تعليمات بالسر دَرس كانت الممارسة ت   وعندمانه قبل مئات السنين أن ما حصل هو أ دبي

وفي ذلك الوقت لم يكن هناك عالج لمرض الجذام وعندما شاهد الالما ذلك فكر في  ض الجذام مرمن الالما ومن ثم تعافى من 

 علن.بقاؤها سراً من اآلن فصاعداً" وبالتالي راحوا يعلمونها في اليمكنني إ نفسه: "هذه الممارسة قوية للغاية وال

على عناصر سرية عديدة موجودة في  تنطويلذلك فإنها ممارسة قوية جداً جداً جداً فضالً عن كونها أضحت علنية اآلن لكنها 

 داخلها.

 

                                                             
ْهال استلمت تعليم مباشر على مدار  وراڤ، معلم تبيتي عظيم ، منه الما د٢٠٠٤-١٩٢١كين رنبوتشي غيشي لوبسانغ ثارتشين  1

 سنين، لحين وفاته.
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قمت  فإذا ن معه لبعض الوقتشخصاً كما فعلنا هذا الصباح وتمر   دج  . نظر إليها ببساطةإوبإمكانك أن تجعلها بسيطة بالفعل. 

  ت نمي ذلك.علمك كيف التحول وبعدئذ سن  هذا عر بشث تحول وستدشهر فسيح بذلك كل يوم لبعض الوقت ولمدة

ن تقوم عليك أن تجلس على وسائدك وعليك أ نه بإمكانك تغيير واقعك وأنت تجلس على وسائدك لكن بالطبعتقوم الفرضية على أ

فستغدو إنساناً مختلفاً وستدرك معنى البصيرة وإذا ما تدربت بانتظام دون أن يمر يوم بذلك يومياً وإذا قمت بذلك لمدة ستة أشهر 

 دون التمرين فستدرك ذلك.

 لحقيقياتنمية الحب 

ننا ال نعلم كيق نحب بالفعل. أل ؟ضيف مالحظة واحدة فقط قبل أن ننتقل إلى النص. ت رى لماذا هذه الممارسة قوية جداً أود أن أ

معنى الحب الحقيقي  ألننا ال نفهم حقاً من  نحن حقاً ال ندركاء حول موضوع الحب. منا خالل استراحة العشناقش البعض ت لقد

ما  ناعلى الحب الحقيقي أي أن قوىنفلن وبالتالي فطالما سيطر هذا الجهل العميق على عقولنا دونما فهم  نحن ومن الذين نحبهم

 الذي يفهم ويدرك. Boddhisatva بوديساتفازلنا نفتقر للحب االسمى مقارنةً بمحبة 

: "دقيقية من الحب الحقيقي لشخص آخر، شخص تفهمه، أكثر من منح ثالث أن لكثير من أساتذة الالماي قال وقد سمعت ذلك من ا

كما أن هذا في الحقيقة  وهذا أمر نادر للغايةمئة ألف وعاء من الهبات لكل اساتذة البوذا الموجودين على وجه المعمورة." 

 موجود في الكتب المقدسة وينطوي على المقارنة. 

التي  ت من حيث أنت وبالقدراتفحتى لو قمت بذلك اآلن وبدأ وبالتاليفي هذا التأمل  كبيرعمق هذا الحب بلذلك فأنت تنمي 

 ن األمر بهذه البساطة.حد يمكنك أن تصل كما أل ألي ن تتخيسيكبر وينمو وال يمكنك أوكلما مارست  تملكها فسينمو ويزدهر

شيء كل ما عليك هو أن تجلس  الضروري أن تملك أيت بحاجة ألن تستثمر أي أموال، وليس من لست بحاجة ألي شيء ولس

ك وتتمرن على الحب، هذه هي الممارسة. ما عليك إال أن تغمض عيني ☺نك لست بحاجة للوسائد. إجلس على كرسي حتى أ

 وستتحقق االمور، ستتدفق الحكمة داخلك، ستتدفق داخلك.  Chakra شكراتالوستفتح الممارسة قلبك وستفتح هذه 

قت حياتك بالمزيد من شرأكلما  أكثر يت قدرتك على الحبمسبقاً، فكرمة الحب تعني أنه كلما أحببت أكثر وكلما نم   وكما قلنا

 الحب أينما ذهبت. سيكتنفكالحب و

  

  ةصحيح يجاد رؤيةإ

الرؤية ممارسة  أن الكرمة المتالك رؤية صحيحة هي رؤيةً صحيحةً أال وهي الحكمة التي تدرك وبالمثل، عليك أن ت نمي

عقلي مخطيء طوال الوقت." وهذا صحيح  : "حسناً لدي عقل جاهل لذلك فإنلونون الناس يقالصحيحة وبالتالي فنظرأ أل

. وكيف نحن ال نفهم الواقع .طوال الوقت ونمخطئحتى نرى الفراغ مباشرة فإننا ة طوال الوقت، طوال الوقت ئخطفعقولنا م  

 نه سؤال جيد.غاية كما أل. إنه سؤال مشهور ل☺على خطأ طوال الوقت أن يتوصل للحقيقية؟ ألنه مخطيء طوال الوقت  لعقل  

م على ذلك مثاالً جميالً: قد  : " أنت محق. سؤالك صحيح ومع ذلك تستطيع ذلك." وي   Shantideva  ديفا ستاذ شانتيقال األ

وال وجود ألي "لنقل أنك تحلم وفي الحلم رأيت طفالً ومات الطفل في الحلم فحزنك في الحلم سيكون حقيقياً بينما األمر كله خيال 

الفعلية  محدق بك وتشعر بخوف حقيقي، أليس كذلك؟ وتظهر عليك أعراض الخوف ن خطراً ماة أن تراودك فكريمكن أ .طفل

فعى في المر مجرد خيال فقد اعتقدت أنها أن اال وجود لهذا الخطرعلى االطالق وأنه غم من أنك قد تكتشف الحقاً أعلى الر

 الوقت الذي كان فيه حبالً."

لذلك فمن خالل ممارسة الرؤية الصحيحة  ومن خالل التعلم  ن العقل مخطيءا الوصول لالدراك على الرغم من أيمكننأجل، 

ً س تنقوم به غداً األمر الذي سنوهو عن الفراغ والرؤية الصيحية . تمنح الكرمة المتعلقة مي الرؤية الصحيحة بالتدريج شيئاً فشيئا
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لكن  أنك قد ال تدركه اليوم دوم بيالمزيد من الحكمة فأنت تزرع البذور اليوم وتحاول ادراك مغزاها اليبدراسة هذه االشياء 

تملك الفطنة وال سبمجرد محاولتك فهمه اليوم فستتوصل لذلك يوما  ما ذلك أن البذور الكرمية تستغرق وقتاً لتنضج ويوماً ما 

ى هذا النحو وهكذا تعمل الكرمة عل فترة من الزمنترتبط تلك الفطنة مباشرة بما صنعته قبلها بدقيقة ألنها تتعلق بما قمت به قبل 

 الخفي.

  .جداً بعيدة  أماكنحقاً غ وستبل   ☺ ن تجلس وتمارس التونغ ليننه ال داعي ألن تكون عبقريا  فما عليك إال أالخالصة أ

 فوائد ممارسة التعاطف

يرى الفراغ نه كان بمعنى أ ذو درايةوقد كان إنساناً وهو حكيم رائع جدا    Arya Nagarjuna'sها هي قائمة آريا نجرجونا 

 التالي:من الممارسة، ممارسة التعاطف على النحو  مباشرةً وألف كتباً جميلة عن الحكمة ويدرج فوائد هذا النوع

 يقول: 

نك تتمرن على جعل وذلك ألستغدو سعيداً طوال الوقت  نكالممارسة فإن النتيجة االولى هي أإذا ما جلست وقمت بهذه  -1

ك الكرمة في عقلك وعندما تنضج فسيزرع ذل نيتك قوية وصادقةفإذا كانت  يكفيوهذا في مخيلتك اآلخرين سعداء 

ستغدو أكثر وأكثر سعادة وبالمحصلة  ،فترة من الزمنحيث أن االمر ال يحدث فوراً لكن بعد  ،ه الكرمة بعد حينهذ

 النهائية ستغدو سعيداً طوال الوقت.

 جيهك.ئكة التي ستنجذب إليك وستبدأ بتوومن ثم يقول ستنجذب االرواح الصالحة إليك مثل المال -2

 ستصبح قوياً جداً بالنسبة لهم. ☺ستبتعد عنك االرواح الشريرة النك   -3

  Bodhisattvas سوديساتفاوب اسيساعدك بوذ -4

العون للجميع؟ بالتأكيد هم يقدمون العون للجميع فهم يحاولون تقديم المساعدة للجميع فهذا كل  بودا وبوديساتفاسم قد  لكن أال ي  

 .قدرويحاولون مساعدة الجميع بيد أنه ال يمكن مساعدة كافة الناس بنفس ال كل الناسإنهم يحبون ما يقومون به. 

بالشمس المشرقة حيث تشرق الشمس على كافة الناس وبالتساوي لكن إن كنت تقف   ه كل من بوذا وبوديساتفاسب  أحياناً ي شَ 

ً  ست مشرقة فإن لممن رؤية الشمس ليس ألن الشمس لي خلف الجبل فلن تتمكن فلن يتمكنوا من مساعدتك حقاً.  يكن قلبك مشرعا

نت قلبك بيد أن ذلك لن يحدث حتى تفتح أ بكن العثور على سبل لفتح قلويمكنهم المحاولة وهم يحاولون بالفعل، إنهم يحاول

باالتجاه  فالشخص الذي يفتح قلبه ويمارس البوداسيتا والتعاطف يتملكه هذا الشعور وكأن الكون بأكمله يقف خلفه ويدفعك

كل الصحيح وينجح العون. وتبدأ االمور توضع في نصابها  مون لكالتجاه الصحيح ويقد  ن كل الناس يوجهونك لالصحيح، إ

 ء بفضل حبك وتعاطفك.شي

 وستتغير بيئتك -5

إلى ذلك المطعم  عن تواجدها في نيويورك وذهابها تصفه خالل العشاء  Raziaل الذي كانت رازيا دعوني أقدم لكم هذا المثا

فهي تطهو الطعام وتقدمه الطعام النباتي الممتاز. أنتم ال تعرفون رازيا إال أنها تقدم الطعام للجميع طوال الوقت يل حيث الجم

ة المتعلقة بالمطاعم السيئة." فقي حياتها، تظهر كافة المطاعم أوريت: "إنها تقضي على الكرم فقالتلكافة الناس طوال الوقت 

 .سيء مطعملى . إنها ال تستطيع الذهاب ا ☺الجيدة 

حيث ستتغير بيئتك وسيبدو لك أن المطعم جيد لكن ت رى من الذي صنع المطعم؟ أنت  وهذا هو المبدأ الذي تعمل الكرمة وفقاً له 

 نحلقة الناس الذيستزداد حيث هذا االمر بالتدريج موجود فحسب فأنت من صنعه وسيحدث أنه على من صنعته حيث أنه يبدو 

بالتدريج. كما ستكبر قدرتك على المحبة بالتدريج فإذا يكنون لك المحبة و يظهرون لك االحترم  سينجذبون إليك والناس الذين 

 قة مختلفة فسيتغير ذلك كما ستتغير قدرتك على الحب.يطفال بطرمعينة وتحب غيرهم من األ ةءك بطريقكنت تحب أبنا
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االطالق فضالً عن كونها طريقة بسيطة للتدرب ولها تأثير عميق جداً على عقلك  لذلك فهذه الممارسة ال تكلفك شيئاً على

 الباطن، تأثير عميق للغاية.

 

 ً  ؟من أين تأتي السعادة حقا

حيث تتحدث عن الفوائد التي ذكرتها للتو فهذه الفوائد  11الصفحة  ،ومها للقراءةن لوحدكم المادة التي تسلمتوستقرؤ واآلن

"التفكر الرابع"  حيث يظهر فيها 14قرأ صفحة نكم قراءتها الحقاً لكننا اآلن سنمدرجة هنا إضافةً إلى المزيد من الفوائد فبإمكا

 لذا دعونا نلقي نظرة عليها. 

  الماساتذة الهبة ألهذا نص ويطلق عليه إسم  

  Chupaالالما تشوبا 

 الما تشوباقولوا 

الما تشوبا. إنها ممارسة مشهورة للغاية، لديكم هنا أجزاء مأخوذة من هناك وهي جميلة جداً وقوية جداً لذلك فسوف نتطرق 

 لذلك الليلة بعض الشيء ومن ثم سنكمل غداً.

 .البانتشن نأول الما مكتبه  من كتب هذا؟ لقد 

 تشوبا ويعني هبة لالما.اسم الكتاب الما 

 Lobsang Choeki Gyaltsen وبسانغ تشويكي غايلستنلبالكامل كان اسم أول الما من البانتشن 

ن الناس ئياً في التبت في ذلك الوقت ذلك أعاماً وهذا كان أمراً استثنا 92أي انه عاش  1662و 1570حيث عاش في الفترة بين 

طالبه قبله، كلهم جميعاً. هل عاماً وتوفي كافة  92لذي عاش هو لخمسين في الوقت اكانت تتراوح أعمارهم بين االربعين وا

 بوسعك أن تتخيل ذلك؟ لقد أنشأ الجيل الثاني وكلهم توفوا قبله. 

الما  أن أضحى ذو بصيرة عاد ليكون أولومعنى ذلك أنه حصل على البصيرة في حياة سابقة. وبعد   Tulku تولكو عد وكان ي  

شعراً في قمة ثير من الكتابات فضالً عن أنه كان شاعراً رائعاً حيث ألف الك وقد خل فمن البانتشن وهو أستاذ مذهل جداً. 

 من النص. مقتطفاتوبا وهذه النص، الالما تش وهو من كتب هذاالبصيرة الروعة، شعر تملؤه 

 دعونا اذا نقرأ البيت االول من االبيات المرفقة

 مهما تضاءل قدرها معاناةليس ثمة شخص يتمنى ال

 ة  من السعاد البتة يرتويال أحد 

  فرق قول لنفسي أال أل رجوك امنحني بركتك أ

 ي أن أستمتع بإسعادهم منعل  : خريناآل ي وبينبين 

ستهل كالمه بالقول أن الستاذه الالما فهو ي يتوسلستاذه الالما، إنه يات؟ أستاذه الالما، إنه يتحدث ألبت رى من يخاطب بهذه األ

سماؤهم وال جنسهم وال جنسيتهم وال يهم حتى إذا ما كانوا ن مخلوق وآخر وال يهم في ذلك ال أفرق بي فالينشد السعادة الكل 

ً لهذا المنطق فنحن متساوون فكلنا يرغب بالسعادة وال نريد أن يحل بنا اي قدر  بشراً أم ال فكل المخلوقات تنشد السعادة وفقا

 قائال :ما اللم والمعاناة وهذا هو شأن كل المخلوقات لذا فهو يتوسل لالما، أستاذه القل  من األ ا مهم
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 نفسي ل رجوك إمنحني بركتك القولأ

 خرين أال فرق بيني وبين اآل 

 

 فسعادتي ليست أهم من سعادتهم 

 فليس هناك فرق 

 كما يضيف قائالً:

 لمني أن استمتع بإسعادهم ع  

ً هم، أليس كذلك؟ الجميع يرغب ن هناك قاعدة األغلبية، أليس كذلك؟ لكن من األغلبية؟ ومن األوذلك أل كثر؟ أنا أم هم؟ حسنا

تمكن من تحقيق لالما ليمنحه بركته ليلكثر عدداً. إنه يتوسل دتي أم سعادتهم؟  سعادتهم ألنهم أسعا بالسعادة لكن سعادة من أهم

ال نتمكن من  بالذاتالسبب  ولهذان االمر ال يبدو مألوفاً بالنسبة لنا فنحن نميل لالعتناء بأنفسنا شخص آخر ألهذه المتعة بإسعاد 

 يجاد السعادة.إ

 ن السعادة ألعنا  أعرضتهو السبب أننا كلما حاولنا أن نكون سعداء كلما بالذات وهذا 

 .أهمية سعادهم ليس أقل أهمية من سعادتي ولربما تكون أكثرالطريق إلى السعادة هو جعل اآلخرين سعداء فالعمل على إ

الفعلي الذي يجعلنا تعساء هو محاولتنا إلسعاد فالسبب  تعساءوبالتالي فإنها تعمل على نحو معاكس للسبب الحقيقي الذي يجعلنا 

 وبالتالي فإن البيت االول يمثل ترياق فوري لهذا الميل وهذا أمر قوي للغاية. .أنفسنا فحسب

 أما البيت الثاني فيقول

 بنفسي فحسب  االستئثار الكامن فين هذا المرض المزمن ساعدني الدرك أ

 المعاناة التي أود تفاديها ُجللي  يجلبالذي  و السبب الرئيسيه

وهذا هو سبب معاناتي لذا نا فحسب سعيداً سبب الذي يجلب لي المعاناة التي أمقتها هو أمنيتي أن أكون أوهذا ما قلناه للتو فال

 فإنه تعبير عن جهلنا. 

 "حسناً أنا أعاني 

 ال أعاني أحاول أ

 أحاول االعتناء بنفسي 

 ال أملك المال 

 الحصول على المزيد من المال،"أحاول 

 حصل على المزيد من المال ولهذا السبب بالذات لن أ

 المزيد من المال؟ حيث كيف سأحصل على
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 خرين يملكون المزيد من المال وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ال تفشل.علي  أن أتأكد أن اآل

فشل أحيانا  أخرى بيد أن نجاحها من فشلها سيكون حصيلة للكرمة عتناء بنفسي فقد تفلح أحياناً وتأما الطريقة الثانية وهي اإل

 المتعلقة بالماضي.  

ة واحدة وإنما بإستمرار ب   ى المال ة أن أساعد غيري من الناس على الحصول علني  وفي المقابل، فإذا عملت باستمرار ليس مر 

كون سعيداً. أن أ ال بد، سعيداً  فسأكونسعاد اآلخرين باستمرار على إى المال. إذا عملت ن أحصل علعلى سبيل المثال فال بد أ

ً جيد طوال الوقت، سيسأجد الطعام ال فال بدإذا ما قدمت الطعام للناس باستمرار  وهذا هو المبدأ الذي تعمل  ☺كون ذلك حتميا

 الكرمة وفقاً له.

 كبر األ الشر

 إنه يقول التالي:

 بنفسي فحسب  اإلستئثارالكامن في ن هذا المرض المزمن ساعدني الدرك أ

 فاديهاالمعاناة التي أود ت ُجللي  يجلبالذي السبب الرئيسي  هو

 ومن ثم يكمل بالقول:

 م كيف أزدري وبعدها أتعل  فيها  تك أللقي باللوم على الجاني الحقيقي كأرجوك إمنحني بر

  بها خاصة   حقيقية   طبيعة لهاأن األشياء ب اإلعتقاد وهو، النهايةفي وكيف أحطمه  كبراأل الشرهذا 

 حقيقية نوعاُ ماطبيعة لها هنا يقول: 

 . إنه شخص قوي جداً وكل كتاباته على هذا النحو. ☺ساسي بالفعل تعلمنا التعليم األ إذاً ففي بيتين من الشعر

 إنه يقول:

 كرجوك إمنحني بركتأ

 لكن لمن يتوسل؟ الستاذه الالما. 

 اذي الالماتسأ  

   فيها  تك أللقي باللوم على الجاني الحقيقيكأرجوك إمنحني بر

  في النهايةوكيف أحطمه  كبراأل الشروبعدها أتعل م كيف أزدري هذا 

 بها خاصة   حقيقية   طبيعة لهاأن األشياء  اإلعتقلد وهو

 األكبر؟ إنه يقول الشرهو  ماإذاً 

 هاء نفسلقامن ت االعتقاد أن االشياء لها شيء من الطبيعة

نفسي ولربما أكثر." إذاً فقد كان ب أعتنيآلخرين كما اب أعتنيإنه مختلف عما قلنا سابقاً حيث قال مسبقاً "أرجوك علمني أن 

 الذاتي. االستئثاريطلب البركة ليتخلص من 
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 مختلف حيث يقول: شرأما اآلن فهو يتحدث عن 

 ة من تلقاء نفسها عطبين االشياء لها االكبر هو االعتقاد أ الشرأن 

 وهما مرتبطان مباشرة وبالتالي فهناك أمران مختلفان 

   Dak dzinوداك دزن   Dak cheap تشيبداك 

  داك تشيب قولوا

 دزن نومن ثم قولوا دا

 دزن  نداك تشيب، دا

داك حيث تعني كلمة داك أنا أو النفس وبالتالي فكالهما كلمة أعلم أني كتبت داك دزن لكنها ت قرأ دان دزن إذاً فكالهما يبدأن ب

 يبدأن بالنفس.

 لذاتاب االستئثار داك تشيبتعني االولى وهي 

 .التعلق بالذاتو أ ذاتالفهم فتعني  دان دزنأما الثانية وهي 

 

 فراغ الذات 

 ة بينهما؟قوما العال)داك تشيب وداك دزن( ترى ما هما 

 ما الذي يقوله؟ فنهما مختلفتان بيد أنهما مترابطتان بقوة. نحن نقول أ

 كبر بينهما؟ األ الشرهو  ما

 يمان باألنا.واإل، دان دزن وهي التعلق بالذات الثانية

 .االكبر الشرأن هناك أنا  هو  أن االعتقادفقد قال 

 نياً النها ال تسبب سوى المعاناة.أوالً النها أكذوبة فال وجود لهذا الشيء وثا

إذا ما ذهبت وبحثت عنها فأين  نحميها بشدة ونعتني بها بقوة؟ أين هي؟ نا فأين هي تلك األنا التي إذا ما ذهبنا وبحثنا عن تلك األ

 هي؟ 

نا؟ ت رى هل هي في ن هي؟ أين هي تلك األحيث نبدأ بالبحث عن تلك األنا. أي عميقةمن المهم جداً أن نقوم بذلك، وهذه تأمالت 

 ذا ما كانت في الجسم ففي أي عضو من الجسم تكمن؟ م؟ أم أنها في العقل؟ أين هي؟ وإهذا الجس

ة مستعصية وخطيرة من لوريت حيث تعمل أوريت في مشفى وقالت أن لديهم مريض يعاني من حات األمر مع أولقد ناقش

 بترهمرض السكري وعادةً ما يفقد مرضى السكري المزمن عضواً من أجسامهم حيث يصاب ذلك العضو بالغرغرينا  ويتوجب 

 عضاء من جسمه.أ ببترمشفى باستمرار فيقوموا بما تقول فإن ذلك المريض يعود للوحس

 نا؟ األ دي فما الذي سيحدث لي؟ سأتألم أجل. لكن أين ذهبتي بترنا هو ذلك الجسم ولسبب ما يتوجب عليهم فإذا ما فكرت أنني أ
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يدي فإذا ما كنت ذلك الشيء ومن ثم أزلتم جزءاً  يقطع شخص مانا هذا الشيء ومن ثم أعتقد أني شيء معين حسناً، أ فرض أنيإ

أحد هذه االجزاء فقد أصبحت  إذا ما قلت أني عبارة عن مجموعة من األجزاء وأزلتممني فال يمكنني البقاء، أليس كذلك؟ 

 مجموعة مختلفة ولم تعد أنا. 

يه فهم يستأصلون أعضاء جسمه باستمرار ن هذا الشخص فقد رجليه ويديه وعينيه أليس كذلك؟ وكليتولقد سألتها: "نظرا  أل

 ؟" فقالت: أجل." موجوداً فسألتها: "أما زال 

نه ما زال يشعر أنه ما زال و السبب الذي جعلها  تجيب بنعم أللو سألناه؟ لربما يقول نعم ولعل هذا ه هوسيقول  ذالكن ما

 . موجوداً 

. وهذا تأمل يجب أن يقوم به الجميع )األنا( فلن تعثر عليها، إذا ما بدأت بالنظر بجدية توجد حيثلذا فإذا ما بدأت تنظر إلى 

مر كثيراً حيث يجب أن تقنعوا أنفسكم فإذا ما صدقتموني فلن يفيدكم األ . أي ال تصدقوني فعليكم أن تبدأوا بالبحثبأنفسهم

 لعل الجميع سيجيب أجل، أليس كذلك؟كما كنت؟" هل سأظل أنا وعليكم أن تسألوا أنفسكم: "إذا ما اقتطعوا هذا العضو ف بأنفسكم

 صله قبل أن تصبح أنت أنت؟تود أن تستأ عضاء فما العضو الذيببتر األإذا ما استمريت 

من  ميوالً  اكتسبوا همنهم هم أنفسهم أي أنهم يقولون أحياناً أنأقلب ويستمرون بالشعور  ةعايخضع بعض الناس لعملية زر

ال توجد في  فاألنا االناذلك أنهم لم يفقدوا خذ منه القلب إال أنهم يستمرون بالشعون أنهم ما زالوا على حالهم أ  الشخص الذي 

 القلب. 

الخاصة بك. ولعلك تقول  نااألبالبحث في جسمك ولن تعثر على  إذا ما بدأت بالبحث عنها فسترى أنها غير موجودة فلعلك تبدأ

إذا لم توجد في هذا ؟ دفوراجد خارج هذا الجسم بيد أن ذلك كالم غير منطقي على االطالق، أليس كذلك؟ إذاً أين تو ربماحسناً 

 لكن هذا كالم ال معنى له على االطالق. ☺الجسم فلعلها في مكان ما خارج هذا الجسم 

لكنك لم تتمكن من العثور على نفسك وقمت فإذا ما بدأت بالبحث عن نفسك ثبات الفراغ هذه التحليالت عبارة عن طرق أل

ث بجدية فعليك أن تقنع نفسك ودون أدني شك بالوصول إلى مرحلة ال يساورك فيها أي ريبة أنك لن تستطيع العثور على حبالب

خل هذا الجسم ولم تتمكن من العثور عليها خارج هذا دا ذاتكلم تتمكن من العثور على  فإذااليسير. مر ليس باألوهذا  نفسك

 ؟ إذاً  ذاتكالجسم فأين هي 

فإذا ما قلت لك: "ال تنظر الى الفيل الوردي الذي يحوم في هذه الغرفة في هذه اللحظة." فما الذي ستفعله؟ أنا أتحدث عن الفيل 

فتنظر حولك وتسأل: أين الفيل الوردي؟ لديك فكرة كيف يبدو  في هذه اللحظةالذي يركض في هذه الغرفة الوردي ذو الرأسين 

نك تعلم ما هو الفيل وما هو اللون الوردي وتعلم صورة ذهنية عن اللون الوردي كما أ ث أن لديكل الوردي، أليس كذلك؟ حيالفي

تنظر ثم تقول: كال  أسين وهو يركض في هذه الغرفة فسوفمعنى ذو الرأسين ويمكنك أت تتخيل كيف يبدو الفيل الوردي ذو الر

نك تعلم فلن تأخذ كالمي على محمل الجد أل تنظر إلى الفيل الورديالقبيل وبالتالي فإذا ما قلت لك ال جد شيء من هذ ال يوكال 

جد وهو ليس موجوداً هنا  شيء ال سيما ك أنه ال يمكن أن يوجد مثل هذا النك تدرفضالً عن أكيف سيبدو الفيل الوردي فيما لو و 

نه قطعاً ليس هنا وبالتالي فلن وجد كما أن ي توجد فحسب وإنما تعلم كذلك أنه ال ي عقل أال نهذا ما كان برأسين  فأنت ال تعلم أإ

 تتعلق به ولم تؤمن به.

. في الواقع، بداً اثبات أن له وجودفنحن نتعلق بشيء ال يمكننا أ أجل نتعلق بها ن نثبت وجودها.ال يمكننا أبدأ أ نابأتعلق بيد أننا ن

 بوسعنا أن نثيت أنها غير موجودة. 

  ".عنينك قلت شيئاً أل "فسأجن منك كل الجنون وسأنتقم منك ، ال سمح هللا،األنالكن إذا ما قلت شيئاً سيئاً عن هذه 

 إنه مجرد عضو.جزء مني، لست أنا تماماً،  ت )......( فقلت: كال فقطسألتني هل أن لحضورسؤال من ا
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جميعاً هو االعتقاد أن االشياء لها صبغة  الكبير لها الشر، هذا الوحشفهذا جيد، إنه جواب جيد. أجل إذاً  : حسناً، هذاةاالستاذ

 دفورا فهل هناك دفورا؟ توجد دفوراتوجد أنا وهي . ماإلى حد طبيعة  ى وجه التحديد لها عل األناحقيقية  واالعتقاد أن 

دفورا الموجودة هنا أو إذاً توجد دفورا بيد أنني إذا ذهبت للبحث عن ه أليس كذلك؟ ونتسمع مفشخص ما يجلس هنا ويتحدث وأنت

 نت لتبحث عني فلن تعثر على.حث عنها فلن نجدها وحتى لو ذهبت أحتى إذا ما ذهبت أنت لتب

 ينيرتش ؟ أي نعم لربما أنت  أنت   يأجل فهي تؤشر لكن إالم تشير، أين هي؟" لك: "أشر إلى دفورا، أشر إلى دفورا إذا ما قلت

صل إلى نقطة يشير إليه إصبعك فسي. وإذا ما وسعت الخط الذي دفورا ذقندفوراهذه هي ا، أليس كذلك؟ بيد أن هذه ليست هن

س كذلك؟ شارة إلى دفورا. لذا فهناك دفورا تجلس هنا وتتحدث، أليهذا ليس أنا. ال يمكنك اإل. في جسمي لكنها ليست أنامعينة 

نها ليست جودة غير أإذاً فهي موأنك إذا ما إنطلقت للبحث عنها فلن تتمكن من العثور عليها.  إليها بيد ونتستمع مكما أنك

 .  موجودة على النحو الذي تعتقده

نوعاً ما، أليس  م تصدقونيفعندما أقول: " سآتي هنا صباح الغد" فأنا أعلم ما الذي أتحث عنه وأنت ةأنا أقول لنفسي أنا موجود

 كذلك.  م تأتونا أنككم ☺كذلك؟ 

ُ التي نعتقد بوجودها.  لكنها ليست ذاتهاإذا  فهناك دفورا  يحددها الجميع بوضوح على أنها  دعى دفوراال وجود لذات قائمة ت

النملة ال تميز و غلب أني إمرأة ال يعلم على األكما أن الكلب دفورا . فالناس في المطعم ال يعرفون دفورا. فهذه ال وجود لها

 كما تتلسق على الكرسي فليس هناك فرق بالنسبة لها.  ني وبين الكرسي لذلك فهي تتسلق علي  بي

نؤمن المشكلة هي أننا ين تكمن المشكلة إذاً؟ فأإذاً فهل توجد االشياء ؟ أجل لكن هل توجد على النحو الذي نعتقده؟ كال. 

الذي يركض في الغرفة في  مثل الفيل الوردي ذو الرأسين محالن يوجد ولم يوجد قط وهو محض بالوجود على نحو ال يمكن أ

أو  هذه هي المشكلة وهذا هو السبب أنه عندما يقول شخص ما شيئاً سيئاً عني فأنا على استعداد أن أشعل الحرب. هذه اللحظة

 لها. ال وجود بأنافأنا على استعداد للشجار معه في سبيل ذلك ألني أؤمن عندما يأخذ شخص شيئاً مني 

الفهم  هذا، دان دزن، وهو التعلق بأنا ال وجود لها االكبر الشروهذا هو موجودة لكن ليس على النحو الذي أعتقده  األنا  إذا فتلك

   هذا حول من هي األنا. سوء الفهم ، الخاطيء

 . النحو الذي أعتقدهلكن ليس على  ةغير موجود يهذا ال يعني أنعتقد أنني هو بيد أن ألنني لست الشيء الذي أ

علي ذلك أنه لو كان هناك وجود ف  وتلك نتيجة مباشرة  بالذات االستئثارفهم للذات هو والنتيجة المباشرة لهذا االعتقاد، لهذا ال

 عتناء بأي شخص آخر. يتوجب االعتناء بها أوالً قبل اإلدفورا فل

على ذلك  بنفسيها. إلن لم أتعلق ب استئثارالذات عن فهم الذات واستيعابها فإن آفت قد فهم الذات فال يمكن أن يوجد ب اإلستئثارينتج 

عتني بذلك الجسم؟ لماذا؟ وإذا ما سألت ن ألماذا أعتني بهذا الجسم قبل أ؟ رهابغي قبل أن أستئثر بنفسي النحو فلماذا سأستئثر

الذي يقنع نفسه باالعتقاد بوجود لم يكن  الشر؟ لماذا؟ عدا أن عندي هذا شافياً. ال جواب شاف  اباً ن تجد جونفسك منطقياً فل

 ننا غير موجودين. د. نحن ال نقول أال وجود لنا أو أموجوداً قط على نمط من الوجو

 . من الشعر إذاً فهذا ما يتحدث عنه في هذا البيت

. ألنه وحتى نفهم ونعي ، عن الفراغ. هذا تعليم حقيقي عن التعاطفالحكمةعن تعاليم الوهذا أحد إنه يتحدث عن فراغ األنا 

 . ماهيتهمننا ال ندرك أللالمخلوقات بعمق ال نستطيع مساعدة باقي ذلك ف

لكن ذلك غير صحيح فهم غير   جانبهمومن  هموإذا ما بدت عليهم المعاناة فتلك معاناتهم نفسهم أنعتقد انهم أتوا من تلقاء 

ا الخاصة بي ولديهم معاناتهم نمن خارج األ تلقاء أنفسهمنهم أتوا من نا اعتقد أى النحو الذي أتصورهم عليه. أجل أموجوين عل

 ال عالقة لي بها.  التي
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يس اآلن، كلما مارست تأمل الفراغ، هذا النوع من التفكير، وسنقوم بذلك بعض الشيء غداً، للكن هذا خطأ، هذه غلطة وكلما 

ن تكرر ذلك لذي يحيط بك أقل تزمتاً وصالبة. ومن المهم أكلما أصبح تصورك لمن تكون وما هو العالم اتمكنت من فعل ذلك 

 أكثر ليونة.  الفاصلة بين األشياء مرونة. لتجعل الحدودجعلها أكثر تومراراً وتكراراً حتى تتمكن من "تليين" االشياء 

ول عن تبادل الشيء ولهذا السبب كنا قد تحدثنا في الدرس األ يفصل بين أنا وأنت ألنه ال وجود لهذا يخ الذالراسوليس هذا الحد 

ن نيل ن هذا الحد أوالً . علينا أا عن ازالة هذا الحدروا أننا تحدثن. وتذك لك الحد. علينا أن نتعلم أوالً كيف نزيل ذ النفس واآلخر

 الدان دزن.التخلص من  حتى نصل لمرحلة الذات شيئاً ما ب االستئثاربعض الشيء ونزيل 

فكل عمل يقوم على  دزنال دان  فسي فحسب فسأستمر بتعزيز تلك عتناء بنذاتي واإلب استمريت باإلستئثارحيث أنني طالما 

ما ا وجودهالتي أؤمن ب األنافهذه نها كذبة، أل،أتمكن من اختراق هذه الكذبة  حتىلذلك ف دان دزن الالذات يعزز من ب االستئثار

أوهن أسباب هذا ن اقتناع، علي  أوالً ان لكن وحتى أتمكن من اكتشافها بحق وع، إنها كذبة، الفيل الوردي ذو الرأسين هي إال

تى لو لم أفهم من هم عتني بهم ح. علي  أن أالعتناء باآلخرينبإ أن أبدأ الذات لذلك فعلي  باإلستئثار  عنالتعلق بنفسي والذي ينتج 

 أفهم معنى الفراغ. في الفراغ، أن ي  أن أتأملت علوفي ذات الوق

 . حتى نتمكن في نهاية المطاف من التخلص من استيعاب الذات الذات ب االستئثار ريب لتقليلوالتونغ لين تد

 ستوى فطريم حيث أنهكثر في داخلنا أ مترسخ ولى، أصعب بكثير فهوتخلص من األمن البكثير التخلص من الثانية أصعب 

ن لديها عن نفسها وسيكون لديها ردة فعل ألميبا لديها إحساس بالذات وإذا ما دخلت منطقتها فسوف تدافع للغاية فحتى األ

أو لربما شيء يهددها، وهي لديها احساس بالذات. كما أن الحيوان يملك احساساً  ات وها قد أتى اآلن شيء غيرهااحساس بالذ

يشعر بالخوف، أليس كذلك؟ ألنهم يملكون احساساً بالذات.  اوقعته فسوفالرضيع كذلك فإذا ما  بالذات وهذا ينطبق على الطفل

 يولد هذا الشعور معنا ويأتي الى العالم معنا وهو متجذر في أعماقنا، في وجودنا. 

ذا إبطال ه تكيف عميق لعقولنا لكن بإمكاننا نه ال يوجد شيء طبيعي حيال هذا األمر فهو يبدو طبيعياً أل هنلكن ما نقوله هو أ

. إذاً فهو ليس باألمر اليسير النها تولد داخلنا ن نصبح على بصيرةف هو عملية التخلص من المعاناة، أيوإبطال التكالتكيف 

ن نعمل جاهدين حتى نبطل التكيف؟ ألن هذا م علينا أكبر. لكن ل  نها الشر األبيد أ)استيعاب الذات(. وهي متأصلة في عقولنا 

يكن لدي احساس بوجود ذاتك وإن لم . بذاتيالتكيف هو الذي يسبب لي كل معاناتي. فليس بوسعك إيذائي إن لم يكن لدي احساس 

 فمن سيؤذيني حينئذ؟  من جانبك

 

  فراغ كافة الظواهر 

فقط إذا ما اعتقدت أن هناك  ها وأتوق لهاوأريدهذه القارورة وأرغبها بحق فبوسعي أن أحب بحق  القارورةإذا كنت أحب هذه 

 .قارورة

من االساس" فما الذي أرغب به وما الذي أتوق إليه؟ إذا ما  القارورةوإذا ما أدركت فجأة أن "يا الهي لم يكن هناك وجود لهذه 

هانة كذلك ياء فالكراهية تتشبث بشيء ما واإلشتشبث الرغبات باإلسيحصل لرغبتي؟ تأخذت الشيء الذي أرغب به فما الذي 

صل وأنه كان مثل الفيل الوردي  فستسقط كل هذه المحن ذي آمنت به لم يكن موجوداً في األأدركت أن هذا الشيء الفإذا ما 

 .الذهنية وستتالشى معاناتي ببساطة

 يشبه مثال القارب. هذا مثال مشهور من الكتب المقدسة: إن ذلك

يرة يتجه نحوك وهو ومن ثم ترى قاربا  مسرعا   في البحوأنت تستمع بيومك في القارب  أنت تجلس في قارب في بحيرة فمثالً 

سيصطدم بي اآلن؟ أال ترى رى من سائق القارب المجنون هذا الذي نت تقول في بالك: "ت  يسرع وسيصطدم بك في أي لحظة وأ
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ً نتبه يا هذا، ال تأتي هناإ أني موجود هنا؟ ومن ثم يقترب القارب لتدرك أال أحد في " وأنت تزداد توترا  وانفعاالً شيئا  فشيئا

 .ال يوجد سائق للقاربالقارب. 

ليس هناك ما  ☺ن؟ تك اآلسيحصل لكل انفعاالحد هناك. فما الذي رك طوال هذا الوقت؟ ال أمشاع ت رى تجاه من كنت تؤجج

 كبير. شرتتمسك به، أليس كذلك؟ لهذا السبب فإن هذا 

را دفوختلق، وكلها مختلقة، هذه مختلقة وهذه مختلقة وأنا م  . ختلقةننا ال نفهم الظواهر، ال نفهم أنها مُ تحدث كافة معاناتنا أل

وعقولنا هي ملفقة نها ملفقة، مة المستخدمة في الكتب المقدسة، إهي الكل ، والسالم مختلق، إنها ملفقة وة، والحرب مختلقةمختلق

 . امن لفقه

ً ويتم التحكم بنا بهذه الطريقة ح نعتقد أننا مدمنون على  ذلك أننامور يث لدينا نوع معين من اإلدراك لألعقولنا تلفقها تلقائيا

 ستاذ شانتي ديفا عن ذلك في فصل من كتابه بأسلوب جميل.ء لم يكن لها وجود قط. ويتحدث األؤمن بأشياوناالشياء 

شياء فارغة فهذا ما نقصده. ال ندما نقول كلمة فراغ وكلما نقول أن األفي بيت الشعر، هذا هو الفراغ. ع ينشدهإذاً فهذا هو ما 

ي وبالتالي فهو موجود اء عطشرونا وعندما أشعر بالعطش يقوم على إه الماءنه من الواضح أن أنها غير موجودة أل نعني

   . فال يمكنه أن يروي عطشي من تلقاء نفسه.  ذاتهتلقاء . لكنه ال يوجد من عملهويؤدي 

 كيف أعلم ذلك؟ كيف أعلم ذلك؟

 ً وأحياناً عندما أشعر بالعطش أحصل على الماء لكنه يخنقني.  يظمئ  وأحصل على الماء الذي يرويألنني أشعر بالعطش أحيانا

ً أشعر ب يحدث مثل هذا االمر، أليس كذلك؟ من الماء فلن يساعدني  قطرةلدرجة أني ال أستطيع ابتالع  الشديد عياءاإلوأحيانا

 يروي العطش من تلقاء نفسه فهو ال يملك هذه الخاصية في داخله.  مما يعني أنه فارغ من كونه ماءً  الماء تلقائياً، كال

 نفسه فلن يتوقف كل من يحصل على هذامن تلقاء  ا الشيء؟ إنه ال يملك خاصية إرواء الظمأأين ستجد هذه الخاصية في هذ

ث وال حرج. يبدأ البعض وحد   ابتالعهخر من لبعض بينما قد ال يتمكن البعض اآلاق لنسبب االختالماء عن الشعور بالعطش فقد ي

ي . قد يحصل كل شيء وأدث زلزال فال يصل الماء جوفه أبداً الماء. يأخذ البعض بالشرب ومن ثم يح يسيلب ومن ثم بالشر

 شيء كونه ال يملك هذه الخاصية في داخله وال يمكنك العثور عليها فيه. 

ي وظيفته من نه يؤدي وظيفته لكن من الواضح أنه ال يؤدألك؟ ذلك ي حين يفعل ذلن نعلم لماذ يروي ظمئا طبعاً أوبالتالي علين

من كونه ماًء من نه حتى فارغ بالعمل من تلقاء نفسها فضالً عن أنه فارغ، فارغ من امتالكه أي خاصية تقوم تلقاء نفسه حيث أ

 .شأن آخر هذامثل الماء بيد أن  بمثل هذه التجربةلن تمر  كائناتبهذه التجربة مثل الماء فهناك  الكائناتمر كل تلقاء نفسه. لن ت

 داخل السياق، داخل الشيء الرئيسي. الموهبة المذهلة التي تولجك  همية وهو يمتلك تلكفي قمة األ الشعر من إذاً فهذان البيتان

 هل عندكم أي سؤال حتى اآلن؟

  ☺أن لديكم الكثير من االسئلة  فال بد اً إن كنتم جدد

 من الحضور: الناس ال يعلمون أن لديهم أسئلة.

ا قاله، لته صحيحاً، وانا لم أقل ذلك فبوذي سؤال؟ إذا كان ما قم أثار االسئلة. أجل لماذا ينبغي أن يكون لديكاالستاذة: أجل ست  

ما داالي الل، وا Dharmakirtiقاله دارماكيرتي  قاله، و Chandrakirtiقاله، وشاندراكيرتي   Nagarjunaوناجارجونا 

Dalai Lama  قاله وأنا قلتهاستاذي  قاله، و . ً فعلى من أغضب؟ ومن  ،إذا كان هذا صحيحاً فكل غضبنا كان دون جدوى، عبثا

، في سبيل للتضحية بأبنائي من أجل أكذوبة، أنا مستعد نزاعاتيوكذلك كل  أرغب به؟ عساي فما الذي ،تافهةثم فكل رغباتي 

 و....أكذوبة، أشياء لم يكن لها وجود على االطالق تماماً مثل الفيل الوردي ذو الرأسين، والمتعة وسعادتي،و.....، و......
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باحاً فكنت : شعرت بالغضب عندما قاموا بتغيير تذكرتي من الساعة الحادية عشر ليالً إلى الساعة السابعة صسؤال من الحضور

 غاضبة جداً، كيف لي أن أتجنب هذا الغضب؟ 

 سائق له فهناك قارب ائق القارب حتى تدرك أن القارب التشعر بالغضب تجاه س: أجل هذا يشبه قصة القارب فأنت االستاذة

 .سائقلكن ليس هناك 

ن أتوقف عن الغضب؟ كيف لي أن أدرك أأذكر قصتي مع رينبوش حيث أتيت إليه قائلةً "يا رينبوش هذا محال كيف يمكنني أن 

." فهناك حاالت كثيراً غير موجودة؟" فقال: "لقد تمكن بعض الناس من القيام بذلك خالل ثالث سنوات أعتز بهاالتي  نااألتلك 

مر ضيرات لديك وقد يكون األحوقات لكن ال يعلم المرء كم من التحضيرات في العديد من األقاموا بت ع. بالطبتلك الحاالتمثل 

 أقرب مما نتصور. 

كون بالقرب منك وإال لما أتيت هنا مربالقرب منك وأنا أقول أنه قد يى الركيزة ومن الممكن أن يكون األترنك أنت ال ترى أل

 لسماع هذه االشياء.

نا حتى ال أقول كلمات وإنما أقوم بإحداث تصيغونه. أفأنتم من  تفوه بالكلمات فحسب أما المعنىا أفأنألن هذا ال يأتي مني 

بونها وأنتم من ☺الضجيج   كم تعلمون ما أقول مسبقاً  وأنا أذكركم بما تعلمون المعنى لذا فإن   يحول هذا الضجيج الى كلمات ت كس 

 فحسب.

 : إذاً فلم نحن هنا؟سؤال من الحضور

 لم تكونوا هنا قبل عام؟ : هذا سؤال جيد حقاً. فكروا باألمر. لماذا أنتم هنا وستاذةاال

تي من بذور تت شجرة أرز ضخمة وبالتالي فاألمر يأرض ونتج عن ذلك أن نبتم شجرة، وضعتم بعض البذور في األلقد زرع

سرعة الن نزرع البذور ولعلكم زرعتموها قبل وقت طويل وها قد بدأت بالنضوج اآلن لكنكم ال تعلمون مدى ونحن اآلصغيرة 

ن يتطور األمر وتحدث أشياء مذهلة ألمنوط بكم. فإذا تابعتم الممارسة كما يجب فلن تتخيلوا كيف س نمو فيها فاألمرالتي ست

 الواقع ليس ما تظنونه. 

ً ما سيحدث هذا االحتفاظ بالكتاب، تبدأون بتنظيف عقولكم، تنظيف الكرمة السيئة، وحينئذ وستبدأون بالتدرب وتبدأون ب يوما

 غير الطريقة المملة التي عهدتموها Samsaric السمسركية غير لوف،ور بالحدوث على غير المعتاد والمأاالم التقدم وستبدأ

ن ما آمنت به طوال الوقت كان غير صحيح ولم وعندها ستدرك أمن البصيرة  اً حيث يتحول شيء ما وتشعر كأنك تملك وميض

 يكن له وجود، لم يكن له وجود. 

فسوف تحدث  2االشياء فارغة وإذا كانت فارغة فيمكن أن تحدث المعجزات والمعجزات تحدث بالفعل. إذا ما احتفظت بكتابك

العتقاد بذلك بشدة وعندها يها ما يكفي من المعرفة لتتوقف عن امعينة تمتلك ف وعندها ستعلم حيث ستصل لمرحلةالمعجزات 

 الجهد لتتخلص نهائياً من الكذبة. ستصل لمرحلة ستتمكن فيها من رؤية حقيقة الكذبة.ستكون على استعداد لتبذل 

 ريب فيه ذا مما الهنك ستكتسب الخبرة  وص آخر ليخبرك ألنك ستعلم بنفسك ألخ أو ألي شوعندها لن تكون بحاجة إلي  

 وعندها فمهما قال الناس، ستعلم أنت.

      واألن المطلوب منكم هو القيام بذلك.

                                                             
 الكتاب هو أسلوب قوي وبسيط للممارسة يساعدنا على متابعة أفكارنا وكالمنا وأفعالنا وبالتالي يطورأخالقنا ويزرع بذور كرمة حسنة. يتم عمل ذلك  2

وتقييم أفكارنا وسلوكنا وفقاً لهذه القواعد. تساعد هذه الممارسة على تطهير من خالل التوقف ست مرات باليوم لمراجعة النذور أو التدرب على القواعد 
                                  أعمالنا السلبية وأقوالنا وأفكارنا في الوقت الذي تقوي فيه أعمالنا وأقوالنا وأفكارنا االيجابية.                                
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ن نخلد للنوم ونحن نفكر به. أخبروني عن أحالمكم وهو أمر جميل بإمكاننا أ انستطيع أن نتوقف عنده لمرحلةأعتقد أننا وصلنا 

 الفارغة التي حلمتم بها.حالم دمة التي سنلتقي فيها، ما نوع االفي المرة القا

 (اإلهداء)

 

 

 


