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 تأمل التونغ لين 
 حلقة دراسية تقودها

 هال-الما دفوراال

 وفقًا لتعاليم

 غيشة مايكل روش

٢٠٠٨الرنكا، قبرص، يونيو)حزيران(   

 ٣الدرس 

 (تأمل االمتنان)

ن ومن ثم آلا مافسوف نقرأه لذلكولين البيتين الشعريين األا من باب التذكير أن نقرأ ا اآلن للبيت الشعري الثالث ولعلنوصلن

 معاً. سنواصل 

 مهما تضاءل قدرها ليس ثمة شخص يتمنى المعاناة

 أحد يرتوي البتة من السعادة   ال

 فرق أرجوك امنحني بركتك ألقول لنفسي أال 

 ي أن أستمتع بإسعادهممنعل  : خرينبين اآلبيني و 

والالما أستاذ وهو يطلب من هذا الالما أن يباركه ويبارك عقله إذا ما توقفنا هنا للحظة فإن الشاعر يتحدث إلى استاذه الالما 

 المعاناة.  يمقتونن الجميع أن يكون سعيداً كما أ يودفالكل   ن الكل سواء في سعيهم نحو السعادةليدرك أ

 أهتم ن أ دلذلك فإني أو سعادتي أهم من سعادتهمن عتقاد أفإننا نميل لإلللغاية بأنفسنا  نستأثركما أننا اً ألننا نحب أنفسنا بشدة ونظر

تي لي على اآلخرين وأن سعادفضل  وأال رى أننا سواء في ذلك.  الً فيقول "أرجوك امنحني بركتك ألبكل ما يتعلق بسعادتي أو

   شأنهم شأني."  منحني بركتك ألرى أنأرجوك إليست أهم من سعادتهم، 

 بركة الالما 

 يمكن للالما أن يمنحك البركة؟  ن تطلب البركة من الالما؟ وكيفأقول شيئاً عن البركة فما معنى أ أود أن

 ن أدرك." ساعدني أ، أرجوك مر من خالل البيت الشعري فالبركة هي: "أرجوك غيّر عقليإنه يوضح األ

بركة التي يمنحها الالما وهي أعلى لوكي يتغير عقلي وهذه هي اطلب من الالما أن يبارك عقلي كي أكتسب هذا االدراك فأنا أ

 ال إذا طلبتها. عليها إدرجات البركة التي يمكن للالما أن يمنحك إياها ولن تحصل 

ال ففي الواقع ن تملك نية صادقة وقوية للحصول على هذه البركة ومن ثم ستحصل عليها. أكما يجب ن تطلب البركة عليك أ

جل الحصول عليها اها ومن ثم فأنت تزرع الكرمة من أفأنت من توجدها بطلبك إيالالما من تلقاء نفسه من  هذه البركةتأتي 
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إيجاد هذه النية القوية واالبتهال  فعن طريقإذاً  .أكثرمنك لكننا سنتحدث عن ذلك  ينبعوحتى الالما ينبع منك  كل شيء وذلك ألن

 الكرمة الالزمة للحصول على البركة.  لك دوج  والتوسل والدعاء فإن ذلك ي  

 تسونخابا جي 

نه ليس أ وعلى الرغم منالحكيم الرائع في سلسلتنا الوراثية  ذلكهو  خابانوجي تسو يةتحدث عن الحكماء في سسلتنا الوراثن

أنه أمضى نصف  قالي  ته الذاتية حيث نا  سيرولدير عالي من الدراية والبصيرة دقن جي تسونخابا حكيم رائع وعلى أ إالالوحيد 

 حياته وهو يتوسل للالما ليمنحه البركة، نصف حياته.

عاش حياةً رائعة بيد أن وغير ذلك الكثير. لقد  وقام بالممارسة وله طالب الرائعةيه كل هذه التعاليم فكتب فأما النصف الثاني 

جداً ورغبة شديدة ليصبح متبصراً  دراك. إنه هدف قويحناء وهذا هو مصدر اإلنهذه الحياة أمضاها في التوسل واإلنصف 

 . على كل ذلكويحصل على البركة وعندئذ سوف تحصل 

على جرف صخري حيث كان  ا فبينما كان في معتزله وفي ذلك الدير الموجودهناك قصة تروى عنه وقد سمع البعض منكم به

تملكته رؤية مفادها ذلك التوسل وفجاةً كل وبعد في االبتهال والتوسل وقد أمضى كل هذا الوقت ثالثين يوماً  امدته عزلة يمضي

تدفقت الحكمة داخله ديه هذه الرؤية وإليه وأضحت ل سماء حيث جاؤامامه في الالالما من أنسابنا ونسلنا ظهروا أتذة اسأن كل أ

 . تلقاء نفسهنحناء ولم يحدث من اإلن ذلك كان نتيجة لكل التوسل وبيد أالبركة  هوأتت

 

 بيت الشعر التالي:

 ستثار بنفسي فحسبهذ ا المرض المزمن الكامن في اإل نساعدني آلدرك أ

  أود تفاديها تيهو السبب الرئيسي الذي يجلب لي ُجل المعاناة ال

 أزدري  فيها وبعدها أتعل م كيف كتك أللقي باللوم على الجاني الحقيقي أرجوك إمنحني بر

 بهاحقيقيةٌ خاصةٌ  طبيعةأن األشياء لها  اإلعتقاد وهو ،في النهايةوكيف أحطمه  كبرهذا الشر األ

 

 مزايا سامية  إكتساب 

فأنا  لألناوجود عتقاد أن هناك . اإلموجودة من تلقاء نفسها أنا، باألناأحدهما التمسك نانية تحدثنا البارحة  عن نوعين من األ 

خاطيء لكننا جميعاً نؤمن بذلك مر على نحو مستقل وهذه أكذوبة وهذا أ، موجودة من تلقاء نفسي آخربموجودة هنا بشكل أو 

في إنه الجانب األهم مراراً وتكراراً. ولعلنا نعود إليه مس ناتنا. إذاً تحدثنا عن ذلك في األكبر لمشاكلنا ولمعاوهو المصدر األ

وهذا عتناء بنفسي اإل ن كنت أنا موجوداً فأنا مهم وبالتالي يتوجب علي  . وعلى فكرة إستثار بالذاتاإل ذلكالتعاليم وينتج عن 

 معاناتنا.  منشأهو 

 ولين حيث يتبعهما.بمثابة نتيجة مباشرة للبيتين األ التالي الذي يعتبرالشعر يت البارحة لذلك دعونا ننتقل إلى بطرقنا لذلك ت

   مهاتي وفكرة منحهن السعادةبأ عتنائيإن دني ألدرك أساع

 مزايا سامية ال حد لها  في أعماقي هي مدخلي ألنمي

 نفسها  المخلوقات أكثر من حياتني كافةبألحفل رجوك امنحني بركتك أ
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 منهم ليهاجمني كونه عدواً لي واحد لو جاء كل حتى 

 ، إنه في غاية الجمال. خرى من تلك الجواهروهذا البيت جوهرة أ

 السعادة  منحهنباالمهات، فكرة  إعتنائين ساعدني ألدرك أ

  امية ال حد لهاهو مدخلي ألنمي في أعماقي مزايا س

  

، فعندما يقول أمهاتيوهذا هو اإلدراك الذي يشير إليه هنا في هذا البيت الشعري،  أمهاتنا وكأنهم اآلخرين مع نتعامل ان علينا

 "أمهاتي" فهو يقصد المخلوقات.

 لماذا من المهم للغاية االشارة لهذا االمر؟ 

 يربطنا بالحب.  النه

تسعة شهور ومن ثم كرست جزءاً حملتنا في رحمها ذلك أن األم  أمهاتنا في هذه الحياة ونتذكر عطفهن وحنانهنألننا نتذكر 

لناس حتى لو قال اويمكننا التواصل مع هذا الحنان و كبيراً من حياتها لنا وضحت من أجلنا ومن أجل رفاهيتنا فنتذكر هذا الحنان

ستغلتني." هذا جائز ومع ذلك فقد حملتك في رحمها تسعة أشهر كما لم تكن لطيفة ولم تعاملني برفق وإمي عن أمهاتهم: "أ

 ت بحياتها من أجلك وكرست قدراً كبيراً من حياتها لك.حّ ض

مر حيث أن ة التي يخرج فيها الطفل ينتهي األم حياتها الخاصة ففي الحظخرج فيها الطفل من الرحم تفقد األظة التي يفي اللح

 لسنوات طوال.  بها  صةاحياة خب هي تستمتعل إهتمام األم  وال تعود الطفل بحاجة لج  

 : حياة اخرى، أليست نفس الحياة.لحضورتعليق من ا

في ذلك أليس ن ترعى طفلها وال تملك الخيار م أتاجون إهتمام األمهات فعلى األطفال يحذلك أن األ: ليست نفس الحياة االستاذة

هاتنا عطوفات معنا كثير من الحب الرائع. لقد كانت أممهات يقمن بذلك بدافع الحب، إنهن يقمن بذلك بالكذلك؟ والكثير من األ

 وعلينا. 

ربما ال يستطيع الجميع قول ذلك لكن كل أم تحمل طفلها في رحمها لذلك وٌم كالمالك حيث كان لي أ عليّ مي حنونة جداً كانت أ

 لمخلوقات.بانهتم برد هذا العطف وحينئذ شعر بالرغبة فعند تذكرنا لهذا الحنان والعطف ن

وا موتوقبل أن يمراراً وتكراراً  واموتوا ثم يولدة التي يواجهونها وأن عليهم أن ي  المعانا صل معوعندما نتواعندما ننظر إليهم 

لم. عليهم أن واألن عليهم أن يعانوا من الحروب والمجاعات والوحدة والهموم والمخاوف وا بالمرض كما أصابوا أو يهرمي

 يمروا بكل ذلك مراراً وتكراراً بسبب جهلهم فهم مقيدون بالكرمة ومقيدون بالسامسارا. إنهم يعانون. 

كانت تلك أمي وهي تعاني أفال أرغب بمساعدتها؟ ومن  الخاصة فسوف أرى أن الكل يعاني فإذامع معاناتي  إذا ما تواصلت  

كال فاألمر متعلق بي فمن واجبي أن أقدم العون ظار شخص آخر ليساعدها؟ نتيساعدها؟ فأنا إبنتها. هل بوسعي إغيري س

 لوالدتي وبالتالي فهذا يربطنا بالحب الذي نملكه للمخلوقات. 

 وهو يطلب من الالما 

  المخلوقاتب االعتناءبمعنى األمهات ب عتنائيإأن  ساعدني ألرى

 السعادة  منحهنوفكرة 
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 في أعماقي مزايا سامية ال حد لها  هي مدخلي ألنمي

ي إذا وبهذا الصنيع ألك فهذا واجبي. مهاتي، علّي أن أقوم بذات ألنهم أهذا الدافع وهذه الرغبة القوية بإسعاد الخلوق نّميتإذا ما 

من أهمية هذه الحياة فحسب وإنما للجميع وحتى لو لم أتذكر فهذا ال يجعلهم أقل  فيم األ هما فتحت قلبي على هذا النحو ليس لهذ

 هذه المزايا.  وسأصبح قديساً ومتبصراً بفضلفي داخلي مزايا سامية وسيطورها على نحو مذهل ذلك  فسينميوالدتي 

إلى البوداسيتا ومن ثم أوأل إنها السبب للوصول البصيرة.  بالسعادة هي سب لمنحهموهذا ما سيجعلني متبصراً، هذه الرغبة 

في أعماقي مزايا سامية ال حد لها.  وبالتالي فهي مدخلي ألنمي أمهاتيتقودك البوداسيتا إلى البصيرة. هذه رغبة قوبة لمساعدة 

 ومن ثم في البيت التالي يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث يقول: 

 المخلوقات أكثر مما اهتم بحياتي نفسها  بكافة حفلألأرجوك امنحني بركتك 

 وال ذّرة من المبالغة. حتى قصيدة فال يوجد نك عندما تقرأ هذه الت رى هل يبالغ؟ أرى أ. كثر من حياتي نفسهاأإنه يقول 

 كثر من حياتي نفسها؟ لكن لماذا أ

يموت فيها. من أنني أتحدث عن هذا الجسد حتى اللحظة التي حينئذ؟  نني عندما أتحدث عن حياتي فما الذي أتحدث عنهأل

 وعقلي موجودٌ خاصة بي صغيرة جداً في طيف كافة الحيوات ال نقطةاللحظة التي يولد فيها حتى يموت.  هذه هي حياتي، مجرد 

 وجهة النظر تلك. ن ت شرع فما عليك إال أ اراً وتكراراً في مليون شكلزل وهو يتجسد مرهنا منذ األ

وجهة نظر نفسي على أنها هذا الجسد وهذه الحياة لكنها  وأعّرففيما يتعلق بي وبحياتي  محدودةما تكون وجهة نظرنا عادةً 

هذه المخلوقات تواجدت معك منذ قديم  كلقديم األزل و تيقظ أنت متواجد هنا منذسوبالتالي فهو يقول "إ عن أنفسناجداً ضيقة 

ن هذه الحياة مجرد بحياتك أل هتمامكإ منكثر ستهتم بهم وستحفل بهم أفمن المؤكد أنك  اآلمرهذا  أدركتفإذا ." لذلك االزل

 لذا لحياة المستمرة،نقطة صغيرة في هذه ا

 بكافة المخلوقات أكثر مما أهتم بحياتي نفسها ألحفلأرجوك امنحني بركتك 

 بقوله: قوةمر األ يزيدومن ثم فإنه 

 حتى لو كان  كل واحد منهم عدواً لي يريد مهاجمتي 

ً وهذا ما نميل لفعله. إنه يقول: "لقد إيذائهم بوننا عاةً نكره أعداءنا ونرغب بالتخلص منهم أل أمهاتك فإذا ما تحولت  كانوا جميعا

وحملت سكينة وهاجمتك فا الذي ستفعله؟ أعني والدتك البيولوجية، ما الذي ك أي إذا ما ج نت والدتك في هذه الحياة وهاجمت ناآل

و لربما تحتضنها أو لربما تبعد السكين من تمسك بها أهل ستطلق عليها النار؟ ما الذي ستفعله معها؟  ستفعله؟ هل ستكرهها؟

يتنا ألن رؤما هم فبال. فلماذا ترفض إيذاءها هي أ جميعاً أمهاتككّن نهن بيد أداخلك أو حتى إيذاءها بيدها ولن تخفي فكرة قتلها 

 غروق في العمى. ننا ملألمر محدودة للغاية، إ

م وعليك أن تهتم بهن ه األذفهن جميعاً أمهاتك تماماً مثل ه لذلك فهو يقول: "حتى لو جاءوا جميعاً وأقدموا على مهاجمتك

نك نون ومن واجبك مد يد العون لهن ألصبن بالجأأنهن حيث أنهن اآلن ابتلين بمحنة عقلية ذلك وتحبهن وتحاول اسعادهن 

فما زال لكن ذلك غير مهم الهيئة التي يبدون عليها فقد اتخذت هذه االم شكالً مختلفاً اآلن  بصرف النظر عننك ابنتهن ابنتها، ال

كنها من قتلك؟ قطعاً ال عليك أن تقوم بكل ما تستطيع إليقافها م  وتعتني بها لكن في حال هاجمتك فهل ت  يتوجب عليك أن تحبها 

صول لسبل لتفيدها ولربما يكون األمر صعباً ولعلك تتعرض يدها وتحاول الووال تود إيذاءها وإنما تتطلع لتف نك ال تكرههاغير أ

 متحان صعب. إل

 معي  إقرأوالننتقل الى البيت التالي، 
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 لفعل ما يساعدهم فحسب طفال باختصار يسعى األ

 اء ما فيه نفع اآلخرين فحسب األكف  يعمل األساتذة قت الذي وفي ال

 كل منهم  عن تنتجتك ألرى المنافع والمشاكل التي منحني بركأرجوك إ

 ومن ثم نتبادل بعضنا البعض نومتساوتعلم أن أنظر لنفسي وللآلخرين على أننا وبالتالي أ

 

 طفال من هم األ

طفال لكن من هم فائقة ففي هذا البيت يتحدث عن األبسرعة و هائالً  قدراً هذا البيت يغطي حيث  نقوم بجهد كبير هنا إننا 

يانا وهو ما نطلقه على طفال هنا اسم ي ستخدم في الكتب المقدسة الخاصة بالماهايانا وربما ال تقتصر على المهااألاالطفال؟ 

و توجد بشكل أ نااألها وأن هذه تلقاء نفسن االشياء توجد من فراغ بعد وممن ما زالوا يعتقدون أين لم يدركوا معنى الالناس الذ

 بآخر. 

ن تعتني بهم نتن فهو ال يفهم وبالتالي فعليك أإنهم أطفال لكن لماذا هم أطفال؟ ألنهم ال يفهمون تماماً مثل طفل يبلغ من العمر س

نشاهد الفراغ وال ندرك من هم  ألننا ال ندرك من نحن ولمهم لئال يصيبهم مكروه فمثالً ال تعطيهم مقصاً ليلهوا به. وتراقب

نفسنا. نحن لتالي نسبب المعاناة ألعداء وباتصرف بناًء على ذلك. نؤذي أحد األدو وفالن صديق" ونن "فالن ع. نعتقد أخريناآل

 ال نفهم. 

ً طفال نفسنا فحسب إلى أننا أتشير حقيقية كوننا نسعى لمساعدة أفعالً وطفال الذين يلهون بالمقص. لذلك فنحن مثل األ هذا ل وفقا

يسعون  طفال األيقول وال نعلم من هم باقي المخلوقات فبالتالي  ال نعلم من نكونننا جاهلون فنحن  المبدأ فإننا ال نفهم وإ

 لمساعدة أنفسهم فحسب. 

الذين ونقصد بهم المخلوقات ذات البصيرة، أساتذة البوذا، الذين وصلوا لمرحلة البصيرة،  األكف اءفيما يتعلق باألساتذة  اأم

 المرحلة. وتابعوا مسيرتهم من تلك شاهدوا الفراغ مباشرةً 

 خرين فحسب. آلن؟ إنهم يتصرفون وفقاً لمصالح انه؟ ما الذي يفعله هؤالء القديسوما الذي يفعلو

أما اآلخرين ممن يدركون أما الذين يهتمون بشؤونهم وأنفسهم فحسب فهم يتصرفون كألطفال، إنهم أطفال، إنهم ال يفهون 

ل ما يفعلونه هو االعتناء باآلخرين حيث يكرسون أوقاتهم لمساعدة اآلخرين لذلك فهو ج  ويفهمون ففي اللحظة التي يدركوا فيها ف

خرن فحسب وانظر اآلؤلئك الذين يهتمون بعلى أوالء الذين يهتمون بأنفسهم فحسب ى هؤيقول: "حسناً، تعال وألق نظرة عل

ومعاناة وهرم وأمراض أما اؤلئك ففي نعيم وقات فهؤالء عندهم حروب ومجاعات كيف يحيا هؤالء الناس وكيف تحيا هذه المخل

 . ناه تام. "تعال وقارن وشاهد ما الذي يجدي وما الذي ال يجدي." هذا ما يقوله

 ً ستاذه الالما وهذا البيت الشعري في قمة الشاعرية ، فأرجوك ، وهنا يعود ليخاطب ألذلك فهو يقول: "إن كان هذا صحيحا

 ومنطقي جداً 

 كل والفوائد التي تنتج عن كل منهمأرجوك أمنحني بركتك ألرى المشا

بل وجهة نا الموجودة من تلقاء نفسها في مقاتضعني في المركز وتؤمن باألمن هذا السلوك ومن ذاك، من وجهة النظر التي 

لسابقة عن القارب الذي ال سائق يقوده حيث انا القائمة بحد ذاتها. أتذكرون عندما تحدثنا في المرة النظر التي تدرك أال وجود لأل
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فأنا أعتقد أني أني أتحكم به  مملك السيطرة على هذا الشيء بيد أني أتوهارب وال أحد يتحكم به فأنا ال ألقال توجد "أنا" تقود هذا ا

مر ا حقاً ال استطيع التحكم بهذا األن، أذننيتصاب بالمرض ذات يوم دون أن تستأ أتحكم بهذا الشيء لكن فجأة ودون سابق إنذار

ر عليها وأنا أتوهم أني أسيطر عليها. األمر ال يتعلق بي فليس هناك أنا تقود هذا ني ال أسيطتهرم أو تصاب بإعاقة ألفيوماً ما 

 القارب.

ونتيجةً لذلك  هاتانمعرفة المشاكل والفوائد التي تنتج عن كل من وجهتا النظر هنا وهو هذا هو المفهوم الذي يتوسل لفهمه 

على االطالق الستئثار الذات وفي المقابل فهناك الكثير من المساويء فوائد ي وعندما يدرك المرء هذا المفهوم وهو أال وجود أل

 معاناتي. فهو يقول أنها منبع كل الستئثار الذات 

 ومن ثم نتبادل بعضنا البعض نومتساوتعلم أن أنظر لنفسي وللآلخرين على أننا وبالتالي أ

 ن أنا واالخرين متساوي

أي أن سعادتي  أقل تقديرعلى همية من األقدر نفس العلى واآلخرين نفسك ن ترى أتتعلم  نأهناك مستويان هنا أولهما 

قل فعلى سبيل المثال إذا كان الجو حاراً في الغرفة وأنا أود أن أفتح النافذذة بينما األ علىهمية وسعادتهم على نفس القدر من األ

 فما الذي يتوجب عليه فعله؟  نافذة هناك شخص آخر ال يرغب بفتح ال

ليتخذوا الناس؟ سيحاولون إما أن يفرضوا رأيهم أو أفضليتهم، أليس كذلك؟ أو سيحاولوا التأثير على الناس أغلب ما الذي يفعله 

يفعله معظم صوات. هذا ما غلبية األوفقاً لرغبتهم للحصول على أخرين ر أو يصوتوا للحصول على أصوات اآلنفس وجهة النظ

 طفال. ا ما نفعله نحن وهذا ما يفعله األالناس وهذ

 ا سواسية؟ نلكن ما معنى أن أنظر لنفسي ولآلخرين على أن

أن تصل لما هو أبعد من ذلك نا ومن ثم يقول: "كال يمكنك ضلونه على نفس القدر من االهمية مما أفضله أل ما يفقل ج  على األ

غالق النافذة فسترغب بإغالق النافذة وسوف تكره النافذة المغلقة نافذة مفتوحة وهم يرغبون بإترغب بوأن تتبادل ذلك فإذا كنت 

فة في غاية الحرارة حسناً سنغلق النافذة. الغرغالق النافذة؟" "هل ترغب بإ النك تتبادل نفسك   ☺النافذة المغلقة نك ستحب أكما 

 مر بعيد المدى. ألأمنحك السعادة. إنه كوني  نني سعيدوأنا أحبها أل

مر الذي يمنح اليوغا الخاصة . إنه األنعيمالويسود الهناء حيث ن تدرك قدر السعادة التي يجلبها هذا األمر فلالقيام بوحتى تحاول 

ن تصبح قادراً بحق على أ ن الوصول للبصيرة ولتقترب أكثر منبهدف أن تقربك الممارسة مبك القوة. إذا قمت بممارسة اليوغا 

 . بسرعة فائقةهناًء ونعيما  خرين فإن اليوغا ستغدو مساعدة اآل

 أما البيت التالي:

 كل المشاكل ستثار بنفسي هو منبع اإل

 كل ميزة روحانية  عتنائي بأمهاتي هو مدخلإ

 جعل عندئذ من ممارسة تبادل تك ألأرجوك أمنحني برك

 ل حياتي الروحانيةجُ  نفسي واآلخرين أساس

 بعيداً في هذا البيت حيث يقول: "إجعلها النقطة يمضيساٍو ومن ثم أتبادل" فإنه تمني أن أجعل نفسي متحدث عن "علّ فبعد أن 

خرين، وهو ما ن حول محور تبادل نفسي مع اآلمجرد تعلم كيفية التبادل." وكأن كل حياتي تدور اآلوليس في حياتي المحورية 

ن سي والفكرة الرئيسية لحياتي ذلك أمر الحافز األسا"أرجوك علّمني أن أجعل من هذا األ نقوم به في التونغ لين. فهو يقول
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غير سعداء بعد هم  ما وبقدرمر فهناك الكثير مم أحتاج تعلمه هذا األأجهل  وبقدر ما خرين.اآل إسعادم ل  ع  معنى حياتي هو كيفية ت  

   ني فشلت في أداء واجبي، فشلت في أداء واجبي.مؤشر أ فهذا

 أقوم بذلك وعلي القيام بذلك على نحو مغاير. لم فأنا فشلت وعلي أن أتعلم كيف إذا كان هناك معاناة في هذا العا

 ن نغير هذا العالم من خالل ممارستنا، أجل بإمكاننا تغييره. م ويمكننا أما نقوله أن هناك عال   هناك عالم،

 ويوجد سبب لذلك، دعونا نقرأ هذا البيت:االصلي في النص تب بالغامق ن البيت التالي ك  تالحظون أ

 ل التعاطف ملك جُ الالما السامي الراقي، يا  ستاذي، أيها، يا أمن ثم

 مهات المخلوقات أرجوك امنحني بركتك عل  كل آالم أ

 ن في  وعقباتهم قد تنضج اآل عمالهم السيئةوأ

 ن كل ما أملك من الخير والسعادة لعلي أمنحهم اآل

 وبهذه الطريقة أضمن أن كل واحد منهم يملك كل السعادة

أول أساتذة و ما هذا البيت؟ هذا هو التونغ لين، هذا البيت الشعري المتعلق بالتونغ لين ولذلك فهو يصدر عن شخص راقي وه

جدت قبل وهي تعاليم و   Lo-jong جونغ لومر وإنما جاء من تعاليم سابقة بكثير حول ال فهو لم يختلق األ نشنالالما من البا

 ولدينا تعاليم مختلفة من ال لو جونغ وفي نهاية المطاف سنعرضها هنا. ربما بحوالي خمسمئة سنة في التبت كتابة هذا البيت 

الذي تتكون فيه بقية األبيات من أربعة ما علينا مالحظته بالنسبة لهذا البيت الشعري هو أنه يتكون من خمسة أسطر في الوقت  

حيث يحاول التعبير عن الفكرة  سطر في العادةلعدد األق باالً ل  ندما يترجم ال ي  علم أن هذه ترجمة مايكل غيشة فعأسطر فقط . أ

ما هو فال يفعل ذلك وهذه حافظ على نفس عدد األسطر أستطاعتي أن أ. أحاول قدر أفحسب وال يحافظ على على عدد األسطر

طر فقد أبقى على خرى من أربعة أستتكون كل األبيات اآلما بين سطرهي الترجمة التي قام بها. ألن هذا البيت يتكون من خمسة أ

 هذه الترجمة لهذه السطور الطويلة. 

 لكن لماذا تتكون من خمسة أسطر؟ السطر األول

  ل التعاطفملك جُ ما السامي الراقي، يا ستاذي، أيها الال، يا أومن ثم

سطر آخر ويوجد خمسة صلية حيث تمت إضافته الحقاً كما أن لغة التبت فيها ي قال أن هذا السطر ال وجود له في النسخة األ 

 "شلوكاعادةً يتكون من أربعة أسطر وهو ما يطلق عليه اسم الشعري ن البيت غة التبت وهو أمر غير معتاد ذلك أأسطر في ل

Shloka"    وبعد أن قرأ هذا  ويقال أن أحد طلبة أساتذة الالما من البانشنبلغة التبت أما هذا البيت فيتكون من خمسة أسطر

حيث ساتذة الالما من البانشن ألول أ توسلهذا السطر وهو عبارة عن ستاذه الالما ليضيف النص وتأثر به طلب اإلذن من أ

 بيت الشعري وبالتالي فهو يقول:ن يصبح جزءاً من الستاذه الالما ووافق الالما على أن اليتوسل اآل

 ل التعاطفملك جُ الراقي، يا الالما السامي  ، يا استاذي، أيهاومن ثم

حد المزايا التي أنارت وبصّرت التعاطف وهذا التعاطف المذهل هو أستاذ ل التعاطف، أإنه يطلق على استاذه الالما اسم ملك ج  

 وهم كيف يساعدون أنفسهم بحق. من يعلشاطهم األبدي لمساعدة الخلوقات وأالمخلوقات والتي يتم التعبير عنها من خالل ن

 أرجوك امنحني بركتك عل  كل آالم امهات المخلوقات 

  ن في  تهم قد تنضج اآلابوعقواعمالهم السيئة 
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 وهذا ما سنقوم به في تأملنا بعد لحظات. أتذكرون عندما قلنا أننا نأخذ آالمهم؟

 فتح قلوبنا 

لم طالما أنه ال ألم لديهم ونحن نقوم بذلك في التأمل بيد أننا ال سآخذ األجسامنا ذلك أني وندخها ألنخرج آالمهم من أجسامهم 

في داخلنا، أتذكرون ذلك؟ حيث ن ندمره، هناك لحظة نفوم فيها بإيالجه تذكرون؟ حيث أننا ندمره لكن قبل أنحتفظ بذلك االلم، أ

 .أننا ندخله عن طريق التنفس

ن قبل أ اضي عليهونق شعلة النار نطفيءن خلص منه في الخارج ذلك أنه بإمكاننا أمكننا التنه يهذا جزء مهم جداً من التأمل أل

 . جسامنا ألن استعدادنا لذلك هو ما يفتح قلبكأل ان ندخلهأنه من المهم أ بيدجسامنا أل اندخله

تح هذه التشكرا الخاصة وهذا ما يفلقي به على نفسي حتى ال يعاني اآلخرين. وأنا مستعد أل لمليس بإمكاني تحمل هذا األنقول: "

 ن نهرم ونموت ونعاني.علينا أنه بسبب كونها مغلقة ب ألبالقل

الناس خاللها بعدم االرتياح مل يشعر مر الهين فهو جزء في عملية التأليس باألستعداد مهم للغاية وهو إذاً فهذا المتطلب وهو اإل

في جسمي حيث يشعر  انا اآلن أدخلهمت بامتصاصها منه وأمامي كل هذه المعاناة وأنا قأنه لدى هذا الشخص الموجود أحيث 

 لم؟" ؟ أال يوجد عندي ما يكفي من األأمر مقزز، لماذا أحتاجه هذا"الناس أن 

ن هذا اإلستعداد لتحمل خرين في الماضي حيث أحمل آالم اآللم؟ لماذا؟ ألنك لم تكن مستعداً لتحسناً، لماذا لديك الكثير من األ

لم في جسمي مستعداً ألن أخوض تجربة إدخال األكون  أوالً أن ألكن يتوحب عليّ خرين هو فعالً ترياق آلالمي الخاصة. آالم اآل

 وهذا ما يفتح قلبي. 

 وبالتالي فهو يقول:

 ن في  قد تنضج اآل

 ادة ن كل ما أملك من الخير والسعاأل لعلي أمنحهم

  وبهذه الطريقة أضمن أن كل واحد منهم يملك كل السعادة

ملنا وسنقوم اليوم بعمل خذ في تأحيث قمنا باللين وهواألول فحسب من التونغ لين وقد قمنا بعمل الجزء األإذاً فهذا هو التونغ لين 

 خر وسنبدا بالتأمل.الجزء اآل

 تأمل تونغ لين كامل 

 غمضوا أعينكم أ

ن تكون وأال تكون الذقن مرتفعلة لألعلى وال منخفضة وأن أهم شيء أن يكون الظهر مستقيماً انتبهوا لوضعيتكم حيث أن واآل

خرى. فوق األ  حضنكم الواحدةأو تضعوها في . بإمكانكم أن تمسكوا أيديكم وتضعوها على أي من ركبتيكم االكتاف مستوية

صابع لمسوا أيد اليسرى وإهل التبت الوضع الثاني. ضعوا اليد اليمنى فوق الأ لفعلوا ما تجدونه أكثر راحة لكم فمثاًل يفضإ

 بهام برفق. اإل

 ي عدد وصلتم ونبدأ بالعد دائماً عند الزفير. واآلن ركزوا على تنفسكم وحاولوا أن تعدوا عشرة أنفاس وال تنسوا أل

 إذا ما نسيت العدد الذي وصلت له إبدأ من جديد. 
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ن تركزوا على رغبتكم طريقة التي تقومون فيها بذلك هي أيجاد الحافز والعداد والخطوة االولى هي إتخاذ مالذ وإسنبدأ اآلن باإل

 . بالعثور على مخرج لمعاناتكم ومساعدة المخلوقات على التخلص من معاناتهم

السامي ولتجد طريقة لتحقق تلك حكمتك لهذا المستوى  تنميعاطفك لهذا المستوى السامي، أن ت أعثر على طريقة لتنمي

نتيجة لطريقك في قلبك قي نهاية المطاف  سينموان. إذاً فأنت تلوذ بالطريق الروحاني وبالحكمة والتعاطف اللذان هدافاأل

 الروحاني.

ت التي تستطيع مساعدتك في طريقك وهي في قلبك عندما تصبح متبصراً وبالمخلوقا من مالذك في النتيجة التي ستنميهاإذاً يك

تعرفه فكر بشخص يك. ولمساعدتك على تطوير حافز طاهر، يفية الوصول لتلك النتائج فالمخلوقات المتبصرة التي تعلمك ك

 .أن تخلصه من معاناتهبوهو يعاني وأنت تود مساعدته وكّون رغبة قوية بمساعدته و

. أطلب مرشدك الروحاني، هطلبالكيفية لذلك فأنت بحاجة للعون فإنك ال تعلم ملك الرغبة بإزالة معاناتهم غير أبالتالي فأنت تو

مامك شخص سامي ويمكن أن يكون ذكراً م لك العون لذلك تخيل في الهواء أليأتي ويكون معك خالل التأمل ليقدشخص سامي 

 عالقة معه ويمثل لك هذا الشخص مزايا سامية وراقية.او أنثى، شخص تعرفه أو شخص لك 

وهم شاهدهم يجلسون أمامك في الهواء على مستوى عينيك ولعلهم على بعد مترين منك وإذا شئت فلك أن تقربهم منهم أكثر 

أما فيما  اً ومتألق اً توهجمو . يبدو مظهرهم الخارجي جمياًل وجليالً شيءيجلسون على عرش جميل وهم أنفسهم مثاليون بكل 

 يتعلق بمزاياهم الداخلية فهم يملكون هذا الحب والتعاطف والحكمة االستثنائية وهم في غاية الطهر وينظرون إليك بالحب الكبير. 

و اثنتين من مزاياهم السامية وتقدر وتثمن هذه المزايا الموجودة فيهم. وهذا إنتقاء واحدة أن تنحني إليهم عقلياً من خالل فأنت اآل

نت متعلق به جداً ولعله يكون شيئاً جمياًل تملكه وأن تتخيل شيئاً جمياًل وتمنحهم إياه ولك أ الهباتسجود ذهني ومن ثم تقدم لهم 

 . هباتككيف ستسرهم  وانظر نه في تأملك وهو عطاء رائع وقد يكون غروباً جمياًل ال تملكه وبإمكانك التخلي ع

عدت إلزالة أي أمور سلبية قد تعترض طريق التأمل ونقوم بذلك من خالل التفكير بأمر حدث ولعله أ  فقد أما الخطوة الثانية 

م أستاذ ك ومن ثم تعترف بهذا العمل أمامجرد فكرة غير حانية أو أنانية خطرت ببالبحدث اليوم أو حتى بما فعلت أو قلت أو 

 مر. الالما وتنسى األ

ية وا إلى هذا العمل على أنه هدبه اليوم وانظر مأو فكرت فعلتموهه أو موبشيء رائع قلت واكس أي فكراعمر المفقوموا باألأما اآلن 

 واطلبالتعاليم، أ مويعلموك ممنهم أن يعينوك واطلبوأ مالالما، لهذا الشخص السامي الذي يقف أمامك مستاذكها لألونجميلة تقدم

 عميقاً وفعااًل وبالطبع سيوافقون.  محتى يكون تأملك مملكم في تأمنهم أن يساعدوك واطلببركتهم، أ

مس أو قد يكون شخصا  دته وربما يكون ذات الشخص الذي تأملتموه في األبمساع ونعلى الشخص الذي ترغب وان فركزأما اآل

ذا المالك الخفي الذي نت هغرفة نومه وهو وحده في الغرفة وأ أنه يجلس مثاًل في وامن هو هذا الشخص وتخيل واجديداً. فكر

 .  يجلس أمامه بيد أنه ال يستطيع رؤيتك وأنت تتمنى أن تساعده

و وجوههم أأجسامهم، كيف تؤثر على ثر على ؤكيف تؤثر هذه المشكلة التي يكابدونها عليهم، كيف تنظر هم اآلن وأنظر إليأ

 ن تساعدهم ليكونوا سعداء. بأعلى عقولهم وكّون رغبة قوية بإزالة مشكلتهم و

مادة سوداء موجودة في أجسامهم وقد تكون كدخان عبارة عن تخيل اآلن أن المشكلة التي يكابدونها سواًء كانت جسمية أو عقلية 

 .أجسامهمتستشري في سود وهي سود أو كالقطران األأ

فأنت تجلس أمامهم وهم ال يستطيعون رؤيتك وفي كل مرة تأخذ فيها شهيقاً يعمل تنفسك ن لتخلصهم منها وستستخدم تنفسك اآل

م على شكل كرة سوداء في مركز الجسوفي البداية تتجمع كافة المادة كالمضخة التي تضخ المادة السوداء من أجسامهم للخارج. 

لمركز هذا  ممهاجسأجزاء دة السوداء من كافة أالماصغيرة في مركز صدورهم فخذ عدداً من الشهيق وتخيل أن تنفسك يمتص 

 الجسم فأنت تقوم بتنظيفها بتنفسك. 
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 قرر أن تخلصهم منهاما زالت في قلوبهم واآلن ت القطرانلكن هذه الكرة السوداء من  وبيضاء ومتأللئةإذاً فكل أجسامهم نظيفة 

هم نهائياً فتستخدم تنفسك مجدداً كمضخة وتضخها خارج  أجسامهم عن طريق حلقهم، عن طريق أنوفهم ، عن طريق أفواه

 بضعةلذلك فخذ فقط في الهواء فهي موجودة ك فتتجمع كلها كالغيمة السوداء أمام وجوههم، بينك وبينهم دون أن تمسهم أوتمس

 أنفاس لتقوم بذلك. 

ن أن تعود لهم وعندما أقول تعدادك لتتحمل معاناتهم كيال تعاودهم هذه المعاناة مجدداً فمن غير الممكهدفك واس واآلن ستجدد

عن طريق نفس واحد عميق لكن قبل أن تقوموا بذلك أريد منكم أن داخل أجسامكم ن" ستقومون بإدخال غيمتهم السوداء "اآل

لغاية ل ةساطع ا أصفر وأحمر وهيظهر كلهب الشمعة ولونهتي تعلى مركز صدوركم وأن تشاهدوا هذه الشعلة هناك التركزوا 

ن" نشاق هذه المادة بعد أن أقول "اآلوعندما تقوم باستمثل أنانيتك وسوء فهمك وصبيانيتك تو في مركز صدرك  ةموجود وهي

نطفيء ستتبخر وسي الشعلةلمستوى القلب وعندما تالمس نزواًل ، عن طريق الحلق نفرونها بنفس واحد تخرج عن طريق األست

 .من الدخان الذي سيتالشى بأكملهصغير  وسيكون هناك مجرد خيط أبيضاللهب تماماً 

 وا بذلك اآلن.إذاً خذوا نفساً عميقاً وقوم

 شياء.بالسعادة نتيجًة إلطفاء هذه األ ويملؤ قلبك شعورٌ  لمجهلك وتالشى األوتالشى تالشت أنانيتك  اماً،متإذاً هاقد تالشت 

نف من مسامات جلدك ويخرج عن طريق األوينتشر النور في كل صدرك ويملؤ قلبك وهو نوٌر جميل وحاني وعذب يخرج 

 ء.السعادة في أعماقك وفي خارجك على حد سوا يجلب لكوكل أجزاء جسمك  يكتنفن هذا النور تخيل أ ولدى أخذك للزفير

مامك حيث يحيط النور الشخص الموجود أ قحبك ويطوّ  عقلياً وعاطفياً ويزداد نورك ويزهر كما يزهروتغدو سعيداً جسدياً و

 بهم ويمنحهم كافة أمنياتهم ورغباتهم. 

بالنور من الداخل ويبدأ بملئهم جسامهم عندما تقوم بالزفير، يدخل النور أجسامهم عن طريق أنوفهم وحلقهم وكما يدخل النور أ

النور يمثل منحهم الصحة والجمال وطول العمر وبالتالي فوائد الجسدية التي يرغبون بها ويمنحهم كامل الصحة وكافة الوي

بينما يمثل النور الداخلي االحتياجات الجسدية التي يتم انجازها وتصبح سعيداً على  عقلية التي يتم إنجازهاالخارجي احتياجاتهم ال

 ن الجسدي والعقلي. الصعيدي

كانوا المشاكل التي  ن انتهتوكيف تبدو أجسامهم ووجوههم بعد أ أنظر كيف يبدون اآلن  ،لى تعابيرهمانظر إليهم اآلن، أنظر إ

 حرقت تلك المشاكل وها أنت تمنحهم كل ما يتمنونه. يعانون منها وتالشت ألنك أ

رائع فلك  عطفالرائع الذي قدمته حتى لو كان ذلك في ذهنك فقط فهو مع ذلك  بالعطفوبالتالي فلك أن تبتهج بما قمت بعمله و

منح  لن تعزز ذلك من خالعة زرعتها اليوم في عقلك ويمكنك أن وتلك كرمة رائألنك تراهم في قمة السعادة اآلأن تبتهج بذلك 

المدينة وبعدها يغطي العالم  ثم ينتشر النور ليمألة ومن المزيد من النور ويزداد النور وينتشر حتى لنطاق أوسع ويبدأ بمأل الغرف

 ستثناء.  وتهبها لكافة المخلوقات وكافة األمهات دون إأجمع. وأنت تهب عطفك والكرمة الحسنة الخاصة بك وحبك 

ن ما أنهم وقفوا بجانبك طوال الوقت وأشكرهم على مساعدتهم لك أل ذلكساتذة الالما أستاذ الالما، وركز على أ إطلبن واآل

يتركوك أبدأ وبالطبع ال لب منهم أن يبقوا بجانبك دوماً وأطواوعطفهم حصل كان بفضل حنانهم واشكرهمم على حنانهم 

 سيوافقون.

ن شاهدهم وهو يرتفعون في الهواء ويصغر حجمهم فقون على هذا أيضاً بكل سرور واآلن يلجوا في داخلك وسيواواطلب منهم أ

 فيأتوا ويجلسوا فوق رأسك فهم من نور جميل، إنهم مالئكة. ويصبحوا صغاراً للغاية حوالي خمسة سنتيمترات 

لهم  صغيرة وأعدومن ثم يتسللون بلطف من رأسك إلى قلبك، إلى مركز صدرك فوق عمودك الفقري حيث توجد مقصورة 

 اهدهم وهم يجلسون هناك، في قلبكمكاناً جمياًل، عرشا  جمياًل من وسائد اللوتس وإذا أحببت فمن ضوء القمر ونور الشمس وش

 ويشعرون بالسعادة معك وهم في غاية الجمال والحكمة والمحبة فهم دوماً معك ويساعدوك أينما ذهبت وسعداء بفعل ذلك. 
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 م.ن تفتحوا أعينكواآلن بإمكانكم أ

إلى  عودوا. مارسة بالفعلبالم م. إذاً فقد قمتخذ، األخذ أوالً ومن ثم العطاءل من التونغ لين حيث لدينا العطاء واألهذا نموذج كام

 مكل يوم وستتبدل حياتك واتدربشخاص آخرين. مع نفس الشخص أو مع أ واأن تتدرب مبذلك كل يوم ويمكنك واموالبيت وق

مساعدته بهذه الطريقة  ونالشخص الذي تود واتساعدأن  مويمكنكفي غاية السعادة.  نغدوتوس موسيحيط الحب بك وستتغير

 وسنتحدث عن ذلك في الدروس القادمة. 


