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 لين التونغ تأمل

 تقودها دراسية حلقة

 هال-دفورا الالما

 لتعاليم وفقا  

 روش مايكل غيشة

 ٢٠٠٨( حزيران)يونيو قبرص، الرنكا،

 ٤الدرس 

 )تأمل اإلمتنان(

 بعض المالحظات 

ال تحاول وفي ذلك الوقت جل التركيز فحسب أ، نبدأ بالتركيز على التنفس من التونغ لينعندما نقوم بالتنفس في 

وما عليك إال أن توقفه وال تؤثر عليه بأي شكل من االشكال أن وال تحاول أن تغيره وال  ن تسيطر على تنفسكأ

 وهذه أحد المالحظات. ن تركز عليهأفما عليك إال فالفكرة تقوم على اكتساب التركيز  تركز عليه

 

  ؟هل بإمكاني حقا  أن أخلصهم من آالمهم

أن نفكر بالمشكلة التي قد ن نفكر بشخص ما، ونغ لين على أن نعمل مع شخص ما، أتقوم كافة ممارسة الت

هذا الشخص نتيجةً لتأملنا؟ ا الذي سيحصل لفي حلها فم أن نخلصه منها أو نساعده وأننا نودها مهما كانت يواجه

 يحصل لهم؟ هل يؤثر تأملنا عليهم؟ ماذا 

الناس يعودون لكن على الرغم مما أقوله خالل الدرس فإن الكثير من  ☺ألنه الحقاً لذلك سأخبركم، ليس بالفعل 

 مور."وتغيرت األ قمنا بالتأمل وكذا وكذا لقد ين ويقولون: "أتعلم

عاني من مرض السرطان وهي وت عرفهاي امرأةأتى إلّي أحد الطالب بعد الدرس وقال أنه كان يتمرن حول 

وظهرت له في حلمه وكأنها تعافت وبعد ذلك بوقت قصير حدث أمٌر ما من ثم "حلمت بها" قال ومريضة للغاية و

 مراضهم؟ هل يعالج تأملك أالقصص وبالتالي فب الكثير من الناسوتعافت بالفعل ويخبرنا 

ل العمل عمل التأمل فهل يمكنني ان أعالج مرض شخص ما من خال ن تفهم كيفيةلإلجابة على هذا السؤال عليك أ

بأفكار لكن ما يحدث هو أنه لدى تفكيري بشخص ما وربما ال فنحن ال نعدك بذلك  على هذا المرض؟ ربما نعم

م ذلك انهم قد يكونوا غير ن نفكر بهوهم لم يكونوا كذلك قبل أ و بصحة جيدةو بأفكار نراهم فيها سعداء أأ محبة

 . بي  ر الكرمة الخاصةنني أغيّ فالذي يحدث هو أو ليسوا بصحة جيدة سعداء أ

 

  كيفية عمل الكرمة 

 هذا التوضيح حول كيفية عمل الكرمة. مإليك
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لها كما تطرقنا لذلك اليوم باختصار ودونما توضيح  ذات  ن االشياء الثيراً في المرة السابقة حول كيف أتحدثنا ك

عليها  فلن أستطيع العثور عليها وليس بإمكاني ان أعثر االنافإن حاولت البحث عن تلك  االناوتحدثنا حول فكرة 

ن هذا نوع آخر من  حتى في مجموع هذه االعضاء بيد أتلك االنا وال هنا وال حتى في أي عضو من أعضاء 

 التأمل. 

لم يكن لها وجود قط  وألنني اتعلق  االناهو الذي يسبب لي المشاكل ذلك ان تلك  األناالمفهوم االجمالي لتلك  لكن

ا في كل مّرة نفكر فيها تسبب لي المعاناة الحقاُ. إذاً فالذي يحدث هو اننسال التي معفإنني اقوم بكافة اال باألنا

مسمى فعل سواء كان قوالً أو عمالً أو تفكيراً  وسنطلق على كل منهاو نقول شيئاً ما أو نعمل شيئاً ما بشيء ما أ

 فكل منها بمثابة الفعل. 

سمعت نفسي وأنا  ألنينتهي من قول شيء ما لشخص ما تُزرع بذرة في عقلي وعند إنتهاء هذا الفعل وعندما أ

اً عندما حدث كل ما حدث ذلك ألني كنت متواجدهدت نفسي وانا أحمل هذه األفكار شا نيأقول هذه االشياء كما أ

فمهما كان ما أقوم به فأنا متواجد واقوم بتسجيل كل ما يحدث في أني ال أستطيع أن أبعد نفسي عن هذا المشهد 

 عقلي حيث يسجل جزء من عقلي كل شيء ويتذكره وبالتالي فهو يترك بصمة. 

ناهي  ال بداية له وال نهاية ذلك أن عقلي قد نه شريط  تسجيل طويل وغير متعلى أإلى العقل مجازاً فإذا ما نظرت 

هذا الجسم وبالتالي فهو  بانتهاءلم يبدأ بهذا الجسم ولن ينتهي  ُوجد منذ األزل وقد ناقشنا ذلك سابقاً حيث ان العقل

هذا المتعددة من  السطوروعلى بصمة على هذا الشريط أقوله  يل ويترك كل عمل وكل فكرة وكل شيءشريط طو

 الشريط. 

ها بذلك هناك أربع وستين او إلشارة ففي كل مرة تقوم فيل 1هل التبت ذلك ويستخدم أما عددها؟ في كل ثانية  لكن

مثل الفيلم الذي يُعرض ، وهناك دوماً نقاش حول هذا االمر، لكن لنقل أربع وستين بصمة بصمة خمس وستين

حو واعي وبالتالي فال نتذكرها على ن ن في العقل الباطنها تُخزّ دوماً ذلك ان بسرعة متناهية ونتذكر هذه االشياء

ً وال يمكننا ألنا الباطن عق لكنها موجودة في ن نفعل شيئاً حيالها لكن ال يمكننا . بإمكاننا أن نمحوها فهي هناك دوما

 محوها. 

نه غبي فبعد انتهائي من شيء ما فمثالً إذا قلت لشخص ما أ فعندما أنتهي من قولوبالتالي تتخزن في الالوعي 

حيث وهذا ما نطلق عليه اسم الكرمة لم ينسى ذلك  الباطنقول ذلك وفي اليوم التالي أنسى االمر تماماً لكن عقلي 

 يترك كل ما أفعله او أقوله أو أفكر به بصمة كرمية على هذا الشريط الخاص بي. 

ويمكث هناك ويجمع الطاقة وعندما يحين االوان وعندما  وفي العقل الباطن الحضانةي ومن ثم يجد ذلك مكانه ف 

رض فسوف تظهر البراعم الشجرة لتستقر في األعلى من  تتوفر الشروط المالئمة شأنها شأن البذور التي تسقط 

 .نضوج البذور الكرميةوستطرح الفاكهة وستبدأ بالنمو ونطلق على ذلك اسم 

تلك مهما فعلت في الوقت الحاضر فسوف تنضج وتمنحني  وفي وقت ما في المستقبل ستنضج بذور الكرمة 

  نتيجة معينة. 

 ما نوع النتيجة؟ 

 الكثير من العناصر التي رافقت ما قمت به. سجل ما قمت بفعله فحسب وإنما تسجلت تبين أن تلك البصمات ال

تفاخر قصد الكنت أني ن الحدهم أم أقمت به؟ هل كنت أقصد تقديم العو ماذا كانت نيتي وراء القيام بما مثالً 

؟ يتم تسجيل كل ذلك. هل كنت غاضباً جداً عند قيامي بذلك ام كنت انتقادهبنفسي؟ هل كنت أقصد إيذاء أحدهم أم 

حباً عند قيامي بذلك؟ هل كنت مخلصاً جداً عند قيامي بذلك؟ يتم تسجيل كل ذلك، يتم ممحايداً؟ هل كنت حانياً و

 تسجيل كل هذه المعلومات. 

                                                             
 تفرقع استاذة الالما أصابعها  1
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ن تنضج سيرجع لك نفس المذاق ولعله وبعد أترافق مع البذور. ه تلك االعمال يالذي أحاطت ب  فالمذاقوبالتالي 

ً ال يحدث مع نفس الشخص ولعله  شخاص مختلفين بيد أن ذات النوع من  ومع أيحدث في ظروف مغايرة تماما

 .هذه المّرة سيقوم بعمل ذلك لكشخصاً آخر  سينضج باستثناء امر واحد وهو أن العمل

وبالتالي فإذا ما تصرفت بعنف مع شخص ما، فالذي سيعود إلّي هو العنف وإذا ما راودتني مشاعر حب تجاه 

هذا هو قانون الكرمة العالمي فية التي تعمل الكرمة وفقاً لها. شخص ما فالذي سيعود إلّي هو الحب وهذه هي الكي

وذلك تماماً ما يحدث في الطبيعة فأنت تعلم زرعته. فما يعود علّي هو دوما  من ذات المذاق وهو مشابه دوما  لما 

 ن بذور السرو تثمر شجرة سرو. ور الليمون تثمر شجرة ليمون كما أأن بذ

 حدهم عنيفاً معي؟ نني إن كنت عنيفاً مع أحدهم فسيكون أ: عذراً لكن هل تعني أسؤال من الحضور

 : بالضبط، بالضبط سيرجع العنف إليك. االستاذة

لم لكننا ال نعنه ال بد أن ينضج ن نفس الشخص لكن االمر مؤكد ذلك ألكن ليس بالضرورة مسيرجع العنف إليك 

ور ما يتصرف أحدهم معك بعنف فال بد أن تكون أنت من زرعت بذنك تعلم اآلن انه عندبيد أمتى وال مع من 

ن ذلك الشريط ال ر أننا ال نتذكر معظم االفكار التي تدور ببالنا غيولعلك ال تذكر متى حدث ذلك حيث أ ذلك العنف

 ينسى.

؟ إنها أنا، إنها جزء من عقلي يقوم بتسجيل تلك السيدة كرمةطلق على ذلك اسم "السيدة كرمة" لكن تُرى من هي ن

ألنها أنت فأنت تعلم ماذا قلت وماذا سمعت حتى كل شيء وال يمكنني خداعه، من غير الممكن خداع السيدة كرمة 

 سمعتهنك أفالمهم أنك تعلم وهذا هو كل ما تحتاجه فليس مهماً ما سمعه أحدهم بيد ان المهم   حديعلم بذلك ألو لم 

 وهذا هو ما سيرجع إليك. 

مر أكبر وهذا أمر مخيف ألنه لربما أ من ذات المذاق فحسب وإنما ترجع إليك بكميات ال ترجع إليك األشياء

هذا ما يسبب اقع بمجرد لحظة من الغضب تجاه شخص ما وربما يكون ما يرجع إلّي حرب شعواء وفي الو

عدو يكرهني من بلد آخر حيث ربما يأتي عدو يكرهني من بلد آخر لكن الحروب حيث أنها ال تحدث عندما يأتي 

الطريقة الوحيدة التي سأشهد فيها حدوث ذلك هي إذا ما التي سيحصل فيها ذلك في حياتي  و الطريقة الوحيدة

 خرى لذلك. ة، ال يوجد طريقة أسوى تلك الطريقلتجربة العنف  خرىطريقة أ زرعت البذور لذلك وليس هناك

 وهي   اأحبه يوجد مقولة حد الكتب المقدسة السامية وهو أ Yoga Sutraسوترا  ليوغاقاً وف

 إذا كانت طريقتك في الحياة هي  

 عدم إيذاء االخرين بكل حال من االحوال

 فعليه وفي كل مكان تتواجد فيه 

   لن يكون هناك مواجهات  نزاعات وصراعات

قابل مثل هذا الشخص بيد ، ومن النادر أن تقلبه  العنف منكافة بذور  قد أزال شخصإنه يتحدث عن 

ل العنف في قلبك" وهناك طريقة "فعندما تقضي على جُ االشخاص  أولئكن مثل اً ساميأن هناك أشخاص

أبداً، ن نجبرها على أال تنضج لبذور فال يمكننا ان نمحوها غير أنه بإمكاننا أن ننظفها وألتنظف تلك ا

 يمكننا ان نعطل فعاليتها ويتعلم الطاهرون من الناس كيفية عمل ذلك. 

تصبح متبصراً ألن الكل لديهم تلك االشياء مسجلة على ن وإال فال يمكنك أن تصبح متبصرا  ك يمكنك أبذل

لفعل وحيّد تلك لذلك فالشخص الذي تعلم الكيفية وخاض العملية با ،دهااشرطتهم غير انه يمكنك ان تتعلم كيف تحيّ 

     أجهزة استقبال لذلك.  ، فليس لديهمحالبتجربة العنف،  فمن غير الممكن أن يمرّ البذور 
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يتدخل هؤالء الناس ويتالشى ويغدو الناس حولهم  حيثمامن العنف يخمد كله يظهر في العالم الخارجي  افملذلك 

 هؤالء الناس وهو أمر في غاية الجمال.ن تحظى بمقابلة مثل عداء وعذبين وإن حالفك الحظ  فلك أس

ن بإمكاننا القضاء على الحروب عن طريق القيام بالممارسة سبب نحن هنا ألننا نعتقد أولهذا الهذا هو تعليمنا 

في عالمنا ونقرأ عنها في  فاقات سالم وستحدث وسنشهدهامؤتمرات وال ألي اتللذهاب لفال داعي لبلطف 

 أما إذا لم نقم بها فلن نسمع بها ولن تحدث.  المجالت إذا قمنا بممارستنا

عالمي  بذوري على حيث اني اسقط  لى ذلك اسم االسقاط ونطلق ع لبذوريألن ما يحدث هو نتيجة مباشرة 

نتيجتها، كانت فمهما كان ما فعلته في الماضي والبذور التي زرعتها في الماضي فإن البذور التي نضجت 

كل مّرة تفرقع فيها االصابع بصمة في أي أربع وستين  بهاعتها سبة فهي تنضج بنفس السرعة التي زروبالمنا

فهذه الغرفة وهؤالء د اآلن واقعي. توج   يوهاآلن فهذه البذور التي زرعتها في الماضي حانت حصيلة بعضها 

وجود للصدفة  حالية حددته اعمالي الماضية بدقة وبشمولية والوكل شيء في تجربتي الالناس وجسمي وعقلي 

 وهكذا يصف تعليم بوذا ذلك األمر.  عشوائية. حداثألوال 

ات يها، في المرّ في الماضي وفي كل المّرات التي تواجدت ف فعلتهما ن كل شيء محدد، دو مخيفاً ألمر يبولعل األ

اآلن؟ لدّي هذا البنك الضخم من بذور تم تحديده، لقد أوجدت واقعي فما العمل حيال ذلك ، التي ال حصر لها

 الكرمة، باليين وباليين من بذور الكرمة. 

فاألمر ذاته ن الحاضر يحدد مستقبلي على صحة أ ينطبقأن الماضي يحدد حاضري  صحة بيد أن ما ينطبق على 

وأن أزرع والمنطق ذاته وهذه هي ثروتنا الحسنة ألننا إن فهمنا قوانين الكرمة فإن تعلمت كيف أكون حذراً اآلن 

إذا ما تعلمت كيف أزرع هذه النتائج المرجوة. أن تحدث ن تنبت األشجار الصحيحة والبذور الصحيحة فال بد أ

 هناك مصادفات، بإمكاني ان أتعلم كيف اتحكم بمستقبلي، يمكنني أن أتحكم بمستقبلي تماما .   البذور فليس

ال سيما فيما  ناً وهناك الكثير مما يجب تعلمهمر هيّ يتطلب شيئاً من االبداع وليس األ مر العمل بجد كماويتطلب األ

وكيف تزرع بذوراً حسنة وليس بذوراً ة وفي تعلم كيف ال تزرع بذوراً سيئ األفعاليتعلق بتطبيقه عن طريق 

مه في بذور الفردوس وهذا ما نعلّ  حسنة فحسب وإنما إذا كنت أرغب بالفردوس فعلّي أن أتعلم كيف أزرع 

 دراسات متقدمة أكثر. 

ان تلك  ثير في هذا االتجاه ذلككلكن حتى قبل ذلك، فأنت تتعلم كيف تستخدم الطرق المتقدمة ويمكنك عمل ال

ت الذي نرى قواعة والن هناك وقت نضوج بين وقت الزرألن أحد جوانب هذا األمر هو أ سّرع العمليةالطرق ت

 . الكرمة تستغرق دوماً وقتاً لتنمو نفاألمر يستغرق وقتاً ذلك أفيه األشجار، هناك فجوة زمنية 

فهمك وحكمتك هما اللذان ف مدى فهمك واستيعابك للعملية لكن كم من الوقت؟  تتوقف الفترة الز منية على 

كلما فهمت كيفية عمل هذه العملية وآلية عمل الكرمة كلما رأيت النتائج في الشخص الذي  عان العملية. يسرّ 

 بسرعة أكبر. أعمل معه 

وبالتالي فهل بإمكاني معالجتهم؟ يتوقف األمر إلى حد بعيد على مدى فهمي لما أعمل ويملك معظمنا مستوى فهم 

 مبتدئ ألنك تسمع االشياء اآلن وتملك مفهوماً ذهنياً لما أقوله. 

 سنعرض ثالثة أنواع من الحكمة:

 حكمة االستماع. .1

 حكمة التفكر .2

 حكمة التأمل  .3

شياء وقد سمعتها فتكتسب حكمة االستماع وهذا هو المستوى األول وهو المستوى هذه االوبالتالي فأنت تسمع 

 القدر الكبيرالذهني. إنها البداية وهي بداية مهمة ودونها ال يحدث شيء بيد أنها في غاية الوهن حيث انها ال تملك 
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وهذا  ،حذراُ حول ما تعمل، ربمادو بعدها أكثر نك ستغلكنها تؤثر قليالً ذلك أمن القوة للتأثير على نضوج البذور 

 أمر جيد. 

، عليك أن ن تنتقل إلى المستويان اآلخرانأقوى فعليك أ لكن إن كنت ترغب بجني النتائج بسرعة أكبر وعلى نحو

    تكرس الوقت للتفكر والتأمل.  ن تتعلم الكثير كما عليك أنوعليك أ تنتقل للتفكر فيما فعلناه للتو

 مرضهم، مرض السرطاننا به: "هل يمكنني عالج السؤال الذي بدأجوابك  على االمر برمته فما اآلن لقد علمت 

بذور الكرمة تجبرني اآلن على فإن عالمي  تُسقط علىبي  ن الكرمة الخاصة أذا كان صحيحاَ أ من خالل تأملي؟"

 عالم مختلف عندما ينضج ذلك العالم.  ا أفعله اآلن على إسقاطإسقاط عالم معين وسيجبرني م

وبالتالي فإذا ما جلست على وسائدي وتأملت شخصاً وأرسلت له الحب وقمت بإزالة مشاكله وتمنيت له السعادة 

ت موتخيلته سعيداً وما إلى ذلك فإني أقوم بزراعة البذور في عقلي وتزرع كل فكرة بذوراً في عقلي وإذا ما تعل

 مسيطر عليها لكيفية زراعة هذه األفكار في عقلي، وهو ما يقوم به هذا التأمل فإنه علم بحت.  طريقة علمية 

 

 ليس هناك هم بحق 

على رؤيتهم أكثر سعادةً ذلك جبرك فكرت بتلك االفكار وهذا ما يزرع البذور وسي فكار في عقلك،تزرع تلك األ

 ك تقول في نفسك مر وكأنفال يبدو األ عالمكوسيظهرون بالنسبة لك أكثر سعادةً وسيكونون أكثر سعادة في 

  "أراهم سعداء لكن لربما هم ليسوا كذلك في الحقيقة بيد أني أراهم سعداء."

ما يظهر لي، إنها مجرد لعبة المظاهر لفال وجود سوى بحق  ألناال وجود  أنه بحق تماماً كما همفليس هناك 

ألي عالم يمكن البحث عنه وعليك  ليس هناك وجود. وال وجو لعالم آخر وهذا هو األمر الوحيد الموجود فحسب

 الكثير من الدراسة والتأمل حول الفراغ. األمر ن تقنع نفسك بذلك ويتطلب ذلك أ

تحدث بسرعة فائقة تماماً على هذا النحو فأنت تراه كمظاهر بيد أنها العالم  الفراغ أكثر كلما رأيت تأملتوكلما 

التي تظهر بسرعة ويبدو األمر بالنسبة لنا وكأن هناك  الصورالعديد من لديهم كما يحدث االمر في  األفالم حيث 

نطبق ذات الشيء مر ويو ُمجمل األوهذا ه مجموعة من الصوركونه االمر حركة وقصة لكن في الواقع ال يعدو 

مدى سرعة عرضها في االفالم؟ هنا أسرع أليس كذلك؟ أربع وستين أنه يحدث أسرع. أتعلم  باستثناءلى عقولنا ع

 في الثانية.بصمة 

آخرين  هموبالتالي فسوف يبدون أسعد بالنسبة لي لكن هل يعني ذلك أنهم أسعد بالفعل؟ أجل ألنه ال يوجد 

 بالنسبة لي. 

لكن بالنسبة لي فليس هناك هم آخرين وسيبدون أسعد ولربما بصحة أفضل  ما يسقطونه  بالنسبة لهم يوجد

 تأملي كما تعتمد إلى حد كبير على تركيزي وعلى حكمتي.  األمر إلى حد كبير على قوة ويتوقف

بأفكار محبة حول وحتى لو وضعنا كل هذا التوضيح جانباً فلك أن تحتكم إلى المنطق فإذا ما استمريت بالتفكير 

رأيتهم بنور إيجابي خالل تأملك  . أو إذا ما قدتراهم فيها التي في المّرة القادمةتحبهم أكثر سوف شخص ما ف

تجربتك معهم إيجابية في واقع االمر وهذه هي الكيفية التي تعمل االمور تكون سوف فعندما يظهرون في حياتك، 

 وفقاً لها. 

وفقا  ر وعمل االمالتي تكيفية الدا  وهي العملية التي توصلنا للبصيرة وهو إدراك االمر بسيط جداُ لكنه عميق ج

توجد من تلقاء نفسها وكيف أن الكرمة الخاصة بي تحدد تماما  كيف  ذاتان االشياء فارغة تماما  من أي ولها 

 تبدو األمور بالنسبة لي حيث يحدده ما أقول واعمل وأفكر.  
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ما فعلت الشيء الصحيح وقلته وفكرت به فسيبدأ عالمي بالتحول تدريجياً ليغدو الفردوس بالنسبة لي  ذاإوبالتالي ف

 ر بالنسبة له حيث يتوقف ذلك عليهم بنسبة مئة بالمئة. يظه عالم كل شخص تماماً كما ويتكون

 مسؤول عن كل ما يظهر في عالميالأنا 

ضحية أي شخص آخر من االن فصاعدا   ال يوجد عامل خارجي يحدد عالمي وبالتالي فال يمكنني أن أدعي اني 

وال أستطيع ان أدعي ان أحدا  ما فعل شيئا  لي ألنه إن أقدم أحدهم على فعل شيء بي فأنا من جعلتهم يفعلون 

 ذلك عن طريق أفعالي الماضية. 

 لهم وال وجود فعلي آخر وجودون باالسم فحسب من خالل اسقاطيبحق لكن هناك مظهر لهم فهم م هم ال يوجد 

 ورد فيه:لهم وهو ما قرأناه في المّرة الماضية وفقاً لبيت الشعر الثاني الذي 

 وهو يتوسل للالما  أرجوك امنحني بركتك

 على من؟ على جهلي الذاتي  باللوم على الجاني الحقيقي أللقي

 وفي النهاية أحطمه وبعدها أتعلم كيف أزدري هذا الشر االكبر 

 بها خاصة   حقيقية   طبيعة لها األشياء أن االعتقاد وهو

 

، ال وجود لكل ذلك أن الناس لديهم سماتو أن األشياء لها طبيعة خاصة بها وأن الناس لهم طبيعة االعتقاد بفكرة

سمات فأنا من زرعت تلك السمات وأوجدتها في حياتي فإن كانوا عنيفين فأنا من أوجدت ذلك فيهم فإن كنت أرى 

 أنا.عن طريق عنفي 

لكن ي ال أتعامل بعنف اليوم، وهذا أيضاً احتمال كبير كبير ولعل احتمالوهذا لعنف الخاص بي غير مدرك لولعلي 

ي تخلصت أو ال أدرك وجوده فحسب أو لعل مجرد ظهوره في حياتي هو مؤشر على انني ربما ما زلت أمتلكه

 وما تزال البذور تطرح الثمار من ماضّي. بيد أن بذوره ما تزال موجودة بالفعل نهائياً من هذا السلوك 

إذاُ فما الذي يتوجب علّي فعله؟ يأتي هؤالء الناس ويصرخون علي فلست معتاداً على الصراخ على الناس، أنا ال 

فما زالوا لكن افرضوا ذلك فلعل أحدهم قد تخلص من عادة الصراخ على الناس ومع ذلك  ☺أقول ذلك عن نفسي 

 يأتي أحدهم ويصرخ عليه فماذا يتوجب عليه أن يفعل؟ يواجهون تجربة أن 

يتنبهوا حيث ال يقتصر األمر على عدم صراخهم على الناس فحسب وإنما عليهم أن عليهم أن يكونوا اكثر حزماً 

أسمع   ألنيناس آخرين؟ ن؟ هل أحمل أفكراً تنتقص من قدر أي هل أحمل أفكاراً نقدية ألناس آخريإلى أفكارهم. أ

 بها.  تلفظ لك حتى لو لم أافكاري كذ

لهم عص الناس من معاناتهم ونجتأمل التونغ لين حيث نجلس خالل تأمل التونغ لين ونخلّ هذه هي الفكرة وراء 

بالتدريج حيث ننشر الحب فيظهر دة وسيغدو عالمنا على هذا النحو سعداء في عقولنا ونرسل لهم ُجل السعا

وسأغدو مصدرا  يبث بح الناس من حولي أسعد وأسعد صالناس ونرى الناس وقد أضحوا سعداء وسي المحبون من

 السعادة في العالم من خالل ممارستي. 

ا لمرحلة الكمال التام حيث وقد صقلوا هذه المقدرة واوصلوه يقوم به البوذا فهم مصدر السعادة للعالموهذا ما 

نهم ولهذا السبب فهم في الفردوس أليفعلونه أو يقولونه أو يفكرون به مجلباً ألفضل النعم في العالم ل ما أصبح ك

 وهذا كل شيء.   صقلوا هذه المقدرة
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 لكن ليس بالطريقة التي نعتقدها  توجد األشياء 

الفردوس فارغة وهذه الغرفة فارغة والحرب فارغة واألعداء فارغون واألصدقاء فارغون فكلها من نسج الخيال 

 لكن هل يعني ذلك أنها غير موجودة؟ كال لم نقل ذلك فاألشياء موجودة لكن ليس بالطريقة التي أعتقدها. 

س السبب صورة غير الئقة في الماضي وليلم بعد التمرين فالسبب هو أني عاملت أحدهم بفإذا ما عانيت من األ

تحدث االمور مطلقاً   ت فاللم بسبب ما يحدث اآلن وإنما هي كرمة ماضية ونضجالممارسة حيث ال يحدث األ

خرى وال ينبغي أن أقول مطلقاً ألنها تحدث بالنسبة لشخص متبصر لكن بالنسبة لنا نحن الناس بين لحظة وأ

 مر وقتاً حتى ينضج. يستغرق األن فال تحدث مطلقاً حيث العاديي

فكل مفهومنا حول مر دالالت كبيرة فإذا أدركت ذلك فعلت شيئاً في الماضي وقد نضج اآلن ولهذا األإذاً فقد 

 .كل مفهومنا لما يسبب شيئاً ما خاطئ، السببية خاطئ

ح أن هذا هو سبب فهل من الصحيح أنه بإمكاني أن أستمتع بهذا الشاي الن أحدهم وضعه هنا؟ هل من الصحي

هل هذا هو استمتاعي بالشاي؟ هل من الصحيح أن احدهم وضع شاياً هنا؟ أجل وضع أحدهم شاياً هنا بالفعل لكن 

 ؟ كال ليس هذا هو السبب.  إذا ما أردت ذلك السبب انه بإمكاني ان استمتع به

فتجربة إرواء عطشي ممكنة فقط  ن تُلبى احتياجاتيفمن المحال أن أتخيل أ عتني بالناس في الماضيكن ألو لم أ

 عن طريق وجود بذور مساعدتي آلخرين على ارواء عطشهم أوالً. 

 ن تحصل على شجرة إن لم تزرع البذرة وبالتالي فمفهومنا االعتيادي لكل العملية السببية خاطئ. ال يمكنك أ 

السيارة؟ ل يشغل مفتاح التشغيل ح في المحرك؟ كيف تبدأ السيارة بالعمل؟ ههل تعمل سيارتك ألنك وضعت المفتا

ذلك التشغيل في السيارة لكني احاول  لتمكن أي شخص من تشغيل السيارة لدى وضع مفتاحلو كان هذا صحيحاً 

  وأحياناً ال تعمل.أحيانا تعمل السيارة ف

ل أعتقد ان المفتاح هو من يشغلها فالبطارية هي من يجعلها تعمنا ال البطارية وبالتالي فألعلها في نفسي فأقول 

 ال تعمل.أتفقدها فحياناً أتفقد البطارية فتعمل السيارة وأحياناُ لذلك اقوم بتفقد البطارية لكن أ

 ا كنت تملك سيارة قديمة كما هو حالنا في أريزونا فستتعلم كيف تنظر للسببيةوإذ ☺ار البديل إذاً لعله مولد التي

كال وهذا  ☺ ذلك ، إنها البطارية لكم الن السيارة ال تعمل بسبب مفتاح التشغيل وقد أثبت  ☺ بنفس الطريقة 

 أيضاً خطأ. 

الن األمور ال تحدث بالطريقة االعتيادية التي عتيادية الطريقة االوأي شيء يمكن أن تشير إليه سيكون خاطئاً ب

وهذه هي الطريقة الوحيدة التي  مشاريعهمحيث ستعمل السيارة إذا ما ساعدت اناسا  آخرين في ، كال، نعتقدها

 وليس هناك من سبيل آخر.  في حياتيتؤدي وظيفتها االشياء سأتمكن فيها من جعل 

 يستنفذال  بيد أن ذلكإن كيفية عمل الكرمة موضوع هائل وممتع للغاية ولدينا مساق كامل حول هذا االمر 

 ال البداية.فما هي إالموضوع 

ليس كذلك؟ ما الذي يجعل كرمة معينة تنضج في وقت ناك آلية تعمل الكرمة وفقاً لها أ: هسؤال من الحضور

 تسجيلها بها. معين؟ فهي ال تنضح بنفس السرعة التي تم

ن نتعلمها وقد تحدثنا عنها في مهم جداً أ: هذا صحيح فهناك عوامل تؤثر على سرعة النضوج ومن الاالستاذة

جل رجال األعمال ألنهم يرغبون بجني األموال فهل حيث نقوم بذلك من أ نقاش التجاريال وفي  2ACI 5مساق 

ترغب بجني األموال؟ يمكنك أن تستخدم الكرمة وستجني المال وإذا ما استخدمتها على النحو الصحيح فسوف 

 تجني القناطير المقنطرة من األموال. 

                                                             
 هو أحد التعاليم عن الكرمة واحد المساقات التي دّرستها الالما دفورا هال وفقاً لتعاليم غيشة مايكل روش.   ACI5المساق  2
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ن تجني المال وبالتالي فأنت تود أء الفهم فحسب موجود بسبب سوفقيراً في العالم فالفقر  ال يوجد أي سبب لتظل

ال في غيرها أليس كذلك؟ إذاً عليك أن تتعلم كيف تجعل الكرمة تنضج اآلن ولتتعلم ذلك عليك ان  ةفي هذه الحيا

 العوامل التي تؤثر على سرعة النضوج.تتعلم 

 العوامل التي تؤثر على سرعة النضوج

 موضوعنا وبالتالي فسوف أذكرها فحسب:ن ذلك ليس سأعرض عليكم بعض العوامل بسرعة أل

ف مهم فالسؤال هو لمن تقوم بالكرمة فإذا ما قمت بالصراخ على كلب فهذا مختل الشخص المقصود .1

حد والديك كما يختلف االمر عند صراخك على استاذك. إذاً لمن تقوم تماماً عن صراخك على أ

 بالكرمة؟

وهذا أيضاً  3لشخص أسمىأن تكّرس عملك لشخص أدنى فذلك اقل قوة من  صنيعككرست إذا ما  .2

 صحيح.  

عندما فعلت ما فعلت؟ فهل أعطيت شخصاً بعض المال وتابعت طريقك أم هل  ماذا كان هدفكومن ثم  .3

بانتظام؟ فهذه كرمة من نوع مختلف إذاً الشخص المقصود  تماماً بأن ترى ما الذي يحدث معهابديت اه

 والهدف والحافز.

فإذا ما أقدمت على ضرب شخص ما تحمل له كراهية  التي رافقت العمل الذي قمت به نوع العاطفةما  .4

 هذا نوع مختلف من الكرمة.صدفة البحتة وكبيرة فهذا مختلف تماماً عن أن ترتطم بأحدهم عن طريق ال

أنك عملت كل ما يجب  وتأكدتم به دون اكتراث فهل قمت به ولم  تق قتا  إلكمال العملتغرقت واسإذا ما  .5

 بصمة أقوى بكثير. بالتفصيل وعلى الوجه الصحيح فهذه  عمله 

وكل ذلك منطقي جداً فاألمر يتوقف على كيفية زراعة الكرمة وهناك قائمة طويلة من العوامل مدرجة في المساق 

 ن نطرحه هنا كذلك في المستقبل.مساق مهم جداً ونأمل أالخامس وهو 

 .يثريهال يستنفذ ذلك الموضوع وإنما 

ن تقول: "كيف ما فيغلب عليك أ ن قلت ما قلت يمكننا التحدث عن آلية الكرمة لكن عندما يحدث لك خطببعد أ

 ل؟"ذلك لي؟" "كيف يُعقل ذلك؟" هذه سيارة جديدة وقد اشتريتها للتو فكيف تتعط حدث

 جوانب الكرمة الخفية 

ال نعلم ما الذي سبّب ذلك بالضبط وهذه آلية خفية للغاية فعندما يحدث ذلك لك، فعادة ال نربط األمور مباشرة 

ونعتقد أن هذا الجانب من الواقعية مخفي بعمق وعليك أن تكون بوذا لتعلم بالضبط، عليك أن تكون متبصراً تماماً 

 وبالفعل لتعلم بالضبط.

ريب ال سيما إذا ما كنت متأمالً جاداً وستصل لمرحلة تصبح فيها بإمكانك أن تقطع شوطاً كبيراً في التد لكن

 حكمتك كبيرة بما يكفي لتقول "هذا مرتبط بما فعلته قبل اسبوعين" "لقد قلت ذلك ونسيته وها هو ذا يعود لي"

فإذا ما تذكرت ما حدث قبل اسبوعين وانه  جداً ويعتبر االسبوعان وقت قصير ومعنى ذلك أنك في مرحلة متقدمة 

 سبب ذلك فأنت في مرحلة متقدمة للغاية وفي وضع جيد.

ال يمكنني أن أتحكم بهم لكن بوسعي أن أتحكم إذاُ يتعلق ذلك بالحديث عن التونغ لين فهل يعالجهم بالفعل؟ حسناً 

وهو ما أقوم به من خالل التأمل وعندما تنضج يتغير واقعي وهذه هي الكيفية التي  ببذور الكرمة الخاصة بي

 تعمل وفقاً لها. 

                                                             
ة كلمة أسمى لها عدة معاني أوالً من حيث مدى قرب الشخص المقصود من البصيرة في طريق/ها الروحاني ووفقاً لذلك فإن حيا 3

االنسان أسمى من حياة الحيوان ومن ناحية اخرى يتوقف على مدى مساعدة هذا الشخص لك في الماضي وأحد االمثلة القوية على 
 ذلك هما والداك اللذان منحاك حياتك. 
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 كيفية الحفاظ على رؤية الالما في حياتنا 

طول عمر الالما لكن هل ا ليبقى معنا، بوسعك أن تدعو بالملإليكم مثاالً آخر ففي نهاية تأملنا نقوم بالدعاء ل

 يعني أن أؤثر على ؟ بإمكاني ان أحاول واعتني بهم لكن ذلك المباشرةً  ول عمر الالماأن أؤثر على طيمكنني 

 ن حياتهم تحددها عواملهم.  ذلك أمباشرةً  حياته

وهذا هو معنى هذا الدعاء وفي نهاية  أؤثر على بذور الكرمة الخاصة بي ألراهم في حياتين بيد أنه بمقدوري أ

 فون من حياتنا بكل تأكيد. تبالدعاء من اجله وإذا لم ندعو فسيخ مالمطاف فهذا هو السبب الذي نقو

 او افقدتون أو يرحلون أو لعلي انا أرحل أسهل أمر في العالم هو أن تفقد أستاذ الالما، أسهل شيء ذلك انهم قد يمو

ناساً أالقدرة على الحضور للدرس أو اتوقف عن رؤيتهم على النحو الذي كنت أراهم عليه سابقاً ويصبحون 

 عاديين بالنسبة لي. 

هي نتيجة الكثير من الخير الذي قد فإنها من أسهل االمور في العالم الن كرمة رؤية االستاذ، الالما نادرة للغاية 

جداً أن نرى شخصاً يرينا مخرجاً للمعاناة ولذلك فهو أيضاً أمر باهظ التكلفة ففي قمنا به ولفترة طويلة. فمن النادر 

رمة الحسنة التي قد جمعتها ولذلك فأنا بحاجة الن ذ الالما فانا أحرق الكثير من الككل لحظة اتواجد فيها مع أستا

 قوم باالمتنان واالهداء.يف أجدد تلك الكرمة ولهذا السبب نأتعلم ك

تى ط ما يعمل على الحفاظ على وجودهم في حياتنا ونحن بحاجة للقيام بذلك حيث يبدو األمر وكأنك موهذا بالضب

 الن ذلك هو الكيفية التي تعمل الكرمة وفقاً لها. ما دخلت هنا فأنت محتجز فيه

 تُروى قصة مشهورة للغاية عن بوذا وقد سمع بعضكم بها:

أناندا  حد طالبه ويدعىعلم بذلك وأشرك تالميذه به وكان أيموت ن ا كان بوذا في سكرات الموت وقبل أبينم

Ananda   طالباً متقدماً وقطعاً كان مخلصاُ جداً لبوذا وأصبح في غاية الحزن واخبر أناساً أخرين بما قاله بوذا

قصص  زن الشديد جميعاً وبعدها توفي بوذا ووفقاً للقصة فإن ذلك كان أحد االخطاء الفادحة فيحفأصابهم ال

 ناندا لم يفلح بأن يتوسل للالما ليبقى.وهو ان أ  Dharmaالدارما 

وهو أستاذي الالما الذي توفي حيث فقدناه بشكله  Khen Rinpoche خين رينبوشبوسعي ان أخبركم عن 

من  ن هذا الالما القدير الذي جاء من التبت توفي وهو في الرابعة والثمانينلظاهر وأصابنا الحزن الشديد بيد أا

 ت. مرض السكري منذ غادر التبوكان يعاني من عمره 

كان مرض السكري صعباً جداً عليه حيث كان يتلقى الحقن عدة مرات في اليوم كما فقد  ركبتيه ذلك انه جاب 

 جبال الهماليا حافي القدمين لدى هربهم من الصينيين وقد كانت صحته متدهورة بحق.

فمن خالل نه قال ذلك نحن ذلك إضافة إلى أولوال دعائنا لتوفي قبل ذلك بوقت طويل وانا أعلم ذلك كما نعلم 

 فظنا عليه حتى عمر الرابعة والثمانين أي أننا حافظنا على رجل مريض جداً للعديد من السنوات.ادعواتنا ح

ً  أقول له "أرجوك إبقى" في كل مرة كنت أذهب فيها لزيارته كنت و " وذات يوم فكان يرد: "حسناً، حسناً: حسنا

اخبرني  نه سيتوفى حيث أنهتدت على قوله فقال لي: "ال يمكن أن يعيش المرء لألبد" فعلمت أجئت وقلت له ما اع

 ."بشكل أو بآخر "أنا سأرحل

 للحصول على الما جديد..... بذرة: هل وضعت سؤال من الجمهور

ملك قوة كبيرة فهي تكمل وجه فال تظن أن دعواتك ال قوة لها اعتنى بي على ألدي بذور أخرى فقد كان بالطبع 

تعمل على مستوى البذور الكرمية فحسب لتوجد واقعك فال  ألنكمر الوحيد الذي يملك القوة وفي الواقع فهي األ

غير رق لك ال يمكن إرجاعها إن لم تل ذلك ان الشجرة خرجت من بذورها ويمكنك التحكم بشجرة موجودة بالفع

 ن تزرع بذور شجرة تحبها.أنك تستطيع أ
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بوسعك ان تمنع أي شيء سيء من الحدوث ذلك.  ن توجد واقعك إذا ما فهمت كيفية عملوبالتالي يمكنك حقاً أ

 . تلك في حياتك وتخلق أي أمور حسنة ترغب بها في حياتك إذا ما فهمت كيفية عمل اآللية

 بعض المالحظات حول ترتيب التونغ لين وتصوراته 

خبرتكم مسبقاُ أننا نقوم أوالً باألخذ ومن ثم العطاء، لكن ا يأتي أوالً في التونغ لين وقد أتمثل فيمهناك سؤال ي

 لماذا؟

من لغاية وقدمت له شيئاً فلو كان هناك طفل مريض ل يتألمالفكرة تتمثل في أنه عندما يكون شخص ما يعاني أو 

مريض جداً لذلك  ألنهدمية فلن يأخذها  نه في غاية المرض أو لو قدمت لهفلن يعير اهتماماً للحلوى أل الحلوى

وراء  دين لتلقي هداياك وهذا هو المنطق الكامنن تخلصهم من معاناتهم قبل ان يصبحوا مستعيتوجب عليك اوال أ

 ذلك. 

وراء الترتيب المعاكس ونحن نقوم به بهذه  ك ان تجد المنطقويمكنمها بالترتيب المعاكس يعلقوم بتبعض الناس ي

 الطريقة.

نت تستنشق السواد، المادة لك أنك عندما تقوم بالتونغ لين فأأود أن أضيف مالحظة أخرى حول التونغ لين ذ

التأمل لتستهلك هذا الموجود عندنا لدى  ماسك قط  وتستخدم هذه الشعلة أو الالسوداء لكنك ال تبقيها في داخل

في داخلك حيث عليك أن تمر بمشقة االستنشاق  له لكنك ال تبقيهطهره وبالتالي فهناك لحظة استنشاق السواد وت

 قل وهي بداخلك.عد ذلك وال تبقى في داخلك وال تتنلكنك تحرقها ب

والصور هي ن الصور تجدي نفعا امالً المرض ألقل حعلى هذا النحو وهذا خطأ فأنت ال تتنبتعليمها البعض  يقوم

 وإنمافي داخلك  به  نت ال تحتفظاشياً وشيء من السواد بداخلك  فسيدمرك ولذلك فأالكرمة فإذا ما رأيت نفسك م

 .من التعاطف ومن ثم تحرقه وتطهره تدخله كنوع

حكمتك هي من أحرقت السواد لكن وبالتالي فإن ماس يمثل حكمتك أردت تلك الصورة مع الوردة والماس فال وإذا

عندما نفهم الكيفية التي تعمل العملية وفقا  لها بإمكانك حيث أننا  أوجزت لكم ذلكئ الحكمة السواد؟ لقد كيف تطف

كافة  تأتييمكنك أن تتوقف عن زراعتها وتبدأ بزراعة بذور صالحة ومن ثم القضاء على كافة البذور السيئة.  

 عميلة تطهير البذور السيئة التي زرعتها في الماضي.   

 فترة انتقالية 

سيكون هناك فترة انتقالية، فترة تقول فيها: "حسناً لقد سمعت ذلك وسأكون اآلن حذراً فيما أفعل وأقول وأفكر 

 ج حينما يحين االوان.ضلدي بذور قديمة، بذور قديمة زرعتها في الماضي ونسيتها تماماً." وستنغير أنه ما زال 

إذاً سيكون هناك فترة انتقالية حيث أنك تتصرف بشكل جيد ومع ذلك تحدث أمور سيئة لك ولذلك ال نصبح ذوي 

تدريجياً وبالتالي عليك أن تكون بصيرة في ثواني ذلك أنها عملية تدريجية، إنها عملية تدريجية لتعميق حكمتنا 

وكيف تطهر البذور صبوراً في تلك العملية وتقدم لك التعاليم أدوات لكيفية  التوقف عن زراعة البذور السيئة 

ويحدث هذا االمر ن تتمكن من تطهيرها قبل أومع ذلك فسيستغرق االمر وقتاً كما أن بعضها ستنضج فيك السيئة 

 . عليك أن تتحلى بالصبر في هذه العملية وتثق بهامع كل شخص لذلك 

 في العملية غير أنها تستغرق وقتا  فحسب. لخطأيقة مئة بالمئة وناجحة وال وجود لهذه العملية دق

  ما ال تستسلم إذا حصل أمر سيء فقد يحدث أمر غير متوقع مثل أن تفقد عملك، تبدأ بحضور دروس الدار

Dharma   وبعدها بستة أشهر تفقد عملك. لدينا الكثير من الكرمة السيئة لذلك ال تستسلم وال تدع أي شيء

 يحبطك. 

ن تستمر بعمل االمور الصحيحة وتستمر بالممارسة وستتمكن في نهاية المطاف من تغيير االمور  ما عليك إال أ

فعليك ان تتعلم اال تجعلها تثبط عزيمتك فما زال في جعبتنا التي انفجرت في وجهك  باألمورأما فيما يتعلق 
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االطنان من الكرمة السيئة وسينفجر أحدها في وجهك بين الفينة واالخرى وعلينا ان نمتلك الحكمة التي تمكننا من 

لي، هل تريد أن تسمع ما  التعافي بسرعة ذلك أننا ال نملك الوقت لنجلس ونتخبط ونقول: "وياله ما الذي حدث

 السامساراحدث لي؟" ال نملك الوقت لمثل هذه االمور فقد حدث ذلك لي حيث نضجت الكرمة السيئة وهذا هو 

 وامضي قدماً واستمر باالعتناء بحديقتي وزراعة البذور. 

ما حصل لي فلن اتمكن هدرت وقتي الثمين الذي امتلكه حالياً في الشكوى حول تُرى ما الخيارات التي أملكها؟ إذا 

من استخدام هذا الوقت الهتم بمستقبلي وبالتالي يجب أن تدرك هذا األمر وتتعلم كيف تتعافى بسرعة فإذا كنت 

لديك للشكوى كما أن ذلك ال ينفع  وإذا كانت نيتك ان تساعد كافة المخلوقات فال وقت Bodhisattva بوديساتفا

 أحداً وال حتى أنت. 

 

 الحقيقة عمل من أعمال    

تذكرون كيف ننهي الدرس باإلهداء؟ حيث . أمن الحقيقة عملحيث يوجد أمر نطلق عليه خير هنا هناك أمر أ

 نقول 

 العمل الذي قد أديته اآلن ل إحسانبفض

 ُجل المخلوقات السعادةتجد  أدعو أن

 هذا هنا والتفاني لدينا فعل االهداء 

نتصرف وفضيلة رائعة  يعتبر بمثابة حيث نقوم بذات االمر في نهاية كل درس وفي نهاية كل تأمل ألن كل تأمل 

ذلك فهو عمل رائع من العطف تجاه لوإبطالها السيئة التي تسبب معاناتنا  السامساراتأمل لمواجهة بذور ال خالل

 خرين. أنفسنا وتجاه اآل

حد السبل لذلك هو أال احتفظ بها ى الطرق لجعل الكرمة تنضج أسرع وأإحدن نضّخم هذا العمل وهي ونود أ

 يكتسب قوة كافة المخلوقات وليس قوتي فحسب فأي شيء بإمكاني منحه لكافة المخلوقاتوان أهبها  لنفسي 

شعالت أما كافة المخلوقات فلديها العديد من الشعالت وانا أغذي كل تلك الفقوتي واحدة وأنا أشكل شعلة واحدة 

عّل صالح ما فعلته للتو يساعد كافة المخلوقات وعلهم جميعاً يصلون للفردوس. إذاً هذا هو فعل االهداء وهو 

 الحقيقة.  عمل من أعمال

 الحقيقة ؟ يه اسم عمل من أعمالق عللماذا نطل

ن نيتي كانت في غاية النقاء وأني بذلت قصارى جهدي ألحافظ على تركيزي ذا كان صحيحا  أني تمرنت جيدا  وأإ

قوة وطاهرة، إذا كان كل ذلك صحيحا  فإني أجند ذلك المخلوق في تأملي كانت صادقة وأن نيتي لمساعدة 

 . تلكالحقيقة 

  .مر وكأنني أقسميبدو األ

 أنت تقسم:

  يقوم عملن فأدعو أونبع قطعاُ من قلب طاهر نقي صحيحا  ما قمت به هنا  ا ، أي إذا كانكان هذا صحيح إذا

 و ذاك. هذا على مساعدة هذا الشخص أالحقيقة 

 وتستخدم ذلك في هذا التأمل بأسلوب جميل في التونغ لين.

 ت به كان بنية صافية فأرجو أن يتعافى ذلك الشخص من مرضه. من ما قإذا كان صحيحاُ أ
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 ر أقوى بكثير وعسى أن تحظى كافة المخلوقات بالسعادة حيث ينشر هذه الحقيقة في العالم. وهذا يجعل االم

 كلما ازداد قلبي نقاء  كلما زادت قوة هذه الحقيقة

ألنه ال يوجد عالم آخر  بالتالي فأنا أنشر مجموعة  اسقاطاتيو لعالم آخر غير العالم الذي أسقطهتذكروا أال وجود 

لخاص بي، هذا هو المكان الذي أعيش فيه وال وجود لمكان آخر سقاطات اعيش في عالم االة لي فأنا أبالنسب

 أعيش فيه. 

 بنيتي وبحقيقتي فكلما زاد قلبي نقاء  كلما زادت قوة تلك الحقيقة ا أنقل العدوى لكافة تلك االسقاطاتلذلك فأن

األنقياء من الناس على بها يؤثر  ية التي كيفال أمتلكها للتأثير على الواقع حيث تلك هي ي وكلما زادت القوة الت

 الواقع. 

حد ذلك ولو كان باستطاعتهم فعل ذلك لفعلوه منذ زمن بعيد النهم على ال يمكنهم التحكم بشخص ما وال يستطيع أ

بها ما هي إال اسقاطاتهم  يفية التي أظهر لهمالكم فعل ذلك بيد انهم يدركون ان . ال يمكنهعالي من التعاطف قدر

ها للتأثير علّي من خالل ونظراً ألن حكمتهم عميقة جداً كما ان حقيقتهم غاية في  العمق بوسعهم استخدام

 ومن ثم سأبدو أسعد. إنه أمر جدير بالتفكر. اسقاطاتهم 

 يث يقول:ح Changkya Rinpoche يوجد اقتباس من دعاء مشهور لشانغيا رينبوش 

 أحمل على عاتقي بكل سرور

 أي معاناة وُجل المعاناة 

 التي يجب أن يقاسيها كل مخلوق 

 لعل أفئدة العالم أجمع 

 تزخر بأعلى درجات السعادة 

  وعسى أن يحيون دوما  بأفعال الفضيلة

  ن يحدث كل ذلك.جو أملك هذه الرغبة الصادقة فأرفإن كان صحيحاُ أني أالحقيقة  هذا الدعاء هو أحد أعمال

 القيام بالعمل الصائب

تُرى ما  لكن القيام بالعمل الصائب وهو به فهناك جانب آخر يتعلق  الحقيقة عمل من أعمالعندما نتحدث عن 

 إنه النظر لما يحفزنا عند القيام بما نقوم به.؟ هو القيام بالعمل الصائب

المصلحة  ذات واالستئثار بالذات تفسد  المصلحة الذاتية معظم ما نقوم به ، تفسدعادةً ونظراً ألننا نملك مفهوم ال

رق التخلص من هذا االمر بحق وقتاً غوينطبق ذلك حتى على الطاهرين جداً ويستباُ كل ما نقوم به تقريالذاتية 

 طويالً. 

كون سعيدا" توجد راً" أريد ان أ"أريد ان أكون متبصنوعاً ما  األنانيةرغبتنا بالوصول للبصيرة تفسدها  وحتى

ينقصها فإن معظم أعمالهم  معظم الناس  أعمال وراءدافع اللدينا مثل هذه األشياء لكن عادةً إذا نظرت إلى 

 . عادةً  االخالص

عندما تعمل شيئا  او إذا فعلت شيئا  وكان دافعك طاهرا  نقيا  مثل ان تساعد أحدهم أو تفيد أحدهم أو أن ترسل 

 . ن هذا دوما  القيام بالعمل الصحيحلخاصة الحدهم او أن تقوم بعمل متبصر في العالم فسيكوبصيرتك ا
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التي تنبع من  ، القوةالقوة في داخلهاالصائبة اما باقي االعمال فليس من الصواب القيام بها حيث تملك هذه األمور 

مختلف من الحقيقة فحقيقتها تنبع من طهرها وهذا هو القيام بالعمل الصحيح الن دافعك  بطهرها وهذا جان

وهذا االمر يملك ذلك الشخص او بصيرتك أنت أو بصيرة أشخاص آخرين. سعادة  ألنك تقوم به لتنشرصحيح 

 القدر الكبير من القوة وهو ما يجعل التونغ لين الخاص بك يجدي نفعا . 

حجمون حد األمور التي تجعل الناس يُ ن تدفع شيئاً ذلك أن أنك تجلس هناك وال يتوجب عليك أأل التونغ لين جميل

 موالهم لقاء ذلك. يرغبون بدفع أنهم ال عن فعل الفضائل هو أ

ن تشتري وسادة رخيصة ع أي قدر من المال فما عليك إال أن تشتري وسادة وبوسعك أفهنا ال يتوجب عليك أن تدف

 وتجلس على وسادتك وترسل لهم أفكارك وتجعلهم سعداء في تفكيرك. ☺إن شئت 

هو دوماً االمر الصحيح للقيام به، إنه دوماُ األمر الصحيح للقيام به و اً ن تجعل شخصاُ ما سعيدلذلك فأن تحاول أ

السبب في أن  ويأتي  كلما أصبحت أقوى فكلما كنت قادرا  على فعل االمر الصحيحوهذا يمنح القوة ألفعالك. 

بعض القادة يصبحون أقوياء جداً، أقوياء بحق عندما يتصرفون كعامل  للتغيير االيجابي في العالم من الحقيقة  

 وأحد االمثلة الشهيرة على ذلك هو غاندي. 

ال: "سنهزم عمل غاندي على تحرير الهند من البريطانيين وكانت وسيلته االساسية عدم العنف حيث ق

االقتناع ." وهذا األمر وهو خاطئالن قضيتنا عادلة بينما ما يقومون به أمر وإنما البريطانيين لكن ليس بالعنف 

جل استغرق االمر بعض الوقت وتمكن من ذلك أالعميق بقضيته وبالوسيلة لتحقيق هدفه منحه الكثير من القوة. 

 ئلة. ، مهمة هاه تمكن منه. لقد كانت مهمة عظيمةلكن

اصبح قوياً جداً وهو مثال لشخص عندما نفكر به نقول: "هذا امر قوي ألنه صحيح وألنه يقوم بالعمل الصحيح." 

 . طاهر ومخلص تماما  وهو ليس خائفا   هإنه يقوم بالعمل الصحيح ألن دافع

 فإذا قلت الحقيقة فلن تروق لهم .إذا ما اعتقدنا أن أمرا  سيئا  سيحدث لنا نخشى عادة  أن نقوم بالعمل الصائب

لذلك فربما أقول شيئاً أقل من الحقيقة أو لعلني ال اقولها على االطالق فعادةً ما يكون هذا دافعنا "كيف ستكون 

ي هذا العالم وال حول صغر فلى ما قلت؟" وبهذه الطريقة نبقي أفكرتهم عني؟ ماذا سيقولون ؟ هل سيعاقبونني ع

 لنا وال قوة.

 الشجاعة، زراعة بذور قوية وزراعة الحكمة  فعل من أفعال

 " لماذا؟ الفورية ما يتوجب عمله ولن أنظر للعواقب  ألمر الثاني يتعلق بالشجاعة، يتعلق بالقول: "سأفعلاهذه 

ني إن زرعت بذرة صالحة فمن غير الممكن أن أحصل على أال تأتي من هذا العمل ذلك  ألن العواقب الفورية

ً نتيجة طالحة، هذا محال حيث أن النتيجة دوما  تشبه البذرة،   .دوما

فإذا كان دافعي عندما فعلت ما فعلت نبيالً وصحيحاً وسديداً ولم تكن النتيجة مرضية وغير مرغوب بها فإن هذه 

 . ليس هناك عالقة فوريةرغوبة قد جاءت حصيلة بذرة أخرى كنت زرعتها في الماضي. النتيجة غير الم

باستثناء مخلوق متبصر او مخلوق في مرحلة متقدمة لذلك  أبداً غالباً أبداً الحالية،  السببية ال تعمل في اللحظة

 لهم الحقيقة. نخشى أال تروق معاناتنانقع دوما  في هذا الفخ وهذا هو سبب أن تقع في هذا الفخ حيث من حذاري 

، ونحن ونشاهد انفسنا ونحن ضعفاءلذلك نخبرهم بنصف الحقيقة او بكذبة بيضاء أو ال نقول ما كنا بحاجة لقوله 

 نستسلم وال نزرع بذوراً قوية. 

ة أو مثل مارتن ال نقابل عادةً شخصاً يملك جمال الحقيقة هذا وراءه لكن إن قابلناه فهو مثل غاندي، مؤثر للغاي

نهم تعلم ذلك وستشعر به ويتبعهم الناس ألنهم يعلمون ألوثر كينغ أو غيرهم من القادة العظماء بال شك وس

 صادقون وانهم ال يخدمون غاياتهم الشخصية. 



 14من  14الصفحة 
 

زمن ستصبح شخصاُ فكما قلت إذا ما حافظت على هذا النوع من السلوك وهو القيام باألمر الصحيح لفترة من ال

خرون عنك وإنما تقوم بها ألنها ما يجب عليك القيام م باألعمال بسبب ما قد يعتقده اآلنك لم تعد تقوقوياً جداً ذلك أ

 به وهذا يمنحك القوة كما يخلصهم من قوتهم ويمنحك إياها. 

بح مغلوباً صوان عني فانا أمنحهم القوة علّي  اعمله بسبب ما قد يعتقده االخروألنني عندما أعمل شيئا  أو ال

ني رسيطوّ هم من القيام بما يتوجب علّي فعله ومن ثم أظل ضئيالً. وسيقودني ذلك للحكمة. على أمري ألن رأيهم أ

 تلقائياُ ألصل للحكمة. هذا النوع من الطريقة في العمل 

 )اإلهداء(  


