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)تأمل االمتنان(   

 
 بالفعل شاهدتم ولقد وسائدنا على نمارسها التي والعطاء خذاأل من الممارسة هذه وعن لين تونغال عن تحدثنا لقد

 .الممارسة لهذه التنوعات من العديد فهناك لها نهاية ال تنوعات لها أن ذلك الممارسة من ،التأمل من نماذج عدة

 

ويمكن القيام بذلك وأنت  تخليص المخلوقات من معاناتها ومنحها السعادةهذه المارسة في جوهرها تقوم على 

أوج تأمل ويمكن القيام بذلك في نموذج طويل كما في تجلس على وسائدك ومن الممكن القيام بذلك دون وسائد 

. ويمكن أن يحث ذلك عندما ترى شخصاً يعاني حيث تقوم بالشهيق ومن ثم الزفير أي التركيز الجيدالنضوج و

 أنك تستنشق معاناتهم وتمنحهم السعادة وهناك الكثير من النماذج بإستخدام التنفس. 

 

 توسيع نطاق التأمل 
أتحدث بعض الشيء عن كيفية توسيع هذا النطاق للتأمل وخالل باقي اليوم سأعطيكم نماذج مختلفة. أود اآلن أن 

لقد قمنا بالتأمل بالفعل حيث إخترنا شخصاً نعرفه ونود مساعدته، شخص لديه بعض المشاكل وكنا نساعدهم ومن 

النماذج المختلقة التي تستطيعون  ثم قمنا بالنموذج الثاني ونقوم به طوال الوقت في تأملنا وهناك العديد من

 استخدامها.

 

ومن ثم قمنا بالتأمل على أنفسنا، على مستقبلنا الذاتي فإن كنت أعلم أنه سيكون عندي اجتماع ولن يكون اجتماعاً 

سهالً فلعل األمر يتعلق بالمشرف علّي وسيقول لي أن أذهب أي إن كنت أعلم أني سأكون في موقف صعب 

 زعاج أو إن تعلق األمر بشخص ال تنسجم معه وكنت بحاجة لمقابلته وما شابه. وربما أشعر باإلن

 

بإمكاني الجلوس على وسائدي في البيئة التي أستطيع التحكم بها وتصور هذا الموقف في مخيلتي، أتصور نفسي 

وأقوم اآلن  في هذا الموقف وقد يكون اإلنزعاج في المستقبل ألني أعلم كيف أكون مع هذا الشخص ويمكنني أن

 بتأمل تونغ لين على ذاتي المستقبلية وأخلصها من معاناتها.

 

اآلن ذاتي، اآلن سأزيل معاناتها المستقبلية وسأرسل لها القوة التي تحتاجها  أو المهارات التي تتطلبها أوالقدرات 

 يام بذلك وهذا يجدي نفعاً.التي تحتاجها لتتحمل الموقف وال تنزعج وكيال تشعر بالتعاساة في الموقف. يمكننا الق

إذا جربت ذلك وقمت به على نفسك فبهذه الطريقة يمكنك أن تحول دون الصعوبة  والمشقة. يمكنك أن ترسل 

الصحة لنفسك ويمكنك بهذه الطريقة أن تجعل نفسك تتمتع بصحة جيدة. إنه ممكن تماماً، في الواقع لقد رأيتموني 

كن أقوى على المشي في األمس، أليس كذلك؟ في الواقع لقد قمت بذلك على نفسي اليوم وأنا أقوم باليوغا بينما لم أ

 وبوسعكم القيام بذلك.

 

اإلنسان الذي يكون بوذا، يحب بوذا كافة المخلوقات دون أي تمييز بين المخلوقات فهو يحبهم ، خرىإليكم طريقة أ

أو إناثاً، من هذه الجنسية أو من تلك، حيوانات بالتساوي ويحب كل مخلوق سواًء كانوا شباباً أو مسنيين، ذكوراً 

أنا غير هناك مخلوقات  ه إن كانوفي الواقع لدرجة أنأو بشر، كلهم سواسية، سواسية تماماً، كل المخلوقات. 



قادر على مساعدتها فإن ذلك يعتبر عقبة في بصيرتي أو إذا كنت غير مستعد للمساعدة فذلك يشكل عقبة 

 من هذا التعليم هو تعليمنا كيف نوسع دائرتنا لنشمل كافة المخلوقات في هذه الدائرة.لبصيرتي لذلك فالهدف 

 توجد طريقتان مختلفتان

 

أوالئك الذين نستطيع رؤيتهم في  -الطريقة االولى لتوسيع مدى التأمل تحوي كل المخلوقات الحية

   هذه االثناء وأوالئك الذين ال نراهم

كثيرةجميعهم يعانون معاناة   

 ال نتوسع في هذه الطريقة اآلن

. 

 .نُفَصَّل الطريقة الثانية التي تتركز باإلنسان

 

 توسيع دوائر التعاطف

 
هذه هي إحدي الطرق التي يمكنك أن تعمل بها. بعد ذلك، هناك طريقة أخري ضمن حدود عالم اإلنسان. يمكنك 

ركز هو أنت. نحن نقوم بصنع صورة للعالم، صورة أن تعمل في دوائر متحدة المركز. هذا هو المركز، و هذا الم

 لعالمك، عالمك البشري، و أنت في مركز هذا العالم. 

 البدء بنفسك

تبدأ بهذا،  قبل كمثال. لذا يمكن أن. لقد تعلمنا كيف نقوم بالتأمل علي أنفسنا و علي ذواتنا في المستإذاً لقد تعلمنا

لذا فالقيام بممارسة التأمل علي ذاتي أمر سهل الذات، أليس كذلك؟ و هي طريقة جيدة لكي تبدأ بها ألننا نقدر 

دوماً و أنا أرغب دوماً في ممارسته، فأنا أرغب دائماً في تجنب الصعوبات اللي ستواجهني، إلخ. لذا يمكنك البدء 

 هنا ألنها بداية سهلة. 

 األشخاص المقربون مني 

أصدقاءك األشخاص الذين تعرفهم جيداً، و تحبهم، شخاص المقربون منك. تذهب للدائرة التالية، األبعد ذلك 

إذا هذا أنت، ثم التالية.  ةالذين يشعرك التفكير فيهم بالسعادة. هؤالء أشخاص تحبهم، و هم من سيكونون الدائر

لقد بدأنا بهذا في شخاص الذين تحبهم، و لقد قمنا بالتعلم علي هذه الدائرة أيضاً. هنالك الدائرة التالية من األ

 الحقيقة. قمنا بأخذ شخص نعرفه مقرب إلينا، و حاولنا أن نخلصه من معاناته. 

 األشخاص "المحايدين"

و ربما ال  ،☺و لكن هناك العديد من األشخاص في العالم. نحن ال نعرف الجميع جيداً، و ال نحب الجميع، بعد 

األشخاص المحايدون بالنسبة لنا. ال نشعر تجاههم بشعور  نعرف أننا نحبهم. لذا نذهب للمستوي التالي، و هو

 معين، مثل الجيران الذين ال نعرفهم جيداً بعد. 

ص الذين أراهم في عرفهم جيداً، لذا فهم محايدون. يمكن أن يكونوا األشخاة و لكني ال أهم ال يسببون لي أي مشكل

ال آخر عندما أذهب إلي حفلة و أري العديد من الوجوة. عرف اسمائهم و لكني ال أعرفهم جيداً. مثاألخبار، فأنا أ

أنا ال أحبهم علي وجه التحديد و ال أنا أري أشخاص، قد أكون أعرفهم بعض الشئ، و لكنهم محايدون بالنسبة لي. 

 أكرههم. محايدون. 

فبالتأكيد لديهم و لكن هؤالء األشخاص يريدون أيضاً أن يكونوا سعداء. سواء كنت أعلم ما هي مشاكلهم أم ال، 

ال يهم كوني أعرف هذه المشاكل من عدمه، فمازال لديهم مشاكل، و علي الغالب هي مشاكل من نفس مشاكل. 

الجميع يعاني من التقدم في السن، الجميع يعاني من األمراض، النوع الذي يعاني منه األشخاص الذين أعرفهم. 

 الجميع يريدون أن يصبحوا سعداء، الجميع ال يحبون الوحدة، الجميع ال يحبون الفقر. نفس المشاكل. 

كلما  ،كلما قابلت أشخاصاً من جنسيات مختلفة و أماكن مختلفة من العالم، و كلما كانوا يبدون مختلفين و أجانب

أننا نواجه نفس المشاكل. عندما كنت صغيراً أخبروني أن أستراليا في الجهة األخري من العالم، فظننت:  علمت

، و حاولت كطفل أن أخمن كيف يأكلون إذا كانوا يفعلون ذلك رأساً ☺رأساً علي عقب" "من المؤكد أنهم يأكلون 

 طويلة. قني األمر لفترةكيف يأكلون؟ أر   ☺علي عقب. أين يضعون أطباقهم؟ 



هم يأكلون بنفس الطريقة التي أكل بها، و يريدون الطعام مثلي، و ال يحبون الجوع. الناس يملكون نفس الرغبات 

في كل مكان. لذا فأنا يمكنني أن أتخلص من معاناة األشخاص المحايدون، حتي و لو لم أعرفهم جيداً. هذه هي 

 الخطوة التالية في تأملنا. 

حتي إن لم تكن تعرف ، مقرب منك و قم بالتخلص من مشاكلهقم باختيار شخص غير  الشخص الذي تعمل معه؟

و بالمناسبة هذا  بل." هكذا.يمكنك أن تفكر: "أتمني أال يكون لديهم أي مشاكل، اآلن و في المستق .ما هي مشاكله

نقوم بالتأمل، نقوم  مهم للغاية. كلما قمت بممارسة التأمل، بغض النظر عن الشخص أو ماهيته، فنحن حتي اآلن

و لكن، كل بالتخلص من المشاكل التي نعرفها. هذا الشخص لديه مشكلة و أنا أريد أن أخلصه من هذه المعاناة. 

  األشخاص، كل المخلوقات، لديهم أيضا  مشاكل ال يعرفون عنها شيئا .

هذة البذور تحمل في داخلها جميع أنواع المشاكل، و لكنهم  لديهم مخزون كبير من بذور الكرمة. لماذا؟ ألن

خاملين اآلن. لذا من الممكن أال يكونوا مرضي في هذة اللحظة، و لكنهم يحملون بذور تحتوي علي المرض. هذا 

في الحقيقة، مجرد ، ال يمكن. هذا الجسد السامساري ال يمكنه أن يبقي لألبدالجسد سوف يتفتت مثل الجميع. 

فأنت يجب عليك أن توازن العديد من األشياء حتي  في حالة جيدة نسبيا  اآلن في حد ذاته يعد معجزة.كونه 

 يتمكن الجسد من العمل كما يعمل اآلن، فمن المستحيل تقريباً لهذا أن يحدث بهذه الطريقة. شبه مستحيل. 

بالتخلص من مشاكلهم، ال تقوم فقط الجميع يحملون معهم العديد من المشاكل محتملة الحدوث. لذا عندنا تقوم 

ل كذلك، و كذلك من بل و من المشكلة التي ستحدث في المستقببالتخلص من المشكلة الحالية التي يواجهونها، 

قم بالتخلص من أي معاناة يمرون بها اآلن، و من أي معاناة مستقبلية قد تحدث لهم. قم بتنقيتهم بذور المشاكل. 

 تماماً. 

ذلك، عندما تعطي، قم بإعطائهم كل ما يحتاجونه لسعادتهم اآلن، و امنحهم أيضاً كل الكرمة و عندما تعطي ك

ي لذا نقوم بمنحهم السعادة اآلن و إلي اآلبد. فالجيدة حتي يمكنهم الحصول علي السعادة في المستقبل كذلك. 

ول في أمر أعمق بكثير مما يبدو هذا يجعل األمر أقوي بكثير، ألنك تقوم بالدخعقلك، قم برؤيتهم سعداء لآلبد. 

 لك علي الظاهر. األشياء أعمق مما تبدو عليه، أعمق بكثير. 

 التخلص من أعداءك

تحبهم أصالً، أو تكرههم بشدة، و  بعد ذلك، المستوي التالي هو بالطبع أعداءك. هم أشخاص ال تحبهم كثيراً، أو ال

 ربما كانوا يشكلون خطراً عليك. كما تعلم يمكن أن يكون هناك درجات من العداوة. 

و عائلتك، أو قام بأمر سئ ربما شخص قد أذاك في الماضي أنت ألذا قم بأخذ شخص ال تحبه، أو تكرهه، أو 

 موضوعاً في التأمل الخاص بك، و إال لن يصبح تأملك كامالً.للغاية معك. و نحن نقول أنه يجب أن يكونوا 

إذا كان هناك حتي شخص واحد في العالم ليس لديك االستعداد لتنفعه، و ال أن تجعله سعيدا ، لن تصبح أنت 

سعيدا  بشكل كامل. طالما تواجد هؤالء األشخاص ستظل سعادتك ناقصة. لذا يجب عليك أن تجعلهم جزءا  من 

 تأملك. 

هذا هو الجزء األصعب من التأمل، فغريزتنا الطبيعية لن ترغب في جعلهم جزءاً من التأمل ألنهم قاموا بأذيتنا. 

في مشكلة نصبح نوعاً ما سعداء  خص ما بأذيتنا، فنحن ال نتمني له الخير، و عندما نراهفي الغالب، إذا قام ش

تلقائي، ردنا الغريزي، هو هذا، و هو أمر سئ بذلك. نقول: "أجل أنت تستحق ذلك ألنك شخص سئ." ردنا ال

 للغاية بالنسبة لنا. 

إذا رأيت شخص يشعر بالسعادة لسبب ما، و أنا ال أحب هذا الشخص و ال أشعر بالسعادة حينما يشعر هو بها، 

 فأنا أقوم بزرع بذرة ستسبب تعاستي الشخصية. 

و العكس صحيح، إذا وف تعود إلي  في صورة معاناة. أنا أقوم بزراعة بذرة لتعاستي الشخصية ألن هذه الكرمة س

 أنا أقوم بتدمير ذاتي.  رأيت شخصا  يتألم و شعرت بالسعادة، فأنا اتسبب في دمار ذاتي.

هذا سوف يكون التأمل األصعب ألننا ال نحب هذا الشخص أصالً، قد ال نريد حتي أن نفكر فيهم. و لهذا يجب 

خص الذي يجب أن نحضره إلي تأملنا، و يجب علينا بشكل واعي أن نفعل عكس علينا أن نفكر فيهم. هذا هو الش

 أحد تعاليم البوذية، ال يمكنك أن تثق في غرائزك.  ةما تخبرنا به غرائزنا، ألننا نقول أن غرائزنا مخطئة تماماً. هذ

ز هي عادات متأصلة ئالغرالماذا؟ ألن غرائزك هي في الحقيقة مجرد عادات متأصلة بداخلك. هذه هي حقيقتهم. 

الغرائز هي مجرد عادات متمركزة. هي مجرد عادة نمارسها منذ وقت طويل، وقت طويل للغاية حتي  بعمق.

 أصبحنا معتادين عليها، ربما حتي من حيوات أخري سابقة.



علي مدار حيوات كثيرة قمنا بتصنيف األشخاص بين لطيف و غير لطيف، عدو و صديق، علي مدار حيوات 

اخلنا هذا التصنيف، إلي حد أن غرائزنا خاطئة. و هذا التدريب سوف يذهب عكس كثيرة. إلي حد أنه ال يزال بد

 هذة الغرائز و سوف يقوم بتحويلها، و بهذا سوف تتخلص من أعداءك. 

إذا كنت علي استعداد للجلوس خالل تأملك و إحضار شخص ما تكرهه، و تبدأ بالتخلص من معاناتهم و إرسال 

دث عندما تراهم في المرة القادمة؟ سوف تحبهم أكثر قليالً مما سبق. سوف تحبهم سوف يح السعادة لهم، ماذا تظن

إذا واصلت أكثر قليالً مما سبق ألنك سوف تري الجانب اإلنساني الخاص بهم، سوف تري أنهم مثلك تماماً. 

ة الممارسة هذسوف تقوم بالتخلص من أعداءك. نحن نقول أن  التأمل، لن يصبحوا أعداء بعد ذلك بالنسبة لك.

 تقوم بالقضاء علي األعداء. 

ال تحتاج إلي أن تطلق النار عليهم. في الحقيقة، إطالق النار عليهم ال يساعد.، ألنك إذا قتلت واحد، سوف يأتي 

آخر، ألنهم يأتون من داخلك أنت. أنت من توجدهم. إذا احتوي قلبك علي الكراهية، سوف يكون هناك شئ آخر 

 ن الكراهية تبحث عن شئ ما أو شخص. الكراهية سوف تبحث عمن تعلق عليه الكراهية. أللتكرهه ال محالة. 

ثم يأتي شخص ما و الترتيب معكوس. اوالً لديك الكراهية، مما يعني أن الطاقة بداخلك توجد في قنوات خاطئة. 

بتحريك الطاقة إلي القناة  نا ال أحب هذا الشخص." إذا قمت بهذة الممارسة فأنت تعكس العملية. أنت تقومتقول: "أ

علي رؤية األشخاص المكروهين بعد اآلن. نفس الشخص سوف يبدو لك كصديق.  ال تصبح قادرا  و الرئيسية، 

 ألنهم فارغون، هم ليسوا أصدقاء أو أعداء من ناحيتهم. 

هذة هي الطريقة الطريقة التي يبدون بها لك هي من صنعك بالكامل، و هذة الممارسة تقوم بتحويل صنعك. 

األكثر أماناً، و األصح و األفضل للتخلص من أعداءك. ال تحتاج إلي اطالق النار علي أحد. ال تحتاج إلي فعل أي 

 شئ ألي شخص. أنت ال تؤذي أحداً، أنت فقط تغير قلبك. 

 حدا . مستحيل. الكراهية، إذا ال يمكنك أن تكره اإذا كان قلبك ال يحتوي علي 

أنت تقابل شخصاً مزعجاً، و يقول شئ ما مزعج أو يتصرف نا ذلك من قبل عن شخص مزعج. أعتقد اننا قل

بطريقة مزعجة. إذا كان كل ما يحدث نتيجة للكرمة، إذا كيف يمكن أن يكون هناك شخص مزعج في حياتي؟ 

 كيف يعقل هذا؟

ول أن هذا قلم و الكلب لم يري و لكن هم ليسوا مزعجين من ناحيتهم. أنا اراهم و اقول انهم مزعجين، مثلما أق

قلماً. أنا قلت أنهم مزعجين. علي األرجح زوجاتهم ال يعتقدن أنهم مزعجين، أنا من أعتقد هذا. لماذا أعتقد أنهم 

زعاج و الغضب، لذا ال بد نيشعرني باإل ،زعاج. عندما أراهم، أيا كان ما يفعلونهنمزعجين؟ ألني أنا اشعر باإل

أنهم قد قاموا بإزعاجي. ال بد من أنهم من فعلوا هذا بي. ألني ال أعرف قلبي جيداً، أنا ال  من أنهم السبب. ال بد

 أعرف طاقاتي و ال أعرف قنواتي. 

زعاج. كل هذا ينبع مني أنا. اآلن، إذا انا أطلق عليهم لقب مزعجين، و لكن ما أقوله هو أنهم ال يحتوون علي أي إ

خالياً تماماً من اإلزعاج، لن أطلق علي أي شخص لقب  يإذا اصبح قلبقمت بالقضاء علي شعوري باإلنزعاج، 

 مزعج بعد اآلن.

زعاج موجوداً بداخلي. إذا قمت علي شخص لقب مزعج هي أن يكون اإل الطريقة الوحيدة التي ستجعلني أطلق

سوف بالقضاء علي ذلك، بمعني نقل الطاقة إلي المركز، لن يصبح في حياتي أشخاص مزعجين. أي شخص 

و بهذة الطريقة تقوم بالقضاء عليهم، عن طريق التوقف عن تلقيبهم بهذة الصفات. يكون صديقي بالتعريف. 

 لطيفون. هكذا يبدوون لك جميعهم كأشخاص 

 إذا يمكنني استخدام التفكير في أنهم فارغون؟ سؤال من الحضور:

 أجل، هذا يساعد.  األستاذة:

حسناً. إذا لو قام بالصراخ في وجهي فهذا ليس بسبب أنه مزعج و لكن ألنني فعلت ذلك ألشخاص  الطالب:

 .آخرين، أو..

 أجل.األستاذة: 

 .في حياة سابقة، أو في هذة الحياة، و في هذة اللحظة أتوقف لكي.. الطالب:

 ا اآلن؟أجل. ما الذي سوف يحدث في اليوم التالي؟ سوف يأتون مرة أخري. ماذ األستاذة:

 . أقوم بهذة الممارسة، و أتعلم أن...أقوم باالنحناء لهم في المرة القادمة الطالب:

 أقوم بالرعاية. األستاذة:



 لقد أخذوا كرمتي السيئة. لو كنت أفهم الفراغ... الطالب:

و لكني أريد أن أخذكم خطوة أخري إلي األمام اآلن. ألنه يوماً ما يظهرون و يكونون مزعجين، و األستاذة: 

تفكر: "أوه، الكرمة الخاصة بي. لقد كنت مزعجاً في الماضي. لهذا أراهم." و هذا جيد، جيد جداً. ممتاز في 

ا. هذا جيد جداً. ثم يأتي اليوم التالي، و الحقيقة، ممتاز. بدالً من أن تبدأ في الصراخ بوجوههم، تتفهم من أين جاءو

يأتون مرة أخري، و تجدهم مزعجين. تقول: "أوه، الكرمة السيئة الخاصة بي. لقد فعلت هذا في الماضي. شكراً 

 ☺لك. لقد قمت بتنقية الكرمة الخاصة بي." اليوم التالي يأتون مرة أخري، و كيف يكونون؟ يكونون مزعجين. 

فهم ينتقلون بعيداً، أو يأتون مرة أخري و قد  يكون لديك أشخاص مزعجين في حياتك.أال  هذة الممارسة تعلمك

أصبحوا غير مزعجين. لذا ليس من الكافي أن تالحظ وجود سبب ما لذلك. هذة خطوة جيدة، و مهمة، و لكنك 

منزعج. هم مزعجون،  تحتاج للذهاب لما هو أبعد و أن تغير هذا. في الغالب هذا صعب في الحياة الواقعية ألنك

 مما يعني أنك منزعج، و هذا ليس وضع جيد لممارسة التأمل عليهم. 

علي وسادتك. اجلس اآلن مع هذا الشخص في تأملك و ارسل إليهم الحب و تخلص  عندما يذهبون بعيداً، اجلس

تدريجيا ، و كلما ظهروا، سيبدون أقل إزعاجا  لك، حتي يصبحوا أفضل أصدقائك في النهاية. هذة من معاناتهم. 

 هي العملية التي تحتاجها كي تحولهم. هذا سوف يقوم بالتخلص منهم. 

فهم الفراغ أمر جيد للغاية، فأنت كلما حدث بشكل أسرع. و لكن الفهم وحده غير كافي. كلما فهمت معني الفراغ، 

تفهم أن منبع كل األمور هو الكرمة الخاصة بك. و لكن بعد ذلك، يجب أن تأخذ الخطوة التالية، أن تستخدم الكرمة 

كان عدواً كبيراً تسبب في الكثير في تحويل الموقف. و هذة هي العملية. في البداية تكون صعبة للغاية، خاصة إذا 

من األذي، فربما قاموا بأذية فرد من عائلتك، أو قاموا بخيانتك بشكل سئ. عندها يصبح األمر صعباً للغاية، 

 يصبح صعباً للغاية في البداية. 

ك كلما تمكنت من فعل هذا، كلما تغير عالمك بشكل أسرع. سوف يختفي أعداءك. إذا فعلت ذلك، لن يصبح لدي

 أعداء. 

، سوف تتخلص من جميع الممارسة اتبعت هذةأنه إذا فهمت هذا، و إذا  يخبرنا Shantideva شانتديفا المعلم

 أعداءك و تقبلهم قبلة الوداع. 

اجمعهم كلهم، أقم حفالً و قل لهم "إلي اللقاء" ألنهم سوف يذهبون بعيداً. لن يظهروا مجدداً، إما ألنهم سوف 

ينتقلون بعيداً، أو ألنك لن تلقب أحداً بالعدو مرة أخري. حقاً، ليس تصنعاً، و ليس من باب التفكير الحالم، ليس 

 " سوف يصبحون أصدقاءك. "حسناً، لقد قال األستاذ أني يجب أن أعاملك جيداً.

 إذا كان هناك شخص يهدد العالم، أليس عدواً؟سؤال من الحضور: 

 هل يملك هذا الشخص والدة؟ هل تعتقد هي أنه يشكل خطراً عليها؟ األستاذة:

 ال. الطالب:

 إذا من ناحيته هو ال يشكل تهديداً.  األستاذة:

 كن، هذا الكائن يرسل كلمات الكراهية...حسناً. والدته ال تعتقد هذا. أنا أفهم، و لالطالب: 

 من قال أن كلماته تحمل الكراهية؟ األستاذة:

 األشخاص الخائفون منه، أنا.  الطالب:

من وجهة نظرك هو يصدر ضجيجاً، مثلي تماماً. لقد أطلقت لقب "حكمة" علي هذا الضجيج و أطلقت األستاذة: 

كراهية" و أطلقته علي كل ما يقوله هذا الشخص، أليس كذلك؟ لقب "كراهية" علي ذاك. لقد أخذت لقت "كلمات ال

ما أقوله هو أنه من المستحيل أن تسمع الكلمات المفعمة بالكراهية إذا لم يكن هذا اللقب موجود بداخلك. لن تسمع 

 عندها كلمات الكراهية. 

 أنا أعرف أشخاص خائفون. الطالب:

 ألشخاص الكراهية إذا ال بد و أنها من جانبه؟أنت تقول أنه إذا سمع العديد من ا األستاذة:

 ال. الطالب:

 خذك خطوة لألمام.أريد أن آ األستاذة:

 ال أدري، األمر مخيف. ربما أنا أتكلم من وجهة نظري.  الطالب:



كل ما يقوله هو أنه حالياً، في عالمك، مازال هناك كراهية. ربما ليس في منزلك بل في بلد أجنبي، إذا  األستاذة:

ربما تكون قد قمت بتنقية بعض من الكرمة الخاصة بك، و لكن ليس كلها. ألن هذا الشخص الذي يشكل تهديداً 

به، و هو الحال بالنسبة لمعظمنا. إذا  موجود في البلد اآلخري. هذا يعني أنه مازال هناك عمل عليك أن تقوم

يضاً. مما يعني أنه يجب علي أن أبذل المزيد هذا منك، يعني هذا أنه في عالمي أيضاً، إذا هو في عالمي أسمعت ب

 من الجهد، و أنت كذلك. 

مكنك الشخص الذي قام بتنقية هذة الكرمة لن يظهر في عالمه، و يمكننا أن نطلق علي هذا لقب الجنة. هكذا ي

نقل نفسك إلي الجنة. أين هي الجنة؟ هي ليست في األعلي، بل هي هنا. هذا العالم سوف يصبح مكانا  للسالم و 

 التوافق إذا قمنا بتنقية قلوبنا. 

 لن تتمكن من القراءة عن هذا في الصحف، لن يكون هناك كلمة في الصحف عن الموضوع. 

 نحتاج ألن نجعل كل الناس يؤمنون... الطالب:

أنت ال تحتاج لتنقية كل البشر، تحتاج فقط لتنقية قلبك. كل هؤالء البشر هم أيضا  لم تفهمني.  األستاذة:

يضا . لذا، إذا كان ذا الشخص يمثل تهديد هم من صنعك أبأن هإسقاطاتك. كل هؤالء األشخاص الذي يوافقونك 

 ون كذلك بأنه كريه. شخاص آخرون يظنتقوم بصنع شخص كريه، و لن تصنع أ قلبك نقيا ، لن

هذه هي الجنة. في عالم بوذا ال يوجد كراهية، مستحيل. ال يوجد كلمة بمعني كراهية. ال يوجد كلمة بمعني معاناة. 

مراً بعيد المنال للغاية، و لكن هذة هي عنيه التنقية. أعلم أن هذا يبدو أمستحيل. لقد قاموا بتنقية ذلك، هذا هو ما ت

 الممارسة بالضبط. 

إليك كيفية عملها. أنت يبدو لك ما أقوله غير منطقي، يبدو مثل أحالم اليقظة. ال أعلم كيف يبدو لك، و لكن إذا 

يل بدأت بممارسته، و ال تقم بأخذ اكبر اعدائك، بل قم بأخذ جارك المزعج الذي يقوم بصنع ضجة في منتصف الل

عليه. عد بعد فترة و أخبرني إذا كان اليزال يسبب  بالممارسةو ليس الذي يقوم بقتل األطفال. قم بأخذه و ابدأ 

 ضجة. 

بأنهم سوف يتحولون ألنهم ليسوا مزعجين من وجهة نظرهم بل من ناحيتك أنت. لذا إن تمكنت من أنا أقول 

، سوف ينمو إيمانك. بعد ذلك يصبح إيمانك أكبر تحويل عدو صغير، الجار الذي يسبب ضجة في منتصف الليل

 و يمكنك، مع مزيد من الممارسة، أن تتخلص من أعداء أكبر. 

بعد ذلك جرب التخلص من عدو آخر، الجار الذي يسبب ضجيجاً طوال اليوم، و سوف تتمكن من ذلك. في النهاية 

 اً. هذا هو ما أقوله. ستقوم بالتخلص من جميع من يضايقونك أو يكرهونك أو يشكلون تهديد

إذن لقد قمنا بوصف الدائرة: تبدأ بنفسك و باألشخاص الذين تحبهم، بعد ذلك المحايدون، ثم تذهب إلي األعداء. 

األمر صعب مع األعداء ألننا ال نحبهم و ال نتمني لهم الثروة. هذا هو أصعب جزء من التأمل و الجزء الذي ينتج 

 عنه أكبر نفع. 

هناك سبب لوجود هذا الشخص في أمل هو مع هؤالء األشخاص ألنك تحتاج للعمل و التنقية. أهم جزء من الت

كيف ستتمكن من تنقية الكراهية إن لم يكن هناك شئ أو  حياتك. لقد جاء هنا ليعلمك كيف تقوم بالوصول للنقاء.

 شخص ما لتكرهه؟

م يقومون بلعب دورهم و أنت تقوم بتأدية . ه☺. اآلن يأتي دورك ء األشخاص يقومون بلعب هذا الدورإذا هؤال

 دورك. بعد ذلك عليك بالبحث عن أشخاص آخرين ألنك سوف تقوم بالتخلص منهم.

خذهم و منحهم قبلة الوداع". إذا مارست تدريبك "أنت تقوم بآ: Shantideva المعلم شانتديفاهذا هو ما يقوله 

ال يحدث األمر بين يوم و ليلة، يجب عليك بشكل صحيح سوف يختفون جميعاً من حياتك، واحداً تلو اآلخر. 

يعجبك، بمثابرة. ما أقوله هو أنه من اللطيف أن تبدأ بنفسك و تذهب إلي شخص  تمارسلفترة. عليك أن  الممارسة

األمر لبضع شهور ليحدث تطور، و لكن األقتراح هو أال تنتظر بضع شهور حتي تصل للعدو. إلخ، و قد يحتاج 

 ال تنتظر وقتاً طويالً ألن فائدة التأمل األكبر تكمن هنا، إذن لماذا االنتظار؟

ن بإدخال العدو. قد يكون األمر صعباً، و قد ال يكو، بعد ذلك قم مع شخص تحبه لمدة أسبوع مثالً  بالممارسةقم 

التأمل جيداً في البداية، قد يكون سيئاً و قد ال تنجح من األساس، كل هذا طبيعي. حقيقة أنك تحاول و تبذل الجهد 

قدر علي تمني بعض المرة التالية سوف تتمكن من التحمل لمدة أكثر قليالً و ستفي وحدها تقوم بزرع الكرمة. 

 تقتل أعدائك.  الصحة لهم. هكذا

قتل أحدهم وقتها، و لكن سوف يظهر آخر عن طريق تمني حدوث أمور سيئة لهم. قد يُ  لن تتخلص منهم أبداً 

 بالتأكيد، و ربما أكثر.



 الطريقة الوحيدة المؤكدة للتخلص منهم هي عن طريق الحب. سوف تقتلهم من خالل حبك. 

، نحن ال نريد الذهاب في هذا هذا التعليم عميق للغاية. هو من أعمق التعاليم و كذلك ال يعد طبيعياً بالنسبة إلينا

الطريق، و هو يعد أسمي التعاليم. هو فعالً يعلمك كيف تحول عالمك إلي جنة. ألن هؤالء األعداء فارغون، هم 

من دون أن تطلق عليهم لقب  تلقيب شخص ما بالعدو ينبع من داخلك أنت.يأتون من داخلك، أنت من صنعتهم. 

 هذا قلم" إذا ماذا سوف يكون؟أعداء، ماذا سيكونون؟ إذا لم تقل "

نصل  اذا يكون حقاً؟ و لملقد قمنا بذلك، هل تذكر؟ أنا أقول أن هذا قلم، و الكلب يقول أنه لعبة للمضغ، إذا م

لذا يمكن للعالم أن يصبح جنة، ألن ليس له طبيعة محددة. ة محددة. يح؟ ألن القلم فارغ. ليس له طبيعلجواب، صح

ن. العمل خالل األغلبية ال جب أن نعمل خالله اآلن. لدينا أشخاص أكثر لنعمل خاللهم اآلإذا لدينا ائتالف كبير ي

ارسل حبك الحقيقي للجميع. هكذا تقوم بتحويل عالمك من خالل الحب. هذة هي الطريقة الوحيدة. هذة  يحتسب.

 هي الطريقة الوحيدة. 

أيضاً من خالل العمل بأجسادنا أو  امن خالل التأمل فقط. نمارسه نحن ال نقوم بهذة الممارسة سؤال من الحضور:

أكون قد قررت أني سأكون لطيفاً مع الجميع خالل الساعات  من خالل صنع ترياق. إذا صنعت شيئاً ما، بهذا

 الخمس القادمة كترياق...

أجل، هذا جيد أيضاً. و التأمل يعتبر ترياق كذلك. شعور الحب و التعاطف الذي ترسله لهذا الشخص هو  األستاذة:

كراهية. التعاطف هو ترياق مباشر لكراهيتك. في الحقيقة التعاطف هو الترياق األمثل لمشاعر الغضب و ال

فكر في األمر للحظة. اجلس علي وسادة و فكر: "أتمني أن يصبح الجميع سعداء، و أال يكون الترياق األمثل. 

هناك معاناة. أتمني أال يشعر أي شخص بالمعاناة." في هذة اللحظة، هل سأكون قادراً علي الشعور بأي كراهية؟ 

 هذا، كلما أصبح من الصعب الشعور بالكراهية.  مارست. كلما ليس في تلك اللحظة. إنها الترياق األمثل

من البالونات الجانبية و  كلما تحركت طاقتك نحو المركز، ستصبح أقل في القنوات الفرعية. كلما خرج الهواء

 ط االختناق و تطايرت البرانا في القناة الرئيسية، ستصبح أفكارك مختلفة. ال يمكنك أن تفكر في أفكارفتحت نق

غاضبة و متعاطفة في نفس الوقت، فأحدهما يخرج اآلخر. ال يمكنك أن تفكر في أفكار الجهل و الحكمة في نفس 

في غاية القوة. بالطبع يمكنك أن تمارس أعماالً  هذة الممارسة لهذا السبب تعدالوقت، فأحدهما يخرج اآلخر. 

 ينما تفعل هذا؟ و لكن هل يمكنك أن تبقي قلبك محبا  بجيدة. هذا جيد للغاية، 

هذا أصعب. لذا تقول: "حسناً. أنا ال أحب هذا الشخص، لذا سأقوم بإطعامه". هذا عظيم. هل يمكنك أن تحبهم و 

 تطعمهم في نفس الوقت؟

لذا % أو أكثر من الكرمة الخاصة بك تعتمد علي نيتك حينما تقوم بفعل ما. 90هذا هو الجزء األكثر أهمية، ألن 

جيد، هذا أفضل من أال تطعمهم علي اإلطالق، و لكن السؤال المهم هو هل تحبهم بينما تقوم إطعامهم أمر 

 بإطعامهم؟

هذ هو نطاق التأمل. أنت تقوم بتوسيع دائرتك، و تقوم بتوسيع نطاق التأمل الخاص بك، و تقوم بإدخال المزيد من 

 األشخاص البعيدين عنك.

 للممارسة و التنوير.نحك فرصة السبب الوحيد لوجود أعداء في حياتك هو م

هل تظن أنني أكذب؟ هل تظن أنني أمزح؟ ال. هذا هو السبب الحقيقي لوجودهم في حياتك. السبب الحقيقي. ما 

 .بالتنويرأحاول قوله هو أنهم يحاولون جعلك تشعر 

حياتي، و السبب ما أقوله هو أن هؤالء األشخاص المزعجين، المكروهين، الذين يشكلون تهديداً، ظهروا في 

تعامل مع هذة المشاعر و كيف أقوم بنقل الطاقة إلي القناة ودهم في حياتي هو لكي أتعلم كيف أالوحيد لوج

الرئيسية و أصبح مالكاً. هذا هو سبب وجودهم في حياتي. لذا أنا أحتاجهم و أحتاج إلي شكرهم، ألنه كيف يمكنني 

 ؟التمرن علي الحب إذا كنت أحب الجميع بالفعل

كيف يمكن أللف شخص أن يقوموا بالتأثير علي العالم؟ أعلم أن هذا ممكن، من خالل الطاقة و كل هذا.  الطالب:

 و لكن الخطر اليوم كبير للغاية.

أنت تقوم بافتراض ما دون حتي أن تدرك ذلك. في طريقة صياغتك للسؤال تقول: "كيف يمكن لقلة من  األستاذة:

؟" لذا أنت تقوم باالفتراض. هذا أنا و هذا هو العالم و كيف سيمكنني التأثير فيه. و لكن األشخاص التأثير في العالم

 من أين يأتي هذا العالم؟ 

 من إسقاطاتي. الطالب:



أنت قمت بصنعه. كل ما تحتاجه هو أن تقوم بتحويل قلبك. ال تحتاج لفعل أي شئ آخر. عندما تقوم  األستاذة:

خر. هذا حقيقي تماماً، و يجب عليك أن تقوم بالتجربة. قم بالتجربة مع الجار الذي بتغيير قلبك سوف تري عالماً آ

 ابدأ بما يمكنك إدارته، و سوف ينمو إيمانك و تنمو حكمتك.  ☺يسبب الضجة ساعة واحدة خالل اليوم، حسناً؟ 

يكفي لتغطية كل المناطق كيف سأتمكن من إيجاد قطعة من الجلد كبيرة بما : "قال Shantidevaالمعلم شانتديفا 

" يوجد الكثير من الحجارة و الحصي و األشواك، و ال يمكنني المشي في كل هذة األماكن. الشائكة في العالم؟

ارتدي الحذاء. قم باالعتناء بقلبك و  "كيف يمكنني إيجاد جلد كافي لتغطية كل هذة المناطق؟" قم بارتداء الحذاء.

عاجك. سوف لعالم. لن تصبح قادراً علي رؤية األعداء. لن يصبح من الممكن إزلن تصبح قادراً علي رؤية هذا ا

 تفقد الجينة المسؤولة عن الغضب. لن تصبح موجودة في داخلك بعد اآلن. 

. و هو أمر جميل للغاية. جميل للغاية. ال للممارسةطالما كانت ال تزال موجودة في داخلنا، يمنحك هذا الفرصة 

بهم أي شئ، ال تحتاج للجلوس معهم و محاولة شرح األمر و إقناعهم، بل يجب عليك فقط أن تحتاج إلي أن تفعل 

حياناً ف يتحول العالم نتيجة العتكافك. أعتكف لمدة ثالث سنوات و سوتعمل علي قلبك. علي وسادتك. اذهب و ا

 عدهم بدالً من ذلك؟" يظن الناس: "هل ستذهب للعيش في كوخ؟ ماذا عن كل الجوعي في العالم؟ لماذا ال تسا

حسناً، مساعدتهم كذلك مهمة، و لكنه مستوي أقل من التأمل ألنه يفترض أنهم موجودون بذاتهم حقاً. كلما تمكنت 

 من فهم أنهم إسقاطاتي، و قمت بتغيير قلبي، سوف أخرج من اعتكافي و سيكون العالم مختلفاً. 

ي تسير بها األمور. من الضروري فهم هذا لكي تتمكن من سيختلف العالم ألن قلبي تغير، هذة هي الكيفية الت

الوصول لمراحل أعلي من التأمل و تتمكن من النجاح فيهم. ال يمكن أن يتم نجاحهم من دون هذا المفهوم، و لهذا 

لكي يتم تحضيرهم للمستويات   ACIيتم إبقائهم كأسرار، لهذا يحتاج الناس لثمانية عشرة مستوي من دورات ال

 ا.العلي

 تحويل العقل.  الطالب:

 بالضبط. شكراً علي سؤالك، لقد كان جميالً للغاية. شكراً لك. األستاذة:

 كيف ستفعل هذا؟ 

 يمكنك أن تسلك طريق العوالم , عندها ماذا عن الشخص الذي يلعب الموسيقي في منتصف الليل؟ هذا أصعب.

بدأ بشارعي ثم مدينتي ثم بلدي ثم قارتي ثم كوكبي و بعده الجغرافي، يمكنك أن تقول: "سوف ا تختار الترتيبو

  فقط قم بالتوسع.يمكنك أن تفعل هذا. هذة طريقة جميلة للممارسة. بقية الكواكب"، 

كثر يمكنك اتباع الطريقة التي قمنا بشرحها هنا. هذة هي األصعب، ألنه يجب عليك التعامل مع األشياء األ

صعوبة. لذا ال تقم بتأجيلها كثيراً. ال تقم أيضاً بجعلها امراً ساحقاً. لو كان األمر صعباً للغاية، لو كنت تكره هذا 

 قم ببناء عضالتك، هذا ما نقوله.. ☺الشخص جداً، إذن ابدأ بشخص ال تحبه كثيراً فقط 

، إلخ، كيفية التخلص من اعداءك بالتدريج تو،من المهم قول أن ما قمت بشرحه للتو، العملية التي قمت بشرحها لل

من المهم معرفة ذلك. نحن نفكر: "إنهم مخلوقات سامية، مالئكة، و أنا بدأ بهذة الطريقة.  للتنويركل من وصل 

 ُ كلهم بدأوا من النقطة التي نقف عندها   يوجد لدي عقل نبيل مثل عقولهم."قارن بهم. الهنا، كيف يمكنني أن أ

 اآلن. 

. لذا ال يوجد شئ ال يمكنك أن تحوله من خالل بالممارسةبدأوا من حيث نقف اآلن و قاموا  بالممارسة.كلهم قاموا 

، و لهذا يوجد لدينا هذة الممارسات. ألن الناس بدأوا من نفس مكانك اآلن، و قاموا بالممارسة و تمكنوا الممارسة

، و هو كل ألنهم مروا بالعملية بأنفسهم بإمكانهم تعليمنا و اآلن يمكننا أن نمارسها بأنفسناقل التجربة إلينا. من ن

إذا امكنهم ذلك سيفعلوه، ألنها تقوم ما يمكنهم تقديمه لنا. ال يمكنهم أن يتخلصوا من كراهيتنا بشكل مباشر. 

 ارسة العملية. العملية و الحكمة الكامنة خلفها. بتدميرنا. لذا هم يأتون و يقومون بتعليمنا كيفية مم

من ناحيتهم و ليسوا نتاج  تأتي لغاية. يبدون و كأن الكراهيةبالشك، ألن األعداء يبدون حقيقين لتشعر  أنت اآلن

إسقاطاتك. كلما مارست التأمل، و كلما فهمت معني الفراغ أكثر، لن يصبحوا حقيقين تدريجياً، سوف يغطيهم 

سيفقدون ماديتهم، و ستفهم أكثر بالتدريج ما معني اإلسقاط. لذا ابدأ من حيث انت اآلن، و ابدأ ببطء. ال  الضباب و

تبدأ بالعدو األكبر. ابدأ ببطء، ابدأ بنفسك إذا كنت في حاجة لذلك. ابدأ بشخص تحبه إذا كنت في حاجة لذلك. هناك 

 الكثير من العمل و الكثير من الفرص للنمو.

استمر فالتدريب، و سينعكس هذا علي حياتك اليومية. سوف  عر نفسك بالضغط، و لكن ال تيأس كذلك.شلذا ال ت  

خلص من شخص يشعر بالخوف، تبدأ بالعمل علي التتري التأثير في حياتك اليومية. علي سبيل المثال، إذا رأيت 

، فأنا من صنعه. أنا من قمت سوف يصبح خوفك أقل، ألنه إذا رأيت شخص ما خائف خوفهم في تأملك. بالتدريج



بصنعهم بهذا الشكل من خالل خوفي. إذا قمت بالعمل علي تخليصهم من خوفهم، تدريجياً سيقل خوفي أنا. 

 سأصبح أقوي.

سوف كلما مررت بتجارب، كلما كان لدي االستعداد لخوض تجارب أصعب. عضالتك الروحية سوف تنمو. 

هذة هي الطريقة، و من المهم أن تستمر و  تصبح عمالقا  روحيا . هكذا تصبح عمالقا  روحيا . هكذا تصبح قديسا .

. الممارسة. ال توقف تمارسحيل أن صعباً، حتي حينما يبدو و كأنه من المست األمر تظل تمارس حتي حين يصبح

بالممارسة لفترة قصيرة، و لكن ال إذا مررت بيوم صعب و كان عليك القيام بأشياء عديدة و تحتاج للطيران، قم 

 . تتوقف

هذا حقيقي بالنسبة لليوجا، و حقيقي بالنسبة للتأمل، كل هذة الممارسات. يجب عليك أن تمارسهم بشكل منتظم. 

بشكل يومي أهم من مدة ممارستك للتأمل. إذا تمكنت من التدريب لمدة  الممارسة. الممارسةمدة  االنتظام أهم من

 طويلة هذا أمر جيد، و لكن إن لم تستطع إذن تدرب لمدة قصيرة، و لكن تدرب كل يوم.

 ال تمارس التونج لين علي الالما الخاص بك

األمر األخير، ما قبل األخير. هناك مجموعة من األشخاص ال تقم بالتدرب عليهم بهذا الشكل. لديك جزءان في 

األخذ هو عندما تقوم بأخذ آالمهم. تعني أن تأخذ.  لينيعني أن تعطي، و  تونج. لينو لدينا  تونجهذا التأمل. لدينا 

فقط. نقوم بممارسة  التونجعة من األشخاص نمارس معهم هو عندما تمنحهم كل الخير و السعادة. هناك مجمو لين

 العطاء فقط و ال نمارس األخذ، و هم الالما الخاصين بنا. 

 . لماذا؟اللينمع الالما الخاص بك أنت ال تقوم بممارسة األخذ. أنت ال تمارس 

تحتاج لرؤية مشكلة ما بهم، لكي تحاول التخلص منها. لذا قد تفكر: "أنا أرغب في مساعدة  اللينألنه لممارسة 

هناك حكيم عظيم جداً، حكيم عليهم و سأتخلص من مشاكلهم."  التونج لينالالما الخاص بي، لذا سأقوم بممارسة 

ائة و خمسون عاماً كان يعيش منذ م. Ngulchu dharma bhadra نجلتشو دهارما بهادرامن التبت، يدعي 

في التبت. لقد قام بالكثير من الكتابة، في األغلب عن ممارسات متقدمة للغاية. لكن إحدي كتاباته المقدسة عبارة 

 عن أسئلة و إجاباتها.

؟" الطالب يرغب في مساعدة الالما الخاص به. يف يمكنني مساعدة الالما الخاص بييسأله أحد التالميذ: "ك

: "ال يوجد أي كتابات Ngulchu dharma bhadraنجلتشو دهارما بهادرا دته؟" و يقول "كيف يمكنني مساع

الالما الخاص بك مخلوق مستنير. ليس لديهم أي تقول أن الالما الخاص بك لديه أي مشاكل علي اإلطالق. 

هم، ألن ليس قد يبدو لك أنهم يعانون من المشاكل، و لكن هذة مشكلتك أنت." لذا ال تتخلص من مشاكل مشاكل.

 ال تفعل هذا. سوف تقوم بإتالف ممارستك إن فعلت هذا. لديهم مشاكل. 

ألن هذا سيدمر صورتهم من وجهة نظرك و عندئذ إذا تم تقليصهم لشخص عادي، لن يتمكنوا من مساعدتك. 

ليسوا  لذا تجنب أي شئ قد يجعلهم أشخاص عاديين بالنسبة إليك. همألن الشخص العادي ال يمكنه مساعدتك. 

لذا يمكنك دوماً أن الالما الخاص بك ليس شخصا  عاديا ، الالما الخاص بك يمثل بوذا بالنسبة إليك. عاديين. 

تعطيهم، كلما أعطيتهم أكثر كلما كان أفضل. دائماً قدم ما تستطيع لالما و البوذا، هذة فضيلة عظيمة، و كرمة 

عظيمة بالنسبة إليك. ال تقم بالتخلص من مشاكلهم، هم ال يحتاجون إليك للتخلص من مشاكلهم. إذا كانوا من هم 

 ذ زمن بعيد. عليه، إذا لقد قاموا بحل مشاكلهم من

 ماذا و إن كنت تري مشاكل عند الالما الخاص بك في جميع األحوال؟

لقد أخبرتك للتو أنهم مثل بوذا و أنهم ليس لديهم أي مشاكل. و لكنك تري مشاكل، هل يجب أن تكذب علي نفسك؟ 

و هكذا ال أفعل  أنت تري المشاكل، هل تكذب علي نفسك؟ أنا أقول: "ال، أنا لن أري الموضوع بهذة الطريقة،

 .☺ذلك" 

ال يجب أن تكذب علي نفسك. هذا لن يساعدك. إذا كنت تدرك مشكلة ما لديهم، و قلت: "سوف أنكر هذا 

اإلدراك"، جزء من عقلك لن يصدقك. "و لكني رأيتها. لقد رأيتهم يعانون من هذا األلم أو المرض." لذا سيقوم 

 قوم بإضعاف الممارسة الخاصة بك.جزء من عقلك بعدم تصديق الجزء اآلخر و سوف ت

لذا ال تنكر ما تراه. هذا لن يساعدك. يجب أن تخبر نفسك بالحقيقة دوما  علي كل حال. ال تنكر ما تدركه، و لكن 

 يجب أن تفهم أن ما تراه هو نتاج إسقاطاتك.

بما في ذلك ما اراه لدي لذا قل: "حسناُ لقد رأيتهم يعانون من هذا المرض، و لكني أيضاً ادرك أن كل ما اراه، 

"سوف أظهر لك في هيئة ، قال: "في األوقات المستقبلية"الالما الخاص بي، هو إسقاط مني." البوذا قال ذلك: 

 لذا البوذا قال أن معلمك هو صورة من البوذا بالنسبة إليك، بالنسبة إليك. معلمينك."



، أو ضعف ما، أو شئ غير نقي، هذا لالما الخاص بكالبوذا ال يكذب. لذا إن قالوا هذا و ظللت تري مشكلة في ا

مجرد انعكاس لعدم نقائك. هذا انعكاس لعقلك، ألن كل ما اراه انعكاس لعقلي. إذل لم يحتوي عقلي علي الكراهية، 

 لن أري أشخاص مكروهين حولي. إذا كان عقلي نقياً تماماً، الالما الخاص بي سيبدو نقياً تماماً. 

كل نقي تماماً، و بدا لي أنهم يعانون من مشكلة ما، ربما هم ليسوا أخالقيين تماماً، أو أصحاء إذا لم يظهروا بش

 تماماً، ليسوا شباباً بما يكفي، هذة هي مشكلتي. 

إذا ماذا يجب أن أفعل عندئذ؟ لن أنكر األمر. في الواقع، سأفعل العكس تماماً. سوف اقوم باستغالل األمر. هناك 

ار هذا الشخص الالما الخاص بي، فأنا ال أعتبر الجميع الالما الخاص بي، أليس كذلك؟ ليس سبب لقيامي باعتب

الجميع معلمين لي. لن أستمع إلي ما يقوله الجميع. هناك أمر ما قام بجذبي لهذا الشخص و رأيته كأحد التعاليم، أو 

قررت النظر لهذا الشخص باحترام  شئ يقومون بمنحي إياه و أقدره. هناك سبب لكونيرأيت  كصورة للحكمة، أو

 و ليس الشخص اآلخر. 

 االختيار األهم في حياتك

 علم في دوراتنا. يجب أن تقوم بهذا االختبار، كما نُ 

يجب أن تقوم باختبارهم. هناك انجذاب او اهتمام مبدئي، ثم اذهب و استمع إليهم، ربما يكون هناك المزيد من 

و قد يبدون أكثر جذباً الهتمامك. يجب أن تقوم باختبارهم. يجب أن تقوم بفحصهم. هناك االنجذاب و االهتمام، 

استخدم هذة الحكمة. قم بفحصهم. لذا من الطبيعي ئمة. قائمة كاملة نقوم بمنحها في الدرس األول، استخدم هذة القا

 الحضور للدروس و قول: "أنا أحاول الفحص." هذا مقبول تماماً. 

أن أدرس معك. أريدك أن تقوم بتوجيهي. لقد قمت في لحظة ما، سوف تقرر: "حسناً، لقد قمت بفحصك. أنا اريد 

، و قد يستغرق أعواماً. قم بعملك جيداً، افحصهم بفحصك." قد يأخذ األمر بعض الوقت، قد يستغرق شهوراً 

 بعناية، ألن هذا في غاية األهمية. 

أنت تسمح لهم بالتأثير علي عقلك. أنت تسمح لهم  ألنه في اللحظة التي تقرر فيها أن شخص ما سيصبح معلمك،

 ذ وقتك، ال تتعجل.يمكنهم ذلك. لذا خو إن كانوا الشخص الخطأ، يمكن أن يقوموا بتدميرك. بتوجيه عقلك. 

النصيحة هي "ال تتعجل." خذ وقتك، قم بفحصهم جيداً، قم بفحص معاييرهم، قم بفحص تعاليمهم و تفحصهم 

جيداً. عندما تفعل ذلك و تقرر أنك ستسمح لهذا الشخص بأن يقوم بتوجيهك، أنت تقوم بمنح ذاتك لهم. أنت تترك 

ن في كل حيواتك اآلخري. ألنهم سيقومون بالتأثير في روحك، و لهم زمام األمور، ليس في هذة الحياة فقط، و لك

 سيؤثرون في عقلك. هذا سيحدد كل حيواتك.

تطلب الطالق. و لكن لذا هذا هو أهم اختيار في حياتك حقا . أهم بكثير من الزواج، ألنه في الزواج يمكنك أن 

ال يمكنك ابداً.  شخص ما هو معلمك، هو الالما الخاص بك، ال يمكنك ابدا  أن تطلب منهم الطالق. عندما تقرر أن

آخر. يمكن أن يحدث هذا، و لكن يظل هذا الشخص يمكن أن يأتي وقت ما و يحين وقت الذهاب للتعلم مع شخص 

 هو الالما الخاص بك. و يمكن أن يكون لك الما آخر، هذا مقبول أيضاً.

من قرر و ليس شخص آخر، ليس الالما، أنت  أنتو لكن يظل هو ذلك الشخص، تلك اللحظة التي قررت فيها، 

ي"، يصبح بذلك الالما الخاص بك. أعني أنهم يجب من قرر. في اللحظة التي قلت فيها: "هذا هو الالما الخاص ب

أن يوافقوا. و لكن في اللحظة التي صنعت فيها تلك النسخة منهم، يجب أن تعاملهم كما لو كانوا بوذا، و إال لن 

 يمكن أن يصبحوا الالما الخاصة بك. ال يمكنهم مساعدتك إن كانوا أشخاصاً عادية.

لذي تراه فيهم، أيا كانت المشكلة التي تراها فيهم، أيا كان النقص الذي تراه، في تلك اللحظة، و أياً كان الضعف ا

هذا يعد أحد تعاليمك. ألنه عندئذ، إذا رأيت هذا فيهم، فهو انعكاس لعقلك، و يمكنك أن تعمل علي إصالح ذلك. 

ط عندما تقرر أنهم يمكن أن يكون بك نقص ما ال تدري عنه شيئاً. الالما سوف يعكس هذا النقص لك بال شك، فق

 أصبحوا الالما الخاصة بك. ليس قبل ذلك. لن يحدث هذا قبل ذلك. 

و لكن بعدما تقوم بتمييزهم باعتبارهم الالما الخاصين بك، سوف يقومون تلقائيا  بال ترتيب، سوف يحدث هذا 

شيئا ، الذي ال ف يبدأون في اظهار انعكاس عقلك، هذا الجزء من عقلك الذي ال تدري عنه وبشكل عفوي، س

لذا عندما تري الضعف فيهم، هذا أحد التعاليم. كل شئ يعد أحد التعاليم. عندئذ ستصبح هذة أفضل  تدرك وجوده.

 طريقة للعيش، بسبب:

 و هو أمر نادر للغاية، لقد وجدت شخص يمكن أن يقودك للسعادة األبدية.  أوال  لقد وجدت دليال ،



من خالل ما ينعكس عليهم عنك. من خالل تعاليمهم المباشرة و  باستمرار بواستطهمثانيا ، سوف يتم توجيهك 

غير المباشرة. من خالل ما ينعكس عليهم. و عندئذ يصبح كل شئ، كل شئ، جزء من الطريق. جزء من طريقك 

 للتخلص من المعاناة. 

 يعانون من أي مشاكل. ماذا إذا رأيت إذا هذا علي عالقة بهذا النقاش. أنت ال تمارس األخذ علي الالما ألنهم ال

مشاكل؟ هذا أحد التعاليم. إذا يجب أن استغل هذة المشاكل لكي أتخلص من هذة األشياء بداخلي. إذا وجدتهم ال 

يقولون الحقيقة طوال الوقت، ربما يجب أن ابدأ بمالحظة حديثي للتأكد من صدقه، و عندئذ سوف يتحولون. 

 سيتغيرون.

ألن الالما اتحول بداخلي، لن يظهر هذا العيب فيهم مرة آخري. األمر يحدث بشكل فوري،  في اللحظة التي

إذا كنت مستعداً لعبور البوابات و لكي اصبح مستنيراً، سيظهر الالما.  مصدره الكرمة األكثر نقاءا  الخاصة بي.

هم انعكاس للكرمة األكثر نقاءاً الخاصة بي. هم الكرمة األكثر نقاءاً الخاصة بي. إذا رأيت اخطاءاً، إذا رأيت 

حاول إيجاد مرآة؟ هل ألتشوهاً في المرآة، إذا هذا أمر احتاج إلي تنقيته. إذا لم يعجبني ما أراه، هل أقوم بكسر ا

 مرآة آخري؟ ال، يجب أن اقوم بتنظيفها بداخلي.

." حسناً، إن كانوا غير لقد ظننت أنه جيد، و لكنه ليس كذلك. إنهمغير أخالقي ماذا إن قلت: "هذا الالما ليس جيداً.

 قوم بإيجاد مرآة آخري. أخالقيين، فهذا انعكاس لعقلي اآلن. إذا تركتهم يذهبون، فهذا بمثابة كسر المرآة. سوف ا

ة آخري، ما الذي ستعكسه لك هذة المرآة؟ عقلك. عاجالً أو آجالً، في خالل فترة ما نفس بفرض انك قد وجدت مرآ

 ةآخري تقل بشكل هائل. ألن هذ قمت بكسر مرآة، فرصك في إيجاد واحدة الشئ سوف يحدث. باإلضافة لذلك، إن

ذراً معها. لم تحترم العملية. بهذا أنت تؤثر سلباً علي فرصك في إيجاد الكرمة النقية جاءت لك و أنت لم تكن ح

 واحدة آخري.

 الالما فارغة و هي انعكاس لنا

موضوع الالما يجب أن يتم فهمه بشكل جيد، و كلما فهمت معني الفراغ كلما كان أفضل. في الحقيقة، إن لم تفهم 

سوف تبدأ في رؤية العيوب و لن تدري ما  ما. ألن عندئذالتصل بمعني الفراغ جيداً ربما كان من المبكر أن ت

 يجب عليك فعله، و قد يؤذي هذا طريقك. 

لهذا السبب التعاليم المتعلقة بالفراغ مهمة للغاية لطريقك. لذا احضر الدروس، خذ التعاليم، ال تتسرع في اتخاذ 

 ل معه. هذا مهم للغاية.القرارات حتي يكون لديك فهم جيد للغاية للعملية كلها و لما تتعام

كل كلمة أخيرة, أحد األدلة التي قد تثبت أن هذا حقيقي، ما قلته للتو، أن األشخاص المختلفين يرون معلميهم بش

الالما الخاص بهم بشكل مختلف، لماذا؟ ألن الالما انعكاس لكل شخص، لعقل  مختلف. األشخاص المختلفين يرون

 كل شخص. 

كل أكثر نقاءاً، آخر بشكل أقل نقاءاً، آخر سيري خطأ معين و غيره سيري خطأ هناك شخص سيري الالما بش

آخر. كل شخص سيكون له وجهة نظر مختلفة في المعلم، ألن الالما يعكس لكل شخص عقله. األمر يحدث بشكل 

 هي طريقة عمل الفراغ.عفوي، ألن هذة 

ت من االستسالم لها، سوف يقومون بأخذك الالما عبارة عن فراغ. إذا فهمت هذة العملية جيدا ، و تمكن

للمستوي التالي. لن تتمكن من إيقاف األمر. إذا فهمت عالقتك مع الالما جيدا  و استسلمت لذلك، من المستحيل 

األمر كله مرهون باستسالمك، و ال يمكنك التصنع. اتلقي خطابات من الناس تقول: "أنا أال تنجح. مستحيل. 

ع فهم العملية. ما اقصده هو أن التعبير عن األمر لطيف، و لكن يجب أن يكون هذا صنتخادمك." ال يمكنك ت

 متبوعاً باقتناعك الحقيقي و تصرفاتك، و إال لن ينجح األمر حقاً. 

نت ك و لم تتبع تعاليم الالما، إذا أخبرت الالما كل هذة األشياء، و لكن بعد ذلك قمت بالتصرف من تلقاء نفسإذا أ

الوصول للسلوك الالئق. لم تفهم بعد ما هو الالما، و هذا يجعلهم معدومي القوة. ال يمكنهم مساعدتك لم تقم بعد ب

 ألنك تقود نفسك.

حد الالما يقوم بتوجيهك، لذا يجب أن تستسلم خالل العملية. األمر ال يحدث بين يوم و ليلة، بل يأخذ أ نت تجعلأ

 لذا ال تشعر باليأس إذا لم يحدث األمر سريعاً.  وقتاً طويالً. هذة العملية تأخذ وقتاً طويالً 

يضاً مهمة للغاية، و ال و عملية نفسية عميقة للغاية. هي أهذة العملية عميقة للغاية، عملية روحية عميقة للغاية، 

 . يمكنك أن تتصنعها. يجب أن تكون حقيقية، لذا فكر جيداً في هذة األمور، ألنهم في غاية األهمية. غاية األهمية

يمكنك أن تختبر نفسك، و مدي قربك من هدفك الحقيقي، من خالل مالحظة كيف يبدو الالما لك. ألن الالما 

 مجرد انعكاس لعقلك. كلما كانوا أكثر نقاءا  لك، كلما كان عقلك أكثر نقاءا ، و كلما اقتربت أكثر من هدفك. 



. مثلما سيتحول هذا العدو لصديق بسبب الممارسةالما ستختلف مع مرور الوقت بسبب لستجد أن رؤيتك ل

نت من غون تماماً. هم مجرد انعكاس لك. أ، ألنهم فارتنويراً لك كلما مارستكذلك. سيبدو الالما أكثر  ممارستك

سوف  الممارسة زادت فضائلك خاللصنعتهم. عقلك هو من قام بصنعهم. طيبتك هي من قامت بصنعهم، و كلما 

 يزداد نقائهم بالنسبة إليك. 

 

 دعونا نختم بإهداء قصير. 

 عينكم،اغمضوا أ

عندما انتهينا من التأمل، لقد قمنا بإرسال تعاطفنا إلي الشخص اآلخر. اآلن نقوم بأخذ هذا التعاطف و  مثلما فعلنا
يزرعان بذور هائلة في داخلك، في عقولنا، نقوم بإرسال البركة. التواجد خالل هذة التعاليم و ممارسة هذا التأمل 

 و بالتبعية في اآلخرين كذلك. هذا خير عظيم للغاية. لذا قم بإرسال هذا الخير حتي ينفع العالم أجمع. 

 من قلبك إلي العالم. ينتشر يمكنك البدء باألشخاص المقربون منك، ثم اترك األمر ينتشر خالل العالم بعد ذلك.

 آلن.عينكم ايمكنكم فتح أ

 

 شكراً لكم. شكراً جزيالً.


