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الفصل األول 

واجبات األخوة 
1. المرتدین 

الرجل والذي یتمنى ان یكون تابع إلى یجب ان یكون على 1)
استعداد للتخلي عن أي عالقات مباشرة مع عائلتھ والحیاة 

االجتماعیة بالعالم وكل االعتماد على الثروات. والرجل 
الذي یتخلى عن ھذه العالقات من أجل الحصول على 

الدھارما ولیس لدیھ أي مكان ملزم لكل من جسده أو عقلھ 
حینھا یصبح تابع لي، وحین ذاك أیضاً یسمى متخٍل أو 

متنازل. 
وعلى الرغم من أن قدمیھ تترك آثارھا في خطواتي ویده 

تحمل ثوبي، إال أن عقلھ یسیطر علیھ الجشع والطمع 
والرغبات، وسوف یبعد عني على الرغم من أنھ یرتدى 
رداء مثل الراھب. فإن لم یستطع تقبل ھذه التعالیم، فلن 

یراني.  
ولكنھ لو أزال كل الطمع والشرور وأصبح عقلھ صافیاً 

وخالیاً من أیة شوائب وسلیم، حینھا سیكون قریب جداً مني 
على الرغم من كونھ بعید عني باألف الكیلومترات. ولكنھ 

لو حصل على الدھارما فسوف یراني فیھا. 
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أتباعي وزمالئي، یجب على المرتدین أن یراقبوا جیداً ھذه 2)
القوانین األربعة وأن یبنوا على أساسھا حیاتھم، أوالً: علیھم 
ارتداء المالبس القدیمة. ثانیاً: أن یحصلوا على طعامھم من 

خالل التوسل بطلب الصدقات. ثالثاً: مسكنھم ھو تحت 
شجرة أو صخرة عند حلول اللیل. رابعاً: أن یستخدموا فقط 
األدویة المصنوعة من بول الماشیة. أن تحمل إناء في الید 

وأن تذھب من منزل إلى آخر، ھذه ھي حیاة المتسول، 
ولكن األخ ال یستطیع أن یجبر أخاه أن یفعل ذلك فھو لیس 

مجبراً أیضاً بسبب الظروف أو بسبب أي إغواء، ولكنھ 
یفعلھا من تلقاء نفسھ ألنھ یعرف أن حیاة اإلیمان سوف 

تنقذه أو من الضالل وسوف تساعده أیضاً أن یتجنب أیة 
معاناة، حینھا سوف تقوده إلى التنویر، حیث أن حیاة 

المتخلي أو المتنازل لیست سھلة كما یجب علیھ أال یتعھد 
بھا إذا لم تكن لدیھ المقدرة بأن یمحي الجشع والطمع 
والغضب من عقلھ إذا لم یكن بإمكانھ التحكم في عقلھ 

وحواسة الخمسة. 

إن من تعتقد بأنھ متخٍل أو متنازل ولدیھ القدرة على أن 3)
یجب سئل، یجب علیھ أن یقول إنني على استعداد بالقیام 

بكل ما ھو ضروري كي أكون متخلیاً أو متنازالً وسأكون 
مخلصاً وصادقاً وسأحاول أن أصل لھذا الھدف كي أصبح 
واحداً منھم وسأكون ممتن لھؤالء الذین ساعدوني من قبل 
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بتبرعاتھم وسأحاول إسعادھم بجدیتي وحماستي وبالحیاة 
الطیبة. 

ولكي یكون متخلیاً أو متنازالً یجب أن یدرب نفسھ بكثیر 
من الطرق ویجب أن یشعر بالخجل عندما یفشل ویجب أن 

یصون جسمھ وحدیثھ وعقلھ الطاھر. إن أصبحت حیاتھ 
نقیة طاھرة یجب أن یحرس بوابة الحواس الخمس لدیھ 
ویجب أال یفقد السیطرة في التحكم بعقلھ من أجل بعض 

المتع الزائلة ویجب أال یفتخر بنفسھ لتوبیخ اآلخرین ویجب 
أال یكون كسوالً أو یعطي للنوم وقتاً أطول من الالزم.  
وفي المساء، یجب أن یكون لدیھ الوقت لجلسة ھادئة 
وللتأمل والتدبر والمشي لفترة قصیرة قبل االحساس 

بالتعب. ولنوم ھادئ یجب أن یأخذ قسط من الراحة على 
الجانب األیمن وقدمیھ مع بعضھا البعض وأن تكون آخر 

أفكاره ھي ذلك الوقت عندما یتمنى أو یأمل في شروق 
صباح جدید مبكر ویجب وأن یكون لدیھ جلسة ھادئة ونوع 

من التدبر والتفكر والمشي لفترات قصیرة بعد ذلك.  
وطوال الیوم بالكامل یتعین علیھ أن یحتفظ بعقل یقظ 

ویجعل كل من جسمھ وعقلھ تحت التحكم مقاوماً كل میولھ 
ونزعاتھ تجاه الجشع والطمع والغضب والغباء والنوم 

وعدم االنتباه والندم والشك وكل الرغبات الدنیویة. فأن مع 
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عقلھ الیقظ سیكون قادراً على أن یصقل عقلھ وخبراتھ 
بالحكمة وسوف یسعى فقط إلى التنویر الكامل.  

إذا نسي المتخلي أمر نفسھ وغاص في ھفوات الجشع 4)
والطمع والغضب والغیرة والغرور ومدح النفس وعدم 

األمانة، فھو یشبھ شخص یحمل سیفاً ذو حدین ال تغطیھ 
سوى قطعة قماش رقیقة، لذا فھو لیس متخلیاً على نحو 

بسیط ألنھ یرتدي قطع من القماش الخرقاء مثل الراھب أو 
حتى یحمل وعاء للتسول، وألنھ أیضاً حفظ جمیع الكتب 
المقدسة بسھولة، فسیكون فقط عبارة عن رجل من القش 
ولیس لدیھ أي شيء أكثر حتى لو كان مظھرة الخارجي 
یبدو كراھب فھو ال یستطیع أن یمحو رغباتھ الدنیویة. 

حینھا لن یحتسب كُمتخلي أو متنازل؛ ألنھ لیس إنسان ھش 
في رداء راھب. أما ھؤالء القادرین على التحكم في عقولھم 
والتركیز بما تحتویھ من حكمة، ھم من أزالوا كل الرغبات 

والمشاعر الدنیویة كما أن غرضھم الوحید ھو الوصول إلى 
التنویر. حینھا سیكون ذلك الشخص متخلیاً حقیقیاً. حیث أن 
المتخلي الحقیقي وھو من یعزم على الوصول إلى التنویر 
حتى ولو آلخر قطرة دم فیھ. مثل ھذا الرجل الذي یبذل ما 
في وسعھ منتھیاً بتحقیق ھدفھ، یعطي دلیالً على أن قدرتھ 

على فعل أعمال جدیرة باالستحقاق والذكر. 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وحیث أن مھمة المتخلي ھي أن یسعى جاھداً للحصول على 5)
التنویر من تعالیم بوذا التي یقوم بتعلیمھا وبوعظھا لكثیر 
من الناس، فیجب علیھ إیقاظ الناس وأن یصحح أفكارھم 

الخاطئة وأن یساعدھم لیصبحوا ذوي رؤى وأفكار 
ووجھات نظر صحیحة. ویجب علیھ أیضاً أن یذھب إلى 
كل مكان لینشر ھذه التعالیم مھما كلفھ األمر. وحیث أن 
مھمة المتخلي لیست سھلة، یجب علیھ أن یدخل غرفتھ 

ویرتدي مالبس بوذا ویجلس على مقعد بوذا. وھذا یعني أن 
یكون متواضعاً وأن یمارس یتتمرن على التحمل. لكیي 

یجلس على مقعد بوذا یجب أن یرى األمور على أنھا غیر 
جوھریة ولیس لدیھا أیة عالقة. لكي یدخل غرفة بوذا، 

یجب أن یشارك بعناق الرحمة وأن یكون متعاطفاً مع كل 
شخص.  

من یرغبون في تعلم تعالیم بوذا على نحو مقبول، یجب أن 6)
یضعوا في االعتبار أربعة أشیاء: 1) یجب أن یكونوا 

حریصین على سلوكھم الشخصي. 2) یجب أن یقظین عن 
اختیارھم للكلمات عند تعلیم الناس. 3) یجب أن یحافظوا 
على الحافز لدیھم والرغبة في التعلیم حتى یصلوا إلى ما 

یصبون إلیھ. 4) یجب أن حریصین على الرحمة.  
أوالً: كي یكون المتخلّي مدرساً جیداً في تعالیم الدھارما، 
ینبغي علیھ أن یضع قدمیھ على أرض من التحمل والَجلَد 
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ویجب أن یكون متواضعاً وأال یكون لدیھ رغبة في الدعایة، 
فیجب علیھ أن یفكر باستمرار في فراغ األشیاء ویجب أال 
یتعلق بأي شيء. لذا من یتمكن من فعل ذلك سیكون قادراً 

على التصرف بشكل صحیح. 
ثانیاً: یجب أن یتوخى الحذر عند االقتراب من الناس في 

كثیر من المواقف ویجب علیھ أن یتجنب الناس الذین 
یعیشون حیاة الشر، وأن یتجنب الجنس اآلخر. بعدھا، یجب 
علیھ أن یقترب من الناس في صورة ودودة ویجب دائماً أن 
یذكر أن األشیاء تأتي من تجمع األسباب والظروف ویقف 
عند ھذه النقطة ویجب أال یسيء أو یوبخ أحد منھم أو حتى 

الحدیث عن أخطائھم أو حتى االحتفاظ بھا في ضوء 
االحترام. 

ثالثاً: یجب أن یحتفظ بعقلھ سلیم وھادئ معتبراً بوذا أباً 
روحیاً لھ ومعتبراً أیضاً المرتدین اآلخرین الذین یتدربون 
على تعالیم التنویر وینظرون إلى كل شخص بقلب رحیم 

وبعدل وبدون أي تمییز. 
رابعاً: یجب علیھ أن یترك لرحمتھ أن تعرض نفسھا بنفسھا 

وحیثما فعل بوذا إلى اقصى درجة عنده عندما حاول أن 
یترك روح الرحمة أن تنبثق إلى ھؤالء الذین ال یقدرون 

على الوصول إلى التنویر، متمنیاً أنھم یصلوا إلى التنویر. 
بعدھا ینبغي علیھ وبمجھود غیر أناني أن یوقظ اھتماماتھم 
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ومصالحھم. 

2. األتباع غیر المنضمین لرجال الدین 

سبق أن أوضحنا سابقاً، كي تصبح تلمیذاً لبوذا یجب علیك 1)
أن تؤمن بثالثة كنوز: بوذا، دھارما، وصمغا. ولكي تصبح 

تابعاً، یجب أن یكون لدیك اإلیمان الذي ال یتزعزع في 
بوذا، یجب أن تؤمن بتعالیمھ، ودھارما، ودراسة ووضع 

المبادئ قید التنفیذ، ویجب أن تعتز باإلخوة، وصمغا. یجب 
على األتباع أن یتبعوا خمسة مفاھیم: ال للقتل، ال تسرق، ال 

تزن، ال للكذب أو الخداع، وعدم استخدام المْسِكرات. 
یتوجب على أتباع بوذا أن یؤمنوا بثالثة كنوز وأن یحافظوا 

على المبادئ في حد ذاتھا، ولكن أیضاً یجب علیھم بقدر 
استطاعتھم مساعدة اآلخرین ومراقبتھم، وخاصة من 

األقارب واألصدقاء، في محاولة إلیقاظ حس اإلیمان الذي 
ال یتزعزع في بوذا، دھارما، وصمغا، بحیث أنھم أیضاً قد 

یكونوا بذلك مشاركین في رحمة بوذا. 
یجب دوماً على األتباع أن یتذكروا أن السبب أنھم یؤمنون 

بثالثة كنوز والحفاظ على التعالیم من أجل تمكین أنفسھم في 
نھایة المطاف إلى تحقیق التنویر، ولھذا السبب یجب على 
الذین یعیشون في عالم الشھوات تجنب تعلیق نفسھم على 
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ھذه الرغبات. یجب على األتباع الوضع دوماً في االعتبار 
أنھم عاجالً أم آجالً قد یكونوا مضطرین للتخلي عن آبائھم 

وأسرھم وأنھم ممكن أن یزولوا من ھذه الحیاة التي تحتوي 
بطبیعة الحال على الوالدة والموت. ولذلك، ال ینبغي أن 
یصبحوا مرتبطین بأشیاء من ھذه الحیاة ولكن یجب أن 

ینشروا التنویر في ھذا العالم، حیث ال یكون ھنا كشيء یمر 
بعیداً. 

إذا أراد أتباع بوذا أن یوقظوا إیمان جاد ودون عائق في 2)
تعالیم بوذا، فعلیھم أن یدركوا داخل عقولھم مبادئ السعادة 

الھادئة ودون عائق، والتي بدورھا سوف تلمع وتشع 
خارجا على كل ما یحیط بھم وسوف تنعكس مرة أخرى 

لھم. 
ھذا العقل المليء باإلیمان الخالص والرقیق، والمریض 

دائما وأبداً، ال یجادل، فیما تسبب من معاناة لآلخرین ولكن 
یفكر دائما في ثالثة كنوز: بوذا، دھارما، وصمغا. وبالتالي 

السعادة ترتفع تلقائیاً في عقولھم، ویمكن للنور أن یقوم 
بالتنویر ویمكنھ االطالع في كل مكان، ألنھ یستریح في 
كنف بوذا باإلیمان، فیتم االحتفاظ بھذه الراحة بعیداً عن 

وجود أنانیة العقل، والتعلق بالممتلكات المادیة، وبالتالي ال 
یكون لدیھم خوف في حیاتھم الیومیة أو خوف من التعرض 

لالنتقاد. لن یكون لدیھم أي خوف من الموت في المستقبل 
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ألنھم یعتقدون في والدة بوذا في األرض. ألن لدیھم إیمان 
وحق القداسة من تعالیم، فیمكن التعبیر عن أفكارھم بحریة 

ودون خوف حیث تمتلئ عقولھم بالرحمة لجمیع الناس دون 
تمییز بینھم ولكنھ سوف یتعامل مع الجمیع على حد سواء، 
وحیث أن عقولھم خالیة فمن یحب ویكره وسیكون بالنسبة 

لھم القیام بأي عمل جید نقي وعادل وسعید. 
وسواء كانوا یعیشون في شدة أو في رخاء، سوف ال یوجد 
فروق في زیادة إیمانھم. إذا كان ما نعتز بھ ھو التواضع، 

إذا فنحن نحترم تعالیم بوذا، إذا كانت تتفق في الكالم 
والعمل، وإذا یھتدون بالحكمة، فإذا كانت أذھانھم غیر 

متحركة مثل الجبل، فسوف تحرز تقدماً مطرداً على طریق 
التنویر. 

وعلى الرغم من أنھم أجبروا على العیش في وضع صعب 
وبین أھل العقول النجسة، فإذا تمسكوا باإلیمان وبوذا فأنھا 
یمكن أن تحیل أي وقت مضى علیھم نحو أفضل األفعال. 

یجب على المرء أن تكون أول رغباتھ ھي سماع تعالیم 3)
بوذا. إذا كان ھناك شخص یقول لك أنھ من الضروري 
بالنسبة لھ الذھاب من خالل إطالق النار للحصول على 

التنویر، ومن ثم ینبغي أن تكون على استعداد للمرور من 
خالل مثل ھذا الحریق. الرضا بسماع اسم بوذا، سیستحق 

مروراً في عالم مليء بالحرائق. 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إذا كان ھناك من یرغب في اتباع تدریس بوذا، یجب أال 
تكون أناني أو تمتلك إرادة ذاتیة، ولكن ینبغي أن تعتز 
بمشاعر حسن النیة تجاه الجمیع على حد سواء؛ ینبغي 

للمرء أن یحترم الذین یستحقون االحترام، وینبغي ألحد أن 
یخدم أولئك الذین ھم یستحقون الخدمة والتعامل مع الجمیع 

بلطٍف وبشكٍل موحد. 
ھكذا، تم وضع أتباع تدریب العقول أوالً، وأال ینزعج من 

تصرفات اآلخرین. وھذه الطریقة ھي تلقي تعالیم بوذا 
ووضعھا موضع التنفیذ، ولیس غیرة اآلخرین، ولیس التأثر 

من قبل اآلخرین، وعدم النظر في أسالیب أخرى. 
فھؤالء ال یؤمنون بتعالیم بوذا ألن لدیھم رؤیة ضیقة األفق 

وعقل مضطرب. لكن من یؤمن بتعالیم بوذا، یؤمن بأن 
ھناك قدراً كبیراً من الحكمة والرحمة العظیمة في كل شيء 

واحتضان من قبل ذلك اإلیمان، ودون عائق من قبل أي 
تفاھات. 

ھؤالء، من یسمعون ویتلقون تعالیم بوذا، نعلم أن حیاتھم 4)
عابرة وأن أجسامھم ھي مجرد تجمیع للمعاناة ومصدر لكل 
الشرور، وبالتالي ال تَْعلَق علیھا. وفي الوقت نفسھ، فإنھم ال 

یھملوا رعایة أجسادھم، لیس ألنھم یرغبون في التمتع 
بالمتع المادیة للجسم، ولكن ألن الجسم ضروري مؤقتا 

لبلوغ الحكمة ومھمتھم شرح ھذا لآلخرین. وإذا لم یأخذوا 
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الرعایة الجیدة ألجسادھم فلن یتمكنوا من العیش طویالً. إن 
لم یتمكنوا من العیش طویالً، فلن یتمكنوا من ممارسة 

التعالیم بشكل شخصي أو تدریسھ لآلخرین. 
إذا أراد رجل عبور النھر یجب أن یتوخى الحذر. إذا كانت 

رحلتھ رحلة طویلة، فیجب أن یعتني بحصانھ. لذلك، إذا 
سعى رجالً لتحقیق التنویر البد وأن یھتم بالرعایة الجیدة 

لجسده. 
یجب على تالمیذ بوذا ارتداء المالبس لحمایة الجسم من 

الحرارة الشدیدة والبرد ویجب أن تغطي أجزاء خاصة بھا، 
وینبغي عدم ارتداء ذلك من أجل الزینة. یجب أن یأكلوا 

الطعام لتغذیة الجسم بحیث یمكن سماع وتلقي الشرح 
الخاص بالتدریس، ولكن ینبغي أال یأكل لمجرد التمتع بھ. 

یجب أن یعیشوا في بیت التنویر بغرض الحمایة من 
اللصوص ومن المشاعر الدنیویة ومن عواصف الشر التي 
تصیب تعلیم مبادئ البوذیة النبیلة، ویجب استخدام المنزل 

للغرض حقیقي ولیس لالستعراض أو إخفاء الممارسات 
األنانیة. 

بالتالي، ینبغي للمرء أن یقوم بتقییم األشیاء واستخدامھا فقط 
فیما یتعلق بالتنویر والتعلیم. فیتوجب أال یمتلك األشیاء أو 

أن یستخدمھا ألسباب أنانیة ولكن فقط لكي تخدم غرضاً 
مفیداً في نقل العلم لآلخرین. لذا، یجب أن تسكن عقلھ دائماً 
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فكرة التدریس حتى ولو یعیش مع عائلتھ. یجب علیھ 
رعایتھم بعقل راجح ومتعاطف، ویسعى بمختلف الوسائل 

إلیقاظ اإلیمان في عقولھم. 

ینبغي على أعضاء العامة لصمغا وبوذا دراسة الدروس 5)
التالیة كل یوم: كیفیة خدمة والدیھم، كیفیة العیش مع 

زوجاتھم وأطفالھم، كیفیة السیطرة على أنفسھم، وكیفیة 
خدمة بوذا. 

أفضل خدمة لوالدیھم ھي معرفة أن ممارسة العطف تجاه 
حیاة األرواح ھي أن یعیشوا في سعادة مع زوجاتھم 
وأطفالھم ویجب أن یبقوا بعیداً عن الشھوة واألفكار 

المتضمنة لمفاھیم الراحة واألنانیة. أثناء االستماع إلى 
موسیقى الحیاة األسریة یجب أن ال ینسوا الموسیقى العذبة 

الصادرة من التعالیم، وبینما یعیشوا في مالذ المنزل، ینبغي 
علیھم غالباً السعي للملجأ األكثر أماناً وھو ممارسة "زن"، 

حیث یجد فیھ الحكماء ملجأ ومالذاً من كل الشوائب وكل 
االضطرابات. 

عندما یعطي عامة الناس العروض ینبغي علیھم التخلي عن 
كافة الجشع من قلوبھم. عندما تكون في خضم الحشود، 

وینبغي أن تكون عقولھم بصحبة الحكماء. عندما یواجھون 
سوء الحظ، ینبغي أن تبقى عقولھم ھادئة وخالیة من 
العوائق. عند اللجوء إلى بوذا، ینبغي لھم أن یسعوا 
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للوصول إلى حكمتھ. عندما تتخذ من دھارما ملجأ، ینبغي 
لك أن تسعى وراء حقیقتھا التي تمثل محیط كبیر من 

الحكمة. عندما اللجوء إلى صمغا، ینبغي لك أن تسعى وراء 
الرفقة السلمیة دون عائق من قبل المصالح األنانیة، وعندما 

یرتدون المالبس فیجب علیھم أال ینسوا أن یضعوا أیضاً 
ثوب من الصالح (طیبة القلب والتواضع) وعندما یریدون 
أن یخففوا عن أنفسھم یجب أن یقوموا بخلع كل من الجشع 

والطمع والغباء والغضب من عقولھم وعندما یكدحون 
ویتعبون على طول الطریق الشاق. یجب أن یفكروا في ھذا 

حیث أن الطریق إلى التنویر سیحملھم إلى ما وراء عالم 
الوھم والضالل وعندما یریدون أن یتبعوا طریق سھل لھم 

فینبغي علیھم االستفادة من أسھل الظروف لتحقیق مزید من 
التقدم تجاه البوذیة. وعندما یرون طریقاً للجسر فھم یتمنون 

أن یشیدوا ھذا الجسر من مثل ھذه التعالیم لیدعوا الناس 
تمر من علیھ وفي اثناء مقابلتھم لرجل حزین بائس فھم 
یتألمون من مرارة التغیر للعالم باستمرار وعندما یرون 
رجالً جشعاً فھم یحتفظون حینھا بأمد طویل كي یكونوا 

أحراراً من أي أوھام أو ضالل للحیاة وأیضاً لیحققوا الغنى 
الحقیقي للتنویر. وعندما یرون طعاماً لذیذاً فھم یكونوا 

حارس، وعندما یرون طعاماً لیس لھ مذاق فھم یأملوا أن 
الطمع لن یعود مرة أخرى. وخالل الحرارة الشدیدة في 
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فصل الصیف، یتمنون حینھا أن یكونوا بعیداً عن المشاعر 
والرغبات الدنیویة وأن یكسبوا رباطة الجأش من خالل 

التنویر. وأثناء البرودة الشدیدة في فصل الشتاء، یفكرون 
حینھا في دفئ ورحمة بوذا. وعندما یحفظوا جیداً الكتب 

المقدسة یكون حینھا لدیھم اإلصرار والعزم على أال 
ینسوھم ویحاولوا أن یحلوا مثل ھذه التعالیم لتكون قابلة 
للتطبیق والتنفیذ. فعندما یفكروا في بوذا حريٌّ علیھم أن 

یفتخروا ویعتزوا بأمل عمیق في أن لدیھم عیون مثل بوذا. 
وعندما یغطوا في النوم لیالً، فھم یتمنوا لو أن أجسادھم 
وطریقة كالمھم وعقولھم أن تنقّى من أیة دناسة ویعاد 
إنعاشھا مرة أخرى وعندما یستیقظوا في الصباح فإن 

أمنیتھم األولى من ھذا الیوم ھي أن تكون عقولھم واضحة 
ونقیة لفھم كل األشیاء.  

إن ھؤالء من یتبعون تعالیم بوذا لدیھم القدرة على تمییز 6)
جوھر األشیاء التي تدخل حیاة المرء، ویستقبلوھا على 

حقیقتھا، ومن ثم یحاولون جعل منھا أدوات صالحة 
ومناسبة للتنویر. فھم لیسوا فقط على یقین أن ھذا العالم 

لیس لھ معنى ومليء بالمعاصي، بل أن عالم التنویر مليء 
بكل المعاني والسلم وبدالً من ذلك ینبغي أن تذوق طریق 

التنویر في كل شئون ھذا العالم. 
لو نظر المرء إلى العالم بأعین مدنسة یعتم علیھا الجھل 
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والتخلف، فسوف یریاه مليء بكثیر من األخطاء، ولكن لو 
نظر إلیھ بشيء من الحكمة الواضحة، حینھا سیراه كما لو 

أنھ عالم من التنویر. حیث أن حقیقة أن ھناك عالم واحد 
فقط ولیس عالمین، أحدھما لیس لھ معنى واآلخر لدیھ 

المعنى بالكامل أو أحدھم جید واآلخر سيء، فسیعتقد الناس 
أن ھناك عالمان وھذا نتیجة لقدرتھم على التمییز. حینھا لو 
استطاعوا أن ان یتخلصوا من مثل ھذه التمییزیات وجعلوا 

عقولھم نقیة وواضحة بضوء الحكمة، حینھا سوف یروا 
عالماً واحداً فقط حیث كل شيء لھ معنى. 

من یؤمنون بأن بوذا قد تذوق ھذا النقاء العالمي الكوني من 7)
الوحدانیة في كل شيء، فیشعر معتنقي مذھب بوذا بنوع 
من الرحمة تجاه الجمیھ، ولدیھم اتجاه متواضع لیخدم كل 

شخص أیاً كان. ولذلك ینبغي علیھم أن یخلّصوا عقولھم من 
كل الفخر والعزة بالنفس ویعتزون بالتواضع واالحترام 

والخدمة. ألن عقولھم مثل األرض المثمرة التي تغذى على 
كل شيء بدون أي تجزئة، وھي بدورھا تخدم بدون أي 

شكوى وتتحمل بصبر ودائماً متحمسة وجدیة في أن تجد 
السعادة والفرحة لخدمة كل الناس بأن تزرع في عقولھم 

بذور تعالیم بوذا. لذلك فإن العقل الذي بھ الرحمة تجاه 
الشعب الفقیر سوف یصبح بمثابة أم لكل ھذا الشعب ویكرم 

كل الناس وینظر إلیھم حینھا على أنھم أصدقاء مقربین 
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ویحترموه. وعلى الرغم من أن الكثیر من الناس لدیھم نوع 
من الشعور الصعب وسوء النیة تجاه أتباع البوذیة، لن 

یستطیعوا أن یسببوا أي ضرر أو یلحقوا أي أذى بھم، ألنھم 
ببساطة أشبھ بقطرة ُسم في میاه المحیط.  

األتباع العلمانیین الذین یتمتعوا بسعادتھم من خالل عادات 8)
التذكر والتأمل والشكر للرب، قال إنھ إدراك أن ایمانھ في 

رحمة بوذا نفسھا قد منحتھ إیاھا من قبل بوذا. 
إن بذور لألیمان ال تبذر في وحل الرغبات والمشاعر 

الدنیویة، ألنھا تبذر ھنا كي ینظفوا عقولھم حتى یصبح 
لدیھم العقیدة واإلیمان ببوذا. وكما قیل، إن رائحة شجرة 

التشندان التي ال یمكن أن تنمو في غابات من أشجار 
األرندا. األمر ذاتھ، فإن بذور اإلیمان في بوذا ال یمكنھا أن 

تكون في حضن األوھام أو الضالل، ولكن بالفعل فإن 
زھرة الفرح یمكن أن تتفتح ھناك فیجب علینا أن نستنتج 

بأن كون ھذه األزھار في حضن من األوھام والضالل إال 
أن جذورھا في أماكن أخرى، وھي في أحضان بوذا في 

األساس.  
وإذا أصبحت "األنا" ھي محور العلماني، فسوف یصبح 

غیوراً وحاسداً وكارھاً ومقیتاً ضاراً ومؤذ بسبب أن عقلھ 
أصبح ملوث بالطمع والجشع والغضب والغباء والحماقة. 
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ولكنھ لو استطاع أن یعود إلى بوذا مرة أخرى، سیكون 
قادراً على انجاز خدمة كبیرة لبوذا. 

3. الدلیل العملي للطریقة األمثل للمعیشة 

من الخطأ أن تعتقد أن المصلین تأتي من الشرق أو من 1)
الغرب، إنھا تأتي في عقل المرء وبالتالي فمن الحماقة أن 
نحترس من مصائب العالم الخارجي وترك العقل الداخلي 

غیر متحد ومنظم. 
ھناك عرف معروف منذ العصور القدیمة وھو أال تزال 

تنبع عندما یستیقظ في الصباح ویغسلوا وجوھھم ویغسلوا 
أفواھھم وبعد ذلك ینمى وإكباراً في ست اتجاھات: في 

الشرق والغرب ومن الجنوب والشمال وفوق وتحت، متمنیاً 
أن ال مصیبة تأتي إلیھم من أي اتجاه وأن یكون لدیھم یوم 

سلمي. 
لكن األمر مختلف في تعالیم البوذیة, فبوذا یعلمھم أنھ یجب 
علیھم احترام االتجاھات الستة الحقیقیة وبعد ذلك یمكننا أن 
نتصرف بحكمة وبشكل مستقیم وبالتالي تمنع كل المصائب.  
لحراسة البوابات في ھذه االتجاھات الستة الناس یجب إزالة 

دنس (أربعة أفعال) (أربعة عقول شرور وسد ستة ثقوب 
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التي تسبب في فقدان المنزل والممتلكات قبل أربعة أفعال 
والتي تعني [القتل، السرقة، الزنا والباطل] واألربعة 

العقول الشریرة ھم [الجشع، الغضب، الحماق والخوف] 
والست ثقوب التي یجب علیھا سدھا والتي تتسبب في فقدان 

الثروة [الرغبة في المشروبات المُسكرة (الخمر)]، 
یتصرفون بحماقة، البقاء حتى وقت متأخر من اللیل، فقدان 

العقل في الرعونة، االنغماس في اللھو والقمار المرتبط 
بالصعوبات وتضییع الواجبات. 

بعد إزالة ھذه األناس وتجنب أفعال األربعة عقول [سد 
الثقوب الست التي تتسبب في فقدان الثروة تالمیذ بوذا 

یتصرفون اآلن بتقدیس االتجاھات الست. 

حسناً، ما ھي تلك االتجاھات الست؟ ھي الشرق بطریقة 
اآلباء واألمھات واألطفال، والجنوب من أجل أسلوب المعلم 

والتلمیذ، والغرب بطریقة الزوج والزوجة، والشمال 
بطریقة األصدقاء وأدناه لالطالع على طریقة السید والعبد 

وأعاله لطریق خدمھ أولئك الذین یشرحون تعالیم بوذا. 
أوالً، على اآلباء واألمھات واألطفال بالجانب الشرقي جعل 

الطفل بالقیام بخمس أفعال: ینبغي على المرء رعایة 
الوالدین والعمل من أجل والدیھ وحمایة ساللة العائلة، 

وراثة ممتلكات األسر وعقد حفل تأبین لألسالف. 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في المقابل فإن اآلباء واألمھات یجب علیھم تنفیذ خمس 
أشیاء للطفل یجب تجنیب األفعال الخاطئة وتعزیز العمل 

الصالح، لدیھم المعرفة والمھارات الكتساب الطفل وتسلیم 
ممتلكات األسرة في الوقت المناسب. إذا ابتعدت ھذه األمور 

الخمسة وطریقة اآلباء واألمھات واألطفال في االتجاه 
الشرقي سوف تكون الحیاة سلیمة بال حزن في المقابل.  
أما لطریقة المعلم والطالب في االتجاه الجنوبي وعلى 

الطالب أن یقف عند انتداب المعلم والتحضیر الحتیاجات 
المعلم ویجب االستماع بجدیة للمعلم وال یھمل المعلم ویتلقى 

تعالیمھ مع االحترام. 

في المقابل یجب على المعلم توجیھ الطالب من خالل تعلیمھ 
بشكل صحیح ویحرر كل شيء علیھ ألن المعلم قد یعلم 

وبذلك ال ینسى الطالب ما تعلمھ وتمھید الطالب لكي یحصل 
على مرتبة الشرف بجانب الفوائد واالحترام في أي مكان 

وبالتالي تكون طریقة المعلم والطالب تكون صحیحة 
وسلیمة بدون حزن. 

أما بالنسبة لطریق الزوج والزوجة في االتجاه الغربي 
ینبغي على الزوج أن یعاملھا باحترام من باب المجاملة 

واإلخالص، یعھد لھا باتخاذ القرارات ویقدم لھا الھدایا وفي 
المقابل یجب على الزوجة أن تقوم بكل أعمالھا بشكل جید 
وأن تلبي جمیع احتیاجات األسرة وأن تكون وفیة لزوجھا 
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وحمایة ممتلكات األسرة وجعل شؤون األسرة تسیر على ما 
یرام وبالتالي فإن طریق الزوج والزوجة في االتجاه الغربي 

یكون سلیماً بدون حزن. 
وفي طریق األصدقاء في االتجاه الشمالي – یجب على 

الصدیق أن یعوض نقص صدیقة وأن یتحدث معھم بلطف 
والعمل على منفعتھم وأن یكون مذكوراً وأن یعاملھم 

بصدق. 
 

یجب على المرء أن یبذل جھداً لكي یمنع صدیقھ من الوقوع 
في الطرق الخاطئة وأن یحمي ممتلكاتھ حتى إذا فقدوا 

طریقھم – یجب أن یستمع إلى اھتماماتھم وعندما یكون 
لدیھم بعد المشاكل یجب أن یقدم لھم ید العون في أوقات 

األزمة وأن یدعھم أھلھم وبذلك یكون طریق األصدقاء في 
االتجاه الشمالي. 

أما بالنسبة إلى طریق السید والعبد في االتجاه األدنى یجب 
على المرء أن یضع في االعتبار تلك النقاط الخمس في التعامل مع 

الخدم، فقجب علیھ جعل الخدم یعملون بما یتناسب مع خبراتھم، 
توفیر الطعام الجید لھم والتعویض عنھم ومعاملتھم بلطف وبذلك 

یكونون َمْرضیین والمشاركة في الطعام اللذیذ وتوفیر لھم الراحة في 
األوقات المناسبة. 

في مقابل ذلك ینبغي على الخادم أن یأخذ في اعتباره تلك األمور، 
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وھي یجب أن یستیقظ قبل سیده وأن ینام بعد سیده وأن یكون صادقاً 
في جمیع األوقات وأن یكون بارعاً في العمل. بالتالي، طریق السید 

والخادم في االتجاه األدنى یكون سلیماً. 

أما بالنسبة للطریق الذي یخدم ھؤالء الذي یدعون إلى التعالیم في 
االتجاه العلوي، یجب على المرء أن یعالج الجسد وأن یعاملھم بكل 
تقدیر واحترام وكذلك احترام كالمھم وعقولھم وأن یرحب بھم 

بالمجاملة وأن یسمع ویراقب تعالیمھم وتقدیم القرابین لھم. 

وفي المقابل، الذین یدعون لھذه التعالیم یجب علیھم نشر تعالیمھم 
ورفض الشر ونشر المعاییر األخالقیة وجعل العامة یفھمون التعالیم 
البوذیة. وبذلك یكون الشعب قد بلغ حالھ من السالم بدون حرب. 

 
فالشخص الذي ینحني في ستة اتجاھات ال یفعل ذلك للھروب فقط 
من المصائب الخارجیة ألف شخص یفعل ذلك من أجل أن یكون 

على أھبة االستعداد لمنع الشرور الناشئة داخل عقل المرء. 

یجب على المرء التعرف على أقربائھ والذین یجب علیھ 2)
مساعدتھم والذین ال ینبغي علیھ مساعدتھم. فالذي ال یجب 

علیھ أن یساعدھم ھم االشخاص البشعین، المتكلمین، 
المھملین والمتملقین. الذي یجب علیھ مساعدتھم مساعدین 
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لغیرھم، یھدفون لمشاركة اآلخرین أقربائھم، الذین یقدمون 
الخیر ودائماً ما یقدمون المساعدات. 

فمن الصعب جداً العثور على صدیق مثل ھذا وبالتالي ال 
یجب على المرء أن یحاول ماھداً أن یكون لھذا الصدیق 

فالشمل تدفئ األرض المثمرة وسوف یكون إشراق الصدیق 
الجید من خالل أفعالھ الجیدة. 

سیكون من المستحیل ألي أن یسدد دینھ لوالدیھ بسبب 3)
لطفھم وكرمھم علیھ حتى لو كان قادراً على أن یحمل والده 
على كتفھ األیمن ووالدتھ على كتفھ األیسر لمئات السنین. 
حتى إذا كان یغسل جسد والدیھ في المراھم ذات الرائحة 

الحلوة لمئات السنین وكان االبن المثالي الذي حصل على 
العرش بالنسبة لھم وأن یمنحھم جمیع الكمالیات ال یزال 

غیر قادراً على أن یوفیھم حقھم. 
لكن إذا كان یقود بوالدیھ في اتجاه البوذیة وأن یشرح لھم 

تعالیم البوذیة ویقنعھم بأن یبعدوا عن الطریق الخطأ وإتباع 
الحق مما یؤدي بھم إلى الترفع عن التمتع بالحیاة ھكذا 

سوف یكون قد سدد دینھ لھم بل وأكثر من ذلك. 

األسرة ھي المكان الذي تأتي العقول في اتصال مع بعضھا 4)
البعض فإذا كانت العقول في اتصال مع بعضھا البعض، إذا 
كانت تحب بعضھا البعض فإن المنزل یكون جمیالً كحدیقة 
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ملیئة باألزھار. لكن إذا كان االنسجام ناقصاً بین العقول 
فسوف یكون المنزل كعاصفة تتجول عبثاً في الحدیثة. إذا 

نشأ خالف داخل أسرة واحدة ال ینبغي إلقاء اللوم على 
اآلخرین لكن ینبغي أن ندس عقل المرء وإتباع الطریق 

الصحیح. 

كان ھناك رجالً ذو إیمان عمیق توفي والده عندما كان 5)
صغیراً وعاش سعیداً مع والدتھ بعد ذلك قام بالزواج. 

في البدایة عاشوا سعداء مع بعضھم بعد ذلك بسبب سوء 
تفاھم صغیر بین الزوجة وأمھا في القانون أصبحوا ال 

یحبون بعضھم ونما ھذا الكره بینھم حتى غادرتھم األم لكي 
تعیش وحدھا. بعد مغادرة األم ُولد طفل لھذا الثاني الصغیر 

ووصل الخبر إلى األم بأن الزوجة قالت (أم الزوج كانت 
دائماً تزعجني عندما كانت معنا لم یحدث لنا أي حدث 

جمیل لكن عندما جاء ھذا الحدث الجمیل).  
قالت أم الزوجة في حزن (إذا كانت أم الروح قد تم طردھا 

من المنزل وحدث ھذا الحدث الجمیل فبذلك قد وصلت 
األمور إلى ذروتھا فإن الفضیلة اختفت من الوجود ثم 

صرخت األم قائلة یجب أن یعقد جنازة لھذه الفضائل، قلت 
ذلك كامرأة مجنونة ذھبت إلى المقابر لعمل الجنازة. قدمت 

إنذار وظھرت أمامھا بعد سماعھا بطریقة سیئة وحاولت 
التفاھم معھا لكن بال جدوى. قالت اإللھة (ابندول) یجب 
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على اآلن أن أحرق الطفل واألم حتى الموت. ھل ھذا 
طبیعي؟ فعندما سمعت األم ذلك أدركت حجم الخطأ الذي 

ارتكبتھ وقامت باالعتذار بسبب ما فعلت في غضبھا 
وطلبت من اإللھ (أندرا) أن تحافظ وتنقذ الطفل وأن. بعد 

ذلك أدرك الزوج والزوجة حجم الظلم الذي ارتكباه في حق 
ھذه السیدة العجوز وذھبا إلى المقبرة للبحث عنھا. وجمعت 

اإللھ (أندرا) أخرى وعاشا سعادة كأسرة سعیدة لألبد. 
بسماع ھذا فإن الحماة "والدة الزوج" قد أدركت خطأھا 

واعتذرت بسبب غضبھا ودعت اإللھ (أندرا) أن تحفظ حیاة 
الطفل وأمھ، وفي نفس الوقت الزوجة الشابة وزوجھا 
أدركوا ظلمھم للمرأة كبیرة السن وذھبوا إلى المقبرة 

یلتمسوا إلیھا فقام اإللھ (أندرا) بالمصالحة بینھم وبعد ذلك 
عاشوا معاً في ظل حیاة سعیدة.  

 
إن االستقامة ال یمكن فقدھا إلى االبد طالما لم یلق المرء 

بنفسھ بعیداً. فالبر أحیاناً قد یبدو أنھ یختفي ولكن في الواقع 
یظل موجوداً. لكن عندما یبدو أنھ مختفیاً بسبب فقدان بر 

عقل المرء فإن العقول تبقى متنافرة. والعقول المتنافرة 
غالباً ما تأتي بالكارثة، حینھا سیكون ھناك سوء فھم عبثي 
یتبعھ نوع من المصائب وھذا على وجھ الخصوص یمكن 

أن یتوخى حذره في الحیاة األسریة.  
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في الحیاة االسریة سؤال عن النفقات الیومیة وكیف تحقق 6)
دائماً أقصى قدر من العنایة المطلوبة. یجب على كل فرد أن 

یكد ویعمل مثل النمل الدؤوب والنحل المشغول. ألنھ لیس 
من المفترض أن یعتمد أي شخص على اآلخرین، وأن 

یتوقع منھم أي حسنة أو عطف. لذا یجب على المرء 
االعتماد على نفسھ فقط. 

على الجانب اآلخر، یجب على الرجل أال یعتبر أن ما كسبھ 
كلھ لنفسھ فقط. فیجب علیھ أن یشارك بھ ولو حتى بعضھ 
مع اآلخرین ممن یحتاج، أو للطوارئ أو حتى تخصیص 

جزء منھ في تلبیة احتیاجات المجتمع أو البعض منھ 
الحتیاجات األساتذة الدینیین. فكل شخص یجب علیھ أن 

یتذكر دائماً أنھ ال یوجد شيء في ھذا العالم یجعلك أن تقول 
"نفسي" أو "أنا فقط" فالذي یأتي لإلنسان یأتي لھ باألسباب 
والظروف التي یستطیع أن یحتفظ بھا على نحو مؤقت. لذا 

یجب علیھ أال یستخدمھا على نحو أناني أو حتى في 
أغراض عدیمة النفع. 

وعندما كان "سیامافاتي" رفیق الملكة للملك "أودیانا" الذي 7)
منح "أندرا" 500 ثوب، تسلم جمیعھم برضا وفرحة. عندما 
سمع الملك وشكَّ في عدم األمانة، ذھب إلى "أناندا" وسألھ 

عما الذي سیفعلھ بالـ 500 ثوب. فأجاب "أناندا" قائالً: 
"أیھا الملك، ھناك الكثیر من األخوة ثیابھم ممزقة ومھترئة، 
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لذا سأذھب إلیھم لتوزیع ھذه الثیاب علیھم."  
الملك: "وماذا سوف تفعل بالثیاب القدیمة؟" 
أناندا: "سوف نصنع منھم أغطیة األسّرة"  

الملك: "وماذا ستصنع أیضاً بجانب أغطیة األسّرة؟" 
أناندا: "سوف نصنع منھما أغطیة للوسادات" 

الملك: "وماذا ستصنع أیضاً بجانب أغطیة الوسادات؟" 
أناندا: "سوف نصنع منھا غطاء لألرضیة"  

الملك: "وفي أي شيء ستستخدمھم بجانب غطاء 
األرضیة؟" 

أناندا: "سوف نستخدمھم كمناشف للقدمین." 
الملك: " وفي أي شيء ستستخدمھم بجانب مناشف 

القدمین؟" 
أناندا: "سوف نستخدمھم كمساحات لألرضیات  
الملك: وماذا أنت بفاعل مع مساحات األرضیات؟ 

أناندا: جاللتك، سوف نقطعھم إلى عدید من القطع ونخلطھم 
مع الطین وبعد ذلك نستخدم ھذا الطین  لدھن طالء جدران 

المنازل. فكل مادة من المواد الملقاة یجب أن تستخدمھا 
بشكل مفید. 

إن عالقة الزوج مع زوجتھ لم تصمم على نحو مجرد 8)
یناسبھم ولكنھا لھا أثر عمیق ومھم بخالف العالقة المجردة 
لھذین الجسدین المادیین. وحیث أن الزوج والزوجة ینبغي 
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علیھما االستفادة من حمیمیة تلك العالقة واالرتباط بینھما 
لیساعد كالً منھما اآلخر على تدریب عقولھم على ھذه 
التعالیم المقدسة. فاألزواج القدامى أو ما یسمى بالزوج 

المثالي، یأتي لبوذا ویقول لھ: "عزیزي األمیر، لقد تزوجنا 
بعد فترة من معرفتنا لبعضنا البعض في فترة الطفولة، وال 

یوجد ھناك أي نوع من الغیمة في سعادتنا، من فضلك 
أخبرني إن كنا سنتزوج مرة أخرى في الحیاة القادمة؟" 

فأعطى بوذا لھ إجابة بھا نوع من الحكمة، حیث رد قائالً: 
"لو أنتما اإلثنین لدیكما نفس درجة اإلیمان وأنكما حصلتما 

على نفس التعالیم بالضبط وبنفس الطریقة، وأنكما أدیتما 
اإلحسان والصدقات على نفس المنوال ولدیكما نفس 

الحكمة، حینھا سیكون لكما نفس العقل في الوالدة القادمة."  

ال یوجد ھناك أي تمییز للجنس على طریق التنویر. فالمرأة 9)
شكلت عقلھا للحصول على التنویر وقالت إنھا ستصبح 

بطلة كي تسلك الطریق السلیم. وحیث أن "ملیكا" ابنة ملك 
براسیناجیت وملكة ملك "أیدوھیا" كانت بطلة أیضاً وكان 
لدیھا ایمان عظیم بھذه التعالیم لھذا الرجل المبارك ودونت 

العھود العشر اآلتیة: 
 "سیدي بوذا، حتى وأن حققت التنویر فإنني على عھدي 

بأن ال أخالف التعالیم المقدسة ولن اكون متكبرة على منھم 
ھم أكبر مني سنّاً ولن أكون غاضبة مع أي شخص."  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"لن أغار من اآلخرین أو أحسدھم على أي شيء یملكونھ 
ولن أكون أنانیة ال حتى في عقلي أو حتى في ممتلكاتي؛ 

سأحاول جاھدة أن أجعل الشعب الفقیر سعیداً  باألشیاء التي 
أملكھا ولن أحتفظ بھذه األشیاء لنفسي وحدي، سوف أساعد 

بھا الناس."  
"سأعامل كل الناس باحترام وأعطي لھم ما یحتاجونھ 

وأتحدث معھم بلطف والنظر في ظروفھم المعیشیة ولن 
أرتاح حتى أنفعھم دائماً جمیعاً وبدون أي تحیز." 

"إذا رأیُت اآلخرین في عزلة معاناتھم من األمراض 
المشاكل األخرى، فسأحاول أن أخفف عنھم واجعلھم سعداء 

بشرح األسباب والقوانین لھم." 
"لو رأیُت أحداً قاسیاً وعنیفاً تجاه الحیوانات ویقوم بأسرھا 

أو یخالف التعالیم فسوف أعاقبھ لو ما فعلھ فعالً یستحق 
العقاب أو أقوم بتعلیمھ لو كان فعالً یستحق أن یتعلم 

وسأحاول جاھدةً أن أتسامح عما فعلھ وأصحح لھ األخطاء 
قدر المستطاع."  

"لن أنسى التعالیم الصحیحة وسأدرسھا، ألنني أعرف 
عندما یقوم المرء بإھمال ھذه التعالیم الصحیحة، سرعان ما 
یقع بعیداً عن الحقیقة وسوف یفشل حینھا في الوصول إلى 

بر التنویر." 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ثم تمنیت تلك األمنیات الثالثة إلنقاذ ھذا الشعب الفقیر: 
األمنیة األولى: أرید أن أجعل كل شخص منھم سلیم وھذه 

أمنیة مھما كان طول العمر الذي سأعیشھ، ستكون جذر 
الخیر الذي سینمو داخل حكمة التعالیم الجیدة 

األمنیة الثانیة: أرید أن أصبح قادرة على تعلیم تلك التعالیم 
لكل الناس بعد أن احصل على الحكمة من معلمھا العظیم. 

األمنیة الثالثة: أرید حمایة تلك التعالیم الصحیحة حتى ولو 
كلفني ذلك التضحیة بصحتي أو بحیاتي أو حتى بممتلكاتي 

الشخصیة. 
إن األھمیة الحقیقیة للحیاة األسریة ھي الفرصة في التشجیع 
المشترك والمتبادل والمساعدة للوصول إلى طریق التنویر. 

فإذا كان لدى المرأة نفس العقل الذي تستطیع أن تصل بھ 
إلى التنویر، وصانت تلك العھود وحققت تلك األمنیات، 

فسوف تصبح حینھا تابعةً عظیمةً لبوذا تماماً مثل "ملیكا".   
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الفصل الثاني 

بناء أرض بوذا 
1. تناغم األخوة 

دعنا نتخیل أن مدینة في الصحراء التي تقع في الظالم 1.
الدامس بكثیر من االشیاء الحیة والتي تحتشد بطریقة عمیاء 
في ھذا الظالم وطبیعیاً ھم سیخافون لذلك فھم یھیمون على 

وجوھھم بدون أي معرفة ألي واحد منھم لألخر في ھذا 
اللیل المظلم، فھم دائماً یشعرون باالرتباك والوحدة وھذا 

ھو بالفعل مشھداً مثیراً للشفقة.  
دعنا أیضاً نتخیل أن شخصاً ما رفیع المقام ظھر فجأة 

بمصباح في یده وأصبح كل شيء حولنا واضح ومنیر . 

تلك الكائنات الحیة تعیش التي في ھذا الظالم وفي وحدة 
ومعزل، فجأة وجدت راحة عظیمة حیث ینظرون حولھم 

كي یتعرفوا على كل منھم اآلخر وبسعادة ویشاركون 
صحبتھم. 

"بالد الصحراء" ھنا تعني عامل من الحیاة البشریة الذي 
یقع في ظالم الجھل. لذلك فإن من لیس لدیھ أي ضوء من 

الحكمة في عقلھ، سیھم على وجھھ في جو من العزلة 
والخوف، فھو یولد وحید ویموت أیضاً وحید. أمثال ذلك 
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الشخص، ال یستطیعون أن یعرفوا كیف أن یرتبطوا مع 
زمالء البشریة في تناغم وبسبب ذلك سیكونوا خائفین 

ومحبطین. 

أما "الرجل رفیع المقام" لذي یحمل بیده المصباح وییتجسد 
في شكل إنسان وبرحمتھ وحكمتھ سوف ینیر العالم. 

وبفضل ھذا الضوء سیجد الناس أنفسھم وكذلك من حولھم 
وسوف یكونوا سعداء ألنھم قد أسسوا زمالة اإلنسانیة 

وعالقات یمألھا االنسجام والتوافق. 
فالعدید من الناس یعیشون في المجتمع ولكنھم یعرفون 

معنى الزمالة الحقیقي حتى یعرفوا بعضھم البعض. 
المجتمع الحقیقي الذي لدیھ اإلخالص واألمانة والحكمة 

یستطیع أن یستنیر بھا، ألن الناس یعرفون بعضھم البعض 
ویثقون ببعضھم البعض، وحیث أنھ یوجد ھناك أیضاً الوئام 

واالنسجام االجتماعي. 

الوئام ھو الحیاة والمعنى الحقیقي وھناك ثالثة أنواع: 2.
األول: من یتم تصنیفھم على أساس القوة والثراء والرفاھیة 

أو القیادة أو السلطة للقادة العظماء.  
الثاني: من یتم تصنیفھم على أساس مالئمتھم مع األعضاء 
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التي ستظل قائمة طالما أن األعضاء یحققوا رغبات كل 
منھم اآلخر وال بوجد ھناك أي نزاعات. 

الثالث: من یتم تصنیفھم على أساس التعالیم الجیدة باعتبارھا 
مركزھم واالنسجام بالنسبة لھم على أنھ الحیاة ذاتھا. 

وبالطبع، فإن النوع الثالث من الناس ھو التصنیف الحقیقي الوحید 
حیث یعیش فیھ األعضاء كما لو أنھم روح واحدة حیث أن وحدة ھذه 

الروح ستنبثق وسیتم انتشار االنسجام وتحقیق الرغبات والسعادة. 

إن التنویر مثل المطر الذي ینزل على جبل حیث تتجمع میاه تلك 
األمطار وتلتقي في النھر الصغیر وبعد ذلك في األنھار الكبرى 

والتي في النھایة تتدفق إلى المحیطات. 
فھطول تلك األمطار مثل ھذه التعالیم المقدسة على كل الناس، بغض 
النظر عن ظروفھم. فمن یتقبلوا ذلك یتجمعون من خالل مجموعات 

صغیرة وبعد ذلك یصبحوا منظمات وبعد ذلك مجتمعات وفي النھایة 
سیجدون أنفسھم في محیط ضخم من التنویر. 

فعقول ھؤالء الناس تختلط مع بعضھا مثل اللبن والماء، وتساعد 
على تناغم األخوة، لذلك فإن التعالیم الصحیحة ھي المطلب األساسي 

الذي یمكن للناس من خاللھ التعرف على كل منھم على اآلخر لكي 
یصبحوا معدلین أفكارھم بالمشاركة مع اآلخر وتسھیل الطریق لھم 
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في أفكارھم.  
لذلك فإن المنظمة تعتمد في األساس على التعالیم التامة والكاملة 

لبوذا والتي تسمى سمجھا. 
یجب علیھم أن یراقبوا ھذه التعالیم وأن یدربوا عقولھم طبقاً لذلك. 
فإن بوذیة سمجھا على نحو نظري تتضمن كل شخص ولكن في 

الحقیقة ھؤالء فقط ھم من عندھم نفس الوعظ واإلیمان. 

إن بوذیة سمجھا بھا نوعین من األعضاء الذین یتعلمون 3.
ھذه التعالیم ویطلق علیھم العلمانیون، أما من یدعمون 

أستاذتھم بمنح الطعام والملبس فھم یسعون حقاً إلى نشر ھذه 
التعالیم لعجل بوذیة سمجھا مكتملة. یجب أن یكون ھناك 

نوعاً من الوفاق والوئام التام بین األعضاء ألن المدرسین 
یعلمون األعضاء، وھم بدورھم یفتخرون بأستاذتھم، لذلك 

سیكون ھناك نوع من االنسجام بینھم. فأعضاء بوذیة 
سمجھا یجب أن یترابطوا مع بعضھم من خالل نوع من 
التعاطف وبكونھم سعداء بالعیش مع أتباعھم من الزمالء 

ویسعوا لیصبحوا كما لو أنھم روح واحدة. 

ھناك ستة أشیاء تساعد في قیادة سمجھا االنسجام: األول: 4.
االمانة في الحدیث. الثاني: األمانة في العمل. الثالث: 

األمانة وتعاطف الروح. الرابع: المشاركة الملكیة الشائعة. 
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الخامس: اتباع نفس النوع من التعالیم الطاھرة. السادس: 
الجمیع لدیھم روئ صحیحة ونافعة. بین ھذه األشیاء النوع 

السادس أو الذي یطلق علیھ كل من لدیھ رؤى صحیحة أنھم 
یشكلون نواة مع األنواع الخمس األخرى الذین یعتبرون 
أنھم نوع من األغلفة بالنسبة لھم. فھناك مجموعتان من 

خمسة قوانین والتي تتبع لو أن األخوة نجحت على نحو تام.  
1) یجب أن یتجمعوا معاً بصورة دائمة ومتكررة لكي 

یستمعوا إلى التعالیم ویناقشوھا مع بعضھم.  
2) یجب أن تختلط ھذه األفكار بحریة وأن یحترم كل منھم 

اآلخر. 
3) یجب علیھم احترام التعالیم واحترام القوانین وأال یغیروا 

أي منھا. 
4) یجب على كل األعضاء الكبار منھم والصغار أن 

یعاملوا بعضھم باحترام. 
5) یجب علیھم أن یدعوا إلى السماحة واالخالص 

والخشوع كعالمة مؤثرة. 
6) یجب علیكم تصفیة أذھانھم في مكان ھادئ وینبغي 

أیضاً االستئذان من اآلخرین قبل أخذ مكان ما. 
7) یجب علیھم أن یحبوا كل الناس وأن یعاملوا الغرباء 
منھم على نحو ودي وأن یعزوا المرض بنوع من الرحمة. 

فمن یتبع ھذه القوانین لن یخذل أبداً. 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1) یجب على الفرد منھم أن یحافظ على الروح النقیة 
الطاھرة وال یسأل في كثیر من األشیاء. 

2) یجب أن یحافظ على النزاھة واالستقامة وأن یتخلص 
من كافة األطماع. 

3) یجب أن یكون صبوراً وغیر مجادالً. 
4) یجب أن یظل صامتاً وأن یفعل ما یقول. 

5) یجب أن یتبع التعالیم والقوانین وال یتجاوزھا. 
6) یجب المحافظة على عقلھ وأال یتبع تعالیم مختلفة. 

7) یجب فھم االقتصاد ألنھ شيء ھام في حیاتنا الیومیة. 
لو اتبع ھؤالء االعضاء تلك القوانین سوف تصمد وال 

تنحدر أبداً. 

كما ذكرنا سلفاً، سمجھا یجب أن تحافظ على االنسجام في 5.
جوھر أساسي، لذلك فإن من لیس عندھم ذلك االنسجام لن 
یتم اعتبارھم من اإلخوة. فكل عضو یجب أن یكون بمثابة 
الحارس وأال یكون سبباً في الخالفات. لو ظھرت مثل ھذه 
الخالفات، یجب ان یتم إزالتھا على الفور. فھذه الخالفات 
تدمر أي منظمة مثل قطرة الدم التي ال یمكن إزالتھا بدم 
آخر، كذلك الغضب واالستیاء ال یمكن إزالتھما بغضب 
آخر. ولكن االستیاء یمكن وإزالتھ من خالل النسیان. 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ذات مرة، كان ھناك ملكاً یدعى "كاالمیتي" وحیث أن بالده 6.
غزاھا ملك مجاور مولع بالحرب كان یدعى "برھماداتا". 
اختبئ الملك "كاالمیتي"، وبعد اختباؤه مع زوجتھ وابنتھ 
لبعض من الوقت تم أسره ولكن لحسن الحظ ابنھ األمیر 

ھرب. كان ذلك األمیر یحاول أن یجد بعض الطریق إلنقاذ 
والده ولكنھا بائت بالفشل. 

وفي یوم إعدام ابیھ، تنّكر األمیر في صورة وذھب إلى 
أرض التنفیذ حیث سیتم تنفیذ حكم اإلعدام، ولكنھ رائ بعاٍر 

المصیر الحتمي ألبیھ المریض، فالحظ األب ابنھ بین 
الحشود، وتمتم كما لو أنھ یھمس إلى نفسھ، ال تبحث لفترة 

طویلة من الوقت وال تتصرف على عجل، فالغضب 
واالستیاء یمكن أن یھدئ بالفعل من خالل النسیان. 

بعد ذلك، أخذ األمیر بالسعي إلى طرق عدة للثأر ألبیھ، 
ودامت لفترة طویلة، ولكنھ في النھایة تم ُعیّن كمصاحب 

لقصر الملك "برھماداتا" الذي قد جاء لكسب حسناتھ. وفي 
الیوم الذي ذھب فیھ الملك إلى الصید، فكر األمیر في 

االنتقام وكان األمیر قادراً على أن یقود سیده إلى مكان 
منعزل كما أن الملك وقتھا كان منھكاً جداً وغط في النوم. 
كان الملك یثق ثقة عمیاء بذلك األمیر. وقتھا، استل األمیر 
خنجره ووضعھ على عنق الملك وھو یردد الكلمات التي 

قالھا أبوه لحظة إعدامھ. بالرغم من أنھ حاول إال أنھ لم 
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یستطع أن یقتل الملك. فجأة استیقظ الملك وأخبر األمیر بأنھ 
رأى حلماً مزعجاً، ھو أن ابن الملك "كاالمیتي" كان 

یحاول قتلھ، فقام األمیر باستالل الخنجر وبسرعة أخد 
الملك إلى مكان آمن، وعرف نفسھ على أنھ ابن الملك 

"كاالمیتي" موضحاً بأن الوقت قد حان لكي یثأر ألبیھ لكنھ 
حتى اآلن لم یفعل ذلك. فجأة ألقى بالخنجر على األرض، 

وعندما سمع الملك قصة األمیر والكلمات األخیرة ألبیھ كان 
منبھراً جداً واعتذر لألمیر. حینھا أعاد الوالیة السابقة 

لألمیر وعاش البلدان معاً في مودة ومحبة لفترة طویلة من 
الزمن. فكلمات الموت للملك "كاالمیتي" لم یبحث عنھا 

خالل فترة طویلة، وھذا یعني أن الغضب ال یمكن الفخر بھ 
لفترة أطول وال یمكن التصرف بعجلة ألن ھذا یعني أن 

الصداقة والمحبة ال یمكن كسرھما بسھولة، حیث أن 
الغضب ال یجلب إال غضب مساو لھ، ولكن یمكن فقط 

إزالتھ من خالل النسیان. وفي زمالة األخوة التي تعتمد على 
الوئام للتعالیم الصحیحة، یجب على كل عضو أن یقدر 

دائماً روح ھذه القصة، لیس فقط أعضاء األخوة ولكن أیضاً 
الناس بصورة عامة. یجب أن یقدروا ذلك ویعظموه 

ویمارسوا ھذه الروح في حیاتھم الیومیة.  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2. أرض بوذا 

إذا لم نتسى األخوة واجبھا في نشر تعالیم بوذا والعیش في 1)
تناغم وسالم على نحو ثابت فسوف تنمو بصورة أكبر 

وسوف تنتشر تعالیمھا. 
وھذا یعني أن كثیر من الناس سوف یسعون إلى طلب 

التنویر وأن أذرع الطمع والغضب والغباء والحماقة التي 
یقودھا شیطان الجھل اإلغواء سوف یبدأ في االنسحاب، 
والحكمة والنور واألمانة واإلخالص والفرحة ستستمر. 

إن سلطان ھذا الشر مليء بكثیر من الجشع والطمع 
والظالم والحرب والسیوف وسفك الدماءـ والمغمور بالغیرة 

والتحامل والكراھیة والغش والخداع والتملق والسریة 
وسوء االستخدام. 

إن كان ضوء الحكمة یلمع خالل ھذا السلطان ومطر 
الرحمة والشفقة الذي یقع علیھ، فاألمانة واإلخالص یبدإ 

تأصیلھا من المرح والفرح بدًء من نشر رائحتھا. لذلك، فإن 
نطاق الشر سوف یتم تحویلة إلى أرض بوذا الطاھرة. 

وھذا تماماً مثل النسمة الناعمة واألزھار القلیلة على األفرع 
والتي تخبرنا بحلول الربیع. لذلك عندما یصل المرء إلى 

التنویر، فإان األشجار والحشائش واألعشاب والجبال 
واألنھار وكل األشیاء األخرى بدأت في أن تنبض بحیاة 

جدیدة. 
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لو أصبح عقل اإلنسان صافیاً، حینھا ستكون كل األشیاء 2)
حولھ طاھرة وواضحة. 

وفي حین أن التعالیم الحقیقیة تنتشر، فإن كل ساكن لدیھ 
نقاء یھدئ العقل، وبالفعل فإن رحمة بوذا بال كلل أو تعب 
تنفع كل الناس. فصاحب ھذه الروح المشرقة یتخلص من 

كل مثل ھذه الشوائب العالقة بعقلھ. 
فالعقل الطاھر النقي یصبح عقالً عمیقاً. ولذلك فإن العقل 
الذي یتناسب مع الطریق النبیل یحب أن یحفظ مثل ھذه 

التعالیم. فالعقل المتحمل والعقل المتحمس والعقل الھادئ 
والعقل الحكیم والعقل الرحیم والعقل، یقود الناس إلى 

التنویر بكثیر من الوسائل الماھرة وھذه یطلق علیھا أرض 
بوذا التي تم بناؤھا. 

 
المنزل، حیث الزوجة واألطفال، یتحول إلى منزل یكون 
بوذا فیھ واضح، والبلد التي تعاني من وجود االختالفات 
االجتماعیة ھي كالبلد التي تحولت إلى زمالة من أرواح 

األقارب. 
أما القصر الذھبي الملطخ بالدماء لیس ھو مكان االلتزام 

بالنسبة لبوذا، ولكن الكوخ الصغیر حیث ضوء القمر 
یتسرب في خالل األبار واألسقف والذي تحول إلى مسكن 

لبوذا إن كان عقل سیده طاھر ونقي. 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عندما تم تأسیس أرض بوذا على قرب من العقل الطاھر 
للشخص بمفرده، حینھا ھذا العقل الطاھر سیرسم بمفرده 
عقول العشائر األخرى لنفسھ في بوذیة سمجھا. فاألمانة 

واإلخالص لبوذا انتشرت من الفرد إلى العائلة ومن العائلة 
إلى القریة ومن القریة إلى المدن والمدن الصغیرة لبالد 

بأكملھا وفي النھایة لكل العالم. 
وبالفعل فان الجدیة واألمانة واإلخالص في نشر تعالیم 
الدھارما ھي التي بنت أرض بوذا كي تكون متأكداً من 

زاویة واحدة للعالم بكل ما فیھ من جشع وطمع وظلم وسفك 
للدماء والذي یظھر ویكأنھ عالم للشر. 

لكن عندما یأتي الناس لیؤمنوا بتنویر ببوذا، حینھا سیتحول 3)
الدم إلى لبن والطمع إلى رحمة وتتحول بعدھا أرض الشر 

تلك إلى أرض بوذا الطاھرة النقیة. 
وألنھا تبدو مھمة مستحیلة بأن تفرغ محیط من مغرفة 

صغیرة ولكن اإلصرار لتفعل ذلك حتى لو أخذ ھذا كثیر 
من الحیاة، فإن العقل الذي بھ یستطیع اإلنسان أن یحصل 
على التنویر، حیث أن بوذا ینتظر على الشاطئ اآلخر.  

ھذا ھو عالم التنویر حیث ال یوجد أي طمع وال غضب وال 
جھل وال معاناة، لكن یوجد ھناك فقط ضوء من الحكمة 
وأمطار من الشفقة والرحمة ألنھا أرض السالم والثأر 
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لھؤالء الذین یعانون من األحزان واألوجاع. فھو مكان 
للراحة لھؤالء الذین یریدون أن یأخذوا راحة في نشر تعالیم 

دھارما.  

وفي ھذه األرض الطاھرة النقیة یوجد ھناك ضوء بال حدود 4)
وحیاة أبدیة، لذلك فإن ھؤالء من یستطیعون أن یصلوا إلى 

ھذا المالذ، لن یعودوا أبداً إلى عالم األوھام. بالفعل، إن تلك 
األرض النقیة الطاھرة حیث الورود واألزھار تمأل رائحة 

الجو بالحكمة، والطیور تغني بدھارما المقدس، ھي الوجھة 
النھائیة للبشریة جمعاء وخالل ھذه األرض الطاھرة النقیة 
ستنال الراحة بسرائره الممتئلة بروح وشذى العبیر الذكیة.  
كل ذلك إلعادة تجدید النشاط فعندما یستطیع المرء أن یعید 
الطاقة والحماسة مرة أخرى لتستمر مھمة بوذا في التنویر، 

مادام الناس أحیاًء والكائنات الحیة موجودة وطالما أن 
األنانیة والعقول الملوثة خلقت عالماً جدیداً لھا من الظروف 

فلن یكون ھناك أیة نھایة لمھمتھ. 
فبنى بوذا الذین عبروا إلى أرض من الطھر والنقاء بقوة 
تسمى األمیدا، سوف یكونوا متحمسین بأن یرجعوا إلى 

األرض من حیث أتوا وحیث ال یزال لدیھم عالقات ھناك 
والتي سوف تشاركھم في بعثة بوذا.وعلى ضوء شمعة 

صغیرة سوف تنتشر من شخص إلى آخر بالتوریث، 
وبالتالي فإن ضوء رحمة بوذا التي تمرن عقول الناس من 
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شخص إلى آخر وبال حدود لھا. 

3. أولئك من القوا المجد في أرض بوذا 

كانت "سیامافاتي" – الزوجة األولى للملك "أودایانا" -1)
تكرس نفسھا لبوذا. 

كانت تعیش في المحاكم األعمق من القصر، وكانت ال 
تخرج مع خادمتھا "یوتارا" التي كان لدیھا ذاكرة 

ممتازة والتي أعتادت على أن تخرج وتحضر حصص 
الوعظ واإلرشاد لبوذا. 

وفي اثناء عودتھا كانت الخادمة تردد للملكة التعالیم، 
وبھذه الطریقة تعمقت الحكمة واالخالص واألمانة عند 

الملكة. 
الزوجة الثانیة للملك كانت غیورة من زوجتھ األولى 

وكانت تسعى لقتلھا فافترت علیھا وأخذت سمعتھا 
للملك حتى أن صدقھا في النھایة وقرر أن یقتل زوجتھ 

األولى "سیامافاتي". 
لكن الملكة "سیامافاتي" وقفت أمام الملك بھدوء حیث 
أنھ لیس لدیھ أي ذرة حقد تجاھھا تدفعھ لقتلھا، فتمكن 
من السیطرة على غضبھ واعتذر لھا عما صدر منھ. 

غیرة الزوجة الثانیة ازدادت حیث أرسلت رجالً شریراً 
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لكي یبث الوقیعة ویضرم النار في محاكم القصر 
الكبیرة. وفي أثناء غیاب الملك، ظلت "سیامافاتي" 
ھادئة وشجعت خدمھا الحائرین المرتبكین لكن بعد 

ذلك، وبدون أي خوف توفیت بسالم في الروح التي 
تعلمتھا من بوذا، وماتت "یوتارا" معھا في ھذا 

الحریق. 
العدید من النساء واثنین من أتباع بوذا االلتان كانا دائماً 

مصدر فخر وشرف وعزة للملكة "سیامافاتي" 
باعتبارھا ھي روح الرحمة وخادمتھا "یوتارا" 

باعتبارھا المستمع الجید وأمیرة مھناما لبلد شاكیا 
وعشائرھا وبوذا الذي كان لدیھ أمانة وإخالص عظیم 

في تعالیم بوذا وواحد من أتباعھ المخلصین. 

 كان األمیر "ماھاناما" أمیر قبیلة شاكیا ذا إیمان قوي 2)
بتعالیم بوذا وكان من أتباعھ المخلصین. 

في تلك األثناء كان ھناك ملكاً عنیفاً یدعى "فریوداكا 
لكوساال" الذي غزا قبیلة شاكیا واألمیر "مھناما" عائداً 

للملك وبدأ أن یطالب بالحیاة لشعبھ ولكن لم یسمع 
الملك لھ ثم اقترح أنھ سیتركھ یھرب كما ھرب العدید 
من السجناء ولكن حینھا كان ھو نفسھ ال یزال تحت 

الماء في بركة مجاورة. 
ولھذا وافق الملك واعتقَد بأن الوقت سوف یكون قصیر 
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جداً بالنسبة لھ للتواجد تحت الماء تم فتح باب القلعة 
مثل "منھاما" الذي سقط في الماء واندفع الناس إلنقاذه 
ولكنھ لم یستطع أن یصعد مرة أخرى وضحى بروحھ 

ألجل اآلخرین عن طریق ربط شعره بجذ شجرة 
الصفصاف تحت الماء. 

 كانت "یوتبالفارنا" راھبة مشھورة التي كانت حكمتھا 3)
تقارن مع "میود جالیینا" التابعة العظیمة لبوذا وكانت 

بالفعل راھبة لكل الراھبات وكانت دائماً تقودھم وال 
تتعب أبداً في تعلیمھم. 

"دیفاداتا" كان رجالً شریراً وقاسیاً جداً، فھو من بث 
السم في عقل الملك "ایجادتستریو" واقنعھ بأن یحول 

ضد تعالیم بوذا ولكن في النھایة، ندم الملك 
"ایجادتستریو" على فعل ھذا وقطع عالقتھ مع 

"دیفاداتا" وأصبح تابعاً ذلیالً لبوذا. 
وفي غضون الوقت الذي طُرد فیھ "دیفاداتا" من بوابة 
القلعة محاوالً رؤیة الملك، قابل "یوتبالفارنا" فجعلتھ 

غاضباً فضربھا وجرحھا جرح خطیر فعادت لحیاة 
الرھبنة وھي في ألم عظیم، وعندما حاول الراھبات 
األخریات أن یعزوھا قالت: "إن الحیاة البشریة غیر 

متوقعة وال یمكن توقعھا، فكل شيء قابل للفناء 
وسیزول وال داعي للغطرسة. لكن الكلمة الوحیدة ھي 
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كلمة التنویر، ھي الھدوء والسلمیة. فیجب علیكن 
االحتفاظ بھا أثناء تدریبكن" ثم توفیت " أنجیولیمالیا" 

بعد ذلك في سالم. 

كان ھناك قاطع طریق مخیف، قتل الكثیر من الناس. 4)
نجا من قبل رجل ذي بركة وأصبح حینھا واحد من 

أتباعھ. 
ذات یوم، ذھب ذلك الرجل للتسول في مدینة وتحمل 
كثیر من المصاعب والمشاق وتحمل المعاناة نتیجة 

أعمالھ الشریرة في الماضي. 
فترصد بھ أصحاب القرى وانھالوا علیھ بالضرب 
المبرح ولكنھ عاد للرجل المبارك وما زال جسده 

ینزف، ثم أثنى على قدمیھ بعد ذلك شاكراً لھ إلتاحة 
الفرصة لھ التي جعلتھ یأتي إلیھ لیعاني من أعمالھ 

السابقة. 
فقال الرجل المبارك: "ال علیك، فبسبب الجھل أخذت 

حیاةً ثمینة ومن كل واحدة منھا أخذَت إصبعاً وأسمیتھا 
"أنجیولیمالیا مجمع األصبع". 

فقال الرجل: "إن من خالل رحمتك تعلمت الحكمة 
وبات عندي الكثیر من كنوز من بوذا، الدھارما 

والسمجھا، فعندما یمتطي المرء حصاناً یجب علیھ أن 
یمسك باللجام، فأنت الرجل المبارك الذي طھر عقلي 
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من كل الشوائب بدون أي استخدام أي لجام. 
فھا أنا أیھا الرجل المبارك، أعاني ما اقترفتھ یداي، 
لكنني اآلن ال أرغب في الحیاة وال في الموت، فأنا 

أنتظر أجلي ووقتي لیجيء. 

"مودجلیانا" وھو أحد أتباع بوذا كان مع الموقر 5)
"سربیوترا"، عندما رأى أساتذة األدیان األخرى أن 

المیاه النقیة لتعالیم بوذا أخذت في االنتشار بین الناس 
وأنھم كانوا متعطشین لھذه التعالیم، أصابتھم الغیرة 
وعزموا على عرقلة عجلة تقدمھا، ولكن مثل ھذه 
العراقیل لم تنجح في منع تعالیم بوذا من االنتشار 

بتوسع. 
حاول أتباع األدیان األخرى قتل "مودجلیانا" ولكنھ نجا 
في المرة األولى، وفي المرة الثانیة تمكن من الھرب. 

لكن في المرة الثالثة، أحاط بھ الكثیر من الوثنیین 
وانھالوا علیھ بالضرب حتى سقط من ضرباتھم، ولكن 

بالتنویر، كان یتلقى تلك الضربات المبرحة بھدوء 
وصبر، في حین أن لحمة كاد أن یتمزق وعظامھ 

كادت أن تسحق، بعدھا توفي بسالم. 
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(كتاب األمثال التدریجیة) 

الرھبان، شخص واحد أتى إلى ھذه الحیاة من أجل رفاھیة 
الكثیرین وسعادة الكثیرین، فھو من ولد وأتى بالرحمة لھذا العالم من 

أجل الرفاھیة والسعادة لمن ھم في السماء وللبشر. ترى من یكون 
ذلك الشخص؟ إنھ "تاتھاجات" وھو "أراھات"، مستنیر كامل. ھذان 

الراھبان، كالھما نفس الشخص. 

 الرھبان، صفة الشخص الواحد ھي أمر صعب في ھذه 
الحیاة. إنھ "تاتھاجات" وھو "أراھات"، مستنیر كامل، كالھما نفس 

الشخص. 

 الرھبان، من الصعب العثور على شخص غیر عادي مثلھ 
في ھذه العالم. إنھ "تاتھاجات" وھو "أراھات"، مستنیر كامل. ھذان 

الراھبان، كالھما نفس الشخص. 

 الرھبان، أن یفنى شخص ما ھو أمر مؤسف للجمیع. ومن 
یكون؟ إنھ "تاتھاجات" وھو "أراھات"، مستنیر كامل. ھذان 

الراھبان، كالھما نفس الشخص. 

 الرھبان، ثمة شخص واحد أتى إلى ھذه الدنیا ال یقاَرن وال 
یضاھى. ومن یكون؟ إنھ "تاتھاجات" وھو "أراھات"، مستنیر 

كامل. ھذان الراھبان، كالھما نفس الشخص. 
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 الرھبان، صفة الشخص الواحد ھي صفة النظر الثاقب، 
والضوء الساطع والتألق الباھر. ومن یكون؟ إنھ "تاتھاجات" وھو 
"أراھات"، مستنیر كامل. ھذان الراھبان، كالھما نفس الشخص. 

 (A.nguttara Nik_aya I-13)
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