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"...جوهان فالون" ليس مكتوبًا بأسلوب جذاب بل وحتـّى أنه
ال يخض ُع للقواعد اللغويّة ال ُمـتعارف عليها حاليّـا .ولكن لو
أحاو ُل أن أستعم َل القواعد اللغويّة الحاليّة ألن ّمقَ هذا الكتاب،
كتاب ال ّ
ُ
تبرز ُمشكلة ها ّمةُ :ربّـما ستـُصب ُح
شﺮع اﻷكبﺮ ،سوف
لغة الكتابة وتراكيبُها النحويّة مألوفة ً وجميلة ً ،ولكنها لن
تكونَ قادرة ً على احتواء الدّالالت الضّمنية العميقة والعالية،
سائدة ،ليس في مقدورها
ألنه ليس في مقدور اللغة الحديثة ال ّ
على اإلطالق أن تـُعب َّر عن ال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ ك ُمرشد ودليل في
ُ
بحيث تـُعطي
ُمختلف الدّرجات العالية وتجلــ ّياته في ك ّل درجة
لتطور الكينونة الحقيقـيّة لل ُممارس وطاقة تع ّهده*،
دفعًا
ّ
ي....
سهم في ّ
تحول جوهر ّ
وتـ ُ َ

*التع ّهدُ :مصطلح وارد بكثرة وذو داللة محوريّة في الكتاب
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(عن دافـــا)
لـــون يـــو

دافا هي حﻜﻤة الﺨالق .هي أصﻞ فﺘق السﻤاء واﻷرض ،وأصﻞ الﺨﻠق ،وﺗﺤوّ الت
الﻜون ؛ و هي ﺗشﻤﻞ كﻞ اﻷﺷياء ،من أصﻐﺮ اﻷﺷياء حجﻤا إلى أكبﺮ ما ﻳوجد ،وفي
الﺤين نﻔسﻪ هي ﺗﺘجﻠى ﺑﻄﺮﻳقة مﺨﺘﻠﻔة في ك ّﻞ طبقات الوجود الﻤﺨﺘﻠﻔة لألجﺮام
السﻤاوﻳة .من أﻋﻤاق الوجود إلى حيث ﺗبدأ أصﻐﺮ الجزﻳئات ﺑالظﻬور ،وإلى طبقات
ﺗﻠيﻬا طبقات من الجزﻳئات الﺘي ال ﺗﻌد وال ﺗﺤﺼى ،من الﺼﻐيﺮ إلى الﻜبيﺮ ،وصوال
إلى الذرات ،الجزﻳئات ،الﻜواكب ،والﻤجﺮات الﺘي ﺗﻌﺮفﻬا اإلنسانية في الﻄبقات
الﺨارجية ،وإلى ما هو أكبﺮ -جزﻳئات من مﺨﺘﻠف اﻷحجام ﺗﻜوّ ن ﻋوالﻢ من مﺨﺘﻠف
اﻷحجام مﺘناثﺮة في كﻞ مﻜان في اﻷجﺮام السﻤاوﻳة في الﻜون .الﻤﺨﻠوﻗات الﺘي ﺗوجد
في مﺨﺘﻠف الﻄبقات ﺗﺮى الجزﻳئات الﺘي هي أكبﺮ من جزﻳئات طبقﺘﻬا كواكب في
سﻤائﻬا ،وهذا اﻷمﺮ ﻳنﻄبق ﻋﻠى كﻞ طبقة .ﺑالنسبة لﻠﻤﺨﻠوﻗات في كﻞ طبقة من
طبقات الﻜون ،ﻳبدو وكﺄن هذا اﻷمﺮ ﻳﺘواصﻞ إلى ما نﻬاﻳة .إن الدافا هي من ﺧﻠق
الزمان والﻤﻜان ،وذلك الﻌدد الوافﺮ من الﻤﺨﻠوﻗات واﻷجناس ،وكﻞ الﺨﻠيقة ،كﻞ ما
ﻳوجد إنﻤا هو مدﻳن لﻬا ﺑوجودﻩ ،وال ﺷيء ﺧارج ﻋنﻬا .كﻞ هذﻩ إنﻤا هي الﺘجﻠيات
الﻤﺤسوسة ،في طبقات مﺨﺘﻠﻔة لﺼﻔات الدافا  :جان ﺷان ران.
مﻬﻤا كانت طﺮق البشﺮﻳة في اسﺘﻜشاف الﻜون واسﺘﻜناﻩ الﺤياة مﺘقدمة ،فإن
الﻤﻌﺮفة الﺘي ﺗﻢ ﺗﺤﺼيﻠﻬا هي ﺑﻤﺜاﺑة النظﺮ إلى جزء مﺤدود من الﻔﻀاء الذي ﺗسﻜن
فيﻪ الﻜائنات البشﺮﻳة ،والﻤوجود في طبقة دنيا من الﻜون .في ﺑﻌض حﻀارات ما
ﻗبﻞ الﺘارﻳخ اكﺘشف البشﺮ كواكب أﺧﺮى .ولﻜن مع كﻞ االرﺗﻔاﻋات والﻤسافات الﺘي
ﻗﻄﻌوها لﻢ ﺗﺼﻞ البشﺮﻳة أﺑدا إلى الﺨﺮوج من البﻌد الذي ﺗوجد فيﻪ .لن ﻳﻜون
ﺑإمﻜان البشﺮﻳة أﺑدا مﻌﺮفة الﺼورة الﺤقيقية لﻠﻜون .إن أراد كائن ﺑشﺮي أن ﻳﻔﻬﻢ
ألﻐاز الﻜون ،الزمان والﻤﻜان ،والجسﻢ البشﺮي ،فﻌﻠيﻪ أن ﻳسﻠك طﺮﻳق الﺘﻌﻬد في
ﺷﺮﻳﻌة حقيقية ،وأن ﻳﺼﻞ إلى اليقظة الﺤقيقية ،رافﻌا ﺑذلك مسﺘوى وجودﻩ .من
ﺧالل الﺘﻌﻬد سﺘﺮﺗﻔع أﻳﻀا طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗية ،وﺑﻌد أن ﻳﺼبح ﻗادرا ﻋﻠى الﺘﻤييز ﺑين
ما هو حقا جيد وﺑين السيء ،وﺑين الﻔﻀيﻠة والﺮذﻳﻠة ،وﻳﺮﺗﻔع فوق طبقة البشﺮ،
فسوف ﻳﺮى وﻳدﺧﻞ في اﺗﺼال مع الﻜون الﺤقيقي ،ومع مﺨﻠوﻗات اﻷﺑﻌاد اﻷﺧﺮى
والﻄبقات اﻷﺧﺮى.
كﺜيﺮا ما ﻳدّﻋي البشﺮ أن اكﺘشافاﺗﻬﻢ ﺗﻬدف إلى ﺗﺤسين نوﻋية الﻌيش ،في حين أن
ما ﻳﺤﻔزهﻢ في الواﻗع هو الﻤنافسة الﺘﻜنولوجية .وفي مﻌظﻢ اﻷحيان هي لﻢ ﺗﺄت إالّ
ﺑﻌد أن ﺗﺨﻠى الناس ﻋن كﻞ ما هو إلﻬي وﺗﺨﻠوا ﻋن القواﻋد اﻷﺧالﻗية الﺘي ﺗﻬدف

ﺗﻌﺮض حﻀارات من الزمن الﻤاضي
إلى ضبط النﻔس ؛ هذﻩ اﻷسباب كانت وراء ّ
مﺮات ﻋدﻳدة لﻠدمار .ولﻜن اكﺘشافات الناس ﺗنﺤﺼﺮ ﺑالﻀﺮورة في هذا الﻌالﻢ
الﻤادي ،والوسائﻞ الﻤﺘو ّﺧاة ﺗﺘﻤﺜﻞ في كون أن ما وﻗع الﺘﻌﺮف إليﻪ هو فقط ما ﺗﺘﻢ
دراسﺘﻪ .في حين أن اﻷﺷياء غيﺮ الﻤﻠﻤوسة وغيﺮ الﻤﺮئية في البﻌد البشﺮي،
ولﻜنﻬا مع ذلك موجودة ﺑﺼﻔة موضوﻋية وﺗظﻬﺮ لﻠبشﺮ ﺑشﻜﻞ حقيقي في هذا الﻌالﻢ
الﺤالي -مﺜﻞ الﺮوحانية ،اإلﻳﻤان ،الﻜﻠﻤات اإللﻬية والﻤﻌجزات – ﻳُنظﺮ إليﻬا ﻋﻠى أنﻬا
مواضيع مﺤظورة ،ﻷن الناس أﻗﺼوا من حياﺗﻬﻢ الجانب اإللﻬي.

إن كان الجنس البشﺮي ﻗادرا ﻋﻠى اﺗﺨاذ القيﻢ اﻷﺧالﻗية أساسا لﺘﺤسين طبﻌﻪ،
وسﻠوكﻪ ،ومﻔاهيﻤﻪ ،فسيﻜون من الﻤﻤﻜن لﻠﺤﻀارة أن ﺗدوم ولﻠﻤﻌجزات أن ﺗظﻬﺮ
مﺮات ﻋدﻳدة في الﻤاضي أن ظﻬﺮت ثقافات
من جدﻳد في الﻌالﻢ البشﺮي .حدث ّ
نﺼف -إلﻬية نﺼف -ﺑشﺮﻳة ،ساﻋدت الناس ﻋﻠى السﻤوّ ﺑﻔﻬﻤﻬﻢ الﺤقيقي لﻠﺤياة
والﻜون .ﻋندما ﻳُبﺮهن الناس ﻋﻠى االحﺘﺮام والﺘقدﻳﺮ الالزمين ﺗجاﻩ ﺗجﻠّي دافا في
هذا الﻌالﻢ ،فإن جنس البشﺮ ،واﻷمﻢ ،والبﻠدان سﺘﺤظى جﻤيﻌﻬا ﺑنﻌﻢ وﺑشﺮف
وﺑﻤجد .دافا الﻜون هي من ﺧﻠق الجﺮم السﻤاوي والﻜون والﺤياة وكﻞ الﺨﻠيقة .أي
مﺨﻠوق ﻳُﻌﺮض ﻋن الدافا وﻳبﺘﻌد ﻋنﻬا هو فاسد حقا ؛ أي ﺷﺨص في هذا الﻌالﻢ
ﺑﻤقدورﻩ أن ﻳﻀع نﻔسﻪ ﻋﻠى ﺧﻄى دافا هو حقا ﺷﺨص جيد ،وفي نﻔس الوﻗت هذا
ﻳﻤﻜن أن ﻳجﻠب لﻪ الجزاء الﺤسن وسينﻌﻢ ﺑالﺼﺤة والسﻌادة ؛ وكﻞ مﻤارس
ﺑﻤقدورﻩ أن ﻳﺼيﺮ واحدًا مع الدافا فﻬو إنسان نال الﻄاوو ،إلﻪ.
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الﻤﺤاضﺮة اﻷولى
هداﻳة النـاس حقــّا إلى الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى
أثناء فﺘﺮة نشﺮ ال ّ
شﺮع "فا "Fa ،والﻄﺮﻳقة "ﻗونق "Gong ،أﺧذت ﻋﻠى ﻋاﺗقي
واﻷثﺮ الذي أحدثﻪ ذلك
مسؤوليّة ال ُﻤجﺘﻤع والﺘالميذ ،فﻜانت هناك نﺘائج طيّبة جدّا،
ُ
في ك ّﻞ ال ُﻤجﺘﻤع كان فﻌالً حسنا وإﻳجاﺑيّـا .منذ سنين ،كﺜيﺮ من ُمﻌﻠـّﻤي
طﺮﻗﻬﻢ ،ك ّﻞ ما ﻳﺘﺤدّثون ﻋنﻪ ﻳنﺘﻤي إلى
"الﺘشيﻜونق" ( )Qigongﻳُبﻠـّﻐون ُ
ﺼﺤّة .طبﻌًا ،أنا ال أدّﻋي ّ
ُمسﺘوى ال ُﻤداواة والﺤﻔاظ ﻋﻠى ال ّ
طﺮق اآلﺧﺮﻳن ليست
أن ُ
جيّدة ً ،أنا فقط أﻗو ُل  :أﺷياء ال ُﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى لﻢ ﻳُبﻠـّﻐوها .ﺑينﻤا ﺑالنـّسبة لوضﻌيّة
الﺘشيﻜونق في كامﻞ البالد ،أنا أﻋﺮفﻬا أﻳ ً
ﻀا .حاليّـا ،في ﺧارج البالد كﻤا في داﺧﻠﻬا،
أنا الوحيد الذي ﻳقو ُم ﺑﺘبﻠيـغ الﻄﺮﻳقة حقـّا ﻋﻠى الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى .ﺗبﻠيـغ الﻄﺮﻳقة
ﻋﻠى ال ُﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ،لﻤاذا ليس هناك من ﻳقدر ﻋﻠى ذلك ؟ ّ
ﻷن هذا اﻷمﺮ
ﻳﻤس ﺑﻤسائ َﻞ هامّة ،وﻳﻀﺮب فى جُـذور ﺗارﻳﺨيّة ﻋﻤيقة ،وميادﻳن ﺷﺘـّى ،وأمور
ّ
أي ﺷﺨص أن ﻳُبﻠـّﻐﻪُّ ،
ﻷن في ذلك
ﺷائﻜة جدّا .ﺑاإلضافة إلى ذلك ،ليس ﺑﻤقدور ّ
طﺮحـًا لﻤسائﻞ ﺗﺘﻌﻠـّق ﺑ ُﻤﺨﺘﻠف الﻄـّﺮق والﻤدارسُ .ﺧﺼوصًا وأنـّﻪ لدﻳنا كﺜيﺮ من
الﻤﻤارسين ﻳﺘﻌﻠـّﻤون اليوم هذﻩ الﻄﺮﻳقة ،ث ّﻢ في الﻐد ﻳنﺘقﻠون إلى أﺧﺮى ،ﻳﻀﻌون
أجسامﻬﻢ في حالة فوضى ،مﻤّا ﻳؤدّي ﺑﻬﻢ إلى ﻋدم القدرة ﻋﻠى ﺗﻌ ّﻬد أنﻔسﻬﻢ نﺤو
الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى .في الوﻗت الذي ﻳﻠﺘز ُم فيﻪ آﺧﺮون ﺑﻤﻤارسة طﺮﻳق كـُبﺮى واحدة،
طﺮﻗــًا ﺷﺘـّى ،ﻋندما ﻳﺘﻌﻬّدون في طﺮﻳقة ،ﺗـُشوّ ﺷﻬﻢ أﺧﺮى ،وﻋندما
هﻢ ﻳسﻠـُﻜون ُ
ﻳﺘﻌﻬّدون في أﺧﺮىّ ،
فإن هذﻩ اﻷﺧيﺮة ﺗـُشوّ ﺷﻬﻢ ،ثﻢ ك ّﻞ ﺷيءٍ ﻳُشوّ ﺷﻬﻢ ،وﻳﺼيﺮون
غيﺮ ﻗادرﻳن ﻋﻠى ﺗﻌﻬّد أنﻔسﻬﻢ.
الﺮديء ،نﺤ ُن نـُؤ ّكد
ﺮﺗب ك ّﻞ هذﻩ اﻷﺷياء ،أن نـُبقي ﻋﻠى الجيـّد و نـُزﻳ َﻞ ّ
ﻳجبُ أن نـ ُ َ
لﻜﻢ أنـّﻜﻢ من اآلن فﺼاﻋدًا سﺘﻜونون ﻗادرﻳن ﻋﻠىالﺘﻌﻬد والﻤﻤارسة
(ﺷيولين )Xiulian ،ﺷﺮْ ط َ أن ﺗﺄﺗوا حقـّا ﺑﻐاﻳة ﺗﻌﻠـّﻢ ال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ (دافا.)Dafa ،
إن كـنﺘﻢ ﺗـُﻀﻤﺮون ُمﺨﺘﻠف أنواع الﺘﻌﻠـّقات ،إن كنﺘﻢ ﺗس َﻌوْ ن وراء ﻗدرات وﺧوارق
ﺗﺘداووْ ا ،أو لﺘسﺘﻤﻌوا إلى الجانب
القونق (القونقننق ،)Gongneng ،إن جئﺘﻢ ِلﻜي
َ
سبَقَ وأن ُ
ﻗﻠت ،ما
النظﺮي ،أو ﻷغﺮاض ُمبيّـﺘة أﺧﺮى فﻬذا لن ﻳُجدﻳﻜﻢ نﻔﻌـًا .مﺜﻠﻤا َ
ّ
ّ
من أح ٍد ﻳقوم ﺑﻬذا الﻌﻤﻞ سواي .إن هذﻩ الﻔﺮصة نادرة ،وال ﻳُﻤﻜن أن أﻗو َم ﺑالﺘبﻠيـغ
هﻜذا إلى اﻷﺑد .أنا أرى ّ
أن النـّاس الذﻳن ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳسﺘﻤﻌوا ُمباﺷﺮة إلى ﺗبﻠيﻐي
شﺮع (فـا) ،أﻗو ُل ّ
لﻠﻄﺮﻳقة وال ّ
أن ذلك حقـّا ...سﺘﻔﻬﻤون ذلك في ال ُﻤسﺘقبﻞ ،سوف
ﺗﻜﺘشﻔون ّ
أن هذﻩ الﻠـّﺤظة ُمباركة جدّاً .طبﻌـ ًا ،نﺤ ُن نﺘﺤدّث ﻋن الﻌالﻗة الﻤﺼيﺮﻳّة،
أنﺘﻢ كﻠـّـﻜﻢ الجالسون هنا ،ما ﻳجﻤﻌﻜﻢ ﺑي هو الﻌالﻗة الﻤﺼيﺮﻳّة.

ﺗبﻠيغ الﻄﺮﻳقة نﺤو الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ،فﻠـْيُﺤاو ْل الجﻤي ُع أن ﻳﻔ َﻬ َﻢ ،ما هي الﻤسﺄلة ؟
أليس ذلك ﻋبارة ﻋن ﺗﺨﻠيص اإلنسان ؟ ﺧالص اإلنسان هو حقـّا أن ﻳﺘﻌﻬّد نﻔسﻪ
اﻷمﺮ ﺑشيولين
س ،ال أن ﻳُشﻔى من أمﺮاضﻪ وﻳُقوّ ي صﺤّﺘﻪُ .ﻋندما ﻳﺘﻌﻠـّق
ُ
ُﻤار َ
وﻳ ِ
الﺮوح والجسد) ّ
فإن هذا ﻳﺘﻄﻠـّبُ من الﺘالميذ طبيﻌة أﺧالﻗيّة "سين
حقيقي (ﺗﻌﻬّد ّ
ّ
سينغ "Xinxing ،ﻋالية ،أنﺘﻢ أﺗيﺘﻢ إلى هنا ِلﺘﺘﻌﻠـّﻤوا ال ّ
شﺮع اﻷكبَ َﺮ ،ﻳجبُ ﻋﻠيﻜﻢ
إذن أن ﺗﻌﺘبﺮوا أنﻔسﻜﻢ مﻤارسين حقيقيّين ،ﻳجبُ أن ﺗﺘﺨﻠـّﺼوا من ﺗﻌﻠقاﺗﻜﻢ .إن
أﺗيْﺘـُﻢ إلى هنا لﺘﺘﻌﻠـّﻤوا الﻄـّﺮﻳقة ،لﺘﺘﻌﻠـّﻤوا ال ّ
اﻷكبﺮ ولدﻳﻜﻢ غاﻳات مبيّﺘة
شﺮع
َ
ﺗسﻌوْ ن إلى ﺗﺤقيقﻬا ،فﻠن ﺗﺤﺼُﻠوا ﻋﻠى ﺷيءٍ ﺑﺘاﺗـًا .سﺄﻗو ُل لﻜﻢ حقيقة  :ك ّﻞ مسار
سﺘﻤﺮ لﺘﻌﻠـّقاﺗﻪ .في مجﺘﻤع النـّاس
مسار نزع ٍ ُم
ﺷيولين اإلنسان هو ﺑالﺘـّﺤدﻳد
ّ
ُ
الﻌادﻳّين ،الﻜ ّﻞ في سباق ومنافسة نﺤو الﻤﺼالح الشﺨﺼية دون اﻋﺘبار مﺼالح
اآلﺧﺮﻳن .ك ّﻞ هذﻩ الﺘﻌﻠـّقات ﻳجبُ نز ُ
ﻋﻬا ؛ ﺧـ ُﺼوصًا أنﺘﻢ الذﻳن أﺗيﺘﻢ اليو َم لﺘﺘﻌﻠـّﻤوا
الﻄﺮﻳقة ،ﻳنبﻐي ﻋﻠيﻜﻢ أكﺜﺮ من اآلﺧﺮﻳن الـﺘﺨﻠـّي ﻋنﻬا و ُمﻔارﻗﺘﻬا.
أنا ال أﺗﺤدّث ﻋن ال ُﻤداواة ،نﺤ ُن أﻳ ً
ﻀا ال نـُداوي الﻤﺮضى .ومع ذلك ،ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ
مﻤارسين حقيقيّين ،إن كنﺘﻢ مﺮضى فﻠن ﺗسﺘﻄيﻌوا الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .ﻳجبُ أن
ﻳﺨص سوى اﻷﺷﺨاص الذﻳن أﺗوْ ا فﻌالً
ّ
الجسدي ال
أطﻬّﺮ أجسامﻜ َﻢ .هذا الﺘﻄﻬيﺮ
ّ
يدرسوا ال ّ
شﺮع .نﺤ ُن نـُشدّدُ ﻋﻠى هذﻩ النـّقﻄة :إن كنﺘﻢ ال
ليﺘﻌﻠـ ّﻤوا الﻄﺮﻳقة ،و ِل ُ
ﺗسﺘﻄيﻌون ﺗﺮك روح الﺘﻌﻠـّق هذﻩ جانبًا ،إن كنﺘﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون نزع االنشﻐال
ﺑﺄي ﺷيءٍ من أجﻠﻜﻢ .لﻤاذا
ﺑﻤﺮضﻜﻢ ،ال ﻳُﻤﻜننا أن نﻔﻌَـ َﻞ ﺷيئـًا ،من ال ُﻤسﺘﺤيﻞ القيام ّ
؟ ﻷنـّﻪ ﻳُوجد في هذا الﻜون القانون الﺘالي :في حياة الناس الﻌادﻳّين ،حسب مدرسة
الﺮواﺑط السّببيّة ،وهﻜذا ﺗــُوجد ﻋند الناس الﻌادﻳّين
ﺑوذا ،ك ّﻞ ﺷيءٍ ناﺗج ﻋن ّ
شيﺨوﺧة ،الﻤﺮض والﻤوتّ .
الوالدة ،ال ّ
ﻷن اإلنسان ﻗد ارﺗﻜب في الﻤاضي سيّئات
أنﺘجت "كارما( "Karma،ﻳي :)Ye،دُﻳونـًا ،والﺘي ﺑدورها هي سببُ
ك ّﻞ اﻷمﺮاض وال ّ
ﺼﻌوﺑات .الﻌذاب هو ﺗسدﻳد لﻠدﻳون الﻜارميّة ،لذلك ال ﻳُﻤﻜن ﻷح ٍد
أن ﻳُﻐي َّﺮ ﺷيئـًا كﻤا ﻳُﺮﻳدُ ،الﺘﻐييﺮ ﻳﻌني أنـّﻪ من الﻤسﻤوح الﺘـّـداﻳن دون ﺗسدﻳد الدّﻳْن
؛ وال ﻳُﻤﻜننا أﻳ ً
ارﺗﻜاب ﻋﻤﻞ ٍ
الﺘﺼﺮف كﻤا ﻳبدو لنا ،وإالّ فﻬذا ﻳُساوي
ﻀا
ّ
َ
سيءٍ .
ّ
ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ﻳﻌﺘقدون ّ
أن ُمداواة الﻤﺮضى ،القﻀاء ﻋﻠى الﻤﺮض وﺗقوﻳة
ال ّ
ﺼﺤّة ،هو ﻋﻤﻞ طيّب .حسب رأﻳي ،ال ﻳسﺘﻄيـ ُع الﻤﺮ ُء حقـّا أن ﻳشﻔي اﻷمﺮاض،
ﻳﻤﻜنﻪ ﺗﺄجيﻠﻬا فقط ،أو ﺗﺤوﻳﻠﻬا ،فﻬو ال ﻳُزﻳﻠـُﻬا حقـّا  .لﻜي ﻳﺘسنـّى لﻪ إزالة هذﻩ
ﻗادرا حقـّا ﻋﻠى ﺷﻔاء الﻤﺮض،
الﻤﺤنة ،ﻳجبُ ﻋﻠيﻪ أن ﻳُـزﻳ َﻞ الﻜارما .إن كان أحد مّا ً
وإزالة هذﻩ الﻜارما ُكـﻠـّيًا ،و ﻳُﻔﻠ َح فى ذلك حقـّا ،من الﻤﺘﺄكـّد أن هذا الشﺨص ﻗد
ّ
ﺗنص ﻋﻠى ﻋدم إدﺧال االضﻄﺮاب كﻤا
حقـّق درجة ﻋالية ؛ وهو مدرك لﻠﺘﻌاليﻢ الﺘي
نشاء ﻋﻠى مبادئ النـّاس الﻌادﻳّين .أثناء مسار ال ّ
شيولين ،إن ﻗام أحد الﻤﻤارسين

الﺮحﻤة ﺑﺄفﻌال طيّبةٍ ،وساﻋد النـّاس ﺑ ُﻤداواﺗﻬﻢ وﺗبدﻳد أمﺮاضﻬﻢ وﺗقوﻳة
من ﺑاب ّ
صﺤّﺘﻬﻢ ،فﻬذا مسﻤوح ،ورغﻢ ذلك ،لن ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳشﻔي اﻷمﺮاض كـُﻠـّيًا .إن كان
ﻋادي ال ﻳﺘﻌﻬّد وال
ﻋادي ،إنسان
مﻤﻜنـًا إزالة الﻤﺮض من جذورﻩ لدى إنسان
ّ
ّ
ﻳُﻤارس ،فﻌندما سيﺨﺮ ُ
ج من هنا ﺑدون أمﺮاض ،سيظ ّﻞ دائﻤـًا إنسانـ ًا ﻋادﻳّا،
ع من أجﻞ مﺼالﺤﻪ ال ّ
سيُﺼار ُ
شﺨﺼيّة مﺜﻞ الناس الﻌادﻳّين ،إذن كيف ﻳُﻤﻜن أن نـُزﻳ َﻞ
دﻳونﻪ ﺑﻜ ّﻞ ﺑساطة ٍ ؟ هذا ﻳُﻤن ُع منﻌـًا ﺑاﺗـّا.
لﻤاذا ﻳُﻤﻜن القيام ﺑﻬذا من أجﻞ مﻤارس ؟ ّ
ﻷن الﻤﻤارس هو أغﻠى كائن ٍ؛ إنﻪ ﻳُﺮﻳد أن
س ،هذﻩ الﻔﻜﺮة هي أغﻠى فﻜﺮ ٍة .في الدّﻳانة البوذﻳّة ،ﻳﺘﺤدّثون ﻋن
ُﻤار َ
ﻳﺘﻌ ّﻬدَ وﻳ ِ
طبيﻌة ﺑوذا (فو سينغ ،)Foxing ،لقد ظﻬﺮت طبيﻌة البوذا في هذا الشﺨص ،لذلك
ﻳسﺘﻄيـع الﻤﺘيقظون إنقاذﻩ .ماذا ﻳﻌني هذا ؟ في الﺤقيقة ،ﺑﻤا أنني أﺑﻠـّغ طﺮﻳقة
الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠىّ ،
فإن هذا ﻳﺘﻌﻠـّق ﺑﻤبادئ الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى وأﻳ ً
ﻀا ﺑﻤسائﻞ هامّة.
أن الﺤياة البشﺮﻳّة لﻢ ﺗـُولد في ُمجﺘﻤع النـّاس الﻌادﻳّينّ .
في هذا الﻜون ،نﺤ ُن نﺮى ّ
إن
والدة الﺤياة البشﺮﻳّة الﺤقيقيّة ﻗد ﺗﻤّت في فﻀاء الﻜون .ﻷنﻪ في هذا الﻜون ،ﺗوجد
ُمﺨﺘﻠف أنواع الﻤوادّ ال ُﻤﺨﺘﻠﻔة لﺘﻜوﻳن الﺤياة ،ﻋبﺮ حﺮكا ٍ
ت ُمﺘبادلة فيﻤا ﺑينﻬا،
ﺗسﺘﻄيـ ُع هذﻩ الﻤوادّ أن ﺗﺨﻠـَقَ الﺤياة ،ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى ،حياة اإلنسان اﻷصﻠيّة ناﺑﻌة
من الﻜون .فﻀاء الﻜون ،في اﻷصﻞ ،ﻳـﺘـ ّ ّّصف ﺑﻄبع الﻄـّيبة ،إنـّﻪ ﻳﺘـّﺼف ﺑالﻄبـع
ال ُﻤﻤيّـز الﺘالي ":جﻬان( "Zhen ،الﺤ ّ
(الﺮحﻤة) ؛
ق) ؛ "ﺷان"Shan ،
ّ
ّ
"ران ( "Renال ّ
ولﻜن
ﺼبﺮ) ؛ ﻋند والدﺗﻪ ،كان اإلنسان لﻪ نﻔس طبـع الﻜون.
الﺤياﺗات ﺗﻜاثﺮت ،وأنﺘجت أﻳ ً
ﻀا ﻋالﻗات اجﺘﻤاﻋيّة ﺑين الﻤجﻤوﻋات .وﺗﻜـوّ نت
اﻷنانيّة ﻋند ﺑﻌﻀﻬا ،وﺑدأت ﺗنﺤدر ﺷيئا فشيئا ،ومن ثـَـ ّﻢ صار من ال ُﻤسﺘﺤيﻞ ﻋﻠيﻬا
سﺘوى أسﻔﻞ .ولﻜن في ذلك الﻤسﺘوى
أن ﺗبقى في ذلك الﻤسﺘوى ،فسقﻄت إلى ُم
ً
الﺘالي ،ازدادت سوءًا ،وواصﻠت سُقوطﻬا ،وفي النـّﻬاﻳة سقﻄت إلى ُمسﺘوى
اإلنسانيّة.
البشﺮي هو اليوم في نﻔس الﻤسﺘوى .ﻋند سُقوطﻬا إلى هذﻩ الدّرجة،
ك ّﻞ الﻤجﺘﻤع
ّ
فﻤن زاوﻳة نظﺮالقونقننق أو كبار ال ُﻤـﺘيقظين ،هذﻩ الﺤياﺗات كان من الﻤﻔﺮوض
ﻗﺮر كبار ال ُﻤـﺘيقظين إﻋﻄائﻬا فﺮصة ،وهﻜذا ﺗ ّﻢ ﺧﻠق هذا
إﺑادﺗﻬا .إالّ أنـّﻪ رحﻤة ﺑﻬا ّ
ّ
ولﻜن حياﺗات هذا الﻔﻀاء ليست مﺜﻞ حياﺗات
صي.
ال ُﻤﺤيط وهذا الﻔﻀاء الﺨـُﺼو ّ
الﻔﻀاءات اﻷﺧﺮى في الﻜون .حياﺗات هذا الﻔﻀاء ال ﺗﺮى حياﺗات الﻔﻀاءات
البشﺮ في
الﺤقيقي لﻠﻜون ،وهﻜذا ﺑﻌبار ٍة أوضح ،فقد سقط
اﻷﺧﺮى ،وال الوجﻪ
ُ
ّ
ال ّ
البشﺮ من أمﺮاضﻬﻢ وﻳقﻀوا ﻋﻠى ال ّ
ﺼﻌوﺑات وﻳُزﻳﻠوا الﻜارما،
ﻀاللةِ .لﻜي ﻳُشﻔى
ُ
ﻳجبُ ﻋﻠيﻬﻢ أن ﻳﺘﻌﻬّدوا وﻳُﻤارسوا (الشيولين) ،لﻜي ﻳﻌودوا إلى اﻷصﻞ وﻳسﺘﺮجﻌوا
الﺤقيقة اﻷولى ،هﻜذا ﻳﻜون اﻷمﺮ في ك ّﻞ طﺮق ال ّ
الﺤقيقي
شيولين .هذا هو الﻬدف
ّ
س ،فنﺤ ُن نﻌﺘبﺮ
ُﻤار َ
من كون اإلنسان إنسانـًا ،إذن ،إن أراد هذا اإلنسان أن ﻳﺘﻌ ّﻬدَ وﻳ ِ

ّ
أن طبيﻌة ﺑوذا داﺧﻠﻪ ﻗد ظﻬﺮت .هذﻩ الﻔﻜﺮة هي أثﻤن فﻜﺮ ٍة ،ﻷنﻪ ﻳُﺮﻳد أن ﻳﻌودَ إلى
اﻷصﻞ وﻳسﺘﺮج َع الﺤقيقة اﻷولى وﻳﺮﺗﻔ َع فوق مسﺘوى الناس الﻌادﻳّين.
ﺗﺮ ّ
ج
الجﻤيع ﻗد سﻤع رﺑّﻤا هذﻩ الجﻤﻠة في البوذﻳّة" :ﻋندما ﺗظ َﻬ ُﺮ طبيﻌة ﺑوذا ،فإنﻬا ُ
ﻋالﻢ االﺗـّجاهات الﻌشﺮَ ".من ﻳﺮى ذلك ،فإنﻪ ﻳﺄﺗي ِليُساﻋد ذلك ال ّ
شﺨص ،وﻳُساﻋدﻩ
ﺑدون ُمقاﺑﻞ ٍ .مدرسة ﺑوذا ﺗﻤن ُح الﺨالص لﻠبشﺮ دون ﺷﺮطٍ وال ُمقاﺑﻞ ٍ ،لذلك ﻳ ُ
ُﻤﻜن
ﻋادي ال ﻳﺘجاوز كونﻪ
أن نﻔ َﻌ َﻞ الﻜﺜيﺮ من أجﻞ الﺘالميذ .ولﻜن ﺑالنـّسبة إلنسان
ّ
إنسانـًا من جُﻤﻠة النـّاس الﻌادﻳّين ،وﻳُﺮﻳد أن ﻳشﻔي أمﺮاضﻪُ ،فﻬذا لن ﻳُجدي .البﻌض
وأمارسّ ".
إن ال ّ
ﻔيت ،سﺄﺗﻌ ّﻬدُ
ﺷ ُ
ﻳُـﻔ ّﻜﺮون" :إن ُ
أي ﺷﺮوطٍ  ،إن
ُ
شيولين ال ﺗـُﺤدّدﻩُ ّ
ومارس .ولﻜن ﺑجسﻢ مﺮﻳض أو جسﻢ ُمﺤﻤّـﻞ
ﻤارس ،إذن فﺘﻌ ّﻬ ْد
ْ
َ
أردتَ أن ﺗﺘﻌ ّﻬدَ وﺗـ ُ
ﺑبﺮام َج ُمﺨﺘﻠﻄة ،ﺑﻌﻀﻬﻢ لﻢ ﻳُﻤارس أﺑدًا من ﻗبﻞُ ،والبﻌضُ اآلﺧﺮ ﻳُﻤارسون منذ
ﻋشﺮات السنين ،و ُهﻢ ال ﻳزالون ُمﺘوﻗﻔين ﻋند مسﺘوى "الﺘشي "Qi ،دون ﺑُﻠوغ
مسﺘوى أﻋﻠى.
ً
ما الﻌﻤ ُﻞ إذن ؟ ﻋﻠينا أن نـُﻄﻬ َّﺮ أجسامﻬﻢ ،لﻜي نـُﺨوّ َل لﻬﻢ أن ﻳﺘﻌﻬّدوا وﻳُﻤارسوا
نﺤو الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى .هناك مﺮحﻠة انﺘقاليّة في أدنى مسﺘوى من ال ّ
شيولين ،وهي
ﺗﺘﻤﺜـ ّـ ُﻞ في ﺗﻄﻬيﺮ الجسد ُكـﻠـّيًا ،ك ّﻞ اﻷﺷياء الﺨبيﺜة الﺘي ﺗـُوجدُ في اﻷفﻜار ،حقﻞ
اﻷصﻠي لﻠﻤﺮض ؛ ك ّﻞ هذا
الﻜارما الذي ﻳﻠـُفّ الجس َﻢ والﻌوامﻞ الﺘي هي السّبب
ّ
ﻳﺘﺤﺘـّﻢ إزالﺘﻪ .ﺑدون هذا الﺘـنظيف ،ﺑجسﻢ مُﻠوّ ثٍ ،ﺑجسﻢ ُمسودّ ٍ ،ونﻔس ﺧبيﺜة ،كيف
ُ
ﻤارس الﺘشي،
ُﻤارس نﺤو الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ؟
ﻳُﻤﻜن لﻠﻤﺮء أن ﻳﺘﻌ ّﻬدَ وﻳ
ُ
َ
نﺤن هنا ال نـ ُ
أﺷياء الﻤسﺘوﻳات الدنيا هذﻩ ،لسﺘـُﻢ في حاج ٍة إلى مﻤارسﺘﻬا ،نﺤ ُن ندفﻌُـﻜﻢ إلى
ﻜي نـُﻤ ّﻜ َن جسدكﻢ من ﺑﻠوغ حال ٍة ﺧالي ٍة من اﻷمﺮاض .وفي
ﺗجاوز هذﻩ الﻤﺮحﻠةِ ،ل ْ
ً
ُ
نﺤن ن َ
جاهزا ﺑـﺄكﻤﻠﻪ مع ﻋناصﺮ ﺗـُﻤ ّﻜن من وضع
ﻀ ُع فيﻜﻢ نظا ًما
نﻔس الوﻗت،
ُ
ﻤارس منذ البداﻳة ﻋﻠى ُمسﺘوى ﻋال جدّا.
أسُس في الﻤسﺘوى اﻷدنى ،وهﻜذا
ُ
فنﺤن نـ ُ
حسب ماهو مﻌﻠوم في أوساط ال ّ
شيولين ،ﺑاﻋﺘبار الﺘشي ،هناك ثالثة ُمسﺘوﻳاتٍ.
ّ
بﺮ َﻳيْن:
ولﻜن الشيولين
الﺤقيقي (دون اﻋﺘبار مﻤارسة الﺘشي) ﻳﻀ ّﻢ ُم َ
سﺘو َﻳيْن ُك َ
ّ
أحدهﻤا هو ال ّ
شيولين في ﺷﺮع الﻌالﻢ الـدنيوي )ﺷي دجيان فا،)shi jian Fa ،
واآلﺧﺮ هو ال ّ
الدنيوي (ﺷو ﺷي دجيان فاchu shi ،
شيولين في ﺷﺮع ما فوق الﻌالﻢ
ّ
شي دجيان فا" و"ال ّ
 .)jian Faهذا "ال ّ
شو ﺷي دجيان فا" هﻤا ﺷيئان ُمﺨﺘﻠﻔان
الدنيوي الﻠـّذان
الدنيوي والدّﺧول في الﻌالﻢ
ﺗﻤام االﺧﺘالف ﻋن الﺨـُﺮوج من الﻌالﻢ
ّ
ّ
ﻤارس
سان في الﻤﻌاﺑد ،هذان اﻷﺧيﺮان ﻳنﺘﻤيان إلى الﺼنف
ُ
ُﻤار َ
ﻳ َ
النظﺮي .نﺤ ُن نـ ُ
ّ
البشﺮي .ﺑﻤا أنـّﻪ ،أثناء مسار
الﺤقيقي لﻠجسﻢ
بﺮﻳَيْن لﻠﺘـّﺤوﻳﻞ
ال ُﻤ َ
سﺘوﻳَيْن ال ُﻜ َ
ّ
ّ
ال ّ
الدنيوي ،ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻄﻬيﺮ جسﻢ اإلنسان ﺑاسﺘﻤﺮار ،فﻌندما
شيولين داﺧﻞ ﺷﺮع الﻌالﻢ
ّ
ﻳبﻠـُغ الﻤﺮء أﻋﻠى حال ٍة في ﺷﺮع الﻌالﻢ الدنيوي ،ﻳﻜون الجسﻢ ﻗد ﺗ ّﻢ إﺑدالﻪ ﺗﻤامـًا
ﻋـﻠيا .ﺑينﻤا ال ّ
ﺑﻤادّة طاﻗيّة ُ
شيولين داﺧﻞ ﺷﺮع ما فوق الﻌالﻢ الدنيوي ،هو ﺗقﺮﻳبًا

ﻋـﻠيا ،أي ّ
ﺷيولين جسﻢ ﺑوذا ،جسﻢ مُﻜوّ ن من مادّة طاﻗيّة ُ
أن ك ّﻞ ﻗدرات وﺧوارق
سﺘو َﻳيْن ال ُﻜبﺮﻳَيْن.
القونق سﺘﺘﻜوّ ن حينﻬا من جدﻳدٍ .نﺤ ُن نﻬدِفُ إلى َهذﻳْن ال ُﻤ َ
نﺤ ُن نﻬﺘ ّﻢ ﺑالﻌالﻗة الﻤﺼيﺮﻳّة ،ﺑﻤا أنﻜﻢ جالسون هنا ،ﻳُﻤﻜنني أن أﻗو َم ﺑﻬذﻩ الﻌﻤﻠيّة
ُ
اﻷلﻔي ﺷﺨص ،أسﺘﻄيـ ُع أن أفﻌﻞ ذلك أﻳﻀـًا
نﺤن حاليّـا نزﻳدُ ﻋﻠى
من أجﻠﻜﻢ جﻤيﻌًا.
ْ
أكبﺮ ،حﺘى أكﺜﺮ من ﻋشﺮة آالف ﺷﺨص .ﻳﻌني
إن كنﺘﻢ ﻋدﻳد اآلالف أو حﺘى ﻋددا ً َ
أنﻜﻢ لسﺘﻢ في حاج ٍة إلى مﻤارسة الﻤسﺘوى اﻷدنى .ﺑﻌد ﺗﻄﻬيﺮ جسدكﻢ ،ومع دف ِﻌ ُﻜﻢ
إلى اﻷمام ،سوف أﻋﻄيﻜﻢ ﺑﺮنام َج ﺷيولين كامالً ،لﻜي أم ّﻜـنﻜﻢ من الﺘﻌﻬّد
ّ
ﻳقﺘﺼﺮ ﻋﻠى الﺘالميذ
ولﻜن هذا
مسﺘوى ﻋال منذ البداﻳة.
والﻤﻤارسة ُمباﺷﺮة ًﻋﻠى
ُ
ً
الذﻳن أﺗوْ ا لﻠﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة حقـّا ،جﻠوسﻜﻢ هنا ال ﻳﻌني ﺑال ّ
ﻀﺮورة أنﻜﻢ مﻤارسون.
حالﻤا ﺗﺘﻐيّﺮ أفﻜاركﻢ ُكـﻠيّـا ،سوف نقوم ﺑذلك ال ّ
شيء ،وليس فقط هذﻩ اﻷﺷياء،
ُ
نﺤن هنا ال نﺘﺤدّث ﻋن الﻤداواة ،ولﻜن نﺘﺤدّث ﻋن
سﺘﻔﻬﻤون الحقـًا ماذا أﻋﻄيْﺘﻜﻢ.
ﺗﻄﻬيﺮ كامﻞ لجسﻢ الﻤﻤارسينِ ،لجﻌْـﻠﻬﻢ ﻗادرﻳن ﻋﻠى الﻤﻤارسة .ﺑجسﻢ مﺮﻳض ال
ب منـ ّي ال ُﻤداواة ،وفي ك ّﻞ
ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أﺑدًا ﺗنﻤية القونق ،إذن ،فال ﻳﺄ ِ
ت أحد ليﻄﻠـ ُ َ
ئيسي من ﻗيامي ﺑـ"ﺷو ﺷان
الﺮ
الﺤاالت ،أنا ال أفﻌ ُﻞ هذا النـّوع من اﻷﺷياء .الﻬدف ّ
ّ
( "chu shan ،الﺨﺮوج من الجبﻞ،من االﻋﺘﻜاف) هو هداﻳة الناس إلى الﻤسﺘوى
اﻷﻋﻠى ،هداﻳﺘﻬﻢ حقـّا إلى الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى.

ﺗوجد ﺷﺮائع ُمﺨﺘﻠﻔة في مسﺘوﻳات مﺨﺘﻠﻔة
في الﻤاضي ،كان الﻌدﻳد من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳﺘﺤدّثون ﻋن ﺗشيﻜونق هذا
والﻌﻠوي .ك ّﻞ هذا هو "ﺗشي" ،ك ّﻞ
الﻤسﺘوى أو ذاكَ  ،الﺘشيﻜونق اﻷوّ لي ،اﻷوسط
ّ
هذا ﻳنﺘﻤي إلى مسﺘوى مﻤارسة الﺘشي ،وﻳنقسﻢ ﺑدورﻩ إلى مﺮحﻠة أوّ ليّة ،وُ سﻄى
و ُ
ﻋـﻠيا .ﺑالنسبة ﻷﺷياء الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى حقـّا ،ما ﻳُقاﺑﻠﻬا في أذهان ﻋد ٍد كبيﺮ من
مﻤارسي الﺘشيﻜونق ﻋندنا هو مساحة ﺑيﻀاء وفارغة ،إنـّﻬﻢ ﻳجﻬﻠونﻬا ﺗﻤامـًا .من
اآلن فﺼاﻋدًا جﻤيـع ما سنﻌﺮ ُ
ضﻪُ ﻳنﺘﻤي إلى ﺷﺮع الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى .وﺑاإلضافة إلى
ذلك ،أنا أرﻳدُ أن أﻋيدَ لﻠ ّ
شيولين اﻋﺘبارﻩ وسُﻤﻌﺘﻪ .أثناء ُمﺤاضﺮاﺗي ،سﺄﺗﺤدّث ﻋن
الظواهﺮالسﻠبيّة في أوساط ال ّ
شيولين ،كيﻔيّة اﻋﺘبار و ُمﻌالجة مﺜﻞ هذﻩ الظواهﺮ،
سﺄﺗﺤدّث ﻋن ك ّﻞ ذلك ؛ وﺑاإلضافة إلى ذلك ،ﺗبﻠيـغ الﻄﺮﻳقة والدّﻋوة إلى ال ّ
شﺮع ﻋﻠى
ﻳﻤس ميادﻳن ومسائﻞ جﻤّة ،ﺑﻞ وﺷائﻜة و ُمﻌقـ ّدة جدّا،
الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ،هذا
ّ
سﺄﺗﺤدّث ﻋن هذا أﻳ ً
ﻀا ؛ الواردات اآلﺗية من الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ،والﺘي ﺗـُشوّ ش ُمجﺘﻤع
شيولين ،سﺄﺗﺤدّث أﻳ ً
صة أوساط ال ّ
النـّاس الﻌادﻳّين ،وﺧا ّ
ﻀا ﻋن هذا ،سﺄسوّ ي جذرﻳّا
هذﻩ الﻤسائﻞ من أجﻞ ﺗالميذنا .إذا لﻢ ﺗـُسوّ هذﻩ الﻤسائﻞ ،لن ﺗسﺘﻄيﻌوا الﻤﻤارسة.
ِلﺘسوﻳة هذﻩ الﻤسائﻞ جذرﻳّا ،ﻳجبُ أن نﻌﺘبﺮكﻢ مﻤارسين حقيقيّين ،في هذﻩ الﺤالة
الﺘﺼﺮف .طبﻌـًا ،لﻜي نـُﻐي َّﺮ افﻜاركﻢ منذ البداﻳة ،هذا ليس سﻬالً ،طيﻠة
فقط ﻳﻤﻜننا
ّ
اسﺘﻤاﻋﻜﻢ لﻠ ُﻤﺤاضﺮات ،سﺘـُﻐيّﺮون ﺷيئًا فشيئًا أفﻜاركﻢ ،آ ُمــ ُﻞ أن ﻳسﺘﻤ َع الجﻤيـ ُع

ﺑانﺘباﻩّ .
إن ﺗبﻠيﻐي لﻠﻄﺮﻳقة ُمﺨﺘﻠف ﻋن ﺗبﻠيـغ اآلﺧﺮﻳن .البﻌض ﻳُبﻠـّﻐون الﻄﺮﻳقة،
ﻳقولون رؤوس أﻗالم ﻋن النظﺮﻳّة والﻄﺮﻳقة ،ث ّﻢ ﻳﺘﻠقـّى الﺘـّالميذ البﺮامج ،ﻳﺘﻌﻠـّﻤون
مجﻤوﻋة من الﺤﺮكات والﻔنـيّات ،وهذا ك ّﻞ ما في اﻷمﺮّ .
إن الناس مُﺘﻌوّ دون ﻋﻠى
هذﻩ الﻜيﻔيّة في ﺗبﻠيـغ الﻄﺮﻳقة.
الﺤقيقي لﻠﻄﺮﻳقة ﻳﺘﻄﻠبُ الدّﻋوة إلى ال ّ
شﺮع وﺗﻌﻠيﻢ الﻄﺮﻳق .طيﻠة
الﺘبﻠيـغ
ّ
ُمﺤاضﺮاﺗي الﻌشﺮ ،سﺄﺗناول ك ّﻞ ﻗوانين الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ،حينﻬا ﺗﺼبﺤون ﻗادرﻳن
ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ؛ ﺑدون ذلك لن ﺗقدروا أﺑدًا ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .ك ّﻞ ما
ﻳبﻠـّﻐﻪ اآلﺧﺮون ﻳﺘﻌﻠـّق ﺑﻤﻌالجة اﻷمﺮاض و الﺤﻔاظ ﻋﻠى ال ّ
ﺼﺤة ،أنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون أن
ﺗﺘﻌﻬّدوا أنﻔسﻜﻢ نﺤو الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ،وليس لﻜﻢ ﺷﺮع الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ِليَقودَ
ﺧـُﻄاكﻢ ،فال ﺗسﺘﻄيﻌون إذن أن ﺗﺘﻌﻬّدوا أنﻔسﻜﻢ .وكﺄنﻜﻢ ﻋند االنﻄالق إلى الﻤدرسة
ﺗﺄﺧذون كﺘب الﻤدارس اإلﺑﺘدائية لﺘدرسوا ﺑﻬا في الجامﻌة ،سﺘظﻠـ ّون دائ ًﻤا ﺗالميذ
كﺜيﺮا من الﻄﺮق ،هذﻩ أو ﺗﻠكَ  ،لدﻳﻬﻢ
مدرسة اﺑﺘدائيّة .البﻌض ﻳظنـّون أنﻬﻢ ﺗﻌﻠـّﻤوا
ً
ّ
ولﻜن القونق ﻋندهﻢ لﻢ ﻳﺘﻄوّ ر .هﻢ
ُكو ٌم من ﺷﻬادات ﺧﺘﻢ الدّروس الﺘﻜوﻳنيّة،
ﻳظنـّون ّ
الﺤقيقي لﻠﺘشيﻜونق ،كالّ،
أن ﺗﻠك الﻄـّﺮق ﺗـُﻤﺜـّـﻞ ك ّﻞ الﺘشيﻜونق والﻤﻌنى
ّ
هذﻩ ليست سوى أﺷياء سﻄﺤيّة ،من أدنى ُمسﺘوىّ .
إن الﺘشيﻜونق ال ﻳﺘوﻗّفُ ﻋند
ذلك الﺤدّ ،ﺑﻞ هوال ّ
الﺮوح والجسد) ،إنـّﻬا أﺷياء غنيّة ،ﻋظيﻤة،
شيولين (ﺗﻌﻬّد ّ
دﻗيقة ،وﻋﻤيقة ،ث ّﻢ إنﻪ في ُمﺨﺘﻠف الﻤسﺘوﻳات ﺗـُوجد ُمﺨﺘﻠف ال ّ
شﺮائع ،فﻬو إذن
فاﻷمﺮ
كﺜيﺮا من الﻄـّﺮق،
ليس ما نﻌﺮفﻪ حاليّا ﻋن الﺘشيﻜونق ،حﺘـّى ولو ﺗﻌﻠـّﻤﺘﻢ
ُ
ً
سواءِ .لنﻀﺮبْ مﺜالً  :أنت درستَ ﺑﻜـُﺘب الﻤدرسة اإلﺑﺘدائيّة النقﻠﺘﺮا ،لﻠوالﻳات
ال ُﻤﺘﺤدة ،لﻠياﺑان ،لﻠ ّ
ﺼين ،ولﻜنك ﺗبقى دائ ًﻤا ﺗﻠﻤيذ مدرسة اﺑﺘدائيّة .ﺑﻞ ﻋﻠى الﻌﻜس،
ﺧﻄﺮا
مﻌارف الﻤسﺘوى ال ُﻤﺘدنـّي ،كﻠـّﻤا ﺗﻌﻠـّﻤﺘوها أكﺜﺮ وﺗشبّﻌﺘﻢ ﺑﻬا ،كﻠـّﻤا كانت
ً
ﻋﻠيﻜﻢ ،جسﻤﻜﻢ اآلن ﻳُوجدُ في حالة فوضى.
ُ
أودّ أﻳ ً
نﺤن نﺘﻌﻬّد ونـُﻤارس ،ﻳجبُ أن نـُبﻠـّغ َ الﻄﺮﻳقة
ﻀا أن أؤ ّكدَ ﻋﻠى مسﺄلةٍ،
وندﻋو إلى ال ّ
شﺮع .ﺑﻌض ُرهبان الﻤﻌبد ،ﺧـُﺼوصا رهبان مدرسة
"الدهاﻳانا( "dhyâna ،ﺗشان زون) سيﻜون لدﻳﻬﻢ رﺑّﻤا رأي ُمﺨﺘﻠف .حالﻤا
ﻳسﻤﻌون حدﻳﺜـًا ﻋن ﺗبﻠيـغ ال ّ
شﺮع ،فﻬﻢ ال ﻳﺤبـّذون هذا .لﻤاذا ؟ مدرسة الدّهاﻳانا
ﺗﻌﺘقدُ ما ﻳﻠي ":لﻢ ﻳﻌُ ْد مﻤﻜنـًا لﻬذا ال ّ
شﺮع أن ﻳُبَـﻠـّغ ،إن ﺗ ّﻢ ﺗبﻠيﻐﻪ ،فﻬو لﻢ ﻳﻌُد
لﻜي ﻳُبَـﻠـّغ َ ،ال ّ
ﻋا ،ولﻢ ﻳبقَ هناك ﺷﺮ ٌ
ﺷﺮ ً
شﺮع ﻳجبُ أن ﻳُﻔ َﻬ َﻢ ﺑالقﻠب ".لذلك ،في
ع ْ
أي ﺷﺮع في هذﻩ الﻤدرسة .في مدرسة الدّهاﻳانا ،ﺑﻠـّغ
أﻳّامنا هذﻩ ،ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳُبَـﻠـّغ َ ّ
"ﺑودهيدارما" أﺷياءًا اﻋﺘﻤادًا ﻋﻠى جُﻤﻠ ٍة ﻗالﻬا "ساكياموني،"sâkyamuni ،
ﻗال ساكياموني" :ليس هناك ﺷﺮ ٌ
ع ُمﻄﻠق( ".فا وو دﻳنق فا.)Fa wu ding Fa،
ُ
نﺤن
لقد أسّس ﺑودهيدارما مدرسة الدّهاﻳانا ُمﻌﺘﻤدًا ﻋﻠى هذﻩ الجُﻤﻠة لساكياموني.
نقول ّ
أن هذﻩ الﺘـّﻌاليﻢ ﺗـُساوي الوُ لوج في ﻗﺮن ثوْ ر .لﻤاذا هذا الﺘشبيﻪ ؟ ﻋندما ﺑدأ
ﺑودهيدارما ﻳدﺧ ُﻞ في القﺮن ،وجدﻩُ ُمﺘـّسﻌًا ﺑﻤا فيﻪ الﻜﻔاﻳة ؛ ﺑالنسبة لﻠ ُﻤﻌﻠـّﻢ الﺜاني،

ُ
كﺜيﺮا ؛ الﺜالث دﺧﻞ فيﻪ ﺑشيءٍ من الجُﻬد ؛ أمّا مع ال ُﻤﻌﻠـّﻢ
القﺮن ُمـﺘـّسﻌًا
لﻢ ﻳﻌُ ْد
ً
ُ
القﺮن ضيّقـًا فﻌالً ؛ الﺨامس لﻢ ﻳج ْد لﻪُ مﻜانـًا ﺗقﺮﻳبـًا ؛ أمّا الﻤﻌﻠـّﻢ
الﺮاﺑـع فقد كان
ّ
السّادس "هوﻳنانق ،"Huineng ،والذي كان ﻗد ﺑﻠغ حدّ القﺮن ،فﻠﻢ ﻳسﺘﻄعْ
ﺗﻄﺮ ْح أسئﻠة ً ﻋﻠى
الولوج فيﻪ .لو أردت اليو َم أن ﺗﺘﻌﻠـ ّ َﻢ ﺷﺮع مدرسة الدّهاﻳانا ،فال َ
سيسﺘدﻳﺮ وﻳُﻌﻄيك ضﺮﺑة ً ﺑالﻌﺼا ﻋﻠى رأسكَ ،
الﻤﻌﻠﻢ ،لو صادف وطﺮحتَ سؤاالً،
ُ
ﺗﻄﺮ َح أسئﻠة ً،
ﻳُسﻤّون هذا" :اليقظة ﺑواسﻄة الﻌﺼا" هذا ﻳﻌني أنـّﻪ ﻳجبُ ﻋﻠيك أالّ َ
ﻳجبُ أن ﺗﺘيقظ َﺑنﻔسكَ  .سﺘقو ُل في داﺧﻠك" :إن أنا أﺗي ُ
ْت ،فألنني ال أﻋﺮفُ ﺷيئاً،
وأﺑﺼﺮ ماذا ؟ كيف ﺗﻀﺮﺑني ﺑالﻌﺼا ؟" ذلك ﻷنﻬﻢ ﻗد ﺑﻠﻐوا الﺤدّ اﻷﻗﺼى لقﺮن
أﺗيقظ
ُ
الﺜور ولﻢ ﻳبقَ لﻬﻢ ما ﻳﻀيﻔون .ﻗد ﺗنبّﺄ ﺑودهيدارما رغﻢ ذلك ّ
ﺑﺄن ﺗﻠقين الﻤﻌﺮفة في
ﻳسﺘﻤﺮ سوى إلى حدود ال ُﻤﻌﻠـّﻢ السّادس ،وأنـّﻪ فيﻤا ﺑﻌدُ ،لن ﻳسﺘقي َﻢ
مدرسﺘﻪ لن
ّ
ﻳﺼﺮون
مﺮت اآلن مئات السّـنين ،ولﻜن ال ﻳزا ُل هناك اليوم أناس
ّ
اﻷمﺮ .وها ﻗد ّ
ُ
الﺤقيقي لﻬذﻩ الجُﻤﻠة الﺘي
ﻋﻠى الﺤﻔاظ ﻋﻠى نظﺮﻳّة مدرسة الدّهاﻳانا .ماهو الﻤﻌنى
ّ
ﻗالﻬا ساكياموني" :ليس هناك ﺷﺮع ُمﻄﻠق" ؟ لقد كان ساكياموني ﻳُوجد في
مسﺘوى "ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا("Tathagata ،روالي  ،)Rulai،وﻋﻠى إثﺮﻩ لﻢ ﻳﺘو ّ
صـﻞ
الﺮهبان إلى فﻬﻢ الدرجة الﺘي ﺑﻠﻐﻬا ،وال أفﻜارﻩُ وال حﺘى حالﺘﻪُ النﻔسية والذهنية،
شﺮع ومﻀﻤون رسالﺘﻪ .والذي حدث ﺑﻌد ذلك ّ
الﺤقيقي لﺘبﻠيﻐﻪ لﻠ ّ
أن الذﻳن
وال الﻤﻌنى
ّ
ﺧـﻠﻔوا الﻤﻌﻠـّﻢ أوّ لوا أﻗوالﻪ ﺑشﺘى الﻄـّﺮق وكيﻔﻤا اﺗـّﻔق ،وظنـّوا أن "ليس هناك
ﺷﺮع ُمﻄﻠق" ﺗﻌني  :ال ﺗـُﻠقـ ّـنوا الشﺮع ،إذا لـُقـّن ال ّ
شﺮع فﻬو لﻢ ﻳﻌد ﺷﺮ ً
ﻋا .في
الﺤقيقي .ﺑﻌد ﻳقظﺘﻪ وإطالق القونق لدﻳﻪ (كاي
الواﻗع ،ليس ذلك هو الﻤﻌنى
ّ
ﻗونق )kai gong ،ﺗﺤت ﺷجﺮة "ﺑودهي ،"Bodhi ،لﻢ ﻳ ُﻜن ساكياموني ﻗد وصﻞ
ﺑﻌدُ إلى درجة "ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا" .طيﻠة الـ 49سنة ً الﺘي ﻗ ّ
ﻀاها في ﺗبﻠيـغ ال ّ
شﺮع ،ﺗواصﻞ
ارﺗقاؤﻩ في الدّرجات .كان ﻋند كﻞ درجة جدﻳدة ﻳﺤقـّقﻬا ﻳُدرك أن الشﺮع الذي كان
ﺑﺼدد ﺗبﻠيﻐﻪ غيﺮ صﺤيح .ثﻢ ﻋندما ﻳﺮﻗى إلى درجة أﻋﻠى ﻳﺘﺄكـّد لدﻳﻪ مجدّدًا أن
الشﺮع الذي كان ﻳدﻋو إليﻪ هو أﻳ ً
ﻀا غيﺮ صﺤيـح .وهﻜذا كان اﻷمﺮل ُﻤدّة  49سنةٍ،
لﻢ ﻳنقﻄع ﺧاللﻬا ﻋن االرﺗﻔاع في الﻤقامات ،وفي ك ّﻞ مقام ﻳﺘيقـّن ّ
أن ال ّ
ع الذي
شﺮ َ
الﻤﻌﺮفي .وﺑاإلضافة إلى ذلك،
دﻋا إليﻪ في السّاﺑق كان ُمﺘدنـّيًا جدّا ﻋﻠى الﻤسﺘوى
ّ
شﺮع) في ذلك الﻤسﺘوىّ ،
كان ﻳﻜﺘشفُ ّ
مسﺘوى هو ﺗج ّﻞ لﻠـ"فـا" (ال ّ
وأن
أن ﺷﺮع ك ّﻞ
ً
مسﺘوى لﻪُ ﺷﺮﻋﻪُ
ّ
ولﻜن جﻤﻠة هذﻩ ال ّ
ّ
شﺮائع ال ﺗﻤﺜـّـﻞ الﺤقيقة ال ُﻤﻄﻠقة
الﺨاص،
ك ّﻞ
ً
ّ
الﺨاص ﺑالﻜون من ﺗشﺮﻳـع ُمسﺘوى
سﺘوى أﻋﻠى هو أﻗﺮب لﻠﻄبـع
لﻠﻜون .وﺗشﺮﻳـع ُم
ً
أدنى .لذلك ﻗال" :ليس هناك ﺷﺮع ُمﻄﻠق".
في النـّﻬاﻳة ،ﻗال ساكياموني أﻳ ً
ﻀا ما ﻳﻠي" :لﻢ أد ُ
أي ﺷﺮع في حياﺗي" ،لذلك
ع إلى ّ
ّ
ﺗظن مدرسة الدّهاﻳانا أنﻪ ال ﻳُوجد ﺷﺮع ﻳُدﻋى إليﻪ .أثناء سنواﺗﻪ اﻷﺧيﺮة ،ﺑﻠغ
ساكياموني مسﺘوى ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا ،لﻤاذا ﻗال أنﻪ لﻢ ﻳد ُ
أي مسﺄلة
أي ﺷﺮع ؟ ﻋن ّ
ع إلى ّ
"حﺘى وﺑﻌد أن ﺑﻠﻐت درجة ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا،
ﻳقﺼدُ ﻗول:
كان ﻳﺘﺤدّث في الﺤقيقة ؟ كان ِ
ّ
أر ﺑﻌدُ الﺤقيقة النـّﻬائيّة وال ّ
شﺮع ال ُﻤﻄﻠق لﻠﻜون ".لذلك كان ﻳقول ﻷﺗباﻋﻪ
فإنني لﻢ َ

أالّ ﻳﻌﺘبﺮوا أﻗوالﻪ حقيقة ُمﻄﻠقة ثاﺑﺘة ،ﺑﻐاﻳة أالّ ﻳﺘﺤدّدَ الناس ﺑﺤُدود مسﺘوى
ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا أو أدنى منﻪ ؛ مﻤّا كان سيﺤول دون ﺑﻠوغﻬﻢ درجة أﻋﻠى .لﻢ ﻳﻔﻬﻢ
ﺤقيقي لﺘﻠك الجُﻤﻠة ،فاﻋﺘقد الناس إذن ّ
أن ال ّ
شﺮع ﻋندما ﻳق ُع
الالّحقون الﻤﻌنى ال
ّ
اﻷمﺮ ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة .في
ﺗنزﻳﻠﻪ منزل الﻌبارات ،ﻳﻔ ِقدُ صﻔﺘﻪُ كشﺮع ،لقد فﻬﻤوا
َ
الواﻗع ،لقد كان ساكياموني ﻳقول" :ﺗـُوجد ﺷﺮائع ُمﺨﺘﻠﻔة في ُمسﺘوﻳات ُمﺨﺘﻠﻔة،".
ﺷﺮع ك ّﻞ مسﺘوى ليس الﺤقيقة ال ُﻤﻄﻠقة لﻠﻜون ،ول ّ
سﺘوى ُمﻌيّن ﻳقو ُم
ﻜن ﺷﺮع ُم
ً
ﺑدور ال ُﻤﺮﺷد في ذلك الﻤسﺘوى ".في الﺤقيقة ،كان ذلك هو القانون الذي أفﺼح
ﻋنﻪ.
ُﺼﺮون ﻋﻠى
في الﻤاضي ،كان كﺜيﺮ من الناس ،وﺧـُﺼوصًا من مدرسة الدّهاﻳانا ﻳ ّ
الﺮؤﻳة ال ُﻤوغﻠيْن في الﺨﻄإ .إن لﻢ نـُﻌﻠـّﻤﻜﻢ ،كيف ﻳُﻤﻜن ﺗوجيﻪ
هذا الﻤوﻗف وهذﻩ ّ
مﻤارسﺘﻜﻢ ؟ كيف سﺘقومون ﺑﻤﻤارسﺘﻜﻢ ؟ كيف سﺘﺘﻌﻬّدون وﺗـُﻤارسون ؟ في الدّﻳانة
البوذﻳّة ،ﺗـُوجد كﺜيﺮ من الﺤﻜاﻳات البوذﻳّة ،رﺑّﻤا ﻗﺮأها البﻌضُ  ،وهي ﺗﺮوي ّ
أن
أﺷﺨاصًا لﻤّا وصﻠوا إلى الﻌوالﻢ السّﻤاوﻳّة ،اكﺘشﻔـُوا ّ
أن "سوطﺮا"soutra ،
اﻷلﻤاس هناك ليست لﻬا نﻔس حُﺮوف وال نﻔس مﻌاني ﺗﻠك الﺘي ﺗـُوجد في اﻷرض.
َ
ﺗﻜون ُمﺨﺘﻠﻔة ﻋن ﺗﻠك الﺘي ﺗوجد في ﻋالﻢ الناس
كيف لـ"سوطﺮا اﻷلﻤاس" هذﻩ أن
ّ
النص ال ُﻤقدّس) في ﻋالﻢ السّﻌادة الﺘـامّة
الﻌادﻳّين ؟ هناك من ﻳقول :السّوطﺮا (س َُور
ﺑالﻤﺮة ،إنﻬا ليست نﻔس ال ّ
شيء ،ال فقط الﺤﺮوف ليست نﻔسﻬا،
ﻌﺮفُ
ّ
ﺗـ ُﺼبـ ُح ال ﺗـ ُ َ
ّ
ولﻜن ال ُﻤﺤﺘوى أﻳ ً
أي ﺷبﻪٍ ،ك ّﻞ ﺷيءٍ ُمﺨﺘﻠف ".في
ﻀا والﻤﻌنى ...،ليس هناك ّ
الواﻗع ،في مسﺘوﻳات ُمﺨﺘﻠﻔة ،نﻔس ال ّ
ﺗﻐي ّّرات وأﺷﻜا َل ﺗج ّﻞ ُمﺨﺘﻠﻔةٍ.
شﺮع ﻳشﻬدُ ّ
ﺑالنسبة لﻠﻤﻤارسين ،ﻳقوم ال ّ
شﺮع ﺑدور ال ُﻤﺮﺷد ﺑﺼﻔ ٍة ُمﺨﺘﻠﻔة حسب اﺧﺘالف
ال ُﻤسﺘوﻳات.
ﻳﻌﻠﻢ الجﻤيـ ُع أنﻪ في البوذﻳّة ،ﻳُوجد كﺘاب ﻳُسﻤّى "ال ّ
سـﻔﺮ إلى ﻋالﻢ السّﻌادة الﺘامّة
الﺮهبان ،وصﻠت روحﻪ
في الﻐﺮب" ،ﻳُﺮوى في هذا الﻜﺘاب أنﻪ أثناء ﺗﺄمّـﻞ أحد ّ
اﻷصﻠيّة "ﻳوانشان  "yuanshen،إلى ﻋالﻢ السّﻌادة الﺘامّة ،ول ُﻤدّة ﻳوم ،رأى هناك
ﻋدّة مشاهد ،ث ّﻢ ﻋندما ﻋاد إلى اﻷرض ،وجد ّ
أن ّ
ست سنين كامﻠة ﻗد انق َ
ﻀ ْت .هﻞ
الﺤقيقي .لﻤاذا ؟ ّ
ّ
ﻷن
ولﻜن ما رآﻩُ لﻢ ﻳ ُﻜ ْن الشﻜﻞ
رأى ﺗﻠك اﻷﺷياء أم ال ؟ لقد رآها،
ّ
مسﺘواﻩُ لﻢ ﻳ ُﻜ ْن ﻋاليًا ﺑﻤا فيﻪ الﻜﻔاﻳة ،ما رآﻩ هو ﺗج ّﻞ من ﺗجﻠـّيات ﺷﺮع ﺑوذا الذي
ﺧوّ لﻪ لﻪ مقامﻪ .ﺑﻤا ّ
أن ﻋالـ َ ًﻤا من ذلك القبيﻞ هو ﺑبساطة ﺗج ّﻞ من ﺗجﻠـّيات ﺗﻜوّ ن الـ
الﺤقيقي .أﻗو ُل ّ
"فا ،"Fa،فﻬو لﻢ ﻳ ُﻜ ْن ﻳسﺘﻄيـ ُع ُرؤﻳة ال ّ
أن "ليس هناك ﺷﺮع
شﻜﻞ
ّ
ُمﻄﻠق" ﻳجبُ فﻬ ُﻤﻬا ﺑﺘﻠك الﻄﺮﻳقة.

الﺤق ،الﺮحﻤة ،الﺼبﺮ "جﻬان ﺷان رانzhen shan ،

 "renهوالﻤقياس الوحيد لﺘقييﻢ ما إذا كان اإلنسان جيّدًا
أم سيّئًا
في الدّﻳانة البوذﻳّة ،ﻳﺘﺤدّث الناس منذ القدﻳﻢ ﻋن "فو فـا( "Fo Fa ،ﺷﺮع ﺑوذا).
ﻳﺮى البﻌض ّ
أن ال ّ
شﺮع الذي دﻋت إليﻪ الدّﻳانة البوذﻳّة ﻳُﻤﺜـّـﻞ ك ّﻞ ﺷﺮع ﺑوذا ،في
شﺮع الذي دﻋا إليﻪ ﺑوذا منذ  2500سنة ،لﻢ ﻳﻜـ ُ ْن ﻳﺘوجّﻪ إالّ
الواﻗع ،اﻷمﺮ غيﺮ ذلك .ال ّ
ﻷناس ﻋادﻳّين ذوُ و ُمسﺘوى ُم ّ
البدائي،
ﺘدن جدّا ،كانوا ﻗد فارﻗوا لﺘوّ هﻢ حياة ال ُﻤجﺘﻤع
ّ
ﻋقﻠيّاﺗﻬﻢ ﺑسيﻄة جدّا ؛ لقد ﺗﺤدّث ساكياموني ﻋن فﺘﺮة نﻬاﻳة ال ّ
شﺮع ،إنﻪ هذا الزمن
ﺑالذاتّ ،
ُﻤارس ُمﻌﺘﻤدًا ﻋﻠى هذا ال ّ
شﺮع.
الﺤالي لﻢ ﻳﻌُ ْد ﺑإمﻜانﻪ أن ﻳﺘﻌ ّﻬدَ وﻳ
إن اإلنسان
َ
ّ
في فﺘﺮة نﻬاﻳة ال ّ
حﺘى ﻋﻠى ُرهبان الﻤﻌبد أن ﻳﺘو ّ
شﺮع ،من ال ّ
صﻠوا إلى
ﺼﻌب كﺜيﺮا
ّ
ﺧالص أنﻔسﻬﻢ ،فﻀالً ﻋن ﺗﺤقيق ﺧالص اآلﺧﺮﻳن .لقد كان ساكياموني ﻳُبﻠـّغ ال ّ
شﺮع
مع ُمﺮاﻋاة وضﻌيّة ﻋﺼﺮﻩ ،لﻢ ﻳُبﻠـّغ ْ ك ّﻞ ما كان ﻳﻌﺮفﻪ ﻋن ﺷﺮع ﺑوذا في الﻤسﺘوى
الذي كان ﻳُوجد فيﻪ ،لﻢ ﻳﻜـُن ُمﻤﻜنـًا اإلﺑقاء ﻋﻠى ذلك ال ّ
شﺮع دون إدﺧال ﺗﻐييﺮ ﻋﻠيﻪ.
لقد ﺗﻄوّ ر ال ُﻤجﺘﻤع ،وأصبح ﺗﻔﻜيﺮ اإلنسانيّة أﻳ ً
فﺄكﺜﺮ ،لذلك ليس من
ﻀا ُمﻌقـّدًا أكﺜﺮ
َ
السّﻬﻞ ﻋﻠى الناس أن ﻳُواصﻠوا الﺘﻌﻬّد ﺑﺘﻠك الﻄﺮﻳقةّ .
إن ال ّ
شﺮع في الدّﻳانة البوذﻳّة ال
ﻀ ّﻢ ك ّﻞ ﺷﺮع ﺑوذا ،إنﻪ فقط جُزء صﻐيﺮ جدّا من ﺷﺮع ﺑوذا .هناك أﻳ ً
ﻳُﻤﻜن أن ﻳ ُ
ﻀا
ﺷﺮائع ُكبﺮى ﻋدﻳدة من مدرسة ﺑوذا ﺗـُـ َبﻠـ ّ ُغ لﻠناس،أو ﺗـُﻠـَقـ ّ ُن لﺘﻠﻤيذ واحد ﻋبﺮ
اﻷجيال .ال ُﻤسﺘوﻳات والﻌوالﻢ ال ُﻤﺨﺘﻠﻔة ﺗوافقﻬا ﺷﺮائع ُمﺨﺘﻠﻔة ،هذﻩ ال ّ
شﺮائع هي
ﺗجﻠـّيات ُمﺨﺘﻠﻔة لشﺮع ﺑوذا في ُمﺨﺘﻠف الﻌوالﻢ و ُمﺨﺘﻠف ال ُﻤسﺘوﻳات .لقد ﻗال
ساكياموني أﻳ ً
لﻜي ﻳُﺼب َح الﻤﺮ ُء ﺑوذا (فو ،)Fo ،هناك أرﺑﻌة وثﻤانون
ﻀا أنﻪ
ْ
ألف "فامان( "Famen ،ﺑاب ﺷﺮع) ،ﺑينﻤا في الﻤدرسة البوذﻳّة ال ﻳُوجد سوى
مدرسة الدهاﻳانا ،مدرسة اﻷرض النـقيّة ،مدرسة "ﺗيان ﺗاي ،"Tian tai ،مدرسة
"هواﻳان ،"Hua yan ،الﻤدرسة الباطنيّة ،الخ ...ﻗﺮاﺑة ﻋشﺮة فامان ال ﺗـُﺤوْ ص ُﻞ
كامﻞ ﺷﺮع ﺑوذا .ساكياموني نﻔسﻪ لﻢ ﻳُبﻠـّغ ْ كام َﻞ ﺷﺮﻋﻪ ،لﻢ ﻳُـبﻠـّغ ْ سوى جُزءٍ من
ﺷﺮﻋﻪ ﻷﺑناء زمنﻪ ،حسب إمﻜانيّات فﻬﻤﻬﻢ.
اﻷساسي جﻬان ﺷان ران:
إذن ،ما هو "فو فـا" (ﺷﺮع ﺑوذا) ؟ في الﻜون ،الﻄبـع
ّ
الﺤ ّ
الﺮحﻤة ،ال ّ
ﺼبﺮ ؛ هو الﺘجﻠـّي اﻷﻋﻠى لشﺮع ﺑوذا ،هو لـُبّ ﺷﺮع ﺑوذا .ﺷﺮع
قّ ،
ﺑوذا في ُمﺨﺘﻠف ال ُﻤسﺘوﻳات لﻪُ أﺷﻜال ﺗج ّﻞ ُمﺨﺘﻠﻔة ،إنﻪ ﻳﻀﻄﻠ ُع ﺑدور الدليﻞ وك ّﻞ
مﺮة ﻳﺨﺘﻠف الدّور ﺑاﺧﺘالف ال ُﻤسﺘوى ،كﻠﻤا كان ال ُﻤسﺘوى ُمﺘدنـّيًا ،كﻠـّﻤا كان ﺗجﻠـّيﻪ
ّ
ّ
الﺮحﻤة ،ال ّ
ذرات الﻬواء ،في الﺤجﺮ ،في
ُمﻌقـّدًا .ﻳُوجد هذا الﻄبـع:
ﺼبﺮ في ّ
الﺤقّ ،
البشﺮي ،في ك ّﻞ الﻤوادّ .كان القدماء
الﺨشب ،في الﺘﺮاب ،في الﻤﻌدن ،في الجسﻢ
ّ
ﻳقولون ّ
أن الﻌناصﺮ الﺨﻤسة (وو سينغ :)wuxing ،الﻤﻌدن ،الﺨشب ،الﻤاء،
النار ،الﺘﺮاب ؛ ﺗـُﻜوّ ن ك ّﻞ الﻌشﺮة آالف ﺷيء والﻌشﺮة آالف كائن في الﻜون ،وهي
ﻀا ﺗﺤﻤ ُﻞ هذا الﻄبـع جﻬان ﺷان رانّ .
أﻳ ً
مسﺘوى ُمﻌيّن ،ال
إن مﻤارسًا ﻗد وص َﻞ إلى
ً

ﻳﻌﺮف سوى الﺘجﻠـّي الﻤﺤسوس لشﺮع ﺑوذا في ذلك ال ُﻤسﺘوى ﺑالذات،
ﻳُﻤﻜنﻪ أن
َ
وذلك ﻳُﻤﺜـّـﻞ مﺮﺗبة الﻜﻤال ﻋندﻩُ (ﻗوو واي )guo wei ،ومسﺘوى ال ّ
شيولين لدﻳﻪ.
ﻀا ّ
إذا أردنا أن نشﺮح ﺷﺮحًا ُمسﺘﻔي ً
فإن ال ّ
شﺮع واسع جدّا .إذا أردنا الﺤدﻳث ﻋنﻪ في
ص في
أﻋﻠى نقﻄة فﻬو ﺑسيط جدّا ﻷنﻪ
هﺮمي الشﻜﻞ .في أﻋﻠى درجة ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺘﻠﺨـ ّ َ
ّ
ثالث كﻠﻤات :جﻬان (الﺤ ّ
(الﺮحﻤة) ،ران (ال ّ
ﺼبﺮ) ؛ لﻜنﻪ ﻳُﺼب ُح ُمﻌقـّدًا جدّا
ق) ،ﺷان ّ
ﺗﻌﺘبﺮ
مسﺘوى من الﻤسﺘوﻳات اﻷﺧﺮى .فﻠنﺄﺧذ اإلنسان مﺜالً،
ﻋند ظﻬورﻩ في كﻞ
ُ
ً
البشﺮي كونـًا ُمﺼﻐـ ّ ًﺮا (ميﻜﺮوكوزم) ،اإلنسان لﻪ جسﻢ
الﻤدرسة الﻄاوﻳّة الجسﻢ
ّ
ّ
ﻳﻜون لﻪ أﻳ ً
َ
ﻀا طبـع ،مزاج،
ولﻜن هذا الجس َﻢ ال ﻳُﻜوّ ن كائنـًا كامالً ،ﻳجبُ أن
مادّي
ﻳﺼيﺮ ﺑاإلمﻜان أن ﻳُﻜوّ َن إنسانا ً كامالً،
لﻜي
َ
ﺷﺨﺼيّة و"ﻳوانشان"(روح أصﻠيّة)ْ ،
ُمسﺘقالّ وفﺮدًا .نﻔس ال ّ
شيء ﺑالنسبة لﻜوننا ،هناك درب الﻠـّبانة ،ومجﻤوﻋات
ﺷﻤسيّة أﺧﺮى ،هناك أﻳ ً
ﻀا حياﺗات وماء ،ك ّﻞ االﺷياء وك ّﻞ الﻜائنات في هذا الﻜون
لﻬا ﺷﻜﻞ مادّي ،ولﻜن لﻬا في نﻔس الوﻗت طبـع جﻬان ﺷان ران ؛ الجُـزﻳئات اﻷكﺜﺮ
دﻗــّة لﻜ ّﻞ الﻤوادّ ﺗﺤﺘوي ﻋﻠى هذا الﻄبـع.
هذا الﻄبـع جﻬان ﺷان ران هو الﻤقياس لﻠﺘﻤييز ﺑين الﺨيﺮ والشﺮ .ما هو الﺨيﺮ وما
هو الشﺮ؟ نﺤﻜ ُﻢ ﻋﻠى ذلك ﺑاسﺘﻌﻤال هذا الﻄبـع كﻤقياس .نﻔس ال ّ
شيء ﺑالنـّسبة
لـ"الدو( "De ،الﻔﻀيﻠة) الﺘي نﺘﺤدّث ﻋنﻬا .طبﻌًا ،في ﻳومنا هذا ،حﺘى الﻤقاﻳيس
اﻷﺧالﻗيّة ﻗد وﻗع ﺗﺤﺮﻳﻔﻬا .حاليّا ،لو ﻳﺄﺧذ الناس "الي فانق "Lei Feng ،كﻤﺜﻞ
وﻗدوة ،سينﻌﺘـُﻬﻢ اآلﺧﺮون ﺑﺄنﻬﻢ مﺮضى ﻋقﻠيّا .ومع ذلك ،في الﺨﻤسينات
ﻳﺘجﺮأ ﻋﻠى القول ﺑﺄنﻬﻢ مﺮضى ﻋقﻠيّا ؟ مقياس أﺧالق اإلنسان
والسّﺘينات ،من كان
ّ
الﺮﺑح ،ﻳﻄﻌ ُن الناس
ﻳُوجد ﻋﻠى ُمـنﺤدر ﺧﻄيﺮ ،فساد اﻷﺧالق نجدﻩ في الﺘﻬالك ﻋﻠى ّ
ﺑﻌﻀﻬﻢ البﻌض من أجﻞ مﺼالح ﺷﺨﺼية ،ﻳﺨوضون صﺮاﻋات وﻳﻜيﻠون الﻀﺮﺑات
دون ﺗﺮاجع .ف ّﻜﺮوا ،هﻞ ﻳُس َﻤ ُح ﺑاسﺘﻤﺮار هذا الوضع ؟ لو ﻳﺮﺗﻜبُ أحدهﻢ ﻋﻤالً سيّئًا
وﺗقول لﻪ" :لقد أسﺄت الﺘﺼﺮف !" فﻬو لن ﻳُﺼدّﻗكَ  ،هو نﻔسﻪ ال ﻳﻌﺘقد حقـّا أنﻪ ﻗد
أﺧالﻗي هاﺑط
ارﺗﻜب ﻋﻤالً سيّـئًا ؛ ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ﻳُقيّﻤون أنﻔسﻬﻢ حسب مقياس
ّ
جدّا ،وﻳظنـّون أنﻔسﻬﻢ أحسن من اآلﺧﺮﻳنّ ،
ﻷن مقياس الﺘقييﻢ ﻗد ﺗﻐي َّﺮ .ولﻜن مﻬﻤا
االﺧالﻗي لﻠبشﺮّ ،
فإن طبع هذا الﻜون ال ﻳﺘﻐي ُّﺮ ُمﻄﻠقـًا ،إنﻪ الﻤقياس
ﻳ ُﻜ ْن ﺗﻐيّﺮالﻤقياس
ّ
الوحيد لﻠﺤُـﻜﻢ ﻋﻠى اإلنسان ما إذا كان جيّدًا أم سيّـئًا .إذن ﺑالنسبة لﻠﻤﻤارس ،ﻳجبُ
ف وفق مقاﻳيس الناس الﻌادﻳّين .أنﺘﻢ
ﻋﻠيﻪ أن ﻳﻤﺘﺜـ َﻞ لﻄبع الﻜون هذا ،وال
ّ
ﻳﺘﺼﺮ َ
ﺗـُﺮﻳدون الﻌودة إلىاﻷصﻞ واسﺘﺮجاع الﺤقيقة اﻷولى ،أنﺘﻢ ﺗﺘﻌﻬّدون لﺘﺮﺗﻔﻌوا ،إذن
ﻳجبُ أن ﺗـُﻄبّقوا هذا الﻤقياس ﻋﻠى أنﻔسﻜﻢّ .
ﻗادرا ﻋﻠى االمﺘﺜال لﻬذا
إن إنسانـًا
ً
ّ
الﺨاص ﺑالﻜون جﻬان ﺷان ران هو إنسان طيـّب ؛ وإنسان ﻳبﺘﻌدُ ﻋن هذا
الﻄبـع
سيء .في مجال الﻌﻤﻞ أو في ال ُﻤجﺘﻤع ،رﺑّﻤا ﻳقول البﻌض ﻋنك
الﻄـّبـع ،هو إنسان ّ
أنك سيّىء ولﻜنك لستَ ﺑال ّ
ﻀﺮورة سيّـئًا وﻳقول البﻌض أنكَ طيـّب ،ولﻜنك لستَ
ﺑال ّ
ﻀﺮورة طيّبا .ﺑﺼﻔﺘكَ مﻤارسًا ،ﻋندما ﺗﺘﺼفُ ﺑﻬذا الﻄبـع ،فﻬذا ﻳﻌني أنك إنسان
وصﻠتَ إلى الﻄﺮﻳق (داوُ وّ ،)Dao،
إن القانون ﺑﻬذﻩ البساطة.

ﻳﺘﻢ الﺘﻌﻬّد في الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﺑاﺗباع جﻬان ﺷان ران ،وهي ﺗـُﺮ ّكز ﻋﻠى جﻬان
ق) .وﺗـَبَﻌًا لذلكّ ،
(الﺤ ّ
فإن الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ،ﺗدﻋو إلى ﺗﻌﻬّد اﻷصﻞ واسﺘﺮجاع
الﺘﺼﺮف ﺑﺤ ّ
الﻄبيﻌة ،ﻗول الﺤ ّ
حقيقي ،الﻌودة إلى اﻷصﻞ
الﺘﺼﺮف كإنسان
ق،
ق،
ّ
ّ
ّ
وأﺧيﺮا ﻳُﺼبح الﻤﺮء إنسانـًا حقيقيّا .هناك أﻳ ً
ﻀا ران
واسﺘﺮجاع الﺤقيقة اﻷولى،
ً
وﺷان ،ولﻜن ﻳق ُع الﺘﺮكيز هنا ﻋﻠى جﻬان لﻠﺘﻌﻬّد .مدرسة ﺑوذا ﺗـُﺮ ّكز في ﺗﻌﻬّدها
(الﺮحﻤة) من جﻬان ﺷان ران .ﺑﻤا ّ
أن ﺗﻌﻬّد ﺷان ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﻜوّ َن رحﻤة
ﻋﻠى ﺷان ّ
الﺮحيﻢ ﺑالظﻬور ،ﻳﺮى الﻤﻤارس ك ّﻞ الﻜائنات في الﻌذاب،
كبيﺮة ،فﻌندما ﻳبدأ القﻠبُ ّ
فيﺄﺧذ ﻋﻬدًا ﻋﻠى نﻔسﻪ ﺑﻤنح الﺨالص لﻜ ّﻞ الﻜائنات .هناك اﻳ ً
ﻀا جﻬان وران ،ولﻜنـّﻪ
ﻳُﺮ ّكز ﻋﻠى ﺷان لﻠﺘﻌﻬّد .مدرسﺘنا "الﻔالون دافا ،"Falun DaFa ،هذا الﻔامان،
ﻳﻤﺘﺜ ُﻞ لﻠﻤقياس اﻷﻋﻠى لﻠﻜون "جﻬان ﺷان ران ﺗونق ﺷيوzhen shan ren ،
ﺼبﺮمﻌًا في اآلن نﻔسﻪ) ،وهﻜذا ّ
( "tong xiuﺗﻌﻬّد الﺤ ّ
والﺮحﻤة وال ّ
فإن القونق
ق
ّ
الذي نـُﻤارسﻪ ﻋظيﻢ جدّا.

الﺘشيﻜونق ﻳنﺘﻤي لﺤﻀارة ما ﻗبﻞ الﺘارﻳـخ
ما هو الﺘشيﻜونق ؟ كﺜيﺮ من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳﺘﺤدّثون ﻋنﻪ ،ولﻜن ما سﺄﻗولﻪ لﻜﻢ
ُمﺨﺘﻠف جدّا .كﺜيﺮ من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳﺘﺤدّثون ﻋنﻪ حسب ُمسﺘواهﻢ ،أنا أﺗﺤدّث
ﻋن مﻌﺮفة الﺘشيﻜونق في ُمسﺘوﻳات ﻋالية ،وهذﻩ الﻤﻌﺮفة ُمﺨﺘﻠﻔة ﺗﻤامـًا .ﺑﻌض
ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳقولون ّ
أن الﺘشيﻜونق ﻳُوجد منذ ألﻔي سنة في ﺑﻠدنا ،البﻌض
ﺑﺄن ﺗارﻳﺨﻪُ ﻳﻌودُ إلى ثالثة آالف سنة ،البﻌض اآلﺧﺮ ﻳقول ّ
اآلﺧﺮ ﻳقو ُل ّ
أن ﺗارﻳﺨﻪ
ُ
ﻳﻌودُ إلى ﺧﻤسة آالف سنة ،ﺗقﺮﻳبًا نﻔس ﺗارﻳـخ حﻀارﺗنا ال ّ
ﺼينيّة ،وآﺧﺮون
ﻳقولون ّ
إن ﺗارﻳﺨﻪُ ﻳﻌودُ إلى سبﻌة آالف سنة آﺧذﻳن ﺑﻌين االﻋﺘبار االكﺘشافات
الجيولوجيّة ،والﺘي هي ما وراء ﺗارﻳـخ حﻀارﺗنا ال ّ
ﺼينـيّة .ولﻜن مﻬﻤا ﺗ ُﻜن
كﺜيﺮا ﺗارﻳـخ الﺤﻀارة اإلنسانيّة .حسب نظﺮﻳّة
أﻗوالﻬﻢ ،فالﺘشيﻜونق لن ﻳﺘجاوز
ً
الﺘﻄوّ ر ﻋند داروﻳن ،واﻋﺘﻤادًا ﻋﻠى الﻄﺮﻳقة االسﺘنباطيّة في الﺘﺤﻠيﻞ ،فقد ﺑدأت
اإلنسانيّة مع النـّباﺗات البﺤﺮﻳّة ،الﺘي أصبﺤت حيوانات ﺑﺤﺮﻳّة ،ث ّﻢ ﺧﺮجت الﺤيوانات
إلى الياﺑسة وﺗسﻠـّقت اﻷﺷجار ،ث ّﻢ أصبﺤت ﻗﺮدة ،وهذﻩ اﻷﺧيﺮة ﺗﻄوّ رت ﺗدرﻳجيّا
الﺤالي الذي ﻳﺘﻤﺘـ ّ ُع ﺑﻔﻜﺮ وثقافة .إذن فﺘارﻳـخ الﺤﻀارة
وُ صوالً إلى اإلنسان
ّ
ُ
االسﺘنﺘاجي ﻳقول
ﻳﺘجاوز من هذا ال ُﻤـنﻄﻠق ﻋشﺮة آالف سنة .الﻤنﻄق
اإلنسانيّة ال
ّ
لو أنـّـنا ﺗوغـّـﻠنا إلى أﺑﻌد من ذلك في الﺘارﻳـخّ ،
فإن وسيﻠة الﺘذ ّكﺮ ﺑواسﻄة ُ
ﻋقـ َ ٍد لﻢ
البشﺮ حينﻬا ﻳﺘسﺘـّﺮون ﺑﺄوراق ال ّ
شجﺮ وﻳﺄكﻠون الﻠـّﺤ َﻢ
ﺗ ُﻜ ْن ﻗد وُ جد َْت ﺑﻌد .كان
ُ
أكﺜﺮُ ،رﺑّﻤا لﻢ ﻳﻜونوا ﻳﻌﺮفون اسﺘﻌﻤال النار ،إنﻪ
النـّيئ ؛ ولو نﺮج ُع إلى الوراء
َ
البدائي ﺗﻤا ًما.
اإلنسان ال ُﻤﺘوحّش
ّ
إالّ أنﻪ ﻗد اﻋﺘﺮضنا مشﻜﻞ ،وهو ّ
أن في كﺜيﺮ من اﻷماكن في الﻌالﻢ ال ﺗزا ُل ﺗـُوجدُ
ﻋدﻳد الﻤواﻗع لﺤﻀارات ﻗدﻳﻤةٍ ،ﻳﻌود ﺗارﻳﺨﻬا إلى أﺑﻌدَ ﺑﻜﺜيﺮ من ﺗارﻳـخ حﻀارﺗنا

مسﺘوى ﺗقنـيّا ﻋاليًا جدّا ؛ ومن
اإلنسانيّة .هذﻩ الﻤواﻗع الﺘارﻳﺨيّة ،ﺗﻜشف لنا
ً
النـّاحية الﻔنـّية ،فيﻬا كﺜيﺮ من اإلﺑداع والجﻤال ،اإلنسان الﺤدﻳث ﻳسﻌى لﺘقﻠيد هذﻩ
ّ
ولﻜن هذﻩ اﻷﺷياء ﻳﻌودُ ﺗارﻳﺨﻬا إلى أكﺜﺮ من مائة ألف سنةٍ ،مئات
الﻔنون القدﻳﻤة.
آالف السنين ،ﺑﻌض مالﻳين السنين وإلى أكﺜﺮ من مائة مﻠيون سنة .فﻠـيُﺤاو ْل
الجﻤيـ ُع فﻬ َﻢ ذلك ،أال ﻳُﺼب ُح ﺗارﻳـخ اليوم مﻬزلة ً ؟ ورغﻢ ذلك ،هذﻩ ليست ُمزحة ً،
ّ
إن اإلنسانيّة ال ﺗﻔﺘﺄ ﺗشﻬدُ ﺗﺤسّـنـًا وﺗﻄوّ ًرا مﻌﺮفيـّا ،ال ُﻤجﺘﻤع ﻳﺘﻄوّ ُر ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة،
في البداﻳة لﻢ ﺗ ُﻜ ْن الﻤﻌارف صﺤيﺤة ﺑالﻄبـع.
كﺜيﺮ من النـّاس ،رﺑﻤا ﻗد سﻤﻌوا ما ﻳُقا ُل ﻋن مسﺄلة "حﻀارة ما ﻗبﻞ الﺘارﻳـخ"،
والﺘي ﺗـُسﻤّى أﻳ ً
ﻀا "مدنيّة ما ﻗبﻞ الﺘارﻳـخ" ،سوف أﺗـﺤدّث ﻋن حﻀارة ما ﻗبﻞ
الﺘارﻳـخ هذﻩ .ﻋﻠى اﻷرض ،هناك آسيا وأوروﺑّا ،أمﺮﻳﻜا الجنوﺑيّة ،أمﺮﻳﻜا ال ّ
شﻤاليّة،
والقارة ال ُﻤﺘجﻤّدةُ .
القارات
ﻋـﻠﻤاء الجيولوجيا ﻳُسﻤّونﻬا
أوﻗيانوسيا ،إفﺮﻳقيا،
ّ
ّ
القارات وإلى ﻳومنا هذا ،ﻳﻤﺘدّ ﺗارﻳخ اﻷرض إلى ﻋدّة
ال ُﻤسﻄـّﺤة .منذ ﺗﻜوّ ن هذﻩ
ّ
ﻋشﺮات مالﻳين السّـنين .ﻳﻌني ّ
القارات ﻗد ﺧﺮجت من أﻋﻤاق ال ُﻤﺤيط،
كﺜيﺮا من
أن
ّ
ً
الﺤالي .ومع ذلك،
اسﺘقﺮت إلى حدّ الوضع
وكﺜيﺮا منﻬا ﻗد غاصت في اﻷﻋﻤاق ،ث ّﻢ
ّ
ً
ّ
ﺗﺤت كﺜيﺮ من ال ُﻤﺤيﻄات الﻜبيﺮة ،وﻗع اكﺘشاف ﺑﻌض الﻤﻌالﻢ القدﻳﻤة ال ّ
ﻀﺨﻤة،
اﻷمﺮ ﺑﻤيﺮاث حﻀارﺗنا الﺤاليّة،
واﻷﺑنية ال ُﻤزﺧﺮفة ﺑالنـّﺤوت ،إنـّﻬا رائﻌة ،ال ﻳﺘﻌﻠـّق
ُ
ﻐﺮقَ في أﻋﻤاق البﺤﺮ .ﻗد كان ذلك ﻗبﻞ ﺑﻀﻌة
إذن ،فقد ﺗ ّﻢ ﺑناؤها ﺑالﺘﺄكيد ﻗبﻞ أن ﺗـ َ َ
ﻋشﺮات مالﻳين السّـنين ،من ذا الذي أنشﺄ هذﻩ الﺤﻀارات إذن ؟ في ذلك ّ
الزمن،
حﺘى ﻗﺮدة ،كيف اسﺘﻄاﻋوا أن ﻳﺨﻠقوا أﺷياء ﻋﻠى ذلك القدر الﻜبيﺮ
البشﺮ لﻢ ﻳﻜونوا
ّ
من اإلﺑداع ؟ لقد اكﺘشف ﺑاحﺜو ﻋﻠﻢ الﺤﻔﺮﻳّات واآلثار في الﻌالﻢ إحدى الﻤﺨﻠوﻗات،
ﺗـُسﻤّى "ﺗﺮﻳﻠوﺑيت" (ثالثيّة الﻔﺼوص) ،ﻳﺮج ُع ﺗارﻳﺨﻬا إلى ما ﺑين ّ
ست مائة مﻠيون
ومائﺘين وسﺘين مﻠيون سنة ،ولﻢ ﺗـُوج ْد ﺑﻌد مائﺘين وسﺘين مﻠيون سنة .اكﺘشف
ّ
ولﻜن هذﻩ القدم
أمﺮﻳﻜي هيﻜﻞ "ﺗﺮﻳﻠوﺑيت" ،ﻋﻠيﻪ أثﺮ ﻗدم ﺑشﺮﻳّة واضح جدّا،
ﺑاحث
ّ
ؤرﺧين ؟ حسب نظﺮﻳّة الﺘﻄوّ ر ﻋند
ﺗنﺘ ِﻌ ُﻞ حذاءًا .أليست هذﻩ سُﺨﺮﻳّة ً من ال ُﻤ ّ
داروﻳن ،كيف كان ﻳُوجد هناك ﺑشﺮ منذ مائﺘيْن وسﺘين مﻠيون سنة ً ؟
في مﺘﺤف الجامﻌة الوطنيّة ﺑالبيﺮو ،هناك حجﺮ ﻗد ُح ِﻔ َﺮ ْت ﻋﻠيﻪ صورة رجﻞ ،ﻳﻌود
ّ
ولﻜن هذا الﺮجﻞ ﻳﺮﺗدي لباسًا ،ﻳ َ
ﻀ ُع
ﺗارﻳﺨﻬا إلى ثالثين ألف سنة حسب اﻷﺑﺤاث.
فﻠﻜي.
وﻳﻠبس حذاءًا ،وهو ﺑﺼدد ُمﺮاﻗبة السّﻤاء ﺑواسﻄة منظار
ﻋﻠى رأسﻪ ﻗبّﻌة
ُ
ّ
الﻤالﺑس وﻳﺮﺗدﻳﻬا ؟ واﻷكﺜﺮ
كيف ﺑإمﻜان إنسان ما ﻗبﻞ ثالثين ألف سنة أن ﻳنس َج
َ
فﻠﻜي وهو إذن ﻋﻠى دراﻳة ﺑالﻌﻠوم
من ذلك غﺮاﺑة أنـّﻪُ ﻳُﺮاﻗب السّﻤا َء ﺑﻤنظار
ّ
الﻔﻠﻜيـّة .نﺤ ُن نﻌﺘقدُ ّ
الﻔﻠﻜي منذ
أن اﻷوروﺑ ّّي " ﻗاليﻠي" هو الذي اﺧﺘﺮع الﻤنظار
ّ
 300سنة فقط ،إذن من الذي كان ﻗد اﺧﺘﺮﻋﻪُ ثالثين ألف سن ٍة إلى الوراء ؟ ﻳُوجد
أﻳ ً
ْ
ﺑقيت نقاط اسﺘﻔﻬام .مﺜالً ،في فﺮنسا ،في اآللب،
ﻀا ﻋدد كبيﺮ من الﻤسائﻞ الﺘي

وفي إفﺮﻳقيا الجنوﺑيّة ،داﺧﻞ كﺜيﺮ من الﻤﻐارات هناك ُرسوم جدارﻳّة ،واﻗﻌيّة جدّا،
وﺗﻜادُ ﺗن ِبضُ ﺑالﺤياة .وال ّ
شﺨﺼيّات الﻤﺤﻔورة ﻋﻠيﻬا جﻤيﻠة جدّا وﺗﺤﻤﻞ طاﺑﻌًا
ّ
ولﻜن ثياﺑﻬا ﺗـُشبﻪ ﻗﻠيالً الﺘنـ ّ ّّورات
مﻌدني.
ب من لون
حﻀارﻳّا ،وهي مُـﻠوّ نة ﺑﻀﺮ ٍ
ّ
ُﻤسك ﺑشيءٍ ﻳُشبﻪ الﻐﻠيون ،البﻌضُ اآلﺧﺮ ﻳ ُ
والسﺮاوﻳ َﻞ الﻀيّقة .البﻌضُ ﻳ ُ
ُﻤسك ﺑﻌُ ّﻜاز
في ﻳدﻩ وﻳﺮﺗدي ﻗبّﻌة ً .كيف اسﺘﻄاع ال ِق َﺮدَة منذ ﺑﻀﻌة آالف السنين أن ﻳبﻠـُﻐوا ذلك
الﻔني ؟
ال ُﻤسﺘوى
ّ
إضافة ًإلى ذلك سنﻌﻄيﻜﻢ مﺜاال آﺧﺮ ،في إفﺮﻳقيا ،وفي جﻤﻬورﻳّة الﻐاﺑون
ّ
الﺨاص،
ﺗﻜﺮﻳﺮ أورانيومﻪ
ﻳُوجد منجﻢ أورانيوم .هذا البﻠد ال ُﻤﺘﺄﺧـّﺮ نسبيّا ال ﻳسﺘﻄيـ ُع
َ
لذلك هو ﻳُﺼدّرﻩ لﻠبﻠدان ال ُﻤﺘقدّمة .في سنة  ،1972كانت هناك ﺷﺮكة فﺮنسيّة
اكﺘشﻔت ّ
ْ
أن ﺧا ّم اﻷورانيوم هذا ﻗد
ﺗسﺘوردُ هذا اﻷورانيوم .ولﻜن إثﺮ ﺗﺤﻠيﻠﻪ،
ﻌﻤ َﻞ .فاسﺘﻐﺮﺑت اﻷمﺮ ،وأرسﻠت هنالك ُ
ﻋـﻠﻤاء ليقوموا
ﺨﺮ َج في السّاﺑق واسﺘـ ُ ِ
اسﺘـ ُ ِ
ﺑﺄﺑﺤاث ،وذهب ﻋﻠﻤاء من ﻋدﻳد البُـﻠدان اﻷﺧﺮى ليبﺤﺜوا هﻢ أﻳ ً
ﻀا .وفي النـّﻬاﻳة،
أ ّكدَ الﻌُﻠﻤاء ّ
أن منجﻢ اﻷورانيوم ذاكَ كان في الﻤاضي ُمﻔاﻋالً نووﻳّا ضﺨﻤا ،ﺗﻜوﻳنﻪ
وﺗﺮكيبﺘﻪ ُهﻤا ﻋﻠى ﻗدر كبيﺮ من الﺘﻄوّ ر إلى درجة ّ
أن البش ََﺮ الﺤاليّين ال ﻳسﺘﻄيﻌون
مﻠيار ْي سنةٍ ،وﻗد اﺷﺘﻐﻞ
صنع نظيﺮﻩ .ومﺘى صُـنِـ َع هذا ال ُﻤﻔاﻋﻞ ؟ ﻳﻌودُ ﺗارﻳﺨﻪ إلى
َ
فﻠﻜي وهائﻞ ،حسب نظﺮﻳّة
لﻔﺘﺮ ٍة ﺗﻤﺘدّ ﻋﻠى ﺧﻤسﻤائة ألف سنةٍ .إنـّﻪ حقـّا رﻗﻢ
ّ
ّ
ولﻜن اﻷﺷياء من هذا النـّوع
الﺘﻄوّ ر ﻋند داروﻳن ،ال ﻳُﻤﻜن ﺗﻔسيﺮ هذا ﻋﻠى اإلطالق،
موجودة ﺑﻜﺜﺮةّ .
لﻜي
إن اكﺘشافات اﻷوساط الﻌﻠﻤيّة والﺘقنيّة ال ُﻤﻌاصﺮة لَﻜافية و ُمقنﻌة ْ
ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻐييﺮ ُكـﺘب الﺘدرﻳس الﺤاليّة .ولﻜن ﺑﻌدما وﻗع ﺗنظيﻢ الﻤﻔاهيﻢ القدﻳﻤة لإلنسانيّة
طﺮق لﻠﻌﻤﻞ والﺘﻔﻜيﺮ ،فالناس ﻳقبﻠون ﺑﺼﻌوﺑ ٍة الﻤﻌارف
وصياغﺘﻬا في ﺷﻜﻞ ُ
ﻳجﺮؤون ﻋﻠى ﻗَبول وُ جود حقائق جدﻳدة ،ﻳﺮفﻀونﻬا غﺮﻳزﻳّا .ﺑسبب
الجدﻳدة .ال
ُ
ﻳجﺮؤ ﻋﻠى إدﺧال هذﻩ اﻷﺷياء حيّز البﺮامج
ﺗﺄثيﺮ الﻤﻔاهيﻢ الﺘقﻠيدﻳّة ،ال أحد
ُ
ْ
ﺑقيت مﻔاهيﻢ اإلنسان ُمﺘﺨﻠـّـﻔة ،ﻋندما نﺘﺤدّث ﻋن هذﻩ اﻷﺷياء،
واآلليّات ،لذلك
فبالﺮغﻢ من أنـّﻪ ﻗد ﺗ ّﻢ اكﺘشافﻬا فﻬي لﻢ ﺗـُﻌَ ّﻤ ْﻢ ،وﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ﻳقولون ﻋنﻬا أنﻬا
ّ
ﺧـُﺮافات وال ﻳقبﻠونﻬا.
في البﻠدان اﻷجنبيّة ،كﺜيﺮ من الﻌُـﻠﻤاء الجﺮﻳئين اﻋﺘﺮفوا ﻋﻠنـًا ّ
أن ذلك ﻳنﺘﻤي إلى
حﻀارة ما ﻗبﻞ الﺘارﻳخ ،حﻀارة ساﺑقة لﺤﻀارة دَوْ رﺗنا الزمنيّة ،ﻳﻌني أنﻪ ﻗد
جـدت فﺘﺮات ُمﺘﺤ ّ
ْ
مﺮة .حسب ما وﻗع الﻌُـﺜور
وُ
ﻀﺮة ﻗبﻞ حﻀارﺗنا ،وذلك أكﺜﺮ من ّ
ﻋﻠيﻪ من أدوا ٍ
ت فنية أثناء ﻋﻤﻠيّات الﺤﻔﺮ ،ال ﻳﺘﻌﻠـّق اﻷمﺮ ﺑآثار حﻀار ٍة واحد ٍة.
مﺮا ٍ
ت ﻋدﻳدة لﻠدّمار ،فقط ،ﻗﻠيﻞ من
ﺗﻌﺮضت الﺤﻀارة اإلنسانيّة ّ
وﺗبَﻌًا لذلك ،ﺑﻌد أن ّ
اﻷﺷﺨاص نـ َ َجوْ ا ،وﻋاﺷوا منذ ذلك الﺤين حياة ﺑدائيّة ث ّﻢ ﺗﻜاثﺮوا ﺷيئًا فشيئًا وﺧﻠقوا
إنسانيّة جدﻳدة ،ودﺧﻠوا في حﻀارة جدﻳدة .ث ّﻢ ﺗدهوروا ،واﺗـ ّجﻬوا نﺤو الﻔناء،
ومﺮت ﺑﻬا،
ﺗﻌﺮضت ل ُﻤﺨﺘﻠف الﺘﻐييﺮات من هذا النـّوع
ّ
وولدوا إنسانيّة أﺧﺮىّ ،

دورة ً ﺑﻌد أﺧﺮى .ﻳقول الﻔيزﻳائيّون ّ
أن حﺮكة الﻤادّة ﺗﺨ َ
ﻀ ُع لقوانين ،ﺗﻐيّﺮات ك ّﻞ
كوننا هي أﻳﻀـًا ﺗﺨ َ
ﻀ ُع لقوانين.
حﺮكة أرضنا ،في هذا الﻜون ال ّ
مجﺮة درب الﻠبانة ال ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘ ّﻢ
شاسع وفي د ََوران
ّ
دون اصﻄدامات ،من ال ُﻤﻤﻜن أنـّﻪ ﻗد حدث اصﻄدام مع كوكب آﺧﺮ ،أو مشاكﻞ أﺧﺮى
اﻷمﺮ اﻋﺘﻤادًا ﻋﻠى ﻗدرة القونق لدﻳنا.
سبّبت كوارث كونيّة ُكبﺮى .لقد ﺗﺄ ّكد لنا هذا
ُ
وجدت ﺑﻌد فﺤص دﻗيق ّ
ُ
ﺗدميﺮها ﺑالﻜامﻞ إحدى
أن اإلنسانيّة ﻗد وﻗع
في أحد اﻷﻳّام،
ُ
مﺮة ،لﻢ ﻳ ُﻜ ْن ﻳبقى سوى ﻋد ٍد ﻗﻠيﻞ من النـّاجين وﻗﻠيﻞ من حﻀارة ما ﻗبﻞ
وثﻤانين ّ
ﻳﺘﻜاثﺮ الناس
الﺘارﻳـخ لﻠدّﺧول في الﻔﺘﺮة ال ُﻤوالية وﻋ ْيش حيا ٍة ﺑدائيّةٍ .وﻋندما
ُ
ﺗظﻬﺮ في النـّﻬاﻳة حﻀارة جدﻳدة .ﺑﻌد واحد وثﻤانين ﺗﻐيّﺮ
ﺑﺄﻋداد كبيﺮة ،كانت
ُ
ﺼينيّون ﻋﻠى ّ
ُ
وصﻠت ﺑﻌدُ إلى اﻷصﻞ .ﻳُؤ ّكد ال ّ
الزمن ال ُﻤـناسب،
دوري ،لﻢ أ ُكن ﻗد
ّ
الﻤﻜان ال ُﻤـناسب والﻌالﻗات االجﺘﻤاﻋيّة ال ُﻤـنسجﻤة .ﺗﻐيّﺮات ُمﺨﺘﻠﻔة لﻠظواهﺮ الﻔﻠﻜيّة
ت ُمﺨﺘﻠﻔ ٍة ﻳُﻤﻜن أن ﺗقودَ ُمجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين إلى حاال ٍ
في أوﻗا ٍ
ت مﺨﺘﻠﻔةٍ .ﺑﻌبارات
ﻋﻠﻢ الﻔيزﻳاء ،حﺮكة الﻤادّة ﺧاضﻌة لقوانين ،ونﻔس ال ّ
شيء ﺑالنـّسبة لﺤﺮكة
الﻜون.
ُ
ما ُك ُ
أردت ﺑاﻷساس ﻗَولﻪ
نت أﺗﺤدّث ﻋنﻪ منذ ﻗﻠيﻞ هو حﻀارة ما ﻗبﻞ الﺘارﻳـخ ،ما
لﻜﻢ هو ّ
أن الﺘشيﻜونق هو أﻳ ً
ﻀا ليس وليد حﻀارﺗنا البشﺮﻳّة هذﻩ ،إنـ ّ ّّﻩ إرث ُ
ﻋﻬو ٍد
ﺑﻌيد ٍة جدّا وهو ﻳنﺘﻤي أﻳ ً
ﻀا إلى حﻀارة ما ﻗبﻞ الﺘارﻳـخ .ﺑﻌض هذﻩ اﻷمور مﻌﺮوضة
في ُكﺘب السّوطﺮا .لقد ﻗال ساكياموني في ﻋﻬدﻩ أنﻪ كان ﻗد ﺗﻌ ّﻬدَ وﺗو ّ
صـ َﻞ إلى
الﻄـّﺮﻳق منذ أكﺜﺮ من مائة مﻠيون "كالبا ( "Kalpaدجيَ )jie ،ﺧـﻠـ َ ْت .كﻢ من
اﻷﻋوام ﺗﻌُدّ كالبا واحدة ؟ الﻜالبا ،هي أكﺜﺮ من مائة مﻠيون ﻋام ،أرﻗام هائﻠة كﻬذﻩ،
ﺑبساطة ّ
إن هذا ﻳﻔوق الﺘﺼوّ ر .إن كانت ﺗﻠك هي الﺤقيقة ،إذن فﻬذا ﻳُوافق ﺗارﻳخ
اإلنسانيّة وك ّﻞ ﺗﻐيّﺮات اﻷرض ،أليس كذلك ؟ ث ّﻢ ّ
إن ساكياموني ﻗال أﻳ ً
ﻀا أنﻪ ﻗد وُ جدَ
ﻗبﻠﻪُ سﺘـّة ﺑوذا ﺑدائيّين (ﻳوانشي ﺗشي فو )yuanshi qi fo ،ﺑاإلضافة إلى
ُمﻌﻠـّﻤيﻪ...الخّ ،
وأن ك ّﻞ هؤالء كانوا ﻗد وصﻠوا إلى الﻄﺮﻳق ﻋبﺮ ال ّ
شيولين ﻗبﻞ مائة
مﻠيون كالبا .إن كانت ك ّﻞ هذﻩ اﻷﺷياء صﺤيﺤة ،أفال ﺗـُوجد طﺮﻳقة ال ّ
شيولين هذﻩ
ﺗنﺘشﺮ حاليّا في
الﺤقيقي ،الﺘي
ضﻤن الﻄـّﺮق اﻷورﺗودوكسيّة وطﺮق الﺘبﻠيـغ
ُ
ّ
ُمجﺘﻤﻌنا ؟ حسب رأﻳي ،ﺑﻠى طبﻌًا ،ولﻜنـّﻬا ﺗبدو ﻗﻠيﻠة .حاليّا ،ﻋدﻳد من طﺮق
الﺘشيﻜونق الﻜاذﺑة ،طﺮق الﺘشيﻜونق ال ُﻤـزﻳّﻔة واﻷﺷﺨاص الذﻳن ﺗﺘﻤﻠـّﻜﻬﻢ أرواح
ُ
ﺗﺘجاوز
سُﻔﻠيّة ﻳﺨﺘﻠقون أﺷياء من ﺷﺘى اﻷصناف ليﺨدﻋوا ﺑﻬا الناس ،وأﻋدادها
طﺮق الﺘشيﻜونق الﺤقيقيّة ،من ال ّ
الﺤقيقي والﻤزﻳّف.
ﺼﻌب الﺘﻤييز ﺑين
ﺑﻜﺜيﺮ ﻋدد ُ
ّ
الﺤقيقي والﻌُﺜور ﻋﻠيﻪ.
ليس من السّﻬﻞ ﺗﻤييز الﺘشيﻜونق
ّ
السّﺤيقة،
اﻷزمنة
إرث
هو
الﺘشيﻜونق
فقط
ال
ﺑالﻔﻌﻞ،
ولﻜن "تاييشي" ،"Taiji،هيتو( "Hetu ،تخطيط النهر األصفر)" ،لوو شوLuo ،

التحوالت)" ،باقوا"Bagua ،
( "sheكتاب نهر لوو)" ،جو يي ( " Zhouyi ،كتاب
ّ
ُ
(ال ُمثـلـثات الثمانية)  ،الخ .هي أﻳ ً
إرث ما ﻗبﻞ الﺘارﻳـخ .لذلك اليوم ،ﺑالنـّسبة
ﻀا
لﻠناس الﻌادﻳّين ،رغﻢ أنﻬﻢ ﻳﻌﺮفونﻬا وﻳدرسونﻬا ،إالّ أنﻬﻢ ال ﻳﺘو ّ
نظﺮا
صﻠون لﻔﻬﻤﻬاً .
الذهني والﺮؤﻳة الﻤﺤدودة ﻋند الناس الﻌادﻳـّين فﻬﻢ ال ﻳﺘو ّ
صـﻠون إلىﻔﻬﻢ
لﻠﻤسﺘوى
ّ
الدالالت الﻌﻤيقة لﻬذﻩ اﻷﺷياء.

الﺘـشيﻜونق هو الشـيولين
إذا كان لﻠﺘشيﻜونق ﺗارﻳخ طوﻳﻞ إلى هذﻩ الدرجة ،ف ِﻠ َﻢ ﻳﺼﻠـ ُ ُح في آﺧﺮ اﻷمﺮ؟ ﻳجبُ
أن أﻗو َل لﻜﻢ أن طﺮﻳقﺘنا هي ﺷﺮﻳﻌة ﺷيولين كـُبﺮى (ﺷيولين دافا)xiulian dafa،
في مدرسة ﺑوذا ،هذا ﻳﻌني ﺑالﻄبع ﺗﻌ ّﻬدَ ﺑوذا (ﺷيو فو ،)xiu fo ،ﺑينﻤا في
الﻤدرسة الﻄاوﻳّة هو ﺗﻌﻬّد الﻄﺮﻳق (ﺷيو داوو  .)xiu Dao ،أﻗو ُل لﻜﻢ ّ
أن لﻔظ
أدﺧ َﻞ لﻠ ّ
"فو" آ ٍ
ﺼين ،كان
ت من "السّانسﻜﺮﻳت" ،لﻐة هندﻳّة ﻗدﻳﻤة .ﻋندما ِ
ُ
حﺮفيْن":فو ﺗيو "fo tuo ،أو "فو ﺗو ."fu tu ،ومع ﺗوا ُ
نﺤن
صﻞ ﺗبﻠيﻐﻪ،
ال ّ
ﺼينيّون حذفنا حﺮفـًا وس ّﻤيْـناﻩُ "فو ،"fo ،ﻋندما نـُـﺘﺮجﻢ هذا الﻠﻔظ إلى الﺼينيّة،
ماذا ﻳﻌني ؟ إنﻪ ال ُﻤﺘيقظ ،اإلنسان الﻤﺘنـوّ ر ﺑواسﻄة ال ّ
شيولين .أﻳن الﺨـُﺮافة في هذا
؟
ف ّﻜﺮوا ،ﻳسﺘﻄي ُع ال ّ
شيولين أن ﻳُـنﻤّي ﻗدرات ﺧا ّ
صة (ﺗاﻳي ﻗونقننقteyi ،
 .)gongnengحاليّـا ،هناك سﺘـّة أنواع من ﻗدرات القونق ُمﻌﺘﺮف ﺑﻬا في جﻤيع
ُ
ﺗﺘجاوز
الﻌالﻢ ،ليس هناك سوى هذﻩ السﺘـّة ،حسب رأﻳي ،ﻗدرات القونق الﺤقيقيّة
ﻳﺤﺮك ﻳدﻳْﻪ ورجﻠيْﻪ ،ﻳسﺘﻄيع القيام
الﻌشﺮة آالف .ﺷﺨص جالس هنا ،دون أن
ّ
ﺑﺄﻋﻤال ال ﻳسﺘﻄي ُع اآلﺧﺮون القيام ﺑﻬا حﺘـّى وإن اسﺘﻌﻤﻠوا أﻳدﻳﻬﻢ وأرجﻠﻬﻢ ؛
ﻳسﺘﻄي ُع أن ﻳﺮى القوانين الﺤقيقيّة لﻜ ّﻞ ﻋالﻢ في الﻜون وال ّ
الﺤقيقي لﻠﻜون ؛
شﻜﻞ
ّ
ﻳسﺘﻄي ُع أن ﻳﺮى أﺷياءًا ال ﻳسﺘﻄي ُع الناس الﻌادﻳّون ُرؤﻳﺘﻬا .أليس هذا ﺷﺨﺼًا ﻗد
حظي ﺑالﻄـّﺮﻳقة ﻋبﺮ ال ّ
شيولين ؟ أليس هو ﺑال ُﻤﺘيقظ ؟ هﻞ ﻳجوز لنا القول ﺑﺄنﻪ مﺜﻞ
الناس الﻌادﻳّين ؟ أليس هو ﺑاﻷحﺮى ﺷﺨﺼًا ُمﺘيقـّـظـًا ﺑواسﻄة ال ّ
شيولين ؟ أال ﺗﺼ ّح
ﺗسﻤيﺘﻪ " ُمﺘيقـّـظـًا" ؟ ﻋندما نـُـﺘﺮجﻢ ذلك إلى الﻠﻐة الﻬندﻳّة القدﻳﻤة ،هو
"ﺑوذا ."Bouddha ،في الواﻗع ،الﺘشيﻜونق ﻳﺼﻠ ُح لﻬذا.

ﻋندما نﺘﺤدّث ﻋن الﺘشيﻜونق ،ﻳقول البﻌض" :دون أمﺮاض ،ما الدّاﻋي لﻤﻤارسة
الﺘشيﻜونق؟" إنﻬﻢ ﻳﻌنون ّ
أن الﺘشيﻜونق ﻳﺼﻠـ ُ ُح لشﻔاء اﻷمﺮاض ،إنﻬا مﻌﺮفة

سﻄﺤيّة جدّا جدّا .هذﻩ ليست غﻠﻄﺘﻜﻢ أنﺘﻢ ،كﺜيﺮ من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳﻬﺘﻤّون
ﺑال ُﻤداواة وﺗقوﻳة ال ّ
ﺼﺤّة ،ولﻜن ال أحد ﻳُبﻠـّغ ﺗشيﻜونق الﻤسﺘوى الﻌالي .هذا ال ﻳﻌني
ّ
ّ
ولﻜن ُمﻬﻤّﺘﻬﻢ ﺗﺘﻤﺜــ ّ ُﻞ فقط في ﺗبﻠيـغ أﺷياء في
طﺮق اآلﺧﺮﻳن ليست جيّدة ً،
أن ُ
مسﺘوى ال ّ
شﻔاء والﺤﻔاظ ﻋﻠى ال ّ
ﺼﺤة ،في إكساب الﺘشيﻜونق ﺷﻌبيّة والﻤساهﻤة في
نشﺮﻩ .كﺜيﺮ من الناس ﻳُﺮﻳدون الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة نﺤو الﻤسﺘوى الﻌالي ،لدﻳﻬﻢ هذﻩ
ّ
ولﻜن الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة دون الﺤُﺼول ﻋﻠى ال ّ
شﺮع ،ﻳُسبّبُ لﻬﻢ
الﺮغبة،
النـيّة وهذﻩ ّ
في النـّﻬاﻳة صﻌوﺑا ٍ
ت ُكبﺮى ،وﻳُولـّدُ مشاك َﻞ ﻋدﻳدة ً .طبﻌـًا ،ﺗبﻠيـغ الﻄﺮﻳقة حقـّا نﺤو
الﻤسﺘوى الﻌالي ﻳج ُّﺮ مشاكﻞ جﻤـّة أﻳﻀا .لذلك نﺤ ُن نﺄﺧذ مسؤولية الﻤجﺘﻤع واﻷفﺮاد
في ﻋـُﻬدﺗنا ،وﻗ ُع الﺘبﻠيـغ كان في ُمجﻤﻠﻪ طيـّبًا .ﺑﻌض اﻷﺷياء هي حقـّا ﻋالية جدّا،
ﺑالنسبة لﻠبﻌض ،ﺗبدو وكﺄنـّﻬا ﺧﺮافات ،ولﻜن سنـُﺤاو ُل ﺷﺮ َح َﻬا ﺑاسﺘﻌﻤال الﻌﻠﻢ
الﺤدﻳث.
ﺑالنـّسبة لبﻌض اﻷﺷياء ،حالﻤا نﺘﺤدّث ﻋنﻬا ﻳقول الناس إنـّﻬا ﺧـُﺮافات .لﻤاذا ؟
ُجﺮﺑوها ﺑﺄنﻔسﻬﻢ ،هﻢ ﻳﻌﺘقدون ّ
مقياسﻬﻢ هو ّ
أن
أن الﻌﻠ َﻢ ال ﻳﻌﺘﺮفُ ﺑﻬا أو أنﻬﻢ لﻢ ﻳ ّ
هذا ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳُو َجدَ ،ﻳﻌﺘقدون أنـّﻬا من ﻗبيﻞ الﺨـُﺮافات والﺨياالت ،هذا هو
مﻔﻬومﻬﻢ .هﻞ هذا الﻤﻔﻬوم صﺤيح ؟ ما ال ﻳﻌﺮفﻪ الﻌﻠ ُﻢ وما لﻢ ﻳﺘو ّ
صـﻞ ﺑﻌدُ إلى
وﺧيالي ؟ أليس هذا
ﺮافي
ّ
اكﺘشافﻪ في هذﻩ الﻤﺮحﻠة ،هﻞ نسﺘﻄيـع القول ﺑﺄنـّﻪ ﺧـ ُ ّ
ال ّ
سﻪُ هو الذي وﻗع ﺗﺤت سيﻄﺮة الﻤﺜاليّات والﺨﺮافات ؟ اسﺘنادًا لﻬذا
شﺨص نﻔ ُ
البشﺮي لن ﻳُﻤﻜنﻪ أن
الﻤﻔﻬوم ،هﻞ ﻳُﻤﻜن لﻠﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﻄوّ َر وﻳﺘقدّ َم ؟ إذن الﻤجﺘﻤع
ّ
ﻳﺘقدّ َم .اﻷﺷياء الﺘي ﺗﺨﺘﺮ ُ
ﻋﻬا اﻷوساط الﻌﻠﻤيّة والﺘقنيّة كانت كﻠـّﻬا مجﻬولة من
طﺮف السّاﺑقين ،إن كان هذا ﻳُﻌﺘبَ ُﺮ ﺧـياالً ،كـُـنـّا لن نﺤﺘا َج أﺑدًا لﻠﺘﻄوّ ر .الﺘشيﻜونق
الﺨيالي ،كﺜيﺮ من الناس ال ﻳﻌﺮفون الﺘشيﻜونق ،وﺗ َبﻌـًا لذلك ،هﻢ
ليس ﺑاﻷمﺮ
ّ
ُ
ﻳظنـّون دائﻤـًا ّ
ﻳنبﻌث من
ﺧيالي .حاليّـا ،ﺗ ّﻢ ﺑواسﻄة أجﻬزة الﺘقاط ما
أن الﺘشيﻜونق
ّ
أجسام ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ،موجات ﺗﺤت -صوﺗيّة ،موجات فوق -صوﺗيّة ،موجات
كﻬﺮومﻐناطيسيّة ،أﺷﻌّة ﺗﺤت -الﺤﻤﺮاء ،أﺷﻌّة فوق -البنﻔسجيّة ،أﺷﻌّة ﻗامّا،
ذرات وﻋناصﺮ ميﻜﺮو -مﻌدنيّة…الخ .ك ّﻞ هذﻩ اﻷﺷياء لﻬا وجود مادّي
نوﺗﺮوناتّ ،
فﻌالً ،أليس كذلك ؟ إنـّﻬا أﻳﻀا ً مادّة .كيف ﻳُﻤﻜن أن نقو َل أنـّﻬا ﺧياليّة ؟ ﺑﻤا ّ
أن
الﺘشيﻜونق ﻳﺼﻠ ُح لﺘﻌﻬّد ﺑوذا ،فﻬو ﺑال ّ
ﻀﺮورة ُمﺮﺗبط ﺑﻌدﻳد الﻤسائﻞ الﻌﻠوﻳّة
والﻌﻤيقة ،الﺘي سنـُـﻔسّﺮها فيﻤا ﺑﻌدُ.
ﺑﻤا ّ
أن الﺘشيﻜونق ﻳﺼﻠ ُح لﻠﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،لﻤاذا نـُسﻤّيﻪ ﺗشيﻜونق ؟ في الواﻗع،
ﺗشيﻜونق ليس ذلك اس َﻤﻪُ .ما اس ُﻤﻪُ ؟ إنﻪ ﻳُسﻤّى "ﺷيولين" ،إنﻪ حقـّا ال ّ
شيولين.
طبﻌًا ،لدﻳﻪ أﻳ ً
ﻀا أسﻤاء أﺧﺮى مﺤسوسة ،ﺗــُسﻤّى إجﻤاالً ﺷيولين (الﺘﻌﻬّد
والﻤﻤارسة) .لﻤاذا إذن ﻳُسﻤّونﻪ ﺗشيﻜونق ؟ الجﻤيـ ُع ﻳﻌﻠ ُﻢ ،لقد نال الﺘشيﻜونق ﺷﻌبيّة ً
في ال ُﻤجﺘﻤع ،ولدﻳﻪ اآلن ﺗارﻳـخ ﻳﻔوق الﻌشﺮﻳن سنة  ،لقد ﺑدأ في ُمـنﺘﺼف الﺜـورة

الﺜقافيّة ،وﻗد ﺑﻠغ أوجﻪُ في نﻬاﻳة ﺗﻠك الﻔﺘﺮة .فـﻠـيُﺤاو ْل الجﻤي ُع أن ﻳﻔﻬﻤوا ،في ﺗﻠك
ُ
نﺤن ال نقول ماذا كان
سيﻄﺮا.
ـﺘﻄﺮف ُم
الﻔﺘﺮة ،كان الﺘـيّار االﻳدﻳولوجي لﻠيسار ال ُﻤ ّ
ً
ﻳسﻤـّى الﺘشيﻜونق في فﺘﺮة حﻀارة ما ﻗبﻞ الﺘارﻳـخ ،أثناء ﺗﻄوّ ر دورة حﻀارﺗنا
ﻋبَ َﺮ الﺘشيﻜونق ُمجﺘﻤﻌًا إﻗﻄاﻋيّا ،وﺑالﺘالي ،كان في أغﻠب اﻷحيان ﻳﺤﻤ ُﻞ
اإلنسانيّةَ ،
اس ًﻤا ذا داللة إﻗﻄاﻋيّة ﺑارزة .الﻤﻤارسات الﺘي كانت لﻬا صﻠة مع الدّﻳن ،كانت غالبًا
ما ﺗﺤﻤ ُﻞ اس ًﻤا ذا دالل ٍة دﻳنيّة ﺑارزة .مﺜالً" :ال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ لﻠدّﺧول في الﻄﺮﻳق"،
"الﻔاجﺮاﻳانا" ،"Vajrayâna ،ﺷﺮع أرهات"" ،ﺷﺮع مقام البوذﻳّة اﻷكبﺮ"،
"كيﻤياء اإلكسيﺮ ذي الدّورات الﺘسع" ؛ ك ّﻞ اﻷسﻤاء كانت ﺑﻬذاالشﻜﻞ .لو ذكﺮﺗـُﻢ هذﻩ
ُﻌﺮضﻜﻢ لالنﺘقاد والشـّبﻬات ؟ حﺘـّى
اﻷسﻤاء في ﻋﻬد الﺜورة الﺜقافيّة ،ألﻢ ﻳﻜن هذا سي ّ
وإن كانت رغبة مﻌﻠﻤي الﺘشيﻜونق في نشﺮ الﺘشيﻜونق وسط الشﻌب طيـّبة ،ﺷﻔاء
اﻷمﺮاض وﺗﺤسين الﻤسﺘوى الﺼﺤّي لﻌُﻤوم الناس وﺗقوﻳة أﺑدانﻬﻢ ،هذا حسن جدّا،
ولﻜن لﻢ ﻳ ُﻜن ذلك لي ُﻤ ّﺮ ﺑسالم ،من كان ﻳجﺮؤ ﻋﻠى اسﺘﻌﻤال ﺗﻠك اﻷسﻤاء الﺘي لﻬا
ﻋالﻗة ﺑالدﻳن ؟ ولذلك ،وحﺘـّى ﻳﺘ ّﻢ نشﺮالﺘشيﻜونق ،أﺧذ ُمﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق حﺮفيْن،
الﻄاوي" ،ﺗشي ﻗونق Qi
وجﺮدوهﻤا من سياﻗﻬﻤا في كـُـﺘب الﻜيﻤياء والقانون
ّ
ّ
سﻪُ ،ولﻜن ليس في هذا اإلسﻢ
 ."Gongﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳُـنقـّبُ في اسﻢ "ﺗشيﻜونق" ِل ُ
يدر َ
ّ
ﻳسﺘﺤق الدّرس ،في الﻤاضي ،كان ﻳُسﻤّى "ﺷيولين" .ﺗشيﻜونق هو فقط لﻔظ
ﺷيء
جدﻳد ﻳﺘالئﻢ مع روح وﺗﻔﻜيﺮ أﺑناء هذا الﻌﺼﺮ.

لﻤاذا ال ﻳنﻤو القونق رغﻢ الﻤﻤارسة ؟
لﻤاذا ال ﻳنﻤو القونق رغﻢ الﻤﻤارسة ؟ كﺜيﺮ من الناس لدﻳﻬﻢ هذﻩ الﻔﻜﺮة" :أنا
ْت ﺗبﻠيﻐـًا حقيقيّـا ،لو ّ
أكون ﻗد ﺗﻠقـّـي ُ
َ
أن ُمﻌﻠـ ّ ًﻤا ﻳُـﻠقنني ﺑﻌض
أمارس القونق دون أن
لدي ؛ اآلن % 95 ،من الناس لدﻳﻬﻢ
اﻷساليب والﻔنـّيات الﻌالية ،سينﻤو القونق ّ
إن هذا ُمـﺜيﺮ لﻠسﺨﺮﻳّة .لﻤاذا ؟ ّ
هذﻩ الﻔﻜﺮةّ ،
ﻷن الﺘشيﻜونق ال ﻳنﺘﻤي إلى مﻬارة
ﻳﺨﺮ ُ
ج ﻋن الﻤﺄلوف ﺗﻤا ًما ،ﻳجبُ إذن أن
فنـّية من مﻬارات الناس الﻌادﻳّين ،إنﻪ ﺷيء ُ
مسﺘوى ﻋال لﺘقييﻤﻪ .أنا أﻗو ُل لﻜﻢ ّ
الﺮئيسي الذي من
أن السّبب
نسﺘﻌﻤ َﻞ ﻗانونـًا من
ّ
ً
أجﻠﻪ ال ﻳنﻤو القونق هو "ﺷيو" "لين" ،الناس ال ﻳُﺮ ّكزون إالّ ﻋﻠى "لين "lian،
(الﻤﻤارسة) ال ﻋﻠى "ﺷيو( "xiu،الﺘﻌﻬّد) .أنﺘﻢ ﺗبﺤﺜون ﺧارج ذواﺗﻜﻢ ،ال
ﻋادي ،ﻳدا إنسان
ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗنالوا ما ﺗبﺤﺜون ﻋنﻪ .أنتَ لدﻳك جسﻢ إنسان
ّ
ﻋادي ،وﺗـُﺮﻳد أن ﺗـُﺤوّ َل مادّة ً طاﻗيّة ً ُ
ﻋـﻠيا إلى ﻗونق ؟ وهﻜذا
ﻋادي ،ﻋقﻞ إنسان
ّ
ّ
سينﻤو القونق لدﻳك سﺮﻳﻌًا ؟ ما أسﻬﻞ الﻜالم ﻋن هذا ! ﺑالنسبة لي ،هذﻩ ُمـزحة .هذا
ُ
ُ
ﻳبﺤث الﻤﺮ ُء ﺧارج ذاﺗﻪ ،ال ﻳجدُ ﺷيئا ً
ﻳﻌني ّ
ﻳبﺤث ﺧارج ذاﺗﻪ ،ﻋندما
أن الﻤﺮ َء
أﺑدًا.
ّ
إن اﻷمﺮ ﻳﺨﺘﻠف ﻋﻤّا ﻳﺤدث لدى الناس الﻌادﻳّين ﺑﺨﺼوص الﻤﻬارات الﻔنـّية،
اﻷمﺮ
ﺗدفﻌون ﺑﻌض الﻤال ،ﺗﺤﺼﻠون ﻋﻠى ﺑﻌض الﻔنـّيات ،وهذا ك ّﻞ ما في اﻷمﺮ.
ُ

ُ
ﻳﺘجاوز ُمسﺘوى الناس الﻌادﻳّين ،لذلك هو
هنا ُمﺨﺘﻠف ﺗﻤا ًما .إن الﺘشيﻜونق ﺷيء
ﻋادي .ماذا نﻄﻠـُبُ منﻜﻢ ؟ ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗﺘﻌﻬّدوا داﺧ َﻞ
ﻳﺘﻄﻠـّب ﺗﻄبيق ﻗانون غيﺮ
ّ
ذواﺗﻜﻢ ،ﻋو ً
ضا ﻋن البﺤث ﺧارجًا .كﺜيﺮ من الناس ﻳبﺤﺜون ﺧار َج ذواﺗﻬﻢ ،اليو َم
آﺧﺮ ،وزﻳادة ً ﻋﻠى ذلك ،ﺗدفﻌﻬﻢ روح الﺘﻌﻠـّق إلى
ﻳبﺤﺜون ﻋن ﺷيءٍ وغدًا ﻋن ﺷيءٍ َ
السّﻌي وراء ﻗدرات وﺧوارق القونق ،ك ّﻞ النـّواﻳا مﻤﻜنة .البﻌضُ ﻳُﺮﻳد حﺘـّى أن
ﻳُﺼبح مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق ،ﻳُﺮﻳدُ مﻌالجة الﻤﺮضى ِليُﺼب َح ثﺮﻳّا .ال ّ
الﺤقيقي هو
شيولين
ّ
أن ﺗﺘﻌ ّﻬدَ ﻗﻠبكَ  ،وهو ما نـُسﻤّيﻪ ﺗﻌ ّﻬدَ "السين سينغ( "xinxing ،طبيﻌة القﻠب).
ولي أهﻤّية ً كبيﺮة ً لﻠﻤشاﻋﺮ السّبﻌة
مﺜالً في الﺨالفات ﺑين الناس ،ﻳجبُ أالّ نـ ُ َ
ّت والﻄﻤوحات ال ّ
والﺮغبات الس ّ
شﺨﺼيّة ﺑشﺘـّى أصنافﻬا .في الوﻗت الذي ﻳُﺼارع
ّ
شﺨﺼيّة ،ﻳﻄﻤ ُع أﻳ ً
ُـنافس من أجﻞ مﺼالﺤﻪ ال ّ
ﻀا في نﻤوّ القونق ؟
فيﻪ الﻤﺮ ُء وﻳ
ُ
ﻋادي ؟ كيف لكَ أن
ﺗﺼﺮفات إنسان
ﺗظنـّون اﻷمﺮ ﺑﻤﺜﻞ هذﻩ السﻬولة ! أليست هذﻩ
ّ
ّ
ّي القونق ؟ ﻋﻠيكَ أن ﺗـُﺮ ّك َز ﻋﻠى ﺗﻌﻬّد ومﻤارسة السين سينغ ،ﻋند ذلك ﻳنﻤو
ﺗـُـنﻤ َ
القونق لدﻳك وﻳﺮﺗﻔع مسﺘواك.
ما هو السين سينغ ؟ السين سينغ ﻳﺘﻀﻤ ُ
ّن الدّو ("دو "De،هي مادّة ؛ الﻔﻀيﻠة)
الزهدّ ،
ﺼبﺮ ،الﺘﺤﻤّـﻞ) ؛ درجة الوﻋي ؛ ّ
"الﺮان" (ال ّ
الزهد في كﻞ رغبات
؛
ّ
وﺗﻌﻠـّقات الناس الﻌادﻳّين ؛ وهو ﻳﺘﻀ ّﻤ ُن أﻳ ً
ﻀا القدرة ﻋﻠى مﻌاناة الﻌدﻳد من اﻷﺷياء
ال ُﻤﺨﺘﻠﻔة .سين سينغ اإلنسان ﻳجبُ أن ﻳﺮﺗ ِﻔـ َع في ك ّﻞ هذﻩ النـّواحي ،وهﻜذا ﻳُﻤﻜنﻜﻢ
حقـّا أن ﺗﺮﺗﻔﻌوا ،إنﻪ من اﻷسباب الﻬامّة الزدﻳاد ﻗوّ ة القونق ﻋندكﻢ (القونق لي
.)gongli،
البﻌضُ ﻳقول" :أنت ﺗﺘﺤدّث ﻋن موضوع السين سينغ ،هذا ﻳنﺘﻤي إلى الﻤسائﻞ
سﻪُ ".كيف
اإلﻳدﻳولوجية ،إنﻪ حالة نﻔسيّة لإلنسان ،ال ﻋالﻗة لﻪ ﺑالقونق الذي نـُﻤار ُ
ذلك ؟ في اﻷوساط الﻔﻜﺮﻳّة ،ﺗـُوجد منذ القدﻳﻢ اإلﺷﻜاليّة الﺘـّالية" :ما الذي ُﺧـﻠـِقَ
الناس وﻳﺘناﻗشون حولﻬا إلى اليوم .في
الﺮوح ؟" ﻳﺘجادل
أوّ ال ً ،الﻤادّة أم ّ
ُ
الواﻗع ،أﻗو ُل لﻜﻢ ّ
والﺮوح لﻬُﻤا نﻔس الﻄبيﻌة .ﻋندما أجﺮى الﻌُـﻠﻤاء
إن الﻤادّة
ّ
البشﺮي ،ﺗبي َّن لﻬﻢ ّ
أن الﻔﻜﺮة ال ُﻤـنبﻌﺜة من
ال ُﻤﻌاصﺮون ﺑُﺤوثـًا ﻋﻠﻤيّة ً ﻋﻠى الجسﻢ
ّ
دماغ اإلنسان هي مادّة .إن كان لﻬا وُ جود مادّي ،أفال ﺗـُوجدُ أﻳ ً
ﻀا في ذهن اإلنسان
والﺮوح من نﻔس الﻄبيﻌة ؟ مﺜﻠﻤا ُ
ﻗﻠت ﺑﺨـُﺼوص الﻜونُ ،هو
؟ أليست الﻤادّة
ّ
ﻳﺤﺘوي ﻋﻠى الﻤادّة ،ولدﻳﻪ أﻳ ً
ّ
الﺨاص .الناس الﻌادﻳّون ال ﻳُﺤسّون ﺑوُ جود
ﻀا طبﻌُﻪ
هذا الﻄبـعّ ،
ﻷن الناس الﻌادﻳّين ﻳُوجدون جﻤيﻌًا في نﻔس ال ُﻤسﺘوى .ﻋندما
ﺗﺘجاوزون ُمسﺘوى الناس الﻌادﻳّين ،سﺘشﻌﺮون ﺑﻬذا الﻄبـع .كيف ﺗشﻌﺮون ﺑﻪ ؟ ك ّﻞ
مادّة موجودة في الﻜون ،ﺑﻤا في ذلك ك ّﻞ الﻤوادّ ال ُﻤـنﺘشﺮة في ك ّﻞ الﻜون ،هي كائنات
حيّة ،ولﻬا فﻜﺮ ،إنـّﻬا أﺷﻜال وُ جود لشﺮع الﻜون في ُمﺨﺘﻠف ال ُﻤسﺘوﻳات .إنـّﻬا
ﺗﻤنﻌﻜﻢ من السﻤوّ  ،أنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون االرﺗﻔاع ،ولﻜن ال ﺗقدرون ،ﻷنﻬا ال ﺗﺘﺮكﻜﻢ
ﺗﺼﻌدون .لﻤاذا ﺗقف حائالً ﺑينﻜﻢ وﺑين السﻤوّ ؟ ّ
ﻷن السين سينغ لدﻳﻜﻢ غيﺮ ُمﺮﺗﻔع.
ُ
ﻳﻤﻠك مقياسًا ُمﺨﺘﻠﻔـًا ،إن أردﺗـُﻢ رفع ال ُﻤسﺘوى ،فﻌﻠيﻜﻢ أن ﺗﺘﺨﻠـّوْ ا ﻋن
سﺘوى
ك ّﻞ ُم
ً

أفﻜاركﻢ السيّئة وﺗـُـﻠقوا أﺷياءكﻢ القذرة ،ﻳجبُ أن ﺗﻤﺘﺜﻠوا لﻠﻤقياس الذي ﻳﺘﻄﻠـّبُﻪُ ذلك
ال ُﻤسﺘوى ،وهﻜذا ﻳُﻤﻜنﻜﻢ االرﺗﻔاع.
ﻋندما ﻳﺮﺗﻔ ُع السين سينغ ﻳﺤﺼُـ ُﻞ ﺗﻐيّﺮ كبيﺮ في جسﻤﻜﻢ ،مع ارﺗﻔاع السين سينغ،
من ال ُﻤؤ ّكد ّ
أن مادّة جسﻤﻜﻢ سوف ﺗﺘﺤوّ لُ .ما هو هذا الﺘﺤوّ ل ؟ اﻷﺷياء السيّئة الﺘي
ﺗﺮغبون فيﻬا والﺘي أنﺘﻢ ُمﺘﻌﻠـّقون ﺑﻬا ،سوف ﺗﺮمونﻬا .ولـْـنﺄﺧذ مﺜاالً ،ﻗارورة
مآلنة أوساﺧـًا ،لو نـُﺤﻜ ُﻢ ﻋﻠيﻬا الﻐﻄاء ونـُﻠقي ﺑﻬا في الﻤاء ،سوف ﺗﻐوصُ إلى
القاع .لو نـُـﻔﺮغﻬا من هذﻩ اﻷوساخ ،ﺑقدر ما نـُـﻔﺮغﻬا ،ﺑقدر ما ﺗﺼ َﻌدُ إلى السّﻄح،
ﺗﺼيﺮ فارغة ًﺗﻤا ًما ،سوف ﺗﻄﻔو ُكـﻠـّيا .في مسار ال ّ
شيولين ،ﻳجبُ أن ﺗـُزﻳﻠوا
وﻋندما
ُ
ُمﺨﺘﻠف أنواع اﻷﺷياء السيّئة الﻤوجودة فيﻜﻢ ،ﺑذلك ﺗﺘﻤ ّﻜنون من السﻤوّ  ،ﺗﻠك هي
ّ
الﺨاص ﺑﻬذا الﻜون .إن لﻢ ﺗﺘﻌﻬّدوا السين سينغُ ،مسﺘوى أﺧالﻗيّاﺗﻜﻢ
وظيﻔة الﻄبـع
ّ
الﺨاص
لن ﻳﺮﺗﻔ َع ،أفﻜاركﻢ السيّئة وموادّكﻢ السيّئة لن ﻳﺘ ّﻢ القﻀاء ﻋﻠيﻬا ،والﻄبع
ﺑالﻜون ال ﻳسﻤ ُح لﻜﻢ ﺑاالرﺗﻔاع ،كيف ﻳُﻤﻜنﻜﻢ القول ّ
والﺮوح ليسا من نﻔس
أن الﻤادّة
ّ
الﻄبيﻌة ؟ ولـنذ ُكﺮ الﻤﺜال الﺘالي ﻋﻠى سبيﻞ ال ُﻤـزاح ،إن كان ﺷﺨص مّا ال ﻳزا ُل
ﻳﺤﺘﻔظ ُ ﺑﻤشاﻋﺮﻩ السّبﻌة ورغباﺗﻪ الس ّ
ّت وﺗﺮكناﻩُ ﻳﺮﺗﻔ ُع إلى مﻜانة ﺑوذا ،هﻞ ﺗظنـّون
ّ
أن ذلك ُمﻤﻜن ؟ في هذﻩ الﺤالة ،ﻋندما ﻳﺮى"ﺑودهيساﺗﻔا"Bodhisattva،
(ﺑوسا )pusa ،جﻤيﻠة ،ﻗد ﺗﺮاودﻩ أفﻜار سيّئة .ﺑﻤا أنﻪ لﻢ ﻳﺘﺨﻠـّص ﺑﻌدُ من الﺤسد،
فﺮﺑّﻤا سيدﺧﻞ في نزاع مع ﺑوذا ،هﻞ ﻳُﻤﻜن أن نق َبـ َﻞ مﺜﻞ هذﻩ الوضﻌيّة ؟ إذن ما
ُ
وسيء ،وﺑﻬذﻩ
الﻌﻤ ُﻞ ؟ وسط الناس الﻌادﻳّين ،ﻳجبُ ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗﺘنـقـّوْ ا من كﻞ ﺧبيث
ّ
الﺼﻔة سﺘﺘﻤ ّﻜـنون من الﺘﺮﻗــّي.
ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى ،ﻳجبُ أن ﺗـُولوا أهﻤّية لﺘﻌﻬّد ومﻤارسة السّين سينغ ،الﺘﻌﻬّد وفق
ّ
الﺮحﻤة ،ال ّ
ّ
ﺼبﺮ) ،إزالة رغبات
الﺨاص ﺑالﻜون جﻬان ﺷان ران
الﻄبـع
(الﺤقّ ،
الناس الﻌادﻳّين ،اﻷفﻜار السيّئة ،ونيـّة القيام ﺑﺄﻋﻤال سيّئة .ﻋندما ﺗﺮﺗﻔ ُع حالﺘﻜﻢ
النـﻔسيّة ﻗﻠيالً ،ﺗﻜونون ﻗد ﺗﺨﻠـّﺼﺘﻢ جُزئيّا من ك ّﻞ أﺷياءكﻢ السيّئة .وفي نﻔس
الوﻗت ،ﻳجبُ أن ﺗﺘﺤﻤّـﻠوا أﻳ ً
ﻀا ﻗﻠيالً من ال ّ
ﺼﻌوﺑات ،أن ﺗـﺘﻌذﺑوا ﻗﻠيالً ،أن ﺗـُزﻳﻠوا
ﻗسﻄـًا من دُﻳونﻜﻢ (كارما) ،ﺑﻬذﻩ الﻜيﻔيّة ،سوف ﺗﺮﺗﻔﻌون ﻗﻠيالً ،ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى ،ﻗوّ ة
الﺨاص ﺑالﻜون سﺘﺨفّ وطﺄﺗﻬا ﻋﻠيﻜﻢ".ال ّ
ّ
شيو" (ﺗﻌﻬّد النﻔس) ﻳﺘوﻗف ﻋﻠى
الﻄبـع
الﻔﺮد ،القونق ﻳﺘوﻗفُ ﻋﻠى ال ُﻤﻌﻠـّﻢ .ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ﻳُﻌﻄيﻜﻢ ﻗونق ﻳﺼﻠ ُح لﺘنﻤية القونق ،هذا
شﺮ ُ
ع في الﻌﻤﻞ ،إنﻪ ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳُﺤوّ َل مادّة الدّو إلى ﻗونق .أنﺘﻢ ﺗﺮﺗﻔﻌون
القونق ﻳ َ
ﺑاسﺘﻤﺮار نﺤو اﻷﻋﻠى ،ﻋﻤود القونق (ﻗونق جﻬو )gong zhou،أﻳ ً
ﻀا ال ﻳﻔﺘﺄ
ُﻤارس في ﺑيئة الناس
ﻳﺼﻌدُ إلى فوق .ﺑالنـّسبة لﻠﻤﻤارس ،ﻋﻠيﻪ أن ﻳﺘﻌ ّﻬدَ نﻔسﻪُ وﻳ
َ
الﻌادﻳّين ،أن ﻳﺘﺤﻤّـ َﻞ ِم َﺤـنـًا ،أن ﻳﺘﺨﻠـّى ﺷيئـًا فشيئـًا ﻋن ﺗﻌﻠقاﺗﻪ ورغباﺗﻪ ُمﺘﻌدّدة
اﻷصناف .اﻷﺷياء الﺘي ﺗﻌﺘبﺮها البشﺮﻳّة ﻋندنا جيّدة ،ﻋند النـّظﺮ إليﻬا من ال ُﻤسﺘوى
ُﻠوي ،هي غالبًا ما ﺗﻜون سيّئة .مﺜالً
أمﺮا جيّدًا أن ﻳﺤﺼﻞ ال ّ
شﺨص
ﻳﻌﺘبﺮ الناس ً
ُ
الﻌ ّ
ﻋﻠى أكﺜﺮ ﻗدر من الﻤﻜاسب الذاﺗيّة وأن ﻳُﺤقـّقَ حياة ً أفﻀﻞ وسط الناس الﻌادﻳّين،
ولﻜن ﺑقدر ما ﻳﻜون اﻷمﺮ هﻜذا ،ﺑقدر ما ﻳﻜون هذا ال ّ
شﺨص سيّئـًا في نظﺮ كبار

ال ُﻤﺘيقظين .أﻳن السّوء ؟ كﻠـّﻤا حﺼ َﻞ ﻋﻠى الﻤزﻳد ،كﻠـّﻤا كان ذلك ﻋﻠى حساب
اآلﺧﺮﻳن ،سيسﺘﺤوذ ﻋﻠى ما ليس مﻠ ًﻜا لﻪُ وسيﺘﻌﻠـ ّ ُ
ق ﺑالوجاهة والﻜسب ،وهﻜذا
س ُﺮ حسناﺗﻪ .أنﺘـُﻢ ﺗﺮغبون في نﻤوّ القونق ،ولﻜنﻜﻢ ال ﺗـُﺮكـّزون ﻋﻠى ﺗﻌﻬّد
سيﺨ َ
السّين سينغ ،إذن فالقونق ﻋندكﻢ ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳنﻤو ُمﻄﻠقـًا.
شيولين ،ﻳُقا ُل ّ
في ميداننا ،ميدان ال ّ
الﺮوح اﻷصﻠيّة لإلنسان ال ﺗﻔنى .في الﻤاضي،
أن ّ
ﻋندما كان أحدهﻢ ﻳﺘﺤدّث ﻋن الﺮوح اﻷصﻠيّة ،كان النـّاس ﻳقولون ّ
أن ذلك ﺧـُﺮافات.
الجﻤيـ ُع ﻳﻌﻠ ُﻢ اﻷمﺮ الﺘالي ،الﻔيزﻳائيّون ﻳقومون ﺑﺄﺑﺤا ٍ
ث ﻋﻠى جسﻤنا ،الذي ﻳﺘﻜوّ ن
من جُزﻳئات ،من ﺑﺮوﺗونات وإلﻜﺘﺮونات ،وﻋندما نﺘﻌﻤّق أكﺜﺮ ،نﻜﺘشفُ ّ
أن هناك
أﻳ ً
ﻀا كواركز ،نوﺗﺮونات ،الخ .وُ صوالً إلى هذﻩ النقﻄة ،ﻳﻌجز الﻤجﻬﺮ ﻋن مواصﻠة
ولﻜن هذا ال ﻳزا ُل ﺑﻌيدًا جدّا ﻋن أصﻞ الﺤياة والﻤادّة .الجﻤيـ ُع ﻳﻌﻠ ُﻢ ّ
ّ
أن انﻔالق
الﺮؤﻳة.
ذرﻳّة ﻳﺘﻄﻠبُ ضﻐﻄـًا طاﻗيّا ﻗوﻳّا جدّا ودرجة حﺮارة ﻋالية جدّا لﻜي ﺗنﻔﻠقَ النـّواة
نواة ّ
الذرﻳة لﻠجسﻢ
الذرﻳة .ﻋند موت أحد اﻷﺷﺨاص ،كيف ﻳُﻤﻜن أن ﺗﻤوتَ النـّوى
ّ
ّ
البشﺮي ﺑسﻬولة ؟ لذلك الحظنا ّ
أن موت ﺷﺨص مّا ﻳﺘ ّﻢ فقط في طبقة ﻋالﻤنا ،إنـّﻬا
ّ
هذﻩ الﻄبقة ،طبقة الﻌناصﺮ الجُزﻳئيّة اﻷكبﺮ حج ًﻤا هي الﺘي انﻔﺼﻠت ؛ ﺑينﻤا هذا
الجسﻢ ،في ﻋالﻢ آﺧﺮ ،لﻢ ﻳَﻔـْ َ
ـن .فﻠـْـيُﺤاول الجﻤيـع أن ﻳﻔﻬﻢ َ ،كيف ﻳﺘﺮاءى الجسﻢ
البشﺮي ﺗﺤت الﻤجﻬﺮ ؟ ك ّﻞ جسﻢ اإلنسان ﻳﻜو ُن في حﺮكة ،أنت جالس هنا ،دون
ّ
ّ
ﺗﺘﺤﺮ ُك ،جس ُﻤكَ ُمﻔ ّﻜك كﻤا لو كان
ﻳﺘﺤﺮ ُك ،الﺨالﻳا الجُزﻳئيّة
ولﻜن جسﻤكَ كﻠـّﻪ
حﺮاكٍ ،
ّ
ّ
البشﺮي ﺗﺤت الﻤجﻬﺮ ،إنﻪ ُمﺨﺘﻠف ﺗﻤا ًما
مُﻜـوّ نـًا من حُبيبات رمﻞ .هﻜذا ﻳُﺮى الجسﻢ
ّ
ﻋﻤّا نﺮاﻩُ ﺑﺄﻋيُـننا .ذلك ّ
ﻋيني اإلنسان ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُﻌﻄيا صورة مﻐﻠوطة وﺗﻤنﻌاننا
ﻷن
ْ
من ُرؤﻳة هذﻩ اﻷﺷياء .ﻋندما ﺗـ ُـﻔﺘـ َ ُح الﻌين السّﻤاوﻳة (ﺗيانﻤو ،)Tianmu،ﻳُﻤﻜن
أن نﺮى مع ﺗﻜبيﺮ الجسﻢ الذي نﺮاﻩُ ،في اﻷصﻞ ،هذﻩ ﻗدرة طبيﻌيّة في اإلنسان،
اليوم نـُسﻤّيﻬا "ﺗاﻳي ﻗونقننق" (ﻗدرات ﺧا ّ
صة) .إن ُكـنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون ﺗﻄوﻳﺮ ﻗدرات
ﺧا ّ
صة ،ﻳجبُ أن ﺗﻌودوا إلى اﻷصﻞ وﺗسﺘﺮجﻌوا الﺤقيقة اﻷولى ،وذلك ﺑﺘﻌﻬّد
أنﻔسﻜﻢ.
فﻠـْـنﺘﺤدّ ْث اآلن ﻋن الـ"دو"(مﻜاسب الﻔﻀيﻠة) .ما الﻌالﻗة ﺑينﻬا جﻤيﻌًا ؟ فﻠنـُﺤﻠـّـﻠﻬا.
ُ
نﻤﻠك جس ًﻤا .نﺤ ُن اآلن نـُشاهد
نﺤ ُن ،الﻜائنات البشﺮﻳّة ،في ك ّﻞ من الﻌوالﻢ الﻌدﻳدة،
البشﺮي ،أكبﺮ ُ
ﻋـنﺼُﺮ هو الﺨﻠيّة الﺘي ﺗـُﻜوّ ن جسﻤنا الﺤسّي .لو
مُﻜوّ نات الجسﻢ
ّ
ﺗﻠـِجُون داﺧﻞ الﻔجوة ﺑين الﺨالﻳا والجُـزﻳئات ،وﺑين الجُـزﻳئات نﻔسﻬا ،سوف
ﺗﺨوضون ﺗجﺮﺑة الدّﺧول في ﻋالﻢ آﺧﺮ .إذن كيف سيﻜون ﺷﻜﻞ وُ جود هذا الجسﻢ ؟
طبﻌـًا،ال ﺗسﺘﻄيﻌون إدراك هذا ﺑواسﻄة الﻤﻔاهيﻢ الﺤاليّة لﻬذا الﻌالﻢ ،جسﻤﻜﻢ ﻳجبُ
ب مع أﺷﻜال وجود ذلك الﻌالﻢ اآلﺧﺮ .في اﻷصﻞ ،جسﻢ الﻌالﻢ اآلﺧﺮ ﻳُﻤﻜنﻪ
أن ﻳﺘنا َ
س َ
أن ﻳﻜب َُﺮ أو ﻳﺼﻐـ ُ َﺮ ،في ﺗﻠك الﻠـّﺤظة ،ﻳُﻤﻜن أن ﺗﻜﺘشﻔوا أنﻪ هو أﻳ ً
ﻀا ﻋالﻢ كبيﺮ جدّا.
إنﻪ ﺷﻜﻞ وجود ﺑسيط لﻠﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ،الﻌوالﻢ الﺘي ﺗـُوجد في نﻔس ّ
الزمان ونﻔس
ﺼوصي ﻳُوجد
ّ
ﺼوصي في ﻋوالﻢ ﻋدﻳدة ،وفي ﻋالﻢ ﺧـ ُ
ّ
الﻤﻜان .اإلنسان لﻪ جسﻢ ﺧـ ُ

أي حقﻞ ؟ هذا الﺤقﻞ هو الدّو الﺘي نﺘﺤدّث ﻋنﻬا .الدّو هي
حقﻞ حول الجسﻢ
البشﺮيّ .
ّ
الﺮوحانية أو
مادّة ﺑيﻀاء ،هي ال ﻋالﻗة لﻬا مﺜﻠﻤا كـُنـّا نﻌﺘقدُ في السّاﺑق ،ﺑالﻤسائﻞ ّ
اإلﻳدﻳولوجية ،الدّو هي وُ جود مادّي ﺗﻤا ًما .في الﻤاضي ،كان ال ُﻤسنـّون ﻳﺘﺤدّثون
البشﺮي مُﻜوّ نة ً حولﻪُ
ﺗﺤدﻳدًا ﻋن جﻤع الدّو أو فقدان الدّو .هذﻩ الدّو ﺗـُﺤيط ﺑالجسﻢ
ّ
ُ
حقالً .في الﻤاضي ،كانت الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﺗقو ُل ّ
ﻳبﺤث ﻋن
أن ال ُﻤﻌﻠـّﻢ هو الذي
الﺘالميذ ،ال الﺘالميذ هﻢ الذﻳن ﻳبﺤﺜون ﻋن ال ُﻤﻌﻠـّﻢ .ماذا ﻳﻌني هذا ؟ ﻋﻠى ال ُﻤﻌﻠـّﻢ أن
ﻳﺮى ما إذا كان جسﻢ الﺘﻠﻤيذ ﻳﺤﺘوي ﻋﻠى كﺜيﺮ من ﻋناصﺮ الدّو أم ال ،مع كﺜيﺮ من
الدّو ﻳﻜون ﺑإمﻜان الﺘﻠﻤيذ أن ﻳﺘﻌ ّﻬدَ نﻔسﻪ ﺑسﻬولة ؛ وإالّ ،فﻠن ﻳﺘﻌ ّﻬدَ ﺑسﻬولة ،سوف
ﻳُـنﻤّي القونق لدﻳﻪ ﺑﺼﻌوﺑة.
ﻳُوجد في نﻔس الوﻗت مادّة سوداء ،نﺤ ُن نـُسﻤّيﻬا هنا كارما (ﻳي ،(Ye ،في الدّﻳانة
البوذﻳّة ﻳُسﻤّونﻬا الﻜارما السيّئة .الﻤادّة البيﻀاء والسّوداء ،هاﺗان النـّوﻋان من
الﺮاﺑط ﺑين هاﺗيْن الﻤادّﺗيْن ال ُﻤﺨﺘﻠﻔﺘيْن ؟ هذﻩ
الﻤوادّ ﺗوجدان في نﻔس الوﻗت .ما هو ّ
الﻤادّة ال ُﻤسﻤّاة دو ،ﻳﺘﺤ ّ
ﺼـ ُﻞ ﻋﻠيﻬا الﻤﺮ ُء ﺑﻌد ﺗﺤﻤّـ َﻞ الﺼُﻌوﺑات وﺗﻜبـّد الﺨسائﺮ
والقيام ﺑﺄﻋﻤال طيّبة ؛ ﺑينﻤا الﻤادّة السّوداء ،ﻳﺘﺤ ّ
ﺼـ ُﻞ ﻋﻠيﻬا الﻤﺮ ُء ﺑﻌد ارﺗﻜاب
سيّـئات ،ﺑﻌد القيام ﺑﺄﻋﻤال سيّئة ،ﺑﻌد إلﺤاق اﻷضﺮار ﺑاآلﺧﺮﻳن ،ﻋندها ﺗﺤﺼﻞ لدﻳﻪ
ّ
ولﻜن
هذﻩ الﻤادّة السّوداء .في أﻳّامنا هذﻩ ،ال فقط ﻳسﻌى النـّاس وراء مﺼالﺤﻬﻢ
البﻌض اﺧﺘﺼاصﻬﻢ هو اﻷفﻌال السّيئة ،من أجﻞ الﻤال ﻳُﻌاﻗﺮون ك ّﻞ الﻤﻌاصي :ﻗﺘﻞ،
وﺗﺼﺮفات ﺷيﻄانيّة
جنسي ،ﺗﻌاطي ال ُﻤﺨدّرات...الخ،
ﺷﺮاء حياﺗات ﺑالﻤال ،ﺷذوذ
ّ
ّ
ﻳﺨسﺮ ﺑﻌض الدّو .كيف
أﺧﺮى من ﺷﺘـّى اﻷصناف .ﻋندما ﻳﺮﺗﻜبُ أحدهﻢ ﻋﻤالً سيّئـًا،
ُ
ّ
ﻳظن أنـّﻪ ﻗد انﺘﺼﺮ لنﻔسﻪ،
ﻳﺨسﺮها ؟ ﻋندما ﻳُﻬي ُن أحد اﻷﺷﺨاص ﺷﺨﺼًا آﺧﺮ ،هو
ُ
وﺗﺨﻠـّص من غﻀبﻪ .في هذا الﻜون ،ﻳُوجد هناك ﻗانون  :ليس هناك رﺑح ﺑدون
الﺮﺑح ﻳسﺘوجبُ الﺨسارة ،أنتَ ال
ﺧسارة (ﺑو ﺷي ﺑو دوّ ،)Bu shi bu de ،
ﺗﺨسﺮ ،إذن ،سيﺘ َﻢ إرغامك ﻋﻠى الﺨسارة ،من الذي ﻳقوم ﺑذلك ؟ إنـّﻪ
ُ
ّ
أي
الﺨاص ﺑالﻜون هو الذي ﻳ
الﻄبـع
ُ
ُﻤارس ﺗﺄثيﺮﻩُ ،لذلك ،ﻋندما ﺗـُﺮﻳد فقط نيْـﻞ ّ
ﺷيء ،لن ﻳﺘ ّﻢ لك ذلك .ما اﻷمﺮ ؟ ﻋندما ﻳُﻬي ُن اإلنسان أﺧاﻩ أو ﻳﻌنـّـﻔﻪ ،فﻬو ﻳُﻠقي
س َﺮ ،هو الذي
إليﻪ ﺑﺤسناﺗﻪ (دو) ؛ واآلﺧﺮ ،ﺑﻤا أنـّﻪ هو ال ُﻤﻌﺘدى ﻋﻠيﻪ ،هو الذي ﺧ ِ
وﻗع ﻋﻠيﻪ الظﻠﻢ ،سوف ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻌوﻳﻀﻪُ ﻋن ذلك .في الﻠـّﺤظة الﺘي ﻳشﺘ ُﻢُّ ﻩُ فيﻬا ،جُـزء
ّ
الﺨاص وﻳسقط ﻋﻠى جسﻢ اآلﺧﺮ .كﻠـّﻤا أهانﻪُ أكﺜﺮ،
ﻳﻄيﺮ من ﻋالﻤﻪ
من حسناﺗﻪ
ُ
كﻠـّﻤا أﻋﻄاﻩُ الﻤزﻳدَ من الدّو .نﻔس ال ّ
شيء ﻋندما ﻳﻀﺮبُ ﺷﺨص مّا ﺷﺨﺼًا آﺧﺮ أو
شﺨص الدّو ﺑﺤسب ﻗوّ ة ال ّ
ﻳﺨسﺮ هذا ال ّ
ﻀﺮﺑة
ﻳُﻌنـّـﻔﻪ ،ﻳﻠﻜـ ُ ُﻤﻪ ،أو ﻳﺮكـُـﻠﻪ ،سوف
ُ
ّ
ﺘﻀﺮر ،فال ﻳﺘﺤﻤّﻞ
ﻋادي ال ﻳﺮى هذا القانون،
الﺘي وجّﻬﻬا لﻪ .إنسان
وﻳظن أنـّﻪ ُم ّ
ّ
ذلك" :أنت ﺗﻀﺮﺑني ،ﻳجبُ أن أضﺮﺑَكَ " ".ﺑاف" ! وﻳُﺮج ُع لﻪ لﻜﻤﺘﻪ ،و ُهـنا ﻳُﺮج ُع
ورﺑّﻤا ﻳُﻔﻜـّﺮ الﺜاني:
لﻪ ذلك النـّﺼيب من الـدّو ،ال أحد منﻬﻤا ﻗد ﺧسﺮ أو رﺑ َح ﺷيئـًاُ .
"أنت أﻋﻄيﺘني ضﺮﺑة ،سوف أﻋﻄيكَ اثنﺘيْن ،وإالّ فﻠن ﻳﻬدأ ﺧاطﺮي" .وﻳُﻌﻄيﻪ
ّ
الﺨاص وﺗﻬبط ﻋﻠى اآلﺧﺮ.
فﺘﻄيﺮ ﻗﻄﻌة من الدّو من جسﻤﻪ
ضﺮﺑة إضافيّة ً،
ُ

ﻌﺘبـﺮ الدّو ثﻤينة إلى ﺗﻠك الدّرجة ؟ ما صﻠﺘﻬا ﺑﻌﻤﻠيّة الﺘﺤوّ ل ؟ ﺗقول اﻷدﻳان:
لﻤاذا ﺗـ ُ ُ
"ﻋند الﺤُﺼول ﻋﻠى هذﻩ الدّو ،حﺘـّى وإن لﻢ ﺗﺤﺼُـﻠوا ﻋﻠى ﺷيء في هذﻩ الﺤياة،
سﺘﺤﺼُﻠون ﻋﻠى ذلك في الﺤياة ال ُﻤقبﻠة ".ﻋﻠى ماذا سيﺤﺼُـ ُﻞ الﻤﺮ ُء ؟ مع كﻤّية
ُ
ب ﻋال أو صاحب ثﺮو ٍة ،ﻳﻤﻠك ك ّﻞ ما ﻳﺮغب
هامّة من الدّو،
سيﻜون ُرﺑّﻤا ذا منﺼ ٍ
فيﻪ ،ك ّﻞ هذا جزاءًا لـﻠدّو .ﺗقو ُل اﻷدﻳان أﻳ ً
ُ
ﻀا" :إن كان هذا ال ّ
ﻳﻤﻠك دو،
شﺨص ال
سوف ﻳَق ُع إفناء جسدﻩ وروحﻪ ".روحﻪ اﻷصﻠيّة (ﻳوانشان) سوف ﺗـُﻌدَ ُم ﺗﻤا ًما،
سيﻤوت ال ّ
ُ
شﺨصُ ﺑ ُﻜـﻠـّيﺘﻪ ،ال ﻳبقى منﻪ ﺷيئ .وفي أوساطنا،
وفي نﻬاﻳة حياﺗﻪ،
شيولين ،نقو ُل ّ
أوساط ال ّ
أن الدّو ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘﺤوّ َل ُمباﺷﺮة ً إلى ﻗونق.
سوف نـُﻔس ُّﺮ كيف ﺗﺘﺤوّ ل الدّو ُمباﺷﺮة إلى ﻗونق .في أوساط ال ّ
شيولين ،هناك
الجُﻤﻠة الﺘالية" :ﺗﻌﻬّد النﻔس ﻳﺘوﻗف ﻋﻠى ال ّ
شﺨص ،القونق ﻳﺘوﻗف ﻋﻠى ال ُﻤﻌﻠﻢ".
ّ
الذهني،
ولﻜن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﺤدّث ﻋن "وضع اﻷثﻔية والقدر إلﻋداد اإلكسيﺮ" والنشاط
ّ
أن ذلك ها ّم جدّا .أنا أﻗو ُل لﻜﻢ ّ
ﻳﻌﺘقدون ّ
أي أهﻤّية ،إن ﺗـُﻔ ّﻜﺮوا في
أن هذا ليس لﻪُ ّ
كﺜيﺮا ،فذلك إذن ﺗﻌﻠـّق .إن ﺗولـُوا أهﻤّية ﺑالﻐة لذلك ،فﻠﻜﻢ إذن غاﻳات ﺗسﻌون
ذلك
ً
ّ
وراءها ؟ الﺘﻌﻬّد ﻳﺘوﻗفُ ﻋﻠى ذات ال ّ
شﺨص ،القونق ﻳﺘوﻗفُ ﻋﻠى ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ،لدﻳﻜﻢ هذﻩ
الﻔﻌﻠي لﻬذا اﻷمﺮ ،ذلك ﺷﺄ ُن ال ُﻤﻌﻠﻢ ،أنﺘـُﻢ غيﺮ
الﺮغبة ،وذلك كاف .ﺑينﻤا الﺘﺤقق
ّ
ّ
الﻌادي الذي لدﻳﻜﻢ ،أنـ ّ ّّى لﻜﻢ
البشﺮي
ﻗادرﻳن ﻋﻠى ذلك ُمﻄﻠقـًا .أنﺘﻢ ،ﺑﻬذا الجسﻢ
ّ
ّ
أن ﺗـُﺤوّ لوا حياة الﻜائنات الﻌُﻠوﻳّة الﻤﺨﻠوﻗة من هذﻩ الﻤادّة الﻄاﻗيّة الﻌُـﻠيا ؟ هذا
مسار ﺗﺤوﻳﻞ جسﻢ اإلنسان في الﻌالﻢ اآلﺧﺮ
ُمسﺘﺤيﻞ ﻋﻠى اإلطالق ،هذا ُمﻀﺤك.
ُ
غامض و ُمﻌقـّد ،أنﺘﻢ ﻋاجزون ﺗﻤا ًما ﻋن ﺗﺤقيقﻪ.
الﺨاص ﺑﻜﻢ .ﺑﻤا ّ
ّ
أن
ماذا ﻳُﻌﻄيﻜﻢ ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ؟ إنﻪ ﻳُﻌﻄيﻜﻢ ﻗونق ﻳﺼﻠـ ُ ُح لﺘنﻤية القونق
ّ
فإن القونق الﺤقيقي لإلنسان ﺗولـّدﻩ الدّو.
البشﺮي،
الدّو ﺗوجدُ ﺧارج الجسﻢ
ّ
ال ُﻤسﺘوى الﻌالي أو ال ُﻤﺘدنـّي لﻠ ّ
شﺨص ،وﻗوّ ة القونق لدﻳﻪ ،ﺗولـّدهﻤا الدّو أﻳﻀا.
لولبي.
ﻳُﺤوّ ل ال ُﻤﻌﻠـّﻢ مادّﺗﻜﻢ البيﻀاء دو إلى ﻗونق ،وهذا اﻷﺧيﺮ ﻳنﻤو في ﺷﻜﻞ
ّ
وأﺧيﺮا ﻳنﻤو
البشﺮي،
القونق الذي ﻳُﺤدّد حقـّا ُمسﺘوى اإلنسان ﻳنﻤو ﺧارج الجسﻢ
ً
ّ
الﺮأس وﻳُﻜوّ ن ﻋﻤودًا من القونق .هذا ال ّ
شﺨص لدﻳﻪ
في ﺷﻜﻞ
لولبي إلى ما فوق ّ
ّ
ُمسﺘوى ُمﻌيّن لﻠقونق ،نظﺮة إلى ارﺗﻔاع ﻋﻤود القونق لدﻳﻪ ﺗﻜﻔي لﻤﻌﺮفة ذلك ،ذلك
هو ُمسﺘواﻩُ ،في الدّﻳانة البوذﻳّة ﻳُسﻤّى ذلك "مﺮﺗبة الﺜﻤﺮة" (ﻗوو واي) .ﺑالنسبة
لبﻌض اﻷﺷﺨاص ،أثناء الﺘﺄمّـﻞ في وضﻌيّة الجُـﻠوس ،روحﻬﻢ اﻷصﻠيّة ﺗسﺘﻄيـ ُع
مﻔارﻗة الجسد ،واالرﺗﻔاع ُمباﺷﺮة ًإلى ُ
ﻋﻠوّ ُمﻌيّن ،ولﻜن إن هي أرادت ُمواصﻠة
ﺗجﺮؤ ﻋﻠى ذلك .ﻷنﻬا ﻋندما ارﺗﻔﻌت ،فﻌﻠت ذلك وهي
االرﺗﻔاع ،فﻬي ال
ﺗقدر ،وال ُ
ُ
جالسة ﻋﻠى ﻋﻤود القونق لدﻳﻬا ،فﻬي ال ﺗسﺘﻄيـ ُع ﺗجاوز درجة ﻋﻠوّ ﻋﻤود القونق
هذا ،ﻳﺘﻌذرﻋﻠيﻬا ال ّ
ﺼﻌود أﻋﻠى من ذلك ،إنﻬا مسﺄلة درجة الﻜﻤال الﻤذكورة في
الدّﻳانة البوذﻳّة.

لقيْـس ارﺗﻔاع السّين سينغ ،هناك أﻳ ً
ﻀا ﻋﻤود ُمﺮﻗــّﻢ .هذا الﻌﻤود ال ُﻤﺮﻗــّﻢ وﻋﻤود
القونق ال ﻳُوجدان في نﻔس الﻌالﻢ ،ولﻜنﻬﻤا ﻳُوجدان في نﻔس ّ
الزمان .إن ﺗﻤ ّﻜن
السين سينغ لدﻳك من االرﺗﻔاع ،مﺜال ﻳـُﻬينك أحدهﻢ في وسط الناس الﻌادﻳّين ،فال
ﺗﻌبﺄ ﺑﻪ وﺗبقى هادئـًا مﻄﻤئنـّا ؛ اآلﺧﺮ ﻳُﻌﻄيكَ لﻜﻤة ،ﺗظ ّﻞ صامﺘا وﺗﻜﺘﻔي ﺑاﺑﺘسامة،
اﻷمﺮ ،هذا ﻳﻌني ّ
أن السين سينغ ﻋندك ﻗد ﺑﻠغ ُمسﺘوى ﻋال جدّا .إذن
وانﺘﻬى
ُ
ك ُﻤﻤارس ،ﻋﻠى ماذا سﺘﺤﺼُـ ُﻞ ؟ سﺘﺤﺼُـ ُﻞ ﻋﻠى القونق ،أليس كذلك ؟ لقد ارﺗﻔع
السين سينغ ،القونق نﻤا أﻳ ً
ﻀا في ﺧط ُمواز لﻪُ .ﻗدر ارﺗﻔاع السّين سينغ هو نﻔسﻪ
ﻗدر ارﺗﻔاع القونق ،إنﻬا حقيقة ُمﻄﻠقة .في الﻤاضي ،ﺑﻌض الناس كانوا ﻳُﻤارسون
في الﺤدائق أو في الﻤنزل ،ﺑجدّ وحزم ،كانوا ﻳُﻤارسون جيّدًا إلى حدّ مّا .ومع ذلك،
ﺑﻌد الﺘﻤارﻳن ﺗﺮاهﻢ ﻳﺘﺨاصﻤون وﻳﺘنافسون جﺮﻳًا وراء الشﻬﺮة واﻷغﺮاض
وﻳﺘﺼﺮفون ﻋﻠى هواهﻢ ،فﻬﻞ ﻳُﻤﻜن أن ﻳنﻤو القونق ﻋندهﻢ ؟ كالّ أﺑدًا،
الشﺨﺼيـّة
ّ
أمﺮاضﻬﻢ لﻢ ﺗشﻔى لنﻔس السّبب أﻳ ً
ﻀا .لﻤاذا لﻢ ﻳُشﻔى البﻌضُ من مﺮضﻬﻢ رغﻢ
مﻤارسة طوﻳﻠة ؟ ّ
أمﺮا ﻋادﻳّا ،ليس
إن الﺘشيﻜونق هو الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،إنـّﻪ ليس ً
ﺗﻤارﻳنـًا رﻳاضيّة لﻠنـّاس الﻌادﻳّين ،ﻳجبُ ﻋﻠى الﻤﺮء أن ﻳﻀع الﺜقﻞ ﻋﻠى السّين سينغ
لﻜي ﻳﺘسنـّى لﻪ أن ﻳُشﻔى من أمﺮاضﻪ أو أن ﻳُنﻤّي القونق.
ْ
ﻳﻌﺘقدُ البﻌضُ أنـّﻪ ﻋندما "نﻀ ُع اﻷثﻔية والقدر ونجﻤع الﻌقاﻗيﺮ" إلﻋداد الدّان
(اإلكسيﺮ) ،هذا "الدّان "Dan ،هو القونق ،كالّ ُمﻄﻠقـًا .هذا الدّان ﻳﺤﺘوي فقط ﻋﻠى
سبة .هذا الدّان ،ماهو ؟ الجﻤيـ ُع ﻳﻌﻠ ُﻢ،
جُزءٍ من الﻄاﻗة ،إنـّﻪ ال ﻳُﻤﺜـّﻞ ك ّﻞ الﻄاﻗة ال ُﻤﻜﺘ َ
نﺤ ُن لدﻳنا جزء من اﻷﺷياء لﺘﻌﻬّد الجسد ،ﻳجبُ أن ﻳُﻜوّ َن الجس ُﻢ ﻗدرات القونق
وكﺜيﺮا من اﻷﺷياء الﺨارﻗةُ .مﻌظﻢ هذﻩ اﻷﺷياء ُمـﻐﻠقة ،ال ﻳُس َﻤ ُح لﻜﻢ ﺑاسﺘﻌﻤالﻬا.
ً
هناك ﻗدرات ﻗونق كﺜيﺮة ،أكﺜﺮ من ﻋشﺮة آالف ،حالﻤا ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻜوﻳن ﻗدرة من ﻗدرات
الﺘﺼﺮف فيﻬا في
نﺘﺮكﻬا ﺗظ َﻬ ُﺮ ؟ لﻤنﻌﻜﻢ من إساءة
ّ
القونق ،ﻳﺘ ّﻢ إغالﻗﻬا .لﻤاذا ال ُ
مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳين ،ﻳُﻤنـَـ ُع ﻋﻠينا إثارة البﻠبﻠة في الﻤجﺘﻤع .كذلك ال ﻳُﻤﻜن لﻠﻤﺮء
ﺑﺤﺮﻳّة ﻗدراﺗﻪ في ُمجﺘﻤع النـّاس الﻌادﻳّين ،سيُقوّ ضُ نظام هذا
ﻳسﺘﻌﺮض
أن
ّ
َ
الﻤجﺘﻤع .كﺜيﺮ من النـّاس ﻳﺘﻌﻬّدون حسب درجة وﻋيﻬﻢ ،لو ﺗـ ُظﻬﺮون ﺗﻠك القدرات،
س َي َﺮوْ َن ّ
أن ذلك ح ّ
ﻳﺘورﻋون
الناس الذﻳن ال
ق ،وكﻠـّﻬﻢ سيﺘﻌﻬّدون ،حﺘى
ّ
ُ
ك ّﻞ الناس َ
أي جُﺮم والذﻳن هﻢ غيﺮ جدﻳﺮﻳن ﺑالﻤﻐﻔﺮة ،سيﺄﺗون أﻳ ً
ﻀا لﻠﺘﻌﻬّد ،إذن فﻠن
ﻋن ّ
اﻷمﺮ .ال ﻳُﻤﻜن أن نس َﻤ َح لﻜﻢ ﺑإظﻬارها ﺑﻬذﻩ الﻜيﻔيّة ،وﺑاإلضافة إلى ذلك،
ﻳسﺘقي َﻢ
ُ
جـﺮكﻢ ذلك إلى ما ال ﺗـُﺤﻤد ﻋقباﻩ من أﻋﻤال سيـّئةٍ ،ﻷنﻜﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون ُرؤﻳة
سوف ﻳ ّ
الﺮواﺑط السببيّة ،ال ﺗـ َ َﺮوْ َن أﻋﻤاق اﻷﺷياء ،أنﺘﻢ ﺗظنـّون أنﻜﻢ ﺗﺤسنون الﺘﺼﺮف،
ّ
ﺑينﻤا أنﺘﻢ ﻗد ﺗﻜونون ﺑﺼدد ارﺗﻜاب سيّئاتٍ ،لذلك ال ند ُ
ﻋﻬا في حوزﺗﻜﻢ .ﻷنﻪ ﻋندما
ُدى ،لذلك كﺜيﺮ من ﻗدرات
ﻳﺘ ّﻢ ارﺗﻜاب سيّئة ،ﺗسقﻄون في الدّرجة ،وﻳذهب ﺗﻌﻬّدكﻢ س ً
ُ
ﺗﻜون ُمﻐﻠقة .ما الﻌﻤ ُﻞ ؟ ﻋندما ﻳﺤ ّﻞ ﻳوم إطالق القونق وال َيقظة (كاي ﻗونق
القونق
كاي وو) ،ﻳُﺼبح هذا الدّان ﺑﻤﺜاﺑة القنبﻠة ،وﻳُﻔج ُّﺮ ك ّﻞ ﻗدرات القونق ،الﻤﻐاليق
ﺗنﻔجﺮ" ،ﺑان"! ك ّﻞ ﺷيء ﻳﺘزﻋز ُ
ع في هذا اإلنﻔجار ،هذﻩ
ومﺨارج الجسﻢ كﻠﻬا
ُ

وظيﻔة الدّان .ﺑﻌد إحﺮاق جسﻢ راهب ميّت ،ﻳبقى هناك ﺑﻌد اإلحﺮاق
"ﺷيﻠيزي ( "shelizi،حبّات ﺑﻠـّورﻳّة) ،البﻌضُ ﻳﻌﺘبﺮونﻬا ﺑقاﻳا ﻋظام أو أسنانـًا.
انﻔجﺮ ،طاﻗﺘﻪ ﻗد
ولﻜن لﻤاذا ال ﻳﺨﻠـّف الناس الﻌادﻳّون مﺜﻠﻬا ؟ ذاك هو الدّان ﻗد
َ
ﺗﺤﺮرت ،هو ﻳﺤﺘوي ﻋﻠى كﻤّية هامّة من موادّ الﻌالﻢ اآلﺧﺮ .رغﻢ ذلك هي أﺷياء لﻬا
ّ
وجود مادّي ،ولﻜنـّﻬا ال ﺗﺼﻠـُح لشيءٍ  .النـّاس الﺤاليّون ﻳﻌﺘبﺮونﻬا أﺷياء ثﻤينة
ﺑﺮاﻗة وصﻠبة ،ذاك ما في اﻷمﺮ.
جدّا ،إنـّﻬا مشﺤونة ﺑالﻄاﻗةّ ،
سبب آﺧﺮ ﻳُﻌﺮﻗﻞ نﻤـوّ القونق ،وهو ّ
أن الﻤﺮ َء ال ﻳﻌﺮفُ ﺷﺮع الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ،إذن
ُﻤارس نﺤو اﻷﻋﻠى .ماذا ﻳﻌني هذا ؟ مﺜﻠﻤا ُ
ﻗﻠت ذلك منذ
من ال ُﻤسﺘﺤيﻞ أن ﻳﺘﻌ ّﻬدَ وﻳ
َ
ﻗﻠيﻞ ،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳُﻤارسون طﺮﻗـًا ﻋدﻳدة ً ،أﻗو ُل لﻜﻢ ،أنـّﻪ ،مﻬﻤا ﺗ ُﻜ ْن ﻋدد الﻄﺮق الﺘي
ﺗـُﻤارسُﻬا ،فﻬذا غيﺮ ُمجدٍ ،لستَ سوى ﺗﻠﻤيذ مدرسة اﺑﺘدائيّة ،ﺗﻠﻤيذ مدرسة اﺑﺘدائيّة
في ال ّ
شيولين ،كﻠﻬا ﺗنﺘﻤي لقانون الﻤسﺘوى ال ُﻤﺘدنـّي .أنت ﺗﺄﺧذ ﻗانون الﻤسﺘوى
ﻤارس نﺤو ال ُﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ،هذا ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﺮﺷدكَ  .أنتَ
َ
ال ُﻤﺘدنـّي لﺘﺘﻌ ّﻬدَ وﺗـ ُ
اﺑﺘدائي في الجامﻌة ،ولﻜنـّك ﺗبقى دائ ًﻤا ﺗﻠﻤيذ مدرسة اﺑﺘدائية،
ﺗسﺘﻌﻤ ُﻞ كﺘب ﺗدرﻳس
ّ
ﺑﻞ حﺘـّى ّ
إن ﺗﻌﻠـ ّ َﻢ أﺷياء كﺜيﺮة ال ﻳﻔيد ﺷيئـًا ،ﻋﻠى الﻌﻜس هذا أسوء .ﺗـُوجد ﺷﺮائع
ُمﺨﺘﻠﻔة في ُمسﺘوﻳات ُمﺨﺘﻠﻔة .ﻳقو ُم ال ّ
شﺮع ﺑدور الدّليﻞ ﺑﺼﻔة ُمﺨﺘﻠﻔة حسب اﺧﺘالف
ال ُﻤسﺘوﻳات ،لذلك ﻗانون الﻤسﺘوى ال ُﻤـﺘدنـّي الذي ﺗسﺘﻌﻤﻠونﻪ ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻬدﻳ ُﻜﻢ في
ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ نﺤو ال ُﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى .سنسﺘﻌﺮضُ الحقـًا ك ّﻞ ﻗوانين ال ّ
شيولين
ﺑاﺗـّجاﻩ ال ُﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ،أنا أﺗﺤدّ ُ
ث جامﻌـًا أﺷياء من ُمسﺘوﻳات ُمﺨﺘﻠﻔة ،وﺗبَﻌـًا
لدي
لذلك ،سﺘﻬدﻳ ُﻜﻢ هذﻩ اﻷﺷياء ﺑاسﺘﻤﺮار في ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ في ال ُﻤسﺘقبﻞّ .
ﺑﻌض الﻜﺘب ،وأﺷﺮطة سﻤﻌيّة وأﺧﺮى ﺑﺼﺮﻳّة ،سﺘﻜﺘشﻔون أنﻜﻢ ﻋندما ﺗقﺮؤونﻬا
مﺮة ً ،ﺑﻌد مﺮور ﺑﻌض الوﻗت ،ﻋندما ﺗقﺮؤونﻬا وﺗسﻤﻌونﻬا من جدﻳدٍ،
وﺗسﻤﻌونﻬا ّ
سﺘﻬدﻳﻜـُﻢ من جدﻳدٍ .سﺘﺘﺮﻗــّـوْ ن ﺑاسﺘﻤﺮار ،وهي أﻳ ً
ﻀا سﺘﻬدﻳﻜﻢ ﺑاسﺘﻤﺮار ،إنﻪ
ال ّ
شﺮع .ما كـ ُ ُ
ـنت ﺑﺼدد الﺤدﻳث ﻋنﻪ هو  :السّببان الﻠـّذان من أجﻠﻬﻤا ال ﻳنﻤو
القونق رغﻢ الﻤﻤارسة  :دون مﻌﺮفة ﺷﺮع ال ُﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ال ﻳُﻤﻜنﻜﻢ الﺘﻌﻬّد ؛
ﺑدون ﺗﻌﻬّد الذات ،ﺑدون ﺷيولين السّين سينغ ،ال ﻳنﻤو القونق .ليس هناك سوى
هذﻳْن السّببين.

الﺨﺼوصيّـات الﻤﻤيـّزة لﻠﻔالون دافـا
طﺮﻳقﺘنا الﻔالون دافا هي واحدة من أرﺑﻌة وثﻤانين ألف فامان (ﺑاب ﺷﺮع) في
مدرسة ﺑوذا ،لﻢ ﻳﺘ ّﻢ أﺑدًا ﺗبﻠيﻐﻬا لﻌامّة الناس في حﻀارﺗنا ،ولﻜن ،في فﺘﺮ ٍة من
فﺘﺮات ما ﻗبﻞ الﺘارﻳـخ منﺤت الﺨالص لﻌدد كبيﺮ من البشﺮ .ها أنا أﺑﻠـّﻐﻬا من جدﻳد
سبَقَ وأن
لﻠﻌﻤوم في آﺧﺮ اﻷزمان من آﺧﺮ كالبا ،لذلك فﻬي ثﻤينة إلى أﻗﺼى حدّ .لقد َ

ﺗﺤدّ ُ
ثت ﻋن ﺷﻜﻞ الﺘـّﺤوّ ل ال ُﻤباﺷﺮ لﻠـدّو (الﻔﻀيﻠة) إلى ﻗونق (طاﻗة) .القونق في
سبُ ﻋبﺮ الﻤﻤارسة (ليان) ﺑﻞ ﻋبﺮ الﺘﻌﻬّد (ﺷيو) .كﺜيﺮ من الناس الذﻳن
الواﻗع ال ﻳُﻜﺘ َ
ﻳبﺘﻐون نﻤوّ القونق ،ﻳُﺮ ّكزون فقط ﻋﻠى الﻤﻤارسة ،ال ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد .في واﻗع
سبُ ﺑﺄكﻤﻠﻪ ﻋبﺮ ﺗﻌﻬّد السين سينغ .إذن لﻤاذا نـُﻌﻠـ ّ ّّمﻜﻢ أﻳ ً
ﻀا
اﻷمﺮ ،القونق ﻳُﻜﺘـ َ َ
الﺮهبان ﺑﻤﻤارسة القونق.
مﻤارسة القونق ؟ في البدء ،ﻳجبُ أن نـُﻔس َّﺮ لﻤاذا ال ﻳقو ُم ّ
إنـّﻬﻢ ﻳُﻤارسون ﺑاﻷساس الﺘﺄ ّمـﻞ في وضﻌيّة الجﻠوس ،إنشاد السّوطﺮا وﺗﻌﻬّد السين
سينغ ،وهﻜذا ﻳُـنﻤّون القونق ،ﻳُـنﻤّون القونق الذي ﻳُﺤدّد درجﺘﻬﻢ .ﺑﻤا ّ
أن
اﻷرضي ،ﺑﻤا فيﻬا
ساكياموني ﻗال أنﻪ ﻳجبُ الﺘﺨﻠـّي ﻋن ك ّﻞ أﺷياء الﻌالﻢ
ّ
"البنﺘي( "Benti ،الجسد في ُمﺨﺘﻠف الﻌوالﻢ) ،فﻠيست هناك حاجة إلى الﺤﺮكات
الجسدﻳّة .الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ال ﺗﺘﺤدّث ﻋن ﺧالص ك ّﻞ الﻜائنات ،الناس الذﻳن ﻳﺘوجّﻪ
الﻌادي من الناس ﺑشﺘى الﻌقﻠيات والﺤاالت
إليﻬﻢ ال ُﻤﻌﻠـّﻤون ،ليسوا الﺼنف
ّ
أناني واآلﺧﺮ أﻗ ّﻞ أنانية ...ﺑﻞ إنﻬﻢ ﻳﺨﺘارون ال ُﻤﺮﻳدﻳن .من ﺑين
النﻔسية ،البﻌض
ّ
الﺤقيقي ،ﻳجبُ الﺘﺄكـّد من ّ
أن
ثالثة مﺮﻳدﻳن ﻳقع اﺧﺘيارهﻢ ﻋﻠى واحد ﻳُ َؤ ّهــﻞ لﻠﺘﻠقين
ّ
هذا الﺘﻠﻤيذ ﻳﺘﻤﺘ ُع ﺑـ"دو" كبيﺮة ،وأنﻪ هو ال ُﻤناسب ،وأنﻪ لن ﻳُسبّبّ مشاك َﻞ .لذلك
ّ
ﻷن مﻤارسة
ﻳُﻠقـّـنﻪ ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ﺧـُﺼوصًا طـُﺮﻗــًا لﺘﻌﻬّد الجسد
"ال ّ
شانﺘونغ( "shentong ،القدرات اإللﻬيّة) والﻌناصﺮالﺨارﻗة ﺗﺘﻄﻠـّبُ ﺑﻌض
الﺤﺮكات.
فالون دافـا هي أﻳ ً
لﻠﺮوح والجسد ،مﻤّا ﻳدﻋو إلى اسﺘﻌﻤال
ﻀا طﺮﻳقة ﺗﻌﻬّد ُمزدوجة ّ
الﺤﺮكات .من جﻬة ،ﺗﺼﻠـ ُ ُح الﺤﺮكات لﺘقوﻳة ﻗدرات القونق ،ماذا ﻳﻌني "ﺗقوﻳة"؟
أي اسﺘﻌﻤال ﻗوّ ة القونق الﻌظيﻤة لدﻳﻜﻢ (ﻗونق لي) لﺘقوﻳة ﻗدرات القونق فيﻜﻢ
ُ
ﺑﺤيث ﺗﺼبح هذﻩ اﻷﺧيﺮة ﻗوﻳّة أكﺜﺮ فﺄكﺜﺮ ؛ من جﻬة أﺧﺮى ،في
(ﻗونقننق)
جسﻤﻜﻢ ،من الﻤﻔﺮوض أن ﺗـُﺨﻠـَقَ كﺜيﺮ من الﻜائنات نﺘيجة الﺘﺤوّ ل .ﻋندما ﻳﺼ ُﻞ
الﻌﻠوي في ال ّ
شيولين ،ﺗﺘﺤدّث الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﻋن والدة
الﻤﺮ ُء إلى الﻤسﺘوى
ّ
اﻷصﻠي (ﻳوان ﻳينق ،)yuan ying ،مدرسة ﺑوذا ﺗﺘﺤدّث ﻋن الجسﻢ
الﻤولود
ّ
الﺨالد ،من الﻤﻔﺮوض أن ﺗﺘﻜوّ َن أﻳ ً
ﻀا كﺜيﺮ من الﻌناصﺮ الﺨارﻗة ﻋبﺮ الﺘﺤوّ ل .ك ّﻞ
طﺮﻗــًا لﻠﻤﻤارسة والﺘـّﺤوﻳﻞ .وظيﻔة الﺤﺮكات هي ﺗﺤوﻳﻞ هذﻩ اﻷﺷياء.
هذا ﻳسﺘدﻋي ُ
طﺮﻳقة كامﻠة لﺘﻌﻬّد النﻔس والجسد ﺗﺘﻄﻠـّب في اآلن نﻔسﻪ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .أﻋﺘقدُ
ّ
سبُ
سبُ القونق ،القونق الذي ﻳُﺤدّد حقـّا ُمسﺘواكﻢ ال ﻳُﻜﺘ َ
أن الجﻤيـ َع فﻬﻤوا كيف ﻳُﻜﺘ َ
ﺑالﻤﻤارسة ﺑﻞ ﺑالﺘﻌﻬّد ؛ أنﺘﻢ ﺗـُوجدون في مسار الﺘﻌ ّﻬد ،رفﻌﺘـُﻢ السين سينغ من
ﺧالل ﺗﻌاﻳشﻜﻢ مع النـّاس الﻌادﻳّين ،اﺗـّﺼﻔﺘﻢ ﺑالﺨﺼائص ال ُﻤﻤيّزة لﻠﻜون ،الﺘي لﻢ ﺗﻌُ ْد
ﺗﺤدّكﻢ ،إذن ﺗسﺘﻄيﻌون اإلرﺗﻔاع .إذن ،هذﻩ الدّو ﺗبدأ في الﺘﺤوّ ل إلى ﻗونق ،وﺗ َبﻌًا
الﺮواﺑط ﺑين القونق
الرﺗﻔاع مقياس السين سينغ لدﻳﻜﻢ ،ﻳنﻤو القونق ،هذﻩ إذن هي ّ
والسين سينغ .

طﺮﻳقﺘنا هذﻩ ﺗنﺘﻤي حقـّا إلى طﺮق الﺘﻌﻬّد ال ُﻤزدوج لﻠﺮوح والجسد ،القونق الذي
نـُﻤارسﻪ ﻳُ َﺨ ّز ُن في ك ّﻞ ﺧﻠيّة من جسﻤنا ،وُ صوالً إلى الجُزﻳئات من أصﻞ الﻤادّة،
والﻤوجودة في حالة مجﻬﺮﻳّة ﻗﺼوى .وفي نﻔس الوﻗت الذي ﺗﺮﺗﻔ ُع فيﻪ ﻗوّ ة
القونق لدﻳﻜﻢ أكﺜﺮ فﺄكﺜﺮ ،ﺗزدادُ كﺜافﺘﻬا أكﺜﺮ وأكﺜﺮ كﻤا ﺗزدادُ ﻗوّ ﺗﻬا .هذﻩ الﻤادّة
البشﺮي وُ صوالً
الﻄاﻗيّة الﻌُﻠيا هي ﻋاﻗﻠة ،ﺑﻤا أنـّﻬا ُم ّ
ﺨزنة في ك ّﻞ ﺧﻠيّة في الجسﻢ
ّ
إلى أصﻞ الﺤياة ،فﻬي ﺗﺄﺧذ ﺗدرﻳجيّا ﺷﻜالً ُمﻄاﺑقـًا لشﻜﻞ ﺧﻠيّة جسﻤﻜﻢ ،مع نﻔس
ّ
ولﻜن ﺗﻐي ًّﺮا جذرﻳّا ﻗد
نظام ﺗﺮﺗيب الجُزﻳئات وﺗﺘـّﺨذ ُ نﻔس أﺷﻜال ك ّﻞ النـّوى الذرﻳّة.
حﺼﻞ في جسﻤﻜﻢ ،لﻢ ﻳﻌُ ْد مُﻜوّ نـًا من الﺨالﻳا اﻷصﻠيّة ،أنﺘﻢ لﻢ ﺗﻌودوا ﺗـنـﺘـ ُﻤون لﻌالﻢ
الﻌناصﺮ الﺨﻤسة (وو سينغ) ،أليس كذلك ؟ طبﻌًا ،ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ لﻢ ﻳنﺘﻬيا
ﺑﻌدُ ،ﻳجبُ أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـُﻤارسوا الﻤزﻳد وسط الناس الﻌادﻳّين ،لذلك ﺗبدُون كﻤا لو
كـُـنﺘﻢ أناسًا ﻋادﻳّين ،الﻔﺮق الوحيد هو ّ
أن لﻜﻢ طﻠﻌة ً ﺷاﺑّة ً ﺑال ُﻤقارنة مع الناس
الذﻳن لﻬﻢ نﻔس سنـّﻜﻢ .طبﻌًا ،ﻳجبُ ﻗبال ً إزالة ك ّﻞ اﻷﺷياء السيّئة من جسﻤﻜﻢ ،ﺑﻤا
فيﻬا اﻷمﺮاض .ولﻜن نﺤ ُن هنا ال نقوم ﺑال ُﻤداواة ،ما نﻔﻌﻠﻪُ هو ﺗﻄﻬيﺮ الجسﻢ ،نﺤ ُن ال
ُ
نﺤن نـُﻄﻬّﺮ جسﻢ
نسﺘﻌﻤ ُﻞ لﻔظ " ُمداواة" ،نﺤ ُن نـُسﻤّي هذا "الﺘـنقية الجسدﻳّة"،
نﺘﺮ ُك
الﻤﻤارسين الﺤقيقيّين .البﻌضُ أﺗوْ ا إلى هنا فقط من أجﻞ الﺘـّداوي .نﺤ ُن ال ُ
الﻤﺮضى الذﻳن هﻢ في حالة ﺧﻄﺮة جدّا ﻳدﺧﻠون إلى دورﺗنا الﺘـﻜوﻳنيّة ،ﻷنﻬﻢ ال
شﻔاء وال فﻜﺮة الﻤﺮضّ .
إن لدﻳﻬﻢ أمﺮا ً
ﻳسﺘﻄيﻌون الﺘﺨﻠـّص من فﻜﺮة ال ّ
ضا
كﺜيﺮا ،كيف ﻳُﻤﻜنﻬﻢ أن ﻳﺘجاهﻠوها ؟ إنﻬﻢ ال ﻳسﺘﻄيﻌون
ﺧﻄيﺮة ًوﻳﺘﻌذﺑون منﻬا
ً
ُ
نﺤن نـُؤ ّكد دائ ًﻤا أنـنا ال نقب ُﻞ أصﺤاب اﻷمﺮاض الﺨﻄيﺮة ،ما
الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة.
لدﻳنا هنا هو ال ّ
شيولين ،إنﻪ ﺑﻌيد جدّا ﻋﻤّا ﻳﺘﺼوّ رون ،ﺑإمﻜانﻬﻢ أن ﻳذهبوا إلى
ُمﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق آﺧﺮﻳن ليﻔﻌﻠوا هذﻩ اﻷﺷياء .طبﻌًا ،كﺜيﺮ من الﺘالميذ لدﻳﻬﻢ
أمﺮاض ،ﺑﻤا أنﻜﻢ مﻤارسون حقيقيّون ،ﻳجبُ أن نقو َم ﺑﻬذا من أجﻠﻜﻢ.
ﻀي فﺘﺮة من ال ّ
كﺜيﺮا،
شيولين ،ﻳبدون ُمـﺘﻐيّﺮﻳن
ً
ﺗالميذنا ،ﺗالميذ الﻔالون دافا ،ﺑﻌد ُم ّ
ﺘورد ،واﻷﺷﺨاص ال ُﻤسنـّون ﺗـُﺼبح لدﻳﻬﻢ
البشﺮة ﺗـُﺼب ُح ناﻋﻤة ،الﻠون ُمشﺮق و ُم ّ
ﻋ َجبًا ،الﻌدﻳد من
ﺗجاﻋيد أﻗ ّﻞ ،ﺗﻜادُ ﺗﻜو ُن ُمنﻌدمة ،هذﻩ حقيقة ﻋامّة .أنا ال أﻗول ﺷيئا ً َ
ﺗالميذنا القدماء الﺤاضﺮﻳن هنا ﻳﻌﺮفون ذلك .وﺑاإلضافة إلى ذلك ،النـّساء ال ُﻤسنـّات
سﺘشﻬ ْد َن ظﻬور الﺤيْض من جدﻳ ٍدّ ،
ﻷن طﺮﻳقة ً لﺘﻌﻬّد الﺮوح والجسد في اآلن نﻔسﻪ
ّ
الﺤيوي الذي ﻳﻀ َﻤ ُن الﺤيْض لﺘﻌﻬّد جسدكﻢ .سيﻌودُ
إليﻬن الﺤيْض،
ﺗسﺘوجبُ الﺘشي
ّ
ولﻜن ﺑﻜﻤّية ﻗﻠيﻠة ،فقط ﺑالقدر الالّزم ،وهذﻩ أﻳ ً
ﻀا ظاهﺮة ﻋامّة .وإالّ كيف سيﺘ ّﻢ ﺗﻌﻬّد
الﺮجال أﻳ ً
ﻀا ،ال ُﻤسنـّون وال ّ
شباب ،سيُﺤسّون ﺑﺨﻔـّة كبيﺮة .مﻤارس
جسدكﻢ ؟ ّ
ُﺤس ﺑﻬذا الﺘﻐيّﺮ.
حقيقي سي ّ
ّ
طﺮﻳقﺘنا هذﻩ ﺗﺘﻀﻤّن مﻤارسة ﻋظيﻤة ،هي غيﺮ الﻤﻤارسات الﺘي ﺗقﻠـّد الﺤيوانات.
مﻤارسة هذﻩ الﻄﺮﻳقة هي حقـّا كبيﺮة جدّا .القوانين الﺘي كان ساكياموني و"الوو

مجﺮﺗنا .ما
ﺗسي "Lao Zi ،ﻳُبﻠـّﻐانﻬا في ﻋﻬدهﻤا هي ﻗوانين ﺗﺼﻠ ُح داﺧﻞ حُدود
ّ
ﻤارس وفق ﻗوانين ﺗﻄوّ ر
ُ
الذي ﺗـُﻤارسﻪ طﺮﻳقﺘنا الﻔالون دافا ؟ نﺤ ُن نﺘﻌ ّﻬدُ ونـ ُ
ُ
ّ
نﺤن
الﺨاص ﺑالﻜون "جﻬان ﺷان ران".
الﻜون ،حسب مقاﻳيس الﻄبـع اﻷﻋﻠى
ئًّ ا ﻋظي ًﻤا إلى حدّ ﺑﻌيدٍ ،ﺷيئًا ﻳُﻌادل مﻤارسة الﻜون كﻠـّﻪ.
ُ
ﻤارس ﺷي َ
نـ ُ
طﺮﻳقﺘنا الﻔالون دافا لﻬا أﻳ ً
ـﺘﻔﺮدة جدّا ،وهي ﺗﺨﺘﻠفُ ﻋن ك ّﻞ
ﻀا ميزة ُﺧﺼوصيّة و ُم ّ
الﻄﺮق اﻷﺧﺮى .حاليّا ،ك ّﻞ طﺮق الﺘشيﻜونق اﻷﺧﺮى الﺘي ﻳﺘ ّﻢ ﺗبﻠيﻐﻬا في الﻤجﺘﻤع
ﺗنﺘﻤي إلى مجال الدّان ،إنﻬا ﺗـُﻤارس الدّان .الﺘشيﻜونق الذي ﻳُﻤارس الدّان ﻳُﺮﻳدُ أن
ﻳﺼ َﻞ إلى حالة إطالق القونق واليقظة وسط النـّاس الﻌادﻳّين ،هذا صﻌب جدّا.
طﺮﻳقﺘنا الﻔالون دافا ال ﺗنﺘﻤي إلى مجال الدّان ،طﺮﻳقﺘنا ﺗﺘﻤﺜﻞ في ﺗﻌﻬّد ومﻤارسة
ﻋجﻠة ﺷﺮع (فالون  )Falun،في مسﺘوى أسﻔﻞ البﻄن ،أثناء الدّورة الﺘﻜوﻳنيّة،
أضﻌُﻪُ ﺑنﻔسي لﺘالميذنا .ﻋندما أﺗﺤدّث ﻋن فالون دافا ،أض ُع في نﻔس الوﻗت ﻋجﻠة
الشﺮع لﻜ ّﻞ منﻬﻢ ،ﺑﻌ ُ
ﻀﻬﻢ ﻳشﻌﺮ ﺑوجودها وآﺧﺮون ال ﻳُﺤسّون ﺑﻬاُ .مﻌظﻢ الناس
ﻳُﺤسّون ﺑﻬا ،ذلك ّ
أن الﺤالة البدنيّة لﻠناس ﺗﺨﺘﻠفُ كﺜي ًﺮا من ﺷﺨص آلﺧﺮ .نﺤ ُن
نـُﻤارس الﻔالون وليس الدّان .الﻔالون هو صورة ُمﺼﻐـّﺮة لﻠﻜون ،مُزوّ د ﺑﻜ ّﻞ ﻗدرات
سيدور
وﻳدور ﺑﺼﻔة آليّة.
القونق الﻤوجودة في الﻜون ،إنﻪ ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳشﺘﻐ َﻞ
ُ
َ
ّ
الﻔالون إلى اﻷﺑد في أسﻔﻞ ﺑﻄنﻜﻢ ،ﻋندما ﻳُو َ
سيدور هﻜذا
ف،
ُ
ض ُع ﻋندكﻢ ،لن ﻳﺘوﻗ َ
إلى اﻷﺑد .أثناء دورانﻪ في اﺗجاﻩ ﻋقارب السّاﻋة ،ﻳﻠﺘقط ُ ﺑﺼﻔة آليّة طاﻗة الﻜون،
ّ
وهو أﻳ ً
وﻳبث في ك ّﻞ جزء من جسﻤﻜﻢ الﻄاﻗة الالّزمة
ﻀا ﻳُﺤوّ ل ﺑنﻔسﻪ هذﻩ الﻄاﻗة
لﻠﺘﺤوّ ل .وفي نﻔس الوﻗت ،أثناء دَورانﻪ في االﺗـّجاﻩ ال ُﻤﻌاكس ،ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳُﺮس َﻞ
ُ
ﻳبﻌث الﻄاﻗة،
الﻄاﻗة وﻳﻠﻔظ الﻔﻀالت ،وهذﻩ اﻷﺧيﺮة ﺗﺘبدّد حول الجسﻢ .ﻋندما
ﻳُﺮسﻠـُﻬا ﺑﻌيدًا جدّا وﻳجﻠبُ طاﻗة ًجدﻳدة ً .الﻄاﻗة الﺘي ﻳبﻌﺜﻬا لﻬا ﺗﺄثيﺮ طيّب ﻋﻠى ك ّﻞ
اﻷﺷﺨاص الﻤﺤيﻄين ﺑﻜﻢ .مدرسة ﺑوذا ﺗﺘﺤدّث ﻋن ﺧالص الذات وﺧالص اآلﺧﺮﻳن،
ﻋن ﺧالص ك ّﻞ الﻜائنات ،ﻳجبُ ﻋﻠى الﻤﺮء ،زﻳادة ﻋﻠى ﺗﻌﻬّدﻩ لنﻔسﻪ ،أن ﻳسﻌى أﻳ ً
ﻀا
لﺨالص ك ّﻞ الﻜائنات ،اآلﺧﺮون ﻳسﺘﻔيدون من ذلك في نﻔس الوﻗت ،ﺗسﺘﻄيﻌون،
دون أن ﺗشﻌﺮوا ﺑشيء ،أن ﺗـُﻌدّلوا أجسامﻬﻢ وﺗﺨﻔـّﻔوا أمﺮاضﻬﻢ ،طبﻌًا ،الﻄاﻗة ال
ﺗﺘالﺷى وال ﺗﻀيـعُ ،الﻔالون ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳسﺘﺮجﻌﻬا أثناء دَورانﻪ في اﺗجاﻩ ﻋقارب
السّاﻋة ،ﻷنﻪ ﻳدور ﺑدون ﺗوﻗف.
ﻳﺘساء ُل البﻌضُ ":لﻤاذا ﻳدور الﻔالون دون ﺗوﻗف ؟" البﻌضُ اآلﺧﺮ ﻳسﺄلونني:
ﻷي ﻗانون ؟" الﻄاﻗة ال ُﻤجﻤّﻌة ﺑﻜﻤّية ُمﻌيّـنة
"لﻤاذا هو ﻗادر ﻋﻠى الدّوران ؟ طبقـًا ّ
ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُﻜوّ َن الدّان ،هذا سﻬ ٌﻞ فﻬ ُﻤﻪُ ،ﺑينﻤا دَوران الﻔالون هو حقـّا صﻌب
الﺘﺼوّ ر .سﺄذكـُﺮ لﻜﻢ مﺜاالً ،الﻜون في حﺮكة ،ك ّﻞ اﻷنظﻤة الشﻤسيّة في درب الﻠـّبانة
وك ّﻞ الﻤجﻤوﻋات ال ّ
ﺗدور حول
شﻤسيـّة في الﻜون هي في َح َﺮكة ،الﻜواكب الﺘسﻌة
ُ
ﺗدور أﻳ ً
ال ّ
شﻤس ،اﻷرضُ
ﻀا حول نﻔسﻬا .ف ّﻜﺮوا ،من الذي ﻳدفﻌُﻬا ؟ من الذي ﻳ ُﻤدّها
ُ

ﺑالقوّ ة ؟ ال ﺗﺤاولوا الﻔﻬﻢ حسب مﻔاهيﻢ النـّاس الﻌادﻳّين ،إنﻪ ﺑبساطة نظام د ََوران.
واﻷمﺮ نﻔسﻪ ﺑالنـّسبة لﻬذا الﻔالون ،إنﻪ ﻳﻌ َﻤ ُﻞ حسب نﻔس هذا النظامّ .
إن الﻔالون
ُ
ﻳﺤُـ ّﻞ ُمشﻜﻠة مﻤارسة الناس الﻌادﻳّين في الوضﻌيّة الﻌادﻳّة لﻠﺤياة اليوميّة .إنﻪ ﻳُﻤدّد
ّ
ﻳﻤﺘص طاﻗة
ﻳدور دون ﺗوﻗّف ٍّ ،فﻬو ال ﻳني
وﻗت الﻤﻤارسة .كيف ﻳُﻤدّدُﻩُ ؟ ﺑﻤا أنـّﻪ
ُ
الﻜون وﻳُﺤوّ لﻬا .أثناء وﻗت الﻌﻤﻞُ ،هو ﻳُﺤوّ لﻜﻢ .طبﻌًا ،ﺑاإلضافة إلى الﻔالون ،ﻳجبُ
أن نـ َ َ
كﺜيﺮا من ال ُﻤﻌدّات واﻷنظﻤة في جسدكﻢ ،وكﻠـّﻬا ُمـﺘـّﺼﻠة ﺑالﻔالون،
ﻀ َع لﻜﻢ
ً
ﺗشﺘﻐ ُﻞ وﺗﺘﺤوّ ُل ﺑﺼﻔة آليّة .لذلك ّ
فإن هذﻩ الﻄﺮﻳقة ﺗـُﺤوّ ل اإلنسان كﻠـّيًا وﺑﺼﻔة آليّة،
مﻤّا ﻳـُولـّد نظا ًما ﺗ ُﻜ ُ
ون فيﻪ "الﻄﺮﻳقة ﺗـُﻤارس ﺗﺄثيﺮها ﻋﻠى اإلنسان" (ﻗونق ليان
ران )gong lian ren ،أو"ال ّ
شﺮع ﻳُﻤارس ﺗﺄثيﺮﻩ ﻋﻠى اإلنسان" (فا ليان ران
 .)Fa lian ren،ﻋندما ﺗﻜونون ﺑﺼدد الﻤﻤارسةّ ،
فإن الﻄﺮﻳقة ﺗـُﻤارس ﺗﺄثيﺮها
ﻋﻠيﻜﻢ ،ﻋندما ال ﺗﻜونون ﺑﺼدد الﻤﻤارسةّ ،
فإن الﻄﺮﻳقة ﺗـُﻤارس ﺗﺄثيﺮها ﻋﻠيﻜﻢ
أﻳ ً
ﻀا .أثناء ﺗناول الﻄـّﻌام ،وﻗت النـّوم،أو في الﻌﻤﻞ ﺗﻜونون دائ ًﻤا في مسار ﺗﺤوّ ل
القونق .لﻤاذا إذن ﺗـُﻤارسون ؟ ّ
إن مﻤارسﺘﻜﻢ ﺗـُقوّ ي الﻔالون ،كﻤا ﺗـُقوّ ي ك ّﻞ ال ُﻤﻌدّات
و"الﺘشي دجي ( "Qiji،آليّات الﺘشي) الﺘي وضﻌﺘـ ُﻬا فيﻜﻢ .ﻋندما ﺗﺼﻠون إلى
مُسﺘوً ى ﻋال في ال ّ
شيولين ،ك ّﻞ ﺷيء ﻳﻜ ُﻤ ُن في الالّ -فﻌﻞ ،الﺤﺮكات ﺗﺘبـ ُع ال ُﻤﻌدّات
أي ﺗسييﺮ من الﺤﺮكة الﻔﻜﺮﻳّة ،كﻤا ال نﺘﺤدّث أﻳ ً
ﻀا ﻋن طﺮق
واﻷنظﻤة ،دون ّ
الﺘـّـنﻔس ،الخ. ...
نﺤ ُن ال نﺘﺤدّث ﻋن الﻤﻤارسة وال ﻋن مﻜان الﻤﻤارسة .ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ﻳسﺄلون:
"ما هو الوﻗت اﻷنسب لﻠﻤﻤارسة ؟ ":جيشي( "zhishi ،من س  23إلى س – 1
الﻔﺘﺮة اﻷولى من اليوم) ؛ أو "ﺷانشي( "chenshi ،الﻔﺘﺮة ال ُﻤﻤﺘدّة من ساﻋة 7
ُ
نﺤن ال
إلى س )9؛ أو"ووﺷي( "wushi ،الﻔﺘﺮة ال ُﻤﻤﺘدّة من س 11إلى س )13؟
نﺘﺤدّث ﻋن الﺘوﻗيت ،ﻋندما ال ﺗـُﻤارسون أثناء فﺘﺮة "جي" ّ
فإن القونق ﻳﻄوّ ركﻢ ؛
ﻋندما ال ﺗـُﻤارسون أثناء فﺘﺮة "ﺷان"ّ ،
فإن القونق ﻳُﻄوّ ركﻢ ؛ ﻋندما ﺗنامون،
القونق ﻳُﻄوّ ركﻢ ؛ ﻋندما ﺗﻤشون ،القونق ﻳُﻄوّ ركﻢ ؛ ﻋندما ﺗﻜونون في الﻌﻤﻞ،
كﺜيﺮا وﻗت مﻤارسﺘﻜﻢ ؟ هناك ﻋدد كبيﺮ من النـّاس
ﻳﺨﺘﺼﺮ هذا
القونق ﻳﻄوّ ركﻢ .أال
ً
ُ
رغبﺘﻬﻢ هي الوصول حقـّا إلى الﻄﺮﻳق (داوُ و) ،وهو هدف ال ّ
شيولين ﺑﻄبيﻌة الﺤال.
ﻬائي لﻠ ّ
شيولين ،هو ن ْي ُﻞ الﻄـّﺮﻳق والﻜﻤال .ولﻜن ﺑالنـّسبة لﻠبﻌض،
الﻬدف النـ ّ ّ
كاف ﻋﻠى أرجح
غيﺮ
ف ﻋﻠى اإلنﺘﻬاء ،ما ﺗبقـّى
ﻋـُﻤﺮهﻢ في هذﻩ الﺤياة ﻗد
ٍ
ُ
ﺷار َ
َ
وﺗﺨﺘﺼﺮ مسار الﻤﻤارسة.
ﺗقدﻳﺮ ،ﻳُﻤﻜن لﻄﺮﻳقﺘنا الﻔالون دافا أن ﺗجد حالّ لﻬؤالء،
َ
وفي نﻔس الوﻗت ،هي أﻳ ً
ﻀا طﺮﻳقة ﺗﻌﻬّد ُمزدوج لﻠﺮوح والجسد ،ﻋندما ﺗـُﻤارس
دون انقﻄاع ،ﺗـُﻤدّدُ حياﺗكَ دون انقﻄاع ،أنت ﺗـُﻤارس ﺑاسﺘﻤﺮار ،حياﺗـُكَ ﺗﻤﺘدّ
ﺑاسﺘﻤﺮار ،وهﻜذا النـّاس ال ُﻤسنـّون الذﻳن لﻬﻢ اسﺘﻌداد طيّب (ﻗان
دجي )Genji ،سيﻜون لﻬﻢ ما ﻳﻜﻔي من الوﻗت لﻠﻤﻤارسة .ولﻜن ﺗـُوجدُ ﻗاﻋدة ،لو
ﺗﺘجاوزون الﻌُﻤﺮ الذي ﻗدّرﺗﻪ السّﻤاء ،الﻔﺘﺮة ال ُﻤﻀافة ﻳجبُ أن ﺗـ ُ َﺨ ّ
ص فقط
ﺼ َ
ﻀ ُع حياﺗﻜﻢ في ﺧﻄﺮّ ،
أي انﺤﺮاف في ﺗﻔﻜيﺮكﻢ سيَ َ
ﻷن أ َجـ َﻞ حياﺗﻜﻢ ﻗد
لﻠﻤﻤارسةّ ،

الﻌﻠوي) ،حينﻬا ال
انقﻀى .إالّ إذا ﺑﻠﻐﺘﻢ ُمسﺘوى ﺷو ﺷي دجيان فا (ﺷﺮع الﻌالﻢ
ّ
مجال لوجود هذﻩ القيود ،وﻳﺘﻐيّـﺮ الوضع.
نﺤ ُن ال نﺘﺤدّث ﻋن االﺗـ ّ ّّجاﻩ وال ﻋن إﻳقاف الﻤﻤارسةّ ،
ﻷن الﻔالون ﻳدور ﺑاسﺘﻤﺮار،
دون ﺗوﻗّف ،ال ﻳُﻤﻜن إﻳقافﻪُ .ﻋندما ّ
ﺗﺮدّوا
ﻳﺮن الﻬاﺗف أو جﺮس الﻤنزل ،ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ُ
ﻳدور الﻔالون في الﺤال في اﺗـّجاﻩ
دون إﻳقاف الﻤﻤارسة .ﻋندما ﺗﻬﺘﻤّون ﺑشيء آﺧﺮ،
ُ
ﻋقارب السّاﻋة ،وﻳسﺘﺮج ُع في الﺤال الﻄاﻗة ال ُﻤـنﺘشﺮة حول الجسﻢ .ﻋندما ﺗقومون
الﺮأس ،مﻬﻤا ﺗﻔﻌﻠون،
ﺑﺤﺮك ٍة ﻗﺼدَ أﺧذ الﺘشي في أﻳدﻳﻜﻢ وسﻜبﻪ ﻋبﺮ ﻗﻤّة ّ
سﺘـُﻀيّﻌون الﻄاﻗةّ .
إن الﻔالون ،ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋاﻗال وحيـّا ،ﻳﻌﺮفُ كيف ﻳقو ُم ﺑﻜ ّﻞ هذا .نﺤ ُن
ال نﺘﺤدّث كذلك ﻋن االﺗـّجاﻩّ ،
مجﺮة درب الﻠـّبانة في حﺮكة،
ﻷن ك ّﻞ الﻜون في حﺮكة،
ّ
ُ
ﺗدور حول ال ّ
نﺤن نـُﻤارس وفق
شﻤس ،اﻷرض ﺗدور حول نﻔسﻬا.
الﻜواكب الﺘسﻌة
ُ
شﺮق والجنوب ،والﻐﺮب وال ّ
ﻗانون الﻜون ،أﻳن هو ال ّ
شﻤال ؟ إنﻬا ال ﺗـُوجد.
أي ناحية ﺗﻌني الﻤﻤارسة ﺑاﺗـّجاﻩ ال ّ
شﺮق والجنوب والﻐﺮب
الﻤﻤارسة ﺑاﺗـ ّ ّّجاﻩ ّ
وال ّ
شﻤال جﻤيﻌًا في اآلن نﻔسﻪ  .طﺮﻳقﺘنا الﻔالون دافا ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗﺤﻤي الﺘالميذ و
ﺗـُجنـّبﻬﻢ االنﺤﺮاف .كيف ﺗقو ُم ﺑالﺤﻤاﻳة ؟ إن ُكنتَ مﻤارسًا حقيقيّا ،سﺘﺤﻤيك ﻋجﻠﺘنا
شﺮع هذﻩ .أنا ُمﺘجذر في الﻜون ،ما ﻳﻤسّﻜﻢ ﻳﻤسّـني أﻳ ً
لﻠ ّ
ﻳﻤس
ﻀا ،في الﺤقيقة هو
ّ
ﻀا ،سﺘﻔﻬﻤونﻪ أثناء دراسﺘﻜﻢ .هناك أﻳ ً
هذا الﻜون .كالمي هذا ﻗد ﻳبدو لﻜﻢ غام ً
ﻀا
أﺷياء أﺧﺮى ،ﻋﻠوﻳّة جدّا ،ال أسﺘﻄيـ ُع أن أكشﻔﻬا لﻜﻢ .نﺤ ُن نﻌﺮضُ ﺷﺮع الﻤسﺘوى
السﻄﺤي إلى الﻌﻤيق .إن كان السين سينغ غيﺮ مسﺘقيﻢ ،لن ﺗسيﺮ
اﻷﻋﻠى ،من
ّ
ﺗﺘﻌﺮضوا
اﻷمور كﻤا ﻳجب ،إن كـُـنﺘﻢ ﺗـُﻀﻤﺮون إحدى الﻐاﻳات ،من ال ُﻤﺤﺘﻤﻞ أن
ّ
لبﻌض الﻤشاكﻞ .الحظت ّ
أن فالون ﻋد ٍد من ﺗالميذنا القدماء ﻗد أصبح مﻌو ّ
ج الشﻜﻞ.
لﻤاذا ؟ ﻷنﻜﻢ مزجﺘﻢ مﻤارسﺘﻜﻢ ﺑﺄﺷياء أﺧﺮى ،وﻷنﻜﻢ ﻗبﻠﺘﻢ أﺷياء من آﺧﺮﻳن .إذن
لﻤاذا لﻢ ْ
ﻳﺤ ِﻤﻜـُﻢ الﻔالون ؟ ما أﻋﻄيﻪ لﻜﻢ هو مﻠك لﻜﻢ وﻳﺨﻀ ُع إلﺷﺮاف وﻋيﻜﻢ .ال أحد
ﻳﺘد ّﺧـﻞ فيﻤا ﺗـُﺮﻳدونﻪ ،إنـّﻪ ﻗانون هذا الﻜون .إن لﻢ ﺗﻌودوا ﺗﺮغبون في الﺘﻌﻬّد ،ال
سيء .من
أحد ﺑإمﻜانﻪ أن ﻳُﺮغﻤﻜﻢ ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد ،سيﻜون هذا ﺑﻤﺜاﺑة ارﺗﻜاب ﻋﻤﻞ ّ
الذي ﺑإمﻜانﻪ أن ﻳُجبﺮكﻢ ﻋﻠى ﺗﻐييﺮ نﻔوسﻜﻢ ؟ أنﺘﻢ الذﻳن ﻳجبُ ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗقوموا
أي َ
كان،
ﺑذلك .ﻋندما ﺗﺄﺧذون نقاط القوّ ة من ك ّﻞ مدرسة ،وﺗﺄﺧذون أﺷياء من ّ
وﻋندما ﺗـُﻤارسون اليوم في مدرسة وغدًا في مدرسة أﺧﺮى ،ﺑنيّة ُمداواة
اﻷمﺮاض ،هﻞ ﺗو ّ
صـﻠﺘﻢ إلى إزالة اﻷمﺮاض ؟ كالّ ،لقد ﺗ ّﻢ ﺗﺄجيﻠﻬا لﻜﻢ فﺤسبُ  .في
الﻤسﺘوى الﻌالي لﻠ ّ
شيولين ،مسﺄلة اﺗـّباع مدرسة واحدة هي مسﺄلة هامّة ،ﻳجبُ
االﻗﺘﺼار ﻋﻠى طﺮﻳقة واحدة لﻠﺘﻌﻬّد ،الﻄﺮﻳقة الﺘي ﺗﺘﻌﻬّدون وﺗـُﻤارسون فيﻬا ،ﻳجبُ
أن ﺗـ َ َﻬبوا أنﻔسﻜﻢ لﻬا ﺑإﺧالص ،إلى حدّ ﺑﻠوغ إطالق القونق واليقظة في ﺗﻠك
الﻄﺮﻳقة ،إثﺮ ذلك ،ﻳُﻤﻜنﻜﻢ ال ُﻤﺮور إلى طﺮﻳقة أﺧﺮى لﺘواصﻠوا الﺘﻌﻬّد ،وسيﻜون ذلك
نظا ًما آﺧﺮ .ذلك ّ
الﺤقيقي ﺗ ّﻢ الﺤﻔاظ ﻋﻠيﻪ منذ أزمنة
ﻷن ك ّﻞ نظام من أنظﻤة الﺘبﻠيـغ
ّ
سﺤيقة ،وهو ﻳُﻤﺜـّـﻞ مسار ﺗﺤوّ ل ُمﻌقـّدًا جدّا .ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳُﻤارس ﺑاالﻋﺘﻤاد ﻋﻠى
الﺤقيقي
أحاسيسﻪ ،ولﻜن ما ﻗيﻤة أحاسيسﻜﻢ ؟ إنﻬا ال ﺗـُساوي ﺷيئًا .مسار الﺘﺤوّ ل
ّ

أي ﺧﻄإ .إنﻪ مﺜﻞ آلة
ﻳﺘ ّﻢ في ﻋالﻢ آﺧﺮ ،إنﻪ ُمﻌقـّد جدّا وغامض جدّا ،وال ﻳﺘﺤﻤّﻞ ّ
دﻗيقة ،لو نـُﻀيفُ إليﻬا ﻗﻄﻌة غيار من نوع آﺧﺮ ،ﺗﺘﻌﻄـّـﻞ في الﺤال .جسﻤﻜﻢ في ك ّﻞ
سبَقَ وأن
ﻋالﻢ ﻳ ُﻤ ّﺮ ﺑﺘﻐيّﺮات ،ذلك اﻷمﺮ دﻗيق
وﺧﻔي جدّا ،ال ﻳسﻤح ﺑﺄدنى هﻔوة .كﻤا َ
ّ
ُ
ﻗﻠت لﻜﻢ ،الﺘﻌﻬّد ﻳﺘوﻗف ﻋﻠى الﻔﺮد والقونق ﻳﺘوﻗف ﻋﻠى الﻤﻌﻠـّﻢ .لو ﺗﺄﺧذون كﻤا
ﺗشاؤون أﺷياء من اآلﺧﺮﻳن ،وﺗـُﻀيﻔون ﺑﺮامج اآلﺧﺮﻳن إلى الﻄﺮﻳقةّ ،
فإن ذلك
سوف ﻳُدﺧ ُﻞ االضﻄﺮاب ﻋﻠى أﺷياء ﺑاب ال ّ
شﺮع هذا ،وسﺘﺤيدون ﻋن الﻄﺮﻳق
سينﻌﻜس اﻷمﺮ ﻋﻠى ُمجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين وﻳُسبّب لﻜﻢ
ال ُﻤسﺘقيﻢ ؛ وزﻳادة ﻋﻠى ذلك
ُ
مشاكﻞ ناس ٍﻋادﻳّين ،ولﻜن ﺑﻤا أنﻜﻢ أنﺘﻢ أنﻔسﻜﻢ ﺗـُﺮﻳدون هذﻩ اﻷﺷياء ،فال ﻳُﻤﻜن
لآلﺧﺮﻳن أن ﻳﺘد ّﺧـﻠوا في ذلك ،إنﻬا مسﺄلة درجة وﻋي الﻤﻤارس .وفي نﻔس الوﻗت،
اﻷﺷياء الﺘي ﺗـُﻀيﻔونﻬا ﺗ َ
ﻀ ُع القونق لدﻳﻜﻢ في حالة فوضى ،وﺗﺼيﺮون غيﺮ
أجبﺮكﻢ
ﻗادرﻳن ﻋﻠى مواصﻠة الﺘﻌﻬّد ،هذا النـّوع من الﻤشاكﻞ ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻄﺮأ .أنا ال
ُ
ﻋﻠى ﺗﻌﻠـّﻢ الﻔالون دافا حﺘ ًﻤا .إن لﻢ ﺗﺘﻌﻠـّﻤوا الﻔالون دافا ،و ُكنﺘﻢ ﺗﺘﻠقـ ّوْ َن ﺗبﻠيﻐـًا
ﻀا .إالّ أنني أﻗول لﻜﻢ ّ
حقيقيّا من طﺮق أﺧﺮى ،أنا أوافق ﻋﻠى ذلك أﻳ ً
إن ال ّ
شيولين
س وحدﻩُ ﺑﺼﻔة كﻠـّية و ُمﻄﻠقة .أودّ أن أو ّ
ضح
ُﻤار َ
نﺤو الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ،ﻳجبُ أن ﻳ َ
لﻜﻢ نقﻄة ً أﺧﺮى :حاليّا ،ال ﻳُوجد هناك ﺷﺨص آﺧﺮ ﻳقو ُم ،مﺜﻠي ،حقـّا ،ﺑﺘبﻠيـغ
الﻄﺮﻳقة نﺤو الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى .سﺘﻔﻬﻤون الحقـًا ما فﻌﻠﺘـُﻪُ من أجﻠﻜﻢ ،آ ُمـ ُﻞ أالّ
َ
ﺗﻜون
درجة وﻋيﻜﻢ ضﻌيﻔة جدّا .هناك الﻜﺜيﺮ مﻤّن ﻳﺮﻳدون الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة نﺤو
ُﻌﺮضُ ﻋﻠيﻜﻢ ،رﺑّﻤا ال ﺗـُـقدّرون اﻷمﺮ ح ّ
ق ﺗقدﻳﺮﻩ ؛
الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ،واليوم ﻋندما ﻳ َ
كﺜيﺮا ،ولﻜن لﻢ ﺗﻌﺜﺮوا ﻋﻠى ﺷيء.
لقد ﺑﺤﺜﺘﻢ في ك ّﻞ مﻜان ﻋن ُمﻌﻠـّﻤين وأنﻔقﺘﻢ ماالً ً
اليو َم ،أنا أﻗدّمﻪ لﻜﻢ ﻋند ﺑاﺑﻜﻢ ،وأنﺘﻢ رﺑّﻤا ال ﺗـُدركون ذلك ﺑﻌدُ ! هذﻩ هي مسﺄلة
اليقظة أو ﻋدمﻬا ،ﺑﻌبارة أﺧﺮى ،إنﻬا مسﺄلة القدرة أو ﻋدم القدرة ﻋﻠى
ﺗﻠقي الﺨالص.
ّ

الﻤﺤاضﺮة الﺜانية
موضوع الﻌين الﺜالﺜة (الﻌين السﻤاوﻳّة) "ﺗيانﻤو"Tianmu ،
هناك كﺜيﺮ من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق الذﻳن ﺗﺤدّثوا أﻳ ً
ﻀا ﻋن ﺑﻌض اﻷﺷياء ضﻤن
موضوع "الﺘيانﻤو" (الﻌين الﺜالﺜة) ،ولﻜن الشﺮع في ُمﺨﺘﻠف الﻤسﺘوﻳات ﻳﺘجﻠـّى
في أﺷﻜال مﺨﺘﻠﻔة .ﻋندما ﻳﻜون ﺷﺨص مّا ﻗد وصﻞ إلى درجة ُمﻌيّـنة ﻋبﺮ
الشيولين ،فﻬو ال ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳﺮى سوى مشاهد ﺗﻠك الدرجة ،ال ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳﺮى
الﺤقائق الﺘي ﺗﺘجاوز ﺗﻠك الدرجة ،وﺗبَﻌـًا لذلك فﻬو ال ﻳُﺼدّﻗﻬا ،لذلك فإنـّﻪ ﻳﻌﺘبﺮ ّ
أن
ﻳﺼﻞ إلى درجة أرفع
ما رآﻩ في ُمسﺘوى درجﺘﻪ هو
الﺤقيقي ال غيﺮﻩ .طالﻤا أنـّﻪ لﻢ ِ
ّ
ﻳظن ّ
ّ
ﻋبﺮ ال ّ
أن ﺗﻠك اﻷﺷياء ليس لﻬا وجود ،وأنـّﻬا غيﺮ مﻌقولة ،هذا
شيولين ،فﻬو
ﻳﺘوﻗّف ﻋﻠى الﻤسﺘوى ،ﺗﻔﻜيﺮﻩ أﻳ ً
ﻀا ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳس ُﻤ َو .ﺑﻌبارة أﺧﺮى ،في موضوع
ﺗيانﻤو اإلنسان ،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳقول ﺷيئًا واآلﺧﺮون ﻳقولون ﺷيئًا آﺧﺮ ،وفي نﻬاﻳة اﻷمﺮ
هناك فوضى كبيﺮة ﺗﻌُ ّﻢ أﻗاوﻳﻠﻬﻢ ،ال أحد ﻳُو ّ
ضح الﻤوضوع ،في الﺤقيقة ،الﺘيانﻤو
ﺘدن .في الﻤاضي ،ﺑﻤا ّ
هو موضوع ال ﻳُﻤﻜن الﺤدﻳث ﻋنﻪ في مُسﺘوً ى ُم ّ
أن ﺗﺮكيبة
سﺮ اﻷسﺮار ،كان ال ﻳُس َﻤح لﻠنـّاس الﻌادﻳّين مﻌﺮفﺘـُﻬا ،لذلك
الﺘيانﻤو كانت ﺗنﺘﻤي إلى ّ
ـناﻗش النـّظﺮﻳّات القدﻳﻤة،
َ
منذ القدﻳﻢ ،ال أحد ﻳﺘﺤدّث ﻋنﻬا .ولﻜننا ُهنا لن نـ ُ
سنسﺘﻌﻤﻞ الﻌﻠﻢ الﺤدﻳث والﻠـّﻐة الﻌﺼﺮﻳّة اﻷكﺜﺮ ﺑساطة ًواﻷكﺜﺮ وضوحًا لﻜي نشﺮح
اﻷمﺮ ،ث ّﻢ إننا سنسﺘﻌﺮضُ جوهﺮ الﻤسﺄلة.
الﺘيانﻤو الﺘي نﺘﺤدّث ﻋنﻬا ،في الﺤقيقة ،ﺗق ُع ﺑين الﺤاجبي ِ ّْن ،إلى الﻔوق ﻗﻠيال،
ُمﺮﺗبﻄة ﺑالﻐدّة ال ّ
الﺮئيسيّة .ﻳﻤﻠك الجسﻢ ﻋيونـًا كﺜيﺮة،
ﺼـنوﺑﺮﻳّة ،ﺗﻠك هي القـناة ّ
ﺗقول الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ّ
أن ك ّﻞ "ﺗسياو( "Qiao ،فﺘﺤة) هي ﻋين .ﺗـُسﻤّي الﻤدرسة
الﻄاوﻳّة ﻗنوات الجسﻢ "ﺗسياو" ،الﻄبّ ال ّ
ﺼيني ﻳُسﻤّيﻬا "ميﺮﻳدﻳانات" .مدرسة
ﺑوذا ﺗقول ّ
أن كالّ من مسا ّم الجسﻢ هي ﻋين ،لذلك كان هناك أناس ﻳسﺘﻌﻤﻠون آذانﻬﻢ
الﺮأس ،وآﺧﺮون اﻳ ً
ﻀا ﻳقﺮؤون
لﻠقﺮاءة ،وآﺧﺮون ﻳسﺘﻌﻤﻠون اﻷﻳدي أو ُمؤ ّﺧﺮة ّ
ﺑواسﻄة القدميْن أو البﻄن ،ك ّﻞ هذا مﻤﻜن.
في حدﻳﺜنا ﻋن الﺘيانﻤو ،أوّ الً سنقول ﺑﻌض الﻜﻠﻤات حول هاﺗين الﻌينين الﺤسّيﺘيْن
ﻳظن البﻌض ّ
ّ
وأي
أي مادّ ٍة
لإلنسان .حاليّا،
ّ
أن هاﺗين الﻌينين ﻗادرﺗان ﻋﻠى ُرؤﻳة ّ
ﺷيءٍ من أﺷياء ﻋالﻤنا مﻬﻤا ﻳﻜـ ُ ْن .لذلك هناك أناس ﻳﺘﻌنـّﺘون في الﻤوﻗف الﺘالي:
هﻢ ﻳﻌﺘقدون ّ
ﻳﺮونﻪُ ال ﻳُﺼدّﻗونﻪ .منذ
أن ما ﺗﺮاﻩ الﻌينان هو فقط
الواﻗﻌي ،ما ال َ
ّ
القدﻳﻢ ،جﺮى االﻋﺘقاد ّ
أن هؤالء النـّاس ليست لدﻳﻬﻢ درجة وﻋي جيّد ٍة ،البﻌض ال
ﻳﺘو ّ
صـﻞ إلى أن ﻳُﻔسّﺮ ﺑوضوح ِل َﻢ درجة وﻋيﻬﻢ غيﺮ جيّدة .ال ﻳُﺼدّق الﻤﺮء إذا ل ْﻢ
الزماني ،فإنﻪ ﻳﺘﻜوّ ن من مادّ ٍة،
ﻳَ َﺮ ،هذا ﻳبدو مﻌقوالً ﻋند سﻤاﻋﻪ .مﻬﻤا ﻳ ُﻜن الﻤﻜان-
ّ

زماني ُمﺨﺘﻠف لﻪ ﺗﺮكيبة فيزﻳائيّة ُمﺨﺘﻠﻔة ،والﺤياة ﺗﺘجﻠـّى
طبﻌًا ك ّﻞ مﻜان–
ّ
فيﻪ ﺑﺄﺷﻜال مُﺘنوّ ﻋة.
أذكﺮ لﻜﻢ مﺜاالً  :في البوذﻳّة ﻳُقال ّ
البشﺮي هي وهﻢ وغيﺮ
أن ك ّﻞ ظواهﺮ ال ُﻤجﺘﻤع
ّ
َ
ﺗﻜون وه ًﻤا ؟ إنـّﻬا أﺷياء ﺗـُوجد هنا فﻌالً ،من ﻳسﺘﻄيـع أن
حقيقيّة .كيف ﻳُﻤﻜن أن
ّ
ﻳدّﻋي أنـّﻬا ُمزﻳّﻔة ؟ ّ
ولﻜن ﺷﻜﻞ ﺗجﻠـّيﻪ ليس كذلك.
إن ﺷﻜﻞ وجود ﺷيءٍ مّا ُهو ُهو،
ّ
ولﻜن أﻋيننا ﺗﻤﻠك نو ً
الﻤادي
ﻋا من ﻗدرات القونق من ﺷﺄنﻪ أن ﻳُﺜبّتَ أﺷياء ﻋالﻤنا
ّ
ﻋﻠى الﺤالة الﺘي نﺮاها فيﻬا اآلن .في الﺤقيقة ،هي ال ﺗـُوجد ﻋﻠى ﺗﻠك الﺤالة ،حﺘى
في الﻌالﻢ الذي نوجدُ فيﻪ ،هي ال ﺗـُوجد ﻋﻠى ﺗﻠك الﺤالة .مﺜالً ماهو ﺷﻜﻞ الﻜائن
البشﺮي ﺗﺤت الﻤجﻬﺮ ؟ ك ّﻞ الجسﻢ مُﻜوّ ن من جُزﻳئا ٍ
ت ضئيﻠةُ ،مﻔ ّﻜﻜة مﺜﻞ حبّات
ّ
ﺗﺘﺤﺮك ،دائﺮة ًحول النـّوى الذرﻳّة ،ك ّﻞ
الﺮمﻞ ،وجﻤيﻌﻬا في حﺮكيّة ،االلﻜﺘﺮونات
ّ
ّ
الجسﻢ ﻳُوجد في حﺮكة ﺗقﻠـّص دائﺮﻳّة .سﻄح الجسﻢ ليس أمﻠسًا وال ُمسﺘوﻳًا .ك ّﻞ
ﺷيءٍ في الﻜون ،الﻔوالذ ،الﺤدﻳد ،الﺤجﺮ ،وﻋناصﺮ جُـزﻳئاﺗﻬا في الدّاﺧﻞ كﻠـّﻬا في
حﺮكةٍ .أنﺘﻢ ال ﺗﺮوْ ن ال ّ
شﻜﻞ ﺗامّا ،في الواﻗع هذﻩ اﻷﺷياء ليست ثاﺑﺘة ً .هذﻩ الﻄاولة
ّ
هي أﻳ ً
ولﻜن أﻋيننا ال ﺗﺮى صورﺗﻬا الﺤقيقيّة ،هاﺗان الﻌينان
ﻀا في حﺮكة دائﺮﻳّة،
ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺨﻠقا ﻋند اإلنسان انﻄبا ً
ﻋا مﻐﻠوطـًا.
ليس هذا مﻌناﻩ أنـنا غيﺮ ﻗادرﻳن ﻋﻠى ُرؤﻳة أﺷياء في حالة مجﻬﺮﻳّة ،وال ّ
أن
ُ
ﻳﻤﻠك هذﻩ القدرة ،ﺑﻞ ﺑالﻌﻜس ،لقد ﺧـُـﻠِـقَ ﺑﻬذﻩ القدرة ،هو ﻗادر ﻋﻠى
اإلنسان ال
ْـني هذا
ُرؤﻳة أﺷياء مجﻬﺮﻳّة إلى حدّ مّا .ﺑالنسبة لنا ،الﻜائنات البشﺮﻳّة ،امﺘالك َ
ﻋي ْ
الﻌالﻢ الﻤادّي ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺨﻠق هذا النـّوع من ال ّ
ُب اإلنسان ﻋن
ﺼور ال ُﻤزﻳّﻔة ،وﻳﺤج َ
الﺮؤﻳة .كان ﻳُقال في الﻤاضي ﻋن هؤالء النـّاس الذﻳن ال ﻳﻌﺘﺮفون ﺑﻤا ال ﻳَ َﺮونﻪ،
ّ
كان ﻳُقال دائ ًﻤا في ميدان ال ّ
شيولين ،أنﻬﻢ ال ﻳﻤﻠﻜون درجة وﻋي ٍ جيّد ٍة ،أنﻬﻢ
مُشوّ ﺷون ﺑال ّ
ﺼور ال ُﻤزﻳّﻔة لﻠنـّاس الﻌادﻳّين ،أنﻬﻢ ضالـّون وسط النـّاس الﻌادﻳّين،
إنﻬا جﻤﻠة ﺗـُقال منذ القدﻳﻢ في الدّﻳن ،في الﺤقيقة ،نﺤ ُن أﻳ ً
ﻀا نجدُها صائبة ً.
ي ﻋﻠى هذﻩ الﺤالة ،ما ﻋدا
هاﺗان الﻌينان ﺗسﺘﻄيﻌان أن ﺗـُـﺜبّﺘا أﺷياء ﻋالﻤنا الﻤادّ ّ
ذلك ،ليست لدﻳﻬﻤا مقدُرة كبيﺮة .ﻋندما ﻳﺮى اإلنسان ﺷيئًا ،ال ﺗﺘﻜوّ ن ال ّ
ﺼورة
ُمباﺷﺮة ً في الﻌين ،الﻌينان هﻤا مﺜﻞ ﻋدسة آلة ﺗﺼوﻳﺮ ،ليس لﻬﻤا سوى دور أدا ٍة.
لﻜي ﻳﺮى الﻤﺮ ُء ﺑﻌيدًا ،ﻳجب أن ﺗﺘﻤدّدَ الﻌدسة ،ﻋينانا لﻬﻤا أﻳ ً
ﻀا نﻔس الوظيﻔة،
ﻋندما نـُشاهد مﻜانـًا ﻗاﺗ ًﻤا ،ﻳﺘـّسع البؤﺑؤان ،لﻜي نﺄﺧذ صورة في مﻜان ُمظﻠﻢ ،ﻳجبُ
ﺼورة لﻠ ّ
أن ﻳﺘ ّﻢ إرسال أﺷﻌّة ال ّ
ﺗﻌﺮضُ ال ّ
ﻀوء لن ﻳﻜون كافيًا،
ﻀوء
كﺜيﺮا ،وإالّ ّ
ً
سيﻜون ك ّﻞ ﺷيء أسودًا ؛ وﻋندما ﻳذهبُ الﻤﺮء إلى الﺨارج في مﻜان مُﻀيءٍ جدّا،
ﻳﻀي ُ
ق البؤﺑؤان ،وإالّ فسيُج َﻬ ُﺮ الﻤﺮ ُء ولن ﻳﺮى ﺑوضوح ،نظام آلة الﺘﺼوﻳﺮ هو
نﻔسﻪ ،حاجب النـّور في آلة الﺘﺼوﻳﺮ ﻳجبُ أن ﻳﻀيقَ  .الﻌينان ال ﺗسﺘﻄيﻌان سوى
الﺘقاط اﻷﺷياء ،ليسا سوى ضﺮﺑًا من أدا ٍة .ﻋندما نـُشاهد حقـّا ﺷيئـًا ،ﺷﺨﺼًا أو
ﺷﻜﻞ وجود ﺷيءٍ مّا ،ﺗﻜوّ ُن ال ّ
ﺼورة ﻳﺘ ّﻢ في دماغنا .ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى ،ﻳﺮى الﻤﺮء من

ﺧالل ﻋينيﻪ ،ث ّﻢ ﺗـُـنقـَ ُﻞ اإلﺷارات البﺼﺮﻳّة ﻋبﺮ أﻋﺼاب ﺑﺼﺮﻳة إلى الﻐدّة
س َﻢ في ﺗﻠك الﻤنﻄقة .ﻳﻌني ّ
ال ّ
أن من
الﺮأس ،لﻜي ﺗﺮﺗ ِ
ﺼـنوﺑﺮﻳّة الواﻗﻌة في ُمؤﺧـّﺮة ّ
ﻳقوم حقـّا ﺑوظيﻔة ﻋﻜس ال ّ
ورُّ ؤﻳة اﻷﺷياء هي هذا الجُـزء من الدّماغ ،الﻐدّة
ﺼو ر ِ
ُقﺮ أﻳ ً
ال ّ
ﻀا هذا اﻷمﺮ.
ﺼـنوﺑﺮﻳّة ،الﻄبّ الﺤدﻳث ﻳ ّ
فﺘح الﺘيانﻤو الذي نﺘﺤدّث ﻋنﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ في فﺘح ﻗنا ٍة ﺑين الﺤاجبين ،مع ﺗجنـّب
اﻷﻋﺼاب البﺼﺮﻳّة لإلنسان ،حﺘـّى نجﻌﻞ الﻐدّة ال ّ
ﺼـنوﺑﺮﻳّة ﺗﺮى مباﺷﺮة نﺤو
الﺨارج .هذا ما نـُسﻤّيﻪ فﺘح الﺘيانﻤو .البﻌض ﻳُﻔﻜـّﺮ حينئ ٍذ ّ
واﻗﻌي ،هاﺗان
أن ذلك غيﺮ
ّ
الﻌينان ﺗسﺘﻄيﻌان أن ﺗﻠﻌبا دور أدا ٍة ،هﻤا ﺗسﺘﻄيﻌان أن ﺗـُﺼوّ را اﻷﺷياء ،ﺑدونﻬﻤا
ﻳسﺘﺤيﻞ اﻷمﺮ .لقد اكﺘشف الﻄبّ الﺤدﻳث ﺑواسﻄة الﺘشﺮﻳـح ّ
اﻷمامي لﻠﻐدّة
أن الجزء
ّ
ال ّ
ﺼـنوﺑﺮﻳّة مُزوّ د ﺑﻜ ّﻞ ﺗﺮكيبات اﻷنسجة الﻤوجودة في الﻌين البشﺮﻳّة .وﺑﻤا أنﻬا
سﻠـَﻔيّة أم ال ،في
سﻠـَﻔيّة .هﻞ هي ﻋين َ
ﺗـُوجد داﺧﻞ الجُﻤجﻤة ،فقد ﻗي َﻞ أنـّﻬا ﻋين َ
أوساط ال ّ
أﻗﺮ الﻄبّ
شيولين ،نﺤ ُن نﺘـّﺨذ إزاء ذلك موﻗﻔـًا ُمﺘﺤﻔـّـظـًا .ومع ذلك ،لقد ّ
الﺤدﻳث أنﻪ ﺗوجد ﻋين في ذلك الﻤﻜان الواﻗع وسط رأس اإلنسان .القناة الﺘي
نﻔﺘﺤُﻬا ﺗسﺘﻬدفُ ُمباﺷﺮة ً ذلك الﻤﻜان ،اﻷمﺮ الذي ﻳﺘـّﻔق ﺑال ّ
ﻀبط مع مﻌارف الﻄبّ
الﺤدﻳث .هذﻩ الﻌين ال ﺗـُﺤدث ،مﺜﻞ أﻋيننا الﺤ ّ
ُورا مﻐﻠوطة لدى اإلنسان،
سيّة ،ص ً
بﺼﺮ لـُبّ الﻤادّة .لذلك ّ
إنـّﻬا ﺗسﺘﻄيـع أن ﺗﺮى ُ
فإن اإلنسان الذي
ﻋﻤق اﻷﺷياء وأن ﺗـ ُ َ
ﺗﻜون ﻋينﻪ الﺜالﺜة مﻔﺘوحة ﻋﻠى مسﺘوى ﻋال جدّا ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳﺮى من ﺧالل ﻋالﻤنا
صورا غيﺮ مﺮئيّة ﺑالنـّسبة لﻠنـّاس الﻌادﻳّين
أمﻜنة-زمانيّة أﺧﺮى ،ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳﺮى
ً
َ
ﺗﻜون لﻬا ُرؤﻳة نﻔـّاذة ،ﺗﺮى
؛ ﺗﻠك الﺘي ﻳﻜون ُمسﺘواها غيﺮ ﻋال جدّا ،ﻳُﻤﻜن أن
البشﺮي ،هذﻩ الﻌين مُزوّ دة ﺑﻬذا النـّوع
اﻷﺷياء ﻋبﺮ الجدار كﻤا ﺗﺮى داﺧﻞ الجسﻢ
ّ
من ﻗدرات القونق.
الﺮؤﻳة :رؤﻳة الﻌين الﺤ ّ
ﺗﺘﺤدّث مدرسة ﺑوذا ﻋن ﺧﻤس ﻗدرا ٍ
سيّة "روﻳان
ت في ّ
ﺗونق ،"rou yan tong ،رؤﻳة ﻋين السّﻤاء "ﺗيان ﻳان ﺗونقtian yan ،
 ،"tongرؤﻳة ﻋين الﺤﻜﻤة "هوي ﻳان ﺗونق ،"hui yan tong ،رؤﻳة ﻋين
ال ّ
شﺮع "فا ﻳان ﺗونق ،"Fa yan tong ،ورؤﻳة ﻋين ﺑوذا "فو ﻳان ﺗونقfo ،
مسﺘوى ﻳنقسﻢ
 ."yan tongهذﻩ هي الﻤسﺘوﻳات الﺨﻤسة الﻬامّة لﻠـﺘيانﻤو ،وك ّﻞ
ً
ﻀا إلى أﻋﻠى ،أوسط وأدنى .ﺗقول الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ّ
أﻳ ً
أن ﻋين ال ّ
شﺮع ﺗنقسﻢ إلى
مسﺘوى .نﺤن هنا نقوم ﺑﻔﺘح الﺘيانﻤو لﻜﻢ
ﺗسﻌة ضارب ﺗسﻌة ،إحدى وثﻤانين
ً
جﻤيﻌًا ،ولﻜنـنا ال نقوم ﺑﻔﺘح ٍﺗﺤت مسﺘوى ﻋين السّﻤاء .لﻤاذا ؟ أنﺘﻢ هنا لﻜي ﺗبدؤوا
الشيولين ،في الواﻗع أنﺘﻢ ﺗبدؤون وأنﺘﻢ ﺑﻌدُ ﺗﻌيشون حياة اجﺘﻤاﻋيّة ﻋادﻳّة مع ﺑقية
صة ﺑالناس الﻌادﻳّين الﺘي لﻢ ﻳﺘ ّﻢ نز ُ
الناس ،لدﻳﻜﻢ ﻋدﻳد الﺘﻌﻠـّقات الﺨا ّ
ﻋﻬا ﺑﻌدُ.
لوأﻋﻄيناكﻢ الﻔﺘح في مسﺘوى أدنى من ﻋين السّﻤاء ،فسﺘﺤﺼﻠون ﻋﻠى ﻗدرة ﻗونق
ﻳﻌﺘبﺮها النـّاس ﺧارﻗة ،ﻗدرة غيﺮﻋادﻳّة ،سﺘﺮون اﻷﺷياء ﻋبﺮ الجدار وداﺧﻞ الجسﻢ
مﺮرنا هذا القونقننق إلى ﻋد ٍد كبيﺮ من الناس وأﻋﻄينا ل ُﻜ ّﻞ فﺘﺤًا في
البشﺮي .لو ّ
ّ
ّ
ذلك الﻤسﺘوى ،فإن ذلك سيُدﺧ ُﻞ االضﻄﺮاب ﺑشﻜﻞ ﺧﻄيﺮ ﻋﻠى مجﺘﻤع الناس

سﺘﺼيﺮ غيﺮ مﺤﻔوظ ٍة ؛ ْ
إن
الﻌادﻳّين ،وﻳُشوّ ش ذلك حالة الﻤجﺘﻤع ،أسﺮار الدّولة
ُ
ﻳ ُﻜن ال ّ
ﺗﺮوْ ﻩ
شﺨص ُمﺮﺗدﻳًا ثياﺑﻪ أم ال سيﻜون سواء ؛ ﺷﺨص في حجﺮﺗﻪ ﻳُﻤﻜن أن َ
من الﺨارج ،سﺘﺮﺑﺤون رﺑّﻤا الجائزة اﻷولى في اليانﺼيب ؛ هذا ال ﻳـُﻌقﻞ .فﻠيـُﻔ ّﻜﺮ
الجﻤيـع ،لو ّ
أن ك ّﻞ ﺷﺨص ﻳﻤﻠك ﺗيانﻤو مﻔﺘوحة ﻋﻠى مسﺘوى ﻋين السّﻤاء ،فﻬﻞ
ﺧﻄيﺮا ﻋﻠى مجﺘﻤع
سيبقى هذا ُمجﺘﻤﻌًا ﺑشﺮﻳّا ؟ الظواهﺮ الﺘي ﺗـُدﺧﻞ اضﻄﺮاﺑًا
ً
الناس الﻌادﻳّين ال ﻳُ ْ
س َﻤ ُح ﺑوجودها ُمﻄﻠَقـًا .لو منﺤﺘﻜﻢ حقـّا الﻔﺘ َح ﻋﻠى ذلك
الﻤسﺘوى ،رﺑّﻤا سﺘﺼيﺮون في الﺤين مﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق .البﻌض كانوا ﻳﺤﻠـُﻤون في
الﻤاضي ﺑﺄن ﻳُﺼبﺤوا مﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق ،وفي الﺤال ،مع الﺘيانﻤو الﻤﻔﺘوحة منذ
البداﻳة ،سيﻜونون ﻗادرﻳن ﻋﻠى ُمداواة الﻤﺮضى .ألن أكون ﺑﻬذا ﻗد اسﺘدرجﺘﻜﻢ إلى
طﺮﻳق ﺑاطﻠة ؟
مسﺘوى سﺄفﺘح ﻋينﻜﻢ الﺜالﺜة ؟ سﺄفﺘﺤﻬا لﻜﻢ ُمباﺷﺮة ﻋﻠى مسﺘوى
أي
إذن ﻋﻠى ّ
ً
ﻋين الﺤﻜﻤة .ﺑالنسبة ِلﻔﺘح ﻋﻠى الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ،طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة غيﺮ كافية ؛
ُﻠﺤقَ ال ّ
ﻀﺮر ﺑﺼﻔ ٍة ﺧﻄيﺮ ٍة ﺑﻤجﺘﻤع النـّاس
وفﺘح ﻋﻠى الﻤسﺘوى ال ُﻤﺘدنـّي ﻳُﻤﻜن أن ﻳ ِ
الﻌادﻳّين .مع الﻔﺘح ﻋﻠى مسﺘوى ﻋين الﺤﻜﻤة ،لن ﺗﻜونوا ﻗادرﻳن ﻋﻠى رؤﻳة أﺷياء
البشﺮي من الدّاﺧﻞ ،ولﻜنﻜﻢ سﺘسﺘﻄيﻌون رؤﻳة
ﻋبﺮ الجدار وال رؤﻳة الجسﻢ
ّ
الﻤشاهد الﻤوجودة في ﻋوالﻢ أﺧﺮى .ما الﻔائدة من ذلك ؟ ذلك ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﺮسّخ ثقﺘﻜﻢ
في الﻤﻤارسة ،سﺘﺮون جيّدًا ما ال ﻳﺮاﻩ الناس الﻌادﻳّون ،وﺗﺘﺄكدون من وجود ذلك
فﻌالً .اآلن إن كنﺘﻢ ﺗﺮون ﺑوضوح أم ال ،أنا أمنﺤﻜﻢ الﻔﺘ َح ﻋﻠى ذلك الﻤسﺘوى ،وهو
أمﺮ طيّب ﺑالنـّسبة لﻤﻤارسﺘﻜﻢ .ﺑالنـّسبة لﻠناس الذﻳن ﻳﺘﻌﻬّدون حقـّا الدّافـا (ال ّ
شﺮع
اﻷكبﺮ) ،الذﻳن ﻳُـﻠزمون أنﻔسﻬﻢ ﺑشدّ ٍة ﺑﺮفع السين سينغ ،ﻗﺮاءة هذا الﻜﺘاب
سﺘﻌﻄيﻬﻢ نﻔس الﻤﻔﻌول.
ما هي الﻤقوّ مات الﻤﻌﺘﻤدة لﺘﺤدﻳد مسﺘوى ﺗيانﻤو اإلنسان ؟ أنﺘﻢ لن ﺗﺘﻤ ّﻜـنوا من
جﺮد أن نﻔﺘح لﻜﻢ الﺘيانﻤو ،ليس اﻷمﺮ كذلك ،ﺑﻞ ّ
إن الﺘيانﻤو
رؤﻳة ك ّﻞ ﺷيءٍ ﺑ ُﻤ ّ
ُمقسّﻤة أﻳ ً
ﻀا إلى ُمسﺘوﻳات .إذن ،ما الذي ﻳُﺤدّد هذﻩ الﻤسﺘوﻳات ؟ هناك ثالثة
ﻋوامﻞ  :اﻷوّ ل ،ﻳجب أن ﺗﻜون الﺘيانﻤو ُمﺤاطة ﺑﺤقﻞ من الدّاﺧﻞ إلى الﺨارج،
نـُسﻤّيﻪ "ﺗشي الﺨـُالصة" (دجينغ هوا جي ﺗشي .)jing hua zhi qi ،ما هي
فسﻔوري ،فبﻌد فﺘﺤﻪ ،ال ﻳﻌدو
وظيﻔﺘﻪ ؟ مﺜﻞ ﺷاﺷة الﺘﻠﻔاز ،لو لﻢ ﻳ ُﻜ ْن هناك غـُبار
ّ
ُ
ﻳبﻌث ال ّ
ﻀو َء دون إﻋﻄاء صُور ،ﺑوجود الﻔوسﻔور
هذا اﻷﺧيﺮ أن ﻳﻜون مﺼباحًا
ﻳُﻤﻜنﻪ إرسال ال ّ
ور .هذا الﻤﺜال غيﺮ مناسب ﺗﻤاما ؛ ﻷننا نﺮى ﺑﻄﺮﻳقة ُمباﺷﺮة،
ﺼ َ
ضﻬا من ﺧالل ﺷاﺷة فسﻔورﻳة ،هذا ﻳُو ّ
ﺑينﻤا الﺘﻠﻔاز ﻳﻌﺮ ُ
ضح ﺗقﺮﻳبًا ما أﻋني .هذا
القﻠيﻞ من ﺗشي الﺨـُالصة ثﻤين جدّا ،إنـّﻪ مُﻜوّ ن من مادّة ُمسﺘﺨﻠﺼة من الدّو
ال ُﻤﺼﻔـّاة .في أغﻠب اﻷحيان ﻳﺨﺘﻠف ﺗشي الﺨـُالصة من ﺷﺨص آلﺧﺮ ،من ﺑين
ﻋشﺮة آالف ﺷﺨص ،ﻳُﺤﺘـ َ َﻤﻞ وجود ﺷﺨﺼين فقط لﻬﻤا نﻔس الﻤسﺘوى.

مسﺘوى الﺘيانﻤو هو ﺗج ّﻞ ُمباﺷﺮ لﻠـ"فـا"(ال ّ
شﺮع) في كوننا .إنـّﻪ ﺷيء ﺧارق
لﻠﻌادةُ ،مﺮﺗبط ارﺗباطـًا وثيقـ ًا ﺑسين سينغ اإلنسان ،إذا كان سين سينغ اإلنسان
مﺘدنّ ،
ّ
ﺘدن .ﺑﻤا ّ
فإن مسﺘواﻩ إذن ُم ّ
ُمﺘدنـّيًاّ ،
فإن ﺗشي
أن السين سينغ ﻋندﻩ
كﺜيﺮا ؛ ﺧالفـًا لذلك ،ﺷﺨص آﺧﺮ ﻳﻜون السين سينغ ﻋندﻩ
الﺨـُالصة لدﻳﻪ ﻳﺘبدّد
ً
مﺮﺗﻔﻌًا ،منذ طﻔولﺘﻪ إلى ّ
سن نـُﻀجﻪ في ُمجﺘﻤع النـّاس الﻌادﻳّين ،لﻢ ﻳُول أهﻤّية
كبيﺮة لﻠشﻬﺮة والﻜسب ،لﻠﺨالفات ﺑين النـّاس ،لﻠﻤﺼالح ال ّ
شﺨﺼيّة ،لﻠﻤشاﻋﺮ
ّ
الستُ ،رﺑّﻤا ﻳبقى ﺗشي الﺨالصة لدﻳﻪ مﺤﻔوظـًا جيّدًا ،لذلك ﻋندما
والﺮغبات
السّبﻌة
ّ
ﺗـُﻔﺘـ َ ُح ﻋينﻪ الﺜالﺜة ،سيُﻤﻜنﻪ أن ﻳﺮى ﺑوضوح .اﻷطﻔال دون سن السّادسة ﻳُﻤﻜن أن
ﻳَ َﺮوْ ا ﺑوضوح ﺑﻌد الﻔﺘح ،والﺘيانﻤو ﻋندهﻢ سﻬﻠة الﻔﺘح ،جُﻤﻠة واحدة ﺗﻜﻔي لﻔﺘﺤﻬا.
أﺧذ الﻤﺮء في الﺘيار الجارف ووﻋاء اﻷصباغ هذا الذي هو ُمجﺘﻤع النـّاس
إذا ِ
ﻳﻌﺘبﺮﻩ الناس الﻌادﻳّون صواﺑًا هو في الﺤقيقة ﺑاطﻞ في ُمﻌظﻤﻪ .ﻳﻄﻤح
الﻌادﻳّين ،فﻤا
ُ
ﻳﻤس
اإلنسان دائﻤا لﻠﻌيش ﺑﻄﺮﻳقة أفﻀﻞ ،أليس كذلك ؟ السّﻌي وراء حياة أفﻀﻞ ﻗد
ّ
ﺑﻤﺼالح اآلﺧﺮﻳن دون رﻳب ،أن ﻳُنﻤّي روح اﻷنانيّة ،أن ﻳجﻌﻠنا نسﺘﺤوذ ﻋﻠى مﻠك
اآلﺧﺮﻳن ،أن ﻳجﻌﻠنا نـُسيء مﻌامﻠة اآلﺧﺮﻳن ونـُـﻠﺤ ُ
ق ﺑﻬﻢ اﻷذى .من أجﻞ الﻤﺼﻠﺤة
ال ّ
ت وصﺮاﻋا ٍ
شﺨﺼيّة ،نﺨوضُ ﺧالفا ٍ
ت مع النـّاس الﻌادﻳّين ،أليس هذا ﻋﻠى طﺮف
النـّقيض من الﻄبيﻌة الﺨا ّ
صة ﺑالﻜون ؟ إذن ما ﻳﻌﺘقدﻩ اإلنسان صواﺑًا هو ليس
ﺑال ّ
ﻀﺮورة صواﺑًا .ﺑالنـّسبة لﺘﺮﺑية اﻷطﻔال ،غالبًا ما ﻳﺘﻤنـّى اﻷﺑوان أن
ﻳﻜون ﻷﺑنائﻬﻢ مﺮكز مﺮموق في مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ،منذ نﻌومة أظﻔارهﻢ
ّ
ولﻜن
ﻳﻄﺮﻗون أسﻤاﻋﻬﻢ ﺑالنﺼائح الﺘالية" :ﻳجب أن ﺗﺘﻌﻠـّﻢ كيف ﺗﻜون حاذﻗــًا !"،
ّ
"الﺤذق" هو في حدّ ذاﺗﻪ ﺧﻄﺄ من منظور كوننا ،ﻷننا نوصي ﺑاﺗباع النـّسق
الﻄبيﻌي لألﺷياء وﻋدم إﻋارة أهﻤّية كبيﺮة لﻠﻤﺼالح ال ّ
شﺨﺼيّة .إن كان حاذﻗــًا فﻤا
من غاﻳة وراء ذلك سوى ﺗدﺑّﺮ مﺼالﺤﻪ ال ّ
شﺨﺼيّة" ،إن أهانك أحدهﻢ ،اﺷﺘ ِﻜ ِﻪ إلى
مدرسﻪ أو أﺑوﻳﻪ" ،".ﻋندما ﺗﺮى نقودًا ُمﻠقاة ﻋﻠى اﻷرض ،الﺘقﻄﻬا ..".ﻳُﺮﺑّونﻪ
ّ
ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة .ﻋندما ﻳﺘشبّـع الﻄﻔﻞ ﺑﻤﺜﻞ هذﻩ اﻷﺷياء منذ طﻔولﺘﻪ إلى ّ
سن نـُﻀجﻪ،
وﻳﺼيﺮ ﻳﻌﺮفُ كيف
ﺷيئًا فشيئًا ،ﻳُﺼبح أنانيّا أكﺜﺮ فﺄكﺜﺮ في مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين،
ُ
ﻳﺨسﺮ الدّو الﺘي ﺑﺤوزﺗﻪ.
ﻳسﺘﻐ ّﻞ اآلﺧﺮﻳن ،وﺑالﺘالي
ُ
هذﻩ الدّو الﺘي وﻗع الﺘﻔﺮﻳط فيﻬا ال ﺗﻀﻤﺤ ّﻞ ،إنﻬا ﺗﺘﺤوّ ل لآلﺧﺮﻳن ،ﺑينﻤا ﺗشي
الﺨـُالصة ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻀﻤﺤ ّﻞ ؛ إن كان هذ ال ّ
شﺨص ُمﺤﺘاالً جدّا منذ طﻔولﺘﻪ إلى
كﻬولﺘﻪ ،وكانت مﺼالﺤﻪ ال ّ
شﺨﺼيّة ﺗسﺘﺄثﺮ ﺑﻜ ّﻞ اهﺘﻤامﻪ ،جشﻌًا لﻠﻜسب ،ﺑالنـّسبة
ّ
ولﻜن هذا
ﻳﺮوْ ن ﺑوضوح،
لﻬذا النوع من الناس ،ال ﺗشﺘﻐﻞ الﺘيانﻤو ﺑﻌد فﺘﺤﻬا ،وال َ
ال ﻳﻌني أنﻬﻢ لن َﻳ َﺮوْ ا أﺑدًا .لﻤاذا ؟ ﻷنﻪ في مسار ال ّ
شيولين ،نـُﺮﻳد أن نﻌود إلى
اﻷصﻞ ونسﺘﺮجع الﺤقيقة اﻷولى ،ﻋبﺮ الﻤﻤارسة ﺑاسﺘﻤﺮار ،ﻋبﺮ اسﺘﺮداد اﻷﺷياء
ال ّ
َ
ﻳﻜون صار ًما
ﻀائﻌة ﺑاسﺘﻤﺮار ،وﻋبﺮ البناء من جدﻳد .لذلك ﻳجبُ ﻋﻠى الﻤﺮء أن
ﺑﺨﺼوص السين سينغ ،نﺤن نﺘﺤدّث ﻋن سﻤوّ كامﻞ وﻋﻠوّ ﺷامﻞ .ﻋندما ﻳﺮﺗﻔع

السين سينغ ،ﻳﺮﺗﻔع مﻌﻪ ك ّﻞ ﺷيءٍ ؛ إذا لﻢ ﻳﺮﺗﻔع السين سينغ ،القﻠيﻞ من ﺗشي
الﺨـُالصة حول الﺘيانﻤو ال ﻳُﻤﻜن اسﺘﺮجاﻋﻪ هو اآلﺧﺮ ،ذاك هو القانون.
الﻌامﻞ الﺜـاني هو أنﻪ ﻋندما ﺗـُﻤارسون ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ،إن كان االسﺘﻌداد جيّدًا ،ﺗسﺘﻄيﻌون
فﺘح الﺘيانﻤو ﺑواسﻄة الﻤﻤارسة .في كﺜيﺮ من اﻷحيان ،ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ﻳقﻔزون
مذﻋورﻳن ﻋندما ﺗنﻔﺘ ُح الﺘيانﻤو ﻋندهﻢ .لﻤاذا الذﻋﺮ ؟ ﻷنﻪ ﻋادة ما ﻳﺨﺘار الﻤﺮء
السّاﻋة ﺑين ُمنﺘﺼف الﻠيﻞ والواحدة صباحًا لﻠﻤﻤارسة ،حين ﻳﻜون الﻠيﻞ ﻋﻤيقـًا
والسّﻜون ُمﺨيّ ًﻤا ﺗﻤا ًما :مع مواصﻠة الﻤﻤارسة ﺑﺼﻔة دائﻤة ،ﺑﻐﺘة ﻳﺮى الﻤﺮء ﻋينـًا
َ
فيﻔز ُ
ع في الﺤين .انﺘﻔاضة الﻔزع هذﻩ ليست ﺑاﻷمﺮ الﻬيـّن ،إذ ال
كبيﺮة أمام ﻋينيْﻪ،
ﻳجﺮؤ الﻤﺮء ﻋﻠى الﻤﻤارسة ﺑﻌدها .كﻢ هو ُمﺮﻋب ذلك ! ﻋين ﺑذلك الﺤجﻢ ،وﺗنظﺮ
ُ
ﺤﺮكة ُرموﺷﻬا ،إنﻬا واضﺤة وجﻠيّة .لذلك ﻳُسﻤّيﻬا البﻌض ﻋين ال ّ
شيﻄان،
ُم ّ
وﻳُسﻤّيﻬا البﻌض اآلﺧﺮ ﻋين ﺑوذا ،في الﺤقيقة هي ﻋينﻜﻢ أنﺘﻢ .طبﻌًا الﺘﻌﻬّد ﻳﺘوﻗف
ﻋﻠى الﻤﺮء والقونق ﻳﺘوﻗّف ﻋﻠى الﻤﻌﻠـّﻢ .ﺑالنسبة لﻠﻤﻤارس ،ك ّﻞ مسار ﺗﻄوّ ر القونق
ﻋندﻩ هو مسار ُمﻌقـّد غاﻳة الﺘﻌقيد في ﻋوالﻢ أﺧﺮى ،ال فقط في ﻋالﻢ آﺧﺮ ،ولﻜن
أﻳ ً
ﻀا في ك ّﻞ الﻌوالﻢ ،في ك ّﻞ ﻋالﻢ ﻳﻜون الجسﻢ في طور الﺘﺤوّ ل .هﻞ أنﺘﻢ ﻗادرون
ﻋﻠى القيام ﺑذلك ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ؟ أﺑدًا .ك ّﻞ هذﻩ اﻷﻋﻤال ُمنظـّﻤة من طﺮف الﻤﻌﻠـّﻢ ،الﻤﻌﻠـّﻢ
ﻳﺘﺼﺮف ،لذلك ﻳُقال ّ
أن الﺘﻌﻬّد ﻳﺘوﻗّف ﻋﻠى الﻤﺮء والقونق ﻳﺘوﻗف ﻋﻠى
هو الذي
ّ
الﺤقيقي ،الﻤﻌﻠـّﻢ هو الذي ﻳُﺤقـّقﻪ لﻜﻢ.
الﻤﻌﻠـّﻢ .أنﺘﻢ ﻋﻠيﻜﻢ ﺑاإلرادة فقط ،أمّا الﻔﻌﻞ
ّ
البﻌض ﻳﺘو ّ
صـﻞ إلى فﺘح الﺘيانﻤو ﺑواسﻄة الﻤﻤارسة ،نﺤن نقول أنـّﻬا ﻋينﻜﻢ،
ولﻜنﻜﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون ﺗﻬيئﺘﻬا ﺑﺄنﻔسﻜﻢ .البﻌض لدﻳﻬﻢ مﻌﻠـّﻢ ،ﻋندما ﻳﺮى ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ّ
أن
الﺘيانﻤو ﻋندكﻢ مﻔﺘوحة ،ﻳُﺼي ُّﺮ لﻜﻢ ﻋينـًا ﺗسﻤّى "الﻌين الﺤقيقيّة" (جﻬان
ﻳان .)zhen yan ،طبﻌًا ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ليس لدﻳﻬﻢ مﻌﻠـّﻢ ،ولﻜن ﻗد ﻳﻜون هناك
مﻌﻠـّﻢ ﻋاﺑﺮ .في مدرسة ﺑوذا ،ﻳُقال" :البوذا موجودون في ك ّﻞ مﻜان ،".إنﻬﻢ في ك ّﻞ
مﻜان ،نﻌﻢ ّ
إن أﻋدادهﻢ كﺜيﺮة إلى ﺗﻠك الدّرجة .البﻌض اآلﺧﺮ ﻳقولون" :ثالثة اﻗدام
الﺮأس ،ﺗوجد اﻷرواح السﻤاوﻳّة ".وهذا ﻳﻌني ّ
أن ﻋددها كبيﺮ جدّا .الﻤﻌﻠـّﻢ
فوق ّ
أن مﻤارسﺘﻜﻢ ليست سيّئةّ ،
الﻌاﺑﺮ ﻳﺮى ّ
وأن الﺘيانﻤو لدﻳﻜﻢ مﻔﺘوحة ،ولﻜن ﺗنقﺼُﻜﻢ
ﻋين ،فيُﺼيّﺮ لﻜﻢ ﻋينـًا ،ﻳُﻤﻜن القول أﻳ ً
ﻀا أنﻜﻢ ﺗﺤ ّ
ﺼـﻠﺘﻢ ﻋﻠيﻬا ﺑﻔﻀﻞ مﻤارسﺘﻜﻢ.
ﻷنﻪ ﻋندما ﻳﺘﻌﻠـّق اﻷمﺮ ﺑﺨالص اإلنسان ،ال ﻳﺘﺤدّثون ﻋن ﺷﺮوط أو ُمقاﺑﻞ ،أو
ُمﻜافﺄ ٍة أو مجدٍ ،هذﻩ اﻷرواح الﻌﻠوﻳة أسﻤى ﺑﻜﺜيﺮ وأنبﻞ من النـّﻤاذج والشﺨﺼيّات
الﻤﺜاليّة ﻋند الناس الﻌادﻳّينّ ،
الﺮحﻤة.
إن ما ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻳنبـ ُع ُمباﺷﺮة من ّ
ﺑﻌد فﺘح الﺘيانﻤو ﺗظﻬﺮ الﺤالة الﺘالية ،وهو أن النـّور ﻳسـﻄﻌـ ُﻜﻢ ﺑقوّ ة ولدﻳﻜﻢ إحساس
ّ
أن ﻋيـنـيـﻜـﻢ ﺑﻬﺮها النـّور .في الﺤقيقة ،النـّور ال ﻳسﻄ ُع ﻋينيﻜﻢ ﺑﻞ غـُدّﺗﻜﻢ
ال ّ
ﺼـنوﺑﺮﻳّة ،فﺘـُﺤسّون إذن إحساسًا ﺷبيﻬًا ﺑاالنبﻬار .ذلك ﻷنﻜﻢ لﻢ ﺗﺤﺼﻠوا ﺑﻌدُ ﻋﻠى
هذﻩ الﻌين الﺤقيقيّة ،ﻋندما ﻳﺘ ّﻢ إﻋﻄاؤكﻢ هذﻩ الﻌين ،لن ﺗـُﺤسّوا ُمجدّدًا ﺑاالنبﻬار.
ﻗس ٌﻢ من ﺑيننا سيﺘسنـّى لﻬﻢ أن ﻳَ َﺮوْ ا وﻳُﺤسّوا ﺑﻬذﻩ الﻌين الﺤقيقيّة .ﺑﻤا أنـّﻬا ُمﻤاثﻠة

ﺗنظﺮ إلى الدّاﺧﻞ لﺘﺮى ما إذا كانت
لﻄبع الﻜون ،فإنـّﻬا ﺑﺮﻳئة وفﻀوليّة ،إنـّﻬا
ُ
الﺮؤﻳة ،إنـّﻬا ﺗنظﺮ
الﺘيانﻤو ﻋندكﻢ مﻔﺘوحة وما إذا كانت هذﻩ اﻷﺧيﺮة ﻗادرة ﻋﻠى ّ
ﺤت ،وﺑﻤا ّ
إليﻜﻢ من الدّاﺧﻞ .في ﺗﻠك الﻠﺤظة ،ﺑﻤا ّ
أن ﻋينﻜﻢ الﺜالﺜة ﺗﻜون ﻗد فـ ُ ِﺘ ْ
أن
فز ً
اﻷﺧﺮى ﺑﺼدد النـّظﺮ إليﻜﻢ ،فﺄنﺘﻢ ﺗﺮونﻬا وهي ﺗنظﺮ ،مﻤّا ﻳجﻌﻠﻜﻢ ﺗنﺘﻔﻀون َ
ﻋا.
في الﺤقيقة ،هي ﻋينﻜﻢ الﺨا ّ
ﺗﺮوْ ن ﺑﻬا
صة ،ومنذ ذلك الﺤين سﺘﻜون هي الﻌين الﺘي َ
ﺑالﻤﺮة ،حﺘى وإن كانت ﻋينﻜﻢ الﺜالﺜة
ﺗﺮوْ ا ﺷيئًا
ّ
اﻷﺷياء ؛ ﺑدون ﺗﻠك الﻌين ،لن َ
مﻔﺘوحة.
الﻌامﻞ الﺜالث ﻳﺘﻌﻠـّق ﺑاالﺧﺘالفات الﺘي ﺗﺘجﻠـّى في ك ّﻞ ﻋالﻢ ﻋندما ﻳق ُع ﺗﺨﻄـّي
ُمسﺘوى ُمﻌيّنّ ،
لﺮؤﻳة اﻷﺷياء ،ﺑاإلضافة إلى
إن هذاالﻌامﻞ ﻳُﺤدّد فﻌالً الﻤسﺘوىُ .
ﻳﻤﻠك اإلنسان أﻳ ً
ُ
كﺜيﺮا من القنوات الﺜانوﻳّة .مدرسة ﺑوذا ﺗقول
ﻀا
القناة الﺮئيسيّة،
ً
أن ك ّﻞ واحدة من مسا ّم الجسﻢ هي ﻋين ؛ الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﺗقول ّ
ّ
أن ك ّﻞ فـَـﺘـَﺤات
الجسﻢ هي أﻋيُن ،ﻳﻌني ّ
أن ك ّﻞ النقاط الﻤيﺮﻳدﻳانيّة (القنوات) هي أﻋيُن .طبﻌًا ما
نﺘﺤدّث ﻋنﻪ هو ﺷﻜﻞ من أﺷﻜال الﺘﺤوّ ل في الجسﻢ حاصﻞ ﻋن ال ّ
شﺮع ،وهو
الﺮؤﻳة من ك ّﻞ مﻜان ٍ.
القدرة ﻋﻠى ّ
ﻀا ُمﺨﺘﻠف .ﺑﺨالف القناة الﺮئيسيّة ،هناك أﻳ ً
الﻤسﺘوى الذي نﺘﺤدّث ﻋنﻪ هو أﻳ ً
ﻀا
ﻗنوات ثانوﻳّة هامّة ﺑين الﺤاجبين ،فوق وﺗﺤت الجﻔون ،وفي أصﻞ اﻷنف .وهي
ﺗـُﺤدّد مسﺄلة ﺗجاوز الﻤسﺘوى .طبﻌًاُ ،
ﻗادرا ﻋﻠى
ﻋﻤو ًما ﺑالنـّسبة لﻠﻤﻤارس ،إن كان ً
الﺮؤﻳة من ك ّﻞ هذﻩ اﻷمﻜنةّ ،
فإن هذا ال ّ
شﺨص ﻗد ﺗجاوز مسﺘوﻳات ﻋالية جدّا.
ّ
البﻌض ﻳسﺘﻄيﻌون أﻳ ً
ﻀا ان ﻳَ َﺮوْ ا ﺑواسﻄة الﻌينيْن الﻔيزﻳائيّﺘيْن ،لقد ﺗو ّ
صـﻠوا إلى
شيولين ،هاﺗان الﻌينان هﻤا أﻳ ً
ﺗنﻤية رؤﻳة هاﺗين الﻌينين ﺑواسﻄة ال ّ
ﻀا مُزوّ دﺗان
ﺑ ُﻤﺨﺘﻠف أﺷﻜال ﻗدرات القونق .ولﻜن إن لﻢ ﻳﺘو ّ
صـﻞ الﻤﺮ ُء إلى اسﺘﻌﻤال هذﻩ الﻌين
جيّدًا ،فسيﺮى اﻷﺷياء في هذﻩ النـّاحية ولن ﻳﺮى اﻷﺷياء في النـّاحية اﻷﺧﺮى ،إذن
فال ﻳسﺘقي ُﻢ اﻷمﺮ ،لذلك ،غالبًا مّا ﻳنظﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ إلى هذﻩ النـّاحية ﺑﻌين والنـّاحية
اﻷﺧﺮى ﺑالﻌين اﻷﺧﺮى .ولﻜن ﺗﺤت هذﻩ الﻌين (الﻌين اليُﻤنى) ال ﺗـُوجد ﻗنوات
ثانوﻳّةّ ،
ﻷن اﻷمﺮ لﻪ اﺗـّﺼال ُمباﺷﺮ ﺑال ّ
شﺮع ،النـّاس لدﻳﻬﻢ نزﻋة إلى اسﺘﻌﻤال الﻌين
مﻤﺮات ثانوﻳّة ﺗﺤت الﻌين
اليُﻤنى ﻋندما ﻳﺮﺗﻜبون أﻋﻤاالً سيّئة ،لذلك ليس هناك
ّ
ﺗظﻬﺮ أثناء ﺷيولين ﺷي دجيان
اليُﻤنى .هذﻩ إذن ﺑﻌض القنوات الﺜانوﻳّة الﻬامّة الﺘي
ُ
الدنيوي).
فا (ﺷﺮع الﻌالﻢ
ّ
ﻋند الوصول إلى مسﺘوى ُمﺮﺗﻔع لﻠﻐاﻳة ،وﺑﻌد الﺨﺮوج من ﺷيولين ﺷي دجيان فا،
ﺼـﻞ الﻤﺮ ُء أﻳ ً
ﻳﺘﺤ ّ
ﻀا ﻋﻠى ﻋين أﺧﺮى مﺜﻞ الﻌيون ال ُﻤـﺘﻌدّدة اﻷوجﻪ ،ﺗﺤدﻳدًا ﺗﺘﻜوّ ن
ﻋﻠى النﺼف اﻷﻋﻠى من الوجﻪ ﻋين كبيﺮة ﻳﺘجﻤّع فيﻬا ﻋدد ال ﻳُﺤﺼى من الﻌيون
ﺼﻐيﺮة .ﺑﻌض ال ُﻤـﺘيقظين ال ِﻜبار ،الذﻳن حققوا ذلك ﻋبﺮ ال ّ
ال ّ
شيولين ،لدﻳﻬﻢ كﻤّية
هامّة من الﻌيون ﻋﻠى كامﻞ الوجﻪ .ك ّﻞ الﻌيون ﺗنظﺮ من ﺧالل هذﻩ الﻌين الﻜبيﺮة،
ﻳُﻤﻜن لﻠﻤﺮء أن ﻳﺮى ك ّﻞ ما ﻳُﺮﻳد ُرؤﻳﺘﻪ ،وﺑنظﺮة واحد ٍة ﻳﺮى ك ّﻞ الﻌوالﻢ .حاليّا،

ﻋـﻠﻤاء الﺤيوان و ُ
ُ
ﻋـﻠﻤاء الﺤشﺮات ﻳقومون ﺑﺄﺑﺤاث ﻋﻠى الذﺑاﺑة .ﻋينا الذﺑاﺑة
كبيﺮﺗان جدّا ،ﻋندما نﻔﺤﺼﻬﻤا ﺑالﻤجﻬﺮ ،نﺮى أنـّﻬﻤا ﺗﺤﺘوﻳان ﻋﻠى ﻋيون صﻐيﺮة ال
ﺗـُﺤﺼى ،إنـّﻬﻤا ﺗـُس ّﻤ َيان ﺑـ"الﻌيون ذات اﻷوجﻪ" .ﻋند الوصول إلى ُمسﺘوى ُمﺮﺗﻔع
ﺗظﻬﺮ فقط في مسﺘوى أﻋﻠى ﺑﻜﺜيﺮ،
لﻠﻐاﻳة ،ﻳُﻤﻜن لﻠﻤﺮء أن ﻳش َﻬدَ هذﻩ الﺤالة ،إنﻬا
ُ
ّ
الﻌادي
ولﻜن الناس الﻌادﻳّين ال ﻳَﺮونﻬا ،في الﻤسﺘوى
ﺑﻜﺜيﺮ من مسﺘوى ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا،
ّ
ﻳﻜون الﻤﺮء غيﺮ ﻗادر ﻋﻠى إدراك وجودها ،وﻳﺮاها فقط كﻌين إنسان ﻋادي ،ﻷنﻬا
ُ
ﺷﺮحت هنا ﺗجاوز الﻤسﺘوﻳات ،أي مسﺄلة إمﻜانيّة ﺗجاوز
ﺗـُوجد في ﺑُﻌ ٍد آﺧﺮ .لقد
ُمﺨﺘﻠف الﻌوالﻢ.
ُ
وصﻔت لﻜﻢ ﺑاﻷساس ﺑُــنية الﺘيانﻤو .نﺤ ُن نﻔﺘ ُح لﻜﻢ الﺘيانﻤو ﺑاسﺘﻌﻤال القوّ ة
لقد
الﺨارجيّة ،لذلك ﻳﺘﺤقـّـق ﺑﺄكﺜﺮ سﺮﻋة وأكﺜﺮ سﻬولة نسبيّا .في الوﻗت الذي أﺗﺤدّث
ّ
ُﺤس ّ
وأن الﻠﺤﻢ ﻳﺘقﻠـّصُ
ﺑﺄن جبينﻪ مشدود،
فيﻪ ﻋن الﺘيانﻤو ،ك ّﻞ واح ٍد فيﻜﻢ ﻳ ّ
أي ﺷﺨص حاضﺮ هنا ﺑاسﺘﻄاﻋﺘﻪ حقـّا
وﻳﻐوصُ  .هﻞ
ُ
اﻷمﺮ كذلك ؟ إنـّﻪ كذلكّ .
ُمﻔارﻗة ك ّﻞ روح ﺗﻌﻠـّق لﺘﻌﻠـّﻢ الﻔالون دافا ،لدﻳﻪ هذا اإلحساس ،ﻗوّ ة كبيﺮة جدّا
ُ
نﺤن نـُﺮسﻞ القونق ال ُﻤﺨ ّ
ﺼص لﻔﺘح الﺘيانﻤو ،لﻜي نﻔﺘﺤﻬا لﻜﻢ،
ﺗﻀﻐط إلى الدّاﺧﻞ.
وفي نﻔس الوﻗت ،نـُﺮسﻞ لﻜﻢ أﻳ ً
ﻀا الﻔالون لﻜي ﻳجﻌﻠﻬا في حالة جيّد ٍة .ﺑينﻤا نﺤن
نﺘﺤدّث ﻋن الﺘيانﻤو ،نﺤن نﻔﺘﺤﻬا لﻜ ّﻞ أولئك الذﻳن ﻳﺘﻌﻬّدون وﻳُﻤارسون الﻔالون
الﺮؤﻳة ﺑوضوح أو حﺘـّى
دافا ،ولﻜننا ال نﻀﻤن أن الجﻤيـع سيﺘﻤ ّﻜـنون من ّ
الﺮؤﻳة ،ﻷن هذا ﻳﺮﺗبط ُمباﺷﺮة ﺑالﺤالة الﺨﺼوصيّة لﻜ ّﻞ واحد منﻜﻢ.
سيﺘﻤ ّﻜـنون من ّ
الﺮؤﻳة ،ﺗﻌﻬّدوا أنﻔسﻜﻢ
الﺮؤﻳة .إن كنﺘﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون ّ
ال ﻳﻬ ّﻢ إن لﻢ ﺗﺘﻤﻜـّـنوا من ّ
ومارسوا ﺷيئًا فشيئًا .كﻠـّﻤا زاد ﺗقدّمﻜﻢ في الﻤسﺘوى كﻠـّﻤا اﺗـّﻀﺤت الﺮؤﻳة لدﻳﻜﻢ
َ
ﻳﻜون
ﺗدرﻳجيّا ،من ُرؤﻳة ضباﺑيّة إلى ُرؤﻳة جﻠيّة .ﻳﻜﻔي أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـُﻤارسوا ،وأن
لدﻳﻜﻢ ﻋزم راسخ لﻠﺘﻌﻬّد ،سﺘﺤﺼُـﻠون ُمجدّدًا ﻋﻠى ما فقدﺗﻤوﻩُ.
فﺘح الﻤﺮ ُء لﻠﺘيانﻤو ﺑنﻔسﻪ هو أمﺮ صﻌب نسبيّا .سﺄﺷﺮح ﺑﻌض أﺷﻜال فﺘح الﻤﺮء
لﻠـﺘيانﻤو ﺑنﻔسﻪ .مﺜالً البﻌض منـّا مﻤّن ﻳﺘﺄمّـﻠون جبينﻬﻢ وموضع الﺘيانﻤو أثناء
الﺘـّﺄمّـﻞ في وضﻌيّة الﻠـّوﺗس ،ال ﻳُﺤسّون سوى ﺑالظالم ،ليس هناك ﺷيء .مع طول
الﻤدّة ،ﻳﺮون جبينﻬﻢ آﺧذا ً في االنبالج ﺗدرﻳجيّا .ﺑﻌد الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة لﻔﺘﺮة ُمﻌيّـنة،
ﻳَ َﺮوْ ن ّ
ﺗنﺘشﺮ .في ذلك الﺤين،
أن جبينﻬﻢ أصبح ُمﻀيئًا ﺷيئًا فشيئًا ،ث ّﻢ هناك حُﻤﺮة
ُ
ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺤدُث مﺜﻞ ﺗﻔﺘـ ّح زهﺮة ،مﺜﻠﻤا نﺮى في فﻠﻢ أو ﻋﻠى الﺘﻠﻔزﻳون ،ﺗنﻔﺘح
ّ
الزهﺮة دُفﻌة واحدة ،ﻳُﻤﻜن أن ﻳظ َﻬ َﺮ هذا الﻤشﻬد ،الﻤساحة الﺤﻤﺮاء الﺘي كانت
ُمسﻄـّﺤة ﺗنﺘﻔخ منذ البداﻳة في الوسط ،وهي ال ﺗﻔﺘﺄ ﺗنﻔﺘ ُح وﺗنﻔﺘ ُح .إن ُكنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون
صـﻞ ﺑﺄنﻔسﻜﻢ إلى فﺘح كامﻞ ،ثﻤانية سنين ،ﺑﻞ ﻋشﺮة سنين غيﺮ كافيةّ ،
الﺘو ّ
ﻷن
الﺘيانﻤو ﺑﺄكﻤﻠﻬا في حالة انسداد.

ّ
نظﺮا
لدى ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ﺗﻜون الﺘيانﻤو غيﺮ مسدودة ،ﺑﻞ هي مُزوّ دة ﺑقناة،
ولﻜن ً
ّ
ﻷن هؤالء اﻷﺷﺨاص ال ﻳُﻤارسون ،فﻠيست لدﻳﻬﻢ طاﻗة ،لذلك ﻋندما ﻳُﻤارسون،
ﻳظﻬﺮ أمام أﻋينﻬﻢ .مع الﻤﻤارسة لﻔﺘﺮة طوﻳﻠة ،هذا القﺮص
َﻳ َﺮون فجﺄة ﻗﺮصًا أسودًا
ُ
اﻷسود ﻳنبﻠ ُج ﺗدرﻳجيّا ،فيبدأ ﺑالﻠـّون اﻷﺑيض ثﻢ ﻳـُﺼبح ُمﻀيئًا ،وفي اﻷﺧيﺮ ﻳزداد
رأﻳت ال ّ
مبﻬﺮا نو ً
ُ
شﻤس،
ﻋا مّا .فيقول البﻌض حينئذ" :لقد
نورﻩ ﺷيئًا فشيئًا وﻳُﺼبح
ً
القﻤﺮ ".في الﺤقيقة أنﺘﻢ لﻢ ﺗـَﺮوا ال ّ
ُ
القﻤﺮ .ماذا رأﻳﺘﻢ ؟ لﻢ ﺗﻜـُن
شﻤس وال
رأﻳت
لقد
َ
َ
ﺗﻠك سوى ﻗناﺗﻜﻢ .هناك أناس ﻳﺘو ّ
صـﻠون لﺘجاوز الﻤسﺘوﻳات ﺑسُﺮﻋة ﺑﻌدما ﻳﺘ ّﻢ
الﺮؤﻳة ُمباﺷﺮة .ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص لدﻳﻬﻢ صﻌوﺑات
ﺗزوﻳدهﻢ ﺑالﻌين ،وﻳسﺘﻄيﻌون ّ
كﺜيﺮة ،هﻢ ﻳﺘبﻌون هذﻩ القناة ال ّ
شبيﻬة ﺑنﻔق أو ﺑبئﺮ ،ﻋندما ﻳُﻤارسون ،ﻳﺮكﻀون
نﺤو الﺨارج ،حﺘى أثناء النـّوم ،ﻳُﺤسّون وكﺄنـّﻬﻢ ﻳﺮكﻀون نﺤو الﺨارج .البﻌض
لدﻳﻬﻢ إحساس ﺑﺄنﻬﻢ ﻳﻤﺘﻄون حﺼانـًا ،آﺧﺮون ﻳﻄيﺮون ،البﻌض اآلﺧﺮﻳجﺮون،
البﻌض اآلﺧﺮ وكﺄنﻬﻢ داﺧﻞ سيّارة و ُهﻢ ﻳنﻄﻠقون ﺑسُﺮﻋة فائقة نﺤو الﺨارج ،ولﻜن
لدﻳﻬﻢ اإلحساس دائ ًﻤا ﺑﺄنﻬﻢ ال ﻳﺼﻠون إلى النـّﻬاﻳةّ ،
ﻷن فﺘح الﻤﺮء لﻠـﺘيانﻤو ﺑنﻔسﻪ
البشﺮي كونـًا ُمﺼﻐـ ّ ًﺮا
هو حقـّا صﻌب جدّا .الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﺗﻌﺘبﺮ الجسﻢ
ّ
(ميﻜﺮوكوزم) ،إن كان كونـًا ُمﺼﻐـ ّ ًﺮا ،إذن ف ّﻜﺮوا ،الﻤسافة من الجبين إلى الﻐـُدّة
ال ّ
ُﺤس الﻤﺮ ُء نﻔسﻪ ﻳﻌدو
ﺼـنوﺑﺮﻳّة ﺗﻔوق مائة وثﻤانية آالف "لي ،*"li ،لذلك ﻳ ّ
إلـى اﻷمام دون ﺑﻠوغ النـّﻬاﻳة أﺑــدًا.
البشﺮي كونـًا ُمﺼﻐـ ّ ًﺮا ،وهي ُمﺤقـّة ﺗﻤا ًما .هذا ال
ﺗﻌﺘبﺮ الﻤدرسة الﻄاوﻳّة الجسﻢ
ّ
ﻳﻌني ّ
أن ﺗﺮكيبة أنسجﺘﻪ ﺗـُشبﻪ ﺗﻠك الﺘي ﻳقوم ﻋﻠيﻬا الﻜون ،نﺤن ال نﺘﺤدّث هنا ﻋن
الﻤادي ما ﺗﺤت
الﻤاديِ .لنـ َ َﺮ ،ما هي حالة الجسﻢ
ﺷﻜﻞ وجود الجسﻢ في ﻋالﻤنا
ّ
ّ
الﺨﻠيّة حسب الﻌﻠﻢ الﺤدﻳث ؟ إنـّﻬا مُﻜوّ نات جُزﻳئيّة من ك ّﻞ نوع ،ﺗﺤت الجُزيء هناك
ذرات ،ﺑﺮوﺗونات ،نوى ،الﻜﺘﺮونات ،كواركز ،واﻷﺑﺤاث الﺤدﻳﺜة اكﺘشﻔت النـّوﺗﺮﻳنو
ّ
أصﻐﺮ جُزيءٍ ؟ إنـّﻪ حقـّا من ال ّ
ﺼﻌب جدّا
كﺄصﻐﺮ جُزﻳئات موجودة .إذن ،ما هو
ُ
إجﺮاء أﺑﺤاث ﻋﻠى هذﻩ الﻤسﺄلة .لقد نﻄق ساكياموني في أﻋوامﻪ اﻷﺧيﺮة ﺑﻬذﻩ
الجﻤﻠة ،ﻗال" :كبيﺮ إلى حدّ أنﻪ ليس هناك ظاهﺮ ،صﻐيﺮ إلى حدّ أنﻪ ليس هناك
ﺑاطن ".ماذا ﻳﻌني هذا ؟ في ذلك الﻤسﺘوى ،مسﺘوى ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا ،ﻳﺮى الﻤﺘﺤقـّق الﻜون
صﻐيﺮا إلى درجة أنﻪ ال ﻳسﺘﻄيـع رؤﻳة
ﻋظي ًﻤا إلى درجة أنﻪ ال حدود لﻪ ؛ وﻳﺮاﻩ
ً
اﻷكﺜﺮ ضآلة ً من الﻤادّة ،لذلك ﻗال ساكياموني" :كبيﺮ إلى حدّ أنﻪ ليس
الجُزيء
َ
حد ّ
هناك
ليس
أنﻪ
إلى
صﻐيﺮ
ظاهﺮ،
هناك
ﺑاطن".
لقد ﺗﺤدّث ساكياموني كذلك ﻋن نظﺮﻳّة الﺜالثة آالف ﻋالﻢ الﻌﻤالﻗة "سانﺘشيان
داﺗشيان ﺷي دجي ."sanqian daqian shijie،لقد ﻗال أنﻪ في كوننا ،داﺧﻞ
مجﺮﺗنا ،هناك ثالثة آالف كوكب ﺗﻌيش فيﻬا كائنات ﺗﻤﻠك جس ًﻤا مادﻳّا مﺜﻞ اإلنسانيّة.
ّ
ﻀا ّ
وﻗال أﻳ ً
أن هناك ثالثة آالف ﻋالﻢ ﻋﻤالﻗة من هذا النـّوع في حبّة رمﻞ .حبّة رمﻞ

ﻀا كائنات ﺑشﺮﻳّة ذكيّة مﺜﻠنا ،كواكب ،وأﻳ ً
هي مﺜﻞ كون ،داﺧﻠﻬا ،هناك أﻳ ً
ﻀا جبال
وودﻳان .هذا غيﺮ مﻌقول ﻋند سﻤاﻋﻪ ! إن كان كذلك ،ف ّﻜﺮوا ،هناك أﻳﻀا ً حبّات رمﻞ
الﺮمﻞ هذﻩ ،أال ﺗـُوجد أﻳ ً
ﻀا ثالثة آالف ﻋالﻢ
ﺗـُوجد فيﻬا ،أليس كذلك ؟ في حبّات ّ
ﻋﻤالﻗة ؟ وفي هذﻩ الﺜالثة آالف ﻋالﻢ الﻌﻤالﻗة ،أال ﺗـُوجد أﻳ ً
ﻀا حبّات رمﻞ ؟ وفي
الﺮمﻞ هذﻩ ،أال ﺗـُوجد أﻳ ً
ﻀا ثالثة آالف ﻋالﻢ ﻋﻤالﻗة ؟ لذلك من ﻳﻜون في
حبّات ّ
غورها إلى النـّﻬاﻳة.
درجة ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا ،ال ﻳسب ُُﺮ
َ
ﺑالنـّسبة لﺨالﻳا اإلنسان الجُزﻳئيّة ،نﻔس ال ّ
شيء .ﻳﺘساءل النـّاس ما هو حجﻢ الﻜون،
أنا أﻗول لﻜﻢ ّ
أن هذا الﻜون لﻪُ حُدودﻩُ ،ولﻜن في درجة ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا ﺗﻠك ،ﻳ َُﺮى ال مﺤدودًا
البشﺮي ،من الجُزﻳئات إلى الجُزﻳئات اﻷكﺜﺮ
و ُمـﺘناهي الﻜبَﺮ .ولﻜن ،داﺧﻞ الجسﻢ
ّ
الﻤجﻬﺮي ،هي ﺗـُﻀاهي هذا الﻜون في الﻜبَﺮ ،هذا ﻳبدو ُمـﻠ ِﻐ ً
ـزا
ﻐﺮا في الﻤسﺘوى
ِص ً
ّ
ق ﻋند سﻤاﻋﻪ .لﻜي ﻳﺘ ّﻢ ﺧﻠـ ُ
ﺼد ّ ُ
أي حياة ،ﺗﻜون ك ّﻞ ال ُﻤﺮ ّكبات
وال ﻳُ َ
ق إنسان أو ّ
مجﻬﺮي لﻠﻐاﻳة .لذلكّ ،
فإن أﺑﺤاث
الﺨﺼوصيّة لﺤياﺗﻪ وطبيﻌﺘﻪ مُﻜوَّ نة ً في مسﺘوى
ّ
ُ
الﻌﻠﻤي
ﻋـﻠومنا الﺤدﻳﺜة في هذا الﻤجال ال ﺗزا ُل ﺑﻌيدة جدّا ﻋن الﺤقيقة ،والﻤسﺘوى
ّ
والﺘﻜنولوجي الذي ﺑﻠﻐﺘﻪ اإلنسانية ُمﺘﺨﻠـ ّف ﺑالنسبة لﻠﻤسﺘوى الذي ﺑﻠﻐﺘﻪ الﻜائنات
الﺤيّة اﻷﺧﺮى اﻷكﺜﺮ ذكاءًا في الﻜواكب الﻤوجودة في كامﻞ الﻜون .نﺤن ال نﺘو ّ
صﻞ
ﻋبور ﻋوالﻢ أﺧﺮى ﺗـُوجد في نﻔس ّ
حﺘى إلى ُ
الزمان والﻤﻜان مﻌنا ،ﺑينﻤا اﻷطباق
الﻄائﺮة اآلﺗية من أﺑﻌاد أﺧﺮى ﺗسﺘﻄيـع أن ﺗ ُ
ش ّ
ق طﺮﻳقﻬا ُمباﺷﺮة إلى ﻋوالﻢ أﺧﺮى،
ﺗذهب وﺗجي َء ﺑسُﺮﻋة هائﻠة ال
الزماني ﻳﺘﻐي ُّﺮ ،لذلك هي ﺗسﺘﻄيـ ُع أن
مﻔﻬوم الﻤﻜان-
َ
ّ
البشﺮي.
ﻳﺘﺼوّ رها الﻜائن
ّ
ﻋندما نﺘﺤدّث ﻋن الﺘيانﻤو ،نـُـﺜيﺮ الﻤسﺄلة الﺘالية  :ﻋندما ﺗﺮكﻀون إلى الﺨارج في
القناة ،ﻳُﻤﻜن أن ﺗجدوا أنـّﻬا دون نﻬاﻳة .البﻌض ﻳُﻤﻜن أن ﻳَ َﺮوْ ا ظاهﺮة أﺧﺮى ،ال
ﻳُﺤسّون أنـّﻬﻢ ﻳﺮكﻀون ﻋﻠى امﺘداد نﻔق ،ولﻜنـّﻬﻢ ﻳﺘبﻌون طﺮﻳقـًا واسﻌة ﻋﻠى مدّ
البﺼﺮ ،مﺤﻔوفة ﺑالجبال والﻤياﻩ وال ُﻤدن ،هﻢ ﻳﺮكﻀون فيﻬا دون ﺗوﻗّف ،هذا ﻳبدو
غﺮﻳبًا أكﺜﺮ من اﻷوّ ل .أﺗذ ّكﺮ ّ
أن أحد ُمﻌﻠﻤي الﺘشيﻜونق ﻗال هذﻩ الجﻤﻠة" :واحدة من
ﺗﻤﺮ فيﻬا القﻄارات وال ّ
سيّارات" ،ﻋندما سﻤﻌﻪ
مسا ّم اإلنسان ﺗﺤﺘوي ﻋﻠى مدﻳنة ّ
الناس ،وجدوا ّ
أن ذلك غﺮﻳب جدّا وغامض .الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠ ُﻢ أنﻪ في الﻤادّة الﺘي في ﺷﻜﻞ
ذرات ،ﺑﺮوﺗونات ،ولو ﺗـُواصﻠون الﺘﺄمّـﻞ ،في ك ّﻞ مسﺘوى،
جُزﻳئات ،هناك جُزﻳئاتّ ،
سﺘﺮون سﻄﺤًا ولﻜن ليس نـُقﻄة ،ﻳﺮى الﻤﺮ ُء سﻄح طبقة الجُزيء ،سﻄح طبقة
الذرات ،سﻄح طبقة البﺮوﺗونات وسﻄح طبقة النـّوى ،فﻬو حينئ ٍذ ﻳﺮى ﺷﻜﻞ وجود
ّ
البشﺮي ،ﻳُوجد في نﻔس ّ
الزمن الذي
ُمﺨﺘﻠف الﻌوالﻢ .ك ّﻞ ﺷيء ،ﺑﻤا في ذلك الجسﻢ
ّ
ُ
ﻳبﺤث
ﺗـُوجد فيﻪ ُمسﺘوﻳات فﻀاء الﻜون ،وهو ﻳﺘواص ُﻞ مﻌﻬا .ﻋﻠﻢ الﻔيزﻳاء الﺤدﻳث
وﻳـشﻄﺮﻩُ ،ﻋندما
ﻋن جُزﻳئات الﻤادّة ،إنـّﻪ ال ﻳبﺤث سوى ﻋن جُزيءٍ فقط ،ﻳُﺤﻠـّـﻠﻪ
ُ
ﺗنشﻄﺮ النـّواة ،ﻳ ُ
بﺤث من جدﻳد ﻋن الﻤُﻜوّ ن الذي ﻳﺄﺗي إثﺮ هذا االنشﻄار .لو كان
ُ

ﻳُوجد جﻬاز ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳُﻜبّﺮ وﻳُﻤ ّﻜ َن من النـّظﺮ داﺧﻞ ﺗﻠك الﻄبقة ،الﺘجﻠـّي الﻜامﻞ
الذرﻳّة أو الجُزﻳئيّة في ﺗﻠك الﻄبقة ،لو كان ﺑاسﺘﻄاﻋﺘﻜﻢ ُرؤﻳة هذا
لجﻤيـع الﻌناصﺮ ّ
الﻤشﻬد ،لﻜـُـنﺘﻢ ﻗد اﺧﺘﺮﻗﺘﻢ هذا الﻌالﻢ ،وسوف ﺗﺮون صورة الوجود الﺤقيقيّة
البشﺮي ﻳُناظﺮ الﻌوالﻢ الﺨارجيّة ،ﻳُوجد في ك ّﻞ من هذﻩ
لﻠﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى .الجسﻢ
ّ
الﻌوالﻢ مﺜﻞ أﺷﻜال الوجود ﺗﻠك.
فﺘح الﻤﺮء لﻠـﺘيانﻤو ﺑنﻔسﻪ ﻳُﻤﺜـﻞ أﻳ ً
ﻀا حاالت ُمﺨﺘﻠﻔة ،لقد ﺗﺤدّثنا ﺑاﻷساس ﻋن
ظواهﺮ ﻋامّة نسبيّا .هناك أﻳ ً
ﺗدور ،غالبًا ،أولئك الذﻳن
ﻀا أناس ﻳﺮون ﻋينﻬﻢ الﺜالﺜة
ُ
ﻳدور ،ث ّﻢ ﺗنش ّ
ق اسﻄوانة
ﻳُﻤارسون طﺮﻳقة الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﻳﺮون داﺧﻞ الﺘيانﻤو
ُ
ولﻜن الﺘاﻳيشي ال ﻳُوجد في دماغﻜﻢّ ،
ّ
إن
"الﺘاﻳيشي "Taiji ،ث ّﻢ ﻳﺮوْ ن الﻤشﻬدَ.
الﻤﻌﻠـّﻢ هو الذي أﻋﻄاكـُﻢ جُﻤﻠة من اﻷﺷياء منذ البداﻳة ،من ﺑينﻬا الﺘاﻳيشي ،لقد ﺧـﺘ َﻢ
ﻋينﻜﻢ الﺜالﺜة ،ولﺤظة فﺘح ﻋينﻜﻢ الﺜالﺜة ،ﻳنش ّ
ق الﺘاﻳيشي .لقد ﺑﺮمجﻪ الﻤﻌﻠـّﻢ
ﺼيﺼًا من أجﻠﻜﻢ ،ال ّ
ﺧ ّ
أن دماغﻜﻢ ﻳﺤﺘوي ﻋﻠيﻪ في اﻷصﻞ.
هناك أﻳ ً
ﻀا أناس ﻳسﻌون إلى فﺘح الﺘيانﻤو ،ولﻜن كﻠـّﻤا مارسوا الﺘﻤارﻳن ،كﻠـّﻤا
ئيسي هو ّ
أن
الﺮ
ﻳدرون .السّبب ّ
ﺗقﻠـّﺼت إمﻜانيّة الﻔﺘح ،لﻤاذا ؟ هﻢ أنﻔسﻬﻢ ال ُ
ّ
الﺘيانﻤو ال ﻳجبُ أن ﻳُسﻌى في طﻠبﻬا ،كﻠـّﻤا أمﻌن الﻤﺮ ُء في طﻠبﻬا ،كﻠـّﻤا ﺑﻌـُدت
إمﻜانيـّة الﺤﺼول ﻋﻠيﻬا .ﻋندما ﻳﻄﻠبﻬا الﻤﺮ ُء ﺑﺮغبة مـُﻠ ّﺤة ،ال فقط ال ﺗنﻔﺘ ُح ،وإنﻤا،
من داﺧﻞ الﺘيانﻤو ﻳسي ُﻞ نوع من مادّة ُمﻌيّـنة ،ال ﺑيﻀاء وال سوداء ،ﺗـُﻐﻄـّي ﻋينﻜﻢ
الﺜالﺜة .مع طول الﻤدّة ،ﺗـُﻜوّ ن هذﻩ الﻤادّة حقالً
كبيﺮا جدّا ﻳﻔيضُ أكﺜﺮ وأكﺜﺮ .كﻠـّﻤا
ً
أﺑﻄﺄ انﻔﺘاح الﺘيانﻤو ،كﻠـّﻤا سﻌى الﻤﺮ ُء وراءها ﺑﻠﻬﻔة ،كﻠـّﻤا فاضت هذﻩ الﻤادّة أكﺜﺮ،
مﻤّا ﻳجﻌﻠﻬا ﺗـُﻐﻄي كامﻞ الجسﻢ ،وﺗبدو كﺜافﺘﻬا هامّة إلى درجة أنﻬا ﺗﻜون حقالً
ﺷاسﻌًا .حﺘـّى وإن كانت الﻌين الﺜالﺜة لﻬذا ال ّ
شﺨص مﻔﺘوحة حقـّا ،فإنﻪ لن ﻳﺮى
أﻳ ً
ﻀا ،ﻷنﻪ مسجون ﺑالذات داﺧﻞ ﺗﻌﻠـّقﻪ .هذﻩ الﻤادّة ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘبدّدَ ﺷيئًا فشيئًا،
ولﻜن ﺷﺮﻳﻄة أالّ ﻳُﻔ ّﻜ َﺮ الشﺨص في ذلك ُمسﺘقبالً وأن َ
ع كﻠـّيا هذا الﺘﻌﻠـّق ،ولﻜن
ﻳنز َ
ﻋﻠيﻪ الﻤﺮور ﺑﻔﺘﺮة صﻌبة وطوﻳﻠة من الشيولين لﻜي ﻳﺘﺨﻠـّص من ذلك ،ال داﻋي
لﻬذا حقـّا .البﻌض ال ﻳﻌﻠﻤون ذلك ،الﻤﻌﻠـّﻢ ﻳقول لﻬﻢ ال ﺗﻄﻠبوا هذﻩ اﻷﺷياء ،ال ﺗﻄﻠبوا
هذﻩ اﻷﺷياء ،ولﻜنﻬﻢ ال ﻳُﺼدّﻗونﻪ وﻳُﻤﻌنون في سﻌيﻬﻢ ،والنـّﺘيجة أنﻬﻢ ﻳﺤﺼﻠون
ﻋﻠى الﻌﻜس.

القدرة ﻋﻠى الﺮؤﻳة ﻋن ﺑﻌد "ﻳاوو ﺷي ﻗونقننقYao shi ،
"gongneng
الﺮؤﻳة ﻋن ﺑُﻌد .البﻌض
هناك ﻗدرة ﻗونق ﻋﻠى صﻠة ُمباﺷﺮة مع الﺘيانﻤو ﺗـُسﻤّى ّ
أجﻠس هنا ،وأسﺘﻄيـ ُع أن أرى صورة ﺑيﻜين ،أو الوالﻳات ال ُﻤﺘﺤدة
ﻳقولون" :أنا
ُ

أو أرى الﻄﺮف اآلﺧﺮ من الﻜـُﺮة اﻷرضيّة ".آﺧﺮون ال ﻳﻔﻬﻤون ذلك ،ومن الزاوﻳة
الﻌﻠﻤيّة ال نﻔﻬ ُﻢ ذلك أﻳ ً
ﻀا ،كيف ﻳُﻤﻜ ُن هذا ؟ البﻌضُ ﻳُﻔسّﺮﻩُ ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ،أو ﺑﺘﻠك،
دون الﺘو ّ
صـﻞ إلﻳﻀاحﻪ ،ﻳﺘساء ُل الناس كيف ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻤﺘﻠكَ اإلنسان ﻗدُرات كبيﺮة
إن اﻷمﺮ غيﺮ ما ﻳبدو لﻜﻢّ ،
إلى ذلك الﺤدّّ .
ﻷن ُمﻤارسًا في مسﺘوى ﺷي دجيان فا ال
الﺮؤﻳة ﻋن ﺑُﻌد ،وﻋدد كبيﺮ من
ﻳﻤﻠك هذﻩ القدرة .ما ﻳﺮاﻩُ ،ﺑﻤا في ذلك ﻗونقننق ّ
القدرات الﺨارﻗة ،ال ﻳﻠﻌبُ دورﻩُ سوى في ﻋالﻢ ُمﺤدّد ،وأﻗﺼى حُدودﻩ ال ﻳﺘجاوز
ُ
الﻌالﻢ الﺤسّي الذي ﺗﻌيش فيﻪ اإلنسانيّةُ .
ﻳﺘجاوز حقﻞ ﻋالﻤﻪ
ﻋﻤو ًما ،هو ال
ّ
الﺨاص.
ُ
ﻳﻤﻠك حقال ﻳُوجد في ﻋالﻢ ُمﻌيّن ،هذا الﺤقﻞ هو ليس نﻔس حقﻞ الدّو،
جسﻤنا
الﺤقالن ال ﻳُوجدان في نﻔس الﻌالﻢ ولﻜن لﻬﻤا نﻔس الﺤجﻢ .هذا الﺤقـ ُﻞ مـ ُﺘـ ّﺼﻞ
ﻳنﻌﻜس وﻳجد نظيﺮﻩ في هذا الﺤقﻞ .إنـّﻬا نوع من
ﺑالﻜون ،ك ّﻞ ما ﻳُوجد في الﻜون
ُ
ال ّ
ﺼور اإلفﺘﺮاضية وليست حقيقيّة .مﺜالً ،ﺗـُوجد ﻋﻠى ال ُﻜﺮة اﻷرضيّة الوالﻳات
ﻜس أﻳ ً
ﻀا الوالﻳات ال ُﻤﺘﺤدة وواﺷنﻄن،
ال ُﻤﺘﺤدة وواﺷنﻄن ،في هذا الﺤقﻞ ﺗنﻌ ُ
ولﻜنـّﻬا ظالل ،الظ ّﻞ هو نوع من الﻤوادّ الﻤوجودة لﻪ ﻋالﻗة ﺗواصُﻞ مع الجﻬة
الﺮؤﻳة ﻋن ﺑُﻌد،
اﻷﺧﺮى ،وﻳﺘب ُع ﺗﻐيّﺮ الجﻬة اﻷﺧﺮى .لذلك ﻳﺘﺤدّث البﻌض ﻋن ﻗدرة ّ
الﻤقﺼود هنا ّ
أن ال ّ
الذاﺗي ،في حُدود ذلك الﺤقﻞ.
شﺨص ﻳﺮى أﺷياء في ﻋالﻤﻪ
ّ
ﻳﺨﺮج الﻤﻤارس من ﺷيولين ﺷي دجيان فا ،فإنﻪ ال ﻳﺮى ُمجدّدًا ﺑﻬذﻩ
ﻋندما
ُ
الﻄـّﺮﻳقة ،إنﻪ ﻳﺮى ُمباﺷﺮة ً ،وﻳُدﻋى هذا "فوفا ﺷانﺘونق" (القدرة اإللﻬيّة لشﺮع
ﺑوذا) ،إنﻪ ﺷيء ذو ﻗوّ ة ليس لﻬا نظيﺮ.
الﺮؤﻳة ﻋن ﺑُﻌد في ﺷي دجيان فا ؟ سﺄحﻠـّﻠﻬا لﻜﻢ  :في فﻀاء هذا
ماهي ﻗدرة ّ
الﺤقﻞ ،أمام جبﻬة اإلنسان ،هناك مﺮآة ُمﻐﻠقة (صﻔﺤﺘﻬا ُمﺘـّجﻬة نﺤو الشﺨص)
ُﻤارس ،ومﻔﺘوحة (صﻔﺤﺘﻬا ُمﺘـّجﻬة نﺤو الﺨارج)
ﺑالنـّسبة لإلنسان الذي ال ﻳ
ُ
الﺮؤﻳة ﻋن ﺑُﻌد ﻋﻠى وﺷك الظـّﻬور ﻋند
ﺑالنـّسبة ل ُﻤﻤارس .ﻋندما ﺗﻜون ﻗدرة ّ
اإلنسان ،هذﻩ الﻤﺮآة ﻳُﻤﻜن أن ﺗدور في حﺮكة مﺘﻌاﻗبة .الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠ ُﻢ ّ
أن الﻔﻠﻢ ﻳﻌﺮضُ 24
صورة في الﺜانية ،مﻤّا ﻳُﻌﻄي االنﻄباع ّ
أن الﺤﺮكة ُمـﺘـّﺼﻠة ،ﻋندما ﺗﻜون أﻗ ّﻞ من 24
ﺗدور ﺑنسق ﻳﻔوق  24صورة في
صورة ،ﺗبدو الﺤﺮكات ُمـﺘقﻄﻌة .هذﻩ الﻤﺮآة
ُ
ﺗدور
وﺗدور إلى الواجﻬة لﻜي ﺗـُﺮﻳكَ إﻳّاها ،ث ّﻢ
ﺗﻌﻜس اﻷﺷياء ال ُﻤﺘﻠقـّاة،
الﺜانية ،إنـّﻬا
ُ
ُ
ُ
ﺗﺘﻠقى ال ّ
ﺗدور
ور من جدﻳد ،ﺗدور وﺗﻤﺤو من جدﻳد ،إنـّﻬا
إلى الﺨﻠف لﺘﻤﺤوها .ث ّﻢ
ُ
ﺼ َ
ّ
ﺘﺤﺮكـًا ؛ ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى هي ﺗﻠﺘقط اﻷﺷياء الﻤوجودة
ﺑاسﺘﻤﺮار .لذلك
ماﺗﺮونﻪُ ﻳﻜون ُم ّ
َ
داﺧﻞ حقﻞ ﻋالﻤﻜﻢ وﺗـُﺮﻳ ُﻜﻢ إﻳّاها ،وهذﻩ اﻷﺧيﺮة ُموازﻳة لﻤاهو موجود في
الﻜون.
إذن كيف ﻳﺮى الﻤﺮ ُء ما وراءﻩ ؟ كيف لﻤﺮآة ﺑذلك الﺤجﻢ ال ّ
ﺗﻌﻜس ك ّﻞ ما
ﺼﻐيﺮ أن
َ
ﻳُﺤيط ﺑالجسﻢ ؟ الجﻤي ُع ﻳﻌﻠ ُﻢ أن الﺘيانﻤو ﻋندما ﺗﻜون مﻔﺘوحة في مسﺘوى ﻳﻔوق

ُمسﺘوى ﻋين السّﻤاء ،وﺗﻜادُ ﺗدﺧ ُﻞ في مسﺘوى ﻋين الﺤﻜﻤةّ ،
الﺮؤﻳة سوف
فإن ّ
ُ
ﺗﺘجاوز ﻋالﻤنا .ﻋند هذﻩ الﺤُدود ،وﻋندما ال ﻳﻜون الﻤﺮ ُء ﻗد ﺗجاوزها ُكﻠـّيا ،ﺗشﻬدُ
الﺘيانﻤو ﺗﻐي ًّﺮا ُمﻌيّـنـًا :ال ﻳﺮى الﻤﺮ ُء ُمجدّدًا اﻷﺷياء وال اﻷﺷﺨاص ،وال الجدار ،ال
ﻳﻌودُ ﻳﺮى ﺷيئًا ،الﻤادّة لﻢ ﻳﻌُد لﻬا وُ جود .هذا ﻳﻌني ،أنـّﻪ في هذا الﻌالﻢ ﺑالﺘﺤدﻳد،
ﻋندما ﻳُﺮس ُﻞ الﻤﺮء النـّظﺮ إلى الﻌُﻤق ،ﻳجد ّ
أن اإلنسان لﻢ ﻳﻌُد لﻪ وجود ،هناك فقط
مﺮآة موضوﻋة ﻋند حُدود حقﻞ ﻋالﻤﻜﻢ .وهذﻩ الﻤﺮآة في حقﻞ ﻋالﻤﻜﻢ ﺗبﻠـُغ حج ًﻤا
ﺗدور دون ﺗوﻗــّف في الدّاﺧﻞ ،ليس هناك موضع في
هائالً إلى درجة أنـّﻬا ﻋندما
ُ
حقﻞ ﻋالﻤﻜﻢ ﺑﺄكﻤﻠﻪ ال ﺗﻌ ِﻜسُﻪ هذﻩ الﻤﺮآة .داﺧﻞ حقﻞ ﻋالﻤﻜﻢ ،ك ّﻞ ما ﻳوازي ما هو
موجود في الﻜون ﻳُﻤﻜن أن ﻳنﻌﻜس ﺑدون اسﺘﺜناءٍ في هذﻩ الﻤﺮآة ؛ هذا ما ندﻋوﻩ
الﺮؤﻳة ﻋن ﺑُﻌد".
"ﻗدرة ّ
أولئك الذﻳن ﻳقومون ﺑﺄﺑﺤا ٍ
البشﺮي ،ﻋندما ﻳُجﺮون اﺧﺘبارا ٍ
ت
ث في ﻋﻠوم الجسﻢ
ّ
الﺮفض  :مﺜالً ،ﻳُﺮﻳد
ﻋﻠى هذا القونقننق ،غالبًا ما ﻳنﻔونﻪ ﺑسﻬولة .وإليﻜﻢ سبب هذا ّ
ال ُﻤﺨﺘبﺮون مﻌﺮفة ماذا ﻳﻔﻌ ُﻞ أحد أﻗارب ﺷﺨص ُمﻌيّن اآلن في منزلﻪ ﺑبيﻜين ،ﻋندما
ﻳﺘ ّﻢ إﻋﻄاء اسﻢ هذا القﺮﻳب ومﻌﻠومات ﻋنﻪّ ،
فإن مالك القونقننق ﻳﺮاﻩُ .وﻳقو ُم
ﺑالوصف  :ماهو ﺷﻜﻞ البناﻳة ،كيف ﻳﺘ ّﻢ ُ
ﻋبور الباب ،كيﻔيّة الدّﺧول إلى الﺤُجﺮة
وكيف هي الﺤُجﺮة ُمؤثﺜة .ك ّﻞ ما ﻳقولـُﻪ صﺤيح ﺗﻤا ًما .والقﺮﻳب ،ما الذي هو ﺑﺼدد
فﻌﻠﻪ ؟ ﻳُجيبُ أنﻪ ﺑﺼدد الﻜﺘاﺑة .ولﻜي ﻳﺘ ّﻢ الﺘﺄكـّد من كالمﻪ ،ﻳﺮف ُع ال ّ
شﺨص السّﻤاﻋة
وﻳسﺄل ﻗﺮﻳبﻪُ" :ماذا ﺗﻔﻌ ُﻞ اآلن ؟" فيُجيبُ " :أنا أﺗناول طﻌامي ".هذا ال ﻳﺘـّﻔق مع
ما رآﻩ اآلﺧﺮ ،أليس كذلك ؟ هذا هو السّبب الذي من أجﻠﻪ ﺗ ّﻢ ﺗﻔنيد هذا القونقننق في
اإلطار الذي وصﻔﻪُ ُمﻄاﺑق ﺗﻤا ًما لﻠﺤقيقة .ذلك ﻷنﻪ ﻳُوجد
الﻤاضي ،ولﻜن مع ذلك،
ُ
زمني مع الﻤﻜانّ -
ﺑين مﻜاننا وزماننا ،ما نـُسﻤّيﻪ ﺑالﻤﻜانّ -
الزماني في
الزماني ،فارق
ّ
الﻌالﻢ الذي ﻳُوجد فيﻪ القونقننق ،مﻔﻬوم ّ
الزمن في كـ ُ ّﻞ من الﻌالﻤين ُمﺨﺘﻠف .ذلك
شﺨص كان ﻳﻜﺘـُبُ منذ وﻗت ﻗﻠيﻞ ،وهو ﻳﺄكﻞ اآلن ،هناك هذا الﻔارق ّ
ال ّ
مني ،لذلك،
الز ّ
إن كان أولئك الذﻳن ﻳقومون ﺑﺄﺑﺤا ٍ
البشﺮي ﻳسﺘندون دائ ًﻤا إلى
ث ﻋﻠى الجسﻢ
ّ
النـّظﺮﻳّة الﺘقﻠيدﻳّة ،وﻳُﻔ ّﻜﺮون اﻋﺘﻤادًا ﻋﻠى الﻌﻠوم الﺤدﻳﺜة ،لن ﻳﺼﻠوا إلى ﺷيء،
حﺘى ﺑﻌد ﻋشﺮة آالف سنةٍ .ﺑﻤا ّ
أن هذﻩ اﻷﺷياء ﺗﺘجاوز في اﻷصﻞ ُمسﺘوى النـّاس
ﻳسﺘﻤﺮ اإلنسان في
البشﺮي ﺗﺤوّ الً ،ال ﻳُﻤﻜن أن
الﻌادﻳّين ،ﻳجبُ أن ﻳشﻬد الﻔﻜﺮ
ّ
ّ
ُمﻌالجﺘﻬا ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة.

القدرة ﻋﻠى رؤﻳة الﻤاضي والﻤسﺘقبﻞ "سو مينق ﺗونق
ﻗونقننق"Su ming tong gongneng،

هناك أﻳ ً
ﻀا ﻗدرة ﻗونق أﺧﺮى ُمـﺘـّﺼﻠة ُمباﺷﺮة ﺑالـﺘيانﻤو ،نسﻤّيﻬا القدرة ﻋﻠى ُرؤﻳة
الﻤاضي وال ُﻤسﺘقبﻞ .حاليّا هناك في الﻌالﻢ ّ
ست ﻗدرات ﻗونق ﻳﻌﺘﺮفُ ﺑﻬا الجﻤيـع،
الﺮؤﻳة ﻋن ﺑُﻌد ورؤﻳة الﻤاضي والﻤسﺘقبﻞ .ما هي القدرة ﻋﻠى
من ﺑينﻬا الﺘيانﻤوّ ،
ُرؤﻳة الﻤاضي وال ُﻤسﺘقبﻞ ؟ إنـّﻬا القدرة ﻋﻠى مﻌﺮفة ماضي ﺷﺨص و ُمسﺘقبﻠﻪ ،إن
ﺮف نشوء ُمجﺘﻤع واندثارﻩ ؛ وإن كان أكبﺮ
كان هذا القونقننق
ً
كبيﺮا ،ﻳُﻤﻜنﻪ أن ﻳﻌ َ
ّﻤاوي ،ﺗﻠك هي القدرة ﻋﻠى ُرؤﻳة الﻤاضي
ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺮى ﻗانون ﺗﻐيّﺮ ك ّﻞ الجُﺮم الس
ّ
وال ُﻤسﺘقبﻞّ .
ّ
ﺧاص،
ﻷن الﻤادّة ﺗﺨﻀ ُع لﻠﺤﺮكة وفق ﻗوانين ُمﺤدّدة ،في رحاب ﻋالﻢ
ﻳﺘﺤﺮك جسﻢ
ك ّﻞ ﺷيء لﻪ أﺷﻜال وُ جود في ﻋدّة ﻋوالﻢ أﺧﺮى .لنذكـُﺮ مﺜاالً :ﻋندما
ّ
ﺗﺘﺤﺮك أﻳ ً
الﻤجﻬﺮي ،ك ّﻞ
ﻀا ،ﻋﻠى الﻤسﺘوى
اإلنسان ،ك ّﻞ ﺧالﻳا هذا الجسﻢ
ّ
ّ
الجُزﻳئات ،ك ّﻞ البﺮوﺗونات ،ك ّﻞ االلﻜﺘﺮونات ،ﺗﻤا ًما مﺜﻞ الجُـزﻳئات الدّﻗيقة ،ك ّﻞ
ّ
ﺧاص و ُمسﺘق ّﻞ ،ﺷﻜﻞ
الﻌناصﺮ ﺗﺘبـ ُع هذﻩ الﺤﺮكة .مع ذلك ،هو لدﻳﻪ ﺷﻜﻞ وجود
الجسﻢ الﻤوجود في ﻋوالﻢ أﺧﺮى ﻳُﻤﻜن أﻳ ً
ﻀا أن ﻳشﻬدَ ﺗﻐي ًّﺮا .
نﺤن نقو ُل ّ
أن الﻤادّة ال ﺗﻔنى ،أليس كذلك ؟ في ﻋالﻢ ُمﻌيّن ،ﻋندما ﻳقوم الﻤﺮ ُء ﺑﻔﻌﻞ
أي فﻌﻞ ﺗ ّﻢ
مّا ،حﺘـّى ﺗﺤﺮﻳك اليد ِلﻔﻌﻞ ﺷيء من اﻷﺷياء ،ك ّﻞ هذا لﻪ وجود مادّيّ ،
ُ
ﺗﻤوت ،ﺑﻞ ﺗبقى ﻋﻠى
ﻳﺘﺮك دائ ًﻤا صورة ومﻌﻠومة .في الﻌالﻢ اآلﺧﺮ ،هي ال
القيام ﺑﻪ ُ
ُ
الدّوام ،ال ّ
ﻳﻤﻠك ﻗدرات ﻗونق ،ﻳﺮى ال ّ
ﺼور الﻤوجودة في الﻤاضي،
شﺨص الذي
فﺘﺤﺼﻞ لﻪ الﻤﻌﺮفة .في ال ُﻤسﺘقبﻞ ،سوف ﺗـ َ َﺮوْ ن ال ّ
ﺼورة الﺘي نﺤ ُن ﻋﻠيﻬا اليوم في
هذﻩ ال ُﻤﺤاضﺮة ،سوف ﺗﻜون موجودة ،إنـّﻬا ﺗـُوجد في نﻔس الوﻗت هناك .ﻋند والدة
ﺷﺨص ،وفي ﻋالﻢ ُمﻌيّن ال ﻳُوجد فيﻪ مﻔﻬوم ّ
الزمن ،ك ّﻞ حياة ال ّ
شﺨص هي موجودة
ﺑﻌدُ في نﻔس الوﻗت ،وحﺘـّى أكﺜﺮ من حياة ﺑالنـّسبة لﻠبﻌض.
ﻗد ﻳﺘبادر ﻷذهان البﻌض" :إذن ال داﻋي ُمجدّدًا لﻠجﻬود الﺘي نبذلﻬا ومﺤاولﺘنا لﺘﻐييﺮ
أنﻔسنا ؟"وال ﻳقبﻠون اﻷمﺮ .ﺑالﻔﻌﻞ ،الﻤجﻬود ال ّ
ﺨﺼي ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳُبدّل أﺷياء
ش
ّ
صﻐيﺮة في الﺤياة ،ﺑﻌض اﻷﺷياء ال ّ
ﺗﻐييﺮا ﺑواسﻄة الﻤجﻬود
ﺼﻐيﺮة ﻳُﻤﻜن أن ﺗش َﻬدَ
ً
ال ّ
ﺨﺼي .ولﻜن مع ذلك ،مجﻬوداﺗﻜﻢ من أجﻞ الﺘﻐييﺮ هي الﺘي ﺗـُسبّب إمﻜانيّة
ش
ّ
َ
ﻳﻜون هناك مجال إلحداث كارما ،ولن ﻳﻜون هناك مجال
ﺗسجيﻠﻜﻢ لﻜارما ،وإالّ فﻠن
سيء .في اإلصﺮار ﻋﻠى إرادة الﺘﻐييﺮ ،هنا ﺗﻜﻤن
لﻠﺤدﻳث ﻋن القيام ﺑﻔﻌﻞ طيّب أو ّ
الﺘﺼﺮف .لذا نﺤن نؤكد في ال ّ
شيولين ﻋﻠى وُ جوب
إمﻜانيّة اإلضﺮار ﺑالﻐيﺮ وسوء
ّ
الﻄبيﻌي لألﺷياء ،ذلك هو السّببّ ،
ﻳﻀﺮ ﺑاآلﺧﺮﻳن .في
ﻷن مجﻬود ُكﻢ ﻗد
اﺗباع السّيﺮ
ّ
ّ
اﻷصﻞ ،هذا ال ّ
شيء أو ذاكَ غيﺮ ُمقدّر لﻜﻢ الﺤﺼول ﻋﻠيﻪ ،ولﻜن ﺑالﺮغﻢ من ذلك،
أنﺘﻢ ﺗﺤﺼﻠون ﻋﻠيﻪ في حياﺗﻜﻢ اإلجﺘﻤاﻋيّة  ،ﺑينﻤا هو في الﺤقيقة مﻠك لﻐيﺮكﻢ ،ها
أنﻜﻢ ﻗد ﺗداﻳنﺘـُﻢ من اآلﺧﺮﻳن إذن.
ﻋادي ،هو أمﺮ ﻳسﺘﺤي ُﻞ ﻋﻠى اإلطالق.
الﺮغبة في ﺗﻐييﺮ ﺷيء ها ّم ﺑالنـّسبة إلنسان
ّ
ّ
ﻳﺮﺗﻜب هذا ال ّ
شﺨص ك ّﻞ اﻷفﻌال السيّئة ،أن
ولﻜن ﺗبقى هناك وسيﻠة لﻠﺘﻐييﺮ ،وهو أن
َ

ﻳنﺘظﺮﻩ هو اإلفناء الﻜﻠـّي.
ُﻤارس ك ّﻞ الﻤﻌاصي ،ﻋندها ﻳُﻤﻜنﻪ ﺗﻐييﺮ حياﺗﻪ ،ولﻜن ما
ﻳ
ُ
َ
ـﻠوي ،ﻋندما ﻳﻤوت اإلنسان ،نﺮى ّ
من منظور ُ
ُ
ﺗﻤوت .أنـّى
اﻷصﻠي ّّة ال
أن روحﻪ
ّ
ﻋ ّ
لﻠﺮوح اﻷصﻠيّة أن ﺗﻤوتَ ؟ في الواﻗع ما نﺮاﻩُ ﺑﻌد موت ﺷﺨص مّا ،ذلك ال ّ
شﺨص
البشﺮي الﺘي ﺗـنﺘﻤي إلى
الﻤوضوع في غـُﺮفة اﻷموات ليس سوى ﺧالﻳا الجسﻢ
ّ
ﻋالﻤنا .ك ّﻞ اﻷنسجة الﺨـﻠوﻳّة ﻷحشاءﻩ وداﺧﻞ جسﻤﻪ ،كامﻞ ﺧالﻳا الجسﻢ في ﻋالﻤنا
ﻗد انﻬارت ،ولﻜن في ﻋالﻢ آﺧﺮ ،الجسﻢ الﻤُﻜوّ ن من جُزﻳئات مادّﻳّة أكﺜﺮ دﻗّة من
ﺑالﻤﺮة ،إنﻪ ﻳوجدُ في ﻋالﻢ
الذرات ،البﺮوﺗونات ،الخ .ك ّﻞ هذا لﻢ ﻳ ُﻤ ْت
ّ
الجُزﻳئاتّ ،
ﺼﻐﺮّ .
آﺧﺮ ،إنﻪ ال ﻳزا ُل ﺑاق في ﻋالﻢ ال ُﻤﺘـناهي في ال ّ
إن اإلنسان الذي ﻳقﺘﺮفُ ك ّﻞ
اآلثام ﻳُواجﻪ الﺘـّبدﻳد الﻜﻠـّي لﻜ ّﻞ ﺧالﻳاﻩُ ،في البوذﻳّة ،ﻳُسﻤّى هذا اإلﻋدام الﻜﻠـّي
لﻠجسﻢ والﺮوح.
هناك أﻳ ً
ﻀا وسيﻠة ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُﻐي َّﺮ مجﺮى حياة اإلنسان ،إنـّﻬا الوسيﻠة الوحيدة ،وهي
أن ﻳسﻠك الﻤﺮء طﺮﻳق ﺷيولين .لﻤاذا الدّﺧول في طﺮﻳق ال ّ
شيولين ﻳسﺘﻄيـ ُع ﺗﻐييﺮ
اﻷمﺮ ؟ ﻋندما ﻳُﻔ ّﻜ ُﺮ هذا ال ّ
شﺨصُ في
الﺤياة ؟ من ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳُﻐي َّﺮ ﺑسﻬولة هذا
َ
ّ
االلﺘزام ﺑﻄﺮﻳق ال ّ
وﺗﻬز ﻋالﻢ
شيولين ،هذﻩ الﻔﻜﺮة الﺘي ﺗنبﺜق ﺗش ّع مﺜﻞ الذهب
االﺗـّجاهات الﻌشﺮ .مﻔﻬوم الﻜون حسب مدرسة ﺑوذا ﻳﺘﻤﺜـﻞ في نظﺮﻳّة الﻌالﻢ ذي
االﺗـّجاهات الﻌشﺮ (ﺷي فانق ﺷي دجي .)shi fang shi jie ،ﻷنﻪ من وجﻬة نظﺮ
الﺤياﺗات الﻌُـﻠوﻳّة ،وجود اإلنسان في الﺤياة ليست الﻐاﻳة منﻪ أن ﻳﻌيش كإنسان.
ﺗﻌﺘبﺮ ّ
أن الﺤياة اإلنسانيّة ،الﻤولودة في فﻀاء الﻜون ،لﻬا نﻔس طبيﻌة الﻜون،
إنـّﻬا
ُ
ّ
هي إذن طيّبة ،مُﻜوّ نة من مادّة "الﺤ ّ
الﺮحﻤة ،ال ّ
ولﻜن الﺤياﺗات البشﺮﻳّة
ﺼبﺮ".
قّ ،
لﻬا أﻳ ً
ﻀا ﻋالﻗات اجﺘﻤاﻋيّة ،وأثناء ﻋالﻗاﺗﻬا االجﺘﻤاﻋيّة في إطار الﻤجﻤوﻋة،
ﻳﺤﺼُـﻞ أن ﺗـُُّ صبح ﺑﻌﻀﻬا أﻗ ّﻞ طيبة من ﺑﻌض ،فﺘبدأ إذن في السّقوط واالنﺤدار ؛
فﺄكﺜﺮ،
ﺗﺼيﺮ غيﺮ ﻗادرة ﻋﻠى البقاء في ذلك ال ُﻤسﺘوى ،ﻳسوء أمﺮها أكﺜﺮ
ﻋندما
ُ
َ
سﺘوى أدنى ؛ وﺗسقط ُ ،وﺗسقط ُ ،وﺗسقط ُ ،وفي النـّﻬاﻳة
مﺮة ً أﺧﺮى إلى ُم
وﺗسقط ُ ّ
ً
ﺗسقط ُ إلى ُمسﺘوى البشﺮ الﻌادﻳّين.
ّ
ولﻜن
وصوالً إلى هذا ال ُﻤسﺘوى ،من الﻤﻔﺮوض أن ﻳﺘ ّﻢ إﻋدام هذا اإلنسان وإفناؤﻩ.
ال ُﻤﺘﺤققين ال ِﻜبار ،رحﻤة من لـّدنﻬﻢ ،ﺧﻠقوا ِﺧ ّ
ﺼيﺼًا هذا الﻌالﻢ ،ﻋالﻢ ُمجﺘﻤﻌنا
البشﺮي .في هذا الﻌالﻢ ،ﻳﺘ ّﻢ إﻋﻄاء اإلنسان جس ًﻤا مادّﻳًا ،ﻳُﻌﻄى لﻪ زوج من الﻌيون
ّ
بﺼﺮ سوى أﺷياء ﻋالﻤنا الﻤادّي ،ﺑﻌبارة أوضح ،ﻳسقط ُ في ال ّ
ﻀاللة ،ال
الﺘي ال ﺗـ ُ ُ
ﻳُس َﻤ ُح لﻪُ ُمجدّدًا ﺑﺄن ﻳﺮى ال ّ
ﺼورة الﺤقيقيّة لﻠﻜون ،ﺑينﻤا في الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ،ﻳُﻤﻜ ُن
ُرؤﻳﺘﻬا .وفي هذﻩ ال ّ
ﻀاللة ،في هذﻩ الوضﻌيّة ﺑالذات ﺗـُﻌﻄى لﻪ فﺮصة أﺧﺮى .وﺑﻤا
أنـّﻪ في ال ّ
ﻀاللة ،إذن ،وﺑﻤﻌيـّة هذا الجسد ،ﻳﺘ ّﻢ إذاﻗﺘﻪ الﻌذاب حقـّا في أكﺜﺮ
الظـّﺮوف ﻗسوة ً .ﻋﻠى اإلنسان في هذا الﻌالﻢ أن ﻳﻜدح لﻠﻌودة إلى فوق ،مﻤارسة
الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﺗﺘﺤدّث ﻋن الﻌودة إلى اﻷصﻞ واسﺘﺮجاع الﺤقيقة اﻷولى ،إن كانت
ْ
لدﻳﻪ روح ال ّ
الﺮوح أثﻤن ما ﻳُوجدُ،
شيولين ،فإنﻬا طبيﻌة ﺑوذا ﻗد
ظﻬﺮت ،ﺗـُﻌﺘبَ ُﺮ هذﻩ ّ

وهناك أﺷﺨاص سيُساﻋدونﻪ .حﺘـّى في هذﻩ الوضﻌيّة ال ُﻤؤلﻤة لﻠﻐاﻳة ،ال ﻳﻀ ّﻞ
اإلنسان ،وهو ال ﻳزا ُل ﻳُﺮﻳد الﻌودة ،من أجﻞ ذلك ﻳُبادرون إلى ُمساﻋدﺗﻪُ ،مساﻋدﺗﻪ
دون ﺷﺮطٍ  ،وفي ك ّﻞ ما ﻳﺤﺘا ُ
ج إليﻪ .لﻤاذا ﻳُﻤﻜ ُن أن نﺘولـّى هذﻩ الﻤسﺄلة من أجﻞ
ﻋادي ؟ ذاك هو السّبب.
مﻤارس ،وليس من أجﻞ إنسان
ّ
ﻋادي ليس
ﻋادي ،ﻳسﻌى وراء ال ُﻤداواة ،ال نقوم ﺑشيء من أجﻠﻪ ،إنسان
إنسان
ّ
ّ
ﻳﻌيش حالة ُمجﺘﻤع النـّاس الﻌادﻳّين.
الﻌادي ﻳجبُ أن
ﻋادي ،اإلنسان
سوى إنسان
َ
ّ
ّ
كﺜيﺮ من النـّاس ﻳقولون ":ﺑوذا ﻳجﻠبُ مﻌﻪ الﺨالص لﻜ ّﻞ الﻜائنات ،مدرسة ﺑوذا
ﺗدﻋو إلى ﺧالص الجﻤيـع ،أليس كذلك ؟" أنا أﻗول ل ُﻜﻢ أنـّﻪ ﺑإمﻜانﻜﻢ أن ﺗﺘﺼﻔـّﺤوا
أي منﻬا ّ
أن إزالة أمﺮاض النـّاس الﻌادﻳّين ﻳﻌني
ك ّﻞ سوطﺮا البوذﻳّة ،ولن ﺗجدوا في ّ
ﺧالص الﻜائنات .في هذﻩ السّـنين اﻷﺧيﺮةُ ،مﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق ال ُﻤزﻳّﻔون هﻢ
ﺑالﺘـّﺤدﻳد الذﻳن أدﺧﻠوا الﻔوضى ﻋﻠى هذﻩ اﻷمورُ .مﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق الﺤقيقيّون،
أولئك الذﻳن رسﻤوا الﻄـّﺮﻳق ،لﻢ ﻳﻄﻠبوا من ُﻜـﻢ ُمﻄﻠقـًا مداواة الﻤﺮضى ،لﻢ ﻳُﻌﻠـّﻤو ُكﻢ
ﺗﺘداووْ ا ﺑﺄنﻔسﻜﻢ وﺗـُﺤافظوا ﻋﻠى صﺤّﺘﻜﻢ .أنت
ﺗﺘﻤﺮنوا ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ،لﻜي
سوى أن
ّ
َ
َ
ﻗادرا ﻋﻠى ُمداواة
ﺗﻜون
ﻋادي ،لﻢ ﺗﺘﻌﻠـّﻢ سوى ل ُﻤدّة ﻳوميْن ،كيف ﻳُﻤﻜنكَ أن
إنسان
ً
ّ
الﻤﺮضى ؟ أليس هذا غشـّا ؟ ﻳسﻌى الﻔﺮدُ وراء ال ّ
يبﺮ َز
شﻬﺮة ،والﻜسب ،والﺨوارق ِل ُ
وسط الناس الﻌادﻳّين ،هذا مﻤنوع ﻋﻠى اإلطالق .لذلكّ ،
فإن ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ،كﻠـّﻤا
ﺗﺘﺼﺮفوا هﻜذا ،ال
سﻌَوْ ا وراءها ،كـﻠـّﻤا فشﻠوا في الﺤُﺼول ﻋﻠيﻬا ،ال ﻳُس َﻤ ُح لﻜﻢ أن
ّ
َ
ﻳُس َﻤ ُح ل ُﻜﻢ أﻳ ً
دﺧﻠوا االضﻄﺮاب ﺑﻬذا الشﻜﻞ ،حسب هوا ُكﻢ ،ﻋﻠى ُمجﺘﻤع
ﻀا أن ﺗـ ُ ِ
الناس الﻌادﻳّين.
في هذا الﻜون ،ﻳُوجد القانون الﺘالي ،ﻋندما ﺗـُﺮﻳدون الﻌودة إلى اﻷصﻞ واسﺘﺮجاع
حقيقﺘﻜﻢ ،ﻳُﻤﻜن ُمساﻋدﺗﻜﻢ ،ﻷنﻪ ﻳُﻌﺘبَ ُﺮ ّ
أن حياة اإلنسان ﻋﻠيﻬا أن ﺗﻌود إلى أصﻠﻬا،
وال ﻳجبُ أن ﺗبقى ﺑين النـّاس الﻌادﻳّين .لو وفـّﺮنا لﻠﻜائنات البشﺮﻳّة ﻋي ً
شا ُمﺮﻳﺤًا
وﺧال من اﻷمﺮاض ،فﺤﺘـّى لو ُ
ﺮض ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗـُﺼبﺤوا ﺧالدﻳن ،لن ﺗﺮغبوا في
ﻋ َ
َ
ﻳﻜون لﻠﻤﺮء ك ّﻞ ما ﻳشﺘﻬيﻪ ،ذلك رائع جدّا ! إنﻪ
ذلك .ﺑدون أمﺮاض وال ﻋذاب ،وأن
حقـّا ﻋالﻢ الﺨالدﻳن .ولﻜنﻜﻢ سقﻄﺘـُﻢ إلى هذﻩ الدّرجة ﻷنﻜﻢ صﺮﺗـُﻢ غيﺮ صالﺤين ،لذلك
ب أفﻌاالً
ال ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗﻜونوا سُﻌداء .وسط ال ّ
ﻀاللة ،من السّﻬﻞ ﻋﻠى اإلنسان أن ﻳﺮﺗ ِﻜ َ
سيّئة ،في الدّﻳانة البوذﻳّة ،ﻳُسﻤّى هذا دورة ﺗسدﻳد الﻜارما .وﺗبَﻌًا لذلك ،غالبًا ،ﻋندما
ﻳﻤﺮون ﺑﻤﺼائب ،فألنﻪ ﻳجبُ أن ﻳُسدّدوا ما
ﺑﻤ َﺤن واﺑﺘالءاتٍ ،ﻋندما ّ
ﻳ ُﻤ ّﺮ البﻌض ِ
ﻀا ّ
ﻋﻠيﻬﻢ من دُﻳون ضﻤن دورة ﺗسدﻳد الﻜارما .ﺗقول البوذﻳّة أﻳ ً
أن البوذا موجودون
في كـُـ ّﻞ مﻜانّ .
إن ﺑوذا ،ﺑﺤﺮك ٍة واحد ٍة من ﻳد ِﻩ ،ﻳسﺘﻄيـ ُع إزالة ك ّﻞ أمﺮاض اإلنسانيّة
جﻤﻌاء ،هذا أكيد .لﻤاذا ذلك الﻌدد الﻜبيﺮ من البوذا ال ﻳﻔﻌﻠون ذلك ؟ ّ
ﻷن ذلك ال ّ
ﺨص
ش َ
ﻳﺘجﺮع
ﻗد ارﺗﻜب في السّاﺑق أﻋﻤاالً سيّئة أحدثت لﻪ هذﻩ الدّﻳون ،لذلك هو اآلن
ّ
داوﻳْﺘـُﻤوﻩُ ،فﻜﻤا لو ُكنﺘﻢ ﺗـُقوّ ضون ﻗانون الﻜون ،سيﻜون كﻤا لو ّ
أن هذا
اآلالم .إن َ
ال ّ
ﻳﺮﺗﻜب سيّئات وأن ﻳﻜون مـدﻳنـًا ،وأالّ ﻳُسدّد ما ﻋﻠيﻪ من
شﺨص ﻳسﺘﻄيـ ُع أن
َ

دﻳـْن ٍﺗـُجاﻩ اآلﺧﺮﻳن ،هذا غيﺮ مسﻤوح .لذا ﻳُﺤافظون كﻠـّﻬﻢ ﻋﻠى حالة ال ُﻤجﺘﻤع
الﻌادي ،ال أحد ﻳُدﺧـ ِ ُﻞ ﻋﻠيﻪ الﻔوضى .الﻄـّﺮﻳقة الوحيدة والﺤقيقيّة الﺘي ﻳُﻤﻜن
البشﺮي
ّ
ّ
من ﺧاللﻬا الﺤﺼول ﻋﻠى حالة جيّدة ،دون أمﺮاض ،وﺑﻠوغ هدف ﺗﺤﺮﻳﺮ الذات حقـّا،
شيولين ! دﻋوة الناس إلى ﺗﻌﻬّد أنﻔسﻬﻢ في ال ّ
هي ال ّ
شﺮع الﺤ ّ
ق ،ذاك هو حقـّا
ﺗﺨﻠيص ك ّﻞ الﻜائنات.
كيف ﻳسﺘﻄيـ ُع كﺜيﺮ من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ُمداواة الﻤﺮضى ؟ ولﻤاذا ﻳﺘﺤدّثون ﻋن
ال ُﻤداواة ؟ رﺑّﻤا هناك من ﺗساءل ﻋن هذا الﻤوضوعُ ،مﻌظﻢ الﻤﻌﻠـّﻤين من هذا
الﺼـّـنف ليسوا ﻋﻠى الﻄـّﺮﻳق ال ُﻤسﺘقيﻢُ .مﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق الﺤقيقيّون ،أثناء مسار
شـﻔقة ﻋندما ﻳﺮوْ ن ّ
الﺮحﻤة وال ّ
أن ك ّﻞ الﻜائنات ﺗﺘﻌذب ،فيُساﻋدون
الشيولين ،ﺗﺄﺧذهﻢ ّ
اآلﺧﺮﻳن ،وهذا مسﻤوح .ولﻜنـّﻬﻢ ال ﻳُداوُ ونﻜﻢ ،ال ﻳسﺘﻄيﻌون سوى إﻳقاف مﺮضﻜﻢ
ُمؤﻗــّـﺘا أو ﺗﺄجيﻠﻪ ،ال ﺗشﻜون منﻪ اآلن ،ولﻜنـّﻪ سيظﻬﺮ في ال ُﻤسﺘقبﻞُ ،هﻢ ﻳُؤجّﻠون
الﻤﺮض إلى زمن آﺧﺮ ،أو ﻳُﺤوّ لونﻪ ل ُﻜﻢ ،فينقﻠون هذا الﻤﺮض إلى أﻗارﺑﻜﻢ .ولﻜن،
إزالة دُﻳونﻜﻢ حقـّا وﺑﺼﻔة جذرﻳّة ،هذا ال ﻳقدرون ﻋﻠيﻪ .ﺗـ ُ َﺤجّﺮ مﺜﻞ هذﻩ الﺘﺼﺮفات
غيﺮ الﻤسؤولة من أجﻞ الناس الﻌادﻳّين ،ال ﻳُﻤﻜن فﻌ ُﻞ ذلك إالّ لﻠ ُﻤﻤارسين ،هذا هو
السّبب.
الﺤقيقي والﻌﻤيق لجُﻤﻠة الﻤدرسة البوذﻳّة "ﺗﺨﻠيص جﻤيع الﻜائنات" هو :
الﻤﻌنى
ّ
الﻌادي ،إﻳﺼالﻬﻢ إلى ُمسﺘوى
أﺧذ النـّاس من حالة الﻌذاب الﺘي هي حالة اإلنسان
ّ
الﺤقيقي لﺘﻠك
ﻋﻠوي ،ﺗﺨﻠيﺼﻬﻢ ﺑﺼﻔة أﺑدﻳّة من الﻌذاب ،ﺗﺤﺮﻳﺮهﻢ ،هذا هو الﻤﻌنى
ّ
ّ
ع ساكياموني إلى ﺑﻠوغ ال ّ
الجُﻤﻠة .ألﻢ ﻳ ْد ُ
ﻀـﻔة اﻷﺧﺮى لﻠنـّيﺮفانا ؟ ذلك ما كان ﻳﻌني
ﺑﻪ ﺧالص ك ّﻞ الﻜائنات .لو ﺗﺮكنا ُكﻢ سُﻌداء وسط النـّاس الﻌادﻳّين ،مع كﺜيﺮ من
الﻤال ،كﺜيﺮ إلى درجة أن ﺗجﻌﻠوا منﻪ حشيّة ً لﻔﺮاﺷﻜﻢ ،ودون ﻋذاب ُمﻄﻠقـًا،
فسﺘزهدون حﺘـّى في الﺨﻠود .ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ مﻤارسين ،نسﺘﻄيـع ﺗﻐييﺮ مجﺮى حياﺗﻜﻢ،
ليس هناك سوى ال ّ
شيولين من ﺷﺄنﻪ أن ﻳُﻐي َّﺮ حياﺗ ُﻜﻢ.
ظﻬور القدرة ﻋﻠى ُرؤﻳة الﻤاضي وال ُﻤسﺘقبﻞ ﻳﻜون ﻋﻠى ﺷﻜﻞ ﺷاﺷة صﻐيﺮة ﺷبيﻬة
ﺑشاﺷة ﺗﻠﻔزﻳون ،أمام جبﻬة اإلنسان .البﻌض ﺗﻜون أمام جبﻬﺘﻬﻢ ،البﻌضُ اآلﺧﺮ
ﻗﺮﻳبة من جبﻬﺘﻬﻢ ،وآﺧﺮون داﺧﻞ جبﻬﺘﻬﻢ .البﻌض ﻳُﻤﻜنﻬﻢ الﺮؤﻳة وأﻋينﻬﻢ
ّ
ولﻜن
ﻳﺮوْ ا ﺑﺄﻋين مﻔﺘوحة.
ُمﻐﻤﻀة ،إن كانت القدرة ﻗوﻳّة جدّا ،ﻳُﻤﻜن لﻠبﻌض أن َ
اآلﺧﺮﻳن ال ﻳَ َﺮوْ ن ذلك ،إنـّﻬا ص َُور في حدود حقﻞ ﻋالﻢ ذلك الشﺨص .ﺑﻌبارة أﺧﺮى،
ﺑﻌد ظﻬور هذا القونقننق ،هناك أﻳ ً
س ما نﺮاﻩُ
ﻀا ﻗونقننق آﺧﺮ ،ﻗونقننق حامﻞ ،ﻳﻌ ِﻜ ُ
من الﻌالﻢ اآلﺧﺮ ،وما ﻳنﺘ ُج ﻋن ذلك أنـنا نسﺘﻄيـ ُع الﺮؤﻳة ﻋبﺮ الﺘيانﻤو .ﻳُﻤﻜن أن
نﺮى ُمسﺘقبﻞ إنسان كﻤا ﻳُﻤﻜن أن نﺮى ماضيﻪ ،ﺑدﻗّة كامﻠةّ .
إن الﺘنجيﻢ ﺑواسﻄة
ال ُﻤﺜﻠـّﺜات الﺜﻤانية ،مﻬﻤا ﺗ ُﻜن دﻗّﺘﻪُ ،ﻳظ ّﻞ غيﺮ ﻗادر ﻋﻠى الﺘﻜﻬّن ﺑاﻷﺷياء ال ّ
ﺼﻐيﺮة
ّ
ولﻜن هذﻩ ال ّ
الﺮؤﻳة ﺑدﻗــّة ﻗﺼوى ،ﻳُﻤﻜ ُن حﺘى
وال ﺑالﺘـﻔاصيﻞ،
شاﺷة ﺗـُﻤ ّﻜ ُن من ّ
ُرؤﻳة السّـنوات .ﻳُﻤْ ِﻜ ُن حﺘى ُرؤﻳة ﺗﻐيّﺮات صﻐيﺮةّ ،
ﻷن ال ّ
شﺨص ﻳﺮى االنﻌﻜاس
الﺤقيقي لألﺷياء أو لألﺷﺨاص الذﻳن ُهﻢ ليسوا في نﻔس البُﻌد.
ّ

ﺷﺮﻳﻄة أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـُﻤارسوا الﻔالون دافاّ ،
فإن ﺗيانﻤو ك ّﻞ ﺷﺨص ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُﻔﺘـَحَ.
ولﻜن ﻗدرات القونق الﺘي سنﺘﺤدّ ُ
ّ
سﺘﻤﺮ
الﺮفع ال ُﻤ
ّ
ث ﻋنﻬا الحقـًا لن ﺗـُﻔﺘـ َ َح ل ُﻜﻢ .حسب ّ
ﺗظﻬﺮ ﺑﺼﻔة طبيﻌيّة ،في
لﻠﻤسﺘوى ،القدرة ﻋﻠى ُرؤﻳة الﻤاضي وال ُﻤسﺘقبﻞ سوف
ُ
ال ُﻤسﺘقبﻞ ،أثناء ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ،سﺘـُالﻗون هذﻩ الظاهﺮة .ﻋندما سيظ َﻬ ُﺮ هذا
القونقننق ،سﺘﻔﻬﻤون كيف ﻳﺤدُث هذا ،لذلك نـُﺤدّثﻜﻢ ﺑالﺘـّﻔﺼيﻞ ﻋن هذﻩ القوانين
وهذﻩ الﻤبادئ.

الﺨﺮوج من الﻌناصﺮ الﺨﻤسة والﻌوالﻢ الﺜالثة
ماذا ﻳﻌني "الﺨـُﺮوج من الﻌناصﺮ الﺨﻤسة والﻌوالﻢ الﺜالثة" ؟ إنﻪ موضو ٌ
ع حسّاس
ﺗﻄﺮﻗوا إلى هذﻩ الﻤسﺄلة،
لﻠﻐاﻳة .في الﻤاضي ،كﺜيﺮ من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻗد
ّ
وكانوا غيﺮ ﻗادرﻳن ﻋﻠى الﺮدّ ﻋﻠى الناس ال ُﻤنﻜﺮﻳن" .من منﻜﻢ أنﺘﻢ الﻤﻤارسين ﻗد
ﺧﺮج من الﻌناصﺮ الﺨﻤسة (وو سينغ) ؟ من الذي لﻢ ﻳﻌُ ْد موجودًا في الﻌوالﻢ الﺜالثة
(سان دجي )San jie ،؟" ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص مﻤّن هﻢ ليسوا ُمﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق
ﻳُسندون ﻷنﻔسﻬﻢ هذا الﻠقب .من اﻷفﻀﻞ لﻠﻤﺮء أن ﻳس ُﻜتَ ﻋندما ﻳﻜون غيﺮ ﻗادر
ﻋﻠى ﺷﺮح اﻷمور ،ﻋندما كان هؤالء ﻳجﺮؤون ﻋﻠى الﻜالم ،كان اآلﺧﺮون ﻳُـﻠجﻤون
أضﺮارا جسيﻤة ﺑﺄوساط ال ّ
شيولين وسبّب فيﻬا فوضى
أفواهﻬُﻢ .لقد ألﺤق هذا
ً
الظﺮف ِليﻄﻌنوا في الﺘشيﻜونق" .الﺨـُﺮوج من الﻌناصﺮ
كبيﺮة ،واغﺘنﻢ اآلﺧﺮون هذا
َ
الﺨﻤسة والﻌوالﻢ الﺜالثة" هي جُﻤﻠة ﺗنﺘﻤي إلى ميدان ال ّ
شيولين ،وهي آﺗية من
الدّﻳن ،مﺼدرها هو الدّﻳن .وﺗـَبﻌًا لذلك ،ال ﻳُﻤﻜن أن نﺘﻜﻠـ ّ َﻢ ﻋن هذﻩ الﻤسﺄلة دون أن
نﺄﺧـُذ ﺑﻌين االﻋﺘبار إطارها الﺘارﻳﺨي وحيﺜيـّات ذلك الﻌﺼﺮ.
ما مﻌنى الﺨـُﺮوج من الﻌناصﺮ الﺨﻤسة ؟ ﻋﻠﻢ الﻔيزﻳاء في ال ّ
ﺼين القدﻳﻤة وﻋﻠﻢ
الﻔيزﻳاء الﺤدﻳﺜة ،كال ُهﻤا ﻳﻌﺘبﺮان ّ
أن النظﺮﻳّة ال ّ
ﺼينيّة ﻋن الﻌناصﺮ الﺨﻤسة
صﺤيﺤة .الﻤﻌدن ،الﺨشب ،الﻤاء ،النار والﺘﺮاب ،هذﻩ الﻌناصﺮ الﺨﻤسة ﺗـُﻜوّ ن ك ّﻞ
اﻷﺷياء وك ّﻞ الﻜائنات في كوننا ،هذا صﺤيـح ،لذلك نﺘﺤدّث ﻋن هذﻩ الﻌناصﺮ
الﺨﻤسة .ﻋندما نقو ُل ّ
أن أحدًا ﻗد ﺧﺮج من الﻌناصﺮ الﺨﻤسة ،ﺑﻌبارة حدﻳﺜة ،هذا
ﻳﻌني الﺨـُﺮوج من ﻋالﻤنا الﺤسّي ،وهو أمﺮ غﺮﻳب ﻋند سﻤاﻋﻪ .ولﻜن ف ّﻜﺮوا في
ُ
ﺧﻀﻌت الﺧﺘبار ،كﺜيﺮ
الﻤسﺄلة الﺘالية ،مسﺄلة امﺘالك ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق لﻠقونق .لقد
من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﺧﻀﻌوا أﻳ ً
ﻀا لﻤﺜﻞ هذا االﺧﺘبار ِلـقيْس طاﻗﺘﻬﻢ .ﺑالﻔﻌﻞ ﻋدﻳد
اﻷجﻬزة الﻌﺼﺮﻳّة الﺘي نﻤﺘﻠﻜﻬا اليوم ﺑﻤقدورها أن ﺗﻠﺘقط الﻌناصﺮ الﻤادّﻳة الﻤوجودة
في القونق ؛ ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى ،ﺷﺮط ﺗوفــّﺮ الجﻬاز ال ُﻤـناسب ،ﻳُﻤﻜن أن نـُـﺜبتَ وجود
القونق ضﻤن الﻌناصﺮ الﺘي ﻳُﺮسﻠﻬا ُمﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق .اﻷجﻬزة الﺤدﻳﺜة ﺗسﺘﻄي ُع

الﺘقاط أﺷﻌّة ما ﺗﺤت الﺤﻤﺮاء ،ما فوق البنﻔسجيّة ،الﻤوجات فوق الﺼوﺗيّة،
الذرات
الﻤوجات ﺗﺤت الﺼوﺗيّة ،الﻜﻬﺮﺑاء ،القوّ ة الﻤﻐناطيسيّة ،أﺷﻌّة "ﻗامّا"،
ّ
والنوﺗﺮونُ .مﻌﻠﻤو الﺘشيﻜونق ﻳﻤﻠﻜون ك ّﻞ هذﻩ الﻤوادّ ،هناك أﻳ ً
ﻀا موادّ أﺧﺮى
ُمنبﻌﺜة من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ،ال ﻳُﻤﻜن الﺘقاطﻬا لﻌدم ﺗوفـّﺮ اﻷجﻬزة الالّزمة .ﻋندما
ﺗﺘوفـّﺮ هذﻩ اﻷﺧيﺮة ،ﻳُﻤﻜن الﺘقاط ك ّﻞ هذا ،وسيﺘـّﻀ ُح لدﻳنا ّ
أن الﻤوادّ الﺘي ﻳُﺮسﻠﻬا
ُمﻌﻠﻤو الﺘشيﻜونق غنيّة جدّا.
كﻬﺮومﻐناطيسي ُمﻌيّن ،ﺗﺼدر من مﻌﻠـ ّﻢ الﺘشيﻜونق هالة ﻗوﻳّة
ﺗﺤت ﺗﺄثيﺮ حقﻞ
ّ
وجﻤيﻠة جدّا .كﻠـّﻤا كانت ﻗوّ ة القونق ﻋظيﻤة ،كﻠـّﻤا كان حقﻞ الﻄاﻗة ال ُﻤنبﻌث ﺷاسﻌًا.
الﻌادي أﻳ ً
ُ
ﻀا هالة ،ولﻜنـّﻬا ضﻌيﻔة جدّا .في ميدان
ﻳﻤﻠك اإلنسان
من ناحية أﺧﺮى،
ّ
أﺑﺤاث فيزﻳاء الﻄاﻗات الﻌُﻠيا ،ﻳُﻌﺘبَ ُﺮ ّ
أن الﻄاﻗة مُﻜوّ نة من أﺷياء مﺜﻞ النـّوﺗﺮون
اﺧﺘبارهﻢ ،ﺑﻤا فيﻬﻢ ال ُﻤﻌﻠـّﻤين
والذرة .الﻜﺜيﺮ من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻗد ﺗ ّﻢ
ّ
ُ
ﻀا ﺗ ّﻢ اﺧﺘباري ،وﻗد سجّـﻞ ال ُﻤﺨﺘبﺮون ّ
الﻤشﻬورﻳن .أنا أﻳ ً
أن أﺷﻌّة "ﻗامّـا"
ُ
مﺮة ً الﻤوادّ الﻌادﻳّة .في
والنـّوﺗﺮونات الﺤﺮارﻳّة الﺘي أم ِﻠ ُﻜﻬا
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ﺷﺮ ﻋدّاد الجﻬاز حدّﻩ اﻷﻗﺼى ،وﺑﻤا ّ
ذلك الﺤين ،ﺑﻠغ ُمؤ ّ
أن اإلﺑﺮة كانت ﺗـُوجد في
طﺮف الجﻬاز ،فﻔي النـّﻬاﻳة لﻢ ﻳﺘﻤ ّﻜـنوا من مﻌﺮفة ﻗوّ ة اﻷﺷﻌّة .نوﺗﺮونات ﺑﺘﻠك
ق ! كيف ﻳُﻤﻜن لإلنسان أن ﻳبﻌَ َ
القوّ ة ،إنـّﻪ ﺷيء ال ﻳُﺼدَّ ُ
ث نوﺗﺮونات ﺑﺘﻠك القوّ ة ؟
ُ
ُﺜبت أﻳ ً
هذا ﻳ ُ
نﺤنُ ،مﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق ،لدﻳنا ﻗونق ،لدﻳنا طاﻗة ؛ لقد ﺗ ّﻢ إثبات
ﻀا أنـنا
هذﻩ النقﻄة واالﻋﺘﺮاف ﺑﻬا في اﻷوساط الﻌﻠﻤيّة والﺘقنيّة.
لﻠﺨﺮوج من الﻌناصﺮ الﺨﻤسة ،ﻳجبُ الﻠـّجوء إلى طﺮﻳقة "سينغ مينغ ﺗشوانق
الﺮوح
ﺷيو" (ﺗﻌﻬّد الﺮوح والجسد مﻌًا) ،ﻋندما ﻳُﻤارس الﻤﺮ ُء طﺮﻳقة ال ﺗﺘﻌﻬّد ّ
والجسد مﻌًا ،فﻬو ال ﻳُنﻤّي سوى ُمسﺘوى القونق لدﻳﻪ .في طﺮﻳقة ال ﺗﺘﻌﻬـّد الجسد،
ال مجال لﻄﺮح هذﻩ الﻤسﺄلة ،ﻷنﻬا ال ﺗدﻋو لﻠﺨﺮوج من الﻌناصﺮ الﺨﻤسة .طاﻗة
طﺮﻳقة الﺘﻌﻬّد ال ُﻤـزدوج لﻠﺮوح والجسد هي مﺨزونة في ك ّﻞ ﺧالﻳا الجسﻢ .ﺑالنـّسبة
ﻋادي ﻗﺮﻳب الﻌﻬد ﺑاكﺘساب القونق ،ﺗﻜو ُن جُزﻳئات الﻄاﻗة ال ُﻤنبﻌﺜة منﻪ
ِل ُﻤﻤارس
ّ
مُﺘﻜوّ نة من حُبيبات كبيﺮة نسبيّا ﺑينﻬا فﺮاغات وذات كﺜافة ضﻌيﻔة ،وهي إذن غيﺮ
سﺘوى أﻋﻠى ،من ال ُﻤﻤﻜن أن ﺗﺘجاوز كﺜافة الﻄاﻗة
ﻗوﻳّة .ﻋندما ﻳﺼ ُﻞ الﻤﺮ ُء إلى ُم
ً
مﺮة .ﻷنﻪ ،كﻠﻤا كان مسﺘوى الﻤﺮء
مﺮة ،أو مائة مﻠيون ّ
مﺮة ،ألف ّ
كﺜافة الﻤاء ﺑﻤائة ّ
ﻋاليًا ،كﻠﻤا كانت الﻄـّاﻗة كﺜيﻔة ،ناﻋﻤة وﻗوﻳّة .في هذﻩ الﺤالة ،ﺗﻜو ُن الﻄـّاﻗة ُم ّ
ﺨزنة
في ك ّﻞ ﺧﻠيّة من ﺧالﻳا الجسﻢ ،ال فقط في ك ّﻞ ﺧﻠيّة من ﺧالﻳا جسﻢ ﻋالﻤنا الﻤادّي،
ولﻜن أﻳ ً
الذرات،
ﻀا في ك ّﻞ اﻷجسام الﻤوجودة في الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ،الجُزﻳئات،
ّ
البﺮوﺗونات ،اإللﻜﺘﺮونات ،وُ صوالً إلى الﺨالﻳا الﻤيﻜﺮوسﻜوﺑيّة إلى أﻗﺼى درجة،
البشﺮي ﺑﻬذﻩ الﻤادّة الﻄــاﻗيّة
ُكـﻠﻬا ُمﻌبّﺄة ﺑﻬذﻩ الﻄاﻗة .وﺷيئًا فشيئًا ﻳﻤﺘﻠئ الجسﻢ
ّ
الﻌُـﻠيا.

ﺗﻤﻠك الذكاء) ،ولدﻳﻬا ﻗدرات .ﻋندما ﺗﺘﺮاك ُﻢّ ،
هذﻩ الﻤادّة الﻄاﻗيّة الﻌُﻠيا ﻋاﻗﻠة ( ُ
فإن
البشﺮي ،ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُسيﻄﺮ ﻋﻠى
كﺜافﺘﻬا ﺗـُﺼب ُح كبيﺮة ،وﺑﻌد أن ﺗﻤأل ك ّﻞ ﺧالﻳا الجسﻢ
ّ
اﻷكﺜﺮ ُ
ضﻌﻔـًا .وﺑﻌد السيﻄﺮة ﻋﻠيﻬا ،ﺗﻜفّ هذﻩ
ﺧالﻳا الجسﻢ الﺤسّي لإلنسان ،الﺨالﻳا
َ
الﺨﻠوي) .في النـّﻬاﻳة ﻳﺘ ّﻢ إﺑدال ك ّﻞ
الﺨالﻳا ﻋن الﺘجدّد ﻋن طﺮﻳق اﻷﻳض (الﺘﺤوّ ل
ّ
الﺨالﻳا الجسدﻳة لإلنسان ﺑﻬذﻩ الﻄـّاﻗة .طبﻌًا ،الﻜالم ﻋن هذا سﻬﻞ ،ولﻜن ﻳﻠز ُم
مسار ﺷيولين طوﻳﻞ لﻠوصول إلى هذﻩ الﻤﺮحﻠة .إذا ﺗﻌﻬّدﺗـُﻢ إلى حدّ ﺑﻠوغ هذﻩ
الﻤﺮحﻠة وﺗﻜو ُن ك ّﻞ ﺧالﻳا جسدكﻢ ﻗد أﺑد ْ
ِلت ﺑﻬذﻩ الﻤادّة ذات الﻄاﻗة الﻌُـﻠيا ،ف ّﻜﺮوا،
هﻞ ﻳظ ّﻞ جسﻤﻜﻢ مُﻜوّ نـًا من الﻌناصﺮ الﺨﻤسة ؟ هﻞ ﻳظ ّﻞ ﻳنﺘﻤي إلى مادّة ﻋالﻤنا ؟
إنـّﻪ اآلن جسﻢ مُﻜوّ ن من مادّة طاﻗيّة ُ
ﻋـﻠيا ُج ّﻤﻌَ ْت من ﻋوالﻢ أﺧﺮى .ﻋناصﺮ الدّو
هي أﻳ ً
الزمني
ﻀا موادّ موجودة في ﻋوالﻢ أﺧﺮى ،وهي غيﺮ ﺧاضﻌة لﺤُدود الﺤقﻞ
ّ
لﻌالﻤنا.
أن ّ
ﻳﻌﺘبﺮ الﻌﻠﻢ الﺤدﻳث ّ
ُ
ﻳﻤﻠك أﻳ ً
ُ
الزمني
ﻳﻜون ﺧارج حدود الﺤقﻞ
ﻀا حقالً ،ما
الزمن
ُ
ّ
ّ
الزماني في الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ُمﺨﺘﻠف
فﻬو غيﺮ ﺧاضع ِلﺤُدود الزمن .مﻔﻬوم الﻤﻜان-
ّ
جدّا ﻋن الذي لدﻳنا ،فﻜيف لﻪُ أن ﻳُؤثـّﺮ ﻋﻠى مادّة ﻋالﻢ آﺧﺮ ؟ في الواﻗع ليس هناك
أي ﺗﺄثيﺮ .ف ّﻜﺮوا ،في ذلك الﺤين ،لﻢ ﺗﻌودوا داﺧﻞ الﻌناصﺮ الﺨﻤسة ،أليس كذلك ؟
ّ
ﺑالﻤﺮة .ولﻜن هناك نـُقﻄة نذ ُك ُﺮها ،وهو أنّ
ﻋادي ؟ ال
هﻞ ﻳزا ُل جسدكﻢ جسد إنسان
ّ
ّ
أن جسدﻩ ﻗد ﺑﻠغ ﺗﻠك الﻤﺮحﻠةّ ،
إنسانـًا ﻋادﻳّا ال ﻳسﺘﻄيـ ُع رؤﻳة ذلك .رغﻢ ّ
فإن ذلك ال
ﻳﻌني نﻬاﻳة ال ّ
ﻳسﺘﻤﺮ في ﺗجاوز الدّرجات أثناء مﻤارسﺘﻪ نﺤو
شيولين ،ﻳجبُ أن
ّ
ُﻤارس وسط النـّاس الﻌادﻳّين ،إن صار غيﺮ
اﻷﻋﻠى ،لذلك ﻳبقى ﻋﻠيﻪ أن ﻳﺘﻌ ّﻬدَ وﻳ
َ
مﺮئي ﺑالنـّسبة لآلﺧﺮﻳن ،لن ﻳسﺘقيﻢ اﻷمﺮ.
ّ
شيولين ،رغﻢ ّ
ْ
وإثﺮ ذلك  ،ما الﻌﻤﻞ ؟ أثناء ال ّ
أﺑدلت ﺑﻤادّة طاﻗيّة
أن ُك ّﻞ ﺧالﻳاﻩُ ﻗد
ﻋـﻠياّ ،
ُ
والذرات ال
الذرات ﺗـُﺤافظ ُ ﻋﻠى نظام ﺗﺮﺗيبﻬا ،نظام ﺗﺮﺗيب الجُزﻳئات
فإن
ّ
ّ
طﺮي ﻋندما نج ّ
سﻪُ ؛ نظام
ﻳﺘﻐي ُّﺮ .نظام الجُزﻳئات الﺨﻠوﻳّة ﻳظ ّﻞ كﻤا ُهو ،الﻠـّﺤ ُﻢ
ّ
ُ
ﺑﺤيث نـُﺤسّﻬا صﻠبة ﻋند جسّﻬا ؛ جُزﻳئات الدّم لﻬا
جُزﻳئات الﻌظام لﻪ كﺜافة ﻗوﻳّة
كﺜافة ضﻌيﻔة جدّا ،لذلك هو سائﻞ .الناس الﻌادﻳّون ال ﻳَ َﺮوْ ن ﺗﻐي ًّﺮا في مظﻬﺮ ُكﻢ،
اﻷصﻠي ،ﺗﺮكيبﺘـُﻬا لﻢ ﺗﺘﻐيّﺮْ ،
ﺧالﻳا ُكﻢ الجُزﻳئيّة ال ﺗزا ُل ﺗـُﺤافظ ﻋﻠى ﺗﺮكيبﺘﻬا ونظامﻬا
ّ
ّ
ْ
ﺗﻐييﺮا .وﺗبَﻌًا لذلك ،منذ ذلك الﺤين،
ﺷﻬدت
ولﻜن الﻄاﻗة الﻤوجودة داﺧﻞ الﺨالﻳا ﻗد
ً
ﻋﺮضة لﻠ ّ
هذا ال ّ
ﻳﻜون ُ
َ
ﺗﻬﺮ َم ،وسيُﺤافظ إذن ﻋﻠى
شﺨصُ لن
شيﺨوﺧة ،ﺧالﻳاﻩُ لن َ
ب دائﻢ .أثناء ال ّ
شيولين ،ﻳبدو الﻤﺮ ُء ﺷاﺑّا ،وفي النـّﻬاﻳة سيﺜب ُ
ُت ﻋﻠى ﺗﻠك الﺤالة.
ﺷبا ٍ
ﺗﻌﺮض هذا الجس ُﻢ لﺼدمة سيّارةّ ،
سورا ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺤدُ َ
ث في
طبﻌًا ،إن ّ
فإن ُك ً
ﻳنزفُ  ،ذلك ّ
ﻷن نظام الجُزﻳئات لﻢ ﻳﺘ ّﻢ إﺑدالـُﻪُ ،ما في
ﻋظامﻪ ،كذلك إن طـ ُ ِﻌ َن فﻬو ِ
بيﻌي نﺤو الﻤوت ونﺤو ال ّ
شيﺨوﺧة الﻄبيﻌيّة،
اﻷمﺮ أنـّﻬا ال
ُ
ﺗسيﺮ ُمجدّدًا في الﺨط الﻄـ ّ ّ
ّ
ﺧﻠوي ،هذا ما نـُسﻤّيﻪ ﺑالﺨﺮوج من الﻌناصﺮ الﺨﻤسة.
إن الجسﻢ لﻢ ﻳﻌُ ْد لﻪُ ﺗﺤوّ ل
ّ
أﻳن الﺨيال في ك ّﻞ هذا ؟ ﻳُﻤﻜن لﻠﻤﺮء أن ﻳُﻔس َّﺮ هذا حﺘـّى اﻋﺘﻤادًا ﻋﻠى النـظﺮﻳّات
ّ
فيﻌﺘبﺮ
ﻳﻌن لﻬﻢ،
الﻌﻠﻤيّة .البﻌض ال ﻳسﺘﻄيﻌون ﺗوضيـح اﻷمﺮ ،فيﺘﻔوّ هون ﺑﻤا
ُ

اآلﺧﺮون أنـّﻬﻢ ﻳقولون ُﺧﺮافاتٍ .هذﻩ الﻌبارة مﺄﺗاها هو الدّﻳن ،ليست ﻋبارة ً أﺗى ﺑﻬا
الﺘشيﻜونق ال ُﻤﻌاصﺮ.
ﻗﻠت في اليوم الﻔارط ّ
ما هو ال ُﺨﺮوج من الﻌوالﻢ الﺜالثة ؟ لقد ُ
أن مﻔﺘاح إنﻤاء القونق
هو الﺘالي :ﺗﻌﻬّد ومﻤارسة السين سينغ ،نﺤن نﺘﻄبـّع ﺑﻄبيﻌة الﻜون ،وﺑﻤا ّ
أن طبيﻌة
الﻜون هذﻩ لﻢ ﺗﻌُد ﺗﺤدّكﻢ وطبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة في ارﺗﻔاعّ ،
فإن ﻋناصﺮ الدّو ﺗﺘﺤوّ ل
ُمباﺷﺮة إلى ﻗونق .وهذا اﻷﺧيﺮ ﻳنﻤو ﺑاسﺘﻤﺮار نﺤو اﻷﻋﻠى ،فإذا ارﺗﻔع ﻋاليًا جدّا
كوّ َن ﻋﻤودًا من القونق .ﻗدر االرﺗﻔاع الذي ﻳبﻠـُﻐﻪ ﻋﻤود القونق ذاكَ  ،ذلك هو
ارﺗﻔاع القونق لدﻳﻜﻢ .ﺗـُوجد الجُﻤﻠة الﺘالية :ال ّ
شﺮ ُ
ع اﻷكبﺮ ليس لﻪُ حُدود (دافا وو
ﺑيان ،)Da Fa wu bian ،ك ّﻞ ﺷيءٍ ﻳﺘوﻗّفُ ﻋﻠى صبﺮكﻢ ،ﻋﻠى ﺗﺤ ّﻤـﻠﻜﻢ ،وﻋﻠى
ﻗدرﺗﻜﻢ ﻋﻠى ﺗﺤ ّﻤـﻞ الﻌذاب .ﻋندما ﺗﻜونون ﻗد اسﺘﻌﻤﻠﺘـُﻢ ك ّﻞ مادّﺗﻜﻢ البيﻀاءّ ،
فإن
ْ
ﺑقيت هذﻩ الﻤادّة
مادّﺗﻜﻢ السّوداء ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘﺤوّ َل إلى ﺑيﻀاء إثﺮ ال ُﻤﻌاناة ،إن
البيﻀاء غيﺮ كافية ،فسوف ﺗﺄﺧذون الﻤادّة السّوداء ﻷصدﻗاءكﻢ وأﻗارﺑﻜﻢ الذﻳن ال
والﻤشاق ﻋو ً
ﻳقومون ﺑال ّ
ّ
ضا ﻋنﻬﻢ ،وهﻜذا،
الﻤ َﺤ َن
شيولين ،سوف ﺗﺘﺤ ّﻤـﻠون ِ
ﺗﺘﻤﻜـّـنون من ﺗنﻤية القونق لدﻳﻜﻢ ،هذا ال ﻳ ُﺨ ّ
ص سوى الناس الذﻳن وصﻠوا إلى
شيولين .ﺑﺼﻔﺘكَ إنسانـًا ﻋادﻳّا ﺗقو ُم ﺑال ّ
درج ٍة ﻗﺼوى في الﻌﻠوّ ﻋبﺮ ال ّ
شيولين ،ال
ﺨام َﺮ ذهنكَ فﻜﺮة ﺗﺤﻤّـﻞ ِم َﺤن أﻗارﺑك ومﺼائبﻬﻢ ،أمام كارما ﺑﺘﻠك
ﻳجبُ أن ﺗـ ُ ِ
ال ّ
ﻋادي لن ﻳنجح في مﻤارسﺘﻪ ،ما أﺗﺤدّث ﻋنﻪ هنا هو ﻗوانين
ﻀﺨامة ،مﻤارس
ّ
ُمﺨﺘﻠف الدّرجات.
الﻌوالﻢ الﺜالثة الﺘي ﻳذ ُك ُﺮها الدّﻳن ،هي ﺗسع طبقات من السّﻤاوات أو ثالثة وثالثين
اﻷرضي،
اﻷرضي ،والﻌالﻢ ﺗﺤت-
السﻤاوي ،الﻌالﻢ
طبقة من السّﻤاوات ،إنﻪ الﻌالﻢ
ّ
ّ
ّ
الﺘي ﺗـُﻜوّ ن مﻌًا الﻜائنات الﺤيّة في الﻌوالﻢ الﺜالثة .ﻳقول الدّﻳن ّ
أن ك ّﻞ الﻜائنات الﺤيّة
في حدود السّﻤاوات الﺜالث والﺜالثين ﻋﻠيﻬا أن ﺗد ُﺧـ َﻞ في "سامسارا" الدّروب
السّﺘة (سﻔﺮ الﺘجسّد في الدّروب السّﺘة) "ليو داوُ و لون هويLiudao lun ،
 .)"huiمﻌنى سامسارا الدّروب السّﺘة هو أنـّﻪ إن كان الﻤﺮ ُء كائنـًا ﺑشﺮﻳّا في هذﻩ
الﺤياة ،فإنﻪ ُرﺑّﻤا ﻳﻜو ُن حيوانـًا في الﺤياة ال ُﻤوالية .ﻳُقا ُل في البوذﻳّة" :ﻳجبُ
الﺘـشبّث ﺑﻤا ﺑقي في الﺤياة ،إن لﻢ ﻳﺘﻌﻬّد الﻤﺮء اآلن فﻤﺘى سيﻔﻌ ُﻞ ذلك ؟" ﻷنﻪ ال
شيولين ،وال االسﺘﻤاع إلى ال ّ
ﻳُس َﻤ ُح لﻠﺤيوانات ﺑالدّﺧول في ال ّ
شﺮعُ ،هﻢ لن ﻳﺤﺼُﻠوا
ﻋﻠى ثﻤﺮة الﻜﻤال ولو مارسوا ،إن صار لدﻳﻬﻢ ﻗونق ُمﺮﺗﻔع ،سﺘقـﺘـﻠـُﻬﻢ السّﻤاء .أنﺘﻢ
ﺑشﺮي ٍ طيﻠة مئات ال ّ
سـنين ،أنﺘﻢ ال ﺗﺤﺼُﻠون
جسﻢ
ال ﺗسﺘﻄيﻌون الﺤُﺼول ﻋﻠى
ٍ
ّ
ﻋﻠيﻪ إالّ في ظﺮف ﻗﺮاﺑة ألف ﻋام ،ولﻜنﻜﻢ ال ﺗﻌﺮفون وال ﺗـُقدّرون ﻗيﻤة هذا الجسﻢ
البشﺮي ﺑﻌد الﺤُﺼول ﻋﻠيﻪ .في حالة الﺘجسّد في َح َجﺮ مﺜال ،أنﺘﻢ لن ﺗﺨﺮجوا منﻪ
ّ
لﻤدّة ﻋشﺮة آالف سنة ،وإن لﻢ ﻳﺘﻔﺘـ ّ ْ
الﺤجﺮ وﻳﺘﺤوّ ْل إلى غبار ٍ ،فﻠن ﺗﺨﺮجوا منﻪ
ـت
ُ
ﺑشﺮي ! ﻋندما ﻳﺤﺼ ُﻞ ﺷﺨص فﻌالً ﻋﻠى
ﻋسيﺮ الﺤﺼو ُل ﻋﻠى جسﻢ
أﺑدًا .آﻩ ،كﻢ هو
ٌ
ّ
شﺮع اﻷكبﺮّ ،
فإن هذا ال ّ
ال ّ
شﺨص لﻪُ حظ ﻋظيﻢ حقـّا .من ال ّ
ﺼﻌب الﺤُﺼول ﻋﻠى جسﻢ
ﺑشﺮي .هذا هو القانون الذي أرﻳدُ أن أكشﻔﻪُ.
ّ

ق ُكﻠيّا ﺑذات ال ّ
سﻪُ ﻳﻄﺮ ُ
ح مسﺄلة الدّرجة ،هذﻩ الدّرجة ﺗﺘﻌﻠـ ّ ُ
شﺨص
القونق الذي نـُﻤار ُ
في ال ّ
شيولين ،إن ُكنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون ال ُﺨﺮو َج من الﻌوالﻢ الﺜالثة ،وﻋندما ﻳﻜو ُن ﻋﻤود
سﺘﺨﺮجون من الﻌوالﻢ الﺜالثة ،أليس كذلك ؟
القونق لدﻳ ُﻜﻢ ُمﺮﺗ ِﻔﻌـًا جدّا ،جدّا ،حينئ ٍذ
ُ
سدَﻩُ وﻳﺼﻌَدُ
أثناء الﺘﺄمّـﻞ في وضﻌيّة الجُﻠوس "الﻠـّوﺗس" ،ﻳُﻔارق ﻳوانشان البﻌض َج َ
إلي في ﺗقﺮﻳﺮ ﺗجارﺑﻪُ " :مﻌﻠـّﻤي ،لقد
ُمباﺷﺮة ًإلى نـُقﻄ ٍة ُمﺮﺗﻔﻌ ٍة جدّا .هناك ﺗﻠﻤيذ كﺘب ّ
ُ
ُ
ُ
فﻄﻠبت
ورأﻳت هذا الﻤشﻬد أوذاكَ "،
صﻌدت إلى ﺗﻠك الﻄـّبقة أو اﻷﺧﺮى من السّﻤاء،
فﺄجاب" :ال أﺗﻤ ّﻜ ُن من ال ّ
أجﺮ ُؤ ،ال
ﺼﻌود
أكﺜﺮ،
منﻪ أن ﻳﺼ َﻌدَ إلى ارﺗﻔاع
أكﺜﺮ ،ال ُ
َ
َ
َ
ﺼﻌودَ ".لﻤاذا ؟ ّ
أسﺘﻄيـ ُع ال ّ
ﻷن ﻋﻤود القونق لدﻳﻪ ﻳبﻠـ ُ ُغ ذلك اإلرﺗﻔاع ،لقد جﻠس ﻋﻠى
لﻜي ﻳﺼﻌَدَ .ذاكَ ما ﺗـُسﻤّيﻪ البوذﻳّة ﺑـ"مﺮﺗبة الﻜﻤال" ،لقد
ﻋﻤود القونق الذي ﻳﻤ ِﻠ ُﻜﻪُ ْ
ﺗﻌ ّﻬدَ إلى حدّ مﺮﺗبة الﻜﻤال ﺗﻠكَ  .ولﻜن ،ك ُﻤﻤارسُ ،هو لﻢ ﻳبﻠـُغ ْ ﺑﻌدُ ﻗﻤّة مﺮﺗبة الﻜﻤال.
ُ
ﻳﺘجاوز ﻋﻤود القونق لدﻳ ُﻜﻢ حُدود الﻌوالﻢ الﺜالثة ،ألن
ُواص ُﻞ ﺗﺮﻗيّﻪ صﻌودًا .ﻋندما
سي ِ
ﺗﻜونوا حينئ ٍذ ﻗد ﺧﺮجﺘـُﻢ من الﻌوالﻢ الﺜالثة ؟ لقد ﺑﺤﺜنا ووجدنا ّ
أن الﻌوالﻢ الﺜالثة الﺘي
ﺗﺘجاوز حُدود كواكبنا الﺘـّسﻌة .البﻌضُ ﻳﺘﺤدّ ُ
ﻳﺘﺤدّ ُ
ُ
ث ﻋن ﻋشﺮة
ث ﻋنﻬا الدّﻳن ﺗبقى ال
كواكب ،أنا أﻗو ُل ّ
أن هذا ال ﻳُوجدُ ُمﻄﻠقـًا .في الﻤاضي ،ﺑالنـّسبة لبﻌض ُمﻌﻠـّﻤي
ُ
رأﻳت ّ
ُ
ﻳﺘجاوز درب الﻠـ ّبانة ،إنـّﻪ ارﺗﻔاع كبيﺮ
أن ﻋﻤود القونق لدﻳﻬﻢ
الﺘشيﻜونق ،لقد
جدّا ،لقد ﺗجاوزوا ﺑﻜﺜيﺮ ٍ الﻌوالﻢ الﺜالثة ،في الﺤقيقة ،ﺗﻠك مسﺄلة درجاتٍ.

مسﺄلة السـﻌي وراء الﻐاﻳات
ﻋدﻳد اﻷﺷﺨاص ال ُﻤﺘﻌﻠـّقين ﺑﻐاﻳا ٍ
ت ُمﻌيـ ّـن ٍة ﻳدﺧﻠون في حقﻞ ﺗﻌﻬّدنا ومﻤارسﺘنا.
البﻌضُ ﻳُﺮﻳدُ الﺤﺼول ﻋﻠى ﻗدرات القونق ،البﻌضُ اآلﺧﺮ ﻳُﺮﻳدُ مﻌﺮفة الجانب
النـظﺮي ،وآﺧﺮون ﻳﺮﻳدون ﺷﻔاء أمﺮاضﻬﻢ ،وآﺧﺮون ﻳﺄﺗون أﻳ ً
ﻀا لﻠﺤﺼول ﻋﻠى
ّ
ﻋجﻠة ال ّ
شﺮع (الﻔالون) .هناك ﺷﺘـّى أصناف الﻌقﻠيّات .هناك من ﻳبادرني" :أحد
ت لﻠ ُﻤشاركة في الدّورة الﺘﻜوﻳنيّة ،سﺄدف ُع ثﻤن الدّورة الﺘﻜوﻳنيّة،
أفﺮاد ﻋائﻠﺘي لﻢ ﻳﺄ ِ
أﻋﻄ ِﻪ فالونـًا من فﻀﻠك ".لقد اسﺘﻐﺮﻗنا أجياالً ال ﺗـُﻌَدّ وال ﺗـُﺤﺼى ،وفﺘﺮة ً زمنيّة ً
ِ
ﺗﻤﺘدّ إلى ماض سﺤيق جدّا ،اﻷرﻗام سوف ﺗﻬولﻜﻢ إن ذكﺮﺗـُﻬا ل ُﻜﻢ ،أفشيء مُﻜوّ ن
ﺘشﺘﺮوﻩُ ؟ لﻤاذا
منذ زمن ﺑﻌي ٍد إلى ذلك الﺤدّ ،ﺗدفﻌون ﺑﻌض الﻌشﺮات من اليوان ِل ُ
نﻌﻄيك إﻳـّاﻩ دون ﺷﺮوطٍ ؟ ﻷنك ﺗـُﺮﻳدُ أن ﺗـُﺼ ِب َح مﻤارسًا ،هذا القﻠبُ ال ﻳُشﺘﺮى حﺘـّى
ْ
ظﻬﺮت ،هذا السّبب الذي من أجﻠﻪ نﺤن
ﺑﺄضﺨﻢ مبﻠغ من الﻤال ،إنـّﻬا طبيﻌة ﺑوذا ﻗد
نقوم ﺑذلك.
ﻳُوجد في داﺧﻠﻜﻢ غاﻳة ﺗسﻌَوْ ن وراءها ،أفألجﻞ ذلك فقط ﺗﺄﺗون إلى هنا ؟ ّ
إن جسﻢ
ال ّ
لدي (الﻔاﺷن )Fashen ،في الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ،ﻳﻌﻠـ َ ُﻢ ك ّﻞ ما ﻳﺨامﺮكﻢ من
شﺮع
ّ
أفﻜارّ .
سﻪُ ،من منظور الﻌوالﻢ
ﻷن مﻔﻬوم ك ّﻞ من الﻤﻜان-
الزماني هنا وهناك ليس نﻔ ُ
ّ

اﻷﺧﺮى ،ﺗـَﻜوّ ُن فﻜﺮﺗﻜﻢ هو مسار ﺑﻄيء لﻠﻐاﻳة .هو ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳﻌﺮف فﻜﺮﺗﻜﻢ حﺘى
ﻗبﻞ أن ﺗـُﺨامﺮكﻢ ،لذلك ﻳجبُ أن ﺗنزﻋوا ك ّﻞ أفﻜاركﻢ الﺨاطئة .مدرسة ﺑوذا ﺗﺘﺤدّ ُ
ث
ﻋن "الﻌالﻗة الﻤﺼيﺮﻳّة" ،أنﺘﻢ جﻤيﻌًا ﻋالﻗﺘﻜﻢ الﻤﺼيﺮﻳّة هي الﺘي ﺗقودُكﻢ إلى هنا،
ﺼـﻠون ﻋﻠيﻪ هو ﺑدون ّ
ما ﺗﺤ ُ
ﺷك ما ﻳجبُ أن ﺗﺤﺼُﻠوا ﻋﻠيﻪ ،ﻳجبُ إذن أن ﺗـُﺤبّوﻩ
ﺗﺘﺮكوا في ﻗﻠوﺑﻜﻢ أدنى ﺗﻌﻠـّق ٍ ﺑﻐاﻳ ٍة مّا.
وأن ﺗـُﺤافظوا ﻋﻠيﻪ ،وأالّ ُ
في ال ّ
شيولين الدّﻳني في الﻤاضي ،كانت البوذﻳّة ﺗدﻋو إلى الﻔﺮاغ ،ﻋدم الﺘﻔﻜيﺮ في
ﻋبور ﺑاب الﻔﺮاغ ؛ الدّﻳانة الﻄاوﻳّة كانت ﺗﺘﺤدّ ُ
ﺷيءٍ ُ ،
ث ﻋن ال َﻌدَم ،ﻋدم امﺘالك
الﺮغبة
الﺮغبة في ﺷيءٍ  .ﻳقول الﻤﻤارسون" :حُبّ مﻤارسة القونق دون ّ
ﺷيءٍ وال ّ
في الﺤُﺼول ﻋﻠى القونق ".ﻋند القيام ﺑال ّ
شيولين في حالة الالّ-فﻌﻞ ،وﻋندما ال
ﺗﻜونون ُمﻬﺘﻤّين سوى ﺑشيولين طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة ،ﻋندها ُمسﺘوا ُكﻢ سيﺘﺤس ُّن،
وسﺘﺤﺼُﻠون ﺑﻄﺮﻳق ٍة طبيﻌيّ ٍة ﻋﻠى ك ّﻞ ما ﻳجبُ أن ﺗﺤﺼُﻠوا ﻋﻠيﻪ .إن ُكنﺘﻢ غيﺮ
ﻗادرﻳن ﻋﻠى ﺗﺮْ ك هذا جانبًا ،أليس هذا ﺗﻌﻠـّقـًا ؟ نﺤ ُن نـُبﻠـّغ ُ ُمباﺷﺮة ﺷﺮ ً
ﻋا ﻋاليًا
جدّا ،وهذا ﻳﺘﻄﻠـّب منﻜﻢ أﻳ ً
ﻀا سين سينغ ﻋاليًا ،لﻬذا السّبب ،ال ﺗﺄﺗوا لﺘﻌﻠـّﻢ ال ّ
شﺮع
ساﻋين وراء غاﻳ ٍة مّا.
نسيﺮ ﺑﻜﻢ في الﻄﺮﻳق ال ُﻤسﺘقيﻢ ،هذا
لﻜي نﺘﺤ ّﻤ َﻞ مسؤوليّـﺘنا إزاءكﻢ جﻤيﻌًا ،فإنـنا
ُ
ال ّ
َّـﺮ ل ُﻜﻢ ﺑوُ ضوح وﺑﻌُﻤق .ﻋندما ﻳسﻌى ﺷﺨص مّا وراء الﺘيانﻤو،
شﺮع ﻳجبُ أن ﻳُﻔس َ
هذﻩ الﺘيانﻤو ﻳُﻤﻜن أن ﺗنسدّ ،وهﻜذا سي ُﺤجُب نﻔسﻪ ﺑنﻔسﻪ .إضافة ً إلى ذلك ،أﻗول
الدنيوي) ،ك ّﻞ ﻗدرات القونق
ل ُﻜﻢ أنـّﻪ ،أثناء ﺷيولين ﺷي دجيان فا (ﺷﺮع الﻌالﻢ
ّ
ﺗظﻬﺮ لدى اإلنسان هي نو ٌ
الﺤسي ،في
ع من الﻐﺮائز الﻔﻄﺮﻳّة الﺘاﺑﻌة لجسﻤﻪ
الﺘي
ُ
ّ
الﺤالي ،ﻋالﻤنا
أﻳّامنا هذﻩ ،نﺤ ُن ندﻋوها ﺗاﻳي ﻗونقننق .فاﻋﻠيﺘﻬا ال ﺗﺘجاوز الﻌالﻢ
ّ
هذا ،وﺑإمﻜانﻬا السيﻄﺮة ﻋﻠى البشﺮ الﻌادﻳّين .ما الدّاﻋي إذن لﻠسّﻌي وراء هذﻩ
القدرات ال ّ
ﺼﻐيﺮة الﺘافﻬة ؟ أنﺘﻢ ﺗـَسﻌَوْ َن وراءها ﺑﻤا أوﺗيﺘـُﻢ من جُﻬدٍ ،ﻋند ﺑﻠوغ
الﻌﻠوي) ،فإنﻬا ﺗﻔقد صﻠوحيـّﺘﻬا ،هناك في
مﺮحﻠة ﺷو ﺷي دجيان فا (ﺷﺮع الﻌالﻢ
ّ
الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى .ﻋند ال ُﺨﺮوج من ﺷيولين ﺷي دجيان فـا ،ك ّﻞ ﻗدرات القونق ﺗﻠك
ﻄﺮ َح جانبـًا وﺗـُﺨبّﺄ في ﻋالﻢ ﻋﻤيق جدّا ،سﺘـُو َ
ض ُع هناك في مﻜان
ﻳجبُ أن ﺗـ ُ َ
احﺘياطي ،سﺘﻜو ُن في ال ُﻤسﺘـقبﻞ ﺑﻤﺜاﺑـة ﺷاه ٍد ﻋﻠى مسار ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ،هذا
ّ
هو الدّور ال ّ
ﺼﻐيﺮ الذي ﺗـﻠﻌبُـﻪُ.
إن ﺧﺮج الﻔﺮدُ من ﺷي دجيان فا ،ﻋﻠيﻪ أن ﻳقو َم ﺑال ّ
شيولين من جدﻳدٍ ،الجسﻢ الذي
ﻳﻤﻠ ُﻜﻪُ اآلن هو جس ٌﻢ ﻗد ﺧﺮج من الﻌناصﺮ الﺨﻤسة الﺘي ُك ُ
نت ﺑﺼدد ﺷﺮْ حﻬا ،إنﻪ
جسﻢ ﺑوذا .جس ٌﻢ كﻬذا أال ﻳ ُ
ُﻤﻜن أن ﻳُسﻤّى جسﻢ ﺑوذا ؟ جسﻢ ﺑوذا هذا ﻋﻠيﻪ أن ﻳُﻌيدَ
ال ّ
شيولين وظﻬور ﻗدرات القونق ُمجدّدًا ،وحينﻬا لن ﺗـُسﻤّى ﻗونقننق ﺑﻞ فوفا
ﺷانﺘونق ،وهذﻩ ﺗﺘﻤﺘـ ّ ُع ﺑقوّ ٍة ال ﺗـ ُ َﺤدّ وﻳُﻤﻜنﻬا أن ﺗﺘﺤ ّﻜ َﻢ في ك ّﻞ الﻌوالﻢ ،إنـّﻬا أﺷياء
ذات ﺗﺄثيﺮ ٍ ﻋظيﻢ ٍ حقـّا .أﺧبﺮوني ِل َﻢ سيﺼﻠـ ُ ُح ﺑﻌدُ سﻌي ُﻜﻢ وراءﻗدرات القونق ؟ ك ّﻞ
أولئك الذﻳن ﻳبﺤﺜون ﻋن ﻗدرات القونق ،أليست لدﻳ ُﻜﻢ النـّية في اسﺘﻌﻤالﻬا وسط

الناس الﻌادﻳّين ،في إظﻬارها ﺑين النـّاس الﻌادﻳّين ؟ وإالّ ،فﻠـ ِ َﻢ ﺗـُﺮﻳدونﻬا ؟ إنـّﻬا
ُ
غيﺮ مﺮئيّة وغيﺮ مﻠﻤوسة ،إن ُكنﺘﻢ ﺗبﺤﺜون ﻋن ﺷيءٍ ّ
البﺤث
لﻠزﻳنة ،فﻤن اﻷفﻀﻞ
ﻋن ﺷيءٍ جﻤيﻞ ٍ .اسﺘظﻬار هذﻩ القدرات ﻳنبـ ُع من روح ﺗﻌﻠـّق ﻗوﻳّةٍ ،إنـّﻬا روح
سيّئة جدّا ،ﻳجبُ ﻋﻠى الﻤﻤارس أن ﻳُﻔارﻗﻬا .إن ُكنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون اسﺘﻌﻤالﻬا ِلﻜسْب
الﻤال ،ﺗﻜوﻳن ثﺮو ٍة ،وفي صﺮاﻋﻜﻢ من أجﻞ ﺗﺤقيق أهدافﻜﻢ ال ّ
شﺨﺼيّة وسط النـّاس
الﻌادﻳّين ،فذلك أسوأ .سيﻜو ُن ذلك ﺗشوﻳشـًا ِل ُﻤجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ﺑاسﺘﻌﻤال
أﺷياء ال ُﻤسﺘوﻳات الﻌُـﻠيا ،هذﻩ النـّية هي أسوء وأسوء ،إذن ال ﻳُسﻤح لﻠﻤﺮء
ﺑاسﺘﻌﻤال ﻗدرات القونق كﻤا ﻳُﺮﻳدُ.
ّ
ُ
أﻋﻤارهﻢ في
ﺗﻜون
إن ﻗدرات القونق ﺗظ َﻬ ُﺮ في غالب اﻷحيان ﻋند أﺷﺨاص
ُ
الﻄـّﺮفيْن ،اﻷطﻔال واﻷﺷﺨاص ال ُﻤسنـّون ،و ُﺧﺼو ً
صا النـّساء ال ُﻤسنـّات ،ﺑﺼﻔ ٍة
ﻋا ّمةٍ ،ﻳسﺘﻄيﻌون الﺘﺤﻜـّﻢ جيّدًا في السين سينغ ،لدﻳﻬﻢ ﻗﻠيﻞ جدّا من الﺘﻌﻠـّقات وسط
النـّاس الﻌادﻳّين .إثﺮ ﺗنﻤية القونق ،هﻢ ﻳﺘﺤ ّﻜﻤون في أنﻔسﻬﻢ جيّدًا ،ليست لدﻳﻬﻢ
روح ال ُﻤباهاة هذﻩ .لﻤاذا ال ﺗظ َﻬ ُﺮ ﻗدرات القونق ﺑسﻬول ٍة لدى اﻷﺷﺨاص ال ّ
شبّان ؟
الﺮجال ال ّ
شبّان ،إنـّﻬﻢ ال ﻳزالون ﻳُﺮﻳدون ﺑذل الجُﻬود في الﺨوض في
ُﺧﺼوصًا لدى ّ
ُمجﺘﻤع النـّاس الﻌادﻳّين ،وﺑﻠوغ هذا الﻬدف أو ذاكَ ! ﻋندما ﺗظ َﻬ ُﺮ ﻗدرات القونق
لدﻳﻬﻢ  ،فإنـّﻬﻢ ﻳﺮغبون في اسﺘﻌﻤالﻬا ِلﺘﺤقيق أهدافﻬﻢُ ،هﻢ ﻳﻌﺘبﺮونﻬا نو ً
ﻋا من
الﻤﻬارة ِليُﺤققوا أهدافﻬﻢ ،ال ﻳجوز هذا ُمﻄﻠقـًا ،لذلك ال ﻳُﻤﻜن لقدرات القونق أن
ﺗنﻤو.
ص ال ّ
فيﻤا ﻳ ُﺨ ّ
شيولين ،هو ليس لـُﻌبة من ألﻌاب اﻷطﻔال ،أو مﻬارة ً فنـّية من
الﺮغبة في الﺘﻌﻬّد
مﻬارات النـّاس الﻌادﻳّين ،إنـّﻪ ﺷيء ﻋﻠى ﻗدر ٍ ﻋظيﻢ ٍ من الجدّﻳّةّ .
الﺮفع من
أو ال ،القدرة ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد أو ال ،كﻠـّﻪ ﻳﺘﻌﻠـّق ﺑالﻤجﻬود الّذي ﺗبذلـونﻪُ في ّ
طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة .لو كان هذا ال ّ
ﻗادرا ﻋﻠى الﺤُﺼول ﻋﻠى ﻗدرات ﻗونق
شﺨصُ حقـّا ً
ﻋبﺮ السّﻌي وراءها ،فسﺘﻜون ﺗﻠك كارثة ً .إنـ ّﻪُ ال ﻳﻬﺘ ّﻢ ﺑال ّ
شيولين ،إنـّﻪُ ال ﻳُﻔ ّﻜ ُﺮ فيﻪ
ّ
ﺑالﻤﺮة .ﺑﻤا ّ
وأن
ﻋادي،
أن ارﺗﻔاع طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة ﻗد ﺑقي في ُمسﺘوى إنسان
ّ
ّ
ﻗدراﺗﻪ ﻗد نـ ِـ ْ
يﻠت نﺘيجة السّﻌي ،فﻤن الوارد أن ﻳﺮﺗﻜب ﺑواسﻄﺘﻬا إث ًﻤا .في البنك،
هناك الﻜﺜيﺮ من الﻤال ،سيﺄﺧذ منﻪ ﻗﻠيالً ،في ال ّ
ب ﺗـُبا ُ
ع في
شارع ،هناك أوراق ﻳانﺼي ٍ
الﺮاﺑحَ .لﻤاذا ال ﻳﺤدُ ُ
ك ّﻞ مﻜان ،سي ْ
ث هذا النـّوع من اﻷﺷياء ؟ ﺑﻌض
الﺮﻗﻢ ّ
سﺤبُ ّ
ُ
ﻳﻜون ﺑسُﻬولة ُ
ﻋﺮضة
ُﻌيﺮ أهﻤّية ً لﻠﻔﻀيﻠة،
ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳقولون" :من ال ﻳ ُ
الﺘﺼﺮف ﻋندما ﺗظﻬﺮ لدﻳﻪ ﻗـدُرات القونق ".أنا أﻗو ُل ّ
أن هذا ﺧﻄﺄ ،ليس
لسوء
ّ
ﻌيﺮون أهﻤّية ً لﻠﻔﻀيﻠة وال ﺗﺘﻌﻬّدون السين سينغ،
اﻷمﺮ هﻜذا البﺘـّة .إن ُكنﺘﻢ ال ﺗـ ُ ُ
فﻠن ﺗﺘﻤ ّﻜـنوا أﺑدًا من الﺤُﺼول ﻋﻠى ﻗدرات ﻗونق .البﻌضُ ﻳﺘﻤﺘـّﻌون ﺑسين سينغ
ﺗظﻬﺮ ﻗدرات القونق في ٌمسﺘوا ُهﻢ ،فإنـّﻬﻢ ال ﻳسﺘﻄيﻌون الﺘﺤ ّﻜﻢ في
جيّد ،ﻋندما
ُ
أنﻔسﻬﻢ ،إنـّﻬﻢ ﻳﺮﺗﻜبون أفﻌاالً ال ﻳجبُ ﻋﻠيﻬﻢ ارﺗﻜاﺑُﻬا ،ﻳُوجد هذا النـّوع من الﺤاالت
أﻳ ً
ﻀا .ولﻜنـّﻬﻢ حالﻤا ﻳﺮﺗﻜبون أفﻌاالً سيّئة ً ،ﻗدرات القونق لدﻳﻬﻢ ﺗﻀﻌُفُ أو ﺗﺨﺘﻔي.

إن هذﻩ الﺨسارة هي ﺧسارة إلى اﻷﺑد ،واﻷمﺮ اﻷﺧﻄﺮ هو ّ
ّ
أن ذلك ﻳُﻤﻜن أن ﻳُولـّد
روح الﺘﻌﻠـ ّق ﻋند اإلنسان.
ﺑﻌضُ ُمﻌﻠـ ّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳدّﻋون أنـّﻪ لو ﻳﺘﻌﻠـ ّ ُﻢ الﻤﺮ ُء طﺮﻳقﺘﻬﻢ ،سيﻜو ُن ﺑإمﻜانﻪ
ُمداواة الﻤﺮضى في ظﺮف ثالثة أو ﺧﻤسة أﻳّام ،و كﺄنـّﻬا نوع من الدّﻋاﻳة ،هؤالء
ﺗشﻔي أمﺮاض
ﻋادي ،أفﺘسﺘﻄيـ ُع أن
أسﻤّيﻬﻢ ﺗـُجّار ﺗشيﻜونق .ف ّﻜﺮ ،أنت إنسان
ّ
َ
ﻋادي لدﻳﻪ ﺗشي داﺧﻠﻪ ،وأنت لدﻳك منﻪ
اآلﺧﺮﻳن فقط ﺑإرسال ﺑﻌض الﺘشي ؟ إنسان
ّ
أﻳ ً
ﻀا ،أنت مازلتَ في طور البداﻳة من مﻤارسة الﺘشي ،فقط ﻗناة "الوُ و
ُ
ّ
وﺗبﻌث الﺘشي .ﻋندما
ﺗﻤﺘص
ﻗونق "Laogong ،لدﻳك ﻗد فــ ُﺘِ َﺤ ْت ،وصارت
سﺘـُداوي الﻤﺮضى ،فﻬُﻢ لدﻳﻬﻢ أﻳ ً
اﻷﺧيﺮ ﻳُﻤﻜن أن
ﻀا ﺗشي ﻋﻠى أجسامﻬﻢ ،وهذا
ُ
ﻳُؤثـ ّ َﺮ ﻋﻠيكَ  .كيف لـِﺘشي أن ﻳ ُﺤدّ من ﺗشي آﺧﺮ ؟ ّ
إن الﺘشي ال ﻳُﻤﻜنﻪ ﻋﻠى اإلطالق أن
ض .وزﻳادة ًﻋﻠى ذلك ،ﻋندما ﺗـُداوي مﺮﻳ ً
ﻀا ،ﺗـُﻜوّ ُن حقالً ُمشﺘﺮكـًا مﻌﻪُ،
الﻤﺮ َ
ﻳشﻔي َ
ُ
ﻳﻜون
والﺘشي السّقيﻢ القادم من جسﻢ الﻤﺮﻳض ﻳنﺘق ُﻞ ﺑﺄكﻤﻠﻪ إلى جسﻤكَ  ،وسوف
أن أصﻞ الﻤﺮض موجود في جسﻤﻪ ُهو ،إالّ
اآلن نﻔس الﻜﻤّية الﺘي لدﻳْﻪ ،رغﻢ ّ
لدﻳك َ
ﻀا .ﻋندما ّ
ّ
ﻀا أن ﻳجﻌَﻠَكَ مﺮﻳ ً
ُﻤﻜن أﻳ ً
كﺜيﺮا من الﺘشي السّقيﻢ ﻳ ُ
ﺗظن أنـّكَ ﻗادر ﻋﻠى
أن ً
َ
ﺷﻔاء الﻤﺮضى ،سوف ﺗﺘن ّ
ﻳﺄﺗون ،ﻳُﻤﻜن
ض أحدًا مﻤّن
ﺼبُ ِل ُﻤداواة النـّاس ،لن ﺗﺮفـ ُ َ
أن ﺗــُنﻤّي روح الﺘﻌﻠـّقُ .مداواة الﻤﺮضى ،كﻢ هذا ُمﻤﺘع ! ولﻜن ِل َﻢ أنت ﻗادر ﻋﻠى
ال ّ
شﻔاء ؟ أنت لﻢ ﺗـُﻔ ّﻜﺮْ ُ ،مﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق ال ُﻤزﻳّﻔون كﻠـ ّﻬﻢ لدﻳﻬﻢ"فوﺗي" ،ولﻜي
ﻳجﻌﻠونكَ ﺗـُﺼدّﻗﻬﻢ ،فإنـّﻬُﻢ ﻳُﻌﻄونكَ ﺑﻌض طاﻗﺘﻬﻢ .وسوف ﺗﻔقدُها ﺑﻌد ﺷﻔاء ثالثة،
ﺧﻤسة ،ثﻤانية ،ﻋشﺮة مﺮضى .إنﻪ نو ٌ
ع من اسﺘﻬالك لﻠﻄـّاﻗة ،وﺑﻌد ذلك ،هذا القﻠيﻞ
من ّ
الﻄاﻗة سيﺨﺘﻔي .أنت ليس لدﻳكَ ﻗونق فوﻗكَ  ،من أﻳن ﻳﺄﺗي القونق ؟ نﺤ ُن،
ُمﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق ،لقد ﻗﻤنا ﺑال ّ
شيولين طيﻠة ﻋشﺮات السّنين ،في الﻤاضي كان ﺗﻌﻬّد
ﺼﺤيـح لﻠ ّ
ﺼ ْﻞ الﻤﺮ ُء ﻋﻠى ﺑاب الشﺮع ال ّ
ﻋسيﺮا جدّا .إن لﻢ ﻳﺤ ُ
شيولين ،وﻗا َم
الﻄـّﺮﻳق
ً
ﺑال ّ
جانبي ،فإنـّﻪ ﻳد ُﺧﻞ في طﺮﻳق صُﻐﺮى ،هذا صﻌب جدّا.
ب
شيولين من ﺑا ٍ
ّ
ﺗﺮوْ َن ّ
أن ﺑﻌض ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ال ِﻜبار مشﻬورون جدّا ،ولﻜنﻬﻢ لﻢ ﻳﺘﺤ ّ
ﺼﻠوا
أنﺘﻢ َ
ﻋﻠى نبذ ٍة من القونق إالّ ﺑﻌد مﻤارس ٍة اسﺘﻐﺮﻗت ﻋشﺮات ال ّ
سـنين .دون القيام
ﺑال ّ
ﺼ َﻞ مﺜﻞ
شيولين ،وﺑﻌد ُمشاركﺘﻜﻢ في دور ٍة ﺗﻜوﻳنيّةٍ ،سيﻜو ُن لدﻳ ُﻜﻢ ﻗونق ؟ أﻳن ح َ
هذا ؟ سوف ﺗﺘﻜـّو ُن لدﻳﻜﻢ منذ ذلك الﺤين روح ﺗﻌﻠـّق ٍ .وإثﺮ ذلك ،ﻋندما ﺗظﻬﺮ هذﻩ
صﻠوا إلى ُمداواة الﻤﺮﻳض .ﺑﻌ ُ
اﻷﺧيﺮة ،سوف ﺗنزﻋجون إذا لﻢ ﺗﺘو ّ
ﻀﻬﻢ ،حﻔاظـًا
ﻋﻠى سﻤﻌﺘﻬﻢ ،وأثناء ُمﻌالجﺘﻬﻢ لﻠﻤﺮض ،ﺑﻤاذا ﻳُﻔ ّﻜﺮون ؟ "فﻠـْيﺘﺤوّ ل الﻤﺮض إلى
جسﻤي ولـْيُ ْ
الﺮحﻤة ،إنﻬﻢ لﻢ ﻳﺘﺨﻠـّﺼوا
شﻔى الﻤﺮﻳض !" ولﻜن هذا ليس ﺑدافع ّ
ﺑالﻤﺮة من ﺗﻌﻠـّقﻬﻢ ﺑالشﻬﺮة والﻜسب ،إنﻬﻢ ﻋاجزون ك ّﻞ الﻌجز ﻋن اإلحساس ﺑﺄدنى
ّ
رحﻤة .إنﻬﻢ ﻳﺨشوْ ن فقدان سُﻤﻌﺘﻬﻢ ،وﻳُﻔﻀـّﻠون أن ﻳُﺼاﺑوا ﺑﻬذا الﻤﺮض ﻋﻠى أن
الﺮغبة،
ﻳﻔقدوا سﻤﻌﺘﻬﻢ ؛ كﻢ ُهو
ﻗوي هذا الﺘﻌﻠـّق ﺑالسّﻤﻌة ! حالﻤا ﺗﺘولـّدُ لدﻳﻬﻢ هذﻩ ّ
ّ
ﻳنﺘ ِقـ ُﻞ الﻤﺮض ُمباﺷﺮة ً إليﻬﻢ ،سيﺤدث هذا فﻌالً ؛ سيﻌودون إلى ﺑيوﺗﻬﻢ مﺮضى،
وأمـّا الﻤﺮﻳضُ فقد ُ
ﺷ ِﻔ َي .ﺑﻌد ﺷﻔاء اآلﺧﺮﻳن ،هﻢ ﻳﺘﻌذﺑون في ﺑُيوﺗﻬﻢ .أنﺘﻢ ﺗظنـّون

أنﻜﻢ ﻗد ﺷَﻔـَيْﺘـُﻢ اﻷمﺮاض ،اآلﺧﺮون ﻳد ُ
ﻋون ُﻜﻢ " ُمﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق" ،أنﺘﻢ مسﺮورون
فﺮحًا .أليست هذﻩ روح ﺗﻌﻠـّق ؟ ﻋندما ال ﺗشﻔـ ُ َ
ون
وﻳﻤألكﻢ
ُ
الﻔﺨﺮ ،ﺗﻜادون ﺗـُجنـّون َ
نﻬارﻳن ﺗﻤا ًما ،أليست هذﻩ روح الﺘﻌﻠـّق ﺑال ّ
َ
شﻬﺮة والﻜسب هي
الﻤﺮﻳض ،ﺗﻜونون ُم
َ
الﺘي ﺗﺘﺤ ّﻜ ُﻢ في ُﻜﻢ ؟ وزﻳادة ًﻋﻠى ذلك ،ك ّﻞ الﺘشي السّقيﻢ ﻋند الﻤﺮضى الذﻳن
ﺗـُداوُ ونﻬُﻢ سينﺘ ِق ُﻞ إلى أجسامﻜﻢُ .مﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق الدجّالون ﻳُﻠقـ ّـنونﻜﻢ كيف
ﺗﻄﺮدون هذا الﺘشي ﺑﻬذﻩ الﻄـّﺮﻳقة أو ﺗﻠكَ  ،وأنا أﻗو ُل ل ُﻜﻢ أنـﻜﻢ ﻋاجزون ﺗﻤا ًما ﻋن
ُ
طﺮدﻩ ،والحﺘـّى جُزءٍ ضئيﻞ ٍ منﻪ ،ﻷنـﻜﻢ أنﺘﻢ أنﻔسﻜﻢ ال ﺗﻤﻠﻜون القدرة ﻋﻠى الﺘـّﻤييز
ﺑين الﺘشي الجيّد والﺘشي السّيء .وﺑﻄول ال ُﻤدّة ،جسﻤﻜﻢ سيُﺼبـ ُح كﻠـّﻪ أسود من
الدّاﺧﻞ ،إنـّﻬا الﻜارما.
ﻋندما ﺗﺘﻌﻬّدون وﺗـُﻤارسون ﺑﺤ ّ
الﻗون حقـّا الﻜﺜيﺮ من ال ّ
َ
ﺼﻌوﺑات ،كيف
ق ٍ ،سوف ﺗـ ُ
سﺘﺘﺼﺮ َ
الﻤ َﺤن سيﻜو ُن ﻋﻠي ُﻜﻢ ُمقاساﺗـُﻬا ِلﺘـُﺤوّ لوها إلى مادّة ﺑيﻀاء ؟
ّ
فون ؟ كﻢ من ِ
ّ
إن هذا صﻌبٌ جدّاً ،و ُﺧﺼوصًا الناس الذﻳن لدﻳﻬﻢ اسﺘﻌداد جيّد ُهﻢ اﻷكﺜﺮ ُ
ﻋﺮضة ً
ُﺼﺮ ﻋﻠى السّﻌي وراء ال ُﻤﻌالجة .ﻋندما ﻳﻜون لدﻳ ُﻜﻢ السّﻌي
لﻬذا ال ُﻤشﻜﻞ .البﻌضُ ﻳ ّ
وراء غاﻳ ٍة مّاّ ،
فإن أحد الﺤيوانات ﻳﻠ َﻤ ُح ذلك ،وﻳﺄﺗي ِلـيﺘـﻠبّسﻜﻢ  ،هذا هو الجسﻢ
الﻤﻤﻠوك "فوﺗي ."Fu ti ،أنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون ُمداواة الﻤﺮضى ،أليس كذلك ؟ حسنـًاُ ،هو
هدف ،من ال ﻳﺨسﺮْ ال ﻳ ْﻜسبْ ،
ﻳُﻤ ّﻜـنﻜﻢ من ُمداواة الﻤﺮضى ،ولﻜنﻪُ ال ﻳﻔﻌ ُﻞ ذلك ﺑدون
ٍ
ّ
إن ذلك حقـّا ﺧﻄيﺮ جدّا ،في نﻬاﻳة اﻷمﺮ لقد جﻠبﺘـُﻤوﻩ ﻷنﻔسﻜﻢ ،كيف سﺘسﺘﻄيﻌون
الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ﺑﻌد ذلك ؟ سينﺘﻬي أمﺮكﻢ ﺗﻤا ًما.
ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص الذﻳن لدﻳﻬﻢ اسﺘﻌداد جيّد ﻗد اسﺘبدلوا اسﺘﻌدادهﻢ الجيّد ﺑﻜارما
شﺨصُ مﺮﻳض ،حقﻞ دﻳونﻪ ضﺨ ٌﻢ ،ﻋندما ﺗﻜونون ﻗد ﺷَﻔيْـﺘـُﻢ مﺮﻳ ً
اآلﺧﺮﻳن .هذا ال ّ
ﻀا
ﺗﺼﻔوا ﻗدر الﻌذاب
ذا ﻋﻠـ ّ ٍة ﺧﻄيﺮ ٍة ،وﻋندما ﺗﻌودون إلى ﺑُيوﺗﻜﻢ ،ال ﺗسﺘﻄيﻌون أن ِ
داووْ ا في الﻤاضي مﺮْ ضى ،ﻳﻌﺮفون هذا اإلحساس،
الّذي ﺗﺘﻌذﺑونﻪُ !
ُ
الﻜﺜيﺮ منـّا مﻤّن َ
الﻤﺮﻳضُ ﻗد ﺗﻌافى ولﻜنـّﻜﻢ ﺗﺮجﻌون إلى ﺑيوﺗﻜﻢ في حالة مﺮضيّة ﺧﻄيﺮة .وﺑﻄول
ال ُﻤدّة ،ك ّﻢ هائﻞ من الﻜارما ﻗد ﺗﺤوّ َل إليﻜﻢ ،أنﺘﻢ ﺗـُﻌﻄون حسناﺗﻜﻢ (الدّو) ُمقاﺑﻞ كارما
اآلﺧﺮﻳن ،ﻷنﻪ ليس هناك رﺑ ٌح دون ﺧسار ٍة .حﺘـّى وإن كان الﻤﺮضُ هو الذي
ﺗـُﺮﻳدونﻪُّ ،
فإن الﻜارما ﻳجبُ أﻳ ً
ﻀا أن ﺗق َع ُمبادلﺘﻬا مع الدّو .هناك القانون الﺘالي في
الﻜون ،ال أحد ﻳﺘدﺧـّﻞ في ما ﺗﺮﻳدونﻪ .وال ﻳُﻤﻜن أﻳ ً
ﻀا اﻋﺘباركﻢ طيّبين .هناك ﺷيء
ﺼوصي في الﻜون ،وهو َ
سيء .أنﺘﻢ
ُﺧ
أن الذي ﻳﺤﻤ ُﻞ ﻗد ًرا أكبَ َﺮ من الﻜارما ،هو ّ
ّ
ّ
الﺨاص لﺘﺤوﻳﻞ كارما إنسان آﺧﺮ ،مع كﺜيﺮ جدّا من الﻜارما ،كيف
ﺗـ َ َﻬـبون اسﺘﻌدادكﻢ
سيُﻤﻜنﻜﻢ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ؟ ّ
إن اسﺘﻌدادكﻢ ﻗد دُم َّﺮ ﺗﻤا ًما من طﺮفﻪ .أليس هذا ُمﺮﻳﻌًا
؟ الﻤﺮﻳضُ ﻗد ﺗﻌافى ،وهو ُمﺮﺗاح اآلن ،وأنت سﺘنﺘاﺑك اآلالم حالﻤا ﺗﻌودُ إلى منزلك.
لو ﺗشﻔي مﺮﻳﻀيْن اثنيْن ﺑالسّﺮطان ،ﻳجبُ أن ﺗﺮح َﻞ ﻋو ً
ﺧﻄيﺮا ؟
ضا ﻋنﻬﻤا ،أليس هذا
ً
ّ
الﻜﺜيﺮ من الناس ال ﻳﻌﺮفون هذا القانون.
إن اﻷمﺮﺑﻬذﻩ الﺼـّﻔة.
ُ

أمّا ﺑالنـّسبة لبﻌض ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق الﺤاليّين ،ال ﻳجبُ أن ﺗنظﺮوا ِل ُ
شﻬﺮﺗﻬﻢ
مشﻬورا ليس ﺑال ّ
الﻌادي ؟ ﻋندما
ﻀﺮورة ﻋال ًﻤا .ماذا ﻳﻌﻠﻢ اإلنسان
الﻔائقة ،من ﻳﻜو ُن
ً
ّ
ﻳ ُ
ﻳﻐﺮكﻢ ما ُهﻢ ﺑﺼدد
ُﺤدث الناس ضجّة ً حول أمﺮ مّا ،ﻳُﺼدّق الﻤﺮء ﺑﻬذا اﻷمﺮ .ال ّ
فﻌﻠﻪ حاليّا ،إنـّﻬﻢ ال فقط ﻳُؤذون اآلﺧﺮﻳن ولﻜن أﻳ ً
ﺗﺮوْ َن
ﻀا ﻳُؤذون أنﻔسﻬﻢ ،وسوف َ
ﻀي ﻋام ٍ أو ﻋا َميْنّ ،
إن ال ّ
شيولين ال ﻳسﻤ ُح ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠك الﻔوضى.
كيف سيﻜونون ﺑﻌد ُم ّ
ّ
إن ال ّ
َ
ﻳﻜون لﻪ فاﻋﻠيّة في ال ُﻤداواة ،ولﻜنـّﻪ ليس مجﻌوالً لﻠ ُﻤﻌالجة.
شيولين ﻳُﻤﻜن أن
إنـّﻪ ﺷيء ﺧارق وليس مﻬارة ً ﺗقنيّة ً من مﻬارات الناس الﻌادﻳّين ،ﻳُﻤنـ َ ُع ﻋﻠي ُﻜﻢ
دﺧﻠوا ﻋﻠيﻪ االضﻄﺮاب كﻤا ﺗشاؤون .حاليّا ،ﺑﻌض ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق
منﻌًا ﺑاﺗـّا أن ﺗـ ُ ِ
ال ُﻤزﻳّﻔين ﻗد نجﺤوا فﻌالً في ﺗﻠوﻳث اﻷجواء ،إنﻬﻢ ﻳسﺘﻌﻤﻠون الﺘشيﻜونق كوسيﻠ ٍة
لإلثﺮاء وطﻠب ال ّ
شﻬﺮة ،إنﻬﻢ مجﻤوﻋات فاسدة ﺗـُﺮﻳدُ أن ﺗـُو ّ
س َع نِﻄاق ﺗﺄثيﺮها ،و ُهﻢ
ﻳُوجدون ﺑﺄﻋدا ٍد ﺗﻔو ُ
كﺜيﺮا أﻋداد ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق الﺤقيقيّين .ﻋندما ﻳﺘﺤدّث ك ّﻞ
ق
ً
وﻳﺘﺼﺮفون ﺑﻬذﻩ الﻜيﻔيّة ،هﻞ ﺗـُﺼدّﻗونﻬﻢ ؟ وﻳذهبُ في ّ
ظن
الناس الﻌادﻳّين ﻋن هذا،
ّ
البﻌض ّ
الﺤقيقي.
أن ذاكَ هو الﺘشيﻜونق ،ال أﺑدًا .ما ﻗﻠﺘﻪ ل ُﻜﻢ هو القانون
ّ
ّ
ص ُﻞ مع اآلﺧﺮﻳن في ُمﺨﺘﻠف أنواع الﻌالﻗات
إن إنسانـًا ﻋادﻳّا ،ﻋندما ﻳﺘوا َ
اإلجﺘﻤاﻋيّة ،من أجﻞ مﺼﻠﺤﺘﻪ الﻤادّﻳّة ،ﻳﺮﺗﻜبُ سيّئا ٍ
ت وﻳُس ّجـ ُﻞ دُﻳونـًا ،فيجبُ ﻋﻠيﻪ
إذن ﺗﺤﻤّﻞ ﻋناء ﺗسدﻳدها .لو ﺗـُﻌالجونﻪ كيﻔﻤا ﺗشاءون ،حﺘـّى ولو ُكنﺘﻢ ﻗادرﻳن حقـّا
ح فﻌﻠـُﻪُ ؟ ّ
ﻋﻠى ﺷﻔاءﻩ ،فﻬﻞ هذا مسﻤو ٌ
إن البوذا موجودون في ك ّﻞ مﻜان ٍ ،لﻤاذا ال
ﻳﺘﺮكون ك ّﻞ
ﻳﻔﻌ ُﻞ البوذا الﻌدﻳدون هذا النـّوع من اﻷﺷياء ؟ كﻢ سيﻜو ُن هذا رائﻌا ً لو ُ
ﺗﻌيش في راح ٍة ! لﻤاذا ال ﻳﻔﻌﻠون ذلك ؟ ﻳنبﻐي ﻋﻠى ك ّﻞ إنسان أن
الﻜائنات البشﺮﻳّة
ُ
ﻳجﺮؤ ﻋﻠى اإلﺧالل ﺑﻬذا القانون .أثناء ﺷيولين
ﻳدف َع ﺑنﻔسﻪ دُﻳونﻪ الذاﺗيّة ،ال أحد ُ
الﻔﺮد ،ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺤدُ َ
ث ُ
الﺮحﻤة،
ص ْدفة ً أن ﻳُقدّ َم ﺑﻌض ال ُﻤساﻋدة لآلﺧﺮﻳن من ﺑاب ّ
ّ
الﻤﺮض إلى ما ﺑﻌد .أنﺘﻢ مﻌﻔيّون من
ولﻜن هذا ليس من ﺷﺄنﻪ سوى أن ﻳُؤ ّج َﻞ
َ
الﻌذاب اآلن ولﻜن سﺘﺘﺤﻤّﻠونﻪُ الحقـًا ،وإال فﻬو ﻳُﺤوّ ل لﻜﻢ الﻤﺮض إلى ﺷيءٍ آﺧﺮ:
سﺮون ماالً أو ﺗـُالﻗون مﺼائبًا إن لﻢ ﺗﻤﺮضوا ،رﺑّﻤا سيﻜون اﻷمﺮ كذلك .القيام
سﺘﺨ َ
فﻌالً ﺑﻬذا اﻷمﺮ وإزالة ﺗﻠك الﻜارما من أجﻠﻜﻢ دُفﻌة ً واحدة ً و ُكﻠـّيا ،هذا ال ﻳُﻤنـ َ ُح
سوى لﻠﻤﻤارسين ،ولﻜن أﺑدًا لﻠناس الﻌادﻳّين .أنا ال أﺗﺤدّث فقط ﻋن نظﺮﻳّة
مدرسﺘي ،أنا أﺗﺤدّث ﻋن حقيقة ك ّﻞ كوننا ،أﺗﺤدّث ﻋن الوضﻌيّة الﺤقيقيّة لﻌالﻢ
ال ّ
شيولين.
ُ
نﺤن نﻬدﻳ ُﻜﻢ إلى طﺮﻳق ُكبﺮى ،طﺮﻳق
نﺤ ُن هنا ال نﻌﻠـّﻤﻜﻢ وسائ َﻞ ﻋالجيّة ،ولﻜن
حقـّةٍ ،ونقودكﻢ نﺤو اﻷﻋﻠى .لذلك أﻗول في ك ّﻞ ُمﺤاضﺮ ٍة أنـّﻪ ﻳُﻤنـَ ُع ﻋﻠى ك ّﻞ ﺗالميذ
الﻔالون دافا أن ﻳقوموا ﺑال ُﻤﻌالجةّ ،
وأن كائنـًا من َ
كان ﻳقو ُم ﺑال ُﻤﻌالجة لﻢ ﻳﻌُ ْد مﻤارسًا
نسيﺮ ﺑﻜﻢ نﺤو الﻄـّﺮﻳق الﺤقـّة ،فﺄثناء ﺷيولين ﺷي
في مدرسﺘي فالون دافا .ﺑﻤا أنـّنا
ُ
دجيان فا ،نـُﻄﻬ ُّﺮ ﺑاسﺘﻤﺮار جسدكﻢ ،نﺤ ُن نـُﻄﻬ ُّﺮ جسدكﻢ ونـُﻄﻬ ُّﺮﻩُ أكﺜﺮ وأكﺜﺮ إلى أن
ﻳُ ْبدَ َل الجسد كﻠـّﻪ ﺑﻤادّة طاﻗيّة ﻋﻠيا .ولﻜنﻜﻢ ال ﺗزالون ﺗجﻠبون الﺘشي اﻷسود ﻋﻠى

َ
ﻳﻜون ﺑإمﻜانﻜﻢ
جسدكﻢ ،كيف سيُﻤﻜنﻜﻢ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ؟ ﺗﻠك هي الﻜارما ! لن
ﺗقووْ ا ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة،
الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .مع كﻤّي ٍة ضﺨﻤ ٍة من الﻜارما ،لن َ
الﻤ َﺤن سيجﻌﻠﻜﻢ ﻋاجزﻳن ﻋن ُمواصﻠة الﺘﻌﻬّد ،ذلك هو القانون.
ُمقاساة كﺜيﺮ من ِ
رغﻢ أنـّـني أﺑﻠـّغ هذا ال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ لﻠﻌﻤوم ،إالّ أنـّﻜﻢ ال ﺗـُدركون إلى حدّ اآلن ما أنا
ﺑﺼدد ﺗبﻠيﻐﻪ .إن كان ﺑاإلمﻜان أن ﻳُبﻠـّغ َ هذا ال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ لﻠﻌُﻤوم ،فإنـّﻪ لدﻳنا
الوسائﻞ لﺤﻔظﻪ .لو ﺗـُﻌالجون الﻤﺮضى ،ك ّﻞ ما زوّ دنا ُكﻢ ﺑﻪ من أجﻞ ﺗﻌ ّﻬدكﻢ
ﻋﻪُ ﺑﺼﻔ ٍة ُكـﻠـّي ٍة من ﻗِبَـﻞ جسﻢ ال ّ
ومﻤارسﺘﻜﻢ سيﺘ ّﻢ اسﺘﺮجا ُ
شﺮع الذي ﻳﺘبﻌُـني .ال
نﺘﺮكﻜﻢ ﺗﻬﺘـِﻜون هذﻩ اﻷﺷياء الﺜــّﻤينة جدّا ،كﻤا ﻳبدو لﻜﻢ ومن أجﻞ سُﻤﻌﺘﻜﻢ
ﻳُﻤﻜن أن ُ
ﺗﺘﺼﺮفوا ِطبقـًا ِل ُﻤـﺘﻄﻠـّبات ال ّ
ومﺼﻠﺤﺘﻜﻢ ال ّ
شﺮع ،فﺄنﺘﻢ لﻢ ﺗﻌودوا
شﺨﺼيّة .إن لﻢ
ّ
ُ
ﺑﺤيث نجﻌ ُﻞ جسﻤﻜﻢ ﻳﺮجـ ِ ُع إلى حالة
ُمﻤارسين لﻤذهبنا الﻔالون دافـا،
سنﺘﺼﺮفُ
ّ
ﻋادي ،وسُنﻌيدُ إليﻜﻢ أﺷياءكﻢ السّيئة ،ﺑﻤا أنـّﻜﻢ ﺗـُﺮﻳدون أن ﺗﻜونوا أناسًا
ﺷﺨص
ّ
ﻋادﻳّين.
الﻜﺜيﺮ منـّا ﻳُﺤسّون ﺑﺨﻔ ٍة في أﺑدانﻬﻢ .ومع ذلك،
منذ اﻷمس ،ﺑﻌد ُمﺘاﺑﻌة الدّرس،
ُ
هناك جُزء صﻐيﺮ من النـّاس الﻤﺮضى مﺮ ً
ﺧﻄيﺮا سبقوا اآلﺧﺮﻳن وﺑدؤوا ﻳش ُﻜ َ
ون
ضا
ً
من أوجاع منذ اﻷمس .ﺑﻌد أن أزلـْ ُ
ت أﺷياء سيّئة من جسدكﻢ ﺑاﻷمس ،اﻷغﻠبيّة من
ّ
ولﻜن هناك ﻗانونـًا في كوننا :ما من
ﺑيننا ﻳُﺤسّون أنﻔسﻬﻢ ﺧﻔيﻔين و ُمﺮﺗاحين جدّا،
رﺑح ٍ دون ﺧسار ٍة ،ال ﻳُﻤﻜن أن َ
ع ﻋنﻜﻢ ك ّﻞ ﺷيءٍ  ،إنـّﻪ من غيﺮ الﻤقبول ﻋﻠى
ننز َ
اﻷصﻠي ِلﻤﺮضﻜﻢ
اإلطالق أالّ ﺗﺘﺤﻤّﻠوا ﺷيئًا .هذا ﻳﻌني أنـنا ﻗد اسﺘﺄصﻠـْنا ل ُﻜﻢ السّبب
ّ
اﻷصﻠي ِلﺤالﺘﻜﻢ الﺼ ّﺤية ال ّ
سيئة ،ولﻜن ﺑقي هناك لدﻳ ُﻜﻢ حقﻞ سقيﻢ .مع
والسّبب
ّ
سﺘوى ُم ّ
ﺘدن ٍ لﻠﻐاﻳة ،ﻳﺮى الﻤﺮ ُء أنـّﻪ ﻳُوجد في الجسﻢ ﻗﻄ ٌع
الﺘيانﻤو الﻤﻔﺘوحة ﻋﻠى ُم
ً
من الﺘشي اﻷسود ،من الﺘشي السّقيﻢ والﻌ ِﻜﺮ ،وأﻳ ً
ﻀا ﻋﻠى ﺷﻜﻞ ﻗِﻄع ٍ من ﺗشي
أسود ُمﺮ ّكز ،كﺜيف جدّا ،وﻗادر ﻋﻠى َم ْﻞ ِء ك ّﻞ جسدكﻢ ﻋند انﺘشارﻩ.
منذ اليوم ،البﻌض ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﺤسّوا ﺑبﺮ ٍد ﻋﻠى ك ّﻞ الجسﻢ ،كﻤا لوكانوا ﻳُﻌانون من
ورﺑّﻤا ﻳش ُﻜ َ
ون من آالم في الﻌظامُ .مﻌظﻢ النـّاس سيُﺤسّون ﺑآالم في
ُزكام ﺷدﻳدٍُ ،
الﺮأس .في الﻤوضع الذي ُكنﺘﻢ
موضع مّا من جسﻤﻬﻢ ،آالم في السّاﻗيْن أو دُوار في ّ
ﺗـُﻌانون فيﻪ من مﺮض في الﻤاضي ،والذي ظننﺘـُﻢ أنﻪُ ُرﺑّﻤا ﻗد ُ
ﺷ ِﻔ َي ﺑواسﻄة ﺗﻤﺮﻳن
الﺘشيﻜونق أو ﺗﻤﺮﻳن ُمﻌﻠـّﻢ الﺘشيﻜونق هذا أو ذاكَ ّ ،
فإن اﻷﻋﺮاض سﺘظ َﻬ ُﺮ من جدﻳدٍ.
ذلك ﻷنﻬﻢ لﻢ ﻳشﻔوكﻢ منﻪ ﺗﻤا ًما ،وإنـّﻤا دفﻌوﻩ إلى وﻗ ٍ
ت الحق ٍ .لقد ﺑقي هناك في
نﻔس الﻤوضع ،ال ﺗﻤﺮضون اآلن ،ولﻜن سﺘﻤﺮضون في ال ُﻤسﺘقبﻞ .ﻳجبُ أن نﻌيدَ
ونﻄﺮدَها ﻋن ُﻜﻢ ،نسﺘﺄصﻠﻬا كﻠـّﻬا من جُذورها .ﺑﻬذﻩ
ظﻬور ك ّﻞ هذﻩ اﻷمﺮاض
ُ
َ
الﻄـّﺮﻳقة ،سيبدو ل ُﻜﻢ هذا كﻤا لو كان نﻜسة ً لﻠﻤﺮض ،إنـّﻬا اإلزالة الجذرﻳّة لﻠﻜارما.
َ
ﺗﻜون لﻬﻢ ردّة فﻌﻞ ٍ موضﻌيّةٍ،
لذلك ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُﺤسّوا ﺑﺮدّات فﻌﻞ ٍ ،البﻌضُ ﻳُﻤﻜن أن
سيقﻌون فﺮﻳسة ً لﻬذا اﻷلﻢ أوذاكَ  ،ك ّﻞ ُمﺨﺘﻠف أﺷﻜال االنزﻋاج ﻳُﻤﻜن أن ﺗظ َﻬ َﺮ
طبيﻌي .ﻳجبُ أن نـُﺤذركﻢ أنـّﻪ ،مﻬﻤا ﻳ ُﻜ ْن مقدار انزﻋاجﻜﻢ ،ﻳجبُ أن
ﻋندهﻢ ،ك ّﻞ ذلك
ّ
ﺗـُﺜاﺑﺮوا ﻋﻠى الﻤجيء هنا ِلﺘـُﺘاﺑﻌوا الدّ
روس ،ك ّﻞ أﻋﺮاضﻜﻢ سﺘﺨﺘﻔي حالﻤا ﺗدﺧﻠون
َ

شيﺮ إليﻬا ،رغﻢ أنـﻜﻢ
ﻗاﻋة الدّرس ،ولن ﺗﻜونوا ُم ّ
ﻷي ﺧﻄﺮ .هناك نقﻄة نـ ُ ُ
ﻌﺮضين ّ
ﺗـُﺤسّون ﺑ ُﻤﻌانا ٍة ﺷدﻳد ٍة كﻤا لو ُكنﺘﻢ مﺮضى ،أرجو أن ﺗـُواصﻠوا الﻤجيء إلى هنا،
ّ
إن ال ّ
شﺮع صﻌب الﻤنال .الﻠـّﺤظة الﺘي ﺗﺘﻌذﺑون فيﻬا أكﺜﺮ هي ﺑالﺘـّﺤدﻳد النـّقﻄة الﺘي
ﻳﺘﺤوّ ُل فيﻬا ال ّ
شيء إلى نقيﻀﻪ ،ك ّﻞ جسﻤﻜﻢ سيُﻄﻬ ُّﺮ وﻳجبُ أن ﻳُﻄﻬ َّﺮ ﺗﻤا ًما .جذور
نﺘﺮ َكﻪُ
الﻤﺮض ﻗد ﺗ ّﻢ اسﺘـئﺼالﻬا ،لﻢ ﻳﻌُ ْد لﻜﻢ سوى ﻗﻠيﻞ من الﺘشي اﻷسود ﻳجبُ أن ُ
ﻳﺘالﺷى ،ذلك ِلنـُﺤﻤّـﻠﻜﻢ ﺑﻌض ال ّ
ﺗﻤﺮون ﺑبﻌض الﻌذاب ،من
ﺼﻌوﺑات ونجﻌﻠﻜﻢ
ّ
ال ُﻤسﺘﺤيﻞ أالّ ﺗﺘﺤ ّﻤـﻠوا ﺷيئًا.
في ُمجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ،ومن أجﻞ ال ّ
ت وﺧالفا ٍ
شﻬﺮة والﻜسب ،من أجﻞ صﺮاﻋا ٍ
ت
مع اآلﺧﺮﻳن ،أنﺘﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون اﻷك َﻞ جيّدًا وال النـّو َم جيّدًا ،ك ّﻞ جسﻤﻜﻢ ﻗد أه ِﻠكَ من
آﺧﺮّ ،
فإن ﻋظامﻜﻢ
ّ
جﺮاء هذا إلى حدّ ٍ ال ﻳُﻌقﻞُ ،ﻋندما ﺗﺘ ّﻢ ُمﻌاﻳنة جسﻤﻜﻢ من ﻋالﻢ ٍ َ
أي ردّة فﻌﻞ ٍ ،هذا ليس ُمﻤﻜنـًا،
كﻠـّﻬا سوداء .ﺗﻄﻬيﺮ جسﻢ كﻬذا دُفﻌة واحدة  ،دون ّ
لذلك سﺘﺤدُ ُ
َ
ﻳﻜون لدﻳﻬﻢ إسﻬال وﺗقيّؤ في اآلن
ث ﻋندكﻢ ردّات فﻌﻞ ٍ .البﻌضُ ﻳُﻤﻜن أن
الﻜﺜيﺮ من ال ُﻤﺘﻌﻠـّﻤين من أمﻜن ٍة ُمﺨﺘﻠﻔ ٍة كانوا ﻳقولون لي في
نﻔسﻪ .في الﻤاضي،
ُ
ﺗقارﻳﺮ ﺗجارﺑﻬﻢ وﺗﺄمّالﺗﻬﻢ" :أﻳّﻬا الﻤﻌﻠـّﻢ ،في طﺮﻳق الﻌودة إلى منزلي ﻋند نﻬاﻳة
ُ
ﺑﺤﺜت ﺑاسﺘﻤﺮار وطوال الﻄـّﺮﻳق ،ﻋن دَورات الﻤياﻩ ،إلى حدّ وُ صولي إلى
الدّرس،
ﻀا ﻳجبُ أن ﺗـُﻄﻬ َّﺮ .ﻳﺤدُ ُ
ث ّ
البيتّ ".
ﻷن اﻷحشا َء هي أﻳ ً
أن أناسًا ﻳﻐﻔـ ُ َ
ون وﻳسﺘيقظون
حالﻤا أنﻬي ُمﺤاضﺮﺗيِ .ل َﻢ هذا ؟ ّ
ﻷن لدﻳﻬﻢ أمﺮا ً
ضا في الدّماغ ،وﻳجبُ أن ﺗـ ُ َﻌدّ َل من
أجﻠﻬﻢ .و ُهﻢ لن ﻳسﺘﻄيﻌوا ﺗﺤ ّﻤـﻞ هذا الﺘـّﻌدﻳﻞ و ُهﻢ في حالة وﻋي ٍ ،لذلك ﻳجبُ
ّ
ولﻜن ﺑﻌﻀﻬﻢ لدﻳﻬﻢ حاسّة سﻤع
إدﺧالﻬﻢ في حالة ﺗﺨدﻳﺮ ٍ ،هﻢ ال ﻳﻌﺮفون ذلك.
سﻠيﻤةٍُ ،هﻢ ﻳنامون نو ًما ﻋﻤيقـًا ،ولﻜنـّﻬﻢ ﻗد سﻤﻌوا ك ّﻞ ﺷيءٍ  ،دون إفالت كﻠﻤةٍ.
ومنذ ذلك الﺤين ،ﻳﻌودُ ذلك ال ّ
شﺨصُ ُمﻤﺘﻠئـًا ﺑالﺤيوﻳّة ،ولن ﻳشﻌ َُﺮ ﺑالنـّﻌاس وإن لﻢ
سوّ ى ،ك ّﻞ جسﻤ ُﻜﻢ ﻳجبُ
ﻳنﻢ ِل ُﻤدّة ﻳوْ ميْن .كﻠـّﻬا حاالت ُمﺨﺘﻠﻔة ،ك ّﻞ ﺷيءٍ ﻳجبُ أن ﻳُ َ
أن ﻳُﻄﻬ َّﺮ ﺑﺼﻔ ٍة ُكﻠـّيةٍ.
ﺑالنـّسبة لﻠناس الذﻳن ﻳد ُﺧﻠون حقـّا في مﻤارسة الﻔالون دافا ،إن ُكنﺘﻢ ﺗسﺘﻄيﻌون
ُمﻔارﻗة روح ﺗﻌﻠـّقﻜﻢ ،سوف ﺗﻜو ُن لﻜﻢ ردّات فﻌﻞ ٍ منذ اآلن .ﺑينﻤا أولئك الذﻳن ال
ﻳﺘﺮكوا جانبًا روح ﺗﻌﻠـ ّقﻬﻢ ،رغﻢ ادّﻋاءاﺗﻬﻢ ﺑﺄنﻬﻢ ﻗد انﻔﺼﻠوا ﻋنﻬا،
ﻳسﺘﻄيﻌون أن ُ
في الﺤقيقة هﻢ ال ﻳسﺘﻄيﻌون ذلك ،إذن فسيﻜو ُن من ال ّ
ﺼﻌب ﻋﻠيﻬﻢ النجاح .هناك
أﻳ ً
ﻀا ﻗسﻢ سيﻔﻬﻤون الحقـًا ما أﻋﻠـّﻤﻪ في الدّرس ،فيﻤا ﺑﻌدُ ،سيُﻔارﻗون روح
ﺗﻌﻠـّقﻬﻢ ،وﺗـُﻄـَﻬـ ّ ُﺮ أجسامﻬ ُﻢ ،آﺧﺮون سيﻜونون ُمﺮﺗاحين جدّا وﺧﻔيﻔي الجسﻢ ،أمّا
هﻢ سيﻜونون ﻗد ﺑدؤوا فقط في مﺮحﻠة إزالة اﻷمﺮاض واإلحساس ﺑالﻌذاب .في ك ّﻞ
دور ٍة ﺗﻜوﻳنيّةٍ ،هناك دائﻤـًا أﺷﺨاص ُمﺘﺄ ّﺧﺮون من هذا النـّوع ﺑسبب ﻗدرﺗﻬﻢ
ال ّ
سﺘﻤﺮون ﺑﻬا ،هي
ﻀﻌيﻔة ﻋﻠى االسﺘيﻌاب ،وﺗبَﻌـًا لذلك ،مﻬﻤا ﺗ ُﻜ ْن الﺤالة الﺘي
ّ
طبيﻌيّة جدا .أثناء دوراﺗي الﺘﻜوﻳنيّة الﻤنظﻤة في مﻜان آﺧﺮ ،حدث أن ﺷﻌ َُﺮ البﻌضُ
ﺑﺤال ٍة سيّئ ٍة جدّا ،وﺗﻬالﻜوا ﻋﻠىالﻜﺮاسي وأﺑوْ ا مﻐادرة الﻤﻜان ،كانوا ﻳنﺘظﺮون أن
َ
َ
أنز َل من الﻤن ّ
اجﺘياز امﺘﺤان كﻬذا ،فال ﺗزا ُل
ﺗسﺘﻄيﻌون
ﺼة ﻷﻋالجﻬﻢ ،إن ُكنﺘﻢ ال

هناك امﺘﺤانات ُكبﺮى ﺗنﺘظﺮكﻢ في ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ال ُﻤقبـِﻠيْن ،إن كان هذا ﻳبدو
ل ُﻜﻢ ُمسﺘﺤيﻞ االجﺘياز ،فﻜيف سﺘﺘﻌﻬّدون وﺗـُﻤارسون ؟ أال ﺗسﺘﻄيﻌون اجﺘياز أمﺮ
َ
مﺮة ثانية ً ﻷﻋالجﻜﻢ،
ﺑسيط كﻬذا ؟ كﻠـّﻜﻢ ﺗسﺘﻄيﻌون
اجﺘيازﻩُ .إذن ،ال ﺗبﺤﺜوا ﻋنـّي ّ
مﺮة ﺗذ ُكﺮون فيﻬا كﻠﻤة "مﺮض"
وﺑقﻄع النـّظﺮ ﻋن ك ّﻞ ﺷيءٍ  ،أنا ال أداوي ،ك ّﻞ ّ
أحس ﺑالنـّﻔور.
ّ
إنﻪ من ال ّ
ﺼﻌب حقـّا ﺗﺨﻠيص اإلنسان ،في ك ّﻞ دور ٍة ﺗﻜوﻳنيّةٍ ،هناك دائ ًﻤا  % 5أو
 % 10من الناس ال ﻳﺘو ّ
صـﻠون إلى ال ُﻤﺘاﺑﻌة .إنﻪ من ال ُﻤسﺘﺤيﻞ أن ﻳﺤﺼُـ َﻞ ك ّﻞ
الناس ﻋﻠى الﻄﺮﻳق ،حﺘـّى ﺑالنـّسبة ﻷولئك الذﻳن ﻳُﺜاﺑﺮون ﻋﻠى مﻤارسة الﺘـّﻤارﻳن،
ﻳجبُ أن نﺮى أﻳ ً
ﻀا ما إذا ُكـنﺘﻢ أم ال ﻗادرﻳن ﻋﻠى اﺗـّﺨاذ ﻗﺮار الﺘﻌﻬّد ،من ال ُﻤسﺘﺤيﻞ
أن ﻳن َج َح ك ّﻞ الناس في أن ﻳﻜونوا ﺑوذا .ﺑالنـّسبة ﻷولئك الذﻳن ﻳﺘﻌﻬّدون حقـّا الدّافـا،
ـظﻬﺮ لدﻳﻬﻢ نﻔس الﺤاالت وسﺘجﻌﻠﻬﻢ ﻳﺤﺼُـﻠون ﻋﻠى ك ّﻞ ما
ﻗﺮاءة هذا الﻜﺘاب سﺘـ ُ ُ
ﻳجبُ أن ﻳﺤﺼُـﻠوا ﻋﻠيﻪ.

الﻤﺤاضﺮة الﺜالﺜة
ﺮﻳدي
أﻋﺘبﺮ كﻞ الﺘالميذ ُم
ُ
ّ
ﺮﻳدي ،ﺑﻤا فيﻬﻢ أولئك الذﻳن
أﻋﺘبﺮ ك ّﻞ الﺘالميذ ُم
هﻞ ﺗدرون ما الذي أفﻌﻠﻪ ؟ أنا
ُ
ّ
ﻳدرسون ﺑ ُﻤـﻔﺮدهﻢ وﻳسﺘﻄيﻌون الﺘﻌ ّﻬد والﻤﻤارسة حقـّا .أنا أﺑﻠـّﻐﻜﻢ طﺮﻳقة
الﻤﻤارسة نﺤو الﻤسﺘوﻳات الﻌالية ،وإن أنا لﻢ أﺗو ّل أمﺮكﻢ ﺑﻬذا الشﻜﻞ ،فﻠن ﻳسﺘقي َﻢ
أي ﺷيءٍ  .نﺤن
ُ
اﻷمﺮُّ  .وإالّ فﻬذا ﻳﻌني أنني ال أﺗﺤ ّﻤـﻞ الﻤسؤوليّة وأنـني أفﻌﻞ ّ
نـُﻌﻄيﻜﻢ أﺷياء جﻤّة ً ونﻜشفُ لﻜﻢ ﻗوانين جﻤّة ً ال ﻳجبُ أن ﻳﻌﺮفﻬا الناس الﻌادﻳّون،
أنا أدﻋوكﻢ إلى هذا ال ّ
كبيﺮا من اﻷﺷياء.
شﺮع اﻷكبﺮ ،وأﻋﻄيﻜﻢ زﻳادة ًﻋﻠى ذلك ﻋددًا ً
لقد ﺗ ّﻢ ﺗﻄﻬيﺮ جسدكﻢ ،وفي ك ّﻞ الﺤاالت ما أفﻌﻠﻪ ُمﺮﺗبط ﺑﻤسائﻞ أﺧﺮى ،لذلك من
ال ُﻤسﺘﺤيﻞ ﻋﻠى اإلطالق أالّ
ﺮﻳدي .ليس من الﻤسﻤوح أن ﻳﺘ ّﻢ كشف ذلك
أﻋﺘبﺮ ُكﻢ ُم
َ
ّ
ّ
ولﻜن هناك نقﻄة ﺗسﺘﺤ ّ
ق
ﻋادي.
الﻜ ّﻢ من أسﺮار السّﻤاء ﺑﻜ ّﻞ ﺑساط ٍة إلنسان
ّ
الﺘوضيـحّ :
إن الﻌﺼﺮ ﻗد ﺗﻐيّﺮ ،نﺤ ُن لﻢ نﻌُ ْد نﺘـّبـ ُع الﻄـّقوس الﺘي ﺗﺘﻤﺜـّـﻞ في السّجود
س في اﻷدﻳان ،ال جدوى
ﻤار ُ
واالنﺤناء ،الﻄـّقوس من هذا النـّوع ،مﺜﻞ ﺗﻠك الﺘي ﺗـ ُ َ
ُ
نﺤن ال نـُﻤارسﻬا .ما الﻔائدة في أن ﺗس ُجدَ لﻠ ُﻤﻌﻠـّﻢ وﺗنﺤني أمامﻪ ،إن
منﻬا ،لذلك
ﺗﺘﺼﺮف من جدﻳ ٍد كالسّاﺑق ،وكﻤا ّ
ُكنتَ  ،ﻋندما ﺗﺨﺮ ُ
ﻳﻌن لك ،ﺑين الناس الﻌادﻳّين،
ج،
ّ
ﺗﻔﻌ ُﻞ ما ﺗـُﺮﻳدُ أن ﺗﻔﻌﻠﻪُ ،وﺗـُﺨاص ُﻢ وﺗـُﺼار ُ
ع لﻜي ﺗداف َع ﻋن سُﻤﻌﺘكَ ومﺼﻠﺤﺘكَ  .ما
النـ ّﻔ ُع من ذلك ؟ رﺑّﻤا حﺘـّى أنـك سﺘﺮف ُع راﻳﺘي ُمﻔسدًا سُﻤﻌة ال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ.
ﻳﺨص ال ّ
ّ
الﺤقيقي ،ما ﻳﻬ ّﻢ هو ﺗﻌﻬّد ﻗﻠبﻜﻢ ،وليس سواﻩُ .طالﻤا أنـﻜﻢ
شيولين
فيﻤا
ّ
ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗﺘﻌﻬّدوا انﻔسﻜﻢ وﺗـُـﺘاﺑﻌوا الﺘﻌﻬّد ﺑجدّﻳ ٍة وثباتٍ ،فسنﻌﺘبﺮكﻢ ُمﺮﻳدﻳن
وسنقود ﺧـُﻄاكﻢ ،إن لﻢ نـُﻌامﻠﻜﻢ ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ،فﻠن ﻳسﺘقي َﻢ اﻷمﺮ .ولﻜن ﺑالنـّسبة
لبﻌض اﻷﺷﺨاص ،من الﻤﻤﻜن أنـّﻬﻢ ال ﻳسﺘﻄيﻌون اﻋﺘبار أنﻔسﻬﻢ مﻤارسين
حقيقيّين ؛ ّ
إن هذا ُمسﺘﺤيﻞ ﺑالنـّسبة لبﻌض اﻷﺷﺨاص .ومع ذلك ،كﺜيﺮ من الناس
ﻳسﺘﻄيﻌون حقـّا مواصﻠة ﺗﻌﻬّد أنﻔسﻬﻢ والﻤﻤارسة .ﻳﻜﻔي أن ﺗـُواصﻠوا ﺗﻌﻬّد
اﻋﺘباركﻢ ُمﺮﻳدﻳن.
أنﻔسﻜﻢ ،لﻜي ﻳﺘسنـّى لنا
ُ
هﻞ سيﺘ ّﻢ اﻋﺘباركﻢ ُمﺮﻳدﻳن لﻠﻔالون دافا فقط ﻋبﺮ مﻤارس ٍة ﻳوميّ ٍة لﻤجﻤوﻋ ٍة من
الﺘـّﻤارﻳن ؟ هذا ليس أكيدًاّ .
ﻷن ال ّ
الﺤقيقي ﻳجبُ أن ﻳﺨﻀ َع لﻤقياس السين
شيولين
ّ
سينغ الﻤﻄﻠوب ،وﻳجبُ أن ﺗﺮفﻌوا السين سينغ .هذا هو حقـّا ال ّ
شيولين .إن
ﺗـُﻤارسوا الﺘـّﻤارﻳن فقط دون رفع السين سينغ ،وإن لﻢ ﺗ ُﻜ ْن لدﻳﻜﻢ الﻄاﻗة القوﻳّة
ﻋ ُﻢ ك ّﻞ ﺷيءٍ  ،فال ﻳُﻤﻜن حﺘـّى أن نﺘﺤدّ َث ﻋن "ﺷيولين" ،وال ﻳُﻤﻜن أﻳ ً
ﻀا أن
الﺘي ﺗـ َ ْد َ

نﻌﺘبﺮكﻢ ُمﺮﻳدي الﻔالون دافا .إن اسﺘﻤﺮرﺗﻢ في البقاء هﻜذا ،وكنﺘﻢ ال
وﺗﺘﺼﺮفون
ﺗسﺘجيبون ِلشﺮوط مدرسﺘنا الﻔالون دافا ،وال ﺗﺮفﻌون السين سينغ،
ّ
فﺮﺑّﻤا
وسط الناس الﻌادﻳّين كﻤا ﻳبدو لﻜﻢ ،فﺤﺘـّى وإن كنﺘﻢ ﺗـُﻤارسون الﺘـّﻤارﻳنُ ،
جﺮكﻢ
سﺘﻌﺘﺮضﻜﻢ مشاكﻞ أﺧﺮى ،رﺑّﻤا حﺘـّى أنﻜﻢ سﺘﺘـّﻬﻤون مﻤارسة الﻔالون دافا ِﺑ ّ
ﺗﺘﺼﺮفوا حقـّا وفق
إلى االنﺤﺮاف ،ك ّﻞ هذا مﻤﻜن جدّا حُدوثﻪ .لذلك ﻳجبُ ﻋﻠيﻜﻢ أن
ّ
مقياس السين سينغ الذي نـُﻄالِبُ ﺑﻪ ،هﻜذا ﺗﻜونون مﻤارسين حقيقيّين .لقد ﺗﺤدّ ُ
ثت
إليﻜﻢ ﺑوضوح ٍ ،إذن ال ﺗﺄﺗوا في طﻠبي ِلﺘقوموا ﺑﻤﺮاسﻢ الﺘـّـقدﻳس لﻠﻤﻌﻠـّﻢ ،ﻳﻜﻔي أن
ﺮﻳدي .أجسام ال ّ
ّ
شﺮع "فاﺷن" الﺘي
ﺑﺤق ،وسوف أﻋامﻠﻜﻢ ك ُﻤ
ﺗﺘﻌﻬّدوا أنﻔسﻜﻢ
ّ
ﺗﺘبﻌُـني هي كﺜيﺮة إلى درجة أنـّﻬا ال ﺗـُﻌَدّ وال ﺗـُﺤﺼى ،فﻤا ﺑالك ﺑﻬؤالء الﺘالميذ،
أكبﺮ ،أنا ﻗادر ﻋﻠى االﻋﺘناء ﺑﻬﻢ.
حﺘـّى ولو كانوا ﺑﺄﻋداد َ

طﺮﻳقة مدرسة ﺑوذا والبوذﻳّة
ّ
إن طﺮﻳقة مدرسة ﺑوذا ليست الدّﻳانة البوذﻳّة ،في هذا ال ّ
ﺼدد ،أنا أجزم ﺑوضوح ؛
في الواﻗع ،طﺮﻳقة مدرسة "داوُ و "Dao ،هي أﻳ ً
ﻀا ليست الدّﻳانة الﻄاوﻳّة .البﻌض
منـّا ﻳﺨﻠﻄون دائ ًﻤا ﺑين هذﻩ الﻤﻔاهيﻢ .هناك أﺷﺨاص هﻢ ُرهبان في الﻤﻌبد ،وهناك
َ
أحسن من
آﺧﺮون هﻢ ﺑوذﻳّون الﻳيﻜيّون ؛ هﻢ ﻳظنون أنﻬﻢ ﻳﻌﺮفون الدّﻳانة البوذﻳّة
ﻳﺘورﻋون ﻋن نشﺮ أﺷياء من هذﻩ الدّﻳانة ﺑين ﺗالميذنا .ﻳجبُ أن
غيﺮهﻢ ،لذلك هﻢ ال
ّ
أﻗو َل لﻜﻢ أالّ
ﺗﺘﺼﺮفوا هﻜذاّ ،
ﻷن هذﻩ أﺷياء ﺗنﺘﻤي إلى ُمﺨﺘﻠف أﺑواب ال ّ
شﺮع .الدّﻳانة
ّ
الدﻳني ،ﺑينﻤا نﺤ ُن ،نﺤ ُن نـُبﻠـّغ جُزءًا من ﺷيولين مدرسﺘنا دون ﺷﻜﻞ
لﻬا ﺷﻜﻠﻬا
ّ
دﻳني ،إالّ لﻠﺘالميذ الذﻳن ﻳُﻤارسون الﻔالون دافا في الﻤﻌبد ،وﺗبﻌًا لذلك ،نﺤن ال ننﺘﻤي
ّ
إلى الدّﻳانة البوذﻳّة في فﺘﺮة نﻬاﻳة ال ّ
شﺮع.
ّ
إن ﺷﺮع الدّﻳانة البوذﻳّة ال ﻳُﻤﺜـ ّـﻞ سوى جُزء صﻐيﺮ من ﺷﺮع ﺑوذا ،هناك أﻳ ً
ﻀا كﺜيﺮ
من ال ّ
شﺮائع ال ُﻜبﺮى ،الﻌالية والﻌﻤيقة ،هناك ﺑاإلضافة إلى ذلك ﺷﺮائع ُمﺨﺘﻠﻔة في
ك ّﻞ مسﺘوى .لقد ﻗال ساكياموني ّ
أن ال ّ
شيولين لﻪ  84.000فامان (مدرسة ،ﺑاب
ﺷﺮع) .الدّﻳانة البوذﻳّة ال ﺗﻀ ّﻢ سوى ﻗﻠيﻞ منﻬا ،مدرسة ﺗيان ﺗاي ،مدرسة هواﻳان،
مدرسة الدهاﻳانا (مدرسة "ﺗشان ،)"Zen ،اﻷرض النـقيّة ،الﻤدرسة الباطنيّة
(الﺘانﺘﺮﻳزم)ّ ...
إن هذا ﺑﻌيد ك ّﻞ البُﻌد ﻋن أن ﻳُﻤﺜــ ّ َﻞ حﺘـّى ﻋددًا ضئيالً منﻬا ! لذلك ال
ﺗسﺘﻄيـ ُع الدّﻳانة البوذﻳّة أن ﺗﺤﺘوي ك ّﻞ ﺷﺮع ﺑوذا ،إنـّﻬا ليست سوى جُزء صﻐيﺮ
من ﺷﺮع ﺑوذا  .مدرسﺘنا الﻔالون دافا هي أﻳ ً
ﻀا واحدة من الـ  84.000فامان ،وال
ﻋالﻗة لﻬا مع الدّﻳانة البوذﻳّة اﻷولى وال حﺘـّى مع الدّﻳانة البوذﻳّة في فﺘﺮة نﻬاﻳة
ال ّ
شﺮع ،وال مع الدّﻳانات الﺤاليّة.
لقد أنشﺄ ساكياموني الدّﻳانة البوذﻳّة منذ ألﻔين وﺧﻤسﻤائة سن ٍة في الﻬند القدﻳﻤة .في
ذلك الﻌﺼﺮ ،ﺑﻌد ﻳقظﺘﻪ وإطالق القونق لدﻳﻪ ،ﺗذ ّكﺮ ما ﺗﻌﻬّدﻩ ومارسﻪ من ﻗب ُﻞ،

وﺑﻠـّﻐﻪ ﺑﻐاﻳة منح الﺨالص لإلنسان .رغﻢ آالف وآالف ُكﺘب الﺘـّﻌاليﻢ ال ُﻤنبﺜقة من هذا
الﻔامان ،فﻔي الﺤقيقة ليس هناك سوى ثالث كﻠﻤاتٍّ ،
إن ﺧا ّ
صية مدرسﺘﻪ هي:
"دجي ،دﻳنق ،هوي ؛ " ."Jie, ding, huiدجي" ّ
ﻳﺘجﺮد
الﺘجﺮد) هي أن
(الزهد،
ّ
ّ
اإلنسان من جﻤيـع رغبات النـّاس الﻌادﻳّين ؛ ﻳﻌني أن ﺗـُﻔارﻗوا السّﻌي وراء
مﺼالﺤﻜﻢ ،وأن ﺗقﻄﻌوا الوﺷائج مع ك ّﻞ ماهو دُ
نيوي ،الخ .وﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ﻳُﺼبح
ّ
ﻗﻠب الﻤﺮء فارغـًا ،وﻳُﺼبح ال ﻳُﻔ ّﻜﺮ ﺑشيءٍ  ،وهﻜذا ﻳﺼ ُﻞ إلى حالة "دﻳنق" (حالة
الﺘـﺄمّﻞ الﻌﻤيق والسّﻜينة)ّ ،
إن اﻷمﺮان ﻳﺘﻜامالن .وﺑﻌد ﺑﻠوغ حالة "دﻳنق" ،ﻳجبُ
ﻋﻠى الﻤﺮء أن ﻳﺘـّﺨذ وضﻌيّة الجﻠوس ِليﺘﻌﻬّد ﺑﺤ ّ
ق وﺑﻔﻀﻞ ﻗوّ ة حالة "دﻳنق"
ﻳﺘﻌﻬّد نﺤو اﻷﻋﻠى ،إنـّﻪ جزء ال ّ
الﺤقيقي في هذا الﻔامان .ال ﻳﺘﺤدّثون ﻋن
شيولين
ّ
حﺮكاتٍ ،وال ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺤوﻳﻞ "البنﺘي" (الجسد في ُمﺨﺘﻠف الﻌوالﻢ) .هنا ال ﻳﺘ ّﻢ سوى
ﺗﻌﻬّد القونق ،وهذا اﻷﺧيﺮ هو الذي ﻳُﺤدّد الدّرجة ،وهذا ﻳﻌني ّ
أن الﻤﺮء ﻳﻜﺘﻔي ﺑﺘﻌﻬّد
ومﻤارسة طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة والنـّﻔسيّة ،وال ﻳﺘﻌﻬّد الجسد وال مجال أﻳ ً
ﻀا لﻠﺤدﻳث ﻋن
ﺗﺤوﻳﻞ القونق .وفي نﻔس الوﻗت ،ﻳُقوّ ي الﻤﺮ ُء حالة "دﻳنق" ،ﻳﺘﻌذب أثناء الﺘـﺄ ّمـﻞ،
ﻳﻤﺤو دﻳونﻪ (الﻜارما) في وضﻌيّة الجﻠوس" .هوي" (الﺤﻜﻤة) ﺗﻌني ّ
أن اإلنسان
ﻳﺼ ُﻞ إلى اليقظة ،هو اآلن ﻳﺘﻤﺘـّع ﺑذكاء كبيﺮ وحﻜﻤة كبيﺮة .لقد رأى حقيقة الﻜون،
لقد رأى ال ّ
الﺤقيقي لﻜ ّﻞ ﻋالﻢ من ﻋوالﻢ الﻜون ،ﻗدراﺗﻪ اإللﻬيّة ﺗﺘجﻠـّى كامﻠة ً.
شـﻜﻞ
ّ
"فﺘح" الﺤﻜﻤة و"فﺘح" اليقظة ﻳُسﻤّى أﻳضً َّا "فﺘح" القونق.
في الﻔﺘﺮة الﺘي أسّس فيﻬا ساكياموني هذا الﻔامان ،كانت هناك في الﻬند ثﻤانية
أدﻳان ﺗـ ُ َبﻠـّغ ُ في نﻔس الوﻗت .كان هناك دﻳن ُمﺘﺮسّخ ﺑﻌُﻤق ﻳُسﻤّى "البﺮاهﻤانيّة".
وﻗد ﻋﺮف ساكياموني في حياﺗﻪ صﺮاﻋات اﻳدﻳولوجيّة مع اﻷدﻳان اﻷﺧﺮى .وﺑﻤا ّ
أن
شﺮﻳﻌة الﺤقـّةّ ،
ما ﺑﻠـّﻐﻪ ساكياموني كان ال ّ
فإن ﺷﺮﻳﻌة ﺑوذا الﺘي كان ﻳُبﻠـّﻐﻬا أﺧذت
ﺗﻜﺘسبُ الﻤزﻳد من القوّ ة واالزدهار .وفي ال ُﻤقاﺑﻞ ،أﺧذت اﻷدﻳان اﻷﺧﺮى ﺗذوي ﺷيئـًا
فشيئـًا ،وحﺘـ ّى البﺮاهﻤانيّة ال ُﻤـﺘﺮسّﺨة ﺑﻌُﻤق أصبﺤت آﺧذة ً في االندثار .ولﻜن ﺑﻌد
ﺗزدهﺮ من جدﻳدٍ ،وﺧا ّ
صة البﺮاهﻤانيّة،
نيﺮفانا ساكياموني ،أﺧذت اﻷدﻳان اﻷﺧﺮى
ُ
ﺗزدهﺮ من جدﻳدٍ .والدّﻳانة البوذﻳّة ،ماذا حﺼﻞ لﻬا ؟ كان هناك ُرهبان ﺗ ّﻢ
أﺧذت
ُ
ّ
ولﻜن ُمسﺘوﻳاﺗﻬﻢ
إطالق القونق لدﻳﻬﻢ ووصﻠوا إلى اليقظة في ُمﺨﺘﻠف ال ُﻤسﺘوﻳات،
كانت ُمﺘدنـّية نسبيّا .لقد وصﻞ ساكياموني إلى درجة ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا ،ﻋدد كبيﺮ من
الﺮهبان لﻢ ﻳﺼﻠوا إلى ﺗﻠك الدّرجة.
ّ
ّ
إن ﺷﺮﻳﻌة ﺑوذا ﺗﺘجﻠـّى ﺑﻄﺮق ُمﺨﺘﻠﻔة في ُمﺨﺘﻠف الدّرجات ،ولﻜن كﻠـّﻤا كان
أﻗﺮب إلى الﺤقيقة ،وكﻠـّﻤا كان الﻤسﺘوى ُمﺘدنـّيـًا كﻠـّﻤا
الﻤسﺘوى ﻋاليًا كﻠـّﻤا كان
َ
فالﺮهبان الذﻳن أطﻠقوا طاﻗﺘﻬﻢ (القونق) ووصﻠوا إلى اليقظة
اﺑﺘﻌدَ ﻋن الﺤقيقة .إذن ّ
سﺘوى ُم ّ
ﺘدن ٍ ،فسّﺮوا ما ﻗالﻪ ساكياموني ُمسﺘﻌﻤﻠين صُور الﻜون الﺘي
في ُم
ً
ﺷاهدوها والوضﻌيّة الﺘي ﻋاﺷوها والقانون الذي رأوْ ﻩُ في ُمسﺘوﻳاﺗﻬﻢ .هذا ﻳﻌني ّ
أن
الﺮهبان فسّﺮوا ال ّ
شﺮع الذي ﺗﺤدّث ﻋنﻪ ساكياموني ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة أو ﺗﻠك.
ﺑﻌض ّ
رهبان آﺧﺮون نشﺮوا ما فﻬﻤوﻩ ُهﻢ ﻋﻠى أنـّﻪ كﻠﻤات ﺑوذا ﻋوض أن ﻳقولوا لﻠنـّاس

ُ
سﻪُ
ﺑﺤيث ّ
ُﻌﺮفُ  ،لﻢ ﻳﻌُد
كﻠﻤات ﺑوذا اﻷصﻠيّة ؛
ﺑالﻤﺮة ذاك نﻔ ُ
ّ
أن ﺷﺮع ﺑوذا أصبح ال ﻳ َ
الذي ﺑﻠـّﻐﻪ ساكياموني ،وفي نﻬاﻳة اﻷمﺮ اﺧﺘﻔى ﺷﺮع ﺑوذا الذي ﻳنﺘﻤي لﻠدّﻳانة
البوذﻳّة من الﻬندّ .
إن هذﻩ ل ِﻌبﺮة ﺑالﻐة في الﺘـّارﻳـخ ،لذلك لﻢ ﺗوجد فيﻤا ﺑﻌدُ دﻳانة
مﺮاتٍ،
ﺑوذﻳّة في الﻬند .ﻗبﻞ اﺧﺘﻔاءها ،كانت الدﻳانة البوذﻳّة ،والﺘي ﺗ ّﻢ ﺗنقيﺤُﻬا ﻋدّة ّ
ﻗد امﺘ ّ
ﺼت أﺷياء من البﺮاهﻤانيّة ،وأصبﺤت الدّﻳانة الﻤوجودة حاليّا الﺘي ﺗـُسﻤّى
الدّﻳانة الﻬندوسيّة .ﻋوض ﺗقدﻳس ﺑوذا ،ﺗقدّس هذﻩ الدّﻳانة أﺷياء أﺧﺮى ،وهي
أﻳﻀـًا ال ﺗﻌﺘقدُ في ساكياموني ،نﻌﻢ ،ﺗﻠك هي الوضﻌيّة.
ﻀي فﺘﺮ ٍة
أثناء ﺗﻄوّ ر الدّﻳانة البوذﻳّة ،وﻗﻌت هناك إصالحات ُكبﺮى ﻋدﻳدة .ﺑﻌد ُم ّ
ﻗﺼيﺮ ٍة من رحيﻞ ساكياموني ﻋن هذا الﻌالﻢ ،أنشﺄ ﺑﻌض الناس "الدّﻳانة البوذﻳّة
ُﻠوي
ذات الﻌﺮﺑة الﻜبيﺮة" (الﻤاهاﻳاناِ )Mahayâna ،طبقـ ًا لﺘﻌاليﻢ الﻤسﺘوى الﻌ ّ
الﺘي ﻗالﻬا ساكياموني .كانوا ﻳﻌﺘبﺮون ّ
أن ال ّ
شﺮع الذي دﻋا إليﻪ ساكياموني ﻋامّة
سﻪُ وﻳبﻠـُغ َ مﺮﺗبة
النـّاس كان ُمو ّجﻬًا إلى النـّاس الﻌادﻳّينِ ،لﻜي ﻳُﺨﻠـ ّ َ
ص اإلنسان نﻔ َ
ثﻤﺮة "أرهات( "Arhat ،لووهان )Luohan ،وأنـّﻪ ال ﻳﺘﻀﻤّن ﺧالص جﻤيـع
سﻤّوْ ها "الدّﻳانة البوذﻳّة ذات الﻌﺮﺑة ال ّ
ﺼﻐيﺮة"
الﻜائنات ،لذلك
َ
(الﻬيناﻳانا .)Hinayâna ،رهبان ﺑﻠدان جنوب ﺷﺮق آسيا احﺘﻔظوا ﺑالﻄـّﺮﻳقة
اﻷولى لشيولين زمن ساكياموني ،في ُرﺑوع الـ"هان" ،كانت ﺗـُسﻤّى الدّﻳانة البوذﻳّة
ذات الﻌﺮﺑة ال ّ
اﻷمور ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ،هﻢ ﻳﻌﺘبﺮون
ﺼﻐيﺮة .طبﻌًا هﻢ أنﻔسﻬﻢ ال َﻳ َﺮوْ ن
َ
اﻷمﺮ هﻜذا ،لقد ورثوا ﺑاﻷساس
ورثوا ﺗقاليد ساكياموني اﻷصﻠيّة .في الﺤقيقة
ُ
أنـّﻬﻢ ِ
طﺮﻳقة ﺷيولين ﻋﺼﺮ ﺑوذا.
ﺑﻌد إدﺧالﻬا إلى ال ّ
اسﺘقﺮت هذﻩ الﻤاهاﻳانا ال ُﻤنقـّﺤة لدﻳنا ،إنـّﻬا الدّﻳانة البوذﻳّة
ﺼين،
ّ
ال ُﻤنﺘشﺮة في ال ّ
ﻌﺮفُ ﺑالﻤقارنة مع الدّﻳانة البوذﻳّة ِلزمن
ﺼين اليوم .إنـّﻬا ﺑالﻔﻌﻞ ال ﺗـ ُ َ
ساكياموني .ك ّﻞ ﺷيءٍ ﺗﻐي َّﺮ فيﻬا ،من نوﻋيّة الﻠـّباس وُ صوالً إلى حالة اليَـقظة
شيولينّ .
ﺑﺮمّـﺘﻬا وإلى مسار ال ّ
إن الدّﻳانة البوذﻳّة اﻷولى لﻢ ﺗ ُﻜن ﺗـُﻌﻄي ﺷﻌائﺮ الوالء
ُ
ّ
كبيﺮا من البوذا
والﺘـّـقدﻳس سوى لساكياموني ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺷيﺨﻬا ال ُﻤؤسّس،
ولﻜن ﻋددًا ً
والبودهيساﺗﻔا الﻜبار ﻗد ظﻬﺮ في الدّﻳانة البوذﻳة الﺤاليّة ،هذﻩ اﻷﺧيﺮة ﺗـُؤمن
ﺑـ"ﺑوذا ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا" ﻋدﻳدﻳن .لقد أصبﺤت دﻳانة ً ﺑوذﻳّة ً ُمﺘﻌدّدة البوذا .ول ْـنذ ُكﺮ مﺜاالً:
ﺑوذا"أميﺘاﺑﻬا "Amitabha،؛ ﺑوذا"ﺑﻬاﻳشاﻳاﻗورو "Bhaishayaguru ،؛ "
شﻤس ال ُﻜبﺮى" ؛ الخ .هناك أﻳ ً
ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا ال ّ
ﻀا كﺜيﺮ من البودهيساﺗﻔا ال ِﻜبار .وهﻜذا
ّ
فإن الدّﻳانة البوذﻳّة ُمﺨﺘﻠﻔة ﺗﻤا ًما ﻋن ﺗﻠك الﺘي أنشﺄها ساكياموني في ﻋﻬدﻩ.
أثناء هذﻩ الﻔﺘﺮة ،وﻗﻌت مجﻤوﻋة من اإلصالحات ،ﻗامت الـ"ﺑودهيساﺗﻔا لونقشو"
(ﺑوسا ناﻗارجونا )Nâgârjuna ،ﺑﺘبﻠيـغ طﺮﻳقة ﺷيولين ﺑاطنيّةٍ ،وﺗنقـﻠت هذﻩ
ﺮورا ﺑﺄفﻐانسﺘان ،ودﺧﻠت في إﻗﻠيﻤنا
اﻷﺧيﺮة من الﻬند،
ُم ً
ﺘﺼ َﻞ في النـّﻬاﻳة إلى ُرﺑوع الﻬان .كان ذلك ﺑالﺘـّﺤدﻳد
"سيندجيانغِ "xinjiang ،ل ِ
ونظﺮا ّ
ﻷن
س ّﻤيَ ْت "ﺑاطنيّة ﺗانق" (ﺗانق ﺗانﺘﺮﻳزم).
في زمن "ﺗانق ،"Tang ،لذلك ُ
ً

ﺼين ُمﺘﺄثﺮة ﺑالﻜونﻔوﺷيوسيّةّ ،
ال ّ
فإن مﻔﻬومﻬا لألﺧالق ﻳﺨﺘﻠفُ ﻋن البﻠدان اﻷﺧﺮى.
ﺑﻤا ّ
أن طﺮﻳقة ال ّ
شيولين هذﻩ في الﻤدرسة الباطنيّة ﺗﺤﺘوي ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد ال ُﻤشﺘﺮك ﺑين
الﺮجﻞ والﻤﺮأة ،فإنـّﻪ لﻢ ﻳ ُﻜن ُمﻤﻜنـًا أن ﻳقبﻠﻬا ُمجﺘﻤع ذلك الﻌﺼﺮ ،لذلك أثناء فﺘﺮة
ّ
حُﻜﻢ "هوﻳشانق "Huichang ،ﻋند الﺘانق ،وﻗع إلﻐاؤها ﺑالﺘزا ُمن مع القﻀاء
ﻋﻠى البوذﻳّة ،وهﻜذا اﺧﺘﻔت ﺑاطنيّة ﺗانق من ُرﺑوع الﻬان ﻋندنا .ﻳُوجد حاليّا في
الياﺑان طﺮﻳقة ﺗـُدﻋى "الباطنيّة ال ّ
شﺮﻗيّة" ،لقد ﺗﻌﻠـّﻤوها من ال ّ
ﺼين في ﺗﻠك الﺤقبة،
الﺮأس) .حسب الﻤدرسة
ولﻜنﻬا لﻢ ﺗ ُﻤ ّﺮ ﺑـ"ﻗواندﻳنق" (سﻜب الﻄاﻗة ﻋبﺮ ﻗﻤّة ّ
الباطنيّة ،اكﺘساب طﺮﻳق ٍة من طﺮق الﻤدرسة الباطنيّة دون ﻗواندﻳنق هو ﻋبارة ﻋن
سﺮﻗ ٍة لﻠ ّ
باﺷﺮا وحقيقيّا .هناك فﺮع آﺧﺮ من هذﻩ الﻤﻤارسة
شﺮع ،والﻳُﻌﺘبَ ُﺮ ذلك نقالً ُم ً
ﻋبَ َﺮ طﺮﻳقﻪُ من الﻬند والنـّيبال وُ صوالً إلى الﺘيبت ،ﻳُسﻤّى "الباطنيّة الﺘـّـيبﺘـيّة"،
َ
وهو ﻳُ َبﻠـّـ ُغ إلى ﻳومنا هذا .كانت هذﻩ إذن لﻤﺤة ً ﻋامّة ًﻋن الدّﻳانة البوذﻳّة ،ﻗد
ﺼت مﺮاحﻞ ﺗﻄوّ رها ونـُﻤوّ ها .أثناء ﺗﻜوّ ن الدّﻳانة البوذﻳّة ك ُﻜ ّﻞ ٍ ،ظﻬﺮت أﻳ ً
ل ّﺨ ُ
ﻀا
مدرسة الدّهاﻳانا الﺘي أسّسﻬا ﺑودّهيدارما ،مدرسة اﻷرض النـقيّة ،مدرسة هواﻳان،
الخ .و ُكـﻠـّﻬا ﺗﺄسّست ﺑاالﻋﺘﻤاد ﻋﻠى الﻔﻬﻢ لﺘﻌاليﻢ ساكياموني حسب درجة الوﻋي،
وهي أﻳﻀـًا ﺗنﺘﻤي إلى الدّﻳانة البوذﻳّة ال ُﻤنقـ ّﺤة .هناك ﻗﺮاﺑة ﻋشﺮة فامان في الدّﻳانة
البوذﻳّة ،وﻗد أﺧذت ﺷﻜﻞ الدّﻳن ،إذن فﻬي كﻠـّﻬا ﺗنﺘﻤي إلى الدّﻳانة البوذﻳّة.
ﻗﺮننا هذا ﺷﻬدَ ظﻬور أدﻳان ،ال فقط في ﻗﺮننا ،ﺑﻞ أﻳ ً
س َب ْ
قت ،في
ﻀا في القﺮون الﺘي َ
ك ّﻞ أنﺤاء الﻌالﻢ ،ﺷﻬـِدَ النـّاس ظﻬور ﻋدﻳد اﻷدﻳان الجدﻳدة ،وأغﻠبُﻬا ُمزﻳّﻔة.
ال ُﻤـﺘيقظون الﻜبار الذﻳن ﻳجﻠبون الﺨالص لﻠنـّاس ﻳﻤﻠﻜون ك ّﻞ منﻬﻢ مﻤﻠﻜﺘﻪ السّﻤاوﻳّة
صة (جنـّﺘﻪ) :ساكياموني ،أميﺘاﺑﻬا ،ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا ال ّ
الﺨا ّ
شﻤس ال ُﻜبﺮى،الخ .هؤالء البوذا
الﺘاﺗﻬاﻗاﺗا ﻳﺤﻤﻠون مﻌﻬﻢ الﺨالص لإلنسان ،وك ّﻞ منﻬﻢ ﻳﺘﺮأس ﻋالﻤـًا ُمﻌيّنـًا .في
مجﺮﺗنا ،هناك أكﺜﺮ من مائة ﻋالﻢ مﺜﻠﻬا ،مدرسﺘنا الﻔالون دافا لﻬا أﻳ ً
ﻀا ﻋالﻢ (جنـّة)
ّ
الﻔالون.
َ
اإلنسان الذي ﺗـُﺮﻳد ﺗﺨﻠيﺼﻪُ ؟ إنـّﻬا ال
أمّا ﺑالنـّسبة لﻠـﻔامان ال ُﻤزﻳّﻔة ،فﺄﻳن ﺗﺤﻤ ُﻞ
ﺗسﺘﻄيـ ُع ﺗﺨﻠيص اإلنسانّ ،
إن ما ﺗدﻋو إليﻪ ليس ال ّ
شﺮع  .طبﻌـًا ﺑالنـّسبة لﻠـّذﻳن
أسّسوا دﻳاناتٍ ،في البداﻳة ،هﻢ لﻢ ﻳﻜونوا ﻳُﺮﻳدون أن ﻳُﺼبﺤوا ﺷياطين ﻳُﻌﺮﻗﻠون
الدّﻳن الﺤ ّ
ق .وﻋندما ﺗﻤّت ﻳقظﺘﻬﻢ ،وﺗ ّﻢ إطالق القونق لدﻳﻬﻢ في ُمسﺘوﻳات ُمُّ ﺧﺘﻠﻔة،
رأوْ ا ﻋددًا ﻗﻠيالً من القوانين ،ولﻜنـّﻬﻢ كانوا ﺑﻌيدﻳن ك ّﻞ البُﻌد ﻋن ال ُﻤﺘيقظ الذي
ﺑﻤقدورﻩ أن ﻳﻤن َح الﺨالص لﻠنـّاس ،لقد كانوا في مسﺘوى أدنى ﺑﻜﺜيﺮ .لقد اطـّﻠﻌوا
ﻋﻠى ﺑﻌض الﺤقائق وأدركوا ّ
أن ﺑﻌض أمور الناس الﻌادﻳّين هي ﺑاطﻠة ،وﻗد ﻋﻠـّﻤوا
أﻳ ً
ﻀا الناس القيام ﺑالﺨيﺮ ؛ هﻢ كذلك لﻢ ﻳﻜونوا ُمﻌارضين لألدﻳان في البداﻳة .وفي
نﻬاﻳة اﻷمﺮ ،آمن النـّاس ﺑﻬﻢ واﻋﺘقدوا ّ
أن ما ﻳقولونﻪ صﺤيـح ،ث ّﻢ زاد اﻋﺘقادهﻢ
فيﻬﻢ ﺷيئًا فشيئًا ،حﺘـّى صاروا في النـّﻬاﻳة ﻳُقدّسونﻬﻢ ولﻢ ﻳﻌودوا ﻳﻌﺘقدون في
الدّﻳن .فظﻬﺮت روح ﺗﻌﻠـّقﻬﻢ ﺑال ّ
شﻬﺮة والﻜسب ،فﺄطﻠقوا ﻋﻠى أنﻔسﻬﻢ ألقاﺑًا كﻤا
ﺼبوا دﻳانة ً جدﻳدة ً .أنا أﻗول لﻜﻢ جﻤيﻌًا ّ
ﻳشاؤون ،ث ّﻢ منذ ذلك الﺤين ،ن ّ
أن هذا ﻳنﺘﻤي

إلى الدّﻳانة ال ّ
شيﻄانيّة ،حﺘـّى وإن لﻢ ﻳ ُﻜ ْن هذا ﻳُﻠﺤ ُ
ضﺮرا ﺑاإلنسان ،فﻬي ﺗبقى ﻋﻠى
ق
ً
ك ّﻞ حال دﻳانة ً ﺷيﻄانيّة ً ،هذا ﻳُزﻋز ُ
ّ
الﺤق الذي ﻳسﺘﻄيـ ُع أن
ع اإلﻳﻤان ﺑالدّﻳن
ﻳُﺨﻠـّص النـّاس ،أمّا ُهﻢ فال ﻳسﺘﻄيﻌون ذلك ُمﻄﻠقـًا .طيﻠة مسار ﺗﻄوّ رها ،سبّبت هذﻩ
اﻷدﻳان اﻷذى ﺧﻔية ً .في هذﻩ الﻔﺘﺮة اﻷﺧيﺮة ،كﺜيﺮ من اﻷﺷياء ال ُﻤﻤاثﻠة ﻗد انﺘشﺮت
في ﺑﻠدنا ال ّ
ﺼين ،مﺜالً الﻤدرسة الﻤدﻋوّ ة ﺑـ"ﻗوانيين "Guanyin ،هي واحدة
منﻬا .الجﻤيـع ﻳجبُ أن ﻳنﺘبﻬوا جيّدًا ،ﻳُقال أنـّﻪ ﻳُوجد أكﺜﺮ من  2000في أحد ﺑﻠدان
آسيا الشﺮﻗيّة ،في ﺑُﻠدان جنوب ﺷﺮق آسيا وفي ﺑﻠدان أﺧﺮى غﺮﺑيّة ،ﻳُﺼدّق النـّاس
س فيﻪ ﻋبادة ال ّ
جﻬﺮا .ك ّﻞ هذﻩ اﻷﺷياء هي
شيﻄان
ً
ار ُ
أي ﺷيءٍ  ،ﺑﻞ هناك ﺑﻠد ﺗـُﻤ َ
ّ
شﺮع  .فﺘﺮة نﻬاﻳة ال ّ
ﺷياطين ظﻬﺮت في فﺘﺮة نﻬاﻳة ال ّ
شﺮع ال ﺗﺨـ ُ ّ
ص الدّﻳانة البوذﻳّة
فﺤسبُ  ،ﺑﻞ أﻳ ً
الﺮفيﻌة جدّا وسُقوطﻬا إلى أسﻔﻞ.
ﻀا فساد كﺜيﺮ من الﻌوالﻢ الﻌﻠوﻳّة ّ
شﺮع ال ﺗﻌني نﻬاﻳة ﺷﺮع الدّﻳانة البوذﻳّة فﺤسبُ  ،ﺑﻞ أﻳ ً
ﻀا غياب ال ّ
نﻬاﻳة ال ّ
شﺮع ﻋن
اإلنساني.
ﻗﻠب اإلنسان ،القﻠب الذي ﻳُﺤافظ ﻋﻠى اﻷﺧالق في ال ُﻤجﺘﻤع
ّ

ﻳجب أن ﻳﻜون ِصﺮفــًا
الشيولين
ُ
نﺤ ُن نقول ّ
أن ال ّ
َ
ﻳﻜون ِصﺮْ فـًا ،ال ﻳﻬ ّﻢ كيف ﺗﺘﻌﻬّدون ،ولﻜن ﻳُﻤنـ َ ُع
شيولين ﻳجبُ أن
أن ﺗﺘﻌﻬّدوا كﻤا ﺷئﺘﻢ مازجين أﺷياء أﺧﺮى .هناك ﺑوذﻳّون الﻳيﻜيّون ،ﻳﺘﻌﻬّدون
ﻋناصﺮ الدّﻳانة البوذﻳّة ،وﻳﺘﻌﻬّدون أﻳ ً
ﻀا أﺷياء مدرسﺘنا الﻔالون دافا .ها أنذا أﻗول
لﻜﻢ ،لن ﺗﺤﺼﻠوا ﻋﻠى ﺷيءٍ في النـّﻬاﻳة ،ال أحد سيُﻌﻄيﻜﻢ ﺷيئًا .رغﻢ أنـنا ننﺘﻤي
كﻠـ ّـنا إلى مدرسة ﺑوذا ،فاﻷمﺮ ﻳﺘﻌﻠـّق هنا ﺑ ُﻤشﻜﻞ سين سينغ وأﻳ ً
ﻀا ﺑﻤسﺄلة اﺗـّباع
مدرس ٍة واحد ٍة .أنﺘﻢ ليس لدﻳﻜﻢ سوى جسﻢ واحدٍ ،إذن فجسﻤﻜﻢ سيﺘﻌﻬّد طاﻗة أﻳّة
ُ
وصﻠـُﻜﻢ
مدرسة ؟ كيف سيﺘ ّﻢ ﺗﺤوﻳﻠﻬا من أجﻠﻜﻢ ؟ سوف ﺗذهبون
حيث ﺗـ ُ ِ
الﻤدرسة الﺘي ﺗﺘﻌﻬّدونﻬا .لو ﺗﺘﻌﻬّدون وفق طﺮﻳقة اﻷرض النـقيّة فسوف ﺗذهبون
إلى ﻋالﻢ البوذا أميﺘاﺑﻬا :السّﻌادة الﻜامﻠة ؛ لو ﺗﺘﻌﻬّدون وفق طﺮﻳقة البوذا
ﺑاﻳشﻬاﻳاﻗورو ،فسوف ﺗذهبون إلى ﻋالﻢ الالّزورد (الﻤاﻳوليﻜا) .هذا ﻋﻠى اﻷﻗ ّﻞ ما
ﻳُقال في الدّﻳانة ،ﻳُقال "ﺑو آر فامان( "Bu er famen ،ما من ﺑاﺑيْن
لﻠ ّ
شﺮع).
نﺤن هنا نﺘﺤدّث ﻋن مﻤارسة القونق ،في الواﻗعّ ،
إن الﻤسﺄلة هي الﻤسار الﻜامﻞ
لﺘﺤوّ ل القونق وفق الﻔامان الذي ﺗﻤّت ُمﻤارسﺘﻪ .أﻳن ﺗـُﺮﻳدون الذهاب ؟ لو
أي ﺷيءٍ  .ال ﻳجب ﺧﻠط مﻤارسة
ﺗﻀﻌون ك ّﻞ ﻗدم ﻋﻠى مﺮكبٍ ُﻤ
ٍ
ﺨﺘﻠف فﻠن ﺗﺼﻠوا إلى ّ
القونق مع ﺷيولين ﺑوذا في الﻤﻌبد ،وليس ذلك فﺤسبُ  ،ﺑﻞ أﻳ ً
ﻀا ال ﻳجبُ الﺨﻠط
طﺮق ال ّ
شيولين أو ُمﺨﺘﻠف مدارس الﺘشيﻜونق أو ُمﺨﺘﻠف اﻷدﻳان.
ﺑين ُمﺨﺘﻠف ُ
حﺘـّى داﺧﻞ نﻔس الدّﻳن ،ال ﻳجبُ الﺨﻠط ﺑين ُمﺨﺘﻠف الﻔامان ،ﻳجبُ أن ﺗﺨﺘاروا منﻬا
واحدة ً فقط لﺘﺘﻌﻬّدوا أنﻔسﻜﻢ .أنﺘﻢ ﺗﺘﻌﻬّدون داﺧﻞ اﻷرض النـقيّة ،إذن

فﻬي اﻷرض النـقيّة ؛ أنﺘﻢ ﺗﺘﻌﻬّدون داﺧﻞ الﻤدرسة الباطنيّة ،إذن فﻬي الﻤدرسة
الباطنيّة ؛ أنﺘﻢ ﺗﺘﻌﻬّدون داﺧﻞ مدرسة دهاﻳانا إذن فﻬي مدرسة دهاﻳانا .لو
ﺨﺘﻠف ،وﺗﺘﻌﻬّدون في اآلن نﻔسﻪ هذﻩ وﺗﻠكَ  ،لن
ب ُم
ٍ
ﺗﻀﻌون ك ّﻞ ﻗدم ﻋﻠى مﺮك ٍ
ﺗﺤﺼُﻠوا ﻋﻠى ﺷيءٍ  .ﻳﻌني أنﻪ حﺘـّى في الدّﻳانة البوذﻳّة ،ﻳد ُ
ﻋون إلى "ﺑو آر
فامان" ؛ وليس مسﻤوحًا الﺨﻠط ﺑينﻬﻤا أثناء الﺘﻌﻬّد .الدّﻳانة البوذﻳّة هي أﻳ ً
ﻀا
مﻤارسة ﻗونق ،هي أﻳ ً
ﻀا ﺷيولين ،نـُشوء طاﻗﺘﻬا ونﻤوّ ها ﻳسيﺮان في
ﺧﻄـ ّ ٍ ُمواز ٍلﻤسار ﺗﻌﻬّدها ومﻤارسﺘﻬا والﺘﺤوّ ل ال ُﻤبﺮمج من ﻗِـ َبـﻞ مدرسﺘﻬا
ﻀا مسار ﺗﺤوّ ل لﻠقونق ،إنـّﻪ أﻳ ً
صة .في ﻋوالﻢ أﺧﺮى ،هناك أﻳ ً
الﺨا ّ
ﻀا مسار ُمﻌقـّد
إلى أﻗﺼى درجةٍ ،غامض ودﻗيق ،وﻳُﻤنـ َ ُع ﻋﻠى ال ّ
شﺨص إضافة أﺷياء أﺧﺮى إليﻪ
كﻤا ﻳُﺮﻳد لﻠﺘﻌﻬّد.
ﺑﻌض البوذﻳّين الالّﻳيـﻜيّيـن ،ﻋندما ﻳسﻤﻌون أنـنا نـُﻤارس طﺮﻳقة ً ﺗنﺘﻤي إلى
مدرسة ﺑوذا ،ﻳدفﻌون في الﺤال ﺗالميذنا لﻠذهاب إلى الﻤﻌبد الﻋﺘناق الدّﻳانة البوذﻳّة.
ها أنذا أﻗول لﻜﻢ ،ال أحد من ﺗالميذنا الﺤاضﺮﻳن هﻬُـنا ،ال أحد ﻳجبُ أن ﻳﻔﻌ َﻞ ذلك.
أنﺘﻢ ﺗـُﻌﺮﻗﻠون ﺷﺮﻋنا اﻷكبﺮ "الدافـا" ،وأﻳﻀا ً ﻗواﻋد الدّﻳانة البوذﻳّة ،وفي نﻔس
الوﻗت الذي ﺗـُدﺧﻠون فيﻪ االضﻄﺮاب ﻋﻠى الﺘـّالميذ ،ﺗقودونﻬﻢ إلى حيث ال ﻳنالون
إن اﻷمﺮ ال ﻳسﺘقي ُﻢ هﻜذاّ .
ﺷيئـ ًاّ ،
إن ال ّ
َ
ﻳﻜون
شيولين مسﺄلة جدّﻳة ،وﻳنبﻐي ﻗﻄﻌـًا أن
ِصﺮفـًا .هذا الجُزء الذي نـُبﻠـّﻐﻪ ﺑين الناس الﻌادﻳّين ،رغﻢ كونﻪ ليس دﻳنـًا ،إالّ ّ
أن لﻪ
غاﻳة ﺷيولين ُمﻤاثﻠة ،نـُﺮﻳد كﻠـ ّـنا الوصول إلى إطالق القونق واليَقظة ،نـُﺮﻳد
الوصول إلى ﺗﺤقـّق القونق والسّﻌادة الﺘامّة.
ُ
لقد ﻗال ساكياموني أنـّﻪ في فﺘﺮة نﻬاﻳة ال ّ
سيﻜون من ال ّ
كﺜيﺮا حﺘـّى
ﺼﻌب
شﺮع،
ً
ﺑالنـّسبة ِل ُﺮهبان الﻤﻌبد أن ﻳُنقذوا أنﻔسﻬﻢ ،فﻀالً ﻋن البوذﻳّين الالﻳيـﻜيّيـن الذﻳن ال
ّ
ﻳﺘﻜﻠـّف أحد ﻋناء االهﺘﻤام ﺑﻬﻢ .أنﺘﻢ اﻋﺘﺮفﺘﻢ ﺑﻬذا ال ّ
ولﻜن هذا
شﺨص أو ذاك ك ُﻤﻌﻠـّﻢ،
الﻤدﻋوّ "الﻤﻌﻠـّﻢ" هو أﻳ ً
أي
ﻀا مﻤارس ،إن كان ال ﻳﺘﻌﻬّد حقـّا ،فﻬذا ليس لدﻳﻪ ّ
القﻠبّ .
إن االﻋﺘناق هو
ﻳذهب إلى فوق دون أن ﻳﺘﻌﻬّد هذا
ﻗيﻤةٍ .ال أحد ﻳُﻤﻜنﻪ أن
َ
َ
ﻋادة في ُمﺤيط النـّاس الﻌادﻳّين ،ﺑﻌد هذا االﻋﺘناق ،هﻞ سﺘﻜون فﺮدًا من أفﺮاد
مدرسة ﺑوذا ؟ هﻞ سيﻌﺘني ﺑك ﺑوذا ؟ كالّ ولو ﺗﻀﺮبُ اﻷرض ﺑجبﻬﺘك ك ّﻞ ﻳوم إلى
البﺨور ﻗبﻀة ً ﺑﻌد ﻗبﻀة ٍ ،هذا لن ﻳﺼﻠـ ُ َح لشيء ٍ ،ال ّ
ﻳنزف الدّم ،وﺗﺤﺮ ُ
شيء
ق
َ
أن ِ
ﺑﺤق .في فﺘﺮة نﻬاﻳة ال ّ
ّ
شﺮع ،ﻗد حﺼﻠت ﺗﻐيّﺮات
الوحيد ال ُﻤجدي هو أن ﺗﺘﻌ ّﻬدَ ﻗﻠبك
ُكبﺮى في الﻜون ،حﺘـ ّى أماكن الﻌبادة أصبﺤت سيّئة ولﻢ ﺗﻌُد كالسّاﺑق ،النـّاس
الﺮهبان) ﻳﻌﺮفون أﻳ ً
ﻀا هذﻩ
الﻤُزوّ دون ﺑقدرات وﺧوارق القونق (ﺑﻤا فيﻬﻢ ّ
الوضﻌيّة .حاليّا في الﻌالﻢ ،أنا هو الوحيد الذي ﻳُبﻠـّغ ال ّ
ُ
شﺮع الﺤ ّ
فﻌﻠت
ق لﻠﻌﻤوم ،لقد
ُ
أﺷﺮﻋت ﺑاﺑـًا واسﻌًا في فﺘﺮة نﻬاﻳة
ﺷيئـًا لﻢ ﻳس ِب ْق لﻪ مﺜيﻞ ،وزﻳادة ًﻋﻠى ذلك،
ال ّ
شﺮع هذﻩ .في الواﻗع ،ال ﻳﺤﺼﻞ مﺜﻞ هذا اﻷمﺮ حﺘـّى ك ّﻞ ألف سنةٍ ،ﺑﻞ حﺘـّى ك ّﻞ
ّ
ولﻜن القدرة ﻋﻠى ﺑﻠوغ الﺨالص أم ال ،أي القدرة ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد أم
ﻋشﺮة آالف سنةٍ،
ال ،هذا ﻳﺘوﻗف ﻋﻠيﻜﻢ أنﺘﻢ ،ما أﻗولﻪ هو حقيقة كون ٍ ﺷاسع ٍ.

لدي النـيّة أن أجبﺮكﻢ ﻋﻠى ﺗﻌﻠـّﻢ الﻔالون دافا ،ما أﻗولﻪ هو حقيقة .إن
أنا ليست ّ
أردﺗﻢ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،ﻳجبُ أن ﺗقوموا ﺑﻬﻤا ﺑﻄﺮﻳق ٍة ِصﺮفةٍ ،وإالّ فﻠن ﺗسﺘﻄيﻌو
ﻋﻠىاإلطالق الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .طبﻌًا ،إن كنﺘﻢ ال ﺗـُﺮﻳدون الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،لن
نﻬﺘ ّﻢ ﺑﻜﻢ من جدﻳدٍ ،ال ّ
شﺮع الﻤدﻋوّ إليﻪ هو لﻠﻤﻤارسين الﺤقيقيّين ،لذلك ﻳنبﻐي ﻋﻠى
ﻋـا ِصﺮْ فــًا ،وأن ال ﻳ ُ
الﻤﺮء حﺘ ًﻤا أن ﻳﺘـّبﻌﻪ اﺗـّبا ً
جﺮد أفﻜار مﻤارسا ٍ
ت
ﻀ ّﻢ إليﻪ حﺘـّى ُم ّ
فﻜﺮي في
أﺧﺮى .أنا هنا ال أﺗﺤدّث ﻋن النـّشاط
أي نشاطٍ
ّ
الﻔﻜﺮي ،ليس هناك ّ
ّ
مدرسﺘنا الﻔالون دافا ،ال ﺗـُﻀيﻔوا إذن أﺷياء ﺗنﺘﻤي إلى النـّشاط
الﻔﻜﺮي .ﻳجبُ
ّ
وُ جوﺑًا مﻄﻠقـًا االنﺘباﻩ إلى هذﻩ النـّقﻄة .في ال ّ
فﻜﺮي،
ﺼﻤيﻢ ،ليس هناك نشاط
ّ
الﻤدرسة البوذﻳّة ﺗﺘﺤدّث ﻋن الﻔﺮاغ والﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﻋن الالّ-ﺷيء.
صﻠـْ ُ
ـت ﺗﻔﻜيﺮي ﺑﺄرﺑﻌة ،ﺧﻤسة ُمﺘيقظين كبار و"داوُ و" ِكبار
في إحدى
الﻤﺮات ،و َ
ّ
مسﺘوى ﻋال إلى أﻗﺼى درجةٍ .ﻋندما أﻗول "ﻋال" فﺄنا أﻗﺼد ُ
ﻋﻠوّ ا ً ال ﻳسﺘﻄيـع
ذوُ و
ً
النـّاس الﻌادﻳّون ﺗﺼوّ رﻩُ .لقد كانوا ﻳُﺮﻳدون مﻌﺮفة ما أف ّﻜﺮ ﺑﻪ في ﻗﻠبي .أنا أﺗﻌﻬّد
وأمارس منذ سنين كﺜيﺮة ،النـّاس ﻳُﺮﻳدون االطـّالع ﻋﻠى ﺗﻔﻜيﺮي ،هذا ﻳسﺘﺤيﻞ ﻋﻠى
ُ
اإلطالق ،وﻗونقننق اآلﺧﺮﻳن ال ﻳُﻤﻜن أﺑدًا أن ﺗـنـْﻔذ َ إليﻪ .ال أحد ﻳسﺘﻄيـع أن
ﻳﻌﺮفني ،وال أن ﻳﻌﻠ َﻢ ماذا أف ّﻜﺮ ،ال ُﻤﺘيقظون الﻜبار كانوا ﻳُﺮﻳدون أن ﻳﻌﺮفوا نشاط
جسﺮا واصالً مع أفﻜاري ِل ُﻤدّ ٍة ُمﻌيّنةٍ .هذا
أفﻜاري ،لذلك ،وﺑ ُﻤوافقـﺘي ،أﻗاموا
ً
الﺮاﺑط ،ﺗﺤﻤّﻠﺘﻪ ﺑشيءٍ من الﻌناء ،ال ﻳﻬ ّﻢ أﻳن ﻳق ُع ﻋﻠوّ درجﺘي ،إن ﻳ ُﻜن أﻋﻠى منﻬﻢ
ّ
فنظﺮا ﻷنني ﺑين النـ ّاس الﻌادﻳّينّ ،
فإن ﺗﻔﻜيﺮي ﻳﻌﻤ ُﻞ ﺑنيّ ٍة وﺑقﺼدٍ ،وهو
أو أدنى،
ً
أي سﻜين ٍة في
من ُح الﺨالص لﻠنـّاس ،ﻗﻠبي ﻳﻌﻤ ُﻞ من أجﻞ ﺧالص اإلنسانيّة .ولﻜن ّ
ﻗﻠوﺑﻬﻢ ! إنﻬا سﻜينة رهيبة .فﺮد واحد ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠك ال ّ
سـﻜينة ،كان من السّﻬﻞ ﺗﺤ ّﻤـﻠﻪ،
ولﻜن أرﺑﻌة أو ﺧﻤسة أفﺮاد جالسين هناك ،كﻠـّﻬﻢ ساكنون إلى ذلك الﺤدّ ،مﺜﻞ ﺑﺤﺮ
ت لﻢ ﻳﻌُد ﻳُوجد فيﻪ ﺷيء أﺑدًا ...لقد ُك ُ
ميّ ٍ
نت أرﻳد أن أﺷﻌ َُﺮ ﺑﻬﻢ ،ولﻜن لﻢ أسﺘﻄعْ  .وﻗد
ُ
ُ
وﻋشت ﺑذلك اإلحساس .النـّاس الﻌادﻳّون
أحسست فيﻤا ﺑﻌدُ ﺑقﻠق ٍفي ﻗﻠبي لﻤدّة أﻳّام
ال ﻳسﺘﻄيﻌون ﺗﺨيّـﻞ هذا اإلحساس وال الشﻌور ﺑﻪ ،لقد كان ذلك الالّ -فﻌﻞ والﻔﺮاغ
الﺘـّامّـيْن.
في الﻤسﺘوى الﻌالي جدّا لﻠ ّ
أي حﺮكيّة فﻜﺮﻳّة ،ﻷنﻜﻢ ﻗد اكﺘسبﺘـُﻢ
شيولين ،ليس هناك ّ
القاﻋدة ﻋندما ُكنﺘﻢ في مسﺘوى النـّاس الﻌادﻳّين ،مجﻤوﻋة اﻷسُس ﻗد وُ ِض ْ
ﻌت كﻠـّﻬا.
ال ّ
شيولين في الﻤسﺘوى الﻌالي ،وﺑﺼﻔ ٍة ﺧا ّ
آلي ،إنـّﻪ ﺷيولين
ص ٍة في طﺮﻳقﺘـنا ،هو ّ
آلي ﺗﻤا ًما .ليس ﻋﻠيﻜﻢ سوى رفع طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة ،وسوف ﻳنﻤو القونق
ّ
ﺑﺄي حﺮكةٍ .حﺮكاﺗنا ﺗﺼﻠح ِلﺘقوﻳة هذﻩ
لدﻳﻜﻢ ،لسﺘﻢ في حاج ٍة حﺘـّى إلى القيام ّ
ﺑالﻤﺮة أثناء مﻤارسة الﺘﺄمّﻞ الﻌﻤيق ؟ إنﻪ حقـّا الالّ-
نﺘﺤﺮك
اﻷنظﻤة اآلليّة ،لﻤاذا ال
ّ
ّ
فﻌﻞ .لقد رأﻳﺘﻢ ّ
أن الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﺗﺘﺤدّث ﻋن هذﻩ الﺘــّقـنية أو ﺗﻠك ،ﻋن ﺗد ّﺧـﻞ

الﺘـّﻔﻜيﺮ الذي ﻳُوجّﻪ الﻤﻤارسة .أنا أﻗول لﻜﻢ ّ
أن الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﻋندما ﺗﺨﺮ ُ
ج من
الﻔﻜﺮي.
مسﺘوى الﺘشي ،ك ّﻞ ذلك ال ﻳﻌود لﻪ وُ جود ،وال ﻳﻌود هناك حدﻳث ﻋن الﻌﻤﻞ
ّ
لذلك أولئك الذﻳن مارسوا طﺮق ﺗشيﻜونق أﺧﺮى ال ﻳسﺘﻄيﻌون الﺘﺨﻠـّي ﻋن الﺘـنـﻔس
الﻔﻜﺮي ،الخ .أنا أﻋﻠـّﻤﻬﻢ أﺷياء في مسﺘوى الجامﻌة ﺑينﻤا هﻢ ال ﻳزالون
والﻌﻤﻞ
ّ
ﻳسﺄلونني ﻋن أمور في مسﺘوى الﻤدرسة االﺑﺘدائيّة ،كيف ﻳﺘ ّﻢ نقﻞ الﺘشي ،كيف
الﻔﻜﺮي ..،لقد ﺗﻌوّ دوا فيﻤا ﻗب ُﻞ ﻋﻠى هذﻩ الﻄﺮﻳقة ،إنـّﻬﻢ ﻳظنـّون ّ
أن
ﻳﻌﻤ ُﻞ النـّشاط
ّ
الﺘشيﻜونق هو هﻜذا ،في الواﻗع ،هو ليس كذلك.

ﻗدرة القونق وﻗوّ ة القونق "ﻗونق لي ﻳو ﻗونقننقGongneng ،
"yu gongli
لدﻳنا الﻜﺜيﺮ من الﻤﻤارسين الذﻳن ال ﻳﻌﺮفون ج ّيدًا ألﻔاظ الﺘشيﻜونق ،البﻌض ﺑاﻗون
إلى اآلن في حيﺮ ٍة من أمﺮهﻢ .إنﻬﻢ ﻳﺄﺧذون "القونقننق( "Gongneng ،ﻗدرة
القونق) ﻋﻠى أنـّﻪ "ﻗونق لي( "Gongli ،ﻗوّ ة القونق) والﻌﻜس ﺑالﻌﻜس .القونق
ّ
الﺨاص
الذي نﻜﺘسبﻪ ﻋبﺮ ﺗﻌﻬّد طبيﻌﺘـنا اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة ﻳﺘﻄاﺑق مع الﻄـّبـع
ﺑالﻜون وﻳُـنا ُل ﻋبﺮ ﺗﺤوّ ل مادّﺗنا البيﻀاء  -دو .إنـّﻪ ﻳُﺤدّد ارﺗﻔاع درجة
الشﺨص ،وﻗوّ ة القونق لدﻳﻪ ،وكذلك مﺮﺗبة الﺜﻤﺮة لدﻳﻪ ؛ إنـّﻪ أه ّﻢ ﻗونق .أثناء
ال ّ
ﻳﻜﺘسب ﺗاﻳي
شيولين ،ماهي الظواهﺮ الﺘي ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘجﻠـّى ؟ ﻳُﻤﻜن لﻠﻤﺮء ان
َ
ﻗونقننق (ﻗدرات ﺧا ّ
صة) ،نﺤن نـُسﻤّيﻬا ﺑبساطة ﻗونقننق (ﻗدرات القونق) .القونق
الذي ﻳﻬدفُ إلى رفع الﻤسﺘوى والذي ذكﺮﺗﻪ منذ ﻗﻠيﻞ ﻳُسﻤّى ﻗونق لي (ﻗوّ ة
القونق) .كﻠـ ّﻤا كان الﻤسﺘوى ﻋاليـًا ،كﻠـّﻤا كان القونق لي ﻗوﻳّا ،وكﻠـّﻤا
كانت ﻗدرات القونق ﻋظيﻤة ً.
ﻗدرات القونق ليست سوى نِﺘاجـًا ﺗﻜﻤيﻠيّا أثناء ال ّ
شيولين ،هي ال ﺗـُﻤﺜﻞ ارﺗﻔاع
الﻤسﺘوى وال ﻗوّ ة القونق لي ﻋند ال ّ
شﺨص ،البﻌض ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻜون لدﻳﻪ الﻜﺜيﺮ
منﻬا ،البﻌض اآلﺧﺮ ﺑﺼﻔ ٍة أﻗ ّﻞ .ث ّﻢ ّ
س َب ﻋبﺮ السّﻌي
إن ﻗدرات القونق ال ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُﻜﺘ َ
ئيسي لﻠ ّ
ُقﺮر اإلنسان حقـّا القيام
الﺮ
شيولين .فقط ﻋندما ﻳ ّ
وراءها وﺑﺼﻔﺘﻬا الﻬدف ّ
ّ
ئيسي لﻠ ّ
ﺑال ّ
شيولين.
الﺮ
شيولين ،ﺗنﻤو ﻗدرات القونق ،والﻳُﻤﻜن أن
نﻌﺘبﺮها الﻬدف ّ
َ
ّ
لﻤاذا ﺗسﻌَوْ ن وراءها ؟ أنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون اسﺘﻌﻤالﻬا ﺑين النـّاس الﻌادﻳّين ،أليس كذلك ؟
ال ﻳُس َﻤ ُح ُمﻄﻠقـًا أن ﺗسﺘﻌﻤﻠوها هﻜذا وسط النـّاس الﻌادﻳّين ،لذلك ،ﺑقدر ما ﺗسﻌَوْ ن
نظﺮا ﻷنـّﻜﻢ ﺗبﺤﺜون ﻋن اكﺘساﺑﻬا ّ
فإن هذا
وراءها ،ﺑقدر ما ﺗـُﺼبـ ُح صﻌبة الﻤنالً .
البﺤث نﻔسﻪ هو روح ﺗﻌﻠـّق ٍ ،وما ﻳجبُ نزﻋﻪ أثناء ال ّ
شيولين هو ﺑالﺘـّﺤدﻳد روح
الﺘﻌﻠـّق.

الﻜﺜيﺮ من النـّاس الذﻳن وصﻠوا إلى حال ٍة ُمﺮﺗﻔﻌ ٍة وﻋﻤيق ٍة من ال ّ
شيولين ليس لدﻳﻬﻢ
ﻗدرات ﻗونق .لقد أغﻠقﻬا الﻤﻌﻠـّﻢ ﻋندهﻢ ،ﺧشية أالّ ﻳسﺘﻄيﻌوا الﺘﺤ ّﻜﻢ في أنﻔسﻬﻢ وأن
ﻳﺮﺗﻜبوا سيّئاتٍ ،لذلك هﻢ ال ﻳسﺘﻄيﻌون اسﺘﻌﻤال ﻗدراﺗﻬﻢ اإللﻬيّة .هذا النـّوع من
نادراّ .
إن ﻗدرات القونق ﺗﺨﻀ ُع إلﺷﺮاف وﻋي اإلنسان .ﻋندما ﻳنام
اﻷﺷﺨاص ليس ً
اإلنسان ،رﺑّﻤا ﻳﻔقد السّيﻄﺮة ﻋﻠى نﻔسﻪ ،وﺑﻌد أن ﻳﺤﻠـ ُ َﻢ حُﻠ ًﻤا ،رﺑّﻤا في الﻐد صباحًا،
نجدُ السّﻤاء واﻷرض ﻗد انقﻠبﺘا ،هذا غيﺮ مسﻤوح ٍ ﺑﻪ .ﺑﻤا ّ
أن الﻤﺮء ﻳﺘﻌﻬّد وﻳُﻤارس
وسط النـّاس الﻌادﻳّين ،فﻌُﻤو ًما ،ال ﻳُس َﻤ ُح لشﺨص ﻳﻤﻠك ﻗدرات ﻗونق كبيﺮة
ّ
ولﻜن هذا ليس ُمﻄﻠقـًا .هناك كﺜيﺮ من النـّاس
ﺑاسﺘﻌﻤالﻬا ،أغﻠبُﻬا ﺗﻜون ُمﻐﻠقة،
ﻳﺘﻌﻬّدون وﻳُﻤارسون جيّدا ً فﻌالً ،هﻢ ﻳسﺘﻄيﻌون الﺘﺤ ّﻜﻢ في أنﻔسﻬﻢ ،فنسﻤ ُح لﻬؤالء
أن ﻳنالوا جزءًا من ﻗدرات القونق .هؤالء النـّاس ،حﺘـّى ولو نﻄﻠـُب منﻬﻢ أن
ﻳسﺘﻌﺮضوا ﻗدراﺗﻬﻢ وﺧوارﻗﻬﻢ ،فﻬُﻢ لن ﻳﻔﻌﻠوا ﻋﻠى اإلطالق ،إنـّﻬﻢ ﻳسﺘﻄيﻌون
الﺘﺤ ّﻜﻢ في أنﻔسﻬﻢ.

الﺘﻌ ّﻬد الﻤﻌﻜوس واسﺘﻌارة القونق "فان ﺷيو ﻳو دجي
ﻗونق"Fan xiu yu jie gong ،
ﺑﻌض النـّاس ال ﻳُﻤارسون الﺘشيﻜونق أو ﺗﻌﻠـّﻤوا فقط ﺑﻌض الﺤﺮكات في دور ٍة
ّ
ﻳقﺘﺼﺮ ﻋﻠى ال ُﻤداواة والﺤﻔاظ ﻋﻠى ال ّ
ﺼﺤّة،
ولﻜن ما ﺗﻌﻠـّﻤوﻩ
ﺗﻜوﻳنيّ ٍة لﻠﺘشيﻜونق،
ُ
شيولين .ﻳﻌني ّ
إنﻪ ليس ال ّ
أن هؤالء النـ ّاس لﻢ ﻳﺘـﻠقـّوْ ا أﺑدًا ﺗﻠقينـًا حقيقيّا ،ولﻜن
ﺑﻐﺘة ً ،في ليﻠ ٍة واحد ٍة ،ﻳﺄﺗيﻬﻢ القونق .سوف نشﺮح من ﻳﺄﺗي هذا النـّوع من القونق،
إنـّﻪ ﻳﺄﺗي في أﺷﻜال ﻋدﻳدة.
إحدى هذﻩ اﻷﺷﻜال ﺗـنﺘﻤي إلى الﺘﻌ ّﻬد الﻤﻌﻜوس "فان ﺷيو" .ما هو الﺘﻌﻬّد
الﻤﻌﻜوس ؟ ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ال ُﻤﺘقدّمين نسبيّا في السّن ﻳُﺮﻳدون الﺘﻌﻬّد
ّ
كﺜيﺮا ولﻢ ﻳﻌُد ﻳُﺨوّ ل لﻬﻢ أن ﻳبدؤوا
ولﻜن الوﻗت صار ُمـﺘﺄﺧـ ّ ًﺮا
والﻤﻤارسة،
ً
شيولين منذ البداﻳة .في فﺘﺮة أوج انﺘشار الﺘشيﻜونق ،أرادوا هﻢ أﻳ ً
ال ّ
ﻀا الﺘﻌﻬّد
والﻤﻤارسة ،لقد كانوا ﻳﻌﻠﻤون أنﻬﻢ ﺑواسﻄة الﺘشيﻜونق ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳنﻔﻌوا
الناس ،وأنﻪ ﻳُﻤﻜنﻬﻢ أﻳ ً
الﺮغبة:
ﻀا أن ﻳﺘﺮﻗــّوْ ا في نﻔس الوﻗت ،لقد كانت لدﻳﻬﻢ ﺗﻠك ّ
الﺘـّﺮﻗــّي ،الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .ولﻜن ،في هذﻩ ال ّ
سـنين اﻷﺧيﺮة من ﺑﺮوز الﺘشيﻜونق،
ﻋﻤ َﻞ ُمﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق كﻠـّﻬﻢ من أجﻞ نشﺮ الﺘشيﻜونق وإكساﺑﻪ ﺷﻌبيّة ً ﺑين الناس،
ِ
ال أحد ﺑﻠـّغ أﺷياء الﻤسﺘوﻳات الﻌﻠوﻳّة حقـّا .حﺘـّى اليوم ،أنا الوحيد الذي أﻗوم ﺑﺘبﻠيـغ
مسﺘوى ﻋال ،وال أحد غيﺮي .ك ّﻞ أولئك الذﻳن ﻳُﻤارسون الﺘﻌﻬّد
حقيقي لﻠﻌامّة ﻋﻠى
ّ
ً
الﻤﻌﻜوس ﻳبﻠﻐون سنـّا ﺗﻔوق الﺨﻤسين سنة ً ،إنـّﻬﻢ أﺷﺨاص ُمـﺘقدّمون في السّن،

مع اسﺘﻌدا ٍد حسن جدّا وﻋناصﺮ طيّبة في أجسامﻬﻢ ،كﻠـّﻬﻢ ﺗقﺮﻳبـًا ﺗالميذ ﻳُﺮادُ
ﺗﻌﻠيﻤﻬﻢ واﺧﺘيارهﻢ لﻠﺘـّـﻠقين .ولﻜن ﺑالنـّسبة لﻬؤالء النـّاس ال ُﻤسنـّين ،اﻷمﺮ ليس
سﻬالً ! أﻳن سيجدون ُمﻌﻠـ ّ ًﻤا ؟ ورغﻢ ذلك ،حالﻤا ﻳُﺮﻳدون الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسةّ ،
فإن
هذﻩ الﻔﻜﺮة الﺘي ﺗﺄﺗيﻬﻢ ﺗش ّع مﺜﻞ الذهب وﺗﺮ ّ
كﺜيﺮا ما
ج ﻋالﻢ االﺗـّجاهات الﻌشﺮ.
ً
ﻳﺘﺤدّث الناس ﻋن طبيﻌة ﺑوذا ،وهذﻩ هي طبيﻌة ﺑوذا ﻗد ظﻬﺮت.
الﻌﻠوي ،ليس الﻬدف من حياة اإلنسان أن ﻳظ ّﻞ في
من وجﻬة نظﺮ الﻤسﺘوى
ّ
وضﻌيّﺘﻪ ﺗﻠكّ .
ﻷن حياة اإلنسان ﻗد وُ ِلدت في فﻀاء الﻜون وهي ﺗﺘﻤاثﻞ مع الﻄـّبع
ﺼبﺮ"ّ ،
الﺨاص ﺑالﻜون "الﺤ ّ
الﺮحﻤة ،ال ّ
ّ
إن طبيﻌﺘﻬا الذاﺗيّة هي الﻄيبة
قّ ،
ّ
ولﻜن ﺗﻜاثﺮ الﺤياﺗات ﻗد ﺧﻠق نو ً
ﻋا من الﻌالﻗة االجﺘﻤاﻋية ؛ وﺗبَﻌًا لذلك،
واإلحسان.
ّ
فإن ﺑﻌض البشﺮ أصبﺤوا أنانيّين فيﻤا ﺑينﻬﻢ وسيّـئين ،فﻠﻢ ﻳﻌودوا ﻳسﺘﻄيﻌون البقاء
في درجة ﻋﻠيّ ٍة جدّا ،فسقﻄوا إلى درجة أﺧﺮى ،وفي هذﻩ الدّرجة أصبﺤوا أسوء من
واسﺘﻤﺮوا ﻳسقﻄون وﻳسقﻄون ،وفي نﻬاﻳة اﻷمﺮ سقﻄوا إلى درجة النـّاس
جدﻳ ٍد
ّ
الﻌادﻳّين ؛ وُ صوالً إلى هذﻩ الدّرجة ،كان من الﻤﻔﺮوض أن ﺗﺘ ّﻢ إﺑادﺗﻬﻢ إﺑادة ً كﻠـيّة ً،
ّ
ﻗﺮروا أن ﻳُﻌﻄوا فﺮصة أﺧﺮى لﻠبشﺮ في
ولﻜن ال ُﻤﺘيقـظين الﻜبار ،من رحﻤﺘﻬﻢّ ،
أكﺜﺮالظﺮوف إﻳال ًما ،وهﻜذا ﺗ ّﻢ ﺧﻠق هذا الﻌالﻢ.
النـّاس الﻤوجودون في ﻋوالﻢ أﺧﺮى ليس لدﻳﻬﻢ جسد حسّي .إنﻬﻢ ﻳسﺘﻄيﻌون أن
ﻳُﺤﻠـّقوا في الﻔﻀاء ،وحﺘـّى أن ﻳﻜبﺮوا أو ﻳﺼﻐﺮواّ .
إن ﻋالﻤنا هذا ﻳُجﻬّـز اإلنسان
ﺑجسدٍ ،الجسد الﺤسّي .مع هذا الجسد ،ال ﻳُﻄي ُ
ق الﻤﺮ َء البﺮد وال الﺤﺮارة وال الﺘـّﻌب
وال الجوعَّ ،
إن وضﻌﻪ غيﺮ ُمﺮﻳـح دائ ًﻤا .أنﺘﻢ ﺗﺘﻌذﺑون ﻋندما ﺗﻤﺮضون ،وﻋند
الوالدة ،وﻋند ال ّ
شيﺨوﺧة ،وﻋند الﻤوت ،نجﻌﻠﻜﻢ ﺗـُسدّدون دﻳونﻜﻢ الﻜارميّة في هذﻩ
الﺮجوعّ ،
إن فﺮصة ً أﺧﺮى ﻗد أﻋﻄيت لﻜﻢ ،لقد
اآلالم ِلنﺮى إن كنﺘﻢ ﻗادرﻳن ﻋﻠى ّ
سقط اإلنسان إذن في ال ّ
ﻀاللة .وﺑﻌد سقوطﻪ هﻬُـنا ،أﻋﻄيت لﻪ هاﺗان الﻌينان لﻤنﻌﻪ
الﺮجوعّ ،
من ُرؤﻳة ﻋوالﻢ أﺧﺮى وال ّ
فإن
شﻜﻞ
الﺤقيقي لﻠﻤادّة .إن كنﺘﻢ ﻗادرﻳن ﻋﻠى ّ
ّ
الﻌذاب اﻷكﺜﺮ مﺮارة ً هو اﻷكﺜﺮ ﻗيﻤة ً .ﺑﻤا أنـّﻪ ﺗـُوجد كﺜيﺮ من ال ّ
ﺼﻌوﺑات وسط
ال ّ
الﺮجوع ﺑﻔﻀﻞ درجة
ﻀاللة ،فﻌندما ﺗﺘﻌﻬّدون أنﻔسﻜﻢ وﺗـُﻤارسون من أجﻞ ّ
الﺮجوع سﺮﻳﻌًا جدّا .لو ﺗـُواصﻠون البقاء سيّـئينّ ،
فإن حياﺗﻜﻢ سيق ُع
الوﻋي ،ﻳﻜون ّ
إفناؤها ؛ لذلك ،ﻳﺮى ال ُﻤﺘيقظون ّ
َ
ﻳﻜون
أن حياة اإلنسان ليس الﻬدف منﻬا أن
إنسانـًا ،ولﻜن ِلجﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌودون إلى اﻷصﻞ وﺗسﺘﺮجﻌون الﺤقيقة اﻷولى .النـّاس
الﻌادﻳّون ال ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳنﺘبﻬوا لﻬذﻩ النـّقﻄة ،النـّاس الﻌادﻳّون وسط الﻤجﺘﻤع
الﻌادي ﻳبقوْ ن ناسًا ﻋادﻳّين ،هﻢ ﻳُﻔ ّﻜﺮون في كيﻔيّة ﺗﺤسين مسﺘواهﻢ
اني
اإلنس ّ
ّ
ي وكيﻔيّة الﻌيش أفﻀﻞ .كﻠـّﻤا ﻋاﺷوا أفﻀﻞ ،كﻠـّﻤا أصبﺤوا أنانيّين أكﺜﺮ ،وكﻠـّﻤا
الﻤادّ ّ
ّ
الﺨاص
الﻤﻠﻜيّة ،وكﻠـّﻤا ساروا في االﺗـّجاﻩ ال ُﻤﻌاكس لﻠﻄبـع
كان لدﻳﻬﻢ حبّ ِ
ﺑالﻜون ،و ُهﻢ إذن ﻳسيﺮون نﺤو الﻔناء.

ّ
إن الﻌﻠوﻳّين ﻳنظﺮون إلى اﻷمﺮ ﺑﻬذﻩ الﻜيﻔيّة ،أنﺘﻢ لدﻳﻜﻢ اإلحساس أنـّﻜﻢ ﺗﺘقدّمون،
ولﻜنـﻜﻢ في الواﻗع ﺗﺘﺮاجﻌون إلى الﺨﻠف .البشﺮﻳّون ﻳظنـّون أنـّﻬﻢ ﻳُﻄوّ رون الﻌﻠﻢ
وﻳُﺤقـّقون ﺗقدّ ًما ،في الﺤقيقة ،هﻢ ال ﻳﺘقدّمون إالّ ﺗ َبﻌًا لقانون الﻜون .ضﻤن
السّﺮمدﻳّين الﺜﻤانية" ،جانق ﻗوالوو "Zhang Guolao ،ﻳﺮكبُ حﻤارﻩ ُمـﺘـّجﻬًا
لﻠﺨﻠف ،ﻗﻠيﻞ من النـّاس ﻳﻌﻠﻤون لﻤاذا .أمّا هو فقد ﺗبيّن لﻪ ّ
أن السّيﺮ إلى اﻷمام هو
السّيﺮ إلى الوراء ،لذلك هو ﻳﺮكبُ حﻤارﻩ في االﺗـّجاﻩ ال ُﻤﻌاكس .لﻬذا السّبب ،ﻋندما
ﺗجيء فﻜﺮة الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة لبﻌض النـّاس ،ﻳﻌﺘبﺮ ال ُﻤـﺘيقظون ّ
أن ﻗﻠبﻬﻢ ثﻤين إلى
أﻗﺼى درج ٍة وﻳُقدّمون ُمساﻋدﺗﻬﻢ ﺑدون ﺷﺮوطٍ  .ﺗﻠك هي وضﻌيّة ﺗالميذنا الﺤاضﺮﻳن
هنا ،لو ﺗـُﺮﻳدون الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،ﻳُﻤﻜن أن أساﻋدكﻢ دون ﺷﺮوطٍ  .ولﻜن إن كنﺘﻢ
ﺗـُﺮﻳدون ،ﺷﺄن الناس الﻌادﻳّين ،أن ﺗـُداووا أمﺮاضﻜﻢ ،إن ُكـنﺘﻢ ﺗﺮغبون في هذا
شيء أوذاكّ ،
ال ّ
فإن اﻷمﺮ لن ﻳسﺘقي َﻢ هﻜذا ،لن ﻳُﻤﻜنني أن أساﻋدكﻢ .لﻤاذا ؟ ﻷنﻜﻢ
الﻌادي ﻳجبُ أن ﻳ ُﻤ ّﺮ ﺑالوالدة
ﺗـ ُﺮﻳدون أن ﺗﻜونوا أناسًا ﻋادﻳّين ،واإلنسان
ّ
وال ّ
َ
ﻳﻜون ،ك ّﻞ ﺷيءٍ ﺗﺤﻜ ُﻤﻪ القوانين
شيﺨوﺧة والﻤﺮض والﻤوت ،هذا ما ﻳجبُ أن
ال ّ
سببيّة ،ال ﻳُﻤﻜن ﻷح ٍد أن ﻳُدﺧﻞ االضﻄﺮاب ﻋﻠى ﺷيءٍ  .في اﻷصﻞ ،حياﺗﻜﻢ لﻢ ﺗ ُﻜن
ﺗﺘﻀﻤّن ال ّ
شيولين ،واآلن أنﺘﻢ ﺗﺮﻳدون أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗﻤارسوا ،إذن ،فيجبُ أن نبﺮم َج
من جدﻳ ٍد حياﺗﻜﻢ ،وﻳُﻤﻜن إذن أن نـُﻌدّ َل أجسامﻜﻢ.
الﺮغبة ،فإن ال ُﻤﺘيقظين
ﻋندما ﻳُﺮﻳد إنسان أن ﻳﺘﻌﻬّد
وﻳﻤارس ،ﻋندما ﺗظﻬﺮ هذﻩ ّ
َ
ﻳَ َﺮوْ ن ذلك ،إنﻬا حقـّا ثﻤينة جدّا ،ولﻜن كيف ُمساﻋدﺗﻪ ؟ أﻳن ﻳُوجد مﻌﻠـّﻢ في هذا
الﻌالﻢ لﺘﻌﻠيﻤﻪ ؟ ث ّﻢ إنـّﻪ ﻳزﻳد ﻋﻠى الﺨﻤسين من ﻋﻤﺮﻩ ؛ ال ﻳُﻤﻜن لﻠ ُﻤﺘيقظين أن
ﻳُﻌﻠـّﻤوﻩ ،ﻷنﻬﻢ لو أظﻬﺮوا أنﻔسﻬﻢ أمامﻬﻢ ليُﻌﻠـّﻤوﻩ ،ليدﻋوﻩُ لﻠ ّ
شﺮع وﻳُـﻠقــّـنوﻩ
الﻄﺮﻳقة ،فسيﻜون ذلك هﺘﻜـًا ﻷسﺮار السّﻤاء ،هﻢ أنﻔسﻬﻢ سيسقﻄون من درجﺘﻬﻢ.
لقد وﻗع اإلنسان في ال ّ
ﻀﻄﺮ إلى الﺘﻌﻬّد
ﻀاللة ﺑسبب السّيـئات الﺘي ارﺗﻜبﻬا ،هو ُم
ّ
وسط ال ّ
ﻀاللة ُمﻌﺘﻤدًا ﻋﻠى درجة وﻋيﻪ في الﻔﻬﻢ ،لذلك ال ﻳُﻤﻜن لﻠ ُﻤﺘيقظين أن
ﻳُﻌﻠـّﻤوﻩ .لو ّ
أن البوذا اﻷحياء ﻳدﻋونﻜﻢ إلى ال ّ
شﺮع وﻳُﻌﻠـّﻤونﻜﻢ الﻄﺮﻳقة ،فﺤﺘـّى الذﻳن
ـﻔﺮ سيﺄﺗون لﻠﺘﻌﻠـّﻢ ،ك ّﻞ النـّاس سيُﺼدّﻗون ﺑﻬذا ،ما الذي سيبقى
اﻗﺘﺮفوا آثا ًما ال ﺗـُﻐﺘـَ ُ
ﻋﻠى النـ ّاس فﻬﻤﻪ ﺑواسﻄة درجة الوﻋي ؟ ّ
إن مسﺄلة الﺘـّيقظ لن ﻳﻌود لﻬا وجود .ﺑﻤا
ّ
أن اإلنسان ﻗد سقط ﺑنﻔسﻪ في الﺘـّـيْﻪ ،فإنـّﻪ كان من الﻤﻔﺮوض أن ﻳُﻌدَ َم ،إنـّﻪ في هذا
ُ
الﺮجوع،
الﺘـّـيْﻪ
الﺮجوع .إن كنﺘﻢ ﻗادرﻳن ﻋﻠى ّ
حيث ﻳﺘ ّﻢ منﺤﻜﻢ فﺮصة ً لﺘﻤﻜينﻜﻢ من ّ
سﺘﺮجﻌون ؛ إن لﻢ ﺗﻜونوا ﻗادرﻳن ﻋﻠى ذلك ،سﺘـُواصﻠون سﻔﺮ ﺗجسّدكﻢ
"السّامسارا "samsâra،إلى حدّ الﻔناء.
ﻳجب ﻋﻠى الﻤﺮء أن ﻳسﻠكَ طﺮﻳقﻪ ﺑنﻔسﻪ ،أنﺘﻢ ﺗﺮﻳدون أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗﻤارسوا ،ما هو
الﻤسﻠك الذي ﻳجب اﺗـّﺨاذﻩ ؟ لقد الﺘجﺄ الﻤﺘيقظون إلى الوسيﻠة الﺘالية :كان
الﺘشيﻜونق في ﺗﻠك الﻔﺘﺮة في أوج ازدهارﻩ ،وهذا أﻳ ً
ﻀا انﻌﻜاس لﻠﺘـّـﻐيﺮات الﺤاصﻠة
الﺘـﺼﺮف ﺑشﻜﻞ ﻳﺘـّـﻔق وهذﻩ الﺘـّـﻐيﺮات
في الظواهﺮ السّﻤاوﻳّة .لذلك ،ﺑﻬدف
ّ

السّﻤاوﻳّة ،كانوا ﻳُﻌﻄون ال ّ
شﺨص ﻗونق حسب درجة السين سينغ ﻋندﻩ ،مُزوّ دﻳن
ﻳﺼ ُﻞ القونق .ﻋندما ﻳُﺮﻳد
جسﻤﻪ ﺑﺄنبو ٍ
ب مﻄـّاطٍ مﺜﻞ حنﻔيّة الﻤياﻩ .ﻋندما ﻳُﻔﺘـَ ُحِ ،
شﺨص إرسال القونقّ ،
ال ّ
فإن هذا اﻷﺧيﺮ ﻳﺄﺗي ،ﻋندما ال ﻳﻜون ﺑﺼدد إرسالﻪ ،فذلك
أنـّﻪ ليس لدﻳﻪ ﻗونق .هﻜذا ﺗﻜون هذﻩ الﺤالة ،ونـُسﻤّيﻬا الﺘﻌﻬّد الﻤﻌﻜوس ،ﻳﺘﻌﻬّد
شﺨص من أﻋﻠى إلى أسﻔﻞ ،إلى حدّ ﺑﻠوغ الﻜﻤال في ال ّ
ال ّ
شيولين.
ّ
إن ﺗﻌﻬّدنا ومﻤارسﺘنا ،ﻋﻤو ًما ،ﻳﺘﻤﺜالن في الﺘﻌﻬّد من اﻷسﻔﻞ إلى اﻷﻋﻠى ،إلى حدّ
ﺑﻠوغ إطالق القونق والﻜﻤال في ال ّ
شيولين .الﺘﻌﻬّد الﻤﻌﻜوس كان من أجﻞ اﻷﺷﺨاص
ال ُﻤسنـّين الذﻳن لﻢ ﻳﻌُد لدﻳﻬﻢ الوﻗت الﻜافي لﻜي ﻳبدؤوا الﺘﻌﻬّد انﻄالﻗـًا من أسﻔﻞ
مسﺘوى إلى أﻋﻠى مسﺘوى ،اﻷسﺮ ُ
ع ﺑالنـّسبة لﻬﻢ هو الﺘﻌﻬّد من اﻷﻋﻠى إلى اﻷسﻔﻞ.
ﻀا ظاهﺮة ًمن ظواهﺮ ﺗﻠك الﻔﺘﺮة ّ
الزمنيّةّ .
لقد كان ذاك أﻳ ً
إن ﺷﺨﺼًا من هذا النـّوع
ﻗدرا من الﻄاﻗة ﻗوﻳّا جدّا
كان ﻳجبُ أن ﻳﻤﺘﻠك سين سينغ ﻋاليًا جدّا وكان ﻳﺘ ّﻢ إﻋﻄاؤﻩ ً
الﺘـﺼﺮف ﺑشﻜﻞ ﻳﺘـّـﻔ ُ
ق
ﺑﺄي غاﻳ ٍة ؟ إحدى الﻐاﻳات كانت
حسب السين سينغ.
ّ
ّ
ﻗوي ّ
أن ذلك ال ّ
شﺨص أثناء ﻗيامﻪ
والظاهﺮة السّﻤاوﻳّة لﺘﻠك الﻔﺘﺮة .هناك احﺘﻤال
ّ
سيﺘﻌﺮض في نﻔس الوﻗت إلى ﻋدّة ِمﺤن ٍ .ﻷنﻪ ﻋندما ﻳﺘﻌامﻞ الﻤﺮء
ﺑﺄفﻌال طيّبة،
ّ
مع النـّاس الﻌادﻳّينّ ،
فإن ﺷﺘـ ّى ﺗﻌﻠـّقات النـّاس الﻌادﻳّين ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُزﻋ َجﻪُ .من
الناس من ال ﻳﻔﻬﻤﻜﻢ حﺘـّى ولو ﺗشﻔون مﺮضﻪ ؛ لقد طﺮدﺗﻢ ﻋنﻪ ذلك الﻜ ّﻢ الﻜبيﺮ من
اﻷﺷياء السيّئة ﻋندما ﻋالجﺘﻤوﻩ ،لقد داوﻳﺘﻤوﻩ ﺑشﻜﻞ جيّدٍ ،ومع ذلك ﻳُﻤﻜن ّ
أن ﺗﻠك
الﺘـّﻐيﺮات لﻢ ﺗـُﺼبح مﺮئيّة ً ﺑﻌدُ .فيُﺼبح الﻤﺮﻳض ُمسﺘاءًا وال ﻳﻌﺘﺮف ﺑالجﻤيﻞ
نﺤوكﻢ .ورﺑّﻤا حﺘـّى ﻳشﺘﻤﻜﻢ وﻳنﻌﺘﻜﻢ ﺑالﻤﺤﺘال ! إنـّﻪ ﺑالﺘـّﺤدﻳد إزاء هذا النـّوع من
الﻤشاكﻞ حيث ﻳﺘ ّﻢ وضﻌﻜﻢ في االﺧﺘبار ِلسبك ﻗﻠوﺑﻜﻢ وإرادﺗﻜﻢ .الﻐاﻳة من منح
القونق هي الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة لالرﺗقاء نﺤو اﻷﻋﻠى .ﻋند ﻗيامﻪ ﺑالﺨيﺮ ،كان هذا
ال ّ
صة (ﻗونقننق) وﺗنﻤية طاﻗﺘﻪ الﺨا ّ
شﺨص ﺑﺼدد ﺗنﻤية ﻗدراﺗﻪ وﺧوارﻗﻪ الﺨا ّ
صة
ّ
ولﻜن ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ال ﻳﻌﺮفون هذا القانون .ألﻢ أﻗﻞ ذلك ؟ لﻢ ﻳ ُﻜن مﻤﻜنـًا
(ﻗونق).
أن ﻳدﻋوﻩ الﻤﺘيقظون إلى ال ّ
ﻳقوى ﻋﻠى فﻬﻤﻪ ،لقد كانت ﺗﻠك
شﺮع ،لقد كان ﻳﻔﻬ ُﻢ ما َ
ﻗادرا ﻋﻠى الﻔﻬﻢ ﺑواسﻄة درجة الوﻋي ،لﻢ ﻳﻜونوا
مسﺄلة درجة وﻋي ٍ ،إن لﻢ ﻳ ُﻜن
ً
ﻳسﺘﻄيﻌون لﻪ ﺷيئًا.
ﻋندما كان القونق ﻳﺄﺗي ،كان البﻌض ﻳُﺤسّون ﺑﻐﺘة ً ﺑﺤﺮار ٍة ﺷدﻳد ٍة وسط الﻠـّيﻞ ،لﻢ
ﻳﻜونوا ﻳُﻄيقون حﺘـّى الﻐﻄاء ،وفي الﻐد صباحًا ،ﻋندما ﻳنﻬﻀون من النـّوم ،كان
أي مﻜان ﻳﻀﻌون ﻋﻠيﻪ أصاﺑﻌﻬﻢ .كانوا
لدﻳﻬﻢ اإلحساس ﺑوجود الﻜﻬﺮﺑاء في ّ
ﻳﻌﻠﻤون ﻋندها ّ
أن القونق ﻗد جاءهﻢ ،ﻋندما ﻳﻜون أحد الناس ﻳُﻌاني من وجع ٍ في
أي مﻜان من جسﻤﻪ ،فإنﻬﻢ ﻳﻀﻌون ﻋﻠيﻪ أﻳدﻳﻬﻢ والنـّﺘيجة ﺗﻜو ُن غيﺮ سيّئة ،ﺑﻞ
ّ
ً
ناجﻌة فﻌال .وﻳُدركون منذ ذلك الﺤين أنﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜون القونق ،فيُﺼبﺤون إذن مﻌﻠـّﻤي
ﺗشيﻜونق ،وﻳُسندون إلى أنﻔسﻬﻢ لقب ُمﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق وﻳﻜﺘبونﻪ ﻋﻠى الفﺘة كبيﺮة.
في البداﻳة ،ﺑﻤا ّ
أن هذا ال ّ
شﺨص لﻢ ﻳ ُﻜن سيّئـًا ،فقد كان ﻳُﺮج ُع النـّقود أو الﻬداﻳا الﺘي
كان الناس ﻳُﻌﻄونﻪ إﻳّاها ٌمقاﺑﻞ ُمداواﺗﻪ لﻬﻢ ،رﺑّﻤا كان ال ﻳقبﻠـُﻬا وﻳﺮفﻀﻬا .ولﻜنﻪ لﻢ

ﻳ ُﻜن ِليُـقاوم ﺗﻠوّ ث وﻋاء اﻷصباغ هذا الذي هو مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّينّ ،
ﻷن هذا
مﺮ ﺑالﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة الﺤقيقيّـيـْن،
النـّوع من ذوي الﺘﻌﻬّد الﻤﻌﻜوس لﻢ ﻳ ُﻜن ﻗد ّ
لذلك كان من ال ّ
ﺼﻌب ﻋﻠيﻪ جدّا الﺘﺤ ّﻜﻢ في طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة .وﺷيئًا فشيئًا
وأﺧيﺮا ال ﻳقب ُﻞ أن ﻳُﻌﻄونﻪ
ﻳﺼيﺮ ﻳقبَـﻞ هداﻳا ﺗذكار صﻐيﺮة ،ث ّﻢ أﺷياء ذات ﻗيﻤة،
ً
ُ
القﻠيﻞ منﻬا .وفي نﻬاﻳة اﻷمﺮ ﻳقول" :لﻤاذا ك ّﻞ هذﻩ اﻷﺷياء ﻋﻠى سبيﻞ ال ُﻤقاﻳﻀة ؟
أﻋﻄوني ﺑدالً منﻬا نقودًا !" وال ﻳسﺘقيﻢ اﻷمﺮ أﻳ ً
ﻳﺼيﺮ الﻳﺤﺘﺮم
ﻀا إن أﻋﻄوْ ﻩ القﻠيﻞ.
ُ
حﺘـّى مﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق اﻷورﺗودوكسيّين ؛ ها ّ
أن الجﻤيـع ﻳُشنـ ّـف أسﻤاﻋﻪ ﺑالﺜناء
والﻤدح .أصبح ﻳسﺘاء أﻳ ً
ﻀا ﻋندما ﻳُقا ُل أنﻪ ليس جيّدًا ،ﺗﻌﻠـّقﻪ ﺑال ّ
شﻬﺮة وكسب الﻤال
ظن ّ
ﻳظن نﻔسﻪ رائﻌًا وأﻗوى من اآلﺧﺮﻳن .لقد ّ
ّ
أن القونق الذي ﺗ ّﻢ
ﻳظﻬﺮ ،أصبح
ﺑدأ
ُ
إﻋﻄاؤﻩ إﻳّاﻩ كان من أجﻞ أن ﻳُﺼبح مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق وﻳُﺼب َح ثﺮﻳّا ،ﺑينﻤا الﻐاﻳة منﻪ
كانت ﺗﻤﻜينﻪ من الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .وحالﻤا ﻳﺘﻌﻠـّق ﺑﺮوح ال ّ
شﻬﺮة والﻜسب ،ﺗسقط
طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة حقـّا.
سبَق وأن ُ
ﻗدر ارﺗﻔاع القونق "سين
ﻗدر ارﺗﻔاع السين سينغ هو نﻔسﻪ ُ
ﻗﻠتُ :
لقد َ
سينغ دوو ﻗاوو ﻗونق دوو ﻗاوو."xinxing duo gao gong duo gao ،
فإن القونق الذي كان ﻳُﻌﻄى إليﻪ ﻳﺘقﻠـّصُ  ،ذلك ّ
ﻋندما ﺗسقط طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّةّ ،
ﻷن
القونق ﻳـُﻌﻄى ﻋﻠى حسب السين سينغ ،ارﺗﻔاع مسﺘوى الﻄبيﻌة اﻷﺧالﻗيّة ﻳُﺤدّد
ارﺗﻔاع مسﺘوى القونق .وكﻠـ ّﻤا أصبح الﺘـﻌﻠـّق ﺑال ّ
شﻬﺮة والﻤال ﻗوﻳّا ،كﻠـّﻤا هبط
مسﺘواﻩ أكﺜﺮ وﺑسُﺮﻋ ٍة وسط النـّاس الﻌادﻳّين ،مﻤّا ﻳنﺘج ﻋنﻪ ّ
أن القونق لدﻳﻪ ﻳﻜون
في هبوطٍ أﻳ ً
ﻀا .وفي النـّﻬاﻳة ،ﻋندما ﻳسقط إلى القاع ﺗﻤا ًما ،ال ﻳﺘ ّﻢ إﻋﻄاؤﻩ ﻗونق
من جدﻳدٍ ،ﻳﺼيﺮ ال ﻳﻤﻠك ﺷيئًا البﺘـّة .في هذﻩ السّـنين اﻷﺧيﺮة ،ظﻬﺮ الﻌدﻳد من
اﻷﺷﺨاص من هذا ال ّ
ﺼـنف ،أغﻠبﻬﻢ من النـّساء الالّئي ﻳزدن ﻋﻠى الـ 50سنة .كنـّا
َ
ﺗﻜون ﺗﻠقـّت ﺗﻠقينـًا حقيقيّا ،رﺑّﻤا ﺗﻜون ﻗد
نﺮى امﺮأة ً ُمسنـّة ً ﺗﻤارس دون أن
ﺗﻌﻠـّﻤت في هذﻩ الدّورة الﺘﻜوﻳنيّة لﻠﺘشيﻜونق أو ﺗﻠك ﺑﻌض الﺤﺮكات لﻠﻤداواة
والﺤﻔاظ ﻋﻠى ال ّ
ﺼﺤّة ،ث ّﻢ في ﻳوم مّا ،فجﺄة ً ﻳﺄﺗيﻬا القونق .ﻋندما ﻳﺼيﺮ السين سينغ
ردﻳئًا ،ﻳظﻬﺮ ﺗﻌﻠـّقﻬا ﺑال ّ
شﻬﺮة والﻤال ،فﺘسقط في الﺤال .وفي نﻬاﻳة اﻷمﺮ ﺗﻌود ال
ﺗﻤﻠك ﺷيئًا ،والقونق لدﻳﻬا ﻳﺨﺘﻔي اﻳ ً
ﻀا .حاليّا ،ﻋدﻳد اﻷﺷﺨاص ذوي الﺘﻌﻬّد
الﻤﻌﻜوس ﻗد سقﻄوا ،ﻗد ﺑقي منﻬﻢ ﻋدد ضئيﻞ جدّا .لﻤاذا ؟ ﻷنـّﻬﻢ لﻢ ﻳﻜونوا ﻳُدركون
ﺼﺼًا لﺘﻌﻬّدهﻢ ومﻤارسﺘﻬﻢ ،كانوا ﻳظنـّون ّ
ّ
أن ذلك كان ُمﺨ ّ
أن الﻬدف منﻪ هو اإلثﺮاء
واكﺘساب ال ّ
شﻬﺮة ،وأن ﻳُﺼبﺤوا مﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق وسط النـّاس الﻌادﻳّين ،في
الﺤقيقة ،كان ذلك لوضع ﺧـُﻄاهﻢ ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة.
ّ
ما هي اسﺘﻌارة القونق (دجي ﻗونق)؟ ليس هناك حيّـز ُ
ولﻜن
ﻤﺮي ُمﻌيّن لﻬذا،
ﻋ ّ
هناك ﺷﺮطـًا :وهو ّ
أن هذا ال ّ
شﺨص ﻳنبﻐي أن ﻳﻜون وُ جوﺑًا مُزوّ دًا ﺑسين سينغ
مﻤﺘاز جدّا .إنـّﻪ ﻳﻌﻠﻢ ّ
أن الﺘشيﻜونق ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺼﻠـ ُ َح لﻠﺘﻌﻬّد وهو ﻳﺮغبُ أﻳ ً
ﻀا في
الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .فﻜﺮة ال ّ
شيولين ﺗﺄﺗيﻪ من أﻋﻤاق القﻠب ،ولﻜن أﻳن الﻌﺜور ﻋﻠى
مﻌﻠـّﻢ ؟ في هذﻩ السّـنين اﻷﺧيﺮة ،وُ جـِدَ هناك أﻳ ً
ﻀا ُمﻌﻠـّﻤو ﺗشيﻜونق حقيقيّـون

ّ
ولﻜن ما ﺑﻠـّﻐوﻩ كان فقط أﺷياء ِلﻤداواة اﻷمﺮاض و ِلﺘقوﻳة الجسﻢ،
ﺑﻠـّﻐوا الﻄﺮﻳقة،
مسﺘوى ﻋال ،لﻢ ﻳﻔﻌﻠوا ذلك.
الأحد ﺑﻠـّغ ﻋﻠى
ً
ﺑﺨﺼوص اسﺘﻌارة القونق ،سوف أﺗﺤدّث ﻋن مسﺄلة أﺧﺮى ،ﺑاإلضافة إلى روحﻪ
ئيسي "ﺗسو
الﺮ
الﻔاﻋﻠة (ﺗسو ﻳوانشان :Zhu yuanshen ،الوﻋي
ّ
ّ
ﻳيشي ،)"Zhuyishi ،ﻳﻤﻠك اإلنسان أﻳ ً
ﻀا أرواحﻪ الﺜانوﻳّة (فو ﻳوانشانFu ،
الﺜانوي "فو ﻳيشي .)"Fuyishi ،هناك أناس لدﻳﻬﻢ روح
 :yuanshenالوﻋي
ّ
الﺮوح الﺜانوﻳّة ليس لﻬا
ثانوﻳّة واحدة ،اثنﺘان ،ثالثة ،أرﺑﻌة وحﺘـّى ﺧﻤسة .هذﻩ ّ
ﺑال ّ
ﻀﺮورة نﻔس جنس ال ّ
شﺨص ،ﺑﻌﻀﻬا ُمذ ّكﺮ وﺑﻌﻀﻬا اآلﺧﺮ مؤنـّث ،إنـّﻬا ليست
الﺮوح الﻔاﻋﻠة ليس ﺑال ّ
ﻀﺮورة نﻔس
ُمﻤاثﻠة لبﻌﻀﻬا البﻌض .في الواﻗع ،جنس ّ
الﺮجال لدﻳﻬﻢ روح فاﻋﻠة
جنس الجسد الﺤسّي ،لقد ﻋاﻳنـّا ﺑالﻔﻌﻞ أنـّﻪ حاليّا كﺜيﺮ من ّ
لدﻳﻬن روح فاﻋﻠة ُمذ ّكﺮة ،هذا ﻳﺘـّـﻔق ﺑال ّ
ّ
ﻀبط مع ظاهﺮة
مؤنـّﺜة وكﺜيﺮ من النـّساء
سﻤاوﻳّة حاليّة ﺗﻜﻠـّﻤت ﻋنﻬا الﻤدرسة الﻄاوﻳّة" :اليين" و"اليانق" مﻌﻜوسان،
اليين أصبح ﻗوﻳّا واليانق أصبح ضﻌيﻔـًا.
ّ
الﺮوح الﺜانوﻳّة لﻠ ّ
الﺮوح الﻔاﻋﻠة،
شﺨص ﺗﺄﺗي ﻋادة ًمن مسﺘوى أﻋﻠى من ّ
إن ّ
مسﺘوى ﻋال جدّا.
ﺧﺼوصًا ﺑالنـّسبة لبﻌض اﻷﺷﺨاص ،أرواحﻬﻢ الﺜانوﻳّة ﻗادمة من
ً
ّ
الﺮوح الﺜانوﻳّة ليست ِﺑـ(فوﺗي) ،لقد وُ ِلدت مﻌكَ في نﻔس الوﻗت من ﺑﻄن
ولﻜن ّ
ًالﺮوح الﻔاﻋﻠة هي الﺘي
أ ّمـك ،إنـّﻬا ﺗﺤﻤ ُﻞ نﻔس اسﻤكَ وهي جُزء من جسﻤكَ  .ﻋادة ّ
الﺮوح
سا دور الﻤﺮاﻗبة لﻜي
الﺮوح الﺜانوﻳّة ﺗﻠﻌبُ أسا ً
ﺗﺮﺗﻜب ّ
ـقﺮر أفﻌالنا وأفﻜارناّ .
ﺗـ ُ ّ
َ
الﺮوح الﻔاﻋﻠة ﻋنيدة ً جدّا،
الﻔاﻋﻠة أدنى ﻗدر مﻤﻜن من السيّئات ،ولﻜن ﻋندما ﺗﻜون ّ
ّ
الﺮوح الﺜانوﻳّة ال ﻳُزﻋزﻋﻬا مجﺘﻤع
الﺮوح الﺜانوﻳّة ال
ﺗقدر ﻋﻠى فﻌﻞ ﺷيءٍ ّ .
فإن ّ
ُ
ﺗﻀ ّﻞ ﺑسﻬول ٍة في مجﺘﻤع النـّاس
النـّاس الﻌادﻳّين ،ﺑينﻤا ّ
الﺮوح الﻔاﻋﻠة ِ
الﻌادﻳّين.
مسﺘوى ﻋال إلى درجة أنﻬا ﺗﻜاد ﺗبﻠغ ثﻤﺮة
ﺑﻌض اﻷرواح الﺜانوﻳّة ﻗادمة من
ً
الﺮوح الﺜانوﻳّة رغبﺘﻬا في الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ولﻜنﻬا ال ﺗسﺘﻄيـع فﻌﻞ
ظﻬﺮ ّ
الﻜﻤال .ﺗـ ُ ُ
الﺮوح الﻔاﻋﻠة ال ﺗـُﺮﻳد ذلك .وفي ﻳوم مّا في مﻞء فﺘﺮة انﺘشار
ﺷيءٍ إن كانت ّ
الﺮوح الﻔاﻋﻠة أن ﺗﺘﻌﻠـّﻢ الﺘشيﻜونق ،ﺗـُﺮﻳد الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة نﺤو
الﺘشيﻜونق ،ﺗـُﺮﻳد ّ
الﻌﻠوي ،طبﻌًا هذﻩ الﻔﻜﺮة ﺑسيﻄة جدّا ،ال ﺗـُﺨالﻄﻬا رغبة في ال ّ
شﻬﺮة
الﻤسﺘوى
ّ
ُ
والﻤال ؛ فﺘﻔﺮ ُ
لست
كﺜيﺮا":أنا أرﻳد الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،ولﻜن
الﺮوح الﺜانوﻳّة
ح ﺑﻬا ّ
ً
قﺮر؛ أنت ﺗـُﺮﻳدﻳن الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة وهذا ﻳُـناسبُـني ﺗﻤا ًما ".ولﻜن أﻳن
أنا الﺘي ﺗـ ُ ّ
الﻌﺜور ﻋﻠى مﻌﻠـّﻢ ؟ ّ
الﺮوح الﺜانوﻳّة ُمـقـﺘدرة جدّا ،إنـّﻬا ﺗـُﻔارق الجسﻢ وﺗذهبُ
إن ّ
ﺑاحﺜة ًﻋن ال ُﻤﺘيقظ الﻜبيﺮ الّذي ﻋﺮفﺘﻪ ﻗبﻞ هذﻩ الﺤياة .ﺑﻌض اﻷرواح الﺜانوﻳّة ﻗادمة
ﺗﺼ ُﻞ إلى
من مسﺘوﻳات ﻋالية جدّا ،لذلك هي ﺗسﺘﻄيـع أن ﺗـُﻔارق الجسﻢ ؛ وﻋندما ِ
وجﻬﺘﻬا ،ﺗقول أنـّﻬا ﺗـُﺮﻳد الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة وأنـّﻬا ﺗـُﺮﻳد اسﺘﻌارة ﺑﻌض القونق.

وهنالك ﻳَ َﺮون ّ
أن ذلك اإلنسان ليس سيّئـًا ،أنـّﻪ ﻳُﺮﻳد الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،طبﻌًا ﻳجبُ
ُ
ًﻳﻜون هذا القونق
الﺮوح الﺜانوﻳّة ﻋﻠى إﻋارة القونق .ﻋادة
ُمساﻋدﺗﻪ ،وهﻜذا ﺗﺤﺼ ُﻞ ّ
ب ؛ هناك أﻳ ً
ﻀا أﺷياء ُمسﺘﻌارة جاهزة
مُﻜوّ نـًا من طاﻗ ٍة ُمـنﺘـﺜﺮ ٍة ومﺤﻤوالً ﻋبﺮ أنبو ٍ
ﺗﻜون غالبًا مﺼﺤوﺑة ً ﺑقدرات وﺧوارق القونق.
وهﻜذا ﻳُﻤﻜنﻬا أن ﺗﺤﺼ َﻞ في نﻔس الوﻗت ﻋﻠى ﻗدرات ﻗونق ،هذا ال ّ
شﺨص ،مﺜﻞ
الﺤالة الﺘي ﺗﺤدّثت ﻋنﻬا منذ ﻗﻠيﻞ ،ﻳشﻌُﺮ فجﺄة في الﻠـّيﻞ ،ﺑﺤﺮار ٍة ال ﺗـُﻄا ُ
ق أثناء
نومﻪ ،وفي صباح الﻐد ،ﻋندما ﻳسﺘﻔيقُ ،ﻳﻜون القونق ﻗد جاءﻩُ .من أﻳن جاء ؟ إنـّﻪ
ال ﻳﻌﻠﻢ .ﻳﻌﻠ ُﻢ ﺗقﺮﻳبـًا أنـّﻪ جاء من فﻀاء الﻜون ،ولﻜنـّﻪ ال ﻳﻌﺮف كيف جاء ﺑال ّ
ﻀبط،
الﺮوح الﺜانوﻳّة ال ﺗـُﺨبﺮﻩ ﺑذلكّ ،
الﺮوح الﺜانوﻳّة هي الﺘي ﺗﺘﻌﻬّد وﺗﻤارس ،إنـّﻪ
ﻷن ّ
ّ
ﻳﻌﻠﻢ فقط ّ
أن القونق ﻗد جاءﻩُ.
ﻤﺮي ﺑالنـّسبة السﺘﻌارة القونق ،ﻋدد ال ّ
ﻋﻤو ًما ،ليس هناك حيّـز ُ
شباب كبيﺮ نسبيّا،
ﻋ ّ
لذلك ،في هذﻩ السّـنين اﻷﺧيﺮة ،ظﻬﺮ أﺷﺨاص في ّ
سن الـ ،20الـ ،30والـ 40سنة ً،
ﻀا أﺷﺨاص أكبﺮ سنـّاّ .
وﻗد ظﻬﺮ أﻳ ً
إن الﺘﺤ ّﻜﻢ في النـّﻔس أصﻌب ﺑالنـّسبة لﻠ ّ
شباب.
ﻳﺘﺼﺮفون ﻋادة ًجيّدًا ،طالﻤا أنﻪ ليس لدﻳﻬﻢ مواهب ﻳُﻤﻜنﻬﻢ
ﺗﺮوْ هﻢ
ّ
ﻳُﻤﻜن أن َ
كﺜيﺮا في ال ّ
شﻬﺮة
اسﺘﻌﺮاضﻬا في مجﺘﻤع النـّاس الﻌادﻳّين ،ﻳﻜونون زاهدﻳن
ً
والﻤﺼالح .وحالﻤا ﻳﺘﻤيّـزون ﻋن اآلﺧﺮﻳن ،ﻳُﺼبﺤون ﺑسﻬول ٍة ُ
ﻋﺮضة إلغﺮاء
شﻬﺮة والﻤﺼالح ،ﻳﺘبيّن لﻬﻢ ّ
ال ّ
أن مشوارهﻢ ما زال طوﻳالً في الﺤياة ،وهﻢ ﻳُﺮﻳدون
ﻀي فيﻪ واالجﺘﻬاد في ﺗﺤقيق هذﻩ الﻐاﻳة أو ﺗﻠك من غاﻳات النـّاس الﻌادﻳّين.
ال ُﻤ ّ
ﺗظﻬﺮ ﻋندهﻢ ﺑﻌض ﻗدرات القونق أو ﺑﻌض القدرات ،فﻬُﻢ ﻳﻌﺘبﺮونﻬا في
لذلك ،حالﻤا
ُ
ﺷﺨﺼي ٍ في مجﺘﻤع النـّاس الﻌادﻳّين .إذن
هدف
غالب اﻷحيان وسيﻠة ً لﺘﺤقيق
ٍ
ّ
فاﻷمﺮ ال ﻳسﺘقي ُﻢ هﻜذا ،هذا االسﺘﻌﻤال غيﺮ مسﻤوح ﺑﻪ ،كﻠـّﻤا اسﺘﻌﻤﻠوها أكﺜﺮ ،كﻠـّﻤا
ﺗقﻠـّص القونق لدﻳﻬﻢ ،وفي النـّﻬاﻳة ﻳﻌودون ال ﻳﻤﻠﻜون ﺷيئًا ﺑﺘاﺗـًا .اﻷﺷﺨاص من
ُ
الحظت أنـّﻪ لﻢ ﻳَ ْبقَ منﻬﻢ أحد.
هذا النـّوع والذﻳن سقﻄوا ﻋددهﻢ كبيﺮ ،لقد
الﺤالﺘان الﻠـّـﺘان ذكﺮﺗـُﻬُﻤا ﻳنﺘﻤيان إلى الﺤاالت الﺘي ﻳﻜون فيﻬا من ﻳﺘﺤ ّ
ﺼ ُﻞ ﻋﻠى
القونق لدﻳﻪ سين سينغ جيّد فﻌالً .هذا القونق ال ﻳﺘﺄﺗـّى من مﻤارسﺘﻪ ال ّ
شﺨﺼيّة ﺑﻞ
من مُﺘيقظٍ  ،لذلك ّ
فإن هذا
سﻪُ جيّد.
القونق هو نﻔ ُ

البشﺮي من طﺮف حيوانات وأرواح سﻔﻠيّة ـ الجسﻢ
ﺗﻤﻠـّـك الجسﻢ
ّ
الﻤسﻜون "الﻔوﺗي"Fu ti ،

في أوساط ال ّ
البشﺮي الذي
شيولين ،الﻜﺜيﺮ منـّا ﻗد سﻤﻌوا رﺑّﻤا ما ﻳُقال ﻋن الجسﻢ
ّ
ﺗﺘﻤﻠـّك ﺑﻪ حيوانات :ثﻌالب ،أﺑناء ﻋﺮس ،ثﻌاﺑين وأﺷباح .ماذا ﻳﻌني هذا ؟ البﻌض
ﻳقولون ّ
أن الﻤﻤارسة ﺗـُنﻤّي ﻗدرات ﺧا ّ
صة ،في الﺤقيقة ،ليس في اﻷمﺮ ﺗنﻤية ﻗدرات
ﺧا ّ
البشﺮي،
صة ،هذﻩ اﻷﺧيﺮة هي غﺮﻳزة في اإلنسان .إالّ أنـّﻪ مع ﺗﻄوّ ر ال ُﻤجﺘﻤع
ّ
وجّﻪ اإلنسان اهﺘﻤامﻪ ﺷيئ ًا فشيئًا إلى اﻷﺷياء الﺤسيّة في ﻋالﻤنا الﻤادّي هذا،
والﺘجﺄ ﺑﺼﻔ ٍة ُمـﺘزاﻳد ٍة إلى اﻷدوات الﻌﺼﺮﻳّة ،وهﻜذا ﺗدهورت غﺮﻳزة البشﺮ ﺷيئًا
فشيئًا إلى أن اﺧﺘﻔت.
ُﻤارس ،أن ﻳﻌود إلى اﻷصﻞ وأن
إن اﺑﺘﻐى الﻤﺮء ﻗدرات القونق ،ﻳجبُ أن ﻳﺘﻌ ّﻬدَ وﻳ
َ
ﻳسﺘﺮج َع الﺤقيقة اﻷولى ،وﻳسﺘﺨﺮ َج هذﻩ القدرات من جدﻳ ٍد ﻋبﺮ الﻤﻤارسة .أمّا
ّ
الﺨاص
الﺤيوانات ،فﻠيست لﻬا أفﻜار ُمﻌقـّـدة إلى ﺗﻠك الدّرجة ،إنﻬا ُمـﺘـّﺼﻠة ﺑالﻄبـع
لﻠﻜون ،ولدﻳﻬا ﻗدرات فﻄﺮﻳّة .البﻌض ﻳقول ّ
أن الﺤيوانات ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗﺘﻌﻬّد
أن الﺜﻌﻠب ﻳﻌﺮف كيﻔيّة إﻋداد اإلكسيﺮّ ،
ﻤارسّ ،
أن الﺜﻌبان والﺤيوانات اﻷﺧﺮى
َ
وﺗـ ُ
ﻤارس .ليس ما في اﻷمﺮ هو أنـّﻬا ﺗسﺘﻄيـعُ ،ﻗبﻞ ك ّﻞ ﺷيءٍ ،
َ
ﺑإمﻜانﻬا أن ﺗﺘﻌﻪّ ّّد وﺗـ ُ
هي ال ﺗﻔﻬ ُﻢ ما هي الﻤﻤارسة ،ما في اﻷمﺮ هو ّ
أن لدﻳﻬا ﻗــُدرا ٍ
ت فﻄﺮﻳّة ً .إذن في
ظﺮوف ﺧا ّ
صة ،ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺤ ُ
ﺼ َﻞ ﻋﻠى ﺑﻌض النـّﺘائج ﺑﻌد ُمﺮور
أوضاع ُمﻌيّـنة وفي
ٍ
ت طوﻳﻞ جدّا ،ﺗسﺘﻄيـع أن ﺗﺤ ُ
وﻗ ٍ
ﺼ َﻞ ﻋﻠى القونق و ﻳُﻤﻜن حﺘـّى لقدرات القونق أن
ﺗظ َﻬ َﺮ.
وهﻜذا ﺗـُﺼب ُح لدﻳﻬا ﻗدرات ﺧا ّ
صة ،في الﻤاضي كان ﻳُقا ُل أنـّﻬا ﺗﻠقـّـت الﻔيض
ت ﺧا ّ
جاوزي "لينق ﺗشي "Ling qi ،وحﺼﻠت ﻋﻠى ﻗدرا ٍ
صة .في نظﺮ النـّاس
الﺘـ ّ
ّ
الﻌادﻳّين ،هذﻩ الﺤيوانات ﻗوﻳّة جدّا ،وهي ﻗادرة ﻋﻠى الﺘﺤ ّﻜﻢ ﺑسﻬول ٍة في البشﺮ .في
الواﻗع ،أﻗول لﻜﻢ أنـّﻬا ليست ﻗوﻳّة ً ،إنﻬا ال ﺷيء ﺑالنـّسبة لﻠ ُﻤﻤارسين الﺤقيقـيّين،
شيولينّ ،
رغﻢ أنـّﻬا ﻗد ﻗامت ﺑﺜﻤانﻤائة سن ٍة أو ألف سن ٍة من ال ّ
جﺮد إصبـع
فإن ُم ّ
صﻐيﺮ ﻳﻜﻔي ِلﻤﺤقﻬا .نﺤ ُن نقول ّ
أن الﺤيوانات لدﻳﻬا هذﻩ الﻐﺮائز الﻔﻄﺮﻳّة وأنـّﻬا
ﻗادرة ﻋﻠى اكﺘساب ﻗدراتٍ .ولﻜن هناك أﻳ ً
ﻀا ﻗانون في كوننا ،وهو أنـّﻪ ال ﻳُس َﻤ ُح
لﻠﺤيوانات ﺑالنـّجاح في ال ّ
شيولين .لذلك ﻗد الحظﺘﻢ ما هو مﻜﺘوب في ال ُﻜـﺘب القدﻳﻤة
من ّ
مﺮة ً ك ّﻞ مائة سنةٍ ،ﺗبَﻌـًا لﻜارثة كبيﺮ ٍة أو صﻐيﺮ ٍة .لو
أن الﺤيوانا ِ
ت ﺗـُقـﺘـَـ ُﻞ ّ
ﺗـُنﻤّي الﺤيوانات طاﻗﺘﻬا (ﻗونق) إلى حدّ ُمﻌيّن ،ﻳنبﻐي إذن إﺑادﺗﻬا ،إصاﺑﺘﻬا
ﻤارس .ﻷنـّﻬا ليست مُزوّ دة ً
َ
ﺑﺼاﻋقةٍ..الخ ،ﻳُﻤن ُع ﻋﻠى الﺤيوانات أن ﺗﺘﻌﻬّد وﺗـ ُ
وﺗﻤارس مﺜﻞ اإلنسان ،وﺑﻤا أنـّﻬا ال
ﺑالﻄـّبيﻌة البشﺮﻳّة ،هي ال ﺗسﺘﻄيـع أن ﺗﺘﻌﻬّد
َ
ﺗﻤﻠك طبيﻌة اإلنسان ،فﻬي سﺘـُﺼبح ﺑدون ّ
ﺷك ﺷياطين لو نجﺤت في ﺗﻌﻬّدها
ومﻤارسﺘﻬا ،ال ﻳُسﻤ ُح لﻬا إذن ﺑالنـّجاح في الﺘﻌﻬّد ،لذلك هي ﺗـُـقـﺘــَ ُﻞ من طﺮف
ﻗﻠت ّ
السّﻤاء ،وهي أﻳ ً
سبَقَ وأن ُ
البشﺮي ﻗد انﺤدر
أن الﻤجﺘﻤع
ﻀا ﺗﻌﻠ ُﻢ هذا .ولﻜنَ ،
ّ

ﺑﺼﻔ ٍة ُمﺮﻳﻌ ٍة اليوم ،ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ﻗادرون ﻋﻠى اﻗﺘﺮاف ك ّﻞ اآلثام ،ﻋندما ﻳبﻠـُغ
البشﺮي حالة ً كﻬذﻩ ،أفال ﻳﻜون في ﺧﻄﺮ ؟
الﻤجﺘﻤع
ّ
ّ
إن ال ّ
شيء إذا جاوز حدّﻩُ انقﻠب إلى ضدّﻩ ؛ لقد الحظنا أنـّﻪ في ك ّﻞ دور ٍة ﺗ ّﻢ فيﻬا
ﻋﺼور ما ﻗبﻞ الﺘـّارﻳـخ ،كانت أﺧالق اإلنسانيّة ﺗـُوجدُ
البشﺮي في ُ
ﺗدميﺮ الﻤجﺘﻤع
ّ
في حالة انﺤﻄاطٍ ﻗﺼوى .حاليّا ،الﻌالﻢ الذي ﺗـُوجد فيﻪ الﻜائنات البشﺮﻳّة وكﺜيﺮ من
ﺧﻄﺮة إلى أﻗﺼى درجةٍ .الﻌوالﻢ أﺧﺮى في هذا
الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ﺗـُوجد في وضﻌيّ ٍة ِ
ﻀا في هذﻩ الوضﻌيّة ،الﺤيوانات هي أﻳ ً
الﻤسﺘوى ﺗـُوجد هي أﻳ ً
ﻀا ﻋﻠى ﻋجﻠ ٍة من
ّ
أمﺮها ﺗـُﺮﻳد النـّجاة وال ّ
ﺗظن أنـّﻬا ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗنجُو
مسﺘوى أﻋﻠى ،هي
ﺼﻌود إلى
ً
الﺮفع من ُمسﺘواها .ولﻜن ،هﻞ هذا سﻬ ٌﻞ ؟ ﺑالنـّسبة لﻠ ّ
شيولين ،ﻳجبُ
ﺑواسﻄة ّ
ﺑشﺮي ٍ ،هذا هو السّبب الذي من أجﻠﻪ ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺘ ّﻢ االسﺘﺤواذ
الﺤﺼول ﻋﻠى جسﻢ
ّ
ﻋﻠى جسﻢ مﻤارس والﺘـّﻤﻠـ ّـك ﺑﻪ.
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳُﻔ ّﻜﺮ" :كﺜيﺮون هﻢ ال ُﻤﺘيقظون الﻜبار وال ُﻤﻌﻠـّﻤون ذوي الﻤقدُرة الﻔائقة،
لﻤاذا ال ﻳﻬﺘﻤّون ﺑﻬذا اﻷمﺮ؟" هناك أﻳ ً
ﻀا ﻗانون في كوننا :ما ﺗﻄﻠـ ُبﻪ أنت ﺑنﻔسك
وما ﺗـُﺮﻳد أنت الﺤُﺼو َل ﻋﻠيﻪ ،ال ﻳُﻤﻜن لآلﺧﺮﻳن الﺘـد ّﺧـﻞ فيﻪ .نﺤ ُن هنا نﻌﻠـّﻤﻜﻢ كﻠـّﻜﻢ
الﺤق ،ونـُﻌﻠـّﻤﻜﻢ ال ّ
ّ
شﺮع ﺑﻌُﻤق ،لﻜي نجﻌﻠﻜﻢ ﻗادرﻳن ﻋﻠى الﻔﻬﻢ
اﺗـّباع الﻄـّﺮﻳق
ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ،إن ﺗﺘﻌﻠـّﻤوا أم ال ،ﺗﻠك مشﻜﻠﺘﻜﻢ .ﻳقودكﻢ الﻤﻌﻠـّﻢ إلى الﻤدﺧﻞ ،وال ّ
شيولين
ﻳﺘوﻗّف ﻋﻠى ال ّ
شﺨص ،ال أحد ﻳُﺮغﻤﻜﻢ ﻋﻠى ذلك والﻳﻔﺮضﻪ ﻋﻠيﻜﻢ ﺑالقوّ ة ؛ الﺘﻌﻬّد أو
ّ
أي
ﻋدم الﺘﻌﻬّد ،ذلك ﺷﺄنﻜﻢ
الﺨاص ،ﻳﻌني أنﻪ مﻬﻤا ﻳ ُﻜن الﻄﺮﻳق الذي سﺘـﺘـّﺨذونﻪّ ،
وأي ﺷيءٍ ﺗﺮغبون في الﺤﺼول ﻋﻠيﻪ ،ال أحد سيﺘد ّﺧـﻞُ ،ال ﻳُﻤﻜن إالّ
ﺷيءٍ ﺗﺮﻳدونﻪ ّ
سـ ُن فـﻌﻠـُﻪُ.
أن ننﺼﺤﻜﻢ ﺑﻤا ﻳﺤ ُ
ﺗﺮوْ نﻬﻢ ﻳُﻤارسون ،ولﻜن في الﺤقيقة هﻢ ﻳُﻤارسون من أجﻞ "فوﺗي".
هناك أناس َ
لﻤاذا هﻢ ﻳسﺘجﻠبون فوﺗي ﻋﻠى أجسامﻬﻢ ؟ ضﻤن الﻤﻤارسين في ُمﺨﺘﻠف أنﺤاء
ﻔﺼ ُح ﻋن ذلك  ،كﺜيﺮ من النـّاس
البالد ،كﻢ من ﺑينﻬﻢ لدﻳﻪ فوﺗي ﻋﻠى جسﻤﻪ ؟ لو نـ ُ ِ
ﻳجﺮؤوا ﻋﻠى الﻤﻤارسة ﺑﻌدهاّ ،
إن اﻷرﻗام ُمﺨيﻔة جدّا ! إذن لﻤاذا ظﻬﺮت هذﻩ
لن ُ
الﺤالة ؟ هذﻩ اﻷﺷياء ﺗـُدمّﺮ ُمجﺘﻤع النـّاس الﻌادﻳّين وﺗـُدﺧﻞ ﻋﻠيﻪ االضﻄﺮاب ،كيف
إن اإلنسانيّة هي نﻔسﻬا الﺘي ﺗسﺘجﻠبُﻬا ّ
ث ؟ ّ
ِلظاهﺮ ٍة ُمﺮﻋب ٍة كﻬذﻩ أن ﺗﺤدُ َ
ﻷن
اإلنسان أصبح فاسدًا ،هناك أﺑالسة في ك ّﻞ مﻜان .مﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق ال ُﻤزﻳّﻔون
ُﻤﺮرون هذﻩ
ﺧـُﺼوصًا كﻠـّﻬﻢ مسﻜونون ،وﻋندما ﻳُﻠقـّـنون طﺮقَ مﻤارسﺘﻬﻢ ،ﻳ ّ
مﺤظورا ﻋﻠى الﺤيوانات امﺘالك
اﻷﺷياء مﻌﻬا .في ﺗارﻳخ اإلنسانيّة ،كان دائ ًﻤا
ً
أمﺮا كﻬذا كان ال ﻳسﻤ ُح
الجسﻢ
البشﺮي ،لو ﺗﻔﻌ ُﻞ ذلك ،كانت ﺗـُقـﺘــَﻞُ ،من ﻳﺮى ً
ّ
الﺤالي ،هناك أناس ﻳﻄﻠبون مﻌونﺘﻬا ،إنـّﻬﻢ ﻳسﻌَوْ ن في
ﺑﺤُدوثﻪ .ولﻜن في مجﺘﻤﻌنا
ّ
طﻠبﻬا وﻳُـقدّسونﻬا .هناك أناس ﻳُﻔ ّﻜﺮون حينئذٍ" :أنا لﻢ أﻗﺼد أن أسﻌى وراءها !"
أنﺘﻢ لﻢ ﺗسﻌَوْ ا وراءها ،ولﻜنـﻜﻢ سﻌيﺘﻢ وراء ﻗدرات القونق ،هﻞ ّ
أن ال ُﻤﺘيقظ في
ق ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﻌﻄيﻬا لﻜﻢ ؟ ّ
إن السّﻌي وراء ال ّ
ال ّ
شﺮع الﺤ ّ
شيء هو ﺗﻌﻠـّق من ﺗﻌﻠـّقات

النـّاس الﻌادﻳّين ،هذا الﺘـّﻌﻠـّق ﻳجبُ أن ﻳﺘ ّﻢ الﺘـّﺨﻠـّص منﻪ .إذن ،من ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﻌﻄيﻬا
لﻜﻢ ؟ ليس هناك سوى ﺷياطين الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى وﺷﺘـّى أصناف الﺤيوانات اﻷﺧﺮى
ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُﻌﻄيﻬا لﻜﻢ ،أال ﻳﻌني هذا ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى أنـﻜﻢ ﺗﻄﻠبونﻬا ؟ إذن ها هي ﻗد
َح َ
ﻀ َﺮ ْت.
كﻢ من اﻷﺷﺨاص ﻳُﻤارسون ﺑﺘﻔﻜيﺮ ُمسﺘقيﻢ ؟ في الﻤﻤارسة ،ﻳجب وضع الﺜـّـقﻞ ﻋﻠى
ﺼﺮف ﺑﺮحﻤ ٍة  ،ﻳجبُ إلزام النـّﻔس ﺑﻬذا في
الدّو (الﻔﻀيﻠة) ،القيام ﺑﺄفﻌال طيّب ٍة والﺘـ ّ ّ
أي مﻜان وفي ك ّﻞ الظﺮوف .إن ﻳ ُﻜ ْن في الﺤدﻳقة أو في الﻤنزل أثناء الﻤﻤارسة ،كﻢ
ّ
أي نوع من الﺘشيﻜونق ﻳُﻤارسﻪ
من اﻷﺷﺨاص لدﻳﻬﻢ هذا الﺘـّﻔﻜيﺮ ؟ ال أحد ﻳﻌﺮف ّ
ﺑﻌض النـّاس ،أثناء الﺘـّﻤارﻳن ،هﻢ ﻳُﺜﺮثﺮون مع اآلﺧﺮﻳن وهﻢ ﻳﺘﺄرجﺤون":آﻩ! ّ
إن
البﺮ واالحﺘﺮام""،كﻢ هي سيّئة حﻤاﺗي !"هناك أﻳ ً
ﻀا
ـظﻬﺮ لي أﺑدًا ّ
زوجة اﺑني ال ﺗـ ُ ُ
أناس ﻳُﻌﻠـّقون ﻋﻠى ﺷﺘـّى الﻤسائﻞ انﻄالﻗــًا من أمور الﻤﻜﺘب ووُ صوالً إلى اﻷحداث
الدوليّة ال ُﻜبﺮى ،إنﻬﻢ ﻳُـﺜﺮثﺮون حول ك ّﻞ ﺷيءٍ  ،وﻋندما ال ﻳﺘـّﻔق أمﺮ مّا مع
مﻔاهيﻤﻬﻢ ﻳسﺘشيﻄون غﻀبًا .هﻞ ﻳُﻤﻜن أن نقو َل ّ
أن ﺗﻠك هي الﻤﻤارسة؟ هناك أﻳ ً
ﻀا
ّ
ولﻜن دماغﻬﻢ ال
ﻳﺘﻤﺮنون في وضﻌيّة الوﻗوف،أرجﻠﻬﻢ ﺗﺮﺗﻌش من فﺮط الﺘـّﻌب
أناس
ّ
ﻳﺄﺧذ راحة ً ،ﻳُﻔ ّﻜﺮون" :مسﺘوى الﻤﻌيشة اآلن ﺑاهض جدّا ،واﻷسﻌار ﻗد ارﺗﻔﻌت،
ُمؤسّسة ﻋﻤﻠنا ال ﻳُﻤﻜن أن ﺗـ ُ ّ
وزع ُمﺮﺗـّباﺗنا ،كيف الﺤﺼول ﻋﻠى ﻗدرات ﻗونق
ﺑواسﻄة الﻤﻤارسة ؟ لو أﺗﻤ ّﻜن من الﺤﺼول ﻋﻠيﻬا ،سوف أكون مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق،
ﻀا ثﺮوة وسﺄرﺑَ ُح الﻤال ﺑواسﻄة ُمداواة الﻤﺮضى ".ﻋندما ﻳَ َﺮوْ ن ّ
سوف أكوّ ن أﻳ ً
أن
ﻗدرات وﺧوارق القونق ﻗد ظﻬﺮت لدى اآلﺧﺮﻳن ،فﻬُﻢ ﻳسﺘﻌجﻠون أكﺜﺮ أمﺮ الﺤﺼول
ﻋﻠى ﻗدرات القونق والﺘيانﻤو والﻤقدُرات الﻌالجيّة .ف ّﻜﺮوا ،كﻢ ﻳبﻌُدُ هذا ﻋن الﻄبـع
ّ
الﺨاص ﺑﻜوننا جﻬان ﺷان ران! إنـّﻪ ﻋﻠى الﻌﻜس ﺗﻤا ًما .ولﻠﺤدﻳث ﺑجدّﻳّةٍ ،هﻢ
ﻳُﻤارسون طﺮﻳقـًا ﺷيﻄانيّة ! ولﻜنـّﻬﻢ غيﺮ واﻋين ﺑذلك .كﻠـّﻤا ف ّﻜﺮوا ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة،
شﺨص لﻢ ﻳن ْﻞ ال ّ
كﻠـّﻤا ازدادت نﻔوسﻬﻢ سوءًا .هذا ال ّ
شﺮع ،إنـّﻪ ال ﻳﻌﺮف كيف ﻳُﺮ ّكز
ّ
ﻳظن أنـّﻪ سينال القونق ﺑواسﻄة ﺗﻄبيق الﺤﺮكات وأنـّﻪ ﻳسﺘﻄي ُع
ﻋﻠى الدّو،هو
ُﺮﻳدﻩ،ﻳظن ّ
ّ
ﺗسيﺮ هﻜذا.
أن اﻷمور
الﺤُﺼول ﻋﻠى ك ّﻞ ﺷيءٍ ﻳ
ُ
ّ
إن الشﺨص ﻳجﻠبُ لنﻔسﻪ أﺷياء سيّئة ﺗﺤدﻳدًا ﺑسبب أفﻜارﻩ الﺨاطئة .الﺤيوان ﻳُﻤﻜن
أن ﻳﻠ َﻤ َح ذلك وﻳُﻔ ّﻜ َﺮ" :هذا اإلنسان ﻳُﺮﻳد أن ﻳُـﻜوّ ن ثﺮوة ًﻋن طﺮﻳق الﻤﻤارسة ،وهذا
شﻬﺮة والﺤﺼول ﻋﻠى ﻗدرات ﻗونق ؛ ﻳا إلﻬيّ ،
اآلﺧﺮ ﻳُﺮﻳد الﺤﺼول ﻋﻠى ال ّ
إن جسﻤﻪ
ّ
ليس سيّئـًا ،وما ﻳﺤﻤﻠﻪ في داﺧﻠﻪ طيّب أﻳ ً
ولﻜن أفﻜارﻩ سيّئة حقـّا ،إنـّﻪ ﻳسﻌى
ﻀا،
وراء ﻗدرات القونق ! رﺑّﻤا ﻳﻜون لدﻳﻪ ُمﻌﻠـّﻢ ،ولﻜن حﺘـّى وإن كان لدﻳﻪ ُمﻌﻠـّﻢ ،فﺄنا
ال أﺧشاﻩ ".هذا الﺤيوان ﻳﻌﻠﻢ جيّدًا ّ
أن مﻌﻠـّﻢ ﺷيولين ال ّ
شﺮع الﺤ ّ
ق ال ﻳُﻌﻄي لﻬذا
أي ﻗدرات ﻗونق ﻋندما ﻳﺮى أنـّﻪ ﻳسﻌى وراءها ،كﻠـ ّﻤا أل ّح في السّﻌي
اإلنسان ّ
وراءها ،كﻠـ ّﻤا ﺗقﻠـّﺼت إمﻜانيّة الﺤﺼول ﻋﻠيﻬاّ ،
ﻷن ما ﻳجبُ الﺘـّﺨﻠـّص منﻪ هو

ﺑالﺘـّﺤدﻳد روح الﺘﻌﻠـّق .كﻠـّﻤا ف ّﻜﺮ هﻜذا ،كﻠـّﻤا ضﻌُﻔت إمﻜانيّة حﺼولﻪ ﻋﻠى ﻗدرات
القونق ،وكﻠـّﻤا ضﻌُﻔت إمﻜانيّة فﻬﻤﻪ ﻋن طﺮﻳق درجة الوﻋي ؛ كﻠـّﻤا سﻌى وراءها
وأﺧيﺮا ،ﻳﺮى الﻤﻌﻠـّﻢ ّ
الﺮجﻞ ﻗد انﺘﻬى
أكﺜﺮ ،كﻠـّﻤا أصبﺤت نﻔسﻪ سيّـئة ً أكﺜﺮ.
أن هذا ّ
ً
أمﺮﻩ ،فيُﺮس ُﻞ ﺗن ّﻬدًا ﻋﻤيقـًا ،وال ﻳﻌﺘني ﺑﻪ ُمجدّدًا .هناك أﻳ ً
ﻀا ناس لدﻳﻬﻢ ُمﻌﻠـّﻢ ،رﺑّﻤا
ُ
نظﺮا ّ
كﺜيﺮا من ال ُﻤﺘيقظين في
ﻷن هناك
ً
هنالك ُمﻌﻠـّﻤون ﻋاﺑﺮون ﻳﻌﺘنون ﺑﻬﻢ ﻗﻠيالًً .
ك ّﻞ الﻌوالﻢّ ،
فإن ُمﺘيقظـًا ﻳﺮى ذلك ال ّ
شﺨص وﻳُﺮاﻗبﻪ ،وﻳﺘبﻌُﻪ ِلـ ُﻤدّة ﻳوم ،وﻋندما ﻳﺮى
ﻀا لﻤّا ﻳﺮى ّ
آﺧﺮ ،وﻳذهبُ أﻳ ً
أن
أنـّﻪ غيﺮ ﻗاﺑﻞ لإلصالح ،ﻳنﺼﺮفُ ؛ وفي الﻐد ﻳﺄﺗي ُ
الﺮجُﻞ ال ﻳﺼﻠح لشيءٍ .
ذلك ّ
الﺤيوانات ﺗﻌﻠ ُﻢ ّ
ﻋاﺑﺮا وأن ُمﻌﻠـّﻤﻪ ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﻌﻄيﻪ ما
أن لدﻳﻪ ُمﻌﻠـ ّ ًﻤا أو ُمﻌﻠـ ّ ًﻤا
ً
ﻳسﻌى وراءﻩُ .ﺑﻤا ّ
أن الﺤيوانات ال ﺗﺮى الﻌالﻢ الذي ﻳُوجد فيﻪ ال ُﻤـﺘﺤققون ال ِﻜبار،
فإنـّﻬا ال ﺗﺨافﻬﻢ ،وﺗسﺘﻐ ّﻞ هذﻩ الﺜﻐﺮة .هناك ﻗانون في كوننا ،ﻋندما ﻳُﺮﻳد ﺷﺨص
ّ
فإن اآلﺧﺮﻳن ال ﻳُﻤﻜنﻬﻢ أن ﻳﺘد ّﺧﻠوا ،إذن ﺗسﺘﻐ ّﻞ
ﺷيئًا مّا وﻳسﻌى وراءﻩُ،
الﺤيوانات هذﻩ الﺜﻐﺮة" :هو ﻳُﺮﻳد ﺷيئًا ،إذن سﺄﻋﻄيﻪ إﻳّاﻩ ،ﻋندما أساﻋدﻩ ،ال ﻳُﻤﺜـ ّـﻞ
هذا ﺧﻄﺄ ً ،أليس كذلك ؟" وﺗـُﻌﻄيﻪ إﻳّاﻩ .في البداﻳة ،هي ال ﺗجﺮؤ ﻋﻠى ﺗﻤﻠـّك جسﻤﻪ،
هي ﺗـُﻌﻄيﻪ أوّ الً ﻗﻠيالً من القونق ﻋﻠى سبيﻞ الﺘـّجﺮﺑة .وﻳو ًما مّا ،ﻳﺄﺗي حقـّا القونق
الذي طالﻤا سﻌى وراءﻩُ ،وزﻳادة ًﻋﻠى ذلك ،ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳُﻌالج الﻤﺮضى .فيجدُ
الﺤيوان ّ
أن ذلك جيّد جدّا ،مﺜﻞ ُمقدّمة ﻗﻄﻌ ٍة موسيقيّةٍ" :هو ﻳُﺮﻳدﻩ ،إذن،
سﺄﺗﻤﻠـ ّـﻜﻪُ ،وﺑﻬذﻩ الﻜيﻔيّة ،سيُﻤﻜنني إﻋﻄاؤﻩ الﻤزﻳد .ﺗـُﺮﻳد الﺘيانﻤو ؟ سﺄﻋﻄيك ك ّﻞ
الﻤﺮة ".وﻳﺘﻤﻠـ ّـ ُك حينئ ٍذ جس َﻢ اإلنسان.
ﺷيءٍ هذﻩ ّ
روح ﺗﻌﻠـ ّق هذا اﻷﺧيﺮ هي ﺗﺤدﻳدًا ُمﺘﻠﻬّﻔة ﻋﻠى هذا النـّوع من اﻷﺷياء ،الﺘيانﻤو
ﺗـُﻔﺘـَـ ُح ،وﻳسـﺘﻄيـ ُع حﺘـّى أن ﻳُﺮسﻞ القونق ،وﺗﺄﺗيﻪ ﺑﻌض ﻗدرات القونق ال ّ
ﺼﻐيﺮة
ّ
ﻀاّ .
أﻳ ً
أﺧيﺮا في الﺤﺼول ﻋﻠى هذا ال ّ
شيء
ﻳظن أنـّﻪ ﻗد نج َح
إن فﺮحﺘﻪ ﻋارمة إذ
ً
نﺘيجة السّﻌي وراءﻩُ ونﺘيجة مﻤارسة الﺘـّﻤارﻳن ،في الواﻗع ،هو لﻢ ﻳﺤﺼُﻞ ﻋﻠى
ّ
ﻳظن أنـّﻪ ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳﺮى في ﺧالل الجسﻢ
ﺷيءٍ نﺘيجة مﻤارسﺘﻪ لﻠﺘـّﻤارﻳن .هو
البشﺮي ،وﻳﺮى الﻤواضع الﻤﺮﻳﻀة .في الﺤقيقة ،ﻋينﻪ الﺜالﺜة ليست مﻔﺘوحة ً
ّ
ﺑالﻤﺮة ،إنـّﻪ الﺤيوان هو الذي ﻳُسيّﺮ دماغﻪ وﻳﺮى ﺑﻌينيْﻪ ُه َوُ ،مﺮسالً ما ﻳﺮاﻩُ في
ّ
ﻳظن ّ
ّ
أن ﻋينﻪ الﺜالﺜة مﻔﺘوحة" .هيّا ،أرسﻞ القونق !"،
دماغ اإلنسان ،ولﻜن ،هو،
ﻋندما ﻳ ُﻤدّ ﻳدﻩُ ُمﺮسالً القونق ،ﻳ ُﻤدّ الﺤيوان مﺨالبﻪ من وراءﻩ ،ﻋندما ﻳُﺮسﻞ القونق
؛ ﻳَ ُﻤدّ الﺜﻌبان ال ّ
ﺤس الﻤوضع الذي فيﻪ آالم وانﺘﻔاخ .مﺜﻞ هذﻩ
ﺼﻐيﺮ لسانﻪ وﻳﻠـْ ُ
الﺤاالت هي كﺜيﺮة ﺑالﻔﻌﻞ ،فوﺗي أولئك الناس لﻢ ﻳ ُﻜ ْن سوى نﺘيجة مساﻋيﻬﻢ.
ُﻀﻤﺮ غاﻳة مّا وﻳسﻌى لﺘﺤقيقﻬا ،كان ﻳُﺮﻳد أن ﻳﺤﺼُﻞ ﻋﻠى الﺜﺮوة
هذا اإلنسان كان ﻳ
ُ
وﻳُﺮﻳد أن ﻳُﺼبح ذائع ال ّ
ﺼيت .إذن هاهو اآلن ﻳﻤﻠك ﻗدرات ﻗونق ،هو ﻳسﺘﻄيـ ُع أن
الﻤﺮض ،ﻋينﻪ الﺜالﺜة ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗﺮى ،وهو إذن في ﻗﻤّة الﻔﺮحة .وﻳﺮى
ﻳُﻌالج
َ

الﺤيوان ذلك" :أال ﺗـُﺮﻳد أن ﺗـُﺼبح ثﺮﻳّا ؟ حسنـًا ،سﺄجﻌﻠك ثﺮﻳّا ".الﺘﺤ ّﻜﻢ في دماغ
كﺜيﺮا من الناس لﻜي ﻳﺄﺗوا
ﻋادي أمﺮ سﻬﻞ جدّا .ﻳسﺘﻄيـ ُع الﺤيوان أن ﻳُسي َّﺮ
إنسان
ً
ّ
في طﻠب الﻌالج ،ولﻜي ﻳﺄﺗوا ﺑﺄﻋدا ٍد وافﺮة أكﺜﺮ وأكﺜﺮ .ﻳا إلﻬي ،من جﻬةٍ ،ﻳُﻌالج
الﺤيوان الﻤﺮضى ﻋو ً
ضا ﻋنﻪ ،ومن جﻬ ٍة أﺧﺮى ،ﻳدفع ال ّ
ﺼﺤﻔيّين إلى نشﺮ إﻋالنا ٍ
ت
ﻋنﻪ في ال ّ
ﻳﺘﺼﺮفوا هﻜذا ؛ وﻋندما ال
ﺼﺤف .إنﻪ ﻳﺘﺤ ّﻜﻢ في الناس الﻌادﻳّين لﻜي
ّ
الﺮأس .في ك ّﻞ الﺤاالت ﻳجبُ
ﻳدفع مﺮﻳض مّا مبﻠﻐـًا كافيًا ،ﻳُسبّب لﻪ الﺤيوان أل ًﻤا في ّ
الﺮجﻞ ﻋﻠى ال ّ
شﻬﺮة والﻤال في اآلن نﻔسﻪ ،ﻳُﻜوّ ن ثﺮوة ً
دفع مبﻠغ كبيﺮ .إذن ،ﻳﺤﺼﻞ ّ
وﻳذﻳ ُع صيﺘﻪ ،وﻳُﺼبح أﻳ ً
ﻀا مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق .ﻋﻤو ًما ،هذا ال ّ
ﺼـنف من الناس ال
أي ﺷيءٍ "السّﻤاء كبيﺮة وأنا آﺗي
ﻳُولي أهﻤّية لﻠسين سينغ وﻳجﺮؤ ﻋﻠى ﻗول ّ
ﻳجﺮؤ حﺘـّى ﻋﻠى ﻗول أنﻪ أحد اآللﻬة الﻤﻌﺮوفين ،مﺜﻞ الﻤﻠﻜة اﻷ ّم
ﺑﻌدها ".هو
ُ
"وانقﻤو نيانقنيانق "Wangmu Niangniang ،أو االمبﺮاطور السّﻤاوي "ﻳو
سﻪُ ﻗد نزل ﻋﻠى اﻷرض ،هو ﻳجﺮؤ حﺘـّى
هوانق دا دي "Yu Huang Da Di ،نﻔ ُ
نظﺮا ﻷنﻪ لﻢ ﻳﺘﻌﻬّد وﻳُﻤارس حقـّا السين سينغ ،وأنﻪ في
ﻋﻠى ﻗول أنﻪ ﺑوذا.
ً
مﻤارسﺘﻪ ﻗد سﻌى ﺑﺤﺜـًا ﻋن ﻗدرات القونق ،فقد جﻠب لنﻔسﻪ في اﻷﺧيﺮ ﺗﻤﻠـّـك
الﺤيوانات.
رﺑّﻤا ﻳُﻔ ّﻜﺮ ﺑﻌض الناس" :هذا ليس سيّئًا ،في ك ّﻞ الﺤاالت رﺑح الﻤال واإلثﺮاء هو
أمﺮ حسن ،ث ّﻢ ّ
ﺷﻬيﺮا ".كﺜيﺮ من الناس ﻳُﻔ ّﻜﺮون هﻜذا .أنا أﻗول
إن ذلك ﻳجﻌ ُﻞ الﻤﺮء
ً
لﻜﻢ أنﻪ في الﺤقيقة ،ذلك الﺤيوان لدﻳﻪ هدفٌ  ،إنﻪ ال ﻳُﻌﻄيﻜﻢ ﺷيئًا ﺑدون دافع .هناك
ﻗانون في هذا الﻜون ،وهو :ال ﻳُوجد رﺑح ﺑدون ﺧسار ٍة "ﺑو ﺷي ﺑو دو" .ﻋﻠى ماذا
ﻳﺤﺼﻞ الﺤيوان ؟ ألﻢ أﺗﺤدّث ﻋن هذﻩ الﻤسﺄلة منذ ﻗﻠيﻞ ؟ إنﻪ ﻳُﺮﻳد الﺤﺼول ﻋﻠى
البشﺮي.
ُﺧالصة جسﻤﻜﻢ لﻜي ﻳﺘﻌ ّﻬدَ وﻳﺄﺧذ َ هيئة ً ﺑشﺮﻳّة ،إنﻪ ﻳجﻤ ُع ُﺧالصة الجسﻢ
ّ
ّ
ُ
ُﻤارس ،ال
ﻳﻤﻠك ُﺧالصة ً واحدة ً ،ﺑالنسبة لﻤن ﻳُﺮﻳد أن ﻳﺘﻌﻬّد وﻳ
ولﻜن جس ًﻤا ﺑشﺮﻳّا
َ
سوْ ا
ﺗوجد هناك سوى ُﺧالصة واحدة ال غيﺮ .إن ﺗﺘﺮكوﻩ ﻳسﺘﺤوذ ْﻋﻠيﻬا ،ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗن َ
ال ّ
شيولين ﺑﻌد ذلك ،ﺑﻤاذا سﺘﺘﻌﻬّدون وﺗـُﻤارسون ﺑﻌد ذلك ؟ لن ﻳﻌودَ لﻜﻢ ﺷيء ،ولن
لدي
ﺗسﺘﻄيﻌوا الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة
ّ
ﺑالﻤﺮة .رﺑّﻤا سيقول ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص" :أنا ليست ّ
مارس ،أنا أرﻳد فقط أن أصب َح ثﺮﻳّا ،ك ّﻞ ﺷيءٍ ﻳﻜون ﻋﻠى ما
النيّة في أن أﺗﻌﻬّد وأ
َ
ﺗوفﺮ الﻤالُ ،الباﻗي ال ﻳ ُﻬﻤّـني !" أنا أﻗول لﻠجﻤيـع :ﺗـُﺮﻳدون أن ﺗـُﺼبﺤوا
ﻳُﺮا ُم إذا
ّ
أثﺮﻳاء ؟ ولﻜن سوف أﺷﺮح لﻜﻢ الﺤقيقة ،وإثﺮ ذلك ،لن ﺗـُـﻔ ّﻜﺮوا ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة
َ
ثانية ً .لﻤاذا ؟ لو ﻳُﻔارق الﺤيوان جسﻤﻜﻢ في وﻗ ٍ
ﺗﻜون لﻜﻢ ﻗوّ ة في
ت ُمب ّﻜﺮ ،لن
كبيﺮا جدّا
أطﺮافﻜﻢ اﻷرﺑﻌة ؛ سيﺘواص ُﻞ هذا طيﻠة حياﺗﻜﻢ ،ﻷنﻪ سيﻜون ﻗد أﺧذ ﻗسﻄـًا ً
من ال ُﺨالصة البشﺮﻳّة ؛ لو ﻳُﻔارق جسﻤﻜﻢ في وﻗ ٍ
ت ُمﺘﺄ ّﺧـﺮ ،سﺘﻜو ُن إنسانـًا ﻳﻌيش
الﺮمق ،نﺼف حياﺗﻜﻢ الباﻗية سﺘقﻀونﻪ في الﻔﺮاش ،ولن ﻳبقى لدﻳﻜﻢ سوى
ﻋﻠى ّ
حُشاﺷة من حيا ٍة .حﺘـّى وإن كان لدﻳﻜﻢ الﻤال ،هﻞ سﺘسﺘﻄيﻌون إنﻔاﻗﻪ ؟ حﺘـّى وإن
كانت لدﻳﻜﻢ ال ّ
شﻬﺮة ،هﻞ سﺘﺘﻤﺘـّﻌون ﺑﻬا ؟ أليس هذا ُمﺮﻳﻌًا ؟

اﻷﺷياء من هذا القبيﻞ ُمـنﺘشﺮة ﺑﺼﻔ ٍة ﺧا ّ
صة ﺑين مﻤارسي الﺘشيﻜونق اليوم
وﻋدﻳدة جدّا .ال فقط ﻳﺘﻤﻠـ ّـك الﺤيوان الجس َﻢ ،ولﻜنﻪ ﻳقـﺘـُـ ُﻞ أﻳ ً
ﻀا ﻳوانشان اإلنسان
(روحﻪ اﻷصﻠيّة) ،وﻳﺘسﻠـ ّـﻞ إلى موضع الﻐدّة ال ّ
ﺼنوﺑﺮﻳّة (نيوان ﻗونقNiwan ،
 ،)gongوﻳﻤ ُﻜ ُ
ث هنالك .ﺗﻜون لدى اإلنسان هيئة إنسان ،ولﻜنﻪ لﻢ ﻳﻌُد كذلكَ  ،حاليّا
ﻳُوجد هذا النوع من الظواهﺮّ .
اﻷﺧالﻗي لإلنسانيّة ﻗد ﺗﻐيّﺮ ،البﻌض
ﻷن الﻤسﺘوى
ّ
ﻳﺮﺗﻜبون أﻋﻤاالً سيّئة ً؛ ﻋندما ﺗقول لﻬﻢ أنﻬﻢ ﻳﺮﺗﻜبون سيّئاتٍ ،ال ﻳُﺼدّﻗون .حسب
رأﻳﻬﻢ ،كسبُ الﻤال ،الجﺮي وراء الﻤال وﺗﻜوﻳن ثﺮوة ،هو مبدأ ثاﺑت وصائب ؛ من
أجﻞ ذلك ﻳﺘﻌدّوْ ن ﻋﻠى اآلﺧﺮﻳن وﻳُسيئون إليﻬﻢ ،إنﻬﻢ ُمسﺘﻌدّون لﻜ ّﻞ اﻷﻋﻤال لﺮﺑح
الﻤال ،إنﻬﻢ ﻳجﺮؤون ﻋﻠى فﻌﻞ ك ّﻞ ﺷيءٍ  .ﺑدون ﺧسار ٍة ،لن ﻳﺤ ُ
ﺼ َﻞ الﺤيوان ﻋﻠى
الﺮﺑح ؛ هﻞ ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﻌﻄيﻜﻢ مجّانـًا وﺑدون ُمقاﺑﻞ ؟ إنﻪ ﻳُﺮﻳد الﺤﺼول ﻋﻠى ﺷيءٍ
ّ
من جسﻤﻜﻢ .طبﻌًا ،لقد سبقَ وأن ﻗﻠنا ذلك ،إن كان اإلنسان ﻳجﻠبُ لنﻔسﻪ الﻤﺘاﻋب،
فبسبب ﺗﻔﻜيﺮﻩ الﺨاطئ ونواﻳاﻩُ ال ُﻤـنﺤﺮفة.
سنﺘﺤدّث ﻋن الﻔالون دافا .ﻋندما ﺗـُﻤارسون في مدرسﺘنا ،ﻳﻜﻔي أن ﺗﺘﺤ ّﻜﻤوا في
طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة ،ولن ﺗﺤدُث لﻜﻢ مشاكﻞ ،اسﺘقامة واحدة ﺗﻐﻠِبُ مائة ً من ال ّ
شﺮور.
إن كنﺘﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون الﺘﺤ ّﻜﻢ في طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة ،و ُكنﺘﻢ ﺗس َﻌوْ ن ﺧﻠف هذا ال ّ
شيء
الﻤﺘاﻋب ﺑدون ّ
ﺷك .ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ال ﻳﺘو ّ
صﻠون إلى
أو ذاكَ  ،سوف ﺗسﺘجﻠبون
َ
ﺗﻜون ِصﺮفة ً ّ
مﻔارﻗة ما مارسوﻩ في الﻤاضي ،نﺤ ُن نقول ّ
َ
وأن
أن الﻤﻤارسة ﻳجبُ أن
ﻳﻜون ِصﺮفـًا .رغﻢ ّ
ال ّ
َ
أن ﺑﻌض ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻗد ألـّﻔوا
الﺤقيقي ﻳجبُ أن
شيولين
ّ
كﺘبًا ،أﻗول لﻜﻢ ّ
أن كـ ُﺘبﻬﻢ ﺗﺤﺘوي ﻋﻠى ك ّﻞ ﺷيءٍ  ،إنﻬا مﻤاثﻠة لﻤا مارسوﻩُ ،ثﻌاﺑين،
ُ
ثﻌالب ،أﺑناء ﻋﺮس..لو ﺗقﺮؤون هذﻩ ال ُﻜـﺘبّ ،
ﺗقﻔز ﺧارج الﺤُﺮوف.
فإن هذﻩ اﻷﺷياء
ﻗﻠت ّ
ُ
أن ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ال ُﻤزﻳّﻔين هؤالء ﻳﻔوق ﻋددهﻢ ﺑﻜﺜيﺮ
سبقَ وأن
لقد َ
ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق الﺤقيقـيّيـن ،وأنﻜﻢ غيﺮ ﻗادرﻳن ﻋﻠى الﺘـّﻤييز ﺑينﻬﻢ ،إذن ﻋﻠى
الجﻤيـع أن ﻳﺘﺤ ّﻜﻤوا في أنﻔسﻬﻢ .أنا ال أرغﻤﻜﻢ هنا ﻋﻠى مﻤارسة الﻔالون دافا،
أي طﺮﻳقةٍ .و ّ
لﻜن هناك جﻤﻠة ً ﻗدﻳﻤة ﺗقول" :من اﻷفﻀﻞ ﻋدم
ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗـُﻤارسوا ّ
الﺤﺼول ﻋﻠى ال ّ
شﺮع الﺤ ّ
ي وإن
ق لﻤدّة ألف سنةٍ ،وال القيام ﺑﻤﻤارسة الﺜﻌﻠب ّ
البﺮ ّ
كان ِل ُﻤدّة ﻳوم واحدٍ ".لذلك ،ﻳجبُ وُ جوﺑًا ُمﻄﻠقـًا الﺘﺤ ّﻜﻢ في النﻔس ،ﺗﻌﻬّد ومﻤارسة
أفﻜارا .نجد ّ
ال ّ
شﺮع الﺤ ّ
أن الﻔالون
أي ﺷيءٍ إليﻪ ،وال حﺘـّى
ً
ق ﺑﺼدق ٍ ،وﻋدم إضافة ّ
أمارس
الذي لدى ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗد أصبح مُشوّ ًها .لﻤاذا ؟ إنﻬﻢ ﻳقولون" :ولﻜن أنا لﻢ
ْ
طﺮﻳقة ً أﺧﺮى ".ومع ذلك ،ﻋندما ﻳُﻤارسونُ ،هﻢ ﻳُﻔ ّﻜﺮون دائ ًﻤا فيﻤا مارسوﻩُ من
ﻗبﻞُ ،وهﻜذا اﺧﺘﻠﻄت اﻷﺷياء ،أليس كذلك ؟ فﻠـْنﺘوﻗّــّف هنا ﻋند مسﺄلة الﻔوﺗي.

الﻠـﻐـة الﻜونيـة
ما هي الﻠـّﻐة الﻜونيّـة ؟ إنﻬا ﺗﻌني ّ
ﻗادرا ﺑﺼﻔ ٍة ُمﻔاجئةٍ ،أن
أن ﺷﺨﺼًا مّا ،ﻳُﺼبح
ً
ﻳﺘﻜﻠـ ّ َﻢ لﻐة ً مجﻬولة اإلﻳقاع والﻤﻌنىُ ،مﺘﻤﺘ ًﻤا ،ﺑدون حﺘـّى أن ﻳﻌﻠﻢ ما ﻳقولﻪ .الناس
الﻤُزوّ دون ﺑقدرات ﺗناﻗﻞ اﻷفﻜار ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳﻌﺮفوا ﺗقﺮﻳبًا ما هو الﻤﻌنى الﻌا ّم
لﻬا ،ولﻜنﻬﻢ ال ﻳﻌﺮفون ما ﻳقولﻪ ﺑالﺘـّﺤدﻳد .ث ّﻢ ّ
إن البﻌض ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳﺘﻜﻠـّﻤوا
صة ّ
ﻳظن الناس ّ
ّ
أن لدﻳﻬﻢ ﻗدرات ﺧا ّ
وأن ذلك رائع وأنﻪ من
ﻋدﻳد الﻠﻐات الﻤﺨﺘﻠﻔة.
ﻗدرات القونق .في الﺤقيقة هذا ال ﻳنﺘﻤي لقدرات القونق وال لقدرات الﻤﻤارس ،هذا
ال ﻳُﻤﺜﻞ مسﺘواﻩ أﻳ ً
ﻀا .إذن ،ما ذلك ؟ إنﻬا أفﻜاركﻢ ﻗد وﻗﻌت السّيﻄﺮة ﻋﻠيﻬا من
طﺮف روح ﺧارجيّ ٍة ذكيّة ،وأنﺘﻢ ﺗجدون ذلك ُم ً
ﻤﺘازا ،حﺼولﻜﻢ ﻋﻠى هذﻩ الﻠـّﻐة
سيﻄﺮ
ُ
ﻳجﻌﻠﻜﻢ ﺗـُﺤسّون ﺑال ُﻤـﺘﻌة ومسﺮورﻳن ؛ ﺑقدر ما ﺗﻜونون مسﺮورﻳن ،ﺑقدر ما ﺗـ ُ
سيﻄﺮ
الﺮوح الﺨارجيّة ﺑإحﻜام .كﻤﻤارس
ﻋﻠيﻜﻢ ﺗﻠك ّ
ُ
حقيقي ،هﻞ ﻳُﻤﻜن أن ُ
ﺗﺘﺮكﻬا ﺗـ ُ
ّ
ُﻔﻠي جدّا ،لذلك،
ﻋﻠيك ؟ وﺑﺼﺮْ ف النظﺮ ﻋن ك ّﻞ ﺷيءٍ  ،هي آﺗية من مسﺘوى س ّ
ﺑﺼﻔﺘك مﻤارسًا حقيقيّا ،ال ﻳجبُ أن ﺗج ِﻠ َب لنﻔسك هذﻩ الﻤشاكﻞ.
ّ
إن اإلنسان هو الﻜائن اﻷكﺜﺮ ﻗيﻤة ً ،إنﻪ روح الﻌشﺮة آالف ﺷيءٍ  ،كيف ﻳُﻤﻜن أن
ﺗﺘﺮكَ نﻔسكَ ﺗﺤت سيﻄﺮة هذﻩ اﻷﺷياء ؟ أنت ال ﺗـُﺮﻳد حﺘـّى أن ﺗﻜون سيّد جسﻤكَ ّ ،
إن
ُ
البشﺮي ،ﺑﻌﻀﻬا اآلﺧﺮ الﺘي ال
هذا ُمؤسف فﻌال ً ! ﺑﻌض هذﻩ اﻷﺷياء ﺗﺘﻤﻠـ ّـك الجسﻢ
ّ
البشﺮي ﺗﻤ ُﻜث ﻋﻠى ﺑُﻌد مساف ٍة ُمﻌيّن ٍة من البشﺮ ،ولﻜنﻬا ﺗﺘﺤ ّﻜﻢ فيﻬﻢ
ﺗﺘﻤﻠـ ّـك الجسﻢ
ّ
وﺗسيّﺮهﻢ .ﻋندما ﺗﺮغبُ في نـُﻄق هذﻩ الﻠـّﻐة ،فﻬي ﺗجﻌﻠـ ُكَ ﺗـﻠـْ ِﻜ ُن ﺑﻬا .هذﻩ الﻠـّﻐة
ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺘﻌﻠـّﻤﻬا ﺷﺨص آﺧﺮ أﻳ ً
ﺗجﺮأ ﻋﻠى فﺘح فﻤﻪ وأراد أن ﻳﺘﻜﻠـّﻤﻬا ،فﻔي
ﻀا ،إذا ّ
الﺤين هي ﺗجﻌﻠﻪ ﻳﺘﻜﻠـّﻤﻬاّ .
إن هذﻩ الﻜائنات ﺗﻌيش أﻳ ً
ﻀا في مجﻤوﻋات ؛ ﻋندما
ﺗـُﺮﻳدُ ﺗﻜﻠـّﻢ ﺗﻠك الﻠـّﻐة ،ﺗـُسﺮ ُ
ع إحداها إليك وﺗجﻌﻠك ﺗﺘﻜﻠـّﻤﻬا.
لﻤاذا ﺗﺤدث هذﻩ الوضﻌيّة ؟ مﺜﻠﻤا ُ
ﻗﻠت ذلك منذ ﻗﻠيﻞ ،هذﻩ اﻷرواح ﺗـُﺮﻳد أن ﺗﺮفع
مسﺘواها ،ولﻜن في الﻌالﻢ اآلﺧﺮ ،ليس هناك ﻋذاب ،هي ال ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗﺘﻌ ّﻬدَ
ﻤارس ،إذن فﻬي ال ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗﺮف َع مسﺘواها .فﺘجدُ وسيﻠة ً :مساﻋدة اإلنسان
َ
وﺗـ ُ
ﻋﻠى فﻌﻞ الﺨيﺮ .ولﻜنﻬا ال ﺗﻌﺮف كيف الﻌﻤﻞ ،إنﻬا ﺗﻌﻠ ُﻢ ّ
أن الﻄاﻗة الﺘي ﺗبﻌﺜﻬا ﻳُﻤﻜن
ف من حدّة آالم الﻤﺮضى ،ولﻜنﻬا ال ﺗﺘو ّ
صﻞ إلى
ف اﻷمﺮاض وأن ﺗـُـﻠﻄـ ّ َ
أن ﺗـُﺨﻔـ ّ َ
ﺷﻔاء الﻤﺮضى ؛ وفي نﻔس الوﻗت هي ﺗﻌﻠﻢ أنﻬا ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺼ َﻞ إلى ﺗﻠك النﺘيجة
ﻋندما ﺗــُﺮسﻞ الﻄاﻗة من ﺧالل فﻢ اإلنسان .هذا ما في اﻷمﺮ .البﻌض ﻳقولون أنﻬا
لﻐة سﻤاوﻳّة ،آﺧﺮون ﻳقولون أنﻬا كﻠﻤات ﺑوذاّ ،
إن هذا حط ّ من ﻗيﻤة ﺑوذا ،أنا أﻗول
ّ
أن هذا ُهﺮاء !

الجﻤيع ﻳﻌﻠﻤون ّ
نادرا ما ﻳﻔﺘ ُح فﻤﻪُ .لو ﻳﻔﺘ ُح فﻤﻪُ وﻳﺘﻜﻠـ ّ ُﻢ في ﻋالﻤنا ،ﻳُﻤﻜن
أن البوذا ً
البشﺮي ،سﺘﻜون ﺗﻠك كارثة ً ،حاولوا أن
أن ﻳُسب َّب وﻗوع زلزال في الﻤجﺘﻤع
ّ
الدوي الﻬائﻞ ! البﻌض ﻳقولُ" :ﻋيني الﺜالﺜة ﻗد رأﺗﻪ ،لقد كﻠـّﻤني ".إنﻪ
ﺗﺘﺨيّـﻠوا ذلك
ّ
شيء ﺑالنسبة لﻠـّذﻳن ﻳقولون أنﻬﻢ رأوْ ا جسﻢ ال ّ
لﻢ ﻳُﻜﻠـّﻤْ ـكَ  .نﻔس ال ّ
شﺮع الذي ﻳﺘبﻌني
ﻳﺘﺤدّث مﻌﻬﻢ ،ليس هو الذي ﺗﺤدّث مﻌﻜﻢ ؛ ّ
إن الﻔﻜﺮة الﺘي ﻳُﺮسﻠﻬا هي الﺘي لدﻳﻬا
ٌ
صوت ،لذلك ﻋندما سﻤﻌﺘﻪُ ،ﺑدا لك كﻤا لو أنﻪ كان ﻳﺘﻜﻠـّﻢ .إنﻪ ﻳﺘﻜﻠـّﻢ ﻋادة ً في
ﺗﻤﺮ كﻠﻤاﺗﻪ في ﻋالﻤنا ،ال ﺗسﻤﻌون ﺑوضوح ما الذي ﻳقولﻪّ .
ﻷن
ﻋالﻤﻪ ،ولﻜن ﻋندما ّ
الزماني ﺑين الﻌالﻤين ليس نﻔسﻪ ؛ "ﺷيشان "shichen ،واحد
مﻔﻬوم الﻤﻜان-
ّ
ﻳُﻤﺜـ ّﻞ ساﻋﺘين في ﺑُﻌدنا ،ﺑينﻤا في الﻌالﻢ الﻜبيﺮ اآلﺧﺮ" ،ﺷيشان" من ﻋالﻤنا ﻳُﻤﺜﻞ
سنة ،زمنـ ُنا أﺑﻄﺄ من ّ
الزمن هنالك.
مﺮت ﻋﻠى اﻷرض".
هناك جُﻤﻠة ﻗدﻳﻤة ﺗقولُ" :ﻳوم واحد في السّﻤاء كﺄلف سن ٍة ّ
وحدوي ليس فيﻪ مﻔﻬوم ّ
الزمان والﻤﻜان ،إنﻪ الﻌالﻢ الذي
ﻋالﻢ
ُـشيﺮ إلى
هذا ﻳ ُ
ٍ
ّ
ﻳس ُﻜـنﻪُ ال ُﻤﺘيقظون الﻜبار ،مﺜالً :ﻋالﻢ "سوكﻬاواﺗي("Sukhavati ،ﻋالﻢ السّﻌادة
الﻜامﻠة) ،ﻋالﻢ الالّزورد ،ﻋالﻢ الﻔالون ،ﻋالﻢ الﻠـّوﺗس ،الخ .أمﻜنة كﻬذﻩ .ولﻜن ،ﻋﻠى
ﻳسيﺮ الوﻗت أسﺮع من وﻗﺘنا .لو
ﺧالف ﺗوﻗﻌاﺗﻜﻢ ،في ﺗﻠك الﻌوالﻢ الواسﻌة
ُ
ّﻤﻌي،
ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗﻠﺘقﻄوا وﺗسﻤﻌوا كﻠﻤاﺗﻬﻢ – البﻌض لﻬﻢ مقدرة الﻜشف الس ّ
وآذانﻬﻢ السّﻤاوﻳّة مﻔﺘوحة – ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗسﻤﻌوا هذﻩ الﻜﻠﻤات ،ولﻜن ليس
ﺑوضوح .ك ّﻞ ما ﺗسﻤﻌونﻪ هو أﺷبﻪ ما ﻳﻜون ﺑزﻗزﻗة ُ
ﻋﺼﻔور أو صوت
اسﻄوان ٍة موسيقيّة ﺗدور ﺑسُﺮﻋ ٍة فائقةٍ ،ولن ﺗسﺘﻄيﻌوا أن ﺗـُﻤيّـزوا الﻜﻠﻤات .ﺑﻄبيﻌة
الﺤال ،البﻌض ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳسﻤﻌوا موسيقى ،أو أﻳ ً
ﻀا كال ًما .ﺷﺮﻳﻄة أن ﻳﻜون
ال ّ
الزمني ،فباإلمﻜان
شﺨص مالﻜا ً ﻷدا ٍة ،وهي نوع من ﻗدرة ﻗونق ﺗـُـزﻳﻞ الﻔارق
ّ
ﺼ ُ
حينئ ٍذ أن ﻳبﻠـُغ ال ّ
وت آذانﻜﻢ ،وﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗسﻤﻌوﻩ ﺑوضوح .هذﻩ هي حقيقة اﻷمﺮ.
البﻌض ﻳقولون أنﻪ كالم ﺑوذا ،كالّ ،ﻋﻠى اإلطالق.
ﻋندما ﻳﻠﺘقي ال ُﻤـﺘيقظون ،ﺗﻜﻔي اﺑﺘسامة ﺑين ﺷﺨﺼيْن ،وك ّﻞ ﺷيءٍ ﻳﻜو ُن ﻗد ﻗي َﻞ.
ﻷنﻬﻢ ﻳسﺘﻌﻤﻠون ﺗناﻗﻞ اﻷفﻜار ﺑدون صوتٍ ،والﺘي ﻳﺘ ّﻢ ﺗـﻠقـّـيﻬا ﺑﻄﺮﻳق ٍة سﻤﻌيّ ٍة
(سﺘيﺮﻳو) .ﻋندما ﻳبﺘسﻤون فيﻤا ﺑينﻬﻢ ،ﻳﻜونون حينﻬا ﻗد ﺗبادلوا أفﻜارهﻢ .ﻋﻠ ًﻤا ّ
وأن
هذﻩ ليست طﺮﻳقﺘﻬﻢ الوحيدة لﻠﺘـّواصﻞ ،أحيانـ ًا ﻳﺘ ّﻢ اسﺘﻌﻤال طﺮﻳقة أﺧﺮى .الجﻤيـع
ﻳﻌﻠﻤون ّ
أن "الما "lama ،الﺘيبت في الﻤدرسة الباطنيّة ﺑارﻋون في اسﺘﻌﻤال
"الﻤودرا( "mûdra ،حﺮكات اليد) ،ولﻜن لو ﺗسﺄلون أحد الالّما ماهي الﻤودرا،
فﻬو ﻳُجيبﻜﻢ" :إنﻬا اليوﻗا الﻌُـﻠيا (ووﺷانق ﻳودجيا ،")wushang yujia ،ماذا
ﻳﻌني هذا ﺑالﻀبط ؟ في الواﻗع ،هو ال ﻳﻌﻠﻢ ذلك .إنﻬا ﺑالﻔﻌﻞ لﻐة ال ُﻤـﺘيقظين الﻜبار.
ﻋندما ﻳﻜون هناك جﻤع كبيﺮ من الناس ،ﻳقومون ﺑالـ"مودرا" الﻜبيﺮةّ ،
إن ذلك
رائع ،إنﻬا حﺮكات ﻳد كبيﺮة ومُـﺘنوّ ﻋة ؛ ﻋندما ﻳﻜون هناك جﻤع أﻗـ ّﻞ من الناس،

ﺼﻐيﺮة ،وهي أﻳ ً
ﻳقومون ﺑالـ"مودرا" ال ّ
ﻀا جﻤيﻠة جدّا ،ومُـﺘﻜوّ نة من ﺷﺘـّى
الﺤﺮكات ،وهي ُمﻌقـّدة جدّا وثﺮﻳّة جدّا ،إنﻬا لﻐة .في الﻤاضي ،ك ّﻞ هذا كان من
أسﺮار السّﻤاء ،وها نﺤ ُن اليوم نﻜشِﻔﻪُ .ما ﻳسﺘﻌﻤﻠونﻪ في الﺘيبت هو فقط ﺑﻀع
حﺮكات ُمسﺘﻌﻤﻠة ﺧ ّ
ﺼيﺼًا لﻤﻤارسة ﺗﻤارﻳن القونق ﻋندهﻢ ،وﻗد ﺗ ّﻢ ﺗقسيﻤﻬا
َ
ﺗﻜون لﻐة مﻤارس ٍة ؛ ث ّﻢ إنﻬا فقط ﺑﻀﻌة أﺷﻜال
وﺗبوﻳبُﻬا .إنﻬا ال ﺗﻌدو أن
لﻤﻤارسةالقونق" .الﻤودرا" الﺤقيقيّة ُمﻌقـّـدة جدّا.

ما ﻳُﻌﻄيﻪ الﻤﻌﻠـ ّـﻢ لﻠﺘـالميذ
ﺑﻌﻀﻬﻢ حالﻤا ﻳﺮوْ نني ﻳُبادرون ﺑ ُﻤﺼافﺤﺘي ،وﻳُﻤسﻜون ﺑيدي وال ﻳُﺮﻳدون ﺗﺮكﻬا.
ﻋندما ﻳﺮاهﻢ اآلﺧﺮون ،ﻳُﻤسﻜون هﻢ أﻳ ً
ﻀا ﺑيدي .أنا أﻋﻠ ُﻢ ماذا ﻳجول في دواﺧﻠﻬﻢ.
البﻌض ﻳُﺮﻳدون ُمﺼافﺤة الﻤﻌﻠـّﻢ ﻷنﻬﻢ ﻳجدون ُمـﺘﻌة كبيﺮة في ذلك ،والبﻌض اآلﺧﺮ
ﻳُﺮﻳدون الﺤﺼول ﻋﻠى ﺑﻌض البﺮكات ،لذلك هﻢ ال ﻳﺘﺮكون ﻳدي .نﺤن نقول لﻜﻢ
جﻤيﻌًا ّ
أن ال ّ
ّ
الﺨاص .هنا ال ﻳﺘﻌﻠـّق اﻷمﺮ ﺑشﻔاء اﻷمﺮاض
الﺤقيقي هو ﺷﺄنﻜﻢ
شيولين
ّ
وال ﺗقوﻳة الجسﻢ ،وال أﻳ ً
ﻀا إﻋﻄاء ﺑﻌض البﺮكات ل ُﻤﻌالجة أمﺮاضﻜﻢ ،نﺤ ُن النﺘﺤدّث
ﻋن هذا .أنا أزﻳ ُﻞ مباﺷﺮة ًأمﺮاضﻜﻢ ؛ ﻋﻠى ميدان الﻤﻤارسة ،أجسام الشﺮع الﺘي
ﺗﺘبﻌني هي الﺘي ﺗﺘولـّى ذلك ؛ إن كنﺘﻢ ﺗﺘﻌﻠـّﻤون وحدكﻢ ﺑواسﻄة ﻗﺮاءة الﻜﺘاب،
شﺮع الﺘي ﺗﺘبﻌُـني هي الﺘي ﺗﺘولـّى ذلك أﻳ ً
أجسام ال ّ
دي
ﻀا .أنﺘﻢ ﺗظنون أنﻜﻢ ﺑﻠﻤس ﻳَ ّ
سوف ﺗـُنﻤّون طاﻗﺘﻜﻢ (القونق) ؟ أليست هذﻩ ُمزحة ً ؟
القونق ﻳﺘوﻗّف ﻋﻠى ﺗﻌﻬّد سين سينغ ك ّﻞ واح ٍد منﻜﻢ .إن كنﺘﻢ ال ﺗﺘﻌﻬّدون أنﻔسﻜﻢ
ﺑﺤ ّ
ُقاس ﺑﻤقياس السين سينغ .ﻋند نﻤوّ القونق لدﻳﻜﻢ،
ق ،هذا القونق ال ﻳنﻤو ،ﻷنﻪُ ﻳ ُ
أن ﺗﻌﻠـّقﻜﻢ ،هذﻩ الﻤادّة ،ﻗد زالت ّ
الﻌﻠوي ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳَ َﺮوْ ا ّ
وأن
أفﺮاد الﻤسﺘوى
ّ
ّ
وأن هذا الﻌﻤود ال ُﻤﺮﻗــّـﻢ ُمﻄاﺑق
ﻋﻤودًا ُمﺮﻗــّـ ًﻤا ﻗد ارﺗﻔع فوق ُرؤوسﻜﻢ .ﻋﻠ ًﻤا
لشﻜﻞ ﻋﻤود ﻗونق ؛ ارﺗﻔاع ذلك الﻌﻤود ال ُﻤﺮﻗــّﻢ هو نﻔس ارﺗﻔاع ﻋﻤود القونق ،إنﻪ
ﻳُﻤﺜﻞ طاﻗﺘﻜﻢ (ﻗونق) الﺘي ﺗﻌﻬّدﺗﻤوها ﺑﺄنﻔسﻜﻢ و كذلك مسﺘوى السين سينغ ﻋندكﻢ.
ُﻀيف إليﻬا ولو ﻗدر إصبـع ،ما سيُﻀافُ لن ﻳبقى وسيسقط.
ال أحد آﺧﺮ ﻳُﻤﻜنﻪ أن ﻳ
َ
ّ
"الزهﺮات الﺜالث ال ُﻤجﺘﻤﻌة ﻋند
أنا أسﺘﻄيـ ُع أن أجﻌﻠﻜﻢ ﺗبﻠﻐون في الﺤال مسﺘوى
الﺮأس"(سان هوا دجو دﻳنق ،)san hua ju ding ،ولﻜن ﻋندما سﺘﺨﺮجون
ﻗﻤّة ّ
من هنا ،سيسقط القونق في الﺤال .ﺑﻤا ّ
أن هذا القونق ليس مﻠﻜﻜﻢ ،لﻢ ﺗﺘﻌﻬّدوﻩ
ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ،فﻠن ﻳبقىّ ،
ﻷن ﻋﻤود السين سينغ لدﻳﻜﻢ ال ﻳبﻠغ ذلك االرﺗﻔاع ؛ فال أحد
ُﻀيف إليﻪ ﺷيئًا ّ
ﻷن هذا ﻳﺘوﻗف ُكـﻠـّيًا ﻋﻠى مﻤارسﺘﻜﻢ الذاﺗيّة وﻋﻠى
ﻳُﻤﻜ ُن أن ﻳ
َ
ﺷيولين ﻗﻠوﺑﻜﻢ .نﻤّوا القونق لدﻳﻜﻢ ﻋﻠى ركائز مﺘينة ،ارﺗقوا ﺑاسﺘﻤﺮار ،اﺗـّﺼﻔوا
ﺑﻄبيﻌة الﻜون ،وفقط حينﻬا ﺗسﺘﻄيﻌون ال ّ
ﺼﻌود إلى اﻷﻋﻠى .هناك أناس ﻳﻄﻠبون
مني إمﻀائي ،أنا ال أرغب في إﻋﻄاء إمﻀائي .البﻌض ﻳقولون ّ
أن ال ُﻤﻌﻠـّﻢ أﻋﻄاهﻢ

إمﻀاءﻩ ،وﻳُﺮﻳدون أن ﻳُﺮوﻩُ لآلﺧﺮﻳن ،إنﻬﻢ ﻳُﺮﻳدون أن ﺗﺤﻔظﻬﻢ ﺑﺮكة الﻤﻌﻠـّﻢ.
ﻀا روح ﺗﻌﻠـّق؟ ّ
أليست هذﻩ أﻳ ً
إن ال ّ
شيولين ﻳﺘوﻗّف ﻋﻠى ذات الشﺨص ،لﻤاذا
االهﺘﻤام ﺑالبﺮكات ؟ أفال زلﺘﻢ ﺗﺘﺤدّثون ﻋن هذا وأنﺘﻢ ﺗقومون ﺑشيولين الﻤسﺘوى
إن ذلك ليس ﺷيئا ً
الﻌالي ؟ ّ
ﺑالﻤﺮة ! ال نﺘﺤدّث ﻋن ذلك إالّ في مﺮحﻠة ال ّ
شﻔاء وﺗقوﻳة
ّ
ال ّ
ﺼﺤّة.
لو نﺘﺄ ّمـﻞ القونق ،القونق الذي ﺗﺤﺼُﻠون ﻋﻠيﻪ ﺑواسﻄة مﻤارسﺘﻜﻢ ،في مسﺘوى
ميﻜﺮوسﻜوﺑي لﻠﻐاﻳة ،جُزﻳئاﺗﻪ هي ﻋﻠى ﺷﻜﻠﻜﻢ وصورﺗﻜﻢ ﺗﻤا ًما .ﻋندما ﺗﺨﺮجون من
ّ
ﺷي دجيان فا ،ﺗﻜونون ﻗد دﺧﻠﺘﻢ في ﺷيولين جسﻢ ﺑوذا .هذا القونق ﻳﺘجﻠـّى في
صورة وﺷﻜﻞ جسﻢ ﺑوذا ،جﻤيﻞ جدّا وجالس ﻋﻠى زهﺮة الﻠوﺗس ،ونﻔس ال ّ
شيء
ﺗظﻬﺮ صور ثﻌالب
ﺑالنسبة لﻜ ّﻞ واحدة من الجُزﻳئات .ﺑينﻤا الﺤيوانات ،في طاﻗﺘﻬا،
ُ
صﻐيﺮة وثﻌاﺑين صﻐيﺮة ،هذﻩ ال ّ
ﺼور موجودة في ك ّﻞ الجُزﻳئات إن ﺗﺄمّﻠناها في
درجة ميﻜﺮوسﻜوﺑيّة ﻗﺼوى .هناك أﻳ ً
شﺨص ال ّ
ُﺤﺮك ال ّ
شاي
ﻀا أنواع من البﺮكات ،ﻳ ّ
ث ّﻢ ﻳُﻌﻄيﻜﻢ إﻳّاﻩ ِلﺘشﺮﺑوﻩ ،في ك ّﻞ الﺤاالت ،هذا أﻳ ً
ﻀا ﻳُسﻤّونﻪُ ﻗونق .الناس الﻌادﻳّون
ال ﻳُﺮﻳدون سوى أن ﻳﺮﺗاحوا في الﺤين من أوجاﻋﻬﻢ ،أن ﻳُؤجّﻠوا أمﺮاضﻬﻢ أو
أي حدّ
ﻳﺼﺮفوها ﻗﻠيالً ؛ ﻋﻠى ك ّﻞ حال الناس الﻌادﻳّون هﻢ ناس ﻋادﻳّون ،إلى ّ
ُﺨﺮﺑون أجسامﻬﻢ ،هذا ال ﻳﻬﻤّـنا .أنا أحدّثﻜﻢ ﻋن هذﻩ اﻷﺷياء ﻷننا نﺤن مﻤارسون.
ﻳ ّ
من اآلن وصاﻋدًا ،ﻋﻠيﻜﻢ أالّ
ﺗﺘﺼﺮفوا ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ،ال ﺗﺮغبوا في هذﻩ اﻷﺷياء
ّ
الﻤدﻋوّ ة "ﺑﺮكات" أو في هذا ال ّ
شيء أو ذاك .هناك مﻌﻠـّﻤو ﺗشيﻜونق ﻳدّﻋون" :أنا
أرسﻞ إليﻜﻢ ﺑﺮكاتٍ ،ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗـﺘـﻠقـّوْ ها ﻋبﺮ جﻤيع أنﺤاء البالد ".ما الّذي
ﺗـﺘـﻠقـّوْ نﻪ ؟ أنا أﻗول لﻜﻢ ّ
أن هذﻩ اﻷﺷياء ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻜون لﻬا ﺗﺄثيﺮ كبيﺮ ،افﺮضوا
أنﻬا إﻳجاﺑيّة ،إنﻬا فقط من أجﻞ ﺷﻔاء الﻤﺮض وﺗقوﻳة ال ّ
ﺼﺤة .ﺑﺼﻔﺘنا مﻤارسين،
أي ﻗونق آ ٍ
ت من ﺑﺮكات ﺷﺨص آﺧﺮ
طاﻗﺘنا (ﻗونق) آﺗية من ﺗﻌﻬّدنا ومﻤارسﺘنا ،وال ّ
ﻳُﻤﻜنﻪ أن ﻳﺮفع مسﺘوى طاﻗﺘنا ،إن ذلك ﻳﺘﻤﺜﻞ فقط في مﻌالجة الناس الﻌادﻳّين .ﻳنبﻐي
حﺘ ًﻤا أن ﺗﻜون نﻔوسﻜﻢ ُمسﺘقيﻤة ،ال أحد ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﻌوّ ضﻜﻢ في ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ؛
أنﺘﻢ ،وال أحد سواكﻢ ،الذﻳن ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـُﻤارسوا فﻌالًِ ،لﺘﺮفﻌوا
ُمسﺘواكﻢ.
إذن ،ماذا أﻋﻄيﻜﻢ ؟ أنﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤون ّ
أن الﻜﺜيﺮ منـ ّا لﻢ ﻳُﻤارسوا أﺑدًا القونق من ﻗب ُﻞ
ﺑالﺮغﻢ من كونﻬﻢ ﻳُﻤارسون الﺘشيﻜونق منذ
ولدﻳﻬﻢ أمﺮاض ؛ ﻋدﻳد اﻷﺷﺨاصّ ،
سنين ،إالّ أنﻬﻢ ال ﻳزالون ﻳﻬيﻤون في مسﺘوى الﺘشي وليس لدﻳﻬﻢ ﻗونق .طبﻌًا،
هناك أناس ﻳُﻌالجون أمﺮاض اآلﺧﺮﻳن ،ولﻜن هﻞ ﺗﻌﻠﻤون ماذا ﻳﻔﻌﻠون ؟ ﻋندما
طﺮدت ﻋن الﻤﻤارسين الﺤقيقيّين لﻠ ّ
ُ
ُ
شﺮع اﻷكبﺮ ،كﻠـّيًا ومن
طﺮﻗت مسﺄلة الﻔوﺗي،
داﺧﻞ الجسﻢ كﻤا من ﺧارجﻪ ،اﻷرواح السّﻔﻠية الﺘي كانت ﺗس ُﻜ ُن أجسامﻬﻢ وك ّﻞ
اﻷﺷياء السّيئة من هذا القبيﻞ ،مﻬﻤا ﺗ ُﻜ ْن .ﺑالنسبة لﻠﻤﻤارسين الﺤقيقيّـين الذﻳن
ﻳُﻤارسون ﺑ ُﻤﻔﺮدهﻢّ ،
فإن جسﻤﻜﻢ أﻳ ً
ﻀا سيﺘ ّﻢ ﺗﻄﻬيﺮﻩ ﻋندما ﺗقﺮؤون هذا الشﺮع
الﻌائﻠي ﻳجبُ أن ﻳق َع ﺗﻄﻬيﺮﻩ .ألواح الﺜﻌﻠب واﺑن ﻋﺮس
اﻷكبﺮ ؛ وكذلك ُمﺤيﻄﻜﻢ
ّ

الﺘي كنﺘﻢ ﺗﻀﻌون أمامﻬا القﺮاﺑين ،ارموها ﺑسُﺮﻋةٍ .ك ّﻞ ﺷيءٍ ﻗد ﺗ ّﻢ ﺗنظيﻔﻪ ،ولﻢ
ﻳ ْبـقَ ﺷيء .ﺑﻤا أنﻜﻢ ﺗـ ُﺮﻳدون أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـ ُﻤارسوا ،ﻳُﻤﻜن أن نﻔﺘ َح لﻜﻢ هذا الباب
ب ،نﺤن نقوم ﺑﻬذا من أجﻠﻜﻢ ،ولﻜن فقط من أجﻞ الﻤﻤارسين الﺤقيقيـّيـن.
اﻷن َ
س َ
طبﻌًا ،هناك أناس ال ﻳُﺮﻳدون ال ّ
شيولين ،إنﻬﻢ لﻢ ﻳﻔﻬﻤوا إلى اآلن في َﻢ ﻳﺘﻤﺜـ ّـﻞ
الشيولين ،نﺤن ال نسﺘﻄيـ ُع لﻬﻢ ﺷيئًا ؛ نﺤن نﻬﺘ ّﻢ فقط ﺑالناس الذﻳن ﻳقومون حقـ ّا
ﺑال ّ
شيولين.
ﻀا صنف من اﻷﺷﺨاص ﻗي َﻞ لﻬﻢ في الﻤاضي ّ
هناك أﻳ ً
أن لدﻳﻬﻢ الﻔوﺗي وأحسّوا ﺑﻪ
هﻢ أﻳ ً
ﻀا .وﺑﻌدما طﺮدنا ﻋنﻬﻢ اﻷرواح السّﻔﻠية ،ال ﻳسﺘﻄيﻌون الﺘـّﺨﻠص من ﻗـﻠقﻬﻢ،
هﻢ ﻳشﻌﺮون ّ
أن الﺤالة ﺑقيت كﻤا هي ،وﻳظنـّون أنﻬﻢ الﻳزالون مسﻜونين ؛ هذا نوع
أو"الشك" .مع ّ
ّ
الزمن ،ﻳُﻤﻜن أن ﻳسﺘجﻠبوا الﻤﺘاﻋب
من الﺘﻌﻠـّق ﻳُسﻤّى "الﻬاجس"
من جدﻳدٍ .ﻳجبُ أن ﺗﺘﺨﻠـّﺼوا من هذا الﻬاجس ّ
ﻷن ذلك الﻔوﺗي ﻗد اﺧﺘﻔى ﺗﻤا ًما.
ﺑالنسبة لﻠبﻌض ،ﻗد سبقَ وأن ُ
ﻗﻤت ﺑﻬذﻩ اﻷﺷياء في الدورات الﺘﻜوﻳنيّة الساﺑقة ،لقد
ﺗولـّي ُ
ْت ذلك وطﺮدت ﻋنﻬﻢ ك ّﻞ الﻔوﺗي الﺘي كانت ﺗﺘﻤﻠـ ّـﻜﻬﻢ.
ّ
إن مﻤارسة الﻤدرسة الﻄاوﻳّة في الﻤسﺘوى اﻷدنى ﺗﺘﻄﻠـ ّب إرساء ﺑﻌض القواﻋد،
ﺗﻜوﻳن الدّورة السّﻤاوﻳّة ،وحقﻞ اإلكسيﺮ ،ﺑاإلضافة إلى أﺷياء أﺧﺮى ﺗنﺘﻤي إلى
مجاالت أﺧﺮى .نﺤن هنا نـُزوّ دكﻢ ﺑالﻔالون ،ﺑآليّـات الﺘشي ،وﺑﻜ ّﻞ اآلليّات الﻀﺮورﻳّة
لﻠ ّ
آالف ،ﻳجب إﻋﻄاؤكﻢ إﻳّاها مﺜﻞ ﺑذور نزرﻋﻬا فيﻜﻢ.
شيولين ،الخ؛ أكﺜﺮ من ﻋشﺮة
ٍ
ﺑﻌد إزالة أمﺮاضﻜﻢ ،نقوم ﺑﻜ ّﻞ ما ﻳجبُ أن نقوم ﺑﻪ ونـُﻌﻄيﻜﻢ ك ّﻞ ما ﻳجبُ أن نـُﻌﻄيﻜﻢ
إﻳّاﻩ ،وﻋندها فقط ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘو ّ
صـﻠوا حقـّا إلى الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ﺑنجاح في
َ
ﻳﻜون ذلك ﺷيئًا سوى ال ُﻤداواة وﺗقوﻳة
مدرسﺘنا .وإالّ ،إن لﻢ نـُﻌﻄﻜﻢ إﻳّاها ،فﻠن
البدن .في الﺤقيقة ،ﺑالنسبة لﻠناس الذﻳن ال ﻳُﺮ ّكزون ﻋﻠى السين سينغ ،من اﻷحسن
لﻬﻢ أن ﻳقوموا ﺑﺘﻤارﻳن رﻳاضيّة.
إن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـُﻤارسوا فنﺤ ُن مسؤولون ﻋنﻜﻢ .الناس الذﻳن ﻳﺘﻌﻠـّﻤون ﺑ ُﻤـﻔﺮدهﻢ
سيﺤﺼﻠون أﻳ ً
ﻀا ﻋﻠى نﻔس ال ّ
شيء ،ولﻜن ﻳنبﻐي ﻋﻠيﻬﻢ أن ﻳﺘﻌﻬّدوا وﻳُﻤارسوا
حقـّا ،نﺤن نـُﻌﻄي هذﻩ اﻷﺷياء لﻠﻤﻤارسين الﺤقيقـيّيـن .لقد سبقَ وأن ﺗﺤدّثت ﻋن
ذلك ،ﻳجبُ أن نقودَ ُﺧﻄاكﻢ حقـّا كﻤﻤارسين .وزﻳادة ﻋﻠى ذلك ،ﻳجب أن ﺗدرسوا
ﺷﺮع الﻤسﺘوى الﻌالي ﺑﻌُﻤق وﺗﻌﺮفوا كيف ﺗﺘﻌﻬّدون وﺗـُﻤارسون ؛ الﺘـّﻤارﻳن
مﺮة ًواحدة ًوسوف ﺗﻜونون ﻗد أﺧذﺗﻢ ك ّﻞ ﺷيءٍ .
الﺨﻤسة سيﺘ ّﻢ ﺗﻠقينﻜﻢ إﻳّاها ّ
َ
ﻳﻜون
مسﺘوى ﻋال ،ﻋال إلى درج ٍة ﺗﻔوق ﺧيالﻜﻢ ،ولن
سﺘﺼﻠون في الﻤسﺘقبﻞ إلى
ً
لﻜﻢ ُمشﻜﻞ في الﺤﺼول ﻋﻠى ثﻤﺮة الﻜﻤال (جانق ﻗوو) .ﻳﻜﻔي أن ﺗقوموا ﺑال ّ
شيولين،
هذا ال ّ
شﺮع الذي أدﻋوكﻢ إليﻪ ﻳشﻤ ُﻞ مسﺘوﻳات ُمﺨﺘﻠﻔة ؛ وسﺘﻜﺘشﻔون الحقـًا أنﻪ
ﻗادرا ﻋﻠى ﻗيادﺗﻜﻢ وﺗوجيﻬﻜﻢ في مﺨﺘﻠف مسﺘوﻳات ﺗﻌﻬّدكﻢ.
سيﻜون دائ ًﻤا ً

ّ
فإن مسار حياﺗﻜﻢ سيﺘﻐيّﺮ ﺑﻌد اليوم .جسﻢ ال ّ
شﺮع الذي
ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ مﻤارسين،
ﻳﺘبﻌُـني سيُـبﺮمجﻪ لﻜﻢ من جدﻳدٍ .كيف ﻳُـبﺮمجﻪُ ؟ كﻢ من الﻌُﻤﺮ ﺑقي في حياة البﻌض
؟ هﻢ أنﻔسﻬﻢ ال ﻳدرون ؛ ﺑﻌﻀﻬﻢ سيﻤﺮضون رﺑّﻤا مﺮ ً
ﺧﻄيﺮا ﺑﻌد حوالي سن ٍة أو
ضا
ً
سﺘـّة أﺷﻬُﺮ ،وسيدو ُم هذا رﺑّﻤا سنوا ٍ
ت ﻋدﻳدة ً؛ البﻌض اآلﺧﺮ سيُﺼاﺑُون ﺑجﻠﻄة
دماغيّ ٍة أو أمﺮاض أﺧﺮى ،وسيﻜون من الﻤسﺘﺤيﻞ ﻋﻠيﻬﻢ الﺤﺮاك .كيف إذن
سﺘﺘـﻤﻜـّنون من القيام ﺑال ّ
شيولين ﺑقيّة حياﺗﻜﻢ ؟ ﻳجبُ أن نـ ُـنـقـّيﻜﻢ من ك ّﻞ هذا وأن
نﺤول دون وﻗوع هذﻩ اﻷحداث .ولﻜن نـ ُـنبّﻬﻜﻢ إلى أننا نﻔﻌ ُﻞ ذلك فقط من أجﻞ
الﻤﻤارسين الﺤقيقيّين ،ليس مسﻤوحًا فﻌ ُﻞ ذلك ﺑﺼﻔ ٍة اﻋﺘباطيّة لﻠناس الﻌادﻳّين ،وإالّ
فﻬذا ﻳﻌود ﺑالقول إلى أننا نﺮﺗﻜبُ أﻋﻤاالً سيّئة ً .الوالدة ،ال ّ
شيﺨوﺧة ،الﻤﺮض،
سجﺘﻬا رواﺑط سببـيّة ،والﻳُسﻤ ُح ﺑإدﺧال
والﻤوت ﻋند الناس الﻌادﻳّين هي أحداث ن َ
الﺘـّشوﻳش ﻋﻠيﻬا كﻤا نشاءُ.
اﻷكﺜﺮ ﻗيﻤة ً ،لذلك نﺤن ال ﻳُﻤﻜن أن نﻔﻌ َﻞ ذلك سوى
الناس
نﻌﺘبﺮ الﻤﻤارسين
نﺤن
ُ
َ
َ
لﻠﻤﻤارسين .كيف نﻔﻌ ُﻞ ؟ ﻋندما ﺗﻜون ﻗوّ ة الﻤﻌﻠـّﻢ وفﻀيﻠﺘﻪ ﻋاليﺘيْن جدّا ،فﻬذا ﻳﻌني
ّ
أن "ﻗونق لي" الﻤﻌﻠـّﻢ ﻋال جدّا ،لذلك ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳُزﻳ َﻞ ﻋنﻜﻢ دﻳونﻜﻢ (كارما).
ﻋندما ﻳﻜون ﻗونق الﻤﻌﻠـّﻢ ﻋاليًا ،ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳُزﻳ َﻞ ﻋنﻜﻢ منﻬا الﻜﺜيﺮ ،ﻋندما ﻳﻜون
ﻗونق الﻤﻌﻠـّﻢ ضﻌيﻔـ ًا ،ال ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳُزﻳ َﻞ منﻬا سوى جزءٍ صﻐيﺮ .ول ْــنذ ُكﺮ مﺜاالً:
نﺤن نجﻤ ُع ُمﺨﺘﻠف أصناف الﻜارما في مسﺘقبﻞ حياﺗﻜﻢ ،ونـُزﻳﻞ منﻬا جُزءًا ،نـُزﻳﻞ
منﻬا النﺼف .النﺼف الباﻗي ،ال ﻳُﻤﻜنﻜﻢ ﺗجاوزﻩ ﻷنﻪ أﻋﻠى من جبﻞ .ماالﻌﻤ ُﻞ ؟ في
سﺘﺼﻠـُون إلى الﻄﺮﻳق ،كﺜيﺮ من الناس سيسﺘﻔيدون من ذلك ﺑدون
الﻤسﺘقبﻞ ،ﻋندما
ِ
ّ
ﺷك ،وهﻜذا ،كﺜيﺮ من اﻷﺷﺨاص سيﺘﺤ ّﻤـﻠون ﻋنﻜﻢ ﻗسﻄـًا من الﻜارما .طبﻌًا،
أمﺮا هيـ ّـنـًا ﺑالنسبة لﻬﻢ .وأنﺘﻢ أنﻔسﻜﻢ ﺗﻤﻠﻜون أﻳ ً
كبيﺮا من
ﻀا ﻋددًا
ً
سيﻜون ً
الﺤياﺗات الﻤُـﻜوّ نة من ﺗﻄوّ ر مﻤارسﺘﻜﻢ ،وﺑاإلضافة إلى ذلك ،إلى جانب روحﻜﻢ
الﻔاﻋﻠة (ﺗسو ﻳوانشان) ،وأرواحﻜﻢ الﺜانوﻳّة (فو ﻳوانشان) ،هناك أﻳ ً
ﻀا كﺜيﺮ من
ﺗﻤﺮون ﺑﻤﺤنةٍ ،ﻳﻜون ﻗد
ذواﺗﻜﻢ الﺘي سﺘﺘﻜﻔـّـﻞ ﺑقسطٍ من الﻜارما من أجﻠﻜﻢ .ﻋندما ّ
ﺑقي لﻜﻢ منﻬا القﻠيﻞ .حﺘـّى وإن ﻗﻠنا ﺑقي منﻬا القﻠيﻞ ،فﻬي رغﻢ ذلك ك ّﻤيّة ضﺨﻤة،
هنا أﻳ ً
ﻀا ال ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗجﺘازوا هذﻩ الﻜارما .ماالﻌﻤ ُﻞ ؟ نـُقسّﻤﻬا حينئ ٍذ إلى أجزاء
ﻋدﻳدة نﻀﻌﻬا في مﺨﺘﻠف الﻤسﺘوﻳات من ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ .سوف نﻌﺘﻤدُ ك ّﻞ هذا
لﻜي نجﻌﻠﻜﻢ ﺗﺮفﻌون السين سينغ ،ﺗـ ُﺤوّ لون دﻳونﻜﻢ وﺗـُنﻤّون القونق لدﻳﻜﻢ.
وزﻳادة ً ﻋﻠى ذلك ،ﻋندما ﻳُﺮﻳد ﺷﺨص مّا القيام ﺑال ّ
َ
أمﺮا
شيولين ،لن
ﻳﻜون ذلك ً
ﻗﻠت ّ
سﻬالً .لقد ُ
أن ﺗﻠك مسﺄلة جدّﻳة جدّا وﺗﺘجاوز إلى حدّ ﺑﻌيد الناس الﻌادﻳّين ،إنﻬا
أي أمﺮ من أمور الناس الﻌادﻳّين .لذلك ،ﺑﻤا ّ
الﻌادي ،ما
أن هذا ﻳﺘجاوز
ّ
أصﻌب من ّ
أي أمﺮ من أمور الناس الﻌادﻳّين .نﺤن،
نﻄﻠبﻪ منﻜﻢ أﻋﻠى ﺑﻜﺜيﺮ مﻤّا ﻳﺘـﻄﻠـّبﻪ منﻜﻢ ّ
الﻜائنات البشﺮﻳّة ،لدﻳنا أرواح أصﻠيّة ،هذﻩ اﻷرواح اﻷصﻠيّة ال ﺗﻔنى .إن كانت

الﺮوح اﻷصﻠيّة ال ﺗﻔنى ،إذن ف ّﻜﺮوا :ألﻢ ﺗﺮﺗﻜب روحﻜﻢ اﻷصﻠيّة أﻋﻤاالً سيّئة ً في
ّ
حياﺗاﺗﻬا االجﺘﻤاﻋيّة السّاﺑقة ؟ هذا مﻤﻜن جدّا .ﻗﺘﻞ الﺤياة ،الﺘـّداﻳن من أحدهﻢ،
إصاﺑة أو إهانة أحدهﻢ ،من الﻤﻤﻜن جدّا أن ﺗﻜونوا ﻗد ارﺗﻜبﺘﻢ مﺜﻞ هذﻩ اﻷﺷياء .إن
كان اﻷمﺮ كذلك ،أنﺘﻢ ﺗﺘﻌﻬّدون وﺗـُﻤارسون في هذﻩ الجﻬة ،والﻄـّﺮف اآلﺧﺮ ﻳﺮى
ذلك ﺑوضوح في الجﻬة اﻷﺧﺮى .أمﺮ الﻤداواة والﺤﻔاظ ﻋﻠى الﺼﺤّة ال ﻳﻬﻤّﻪ ،هو
ﻳﻌﻠ ُﻢ جيّدًا أنﻜﻢ ﺗـُؤجّﻠون الﺘـّسدﻳد ،وأنﻜﻢ إن لﻢ ﺗـُسدّدوا الدّﻳْن اآلن فسﺘـُسدّدونﻪ
الحقـًا ،وسيﻜون أثقﻞ ﺑﻜﺜيﺮ ٍ .لذلك ،ﻋندما ال ﺗـُسدّدونﻪ وﻗﺘيّـا ،ال ﻳﻬﺘ ّﻢ ﺑﻜﻢ.
ﻋندما ﺗقولون أنﻜﻢ ﺗـُﺮﻳدون الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،هو ال ﻳُوافقُ" :ﺗـ ُﺮﻳد الﺘﻌﻬّد
الﺮحيﻞ ،لو ﺗـُـنﻤّي طاﻗﺘك (ﻗونق) ،فﻠن ﻳُﻤﻜنني الوصول إليك وال
والﻤﻤارسة ،ﺗـُﺮﻳد ّ
لﻤسكَ  ،".هو إذن ال ﻳُﺮﻳد ذلك .لذا هو ﻳُﻌﻄـ ّـﻠﻜﻢ ﺑﻜ ّﻞ الﻄـّﺮق ِليﻤنﻌﻜﻢ من الﺘﻌﻬّد
والﻤﻤارسة ،وﻳسﺘﻌﻤﻞ ﺷﺘـّى الوسائﻞ ليُـزﻋجﻜﻢ وﻳﺼﻞ ﺑﻪ اﻷمﺮ حﺘـّى إلى ﻗﺘﻠﻜﻢ.
ﻳﻄيﺮ رأسﻜﻢ ﺑينﻤا أنﺘﻢ جالسون هنا في وضﻌيّة الﻠـّوﺗس ،هذا غيﺮ ُمﻤﻜن،
طبﻌًا ،لن
َ
ﻷنﻪ ﻳجبُ االمﺘﺜال لﻠﺤالة االجﺘﻤاﻋيّة لﻠناس الﻌادﻳّين .رﺑّﻤا ،ﻋند ﺧـُﺮوجﻜﻢ،
سﺘﺼدمﻜﻢ سيّارة ،أو ﺗسقﻄون من سﻄح ﺑناﻳ ٍة ﺷاهقةٍ ،أو ﺗﻠﺤقﻜﻢ مﺨاطﺮ أﺧﺮى،
هذﻩ اﻷحداث ُمﻤﻜنة الوﻗوع جدّا ،هذا ﺧﻄيﺮ جدّا .ال ّ
الﺤقيقي ليس ﺑالسّﻬولة
شيولين
ّ
الﺮغبة في الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،ولﻜن هﻞ أنﺘﻢ ﻗادرون ﻋﻠى
الﺘي ﺗﺘﺼوّ رونﻬا ،لدﻳﻜﻢ ّ
النجاح ؟ إن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـُﻤارسوا ،سيُﺤد ُ
سيجﺮ ذلك في
ق ﺑﻜﻢ في الﺤال ﺧﻄﺮ الﻤوت،
ّ
الﺤال هذا ال ُﻤشﻜﻞ .هناك كﺜيﺮ ،كﺜيﺮ جدّا من مﻌﻠـ ّﻤي الﺘشيﻜونق ال ﻳجﺮؤون ﻋﻠى
وصﻞ الناس إلى الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى .لﻤاذا ؟ ﻷنﻬﻢ ليسوا ﻗادرﻳن
ﺗبﻠيـغ الﻄﺮﻳقة الﺘي ﺗـ ُ ِ
ﻋﻠى فﻌﻞ ذلك ،ليسوا ﻗادرﻳن ﻋﻠى حﻤاﻳﺘﻜﻢ.
في الﻤاضي ،كﺜيﺮ من اﻷﺷﺨاص الذﻳن كانوا ﻳُبﻠـّﻐون الﻄﺮﻳقة لﻢ ﻳﻜونوا ﻳسﺘﻄيﻌون
سوى ﺗﻠقين ﺗﻠﻤي ٍذ واحدٍ ،ﻳﻜون اﻷمﺮ مﻤﻜنـًا ﻋندما ﻳﺘﻌﻠـّق اﻷمﺮ ﺑﺤﻤاﻳة ﺗﻠﻤي ٍذ واحدٍ.
أمّا مع ﻋد ٍد ﺑﻬذﻩ ال ّ
ﻳجﺮؤون ﻋﻠى فﻌﻞ ذلك .ولﻜن نﺤن نقول
ﻀﺨامة ،أغﻠب الناس ال ُ
لﻜﻢ هنا أنني أسﺘﻄيـ ُع فﻌﻞ ذلكّ ،
ﻷن لي أجسام ﺷﺮع ال ﺗـُﺤﺼى ،وهي ﺗﻤﻠك ﻗدرات
إلﻬيّة جبّارة وﺗﻤﻠك ﻗوّ ة ال ّ
ظﻬﺮ ﻗدرات
شﺮع (فا لي ،)Fa li ،إنﻬا ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗـ ُ َ
إلﻬيّة ﻋظيﻤة جدّا وﻗوّ ة ال ّ
شﺮع الﻌظيﻤة جدّا .وﺑاإلضافة إلى ذلك ،ما نﺘولـّى فﻌﻠﻪ
ضا .أسﺘﻄيـع أن أﻗول لﻜﻢ ّ
اليوم ليس ﺑسيﻄـًا كﻤا ﻳبدو ،أنا ال أفﻌﻠﻪ ﻋ ََﺮ ً
أن الﻜﺜيﺮ من
مﺮ ٍة نـُبﻠـّغ فيﻬا ال ّ
شﺮع
ب هذا ال َﺤد ََث ،إنﻬا آﺧﺮ ّ
ال ُﻤﺘيقظين الﻜبار ﻳُـﺘاﺑﻌون ﻋن كَـﺜ ٍ
شﺮع هذﻩ (نﻬاﻳة "دهارما")ّ ،
ق في فﺘﺮة نﻬاﻳة ال ّ
الﺤ ّ
إن الﻌﻤﻞ الذي نقو ُم ﺑﻪ ال
أي زﻳْـغ أو حيا ٍد ﻋن الﻄﺮﻳق ال ُﻤسﺘقيﻢ .مادُمﺘﻢ ﺗﺘﻌﻬّدون وﺗﻤارسون حقـّا في
ﻳﺘﺤﻤّﻞ ّ
سيجﺮؤ ﺑسﻬول ٍة ﻋﻠى إلﺤاق ال ّ
ّ
ﻀﺮر ﺑﻜﻢ ،وزﻳادة ًﻋﻠى ذلك
الﺤق ،ال أحد
الﻄﺮﻳق
ُ
سﺘﻜون مﻌ ُﻜﻢ حﻤاﻳة جسﻢ ال ّ
أي ﺧﻄﺮ
شﺮع الذي ﻳﺘبﻌُـني ،ولن ﻳﻜون هناك ّ
ﻳﺘﻬدّدكﻢ.

ﻋندما ﻳُسجّـﻞ الﻤﺮء دﻳنـًا ،ﻳجبُ أن ﻳُوفيﻪ ؛ إذن ،هناك أحداث ُمﺨﻄﺮة ﻳُﻤﻜن أن ﺗقع
في طﺮﻳق ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ .ولﻜن ﻋندما سﺘق ُع هذﻩ اﻷحداث ،لن ﺗشﻌﺮوا
ﺑالﺨوف ،ولن نجﻌﻠﻜﻢ ﺗﻜونون في حالة ﺧﻄﺮ حقـّا .ﻳُﻤﻜن أن نذ ُكﺮ لﻜﻢ أمﺜﻠة .ﻋندما
نظــ ّ ُ
دراجة،
ﻤت الدّورة الﺘﻜوﻳنيّة في ﺑيﻜين ،كانت هناك ﺗﻠﻤيذة ﺗﻌبُﺮ الﻄﺮﻳق ﻋﻠى ّ
وفي الﻠـّﺤظة الﺘي كانت فيﻬا ﺑﺼدد االسﺘدارة ،صدمﺘﻬا سيّارة فاﺧﺮة .هذﻩ الﺘﻠﻤيذة
هي سيّدة ﻳﻔوق ُ
ﻋﻤﺮها الﺨﻤسين سنة ً .لقد صدمﺘﻬا السّيارة ﺑﻐﺘة ً وﺑقوّ ٍة ،سﻤع
الناس "ﺑانق"! وارﺗﻄﻢ رأسﻬا ﺑسقف ال ّ
سيّارة .في ذلك الﺤين ،إحدى ﻗدميﻬا كانت
ﺼبْ
ﺤس ﺑﺄلﻢ ؛ لﻢ ﺗـ ُ َ
ال ﺗزال ﻋﻠى دوّ اسة الدّراجة ،اصﻄدم رأسﻬا ،ولﻜنﻬا لﻢ ﺗـ ُ ّ
ﺑﺨوف ﺷدﻳدٍ ،وﻗﻔز من
ﺑنزﻳف ،وال حﺘـّى ﺑانﺘﻔاخ ٍ .ﺷﻌ َُﺮ السّائق
ﺑجﺮوح ٍ وال
ٍ
ٍ
سيّارة ﻗائالً ﺑسﺮﻋةٍ" :هﻞ أنت ُمﺼاﺑة ؟ هﻞ نذهبُ إلى الﻤسﺘشﻔى ؟" فقالت لﻪ ّ
ال ّ
أن
ذلك لﻢ ﻳ ُﻜن ﺷيئًا .طبﻌًا ،ﺑﻤا ّ
أن سين سينغ ﺗﻠﻤيذﺗنا كان ﻋاليًا ،فﻬي لﻢ ﺗ ُﻜـن ﺗـُﺮﻳد أن
فـت كﻤا لو ّ
ﺗﺼﺮ ْ
أن ﺷيئـًا لﻢ ﻳ ُﻜ ْن ،ولﻜن كان هناك
ﺗسب َّب اإلزﻋاج لآلﺧﺮﻳن .وﻗد
ّ
ﺗجوﻳف كبيﺮ ﻋﻠى السّيارة.
هذا النوع من اﻷﺷياء ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺤدُث ﺑﻐاﻳ ٍة واحد ٍة وهي أﺧذ حياﺗﻜﻢ ،ولﻜن ليس
هناك ﺧﻄﺮ .ﻋندما كنـّا نقوم ﺑالدّورة الﺘﻜوﻳنيّة في جامﻌة "جيﻠين "Jilin ،آﺧﺮ
دراجﺘﻪ
مﺮ ٍة ،كان هناك ﺗﻠﻤيذ ﺑﺼدد الﺨﺮوج من الباب
الﺮئيسي لﻠجامﻌة دافﻌـًا ّ
ّ
ّ
أمامﻪ ،وحالﻤا وصﻞ إلى وسط الﻄﺮﻳق ،حاصﺮﺗﻪ سيّارﺗان ،كان ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﺼدَ َم
ولﻜنـّﻪ لﻢ ﻳشﻌُﺮْ ﺑالﺨوف أﺑدًا .ﻋندما ﻳﺤدث هذا النوع من اﻷﺷياء ،في مﻌظﻢ
اﻷحيان ،ال ﻳنﺘاﺑنا الﺨوف ،وﺗوﻗّﻔت السّيارﺗان في طﺮفة ﻋين ٍ ،ولﻢ ﻳﺤدُث ﺷيء.
وﻗد وﻗﻌت أﻳ ً
ﻀا حادثة أﺧﺮى في ﺑيﻜين .في ال ّ
شـﺘاء ﺗظﻠﻢ السّﻤاء في وﻗ ٍ
ت ُمب ّﻜﺮ في
ﺑاكﺮا نسبيّا .لﻢ ﻳ ُﻜن هناك أحد في ال ّ
شارع ،وكان هدوء
الﻤساء ،والناس ﻳنامون
ً
كبيﺮ ﻳَﺮﻳ ُن ﻋﻠى الﻤﻜان .كان هناك ﺗﻠﻤيذ ﻳُسار ُ
دراجﺘﻪ،
ع ﺑالﻌودة إلى الﻤنزل ﻋﻠى ّ
وأمامﻪ لﻢ ﻳ ُﻜن هناك سوى سيّارة "جيب" ﺗجﺮي ﺑسُﺮﻋةٍ ،ولﻜنـّﻬا كبﺤت سُﺮﻋﺘﻬا
ّ
ولﻜن هذﻩ "الجيب" أﺧذت ﺑﻐﺘة ً
فجﺄة ً .لﻢ ﻳنﺘبﻪ هو لذلك ،وواصﻞ ﻗيادة الدّ ّراجة.
ﺗسيﺮ إلى الوراء وﺑسُﺮﻋةٍ ،كانت القوّ ﺗان سﺘﺼﻄدمان ،كان ذلك أﻳ ً
ﻀا ﻷﺧذ حياﺗﻪ.
كان من الﻤﻤﻜن أن ﻳقع حادث في طﺮفة ﻋين ٍ ،ولﻜن فجﺄة ًسﺤبت ﻗوّ ة أﺧﺮى
دراجﺘﻪ إلى الوراء مسافة نﺼف مﺘﺮ ،وفي نﻔس الوﻗت ،ﺗوﻗــّﻔت "الجيب" ﺗﻤا ًما
ّ
دراجﺘﻪ ،رﺑّﻤا الحظ السّائق ّ
أن هناك ﺷﺨﺼًا وراءﻩ .لﻢ ﻳشﻌُﺮ الﺘﻠﻤيذ
ُمالمسة ً ﻋجﻠة ّ
ﺑالﺨوف في ذلك الﺤينُ ،
ﻋﻤو ًما ليس هناك ﺧوف لﺤظة وﻗوع هذا النوع من
اﻷﺷياء ،رﺑّﻤا ﻳﺄﺗـي الﺨوف فيﻤا ﺑﻌد .لقد كان أوّ ل ما ف ّﻜﺮ فيﻪ" :آﻩ ! من الذي
ﺷﻜﺮا ،ولﻜنﻪ لﻤّا
ـﺮﻩُ ".وكان ﻋﻠى وﺷك أن ﻳقول
ً
سﺤبني إلى الوراء ؟ ﻳجبُ أن أﺷ ُﻜ َ

ّ
"إن الﻤﻌﻠـّﻢ
أدار رأسﻪ وجد الﻄﺮﻳق ﺧاليًا ،ك ّﻞ ﺷيءٍ كان ساكنـًا .فﻔﻬﻢ في الﺤال:
هو الذي حﻤاني !".
وهذﻩ واﻗﻌة أﺧﺮى في "ﺷانقشون ."Changchun ،ﻗﺮب منزل أحد الﺘالميذ،
كانت هناك أﺷﻐال ﺑناءٍ  ،في أﻳّامنا هذﻩ ،البناﻳات ﻋالية جدّا ،والﻄواﺑق الﻤوضوﻋة
من أجﻞ ﻋﻤﻠيّة البناء ،كانت مُﻜوّ نة من أناﺑييب حدﻳدﻳّة ﻋﺮضﻬا سنﺘيﻤﺘﺮان وطولﻬا
حدﻳدي ﺑﺼدد السّقوط
أرﺑﻌة أمﺘار .كان الﺘﻠﻤيذ ﺧارجًا من منزلﻪ ،وكان هناك أنبوب
ّ
ﺑﻄﺮﻳقة ﻋﻤودﻳّة من أﻋﻠى البناﻳة ُمـﺘـّجﻬًا ُمباﺷﺮة ً نﺤو رأس الﺘﻠﻤيذ ،الناس في
ال ّ
شارع كانوا ُمﺮﺗاﻋين و ُهﻢ ﻳُـﺘاﺑﻌون ذلك ،ولﻜنﻪ ﻗال":من رﺑّت ﻋﻠى رأسي ؟"
ﻳظن ّ
ّ
أن أحدهﻢ رﺑّتَ ﻋﻠى رأسﻪ .وفي الﻠـّﺤظة الﺘي اسﺘدار فيﻬا ،لﻤح فوق
كان
الﺤدﻳدي جانبًا ،وانﻐﺮس في اﻷرض ﻗائ ًﻤا.
ﻳدور ،وسقط اﻷنبوب
كبيﺮا
ُ
رأسﻪ فالونـًا ً
ّ
الﺮجﻞ وﻳ ُ
شـ ّﻜﻪ
الﺮجﻞ ،ف ّﻜﺮوا ،مع مﺜﻞ ذلك الوزن ،كان سيﺨﺘﺮق ّ
لو سقط حقـّا ﻋﻠى ّ
مﺜﻞ ﻗ ّ
ﺧﻄيﺮا حقـّا !
شة ﺗﺨﺮق ﺗوﺗة .لقد كان ذلك
ً
أي ﺧﻄﺮ .ليس ﺑالﻀﺮورة
هناك أحداث ال ﺗـُﺤﺼى من هذا القبيﻞ ،ولﻜن ليس هناك ّ
ّ
ّ
ولﻜن ﻋددًا ﻗﻠيالً من اﻷﺷﺨاص
أن ك ّﻞ الناس سﺘـُالﻗي هذا النوع من اﻷﺷياء،
َ
أي ﺧﻄﺮ ﻋﻠيﻜﻢ ،أسﺘﻄيـ ُع
سيُالﻗيﻬا .إن الﻗيْﺘﻤوها أم ال ،من اﻷكيد أنﻪ لن
ﻳﻜون هناك ّ
أن أؤ ّكد لﻜﻢ .هناك ﺗالميذ ال ﻳﺘـّبﻌون مقاﻳيـس السين سينغ ،هﻢ ال ﻳقومون سوى
ﺑالﺤﺮكات دون ﺗﻌﻬّد السين سينغ ،نﺤن ال نﻌﺘبﺮهﻢ مﻤارسين.
إن ﺗسﺄلوني ما ﻳُﻌﻄيﻪ الﻤﻌﻠـّﻢ ،أنا أﻋﻄيﻜﻢ ك ّﻞ هذا .سوف ﻳﺤﻤيﻜﻢ جسﻢ ال ّ
شﺮع الذي
ﻳﺘبﻌُـني إلى أن ﺗﺘﻤ ّﻜـنوا من حﻤاﻳة أنﻔسﻜﻢ ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ،في ذلك الﺤين ،سﺘﻜونون ﻗد
ﺧﺮجﺘﻢ من ﺷيولين ﺷي دجيان فا ،سﺘﻜونون ﻗد ﺑﻠﻐﺘﻢ الﻄﺮﻳق (داوُ و) .ولﻜن ﻳجبُ
أن ﺗﻌﺘبﺮوا أنﻔسﻜﻢ مﻤارسين حقيقـيّين لﺘنجﺤوا في ذلك .أحدهﻢ أمسكَ ﺑﻜﺘاﺑي ﺑين
ﻳسيﺮ في ال ّ
شارع صائﺤًا" :مع حﻤاﻳة الﻤﻌﻠـّﻢ "لي" ،ال نﺨاف أن
ﻳدﻳﻪ وأﺧذ
ُ
شﺮع اﻷكبﺮ ،مﺜﻞ هذا ال ّ
ﺗﺼد َمـنا السيّارات ".هذا ﻳُسﻤّى دوسًا لقداسة ال ّ
شﺨص لن
َ
ﻳﺘﺼﺮفون هﻜذا.
ﻳﻜون مﺤﻤيّا ،في الﺤقيقة ،الﻤﻤارسون الﺤقيقيّون ال
ّ

حـقـﻞ الﻄــاﻗة
ﻋندما نـُﻤارس الﻄﺮﻳقة ،هناك حقﻞ ﻳﺘﻜوّ ن حوالينا .ماهو ؟ هناك ناس ﻳقولون أنﻪ
كﻬﺮﺑائي ..في الواﻗع ،أﻳّـا كان اإلسﻢ الّذي
مﻐناطيسي ،أو حقﻞ
حقﻞ الﺘشي ،أو حقﻞ
ّ
ّ
ﺗـُسندونﻪ لﻬذا الﺤقﻞ ،فﻬو ليس صﺤيﺤًاّ .
ﻷن هذا الﺤقﻞ ﻳﺤﺘوي ﻋﻠى موادّ غنيّة
جدّا .طاﻗﺘنا (ﻗونق) ﺗﺤﺘوي ﺗقﺮﻳبًا ﻋﻠى ك ّﻞ الﻤوادّ الﺘي ﺗـُﻜوّ ن جﻤيـع ﻋوالﻢ كوننا.
هناك جانب كبيﺮ من الﺼﺤّة في ﺗسﻤيﺘﻪ حقﻞ طاﻗة ،لذلك غالبًا ما نـُسﻤّيﻪ

هﻜذا.
إذن ،ماهي وظيﻔة هذا الﺤقﻞ ؟ مﺜﻠﻤا ﺗﻌﻠﻤون ،مﻤارسونا في ال ّ
شﺮع الﺤ ّ
ق لدﻳﻬﻢ
قّ ،
شﻌور الﺘالي :ﺑﻤا أننا نﺘﻌﻬّد ونـ ُﻤارس ال ّ
ال ّ
شﺮع الﺤ ّ
ﺑالﺮحﻤة
فإن هذا الﺤقﻞ مﻠيء ّ
وهو ﻳﺘوافق مع طبـع الﻜون جﻬان ﺷان ران .لذلك ﺗالميذنا الجالسون في هذا الﺤقﻞ
ال ﺗﻜون لدﻳﻬﻢ أفﻜار سيّئة ،وحﺘـّى ّ
أن الﻜﺜيﺮ من ﺗالميذنا ال ﻳُﻔ ّﻜﺮون ُمجدّدًا في
الﺘدﺧين ﻋندما ﻳﻜونون جالسين هنا ،هﻢ ﻳُﺤسّون ﺑﺮاح ٍة كبيﺮ ٍة ،وفي جوّ مﻠـْؤﻩ
االنسجام ؛ كذلك هي الﻄاﻗة الﺘي ﻳﺤﻤﻠﻬا مﻤارسو ال ّ
ّ
الﺤق والﺘي ﺗـُﻤارس
شﺮع
ُ
سيﻤﺘﻠك
ﺗﺄثيﺮها في حدود هذا الﺤقﻞ .ﻋندما سﺘنﺘﻬي هذﻩ الدّورة الﺘﻜوﻳنيّةُ ،مﻌظﻤﻜﻢ
الﺤقيقي ؛ ّ
الﺤق ،وأنﺘﻢ أﻳ ً
ﻷن ما ﺑﻠـّﻐﺘﻜﻢ إﻳّاﻩ هو ﺷيولين ال ّ
ّ
ﻀا
شﺮع
القونق ،القونق
ّ
سﺘسﺘجيبون لﻤقياس السين سينغ ذلك .وطالﻤا سﺘقومون ﺑالﻤﻤارسة ،وطالﻤا ﺑقيﺘﻢ
ﺗقومون ﺑال ّ
أكﺜﺮ
شيولين وفق إلزامنا في السين سينغ ،سﺘـُﺼبح طاﻗﺘﻜﻢ ﻗوﻳّة ً
َ
فﺄكﺜﺮ.
َ
البشﺮي وﺧالص البشﺮﻳّة ،الﺨالص لﻜ ّﻞ كائنات
نﺤن نﺘﺤدّث ﻋن ﺧالص الﻔﺮد
ّ
ﻳدور إلى الدّاﺧﻞ من أجﻞ ﺧالص الﻔﺮد ،وإلى
الﻜون ،لذلك ﻳسﺘﻄيع الﻔالون أن
َ
الﺨارج من أجﻞ ﺧالص اآلﺧﺮﻳن .ﻋندما ﻳدور إلى الﺨارج ،ﻳبﻌث الﻄاﻗة وﻳﻔيدُ ﺑﻬا
اآلﺧﺮﻳن ،ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ،الناس الﻤوجودون في الﻤنﻄقة الﺘي ﻳُﻐﻄـّيﻬا حقﻞ طاﻗﺘﻜﻢ
ﻳُﻤﻜن أن ﻳسﺘﻔيدوا منﻪ ،رﺑّﻤا ﻳُﺤسّون ﺑﺮاح ٍة كبيﺮ ٍة جدّا .رﺑّﻤا ﺗﻠﻌبون هذا الدّور في
ال ّ
شارع ،أو في ُمؤسّسة ﻋﻤﻠﻜﻢ ،أو في ﺑُيوﺗﻜﻢ .الناس الذﻳن هﻢ في دائﺮة فﻀاء
حقﻠﻜﻢ ،رﺑّﻤا ﺗﻌدّلون أجسامﻬﻢ دون ﻗﺼدٍّ ،
ﻷن هذا الﺤقﻞ ﻳسﺘﻄيع أن ﻳُﻌدّ َل ك ّﻞ
الﺤاالت غيﺮ السوﻳّة .من الﻤﻔﺮوض أالّ ﻳُﺼاب جسﻢ الﻤﺮء ﺑﻌﻠـ ّ ٍة أو جﺮوح ،هذﻩ
ﺗـُﻤﺜﻞ حالة غيﺮ سوﻳّة واﺧﺘالالً ،وهو ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳُسوّ ي هذا االﺧﺘالل .الناس الذﻳن
لدﻳﻬﻢ أفﻜار سيّئة وﻳُﻔ ّﻜﺮون ﺑﺄﺷياء ﺧبيﺜة ،ﻳُﻤﻜن أﻳ ً
القوي جدّا
ﻀا ،ﺗﺤت الﺘﺄثيﺮ
ّ
لﺤقﻠﻜﻢ ،أن ﻳُﻐيّﺮوا أفﻜارهﻢ ،وأن ﻳﺘﺨﻠـّوْ ا ﻋن نواﻳاهﻢ السّيئة .رﺑّﻤا ﻳﻜون هناك
ﺷﺨص ﻳُﺮﻳد ﺷﺘﻢ ﺷﺨص آﺧﺮ ،فيُﻐيّﺮ ﺑﻐﺘة ً فﻜﺮﺗﻪ وﻳـﻌْــ ِد ُل ﻋن ذلك .ليس هناك
سوى حقﻞ طاﻗة ﺷيولين ال ّ
ّ
الﺤق ﻗادر ﻋﻠى أن ﺗﻜون لدﻳﻪ هذﻩ الوظيﻔة ،لذلك
شﺮع
في الﻤاضي ،في الدّﻳانة البوذﻳّة ،كانت هناك جﻤﻠة ﺗقول" :نور ﺑوذا ﻳُﻀيء ك ّﻞ
ﺷيءٍ  ،واإلسﺘقامة واإلحسان ﻳُﻌدّالن ك ّﻞ ﺷيءٍ ( ".فو ﻗوانق ﺑو جاوو ،لي ﻳي ﻳوان
مينق.)Fo guang pu zhao, li yi yuan ming ،

كيف ﻳنـ ُ
شﺮ ﺗالميذ الﻔالون دافا الﻄـﺮﻳقة
الﻜﺜيﺮ من ﺗالميذنا ،ﻋندما ﻳﻌودون إلى ﺑيوﺗﻬﻢ ،ﻳﻌﺘقدون ّ
أن الﻄﺮﻳقة مﻤﺘازة جدّا،
ُ
ﻤﺮروها،
ُﻤﺮروها لألﻗارب واﻷصدﻗاء .هذا جيّدُ ،كـﻠـ ّـﻜﻢ ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗـ ُ ّ
وﻳُﺮﻳدون أن ﻳ ّ

ﻤﺮروها لﻤن ﺗـُﺮﻳدون .ولﻜن هناك نقﻄة نﺮﻳد ﺗوضيﺤﻬا لﻠجﻤيـع :نﺤ ُن نﻌﻄيﻜﻢ
وأن ﺗـ ُ ّ
الﻜﺜيﺮ من اﻷﺷياء ،ما ﻳُﻌﻄى ل ُﻜﻢ ،ال ﻳسﺘﻄيـ ُع الﻤﺮ ُء أن ﻳُـقدّر ﻗيﻤﺘﻪُ .لﻤاذا نﻤنﺤ ُﻜﻢ
إﻳّاﻩُ ؟ ِلنـُﻤ ّﻜنﻜﻢ من الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،نﺤ ُن نﻌﻄيﻜﻢ ذلك فقط من أجﻞ ال ّ
شيولين.
شﺮون الﻄﺮﻳقة في ال ُﻤسﺘقبﻞ ،ال ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗسﻌَوْ ا وراء ال ّ
ﻳﻌني أنﻪ لﻤّا ﺗن ُ
شﻬﺮة
والﻤال ُمسﺘﻌﻤﻠين هذﻩ اﻷﺷياء ،ونﺘيجة لذلك ،ال ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗـُـنظـّﻤوا د ََورا ٍ
ت ﺗﻜوﻳنيّة
مﺜﻠي أنا ،وﺗﺘقا َ
أجﺮا .ﻷننا نﺤ ُن ﻳجبُ أن نﻄبـ َع ُكـﺘـُبًا ووثائق ونﺘـنـقـّـ َﻞ
ضوْ ا ﻋﻠيﻬا ً
ِلنن ُ
ش َﺮ الﻄﺮﻳقة ،ﻋﻠينا أن نـُواجﻪ ﻋدّة مﺼارﻳف .نﺤ ُن نﻄﻠـُبُ أزهد ثﻤن في البﻠد،
الﻌﻠوي ؛ ك ّﻞ منﻜﻢ
ولﻜن ما نﻌﻄيﻪ هو اﻷثﻤن ،نﺤ ُن نقودُ الناس حقـّا إلى الﻤسﺘوى
ّ
ﻗد ﻋاﻳن هذا اﻷمﺮ ﺑنﻔسﻪ .إذا نشﺮﺗﻢ الﻄﺮﻳقة في ال ُﻤسﺘقبﻞ ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ ﺗالميذا ً لﻠﻔالون
ﺑﺄمﺮﻳْن:
دافا ،نﺤ ُن نـُﻄالبُﻜﻢ َ
ُ
اﻷمﺮ اﻷوّ ل هو أن ال ﺗﺘقا َ
نﺤن نـُﻌﻄيﻜﻢ أﺷياء كﺜيﺮة ً ،ال لﻜي ﺗـُﻜوّ نوا
ضوْ ا ماالً.
ثﺮوة ً وﺗسﻌَوْ ا وراء ال ّ
شﻬﺮة ،ولﻜن لﺘﺨﻠيﺼﻜﻢ ،ولﻜي نجﻌﻠ ُﻜﻢ ﺗﺘﻌﻬّدون وﺗـُﻤارسون.
لو ﺗﺘقاضوْ ن ماالًّ ،
فإن جسﻢ ال ّ
شﺮع الذي ﻳﺘبﻌُـني سيسﺘﺮجـ ُع ك ّﻞ ﺗﻠـقـّيْـﺘﻤوﻩ ،إذن لن
ﻳﻜون أﻳ ً
ﺗنﺘﻤوا ُمجدّدًا إلى الﻔالون دافا ،وما سﺘن ُ
َ
ﻀا الﻔالون دافا .ﻋندما
شﺮونﻪ لن
شﺮون الﻄﺮﻳقة ،ال ﺗسﻌَوْ ا وراء ال ّ
ﺗن ُ
شﻬﺮة وال وراء الﻤال ،أنﺘﻢ ﺗـُؤدّون واجبًا ﺗـُجاﻩ
درﺑو ك ّﻞ الﻤناطق ﻳُﻌﻄون
الجﻤيـع .ﺗالميذنا في ك ّﻞ أنﺤاء البالد
ﻳﺘﺼﺮفون هﻜذا و ُم ّ
ّ
أﻳ ً
ﻀا القدوة في اﻷمﺮ .إن ُكـنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون أن ﺗﺘﻌﻠـّﻤوا طﺮﻳقﺘنا ،ﺑﻤا أنﻜﻢ ﺗـُﺮﻳدون أن
ﺗﺘﻌﻠـّﻤوها ،إذن ﺗﻌالوْ ا وﺗﻌﻠـّﻤوها ،نسﺘﻄيـ ُع أن نﺘولـّى مسؤوليّﺘﻜﻢ ،دون أن نﻄﻠـ ُ َب
منﻜﻤا فﻠسًا واحدًا.
الﻄﻠب الﺜاني ُهو أن ال ﺗﻤزجوا أﺷياء ُكﻢ ال ّ
شﺨﺼيّة مع الدّافـا .ﻳﻌني أنﻪ ،أثناء نشﺮ
الﻄﺮﻳقة ،حﺘى ولو كانت ﻋينـُﻜﻢ الﺜالﺜة مﻔﺘوحة ً ،مﻬﻤا ﺗ ُﻜ ْن ﻗدرات القونق الﺘي
ظﻬﺮت ﻋند ُكﻢ ،ﻋﻠي ُﻜﻢ أالّ ﺗـُﻔسّﺮوا طﺮﻳقﺘنا الﻔالون دافا ﻋﻠى ضوء ما رأﻳﺘﻢ .ما
الﺤقيقي
رأﻳﺘﻤوﻩُ في ُمسﺘوا ُكﻢ ضئيﻞ ومﺤدود ،إنﻪ ال ﻳزا ُل ﺑﻌيدًا جدّا ﻋن الﻤﻌنى
ّ
لﻠ ّ
شﺮع الذي نﺘﻜﻠـ ّ ُﻢ ﻋنﻪُ .لذلك ،ﻋندما سﺘن ُ
شﺮون الﻄﺮﻳقة في ال ُﻤسﺘقبﻞ ،سيﻜو ُن
ﻋﻠي ُﻜﻢ أن ﺗنﺘبﻬوا ﻗﻄﻌًا لﻬذﻩ النقﻄة ،هذﻩ الوسيﻠة الوحيدة لنﻀﻤن أن ﺗظ ّﻞ اﻷﺷياء
اﻷصﻠيّة لﻄﺮﻳقـﺘنا الﻔالون دافا كﻤا هي.

ليس مسﻤوحًا كذلك نشﺮ الﻄﺮﻳقة كﻤا أفﻌ ُﻞ أنا ،وﺗـُﻤنـ َ ُع الدّﻋوة إلى ال ّ
شﺮع مﺜﻠي أنا
شﺮعّ .
في مﺤاضﺮة لﻠﻌُﻤوم ،أنﺘﻢ لسﺘـُﻢ ﻗادرﻳن ﻋﻠى الدّﻋوة إلى ال ّ
ﻷن ما أﺗﺤدّث ﻋنﻪ
لدﻳﻪ مﻌنى ﻋﻤيق جدّا ،أنا أﺗﺤدّث ُمقﺮنـًا أﺷياء من ُمسﺘوﻳات ُ
ﻋـﻠيا .أنﺘﻢ ﺗﺘﻌﻬّدون
وﺗـُﻤارسون في ُمﺨﺘﻠف ال ُﻤسﺘوﻳات ،ﻋندما سﺘﺮﺗقون في ال ُﻤسﺘقبﻞ ،وﻋندما
مﺮة أﺧﺮى ،سﺘﺮﺗقون ﺑاسﺘﻤﺮار .مع سﻤاﻋﻪ ﺑاسﺘﻤﺮار،
ﺗسﻤﻌون هذا الﺘسجيﻞ ّ

اﻷمﺮ نﻔسُﻪ ﺑالنسبة لقﺮاءة
سيﻜو ُن ل ُﻜﻢ دائ ًﻤا فﻬ ٌﻢ جدﻳد وسﺘجنون أﺷياء جدﻳدة ؛
ُ
أكﺜﺮ .ك ّﻞ هذﻩ الﻌبارات الﺘي أنﻄقﻬا هنا ُمﺮﺗبﻄة ﺑﺄﺷياء ﻋالية جدّا ً
الﻜﺘاب ،ﺑﻞ
َ
وﻋﻤيقة جدّا ً ؛ لﻬذا السّبب أنﺘﻢ لسﺘـُﻢ ﻗادرﻳن ﻋﻠى ﺗﻠقين هذا ال ّ
شﺮع .ال ﻳُس َﻤ ُح لﻜﻢ
ﺑﺄن ﺗنﻄقوا ﺑﻌباراﺗي اﻷصﻠيّة ﻋﻠى أنﻬا ﻋباراﺗ ُﻜﻢ ،وإالّ ّ
فإن هذا ﻳُﻌﺘبَ ُﺮ سﺮﻗة ً لﻠ ّ
شﺮع.
أن هذا ما ﻗالﻪُ ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ّ
ال ﻳُﻤﻜنﻜﻢ سوى أن ﺗـُﻌيدوا ُج َﻤـﻠي كﻤا هي ُمالحظين ّ
وأن هذا
مﻜﺘوبٌ في كﺘاﺑﻪ ،ال ﻳُﻤﻜنﻜﻢ إالّ أن ﺗﺘﺤدّثوا هﻜذا .لﻤاذا ؟ ﻷن ُﻜﻢ ﻋندما ﺗﺘﺤدّثون ﺑﻬذﻩ
شﺮع اﻷكبﺮ .ال ﻳُﻤﻜنﻜﻢ ّ
ُ
النشﺮ حامالً لقوّ ة ال ّ
مﻌارفﻜﻢ ﻋﻠى أنـّﻬا
ﺑث
ﻳﻜون
الﻜيﻔيّة،
ُ
ِ
الﻔالون دافا ،وإالّ ما ﺗبﺜـّونﻪ ال ﻳﻜون الﻔالون دافا ،وهذا ﻳﻌود ﺑالقول أنـ ّ ُﻜﻢ ﺗـُؤذون
طﺮﻳقﺘنا الﻔالون دافا .ﻋندما ﺗﺘﺤدّثون حسب وجﻬات نظﺮكﻢ وأفﻜاركﻢّ ،
فإن ما
ب الﺨالص لﻠبشﺮ وال أن ﻳُﺤد َ
ﺗقولونﻪ ليس ال ّ
أي أثﺮ،
شﺮع ،هذا ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳج ِﻠ َ
ِث ّ
ﻋ َو لﻬذا ال ّ
لذلك ال أحد ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳد ُ
شﺮع.
وسيﻠة نشﺮالﻄﺮﻳقة ﺑالنسبة ل ُﻜﻢ هي أن ﺗدَ ُ
ﻋوا الﺘالميذ ﻳسﺘﻤﻌون إلى الﺘسجيﻞ،
ﻳُشاهدون ﺷﺮﻳط الﻔيدﻳو في أماكن الﻤﻤارسة أو في ﻗاﻋات ال ُﻤﺤاضﺮات ،ث ّﻢ ﻳﺘولـّى
درﺑون ﺗﻌﻠيﻤﻬﻢ الﺘﻤارﻳن .ﻳُﻤﻜن أن ﺗسﺘﻌﻤﻠوا طﺮﻳقة حﻠقات النقاش حيث ﻳُﻤﻜن
ال ُﻤ ّ
ﺗﺘﺼﺮفوا هﻜذا.
لﻠجﻤيـع أن ﻳﺘﺤدّثوا وﻳﺘناﻗشوا وﻳﺘبادلوا اآلراء ،الﻤﻄﻠـُوب منﻜﻢ أن
ّ
في نﻔس الوﻗت ،الﺘالميذ (ال ُﻤﺮﻳدون) الذﻳن ﻳقومون ﺑنشﺮ الﻔالون دافا ال ﻳجبُ أن
نـُسﻤّيﻬﻢ "مﻌﻠـّﻢ" أو"مﻌﻠـّﻢ أكبﺮ" ،الخ .هناك ُمﻌﻠـّﻢ وحيد لﻠ ّ
شﺮع اﻷكبﺮ .الناس
الذﻳن دﺧﻠوا في الﺘـّﻌاليﻢ ،الﻳﻬ ّﻢ مﺘى ﺑدؤوا وإن كان دﺧولﻬﻢ ُمب ّﻜ ًﺮا أو ُمﺘﺄ ّﺧ ًﺮا ،هﻢ
كﻠـّﻬﻢ ُمﺮﻳدون.
ﻋندما ﺗن ُ
شﺮون الﻄﺮﻳقةُ ،رﺑّﻤا سيُـﻔ ّﻜﺮ البﻌضُ كالﺘالي" :ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ﻳُﻤﻜنﻪ أن ﻳَ َ
ﻀ َع
الﻔالون ،وﻳُﻤﻜنﻪ أن ﻳُﻌدّ َل أجسام الناس ،ﺑينﻤا نﺤ ُن ،لسنا ﻗادرﻳن ﻋﻠى ذلك ".هذا
ﻗﻠت ل ُﻜﻢ أنﻪ وراء ك ّﻞ ﺗﻠﻤي ٍذ هناك جسﻢ ال ّ
سبَقَ وأن ُ
شﺮع الذي
ليس ُمشﻜالً ،لقد َ
ﻳﺘبﻌُـني ،وليس واحدًا فقط ؛ إذن أجسام ال ّ
شﺮع الﺘي ﺗﺘبﻌُـني هي الﺘي ﺗﺘولـّى ذلك.
ﻋندما ﺗـُﻌﻠـّﻤون الﻄﺮﻳقة ﻷح ٍد مّا ،إن كانت لدﻳﻪ الﻌالﻗة الﻤﺼيﺮﻳّة ،سيﻜو ُن ﺑإمﻜانﻪ
أضﻌف ،فبﻌدَ ﺗﻌدﻳﻞ
أن ﻳﺤﺼُـ َﻞ ﻋﻠى الﻔالون في الﺤين .إن كانت ﻋالﻗﺘﻪ الﻤﺼيﺮﻳّة
َ
الجسﻢ ومع ﺗواصﻞ الﻤﻤارسة ،سيﺤﺼُـ ُﻞ ﻋﻠيﻪ ،سيُساﻋدﻩ جسﻢ ال ّ
شﺮع الذي ﻳﺘبﻌُني
ﻋﻠى ﺗﻌدﻳﻞ جسﻤﻪ .وأﻗول ل ُﻜﻢ زﻳادة ﻋﻠى ذلك :ﻋندما ﺗقﺮؤون كﺘاﺑي ،ﻋندما
ﺗـُشاهدون أﺷﺮطﺘي أو ﺗسﻤﻌون ﺗسجيالﺗي لﻜي ﺗﺘﻌﻠـّﻤوا ال ّ
شﺮع والﻄﺮﻳقة ،لو
ﺼـﻠون أﻳ ً
ﺗﻌﺘبﺮون أنﻔـُسﻜﻢ حقـّا مﻤارسين ،سﺘﺤ ُ
ﻀا ﻋﻠى اﻷﺷياء الﺘي ﻳجبُ أن
ﺗﺤ ُ
ﺼـﻠوا ﻋﻠيﻬا.
نﺤ ُن ال نسﻤ ُح لﺘالميذنا ﺑ ُﻤﻌالجة أمﺮاض اآلﺧﺮﻳن ،ﻳُﻤنـَ ُع منﻌًا ُمﻄﻠقـًا ﻋﻠى ﺗالميذ
الﻔالون دافا أن ﻳُﻌالجوا الﻤﺮضى .نﺤ ُن نـُﻌﻠـّﻤﻜﻢ أن ﺗﺘﺮﻗــّوْ ا ﺑواسﻄة الﺘﻌﻬّد ،نﺤ ُن ال

َ
أي روح ﺗﻌﻠـّق ٍ ،وال ﺑﺄن ﺗـ ُﻬ ِﻠﻜوا أجسامﻜﻢ .حقﻞ أماكن
نسﻤ ُح ل ُﻜﻢ ﺑﺄن
ﺗﻜون لدﻳﻜﻢ ّ
أي طﺮﻳقة أﺧﺮى مﻬﻤا ﺗ ُﻜ ْن ،ما
مﻤارسﺘنا هو اﻷفﻀ ُﻞ ﺑالﻤقارنة مع حُقول مﻤارسة ّ
ﻋﻠي ُﻜﻢ فﻌﻠـُﻪ هو أن ﺗذهبوا لﺘقوموا ﺑالﺘـّﻤارﻳن في حقﻞ مﻤارسﺘنا ،هذا أفﻀ ُﻞ من أن
ﺗجﻠس أجسام ال ّ
شﺮع الﺘي ﺗﺘبﻌُـني ﻋﻠى ﺷﻜﻞ حﻠق ٍة ؛ فوق
ﺗذهبوا لﻠﺘـّداوي .هناك،
ُ
حقﻞ الﻤﻤارسة ،ﻳُوجد أﻳ ً
كبيﺮ ،وفوق الجﺮس هناك فاﺷن
ﻀا جﺮس وفوﻗﻪ فالون
ٌ
س حقﻞ الﻤﻤارسة .هذا الﺤقﻞ ليس ﻋادﻳّا ،وليس حقﻞ
(جسﻢ ﺷﺮع) كبيﺮ
ﻳﺤﺮ ُ
ُ
الﻜﺜيﺮ منـّا مﻤّن لدﻳﻬُﻢ ﻗدرات وﺧوارق
ﺗﻤارﻳن ﺗشيﻜونق ﻋادﻳّا ،إنﻪ حقـﻞ ﺷيولين.
ُ
ﻗونق رأوْ ا هذا الﺤقﻞ ،حقﻞ طﺮﻳقـﺘنا الﻔالون دافاُ ،مﺤاطـًا ﺑﺄﺷﻌّ ٍة نورانيّ ٍة حﻤﺮاء،
وأضواء حﻤﺮاء في ك ّﻞ مﻜان.
شﺮع الﺘي ﺗﺘبﻌُـني ﺗسﺘﻄيـ ُع أﻳ ً
أجسام ال ّ
ﻀا أن ﺗ َ
ﻀ َع ُمباﺷﺮة ًالﻔالون ،ولﻜننا ال
نـُـش ّج ُع روح الﺘﻌﻠـّق .ﻋندما سﺘﻌﻠـّﻤون الﺘـّﻤارﻳن ﻷحد الﺘالميذ ،فسيقول رﺑّﻤا" :آﻩ،
اﻷمﺮ ليس
لدي الﻔالون !" سﺘظنـ ّون أنﻜﻢ أنﺘﻢ الذﻳن وضﻌﺘـُﻤوﻩ لﻪُ ،ولﻜن في الواﻗع
ُ
ّ
ّ
ّ
ﻜي ال ﺗـُـنﻤّوا هذا الﺘﻌﻠـّق ،إن أجسام الشﺮع الﺘي ﺗـﺘبﻌُـني هي
هﻜذا .أﻗول لﻜﻢ هذا ِل ْ
الﺘي ﺗـﻔﻌ ُﻞ ك ّﻞ ﺷيءٍ  .هﻜذا إذن كيف ﻳﺘﻌيّن ﻋﻠى ﺗالميذنا في الﻔالون دافا أن ﻳنشﺮوا
الﻄﺮﻳقة.
ُـﺤﺮف ﺗﻤارﻳن الﻔالون دافا ﻳُﻌﺮﻗِ ُﻞ سي َْﺮ ال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ ،وﻳُﻌﺮﻗ ُﻞ هذا الﻔامان.
من ﻳ ّ
طﺮق
البﻌضُ صاغوا ﺗﻌﻠيﻤات الﺘـّﻤارﻳن في ﺷﻜﻞ أﺑياتٍ ،هذا ﻳُﻤنــَ ُع منﻌًا ُمﻄﻠقـًاُ .
ال ّ
شيولين الﺤقيقيّة ﻗادمة كﻠـّﻬا من ﻋﺼﺮ ما ﻗبﻞ الﺘارﻳـخ ،إنـّﻬا ﺗﻌودُ إلى زمن
ﺗجﺮأ ﻋﻠى لﻤسﻬا ولو
سﺤيق ،وﻗد ﺗﻌﻬّدت وكوّ نت الﻜﺜيﺮ من ِكبار ال ُﻤﺘيقظين .ال أحد ّ
ُ
ﻗﻠيالً ،إنـّﻪ فقط في فﺘﺮة نﻬاﻳة ال ّ
حيث ﺗﺘجﻠـّى مﺜﻞ هذﻩ الظاهﺮة .في
شﺮع هذﻩ
الﺘارﻳـخ ،لﻢ ﻳس ِب ْق لﻬا مﺜيﻞ أﺑدًا ،ﻳجبُ أن ﺗنﺘبﻬوا انﺘبا ًها ﺷدﻳدًا لﻬذﻩ النقﻄة.

الﻤﺤاضﺮة الﺮاﺑﻌة
الﺮﺑـح والﺨـسارة
في أوساط ال ّ
الﺮﺑح والﺨسارة ،النـّاس
شيولين ،نﺘﺤدّث أحيانـًا كﺜيﺮة ًﻋن الﻌالﻗة ﺑين ّ
الﻌادﻳّون ﻳﺘﺤدّثون ﻋن ذلك أﻳ ً
الﺮﺑح
ﻀا .نﺤن الﻤﻤارسون ،كيف نﺘﻌامﻞ مع مسﺄلة ّ
ﺗﺼﺮف النـّاس الﻌادﻳّين ،هؤالء ال ﻳُﻔ ّﻜﺮون إالّ في
ﺗﺼﺮفنا ﻳﺘﻤيّز ﻋن
والﺨسارة ؟
ّ
ّ
إرضاء مﺼالﺤﻬﻢ ال ّ
شﺨﺼيّة ،ﺑﺤيث ﻳﻌيشون حياة ﻳُسﺮ وراحةٍ .نﺤن الﻤﻤارسون،
ﻐاﻳﺮا ،وﻋﻠى وجﻪ الﺘـّﺤدﻳد ،ﻋﻜس ذلك ،نﺤن ال نﻄﻠـُب ما ﻳﻄﻠبﻪ
نﺘﺼﺮف
ّ
ّ
ﺗﺼﺮفـًا مـ ُ ً
ُ
النـّاس الﻌادﻳون ؛ لﻜن ما نﺤﺼ ُﻞ ﻋﻠيﻪ نﺤن ،هو ما سيبﺤث ﻋنﻪ النـّاس الﻌادﻳّون
دون الﺘﻤ ّﻜن من الﺤﺼول ﻋﻠيﻪ ،إالّ إذا ﺗﻌﻬّدوا ومارسوا.
الﺨسارة الﺘي نﺘﺤدّث ﻋنﻬا ﻋﻤو ًما ،ليست الﺨسارة ﺑالﻤﻌنى الﻀيـّق لﻠﻌبارة،
ﻳظن البﻌض ّ
ّ
أن اﻷمﺮ ﻳﺘﻤﺜـّـﻞ في إﻋﻄاء الﻤال ،أو
ﻋندما نﺘﺤدّث ﻋن الﺨسارة،
إﻋﻄاء مساﻋد ٍة لﻤن هـُﻢ في حاج ٍة إلى ذلك ،أو إﻋﻄاء صدﻗا ٍ
ت لﻠﻤﺘسوّ لين في
ّ
شارع .هذا أﻳ ً
ال ّ
ولﻜن هذا
الﺘجﺮد ،من أﺷﻜال الﺨسارة،
ﻀا ﻳﻤﺜـّـﻞ ﺷﻜال من أﺷﻜال
ّ
الﺘجﺮد من
ﻳوُ ضح فقط أّنـنا ال نﻌيﺮ أهﻤـّية لﻤسﺄلة الﻤال والﻤﻜاسب الﻤادّﻳّة .أكيد،
ّ
الﺘجﺮد ﺑﻞ وﻋﻠى ﻗدر كبيﺮ من اﻷهﻤّية .إالّ أن ،الﺨسارة
الﻤال هو ﺷﻜﻞ من أﺷﻜال
ّ
الﺘي نﺘﺤدّث ﻋنﻬا ال ﺗقف ﻋند هذا اإلطارالﻀيّق .أثناء مسار ال ّ
شيولين ،نﺤن
البشﺮ لدﻳنا حقـّا كﺜيﺮ من الﺘﻌﻠـّقات الﺘي ﻳجب الﺘـّﺨﻠـّي ﻋنﻬا ﺑﺼﻔﺘنا مﻤارسين:
روح الﻌُجب ،روح الﺤسد ،روح ال ُﻤنافسة ،الﻔﺮحةُ ،مﺨﺘﻠف أنواع الﺘﻌﻠـّقات ﻳجب
اسﺘئﺼالﻬا .الﺨسارة الﺘي نﺘﺤدّث ﻋنﻬا هي ﺑالﻤﻔﻬوم الواسع لﻠﻤﻌنى ،طوال
ال ّ
شيولين ،ﻳجبُ اإلﻗالع ﻋن ك ّﻞ روح ﺗﻌﻠـّق وك ّﻞ أنواع الﺮغبات الﺘي لدىالناس
الﻌادﻳّين.
نﺨسﺮ ك ّﻞ
رﺑّﻤا ﻳﺘساءل البﻌض" :نﺤ ُن نﺘﻌﻬّد ونـُﻤارس ﺑين الناس الﻌادﻳّين ،لو
ُ
س َﺮ ك ّﻞ
الﺮهبان
ّ
ﺷيءٍ  ،ألن نﺼبح مﺜﻞ ّ
والﺮاهبات ؟ ﻳبدو لنا من الﻤسﺘﺤيﻞ أن نﺨ َ
ﺷيءٍ  ".في مذهبنا ،جزء ال ّ
شيولين ﺑين الناس الﻌادﻳّين ،ﻳﺘﻄﻠـّب من الﻤﺮء أن
ُﻤارس في مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ،وأن ﻳبقى أكﺜﺮ ﻗدر ُمﻤﻜن مﺜﻞ الناس
ﻳﺘﻌﻬّد وﻳ
َ
الﻌادﻳّين ؛ نﺤ ُن ال ندفﻌﻜﻢ إلى فقدان مﺼالﺤﻜﻢ الﻤادﻳّة .مﻬﻤا كانت وضﻌيـّﺘﻜﻢ ،إن
ﺗﻜونوا موظﻔين ذوي مناصب سامية ،أو ﺗﻜونوا ذوي ثﺮوة طائﻠة ،الﻤﻬ ّﻢ هو ،ما
إذا كنﺘﻢ ﺗسﺘﻄيﻌون ﺗﺮك روح الﺘﻌﻠـّق هذﻩ أم ال.
مذهبُـنا ﻳسﺘﻬدف مباﺷﺮة ً ﻗﻠب اإلنسان ،الﻤسﺄلة الﺮئيسيّة هي أن ﺗﻜونوا ﻗادرﻳن
أم ال ﻋﻠى أﺧذ هذﻩ اﻷمور ﺑبساط ٍة وﻋﻠى ﻋدم االهﺘﻤام ﺑالﻤﺼالح ال ّ
شﺨﺼيّة
ﺼﺮاﻋات ﺑين النـّاسّ .
إن ال ّ
وﺑال ّ
شيولين في الﻤﻌبد أو في الجبال النـّائية أو في
اﻷدغال الﻌﻤيقة ﻳﻌزلﻜﻢ كﻠـّيًا ﻋن مجﺘﻤع النـّاس الﻌادﻳّين ،وﺑالﺘـّالي ﺗـُج َبﺮون ﻋﻠى

ﻋادي ؛ كﻤا ﻳﻤنﻌﻜﻢ من امﺘالك االمﺘيازات
فقدان روح الﺘﻌﻠـ ّق الﺘي لدى إنسان
ّ
ّ
ولﻜن الﻤﻤارسين وسط النـّاس الﻌادﻳّين
الﻤادّﻳة ،وهﻜذا ﻳدفﻌﻜﻢ دفﻌًا إلى الﺨسارة.
الﻳسﻠﻜون هذا الﻤسﻠك ،نﺤن نﻄﻠب منﻬﻢ اﻷﺧذ ﺑﻬذﻩ ااﻷسباب ﺑاﻋﺘدال داﺧﻞ الﻤﺤيط
ﻀا النقﻄة الﺮئيسيّة في مذهبناّ .
الﻌادي .طبﻌًا هذا صﻌبٌ جدّا ،وهو أﻳ ً
إن
البشﺮي
ّ
ّ
ْ
ّ
ّ
الﺨسارة الﺘي نﺘﺤدث ﻋنﻬا ،هي إذن ﺑالﻤﻔﻬوم الواسع لﻠﻜﻠﻤة .ولنﺘﺤدث ﻋن القيام
الﺘبﺮع ﺑالﻤال ،انظﺮوا لﻠﻤُﺘسوّ لين في ال ّ
شارع اليوم ،ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺧيﺮي أو
ﺑﻔﻌﻞ
ّ
ّ
مﺤﺘﺮفون ،ﺑﻞ ّ
إن لﻬﻢ ماالً ﻳﻔوق ما ﺗﻜسبون .ﻳجب الﺘﺮكيز ﻋﻠى الـنـّقاط اﻷساسيّة
ال ﻋﻠى اﻷﺷياء الجانبيـّة .ﺑﻤا ّ
أن اﻷمﺮ ﻳﺘﻌﻠـّق ﺑال ّ
ﻤارس
َ
شيولين ،ﻳجبُ أن نﺘﻌﻬّد و نـ ُ
ﺑنزاهة ُمﺮ ّكزﻳن ﻋﻠى الﻤسائﻞ الﻬامـّة .ﻋندما نﺘﻜبـّد ﺧسارة مّا ،فﻤا نﺨسﺮﻩ في
سيء.
الﺤقيقة هو ﺗﺤدﻳدًا ك ّﻞ ما هو ّ
غالبًا ما ﻳﻌﺘقد اإلنسان ّ
أن ك ّﻞ ما ﻳسﻌى وراءﻩُ هو جيّد ،في الواﻗع لﻤّا ننظﺮ إلى ذلك
هدف لﻜ ّﻞ ذلك سوى إرضاء الﻤﺼالح الﺨا ّ
صة
من الﻤسﺘوﻳات الﻌﻠوﻳّة ،ما من
ٍ
والﺘـّافﻬة لﻌامـّة النـّاس .ﻳُقال في الدّﻳانة البوذﻳّة" :مﻬﻤا ﻳ ُﻜ ْن حجﻢ ثﺮوﺗك ومﻬﻤا
االجﺘﻤاﻋي ،ك ّﻞ هذا لن ﻳدوم سوى ﺑﻌض ﻋشﺮا ٍ
ت من السّنين ،أنت
ﻳ ُﻜ ْن ﻋﻠوّ مﺮكزك
ّ
لﻢ ﺗجﻠبْ مﻌك ذلك ﻋند والدﺗك ولن ﺗﺤﻤﻠﻪُ مﻌك ﻋند موﺗك ".لﻤاذا القونق ثﻤين إلى
ﺗﻠك الدّرجة ؟ ﻷنﻪ ﻳنﻐﺮس مباﺷﺮة ﻋﻠى جسﻢ روحك اﻷصﻠيّة ،أنت ﺗسﺘﻄيـع أن
ﺗجﻠبﻪُ مﻌك ﻋند والدﺗك وﻳﺼﺤبك ﻋند الﻤوت ؛ ث ّﻢ إنـّﻪ ﻳُﺤدّدُ مباﺷﺮة ً مﺮﺗبة الﺜﻤﺮة
ﻋندك ،لذلك فإن الﺘﻌ ّﻬد ليس ﺑاﻷمﺮ الﻬيـّن .هذا ﻳﻌنيّ ،
أن ما ﺗﺘﺨﻠـّون ﻋنﻪ هي
اﻷﺷياء السيّئة ،وفقط ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة نجﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌودون إلى اﻷصﻞ وﺗﺮجﻌون إلى
الﺤقيقة .إذن ﻋﻠى ماذا سﺘﺤﺼﻠون ؟ ّ
الﺮفع من الﻤسﺘوى ،ثﻢ
إن هذا ﻳﺘﻤﺜـ ّـﻞ في ّ
أﺧيﺮا في نيﻞ "جانق ﻗوو" (ثﻤﺮة الﻜﻤال) ،الﺘوفيق في الشيولين والسّﻌادة الﺘامّة،
ً
ّ
اﻷساسي .طبﻌًا ،إن كنا نﺮﻳدُ أن نﻔقد ك ّﻞ أنواع
إن ما نسﻌى إليﻪ هو إزالة الﻤشﻜﻞ
ّ
الﺤقيقي ،فﻠيس
الﺮغبات البشﺮﻳّة الﻌادﻳّة وﺑﻠوغ الﻤقياس الﻤﻄﻠوب من الﻤﻤارس
ّ
ّ
الﺘدرج في ذلك ﺷيئًا فشيئًا .أﻗول ،ﻳﻤﻜن
من السّﻬﻞ ﺑﻠوغ ذلك دُفﻌة واحدة ،ﻳجبُ
ّ
القيام ﺑذلك ﺷيئ ًا فشيئ ًا .ﺑﻌد أن سﻤﻌﺘﻢ رﺑّﻤا ﺗـُﻔ ّﻜﺮونّ :
"إن الﻤﻌﻠـّﻢ هو الذي ﻗال أنﻪ
سﺄسيﺮ ﻋﻠى مﻬﻞ ".هذا ال ﻳجوز ﺑﺘاﺗـًا ! ﻳجب
ﺑإمﻜاننا القيام ﺑذلك ﺷيئًا فشيئًا ،إذن
ُ
أن ﺗﻜونوا صارمين مع أنﻔسﻜﻢ ك ّﻞ ال ّ
ﺼﺮامة ،ولﻜنـنا نسﻤ ُح لﻜﻢ ﺑاالرﺗﻔاع ﺗدرﻳجيّا.
واﻗﻌي،
إن وصﻠﺘﻢ إلى ذلك دفﻌة واحدة اليوم فسﺘﻜونون ﺑوذا اليوم ،وهذا غيﺮ
ّ
ﺗسﺘﻄيﻌون الﺘو ّ
صـﻞ إلى ذلك ﺗدرﻳجيّا.
ﺗسيﺮ جنبًا إلى
ما نﺨسﺮﻩُ ﺑاﻷساس هي أﺷياء سيّئة ،ماهي ؟ إنـّﻬا الﻜارما ،إنـّﻬا
ُ
ب مع مﺨﺘﻠف أنواع الﺘﻌﻠـّقات البشﺮﻳّة .مﺜالً ،النـّاس الﻌادﻳّون لدﻳﻬﻢ ُمﺨﺘﻠف
جن ٍ
أنواع اﻷفﻜار السّيئة .ﻋندما ﻳﺮﺗﻜبون ُمﺨﺘﻠف أنواع اﻷفﻌال السّيئة إلرضاء
مﺼالﺤﻬﻢ الشﺨﺼيّة ،فﻬﻢ ﻳﺤﺼﻠون ﻋﻠى هذﻩ الﻤادّة السّوداء ،الﻜارما .إنﻬا ُمﺮﺗبﻄة
ُمباﺷﺮة ﺑﺘﻌﻠـّقات اإلنسان :لنزع اﻷﺷياء السيّئة ،ﻳجبُ أوّ الً ﺗﻐييﺮالقﻠب.

ﺗﺤوﻳﻞ الﻜارما
ﻳوجد نو ٌ
ع من ﻋﻤﻠيّة ﺗـﺤوّ ل ﺑين الﻤادّة البيﻀاء والﻤادّة السّوداء .ﺑﻌد نشوء نزاع
ﺑين الناس ،ﻳقع مسار ﺗﺤـوّ ل .ﻋندما ﻳقوم الﻤﺮء ﺑﻔﻌﻞ طيّب ،ﻳﺘﺤ ّ
ﺼﻞ ﻋﻠى الﻤادّة
البيﻀاء-الدّو ،وﻳﺘﺤ ّ
ﺼ ُﻞ ﻋﻠى الﻤادّة السّوداء -الﻜارما "ﻳي" ﻋندما ﻳقوم ﺑﻔﻌﻞ
سيء .هناك أﻳ ً
الوراثي ،ﻳﺘساءل البﻌض ﻋﻤّا إذا كانت ناﺗجة ًﻋن سيّئات
ﻀا الﻤسار
ّ
ّ
ارﺗﻜبﻬا أثناء السّنوات الﻔارطة من حياﺗﻪ .ليس ﺗﻤا ًماّ ،
ﻷن كارما ﺷﺨص مّا ،لﻢ
شيولين ّ
ﺗﺘﺮاكﻢ مدّة حيا ٍة واحد ٍة ٍّ .ﻳُقال في أوساط ال ّ
أن اليوانشان ال ﻳﻤوت .إن كان
ال ﻳﻤوت فﻤن الﻤﻤﻜن أنـّﻪ ﻗد ﻗام ﺑﺄنشﻄة اجﺘﻤاﻋيّ ٍة في حياﺗا ٍ
ت ساﺑقةٍ ،ﻗد ﺗداﻳن من
هذا ،أو أهان ذاك أو اﻗﺘﺮف غيﺮذلك من اﻷفﻌال السّيئة ،رﺑﻤا ﻗﺘﻞ كائنا ٍ
ت حيّة ً..الخ
؛ إذن فقد ﺧﻠقَ هذﻩ الﻜارما .هذﻩ اﻷﺷياء ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘﺮاكﻢ في الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى و ُهو
ﻳﺤﻤﻠﻬا مﻌﻪ دائ ًﻤا ،نﻔس ال ّ
مﺼدرها
شيء ﺑالنسبة لﻠﻤادّة البيﻀاء ،وليس ذلك فقط
ُ
ﻀا حالة أﺧﺮى ،وهو ّ
الوحيد .هناك أﻳ ً
أن هذﻩ الﻤوادّ ﻳُﻤﻜن أن ﺗﻜون ﻗد جﻤّﻌﺘﻬا
سﺮﻳّة واﻷجداد .في الﻤاضي كان القدماء ﻳقولون" :ﻳنبﻐي جﻤْ ُع الدّو
الﻌشيﺮة اﻷ َ
وجﻤْ ﻌُﻬا ،اجﻤﻌوا الدّو ،الدّو الﺘي جﻤّﻌﻬا اﻷجداد" ".هذا ال ّ
شﺨص ﺑﺼدد فقدان الدّو
أو ﺑاإلنقاص من الدّو" .هذﻩ الﻌبارات صﺤيﺤة فﻌالً .في ﻳومنا هذا ،الناس الﻌادﻳّون
ﻳﺘﺼامّون ﻋنﻬا ،ﻋندما ﺗﺘﺤدّث إلى هؤالء ال ّ
شباب ﻋن االفﺘقار إلى الدّو والﺘـّقﻠيص
من الدّو ،فإنﻬﻢ ال ﻳﺄﺧذون ذلك مﺄﺧذ الجدّ ُمﻄﻠقـًا .في واﻗع اﻷمﺮّ ،
إن مﻌناها ﻋﻤيق
والﺮوحيّة ﻷﺑناء هذا
جدّا حقـّا ؛ إنﻬا ليست فقط مﻔﻬو ًما أو مقياسًا لﻠﺤالة الﻔﻜﺮﻳّة
ّ
الﻌﺼﺮ الﺤدﻳث ،ﺑﻞ لﻬا أﻳ ً
حقيقي ،جسﻤنا البشﺮي ﻳﻤﻠك في نﻔس
مادي
ﻀا وجود
ّ
ّ
الوﻗت هاﺗين الﻤادّﺗين ال ُﻤﺨﺘﻠﻔﺘين.
هناك أناس ﻳﺘساءلون" :مع كﺜيﺮ من الﻤادّة السّوداء ،أصﺤيح أنـنا ال نسﺘﻄيـع
سة نﺤو الﻤسﺘوﻳات الﻌالية ؟" ﺗقﺮﻳبًا هﻜذا ؛ ﻳُﻤﻜن القول أنﻪ إذا كان
الﺘﻌ ّﻬدَ والﻤﻤار َ
اإلنسان ﻳﻤﻠك الﻜﺜيﺮ من الﻤادّة السّوداءّ ،
فإن ذلك ﻳُؤثﺮ ﻋﻠى درجة وﻋيﻪ .ذلك ﻷنﻬا
ﺗـُﻜوّ ن حقالً حول جسدكﻢ ،وهذا الﺤقﻞ ﺗﺤدﻳدًا ،هو الذي ﻳس ُجـنﻜﻢ ﻋازالً إﻳّاكﻢ ﻋن
ّ
الﺨاص ﺑالﻜون جﻬان ﺷان ران ،وﺑالﺘـّالي ؛ هذا النوع من الناس رﺑّﻤا ﺗﻜون
الﻄبـع
لدﻳﻪ درجة وﻋي ضﻌيﻔة .فﻌندما ﻳﺘﺤدّث أحدهﻢ ﻋن ال ّ
شيولين أو ﻋن الﺘشيﻜونق،
أن ك ّﻞ ذلك ﺧـُﺮافات ﺑدون اسﺘﺜناءٍ  ،وال ﻳﺼدّقُ ،وﻳﺮى ّ
ﻳﻌﺘقدُ ّ
أن اﻷمﺮ مﺜيﺮ
ّ
ولﻜن هذا ليس ُمﻄﻠقـًا .فإذا أراد الﺘﻌﻪّ ّّد
لﻠسّﺨﺮﻳة .هذﻩ أكﺜﺮ الﺤاالت ورودًا،
ً
ﻋاجزا ﻋن أن ﻳُنﻤّي
والﻤﻤارسة ،هﻞ سيﻜون هذا صﻌبًا جدّا ﺑالنسبة لﻪ ؟ هﻞ سيﻜون
مسﺘوى ﻋال ؟ ليس ﺑالﻀﺮورة ،نﺤن نقول ّ
أن ال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ ال
طاﻗﺘﻪ (القونق) نﺤو
ً
حُدودَ لﻪُ ،أمﺮ الﺘﻌﻬّد ال ﻳﺘوﻗّف سوى ﻋﻠى ﻋزﻳﻤﺘﻜﻢّ .
إن الﻤﻌﻠـّﻢ ﻳﻀﻌﻜﻢ ﻋﻠى ﻋَـﺘبَة
الباب ،وال ّ
شيولين ﻳﺘوﻗف ﻋﻠى الﻔﺮد ،ك ّﻞ اﻷمﺮ ﻳﺘوﻗف ﻋﻠى ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ
الﺨا ّ
صيْن .القدرة ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد أم ال ،هذا ﻳﺘوﻗّف كﻠـّيًا ﻋﻠى مدى ﻗدرﺗﻜﻢ ﻋﻠى الﺘﺤﻤّـﻞ،

الﻤﺤن .إن ُكـنﺘﻢ ﻗادرﻳن ﻋﻠى اﺗـّﺨاذ ﻗﺮار
ﻗدرﺗﻜﻢ ﻋﻠى الﺘﻀﺤية وﻗدرﺗﻜﻢ ﻋﻠى اجﺘياز ِ
َ
أي إﺷﻜال.
أي صﻌوﺑةٍ ،أﻗول ﺑﺄنﻪ لن
ﻳﻜون هناك ّ
راسخ ٍ ،وال ﺗـُوﻗﻔﻜﻢ ّ
في أغﻠب اﻷحيان ،ﻋﻠى اإلنسان الذي لدﻳﻪ كﻤّية كبيﺮة من الﻤادّة السّوداء أن ﻳدف َع
أكﺜﺮ من ذلك الذي لدﻳﻪ كﻤّية كبيﺮة من الﻤادّة البيﻀاء .ﺑﻤا ّ
أن الﻤادّة البيﻀاء
ق مباﺷﺮة ًمع طبـع الﻜون جﻬان ﺷان ران ،طالﻤا ّ
ﺗﺘواف ُ
أن السين سينغ في ارﺗﻔاع
ﻗادر ﻋﻠى ﺷﺤذ نﻔسﻪ وسط الﻤﺼاﻋبّ ،
فإن القونق لدﻳﻪ ﻳُﻤﻜن أن
وأن ذلك اإلنسان
ٌ
ﻳن ُﻤ َوّ ،
إن اﻷمﺮ ﺑﻬذﻩ البساطة .إنسان لدﻳﻪ كﺜيﺮ من الدّو ﻳﺘﻤﺘـّع ﺑدرجة وﻋي ٍ ﻋالية،
ﻳﻜون أﻳ ً
الﻤ َﺤن ،ﻋﻠى إجﻬاد ﻋظامﻪ وﻋﻀالﺗﻪ ،وﺗﺤﻤّﻞ الﻌذاب
ﻀا
ﻗادرا ﻋﻠى ﺗﺤﻤّﻞ ِ
ً
الﻤﻌنوي ،ﻳظ ّﻞ ﺑإمﻜانﻪ أﻳ ً
ﻀا
الجسدي ﻳﻔوق ﻋذاﺑﻪ
النﻔسي ؛ حﺘـّى ولو كان ﻋذاﺑﻪ
ّ
ّ
ّ
أن ﻳُنﻤّي القونق .الﻳﺘ ّﻢ اﻷمﺮ ﺑﻬذﻩ الﺼﻔة ﺑالنسبة إلنسان لدﻳﻪ كﺜيﺮ من الﻤادّة
السّوداء ،ﻳجبُ ﻋﻠيﻪ أوّ الً أن ﻳ ُﻤ ّﺮ ﺑالﻤﺮحﻠة الﺘـّالية :ﻳجبُ أوّ الً أن ﻳُﺤوّ ل الﻤادّة
السّوداء إلى مادّة ﺑيﻀاء ،هذا الﻤسار ُمؤلﻢ لﻠﻐاﻳة .إذن ،من ﺗﻜون درجة وﻋيﻪ
ضﻌيﻔةُ ،
الﻤ َﺤن ،ولﻜن إن كانت لدﻳﻪ
ﻋﻤو ًما ﻳجبُ ﻋﻠيﻪ أن ﻳﺘﺤ ّﻤ َﻞ ﻗسﻄـًا أكﺜﺮ من ِ
كارما ضﺨﻤة فسﺘـُؤثـ ّﺮ ﻋﻠى درجة وﻋيﻪ وسيﻜون أمﺮ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ﻋﻠيﻪ
صﻌبًا جدّا.
ِلنذ ُكﺮْ مﺜاالً مﺤسوسًاِ ،لنﺮى كيف ﻳﺘﻌﻬّد البﻌض وﻳُﻤارسُون .الﺘـﺄمّﻞ في وضﻌيّة
ّ
ولﻜن وضﻌيّة الﻠـّوﺗس
الجﻠوس ﻳﺘﻄﻠـّب الجﻠوس في وضﻌيّة الﻠـّوﺗس لﻤدّة طوﻳﻠةٍ،
القﻠب آالم ﺧﻄيﺮة،
هذﻩ ﺗجﻌ ُﻞ السّاﻗيْن ُمؤلﻤﺘين و ُمﺘيـبّـسﺘيْن ،مع مﺮور الوﻗت ﺗنﺘاب
َ
وﻳﻌقبُ ذلك ﺧوف ُمﺘﺼاﻋد .ﻳُجﻬد الﻤﺮ ُء ﻋظامﻪ وﻋﻀالﺗﻪ وﻳُﻌذ ّبُ ﻗﻠبﻪ وإرادﺗﻪ،
ُﺤس الﻤﺮء ﺑﻌدم االرﺗياح ﺑدنيّا ونﻔسيّا .البﻌض ﻳﺨافُ من اﻷلﻢ الناﺗج ﻋن الجﻠوس
ﻳ ّ
مﺘﺮﺑـّﻌا ،ف َيﻔـْ ِﺼ ُﻞ ساﻗيﻪ وﻳﺮفض الﻤزﻳد من الﺘﺤﻤـّﻞ .آﺧﺮون ال ﻳسﺘﻄيﻌون الﺘﺤ ّﻤـﻞ
أكﺜﺮ ﻋندما ﺗﻄول مدّة الجﻠوس في وضﻌيّة الﺘﺮﺑع .فﻌندما ﻳﻔﺼﻠون ساﻗيْﻬﻢ ،ﻳﻜون
ُسارع الﻤﺮ ُء
ﻋناء مﻤارسﺘﻬﻢ ﻗد ذ َه َ
ُدى .حالﻤا ﻳﺘﻤﻠـّك اﻷل ُﻢ السّاﻗيْن ،ﻳ ِ
ب س ً
ﺑﺘﺤﺮﻳﻜﻬﻤا ِليُواص َﻞ فيﻤا ﺑﻌدُ ،نﺤن نﺮى ّ
أن هذا ليس لﻪ جدوى ،ﻷنـّﻪ أثناء حالة
الﻌذاب ﺗﻠك ،نﺤن نﺮى الﻤادّة السّوداء ﺑِﺼدد مﻬاجﻤة ساﻗيْﻪ .الﻤادّة السّوداء هي
إن الﻜارما ﺗبدأ في ّ
الﻜارما ،الﻌذاب ﻳُﻤﻜن أن ﻳُزﻳ َﻞ الﻜارما وﻳُﺤوّ لﻬا إلى دوّ .
الزوال
منذ ﺑداﻳة اﻷلﻢ ؛ كﻠـّﻤا َر َزحت الﻜارما ﻋﻠيﻪ ،كﻠـّﻤا زادت أوجاع ساﻗيْﻪ حدّة ،لذلك
ّ
ب .غالبًا ما ﺗﻜون آالم الﻤﻤارس ال ُﻤﺘﺄمّـﻞ في
فإن اﻷلﻢ ال ﻳنﺘابُ ساﻗيْﻪ ﺑدون سب ٍ
وضﻌيّة الجﻠوس ﻋﻠى ﺷﻜﻞ نوْ ﺑاتٍ ،إثﺮ نوْ ﺑ ٍة من اﻷلﻢ ﺷدﻳدة وﻗاسيةٍ ،ﻳشﻌﺮ ﺑﺮاحةٍ،
ث ّﻢ ﺑﻌد ﻗﻠيﻞ ﻳُﻌاودﻩ اﻷل ُﻢ ؛ غالبًا ما ﻳﻜون اﻷمﺮ ﺑﻬذا ال ّ
شﻜﻞ.
ﺑﻤا ّ
أن الﻜارما ﺗزول الﻜﺘﻠة ﺗﻠو اﻷﺧﺮى ،فﻤع حذف كﻞ كﺘﻠة ،ﺗﺮﺗا ُ
ح السّاﻗان ﺑﻌض
ال ّ
شيء ،ث ّﻢ ﺑﻌد ﻗﻠيﻞ ﺗـ ُ ِﻄبِ ُ
ق ﻋﻠيﻬﻤا كﺘﻠة أﺧﺮى وﻳﺘجدّد اﻷل ُﻢ .ﺑﻌد إزالة هذﻩ الﻤادّة
السّوداء ،والﺘي هي ال ﺗﺘبدّدُ وال ﺗﻔنى ،ﺑﻌد إزالﺘﻬا ،مباﺷﺮة ،ﺗﺘﺤوّ ل إلى مادّة
ﺑيﻀاء ،هذﻩ الﻤادّة البيﻀاء هي الدّو .لﻤاذا هذا الﺘﺤوّ ل ؟ ّ
ﻷن ال ّ
شﺨص ﻗد ﻗاسى

ومﺮ ﺑآالم ٍ .لقد ﻗﻠنا ّ
أن الدّو ﻳقع نيْـﻠﻬا ﺑﺘﺤﻤّﻞ اآلالم ،ﺑ ُﻤقاساة
صﻌوﺑاتٍ ،لقد سدّد
ّ
ال ّ
ﺼﻌوﺑات وﺑاﻷفﻌال الﻄيّبة ؛ لذلك ﺗﺤدُث هذﻩ الظاهﺮة أثناء الﺘﺄ ّمـﻞ في وضﻌيّة
الجﻠوس .هناك أﺷﺨاص ،ﻋندما ﻳشﻌﺮون ﺑقﻠيﻞ من اﻷلﻢ في السّاﻗيْن ،ﻳﻀﻌونﻬﻤا
ُﺤﺮكون أطﺮافﻬﻢ ،ثﻢ ﻳﻌيدون الﺘﺮﺑّع من جدﻳد ،هذا ال ﻳُﻌﻄي
ﻋﻠى اﻷرض ﺑﻐﺘة ً ،وﻳ ّ
ب ﻋندما ﺗﻜون أذرﻋﻬﻢ مﺮفوﻋة أثناء ﺗﻤارﻳن
أي مﻔﻌول ٍ .البﻌض ﻳُﺤسّون ﺑﺘﻌ ٍ
ّ
وضﻌيّة الوﻗوف ،وﻋندما ﻳﺼيﺮون غيﺮ ﻗادرﻳن ﻋﻠى الﺘﺤ ّﻤـﻞ ﻳُـنزلون أذرﻋﻬﻢ،
وهذا أﻳ ً
ﻀا ال ﻳُﻌﻄي مﻔﻌوالً .وما ﻗيﻤة هذا اﻷلﻢ ال ّ
ﺼﻐيﺮ ؟ أنا أﻗول أنـّﻪ إن كان
ﺑاإلمﻜان ﺑﻠوغ الﻜﻤال في ال ّ
شيولين ﺑﺮفع الذراﻋين فﺤسب ،كﻢ سيﻜون اﻷمﺮ
سﻬالً .هذا إذن ما ﻳﺤدث في الشيولين في وضﻌيّة الجﻠوس.
ّ
ولﻜن ﻗس ًﻤا منﻪ ﻳﺘـ ّ ّّﺧذ هذا ال ّ
شﻜﻞ فﻌال ً .في
مذهبُنا الﻳﺘـ ّبـ ُع ﺑاﻷساس هذا الﻄﺮﻳق،
ُمﻌظﻢ اﻷحيان ،نﻌﺘﻤد في ﺗﺤوﻳﻞ الﻜارما ﻋﻠى ُمشاحنات السين سينغ ﺑين الناس ؛
ﺗظﻬﺮ هذﻩ الﻤشاحناتّ .
ُﺤس ﺑﻪ
في غالب اﻷحيان ﻳﺘ ّﻢ الﺘﺤوّ ل ﻋندما
إن اﻷلﻢ الذي ﻳ ّ
ُ
ُ
ﻳﺘجاوز ﺑﻜﺜيﺮ ألﻢ الجسﻢ .أنا أﻗول ّ
أن
الﻤﺮ ُء في الﺨالفات وال ُﻤشاحنات ﺑين الناس
اﻷلﻢ الﺤسّي هو اﻷسﻬﻞُ ،ﻳ ُ
وﻳﻤﺮ .ولﻜن اﻷصﻌب من ذلك هو
شدّ الﻤﺮ ُء ﻋﻠى أسنانﻪ،
ّ
الﺘﻌﺮض لالحﺘيال والﻤﺨادﻋة.
ضبط النﻔس والقﻠب ﻋند
ّ
ِلنذ ُكﺮْ الﻤﺜال الﺘالي :أحدهﻢ ﻳذهبُ إلى الﻌﻤﻞ وﻳسﻤ ُع ﺷﺨﺼين ﻳﺘﺤدّثان ﻋنﻪ
ﺑالسّوء مسﺘﻌﻤﻠيْن ﻋبارا ٍ
ت جارحة ،فيسﺘشيط ُ غيظـًا .ولﻜن سبق أن ﻗﻠنا أنـنا نﺤن
الﻤﻤارسين ،ﻋﻠينا أن ال نﺮدّ الﻔﻌﻞ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻋند االﻋﺘداء ﻋﻠينا أو ﻋند إهانﺘنا ،وﻋﻠى
الﻤﺮء أن ﻳﻔﺮض االنﻀباط ﻋﻠى نﻔسﻪ حسب مقاﻳيس ﻋالية .فيﺘذ ّكﺮ و ﻳقول في
ف ﺑﻄﺮﻳقة
نﻔسﻪ" :لقد ﻗال الﻤﻌﻠـّﻢ أنـنا نﺤن مﻤارسي القونق ،ﻳجب أن
ّ
نﺘﺼﺮ َ
َ
ﺗﺼﺮفنا أسﻤى ".فال ﻳدﺧﻞ في مشاحنة مع هذﻳن
ﻳﻜون
ُمﻐاﻳﺮة لآلﺧﺮﻳن وأن
ّ
ال ّ
شﺨﺼيْن .ولﻜن في أغﻠب اﻷحيان ،ﻋندما ﻳنشب ﺧالف ،إن لﻢ ﻳﻀﺮب في صﻤيﻢ
الﻔؤاد ﻋند الﻤﺮء ،فﻬو ال ﻳُﻌﺘبﺮ امﺘﺤانـًا ولن ﻳﻔﻀي إلى ﺷيء ،وال ﻳُﻤﻜن الﺤﺼول
ﻳﻄﺮ َح اﻷمﺮ جانبـًا ،ﻗﻠبُﻪ
من ﺧاللﻪ ﻋﻠى
الﺘﺮﻗي .إذن في ﻗﺮارة نﻔسﻪ الﻳسﺘﻄيـع أن َ
ّ
ُمﻐﺘاظ وهو مُشوّ ش ،هو ﻳُﺮﻳد رغﻢ ك ّﻞ ﺷيءٍ أن ﻳﻠﺘ ِﻔتَ ِليَﺮى وج َﻬ ْي هذﻳن
ال ّ
شﺨﺼيْن الﻠـ ّذان ﻳﻐﺘاﺑانﻪ .وﺑنظﺮ ٍة واحد ٍة ﻳﻠﻤﺤﻬﻤا وهﻤا ﻳﺘﺤدّثان ﻋنﻪ ﺑانﻔﻌال
سﺤنة كﺮﻳﻬة ،وفجﺄة ﻳﻌود غيﺮ ﻗادر ﻋﻠى ﺗﻤالك نﻔسﻪ ،وﻳزداد ُ
وﻋﻠى وج َﻬيْﻬﻤا ِ
غﻀبﻪ ورﺑﻤا ﻳشﺘبك مﻌﻬﻤا في الﺤين .ﻋندما ﻳنشبُ ال ّ
ﺼﺮاع ﺑين الناس ،ﻳﺼﻌب
ﻋﻠى الﻤﺮء الﺘﺤ ّﻜﻢ في ﻗﻠبﻪ .أنا أﻗول أنﻪ لو كان ﺑاإلمﻜان أن ﻳﺘﻢ ك ّﻞ ﺷيءٍ أثناء
ّ
ولﻜن اﻷمورال ﺗسيﺮ ﻋﻠى
ﻋﻤﻠيـّة الﺘﺄمّـﻞ في وضﻌيّة الجﻠوس ،فسيﻜون ذلك سﻬالً ؛
ذلك النـّسق دائﻤا.
وهﻜذا في الﻤسﺘقبﻞ ،سﺘـُُّ الﻗون ُمﺨﺘﻠف أنواع االمﺘﺤانات في مﻤارسﺘﻜﻢ .ﺑدون
هذﻩ االمﺘﺤانات ،كيف سﺘﺘﻌﻬّدون ؟ لو كان ك ّﻞ الناس ﻋﻠى ﻋالﻗ ٍة طيبة ،دون
أي إزﻋاج مﺼدرﻩ النﻔس البشﺮﻳّة ،سﺘظﻠـّون جالسين
مشاحنات أو ﺧﺼومات ،دون ّ

وﺗـﺮوْ َن السين سينغ ﻗد ارﺗﻔع ؟ هذا غيﺮ مﻤﻜن .ال ﻳُﻤﻜن لإلنسان أن ﻳسﻤو،
هناك
َ
الﺘﻌﺮض لﻠﻤﺤن في ﺧﻀ ّﻢ الواﻗع .البﻌض ﻳقولون " :لﻤاذا نالﻗي دائ ًﻤا
إالّ ﺑﻌد
ّ
مشاك َﻞ في الﻤﻤارسة ؟ وهي مﺜﻞ ﺗﻠك الﺘي لدى الناس الﻌادﻳّين ".أنﺘﻢ ﺗﺘﻌﻬّدون
وﺗـُﻤارسون وسط الناس الﻌادﻳّين ،ال نسﺘﻄيـ ُع أن نﺮفﻌﻜﻢ ﺑﻐﺘة ً أرجﻠﻜﻢ إلى فوق
ورؤوسﻜﻢ إلى ﺗﺤت ونجﻌﻠﻜﻢ ﺗﻄيﺮون في الﻬواء ،وال أن نﺮفﻌﻜﻢ إلى السّﻤاء
ُ
ِلﺘﺘﻌذﺑوا هناك ،هذا لن ﻳﺤدُ َ
ث لﻜﻢ .ك ّﻞ ﺷيءٍ ﻳقع في ُمﺤيط الناس الﻌادﻳّين ،اليوم هذا
ﻳظ ِﻠﻤﻜﻢ ،واآلﺧﺮ ﻳُﻐﻀبﻜﻢ ،وآﺧﺮ ﻳُﻌامﻠﻜﻢ ُمﻌامﻠة ًسيّئة ً أو ﻳُوجّﻪ إليﻜﻢ ﺑﻄﺮﻳق ٍة غيﺮ
ﺘوﻗــ ّﻌة كال ًما جارحًا ؛ هنا حيث نﺮى كيف سﺘﺮدّون الﻔﻌﻞ.
ُم َ
لﻤاذا ﺗـُالﻗون هذﻩ الﻤﺘاﻋب ؟ ك ّﻞ هذا ﻳﻌود لﻠﻜارما الﺘي سجّﻠﺘﻤوها ،لقد أزلنا ﻋنﻜﻢ
منﻬا ﻗسﻄـًا ضﺨ ًﻤا .لﻢ ﻳبقَ منﻬا سوى ﻗﻠيﻞ فقطُ ،م ّ
وزع ﻋﻠى ُمﺨﺘﻠف الﻤسﺘوﻳات،
لﺘﺘﻤ ّﻜـنوا من رفع السين سينغ ؛ هذﻩ ال ّ
ﺼﻌوﺑات ُمﻬيّـئة لشﺤذ ﻋزمﻜﻢ وجﻌﻠﻜﻢ
ﺗـُﻔارﻗون الﺘﻌﻠـّقات ﺑ ُﻤﺨﺘﻠف أﺷﻜالﻬا .إنﻬا كﻠـّﻬا صﻌوﺑاﺗﻜﻢ أنﺘﻢ ،إالّ أننا نسﺘﻌﻤﻠﻬا
ُﺮمجت لﺘﺘﻤ ّﻜــنوا من ﺗجاوزها .طالﻤا
ِلﺮف َع السين سينغ ﻋندكﻢ ،ك ّﻞ هذﻩ اﻷﺷياء ﻗد ﺑ ِ
سﺘﺮفﻌون الـسين سينغ ،سﺘسﺘﻄيﻌون ﺗجاوزوها ،إالّ إذا ُكنﺘﻢ ﺗﺮفﻀون ﺗجاوُ زها،
ولﻜنﻜﻢ ﺗسﺘﻄيﻌون ﺗجاوُ َزها إن ُكنﺘﻢ ﺗـ ُﺮﻳدون .وﺗبَﻌًا لذلك ،من اآلن فﺼاﻋدًا ،ﻋند
الﺨالفات ،ال ﺗﻌﺘبﺮوها أﺷياء من ﻗبيﻞ ال ّ
ﺼدفة .ﺑﻤا أنﻪ ﻋندما ﻳشـبّ ﺧالف ،فﻬو
ّ
ولﻜن وجودﻩ ليس وليد ال ّ
ﻬيء ِلﺮفع السين السينغ .طالﻤا
ﻳظ َﻬ َﺮ ﺑﻐﺘة،
ﺼدفة ،إنﻪ ُم ّ
ﺗﻌﺘبﺮون أنﻔسﻜﻢ مﻤارسين ،سﺘﺤسنون الﺘﺼﺮف.
طبﻌًا ،لن ﻳﺘ ّﻢ إﻋالمﻜﻢ ُمسبقـًا ﺑﺤدوث الﻤشاكﻞ وال ّ
ﺼﺮاﻋات ،إذ لو أﻋﻠﻤناكﻢ ﺑذلك،
فﻜيف سﺘﺘﻌﻬّدون وﺗـُﻤارسون ؟ لن ﺗﻌﻄي مﻔﻌولﻬاّ .
إن ظﻬورها ال ُﻤﻔاجئ هو الذي،
في أغﻠب اﻷحيان ،ﻳﻤﺘﺤن سين سينغ اإلنسان ،وفي هذﻩ الﺤالة فقط ﻳﺘﻤ ّﻜن اإلنسان
من رفع السين سينغ لدﻳﻪ،وفي هذﻩ الﺤالة فقط ﻳُﻤﻜننا مﻌاﻳنة ﻗدرة الﻤﻤارس ﻋﻠى
الﺤﻔاظ ﻋﻠى السين سينغ .لذلك ﻋندما ﻳق ُع ِﺧالفٌ  ،فاﻷمﺮ ليس صدفة ً .طيﻠة مسار
ال ّ
شيولين ،أثناء ﺗﺤوﻳﻞ الﻜارما ،سنـُالﻗي هذا الﻤشﻜﻞ الذي هو أصﻌبُ ﺑﻜﺜيﺮ من آالم
ّ
نظن .أفﺘسﺘﻄيﻌون إنﻤاء طاﻗﺘﻜﻢ (القونق) فقط
الﻌظام والﻌﻀالت ،ﻋﻠى ﻋﻜس ما
ﻋيْن ،أو ﺗﻌب البقاء
ﺑﻤﻤارسﺘﻜﻢ وﻗﺘـًا أطو َل لﻠﺘـّﻤارﻳن ،في وضﻌيّة الذراﻋين مﺮفو َ
ُمـﺘسﻤّﺮﻳن ﻋﻠى أﻗدامﻜﻢ ؟ هﻞ ّ
أن ساﻋا ٍ
ت إضافيّة ً من الﻤﻤارسة من ﺷﺄنﻬا أن ﺗـُنﻤّي
طاﻗﺘﻜﻢ (القونق) ؟ هذا ال ﻳﻠﻌبُ سوى دور ﺗﺤوﻳﻞ لﻠـ"ﺑنﺘي" (الجسد) ،والذي ما
ﻳزا ُل ﻳﺤﺘا ُ
دورﻩ رفع الﻤسﺘوى .ﺗﻌذﻳب
ج إلىالﻤزﻳد من الﻄـاﻗة لﺘدﻋيﻤﻪ ،وليس
ُ
الﺮئيسي ِلﺮفع الﻤسﺘوى .لو كان ﺑإمﻜان
النﻔس واإلرادة ،هذا هو حقيقة ً الﻌامﻞ ّ
الﻤﺮء أن ﻳﺮف َع ُمسﺘواﻩُ فقط ﺑواسﻄة ﺗﻌب الﻌظام والﻌﻀالت ،أﻗول ّ
أن الﻔالّحين
ِ
ﺼينيّين لﻬﻢ القسط اﻷوفﺮ من الجُﻬد وال ّ
ال ّ
شقاء ،أليس من اﻷجدر أن ﻳﻜونوا كبار
ُمﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق إذن ؟ مﻬﻤا ﻳ ُﻜ ْن ﻋناء ﺗﻌب ﻋظامﻜﻢ وﻋﻀالﺗﻜﻢ ،فﻬو دائ ًﻤا أﻗ ّﻞ
منﻬﻢ ،إنـّﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠون ك ّﻞ ﻳوم في الﺤقول ﺗﺤت ﺷﻤس ُمﺤﺮﻗة ،ﻋﻤﻠﻬﻢ ُمﻀن وﺷا ّ
ق،

ليس اﻷمﺮ سﻬال ً .لذلك نقول ،إن كنا نـُﺮﻳدُ سُﻤوّ ا حقيقيّا ،ﻳجبُ أن نﺮﻗى ﺑﻬذا
ب ،فقط ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ،ﻳُﻤﻜن أن نﺮﺗﻔ َع حقـّا.
القﻠ ِ
أثناء مسار ﺗﺤوّ ل الﻜارما ،ﺑﻐاﻳة الﺘﺤ ّﻜﻢ جيّدًا في الذات ،ولﻜي ال نـُقدم ﻋﻠى ما ال
ﺗـ ُﺤﻤد ﻋقباﻩ من أﻋﻤال سيّئة ﻋﻠى غﺮار الناس الﻌادﻳّين ،ﻳجبُ ﻋﻠينا الﺘﻌوّ د ﻋﻠى
ﺗﻌﺮضﻜﻢ لجﻤﻠة من الﻤشاكﻞ
كسب نﻔس هادئة مﻄﻤئنة وﻗﻠب رحيﻢ .في صورة ّ
ﺑﻐﺘة ،سﺘﺘﻤ ّﻜنون من ﺗسوﻳﺘﻬا ﺑالﻄﺮﻳقة الﺼﺤيﺤة .ﻋﻤو ًما ،إن كانت ﻗﻠوﺑﻜﻢ ُمﻔﻌﻤة
والﺮحﻤة ،فﺤال الظﻬور ال ُﻤﻔاجئ لﻠ ُﻤشﻜﻞ ،سوف ﻳﻜون هناك مجال
دائ ًﻤا ﺑالﻄيبة
ّ
كاف لﻠﺘﺨﻔيف من حدّﺗﻪ والﺘﺮوّ ي .أمـّا إن كانت نﻔوسﻜﻢ ُمﺘﺄ ّهبة ً دائ ًﻤا لﻠﺨﺼام
ٍ
وال ّ
ﺼﺮاع مع اآلﺧﺮﻳن ،فسﺘدﺧﻠون مﻌﻬﻢ ،ﺑال رﻳب ،في ﺷجار ﻋند ك ّﻞ مشﻜﻞ
ﺗﺘﻌﺮضون لﺨالفات ،أﻗول ّ
إن ذلك من أجﻞ ﺗﺤوﻳﻞ مادّﺗﻜﻢ
ﻳﻌﺘﺮضﻜﻢ .إذن ﻋندما
ّ
السّوداء إلى مادّة ﺑيﻀاء ،ﺗﺤوﻳﻠﻬا إلى دو.
أن ك ّﻞ إنسان ﺗقﺮﻳبًا ﻳﺄﺗي إلى هذا الﻌالﻢ حامالً
لقد ﺗﻄوّ رت إنسانيّﺘنا اليوم إلى حدّ ّ
مﻌﻪ كارما ﻗد ﺗﻀﺨـّﻤت ﺷيئًا فشيئًا مﺜﻞ ُكﺮة ثﻠج ﻋﻠى امﺘداد حياﺗاﺗﻪ السّاﺑقة ،ك ّﻞ
ّ
ﻳﺨص مسﺄلة
ﺷﺨص لدﻳﻪ كﻤّية هائﻠة من الﻜارما ﻋﻠى جسﻤﻪ .لﻬذا السّبب ،فيﻤا
ﺗظﻬﺮ الﺤالة الﺘالية :في نﻔس الوﻗت الذي سﺘشﻬدون فيﻪ
ﺗﺤوﻳﻞ الﻜارما ،غالبًا ما
ُ
نـُﻤوّ طاﻗﺘﻜﻢ وارﺗﻔاع السين سينغ لدﻳﻜﻢ ،سيَق ُع إزالة دﻳونﻜﻢ (الﻜارما) أﻳ ً
ﻀا وﻳﺘﻢ
ﺗﺤوﻳﻠـُﻬا .حينﻤا ﻳنشب ﺧالف ،ﻗد ﻳظﻬﺮ في صورة امﺘﺤانات سين سينغ ﺑين الناس،
فإن كنﺘﻢ ﺗسﺘﻄيﻌون احﺘﻤالﻬا ،دﻳونﻜﻢ سوف ﺗزولُ ،وطبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة
وسينﺼﻬﺮ الﻜ ّﻞ مﻌًا .اإلنسان في الﻤاضي كان
سوف ﺗﺮﺗﻔ ُع وطاﻗﺘﻜﻢ سوف ﺗنﻤو،
ُ
ﻳﻤﻠك الﻜﺜيﺮ من الﻔﻀيﻠة ،طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة كانت في اﻷصﻞ ُمﺮﺗﻔﻌة ،كان
الﻤ َﺤن .اﻷمﺮ ﻳﺨﺘﻠف ﺑالنـّسبة لﻠناس
ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳُنﻤّي طاﻗﺘﻪ فقط ﺑﺘﺤﻤّﻞ ﻗﻠيﻞ من ِ
ﻳﺘﻌﺮضون لﻠﻌذاب ،الﻳُﺮﻳدون أن ﻳُواصﻠوا الﺘﻌﻬّد ؛ وﻋﻠى ك ّﻞ
الﺤاليّين ،إنﻬﻢ حالﻤا
ّ
ﻌف ُمﺘزاﻳدٍ ،لذلك ّ
حال درجة وﻋيﻬﻢ في ُ
فإن الشيولين ﻋندهﻢ ﻳبدو أصﻌب.
ض ٍ
أثناء ال ّ
شيولين ،وفي ﺧﻀ ّﻢ الﺨالفات الﺘي ﺗـُواجﻬونﻬا أو ﻋندما ﻳُﻌامﻠﻜﻢ اآلﺧﺮون
ُمﻌامﻠة سيّئة ،ﻳوجد نوﻋان من الﺤاالت :الﺤالة اﻷولى هو أنﻜﻢ ،رﺑّﻤا ،ﻗد أسﺄﺗﻢ
مﻌامﻠة اآلﺧﺮﻳن في حياﺗاﺗﻜﻢ السّاﺑقة ،أنﺘﻢ اآلن ُمﻀﻄﺮﺑون نﻔسيّا" :لﻤاذا ﻳُﻌامﻠني
ﺑﻬذا الشﻜﻞ ؟" إذن ،لﻤاذا ﻋامﻠﺘﻪ أنت ﺑنﻔس الشﻜﻞ في ما سبق ؟ سﺘقول أنـّك في
َ
ُ
حدث في الﺤياة السّاﺑقة،
ﺗدرك وأنك ال ﺗﻬﺘ ّﻢ في هذﻩ الﺤياة ﺑﻤا
ذلك الﺤين لﻢ ﺗﻜن
ّ
ولﻜن هذا غيﺮ جائز .الﺤالة اﻷﺧﺮى هي أنﻪ في ُ
صـﻠب الﺨالفات ﺗد ُﺧﻞ مسﺄلة ﺗﺤوﻳﻞ
الﻜارما ،لذلك ﻳجبُ أن نسﻠك مسﻠ ًﻜا ساميًا في الﺘـّداﺑيﺮ الﺘي نﺘـّﺨذها ،وال نﺤذو حذو
مﻬني ،ﻳجب الﺤﻔاظ ﻋﻠى نﻔس السّﻠوك،
أي ُمﺤيط
ّ
ﻋامـّة الناس .في ﻋﻤﻠﻜﻢ ،وفي ّ
حﺮ ،من الﻤﻔﺮوض ّ
ونﻔس ال ّ
أن لﻜﻢ ُمبادالت مع النـ ّاس
شيء إن كنﺘﻢ ﺗقومون ﺑﻌﻤﻞ ّ
؛ من ال ُﻤﺤال أن ﺗﻜون ﻋالﻗﺘﻜﻢ ُمنقﻄﻌة ﺑال ُﻤجﺘﻤع ،هناك ﻋﻠى اﻷﻗ ّﻞ ﻋالﻗات جوار.

في الﻌالﻗات االجﺘﻤاﻋيّة ،نﺤن ﻋﺮضة لشﺘـّى أنواع ال ّ
لﻬذا الجُزء
ﺼﺮاﻋات .ﺑالنسبة ِ
من الشيولين وسط الناس الﻌادﻳّين ،ال ﻳﻬ ّﻢ كﻤّية الﻤال الﺘي ﺗﻤﻠﻜونﻬا أو ُ
ﻋﻠوّ
االجﺘﻤاﻋي ،إن ُكنﺘﻢ ﺗـُﻤارسون ﻋﻤالً ح ُّﺮا ،أو ُكـنﺘﻢ ﺗـُدﻳﺮون ﺷﺮكة ً ،أﻳّا ً
مﺮكزكﻢ
ّ
كان الﻌﻤﻞ الذي ﺗقومون ﺑﻪ ،ك ّﻞ هذا ال ﻳﻬ ّﻢ :ﻳجب ﻋﻠى الﻤﺮء أن ﻳﻜون ﻋادالً في
البشﺮي لﻬا
ُمبادالﺗﻪ ،وﻳُﺤافظ ﻋﻠى اسﺘقامة ﻗﻠبﻪ .ك ّﻞ مﻬن ٍة من ِم َﻬن الﻤجﺘﻤع
ّ
دواﻋي وُ جودهاّ ،
إن الﻤشﻜﻞ ﻳﻜ ُﻤن في فقدان اسﺘقامة القﻠب ،ال في الﻔﺮْ ق ﺑين
الﻤ َﻬن .في الﻤاضي ،كانت هناك القولة الﺘالية" :من ﺑين ﻋشﺮة ﺗجّار ،ﺗسﻌة هﻢ
ِ
ﺷﻌبي ﻳﺘداولﻪ الﻌامّة ،أنا أﻗول الﻤسﺄلة هنا ﺗﺘﻌﻠـ ّق ﺑقﻠب
ماكﺮون" ،هذا مﺜﻞ
ّ
اإلنسان .لو نـُﺤافظ ﻋﻠى اسﺘقامة القﻠب ونقوم ﺑ ُﻤبادلة ﻋادلة ،فﻌندما ﺗبذلون
مجﻬودًا أكبﺮ ،ﺗﺮﺑﺤون ماالً أكﺜﺮ ؛ لقد كسبﺘﻢ ذلك ﺑﻔﻀﻞ الﻌناء الذي ﺗﺤ ّﻤـﻠﺘﻤوﻩ
وسط الناس الﻌادﻳّين ،ما من ِرﺑح ٍ دون ﺧسار ٍةّ ،
إن ذلك هو جزاء الﻌﻤﻞ .في ك ّﻞ
طبق ٍة اجﺘﻤاﻋيّ ٍة ،ﻳُﻤﻜن لﻠﻤﺮء أن ﻳﻜون إنسانا ً طيّبًا ،في ُمُّ ُّ ُّ ُّ ﺧﺘﻠف الﻄبقات
ﺼﺮاﻋات .الﻄبقات الﻌُـﻠيا لﻬا صﺮاﻋاﺗﻬا الﺨا ّ
اإلجﺘﻤاﻋيّة ،ﺗوجد ُمﺨﺘﻠف ال ّ
صة ﺑﻬا،
ﻳُﻤﻜن في ك ّﻞ الﺤاالت ُمﻌالجﺘﻬا ُمﻌالجة ﻗوﻳﻤة  ،مﻬﻤا ﺗ ُﻜن الﻄبقة ،ﻳسﺘﻄيـ ُع اإلنسان
ّ
َ
ﻳﻜون إنسانـًا طيّبًا .من
الﺮغبات والﺘﻌﻠـ ّقات ﺑﻐاﻳة أن
أن
ﻳﺘنز َﻩ ﻋن ﺷﺘـ ّى أنواع ّ
ب في ُمﺨﺘﻠف الﻄبقات اإلجﺘﻤاﻋيّة ،وأن
ال ُﻤﻤﻜن ﺗﻤا ًما أن
ّ
ﻳﺘﺼﺮف الﻤﺮ ُء كإنسان طيّ ٍ
ّ
الﺨاص.
س في ُمﺤيﻄﻪ
ُﻤار َ
ﻳﺘﻌ ّﻬدَ وﻳ ِ
حاليّا ً في ﺑﻠدنا ،في الﻤؤسّسات الﺤﻜوميّة أو في اﻷنواع اﻷﺧﺮى من الﻤؤسّسات،
ال ّ
ﺼﺮاﻋات ﺑين الناس أصبﺤت فﺮﻳدة جدّا من نوﻋﻬا .لﻢ ﺗوجد هذﻩ الظاهﺮة من ﻗب ُﻞ
في ﺑﻠدان أﺧﺮى وال في الﺘارﻳخ ،لذلك فإن هذﻩ ال ّ
ﺼﺮاﻋات حول الﻤﺼالح حادّة جدّا،
ُ
ﻳسﺘﻤيت الناس في حبك ال ُﻤؤامﺮات والﺤيﻞ لبﻌﻀﻬﻢ البﻌض ،ﻳﺘشاجﺮون
ُ
ﺗنبﻌث من الناس والوسائﻞ الﺘي
وﻳﺘﺨاصﻤون من أجﻞ أغﺮاض ﺗافﻬة ،اﻷفﻜار الﺘي
َ
ﺷﺮﻳﺮة جدّا ،حﺘـّى أنﻪ من ال ّ
ﻳﻜون اإلنسان طيّبًا .مﺜالً ،فى أحد
ﺼﻌب أن
ﻳسﺘﻌﻤﻠونﻬا ّ
اﻷﻳام ،ﻳالحظ أحد اﻷﺷﺨاص ﻋند ﻗدومﻪ لﻠﻌﻤﻞ أن الجوّ غﺮﻳب .ثﻢ ﻳُقال لﻪ فيﻤا
ﺑﻌدُّ :
"إن فالنا ً ﻗد أثار حولك كﺜيﺮا من الﻠـّﻐط وﻗد اﺷﺘﻜاكَ إلى ال ُﻤدﻳﺮ ،ولوّ َ
ث سُﻤﻌﺘكَ
ﻋادي أن ﻳﺘﺤ ّﻤ َﻞ ذلك ؟
ﺗﻤا ًما ".اآلﺧﺮون ﻳﺤدجونك ﺑنظﺮات غﺮﻳبة .كيف إلنسان
ّ
كيف ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳبﺘﻠع ﺗﻠك اإلهانة ؟ ".هذا ﻳؤذﻳني ،سﺄﻋامﻠﻪ ﺑالﻤﺜﻞ ،إن كان لدﻳﻪ
ُ
ﺗﺘﺼﺮف هﻜذا في
وﻳشﺘبك اإلثنان في ﺧﺼومة .ﻋندما
لدي سند".
ّ
َ
سـنـَد فﺄنا كذلك ّ
الﻤجﺘﻤع ،ﻳقولون ﻋنك أنك
ﻗوي .ولﻜن ك ُﻤﻤارس ،فإن حالﺘك ُمزرﻳة .إن صارﻋتَ
ّ
ﻋادي ،أمـّا إذا جاوزت ﺧﺼﻤك في
ﻋادي ،فﺄنت إذن إنسان
وﺧاصﻤتَ مﺜﻞ إنسان
ّ
ّ
الﺤﻤاس واالندفاع ،فﺄنت ال ﺗساوي حﺘـّى إنسانـًا ﻋادﻳّا.
كيف نﻌال ُج هذﻩ الﻤسﺄلة ؟ ﻋندما ﺗواجﻬنا هذﻩ النزاﻋات ،ﻳﺘﻌيـ ّن ﻋﻠينا أوّ الً
الﻤﺤافظة ﻋﻠى هدوءنا وأالّ نﺘوﺧـّى نﻔس سﻠوك الﻄﺮف الﻤقاﺑﻞ .طبﻌًا ﻳُﻤﻜنك َأن
اﻷمﺮ ﺑﻄيب ٍة وأن ﺗﺤاو َل ﺗوضيح الﻤسﺄلة ،ال ضﺮر في ذلك ،ولﻜن لن ﻳسﺘقيﻢ
ﺗشﺮ َح
َ
َ
كﺜيﺮا .ﻋندما ﺗنشب هذﻩ الﺨﺼومات ﻋﻠينا أن نﺘﺤاﺷى الﻤجادالت
اﻷمﺮ إذا ألﺤﺤتَ
ً

والنزاﻋات الﺘي ﻳﺨوضﻬا اآلﺧﺮون .لو أﺑدى اآلﺧﺮ ضﺮاوة وﻗاﺑﻠﺘﻪ ﺑالﻤﺜﻞ ،ألستَ
إنسانـًا ﻋادﻳّا ؟ ال فقط ﻳنبﻐي ﻋﻠيك ﻋدم الﺘﺨاصﻢ والﺘﺼارع مﺜﻠﻪ ،ولﻜن ﻳنبﻐي
ﻋﻠيك أﻳ ً
ﻗﻠبك َّ ،وال ﺗﺤقد ﻋﻠيﻪ .ﻋندما ﺗﻜﺮ ُهﻪُ ،ألست في
ﻀا أالّ ﺗﺤﻤ َﻞ لﻪ ُكﺮ ًها في
ِ
حالة غﻀب ؟ لﻢ ﺗـُﻄبّق إذن مبدأ "ران" .نﺤن نﺘﺤدّث ﻋن جﻬان ﺷان ران :إن
رحﻤﺘـُكَ "ﺷان" إذن ُمنﻌدمة .ﻋﻠيك أالّ ﺗﻐﻀب منﻪ وال ﺗنس َج ﻋﻠى منوالﻪ في
ﺗجﺮؤ ﻋﻠى رفع
ﺗﺼﺮفاﺗك ،ﺑالﺮغﻢ من أنﻪ لوّ ث سُﻤﻌﺘكَ إلى درجة أنـ ّـكَ لﻢ ﺗﻌُ ْد
ّ
ُ
رأسك وسط الناس .ال فقط ال ﺗﻐ َ
ﻀب منﻪُ ،ولﻜن ﻋﻠيك أن ﺗش ُﻜ َﺮﻩُ من أﻋﻤاق ﻗﻠبكَ ،
ﻋادي ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﻔ ّﻜﺮ كالﺘـّالي" :ألسنا إذن مﺜﻞ "آﻩ كوAh ،
ﺗش ُﻜ َﺮﻩُ حقـّا .إنسان
ّ
 "Q؟" ﻳجبُ أن أﻗو َل لﻜﻢ ّ
اﻷمﺮ غيﺮ ذلك.
أن
َ
ف ّﻜﺮْ  ،أنت مﻤارس ،أال ﻳجبُ أن نـُﻄا ِلبَكَ وفق مقياس ُمﺮﺗﻔع ؟ لﻢ ﻳﻌُد مﻤﻜنـًا أن
نـُﻄا ِلبَكَ وفق مقياس الناس الﻌادﻳّين .أنت مﻤارس ،ألن ﺗنا َل أﺷياء الﻤسﺘوﻳات
ﺗﺼﺮفتَ مﺜﻠﻪُ،
ُﻠوي .إن
ّ
الﻌُﻠوﻳّة ؟ إذن ،ﻳجبُ ُمﻄالبﺘـُكَ وفق ﻗانون الﻤسﺘوى الﻌ ّ
ألستَ إذن مﺜﻠﻪُ ؟ إذن لﻤاذا ﻋﻠيك أن ﺗش ُﻜ َﺮﻩُ ؟ ف ّﻜﺮْ  ،ﻋﻠى ماذا سﺘﺤ ُ
ﺼ ُﻞ ؟ في هذا
س َﺮ لﻜي
الﻜون ،ﻳُوجد القانون الﺘـّالي" :من ال ﻳﺨسﺮْ ال ﻳﻜسبْ " ،ﻳجبُ أوّ الً أن ﺗﺨ َ
ب .لقد ﺷوّ ﻩ صورﺗك ﺑين ﻋامّة الناس ،إنﻪ الﻄﺮف الﻐالب ،لقد انﺘﺼﺮ لنﻔسﻪ
ﺗﻜ َ
س َ
ـﺜيﺮا،
أكﺜﺮ ،كﻠـّﻤا ﺷاع
ﻋﻠى حساﺑكَ  .كﻠـّﻤا نا َل من سُﻤﻌﺘك
اﻷمﺮ أكﺜﺮ وأصبح ُم ً
ُ
َ
وكﻠـّﻤا زاد ﻋذاﺑك أنت ،وكﻠـّﻤا ﺧسﺮ هو الﻤزﻳد من الدّو ،وأصبﺤت هذﻩ الدّو من
نﺼيبك أنتَ  .في نﻔس الوﻗت ،ﻋند ﺗﺤﻤـّـﻞ كﻞ ذلك ،ﻗد ﺗﻜو ُن ال ُمباليًا وﺧالي القﻠب
منﻪ.
هناك أﻳ ً
كبيﺮا من الﻌذاب ،فإن
ﻗدرا
ﻀا ﻗانون آﺧﺮ في هذا الﻜون :أنتَ ﻋان ْيتَ
ً
ً
الﻜارما لدﻳك ﺗشﻬدُ ﺗﺤوّ الً هي أﻳ ً
ﻀا .ﺑﻤا أنك ﺗﺤ ّﻤـﻠتَ الﺨسارة ،ﺑقدر ما ﺗﺤ ّﻤـﻠتَ ﺑقدر
ما أحدثتَ ﺗﺤوّ الً ،كﻠـّﻪ ﻳﺘﺤوّ ل إلى دو .أليست هذﻩ الدّو هي الﺘي ﻳسﻌى الﻤﻤارس
ﺼـﻠتَ ﻋﻠيﻬﻤا ،ودُﻳونـُكَ أﻳ ً
ْ
لﻠﺤﺼول ﻋﻠيﻬا ؟ هذان إذن مﻜسبان ﺗﺤ ّ
أزﻳﻠت .إن
ﻀا ﻗد
ْ
نﺨﻠق من أجﻠك هذﻩ الﻔﺮصة ،فﺄﻳن سﺘﺘﻤ ّﻜن من رفع السين سينغ لدﻳك ؟ لو كان
لﻢ
ك ّﻞ الناس ﻳﻌيشون في ﺗﻔا ُهﻢ وانسجام ﺗا ّميْن مع ﺑﻌﻀﻬﻢ البﻌض ،لو كانت ﻋالﻗاﺗﻬﻢ
طيّبة جﻤيﻌًا ،أفسﺘنﻤو طاﻗﺘـُـكَ هﻜذا ﺑبساطةٍ ،أﻳن ﻳُوجد مﺜﻞ هذا اﻷمﺮ ؟ لقد ﺗﻤ ّﻜـنتَ
من ذلك ّ
لﻠﺮفع من
ﻷن ﺧﺼﻤك أحدث ذلك النـّزاع ،ﻷنـّﻪ ﺧﻠق لك ﺗﻠك الﻔﺮصة ّ
طبيﻌﺘك اﻷﺧالﻗيّة ،إذن فقد ﺗﻤ ّﻜـنت من رفع طبيﻌﺘك اﻷﺧالﻗيّة ،أليس كذلك ؟ هذا إذن
هو الﻤﻜسب الﺜالث .أنت مﻤارس ،ﻋندما ﻳﻌﻠو السين سينغ ﻋندكّ ،
فإن طاﻗﺘك ﺗﺼ ُﻞ
أهداف ﺑﺤجﺮ واحدٍ .فﻜيف ال ﻳﺘﻌي ُّن
إلى نﻔس الﻌﻠوّ  ،أليس كذلك ؟ لقد ضﺮﺑتَ أرﺑﻌة
ٍ
ﻋﻠيك أن ﺗش ُﻜ َﺮﻩُ ؟ حقـّا ﻳجبُ أن ﺗش ُﻜ َﺮﻩُ ﺑﺼدق ومن أﻋﻤاق ﻗﻠبك ،هذﻩ هي الﺤالة
الﺤقيقيّة.
طبﻌاً ،الﻔﻜﺮة الﺘي ﺧﻄﺮت ﺑبالﻪ هي سيّئة ،وإالّ لﻤا أﻋﻄاك الدّو ،ولﻜنـّﻪ حقـّا ﻗد ﺧﻠقَ
لك فﺮصة ً ِلﺮفع السين سينغ ﻋندك ،هذا ﻳﻌني أنﻪ ﻳجبُ ﻋﻠينا حﺘ ًﻤا الﺘﺮكيز ﻋﻠى

ﺷيولين السين سينغ ،وفي نﻔس الوﻗت الذي نﺘﻌﻬّد فيﻪ السين سينغ ،الﻜارما ﻳُﻤﻜن
الﺮفع من درجﺘﻜﻢ ،ك ّﻞ هذا ُمﺘﻜامﻞ.
أن ﺗزو َل وﺗﺘﺤوّ َل إلى دو ،وسيﺘسنـّى لﻜﻢ هﻜذا ّ
من منظور الﻤسﺘوﻳات الﻌﻠوﻳّة ،ﻳﺘﻐيّﺮ الﻤبدأ .ال ﻳﻤﻜن لﻌامّة الناس رؤﻳة ذلك
ﺗﺮون ذلك الﻤبدأ من مسﺘوﻳات ﻋالية ،فسﺘجدونﻪ ُمﺘﻐي ًّﺮا رأسًا ﻋﻠى
ﺑوضوح ،لو َ
ب ،ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ وسط الناس الﻌادﻳّين ،أنﺘﻢ ﺗﻌﺘقدون ّ
أن ذلك الﻤبدأ صﺤيـح ،هو غيﺮ
ﻋَـ ِقـ ٍ
الﻌﻠوي هو ال ّ
ﺼﺤيـح ،غالبًا ما ﻳﻜون
ذلك في الﺤقيقة .فقط ما نﺮاﻩ في الﻤسﺘوى
ّ
اﻷمﺮ كذلك.
ُ
ﺷﺮحت لﻜﻢ الﻤبدأ ﺑﻌُﻤق ،أرجو ،ﺧالل ﻗيامﻜﻢ ﺑالشيولين الحقـًا ،أن ﺗﻌﺘبﺮوا
لقد
ﺑﺤقّ ،
ﻷن هذا الﻤبدأ ﻗد ُ
ّ
ﺷﺮ َح لﻜﻢ
أنﻔسﻜﻢ مﻤارسين ،وﺗﺘﻌﻬّدوا أنﻔسﻜﻢ وﺗﻤارسوا
نظﺮا لﺘﻌاﻳشﻬﻢ مع ﺑقيّة الناس ،ﻳﺮون ّ
أن الﻤﺼالح
هنا .رﺑّﻤا ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص،
ً
الﻤادّﻳّة لدىالناس الﻌادﻳين هي أكﺜﺮ واﻗﻌيّة ومﺤسوسة جدّا ،لذلك ،في ﺧﻀ ّﻢ الناس
الﻌادﻳّين ،ال ﻳﺘو ّ
صـﻠون إلى فﺮض مقاﻳيس ﻋالية ﻋﻠى أنﻔسﻬﻢ .في الواﻗع ،لﻜي
َ
سـيَﺮ اﻷﺑﻄال والشﺨﺼيّات
ﻳﻜون الﻤﺮ ُء إنسانـًا جيّدًا ﺑين الناس الﻌادﻳّين ،هناك ِ
النﻤوذجيّة ،هؤالء هﻢ اﻷمﺜﻠة الﺘي ﻳُﺤﺘذى ﺑﻬا ﻋند الﻌامّة .ﺑينﻤا أنﺘﻢ إن أردﺗﻢ أن
ﺗـُﺼبﺤوا مﻤارسين ،ﻳجبُ ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗﺘﻌﻬّدوا ﻗﻠوﺑﻜﻢ ،ﻳجبُ ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗسﺘيقظوا أنﺘﻢ
ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ،ليس هناك مﺜَﻞ ﻳُﺤﺘذى ﺑﻪ .من حسن الﺤظ ّ
أن الدّافـا ﻳُبَـﻠـ ّ ُغ ﻋﻠنـًا اليوم ؛
في الﻤاضي ،ال أحد كان سيُﺤدّثﻜﻢ ﻋنﻪ حﺘـّى ولو أردﺗﻢ الﺘﻌﻬّد .وهﻜذا ،ﺑاﺗـّباع
الﺘﺼﺮف أفﻀﻞ من ذي ﻗب ُﻞ ؛ القدرة ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد أم ال،
الـدّافـا ،سﺘسﺘﻄيﻌون رﺑّﻤا
ّ
النجاح في ﺗجاوز هذا الﻤسﺘوى أو ذاكَ  ،ك ّﻞ هذا ،ال ﻳﺘوﻗّفُ سوى ﻋﻠيﻜﻢ.
طبﻌًا ،ﺗﺤوﻳﻞ الﻜارما ال ﻳﺄﺧذ دائ ًﻤا ال ّ
ﺼورة الﺘي كنت أﺗﺤدّث ﻋنﻬا منذ ﻗﻠيﻞ ،ﺑﻞ
ﻳُﻤﻜن أن ﻳظﻬﺮأﻳ ً
ﻀا في نواحي أﺧﺮى .ﻳُﻤﻜن أن ﻳظ َﻬ َﺮ في الﻤجﺘﻤع كﻤا ﻳظ َﻬ ُﺮ في
اﻷسﺮة .ﻳُﻤﻜن أﻳ ً
ﺗﺘﻌﺮضوا ﻷمور ُمزﻋجة في ال ّ
شارع أو في وضﻌيّات
ﻀا أن
ّ
اجﺘﻤاﻋيّ ٍة أﺧﺮى .نﺤن ندفﻌﻜﻢ إلى نزع ك ّﻞ ﺗﻌﻠـّق لﻢ ﺗسﺘﻄيﻌوا الﺘﺨﻠـّص منﻪ وسط
الناس الﻌادﻳين .ك ّﻞ روح ﺗﻌﻠـّق ،ما دامت موجودة ً فيﻜﻢ ،ﻳجبُ القﻀاء ﻋﻠيﻬا في
ﺷﺘى الظﺮوف والﺤاالت .سنجﻌﻠﻜﻢ ﺗزلـّون ومن ﺧالل ذلك ﺗﻔﻬﻤون الﻄﺮﻳق ،وهﻜذا
سوف ﺗﺘقدّمون في ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ.
هناك أﻳ ً
ﻀا حالة أﺧﺮى نﻤوذجيّة :الﻜﺜيﺮ من ﺑيننا ،أثناء ﺗﻌﻬّدهﻢ ومﻤارسﺘﻬﻢ،
سيُالحظون في أغﻠب اﻷحيان أنـّﻬﻢ ﻋندما ﻳُﻤارسون ،ﻳُﺼب ُح ﺷﺮﻳ ُﻜﻬﻢ ُمسﺘاءًا جدّا ؛
ﺑﺄي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ،فﻬو ال ﻳﺘد ّﺧـﻞ .لو
حالﻤا ﺗبدأ الﻤﻤارسة ،ﻳﺨﺘﻠق لك
ً
ﺷجارا .لو ﺗقوم ّ
كﺜيﺮا من الوﻗت في لﻌب "الﻤاﻩ -جونق ،"Mah-Jong،سيﻜون ُمسﺘاءًا
ﺗـُﻀيـ ُع
ً
أﻳ ً
ﺗﻤارس .في الواﻗع ،مﻤارسﺘك ال ﺗـُزﻋجﻪ ،أنت
ﻀا ولﻜن ليس مﺜﻞ اسﺘياءﻩ ﻋندما
ُ
ﺗـُقوّ ي جسﻤك ،ماذا ﻳُﻤﻜن أن ﻳُـزﻋجﻪ في ذلك ؟ ّ
إن ذلك جيّد جدّا .رغﻢ ذلك ،ما إن
ﺗبدأ مﻤارسﺘك ،إالّ وﻳـدﺧﻞ مﻌك في ﺷجار ﻋنيف .ﺑسبب الﻤﻤارسة ،ﻳﺤدث ّ
أن
الﺨالف ﺑين ّ
الزوجيْن ﻳﻜاد ﻳُوصﻠﻬﻤا إلى الﻄالق .ألﻢ ﻳﺘساءل ﺑﻌﻀﻜﻢ ِل َﻢ ﺗﺤدث هذﻩ

الظاهﺮة ؟ لو ﺗسﺄلﻪ ﺑﻌد ال ُﻤشاجﺮة" :لﻤاذا انﺘاﺑك مﺜﻞ ذلك الﻐيظ ال ّ
شدﻳد إزائي
ﻋندما كنت أﻗوم ﺑالﻤﻤارسة ؟" فﻬو ال ﻳسﺘﻄيـ ُع اإلجاﺑة ،فﻌالً هو ﻳﻌجز ﻋن أن
ﻳجيبك" :صﺤيـح ،لﻢ ﻳ ُﻜن هناك ُموجب ﻷن أكون ُمﻐﺘاظـًا لﺘﻠك الدّرجة ،ومع ذلك،
في ذلك الﺤين ،كان الﻐﻀبُ جامﺤًا ال ﻳُﻤﻜن الﺘﺤ ّﻜﻢ فيﻪ ".ماهي حقيقة اﻷمﺮ ؟ في
نﻔس الوﻗت الذي ﺗقو ُم فيﻪ ﺑالﻤﻤارسة ،دﻳونك ﻳجبُ أن ﺗﺘﺤوّ َل ،ﺑدون ﺧسارة ليس
سيء ،ﻳجبُ إذن أن ﺗـُﻌﻄي من نﻔسك.
هناك رﺑ ٌح .ما ﺗﺨسﺮﻩ هو ﺷيء ّ
ﻳنﻔجﺮ زوجك (زوجﺘك) في وجﻬك ﺑواﺑﻞ من ال ّ
شﺘائﻢ ؛ إن
رﺑّﻤا حالﻤا ﺗدﺧﻞ البيت،
ُ
ﺗﺤﻤّﻠت ذلك ﺑﻄيب ﺧاطﺮّ ،
ُدى .ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص
فإن مﻤارسﺘك اليوم لﻢ ﺗذهبْ س ً
ﻳﻌﻠﻤون أﻳ ً
ﻀا أنﻪ ،لﻜي ﻳُﻤارسوا ،ﻳجبُ ﻋﻠيﻬﻢ أن ﻳﻌيﺮوا أهﻤية لﻠـدّو ،وهﻢ في الﻌادة
ْﻄﺮ
ﻋﻠى ﻋالﻗة طيّبة مع أزواجﻬﻢ .فﺘﺮاودهﻢ حينئذ اﻷفﻜار" :في الﻌادة ،أنا ال ُﻤسي ُ
ﻋﻠي ".وال ﻳﺘﻤالﻜون أنﻔسﻬﻢ فيﺘشاجﺮون مﻌﻬﻢ ،وهﻜذا
ﻳنﺘﺼﺮ
هنا ،ولﻜن اليوم هو
ُ
ّ
ُدىّ .
ﻷن هنالك كارما موجودة ،وﺷﺮﻳﻜك ﻳُساﻋدكَ
مﻤارسة ذلك اليوم ﻗد ذهبت س ً
ﻋﻠى إزالﺘﻬا ،ولﻜنكَ ﺗﺮفضُ وﺗدﺧﻞ مﻌﻪ في ﺷجار ،إذن فالﻜارما لﻢ ﻳﺘ ّﻢ إزالﺘﻬا.
ﺗﻌﺮضوا لﻬذﻩ الﺤالة ،وهﻢ ال
ﻋدﻳدة هي الﺤاالت من هذا النوع ،الﻜﺜيﺮ منا ّ
ب
آﺧﺮ ،هو ال ﻳﺄﺑﻪ ﺑك ،ولﻜن من أجﻞ ﺷيءٍ طيّ ٍ
ﻳﺘساءلون لﻤاذا .ﻋندما ﺗﻔﻌﻞ ﺷيئًا َ
مﺜﻞ الﻤﻤارسة ،هاهو ﻳﺨﺘﻠق لك الﺨﺼومات دائ ًﻤا .في الواﻗع ،ﻳﺤدث ذلك ﺑالﺘﺤدﻳد
ﻳﺘﺼﺮف
من أجﻞ إﻋانﺘك ﻋﻠى إزالة الﻜارما ،ولﻜن هو نﻔسﻪ ال ﻳﻌﻠ ُﻢ ذلك .ليس أنﻪ
ّ
هﻜذا في الظاهﺮ ﺑينﻤا في الباطن ﻗﻠبُﻪُ ُمﺘﻌاطف مﻌك ،ليس اﻷمﺮ هﻜذا ،في الواﻗع،
إنﻪ غاضب ﻋﻠيكَ من أﻋﻤاق ﻗﻠبﻪّ .
ﻷن ذلك الذي ﺗسقط ﻋﻠيﻪ الﻜارما ﻳﺘﻌذبُ  ،اﻷمﺮ
هﻜذا ﺑالﺘﺄكيد.

الﺮفع من السين سينغ
في السّاﺑق ،الﻜﺜيﺮ من الناس ﺑدأت ﺗظ َﻬ ُﺮ لدﻳﻬﻢ ﻋدﻳد الﻤشاكﻞ ﺑسبب ﻋدم حﻔاظﻬﻢ
سﺘوى ُمﻌيّـنـًا في مﻤارسﺘﻬﻢ ،لﻢ ﻳﻌودوا
ﻋﻠى السين سينغ ،ﺑﻌد ﺑُـﻠوغﻬﻢ ُم
ً
ﻳسﺘﻄيﻌون ال ُﻤـﺘاﺑﻌة نﺤو اﻷﻋﻠى .البﻌض لدﻳﻬﻢ سين سينغ ُمﺮﺗﻔع منذ الوالدة ؛
وﻋندما ﻳُﻤارسون القونق ،منذ البداﻳة ،ﺗـُﻔﺘ ُح ﻋينﻬﻢ الﺜالﺜة ،وﻳبﻠـُﻐون حالة ً
ُمﻌيّـنة ً .ﺑﻤا ّ
أن هذا الشﺨص لدﻳﻪ اسﺘﻌداد أفﻀﻞ من غيﺮﻩ ولدﻳﻪ طبيﻌة أﺧالﻗيّة
ُمﺮﺗﻔﻌة جدّاّ ،
ﺗﺼ ُﻞ إلى نﻔس ارﺗﻔاع طبيﻌﺘﻪ
فإن طاﻗﺘﻪُ سﺘنﻤو ﺑسُﺮﻋ ٍة فائقةٍ .وﻋندما ِ
اﻷﺧالﻗيّة ،إن أراد رف َع طاﻗﺘﻪ أكﺜﺮّ ،
فإن ال ّ
ﺼﻌوﺑات ﺑالنسبة إليﻪ سﺘـُﺼب ُح حادّة ،
ُواص َﻞ رفع طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة .و ُﺧﺼوصًا ذلك الذي ﻳﺘﻤﺘـّع ﺑاسﺘﻌدا ٍد
وﻳجبُ ﻋﻠيﻪ أن ﻳ ِ
جيّ ٍد منذ الوالدة ،ﻳﻜون راضيًا ﻋن ﺗقدّم طاﻗﺘﻪ وفاﻋﻠيّة مﻤارسﺘﻪ ،ولﻜن ِل َﻢ ﺗﺤدُث لﻪ
ب ك ّﻞ ﺷيءٍ ؟ ﺑدأ اآلﺧﺮون ﻳُﻌامﻠونﻪ
فجﺄة ً ك ّﻞ ﺗﻠك اﻷﺷياء ال ُﻤزﻋجة ؟ لﻤاذا انق َﻠ َ
ُمﻌامﻠة سيّئة ،أصبح ال ُﻤدﻳﺮ ﻳُﻌامﻠﻪ ﺑازدراءٍ  ،أصبح الجوّ ُمﺘوﺗـ ّ ًﺮا داﺧﻞ الﻌائﻠة...

ﺼﻌوﺑات ؟ هو نﻔسُﻪ ال ﻳﺘو ّ
لﻤاذا ظﻬﺮت فجﺄة ً ك ّﻞ هذﻩ ال ّ
صﻞ إلى فﻬﻢ ذلك ﺑواسﻄة
إن الﺤالة الﺘي ﺗﺤدُث لدﻳﻪ مﺮدّها ّ
درجة وﻋيﻪّ .
أن لدﻳﻪ اسﺘﻌدادًا جيّدًا وأنﻪ ﻗد ﺑﻠغ
النﻬائي الكﺘﻤال مﻤارس ؟ إنﻪ
ى ُمﻌيّنـًا .ولﻜن هﻞ ﻳُﻤﻜن ذلك أن ﻳﻜون الﻤﻌيار
ّ
ُمسﺘو ً
ال ﻳزا ُل ﺑﻌيدًا في ﺗﻌﻬّدﻩ ومﻤارسﺘﻪ نﺤو اﻷﻋﻠى ! ﻳجبُ أن ﺗواصﻠوا رفع أنﻔسﻜﻢّ .
إن
أثﺮا وﺧوّ ل لﻜﻢ ﺑﻠوغ ذلك
ذلك القﻠيﻞ من االسﺘﻌداد الذي جﻠبﺘﻤوﻩ مﻌﻜﻢ هو الذي أنﺘج ً
ﺼﻌود أﻋﻠى ،فالﻤﻌيار هو أﻳ ً
َ
الﺤال ،لو ﺗـُﺮﻳدون ال ّ
ﻳﻜون أﻋﻠى.
ﻀا ﻳجبُ أن
ُ
ُ
واطﻤئننت ﻋﻠى اسﺘقﺮار
كسبت مزﻳدًا من الﻤال
البﻌض ﻳقولون" :ﻋندما أكون
سﺄﺗﻔﺮغ لﻠﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ".أﻗو ُل ّ
أن هذا
ﻋائﻠﺘي ،ﻋندها لن أنش ِﻐ َﻞ ثانية ً ﺑشيءٍ ،
ّ
كﻠـّﻪ وه ٌﻢ ،أنﺘﻢ لسﺘﻢ ﻗادرﻳن ال ﻋﻠى الﺘد ّﺧﻞ في حياة اآلﺧﺮﻳن ،وال ﻋﻠى الﺘﺤ ّﻜﻢ في
أﻗدار اآلﺧﺮﻳن ،ﺑﻤا في ذلك ﻗدر زوجاﺗﻜﻢ وأﺑنائﻜﻢ وأﻗارﺑﻜﻢ وأﺷقائﻜﻢ ،هﻞ أنﺘﻢ الذﻳن
ﺗقﺮرون ذلك ؟ ومن جﻬ ٍة أﺧﺮى ،إن لﻢ ﺗ ُﻜن لدﻳﻜﻢ أﻳّة مشاغﻞ وراءكﻢ ،إن لﻢ ﻳ ُﻜن
ّ
أي إزﻋاج ٍ ،كيف سﺘﺘﻌﻬّدون وﺗـُﻤارسون ؟ الﻤﻤارسة في الﻬدوء وراحة البال
لدﻳﻜﻢ ّ
؟ أﻳن ﻳُﻤﻜن أن نجـِدَ مﺜﻞ هذﻩ الوضﻌيّة ؟ إنﻪ ﺗﻔﻜيﺮ ناﺑـ ٌع من وجﻬة نظﺮ ناس
ﻋادﻳّين .
ّ
إن الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ﻳﺘﺤققان ﺗﺤدﻳدًا في ال ّ
ﺼﻌوﺑاتِ ،لنﺮى ما إذا ُكنﺘﻢ ﻗادرﻳن ﻋﻠى
الﺘﺨﻠـّي ﻋن الﻤشاﻋﺮ السّبﻌة والﻤشاﻋﺮ ال ّ
سـﺘة وﻋدم إﻳالئﻬا أهﻤّية ً .إن أصﺮرﺗﻢ
ﻋﻠى الﺘﻌﻠـّق ﺑﻬا ،لن ﺗنجﺤوا في ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ .ك ّﻞ ﺷيءٍ ﻳندرج ضﻤن ﻋالﻗة
ﺑشﺮا ؟ ﺗﺤدﻳدًا ﻷنﻪ ﺑين الﻜائنات البشﺮﻳّة ﻳُوجد
البشﺮ
السّبب والنﺘيجة ،لﻤاذا ﻳﻜون
ً
ُ
شﻌور ،اإلنسان ال ﻳﺤيا إالّ من أجﻞ هذا ال ّ
ال ّ
شﻌور :راﺑط القﺮاﺑة ،الﺤبّ ﺑين
الجنسيْن ،ﻋﻄف اﻷﺑوﻳْن ،الﻤودّة ،ال ّ
ﺼداﻗةُ ،مﺮاﻋاة مشاﻋﺮ اآلﺧﺮﻳن ،ك ّﻞ ﺷيء
أي ميدان مﻬﻤا
ناﺑع من الﻤشاﻋﺮ ،اإلنسان ال ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳﺘﺨﻠـّى ﻋن مشاﻋﺮﻩ في ّ
ﻳ ُﻜ ْن ؛ حبّ فﻌﻞ ﺷيءٍ مّا أو ﻋدمﻪ ،السّﺮور أو ﻋدمﻪ ،الﺤبّ  ،ال ُﻜﺮﻩ ،ك ّﻞ ﺷيءٍ في
شﻌور .إن لﻢ ﺗقﻄﻌوا اﻷواصﺮ مع ال ّ
ت ﺑدون اسﺘﺜناءٍ من ال ّ
البشﺮي آ ٍ
شﻌور،
الﻤجﺘﻤع
ّ
لن ﺗسﺘﻄيﻌوا الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .من ﻳسﺘﻄيـ ُع ﻋبور حاجز هذا ال ّ
شﻌور ،ال أحد
ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻄولﻪُ ،ﻗﻠب الناس الﻌادﻳّين لﻢ ﻳﻌُ ْد ﻳُؤثــّﺮ فيﻪّ ،
الﺮحﻤة هي الﺘي ﺗﺤُـ ّﻞ
إن ّ
ئ أنبﻞُ .طبﻌًا ،ليس من السّﻬﻞ الﺘﺨﻠـّي دُفﻌة واحدة ﻋن ك ّﻞ هذﻩ
مﺤﻠـّﻪُ ،إنﻬا ﺷي ٌ
اﻷﺷياءّ .
إن ال ّ
ﺗدرﻳجي لﺘﻌﻠـّقاﺗﻜﻢ ،ومع ذلك،
مسارا طوﻳالً ،مسار نزع
شيولين ﻳُﻤﺜﻞ
ً
ّ
كﺜيﺮا مع أنﻔسﻜﻢ.
ﻳجبُ أن ﺗﻜونوا صارمين ً
كﻤﻤارسين ،ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺤدث لنا ﻋﺮاﻗيﻞ ﺑﺼﻔ ٍة ُمباغﺘةٍ .ماالﻌﻤ ُﻞ ؟ لو ُكنﺘﻢ دائ ًﻤا طيّبي
سﺘﺘﺼﺮفون
ﺗﺘﻌﺮضون لﻤشﻜﻞ،
ورحﻤاء ،ونﻔوسﻜﻢ هادئة و ُمسالﻤة ،فﻌندما
ّ
ّ
النـّية ُ
الﺮحﻤة في
جيّدًا ﻷنﻪ سيﻜون لﻜﻢ مجال لﻠﺘﺨﻔيف من حدّﺗﻪ .إذا كانت لدﻳﻜﻢ دائ ًﻤا ّ
ﻗﻠوﺑﻜﻢ و ُكنﺘﻢ ﺗـُﻌامﻠون اآلﺧﺮﻳن ﺑإحسان ؛ و ُكنﺘﻢ ﺗـُﺮاﻋون مﺼﻠﺤة اآلﺧﺮﻳن ﻋند
أي مشﻜﻞ ﻳﻌْﺮضُ لﻜﻢ ،ﺗﺘساءلون أوّ الً ﻋﻤّا إذا كان
القيام ﺑشيءٍ مّا ،و ُكنﺘﻢ في ّ
ق ال ّ
ُﻠﺤ ُ
ﻀﺮر ﺑاآلﺧﺮﻳن ؛
اآلﺧﺮون ﻳسﺘﻄيﻌون ﺗﺤ ّﻤـﻠﻪ ،وﻋﻤّا إذا ماكان سﺘﻔﻌﻠونﻪ ال ﻳ ِ

أي مشﻜﻞ .لﻬذا السّبب ،ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ مﻤارسين ،ﻳجبُ أن
في هذﻩ الﺤالة ،لن ﻳﺤدُث ّ
ﺗﻜونوا في مﻤارسﺘﻜﻢ ُمﺘشدّدﻳن مع أنﻔسﻜﻢ وفق مقاﻳيس أﻋﻠى فﺄﻋﻠى.
ﻳﺤدث في كﺜيﺮ من اﻷحيان ّ
أن الناس ال ﻳسﺘﻔيقون .البﻌض ُ
ﻋيونﻬﻢ الﺜالﺜة مﻔﺘوحة
وﻳَ َﺮوْ ن البوذا ؛ وﻋندما ﻳﻌودون إلى ﺑيوﺗﻬﻢ ﻳقومون ﺑﻄقوس الﻌبادة أمام البوذا
سﺮهﻢ" :لﻤاذا الﺗﻠﺘ ِﻔ ُ
إلي ؟ أرجوك ساﻋدني ﻋﻠى ح ّﻞ هذا ال ُﻤشﻜﻞ !"
ﻗائﻠين في ّ
ت ّ
ّ
إن البوذا ال ﻳﺘد ّﺧـﻞ في ذلك ﺑالﺘﺄكيد ،ﻷنﻪ هو الذي صاغ ذلك االمﺘﺤان ﺑﻐاﻳة رفع
طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة ورفع مسﺘواكﻢ ﻋبﺮ ﺗجارب الﺨالفات وال ّ
ﺼﻌوﺑات .كيف
ﻳُﻤﻜن أن ﻳُساﻋدكﻢ ﻋﻠى ﺗﺼﻔيﺘﻪ ؟ لن ﻳُساﻋدكﻢ ُمﻄﻠقـًا ،إن سُوّ ي ال ُﻤشﻜﻞ ،كيف
والﺮفع من طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة ومن ُمسﺘواكﻢ ؟ ّ
إن
سﺘسﺘﻄيﻌون إنﻤاء طاﻗﺘﻜﻢ
ّ
ساسي هو جﻌْﻠﻜﻢ ﺗـُنﻤّون طاﻗﺘﻜﻢ .من منظور الﻤﺘﺤققين ال ِﻜبار ،أن ﻳﻜون الﻤﺮ ُء
اﻷ
ّ
َ
ﻳﻜون إنسانـًا ﺑﻞ جﻌﻠـ ُـﻜﻢ
إنسانـًا ليس غاﻳة ً ،ليست الﻐاﻳة من حياة اإلنسان أن
ﺗﻌودون لألصﻞّ .
كﺜيﺮا ،ولﻜن ال ُﻤﺘيقظين الﻜبار َﻳ َﺮوْ َن أنﻪ كﻠـّﻤا
إن اإلنسان ﻳﺘﻌذب
ً
ﺗﻌذب اإلنسان أكﺜﺮ ،كﻠـّﻤا كان أفﻀﻞ ،ﻳجب اإلسﺮاع في ﺗﺼﻔية الدّﻳون ،ﺗﻠك هي
أي اسﺘجاﺑةٍ،
ُرؤﻳﺘﻬﻢ لﻠألﺷياء .البﻌض ال ﻳُدركون ،ﻋندما ال ﺗﻠقى صﻠواﺗﻬﻢ لﻠبوذا ّ
ﻳبدؤون في الﺘش ّﻜي من البوذا" :لﻤاذا ال ﺗـُساﻋدني ؟ أنا أحﺮق البﺨور أمامك
وأسجد لك ك ّﻞ ﻳوم ".لﻬذا السّبب ،ﻳذهب اﻷمﺮ ﺑالبﻌض حﺘـّى إلى كسﺮ ﺗﻤﺜال ﺑوذا
وﻳﺄﺧذون في ﺷﺘﻤﻪ منذ ذلك الﺤين .ﺑسبب ﺷﺘائﻤﻬﻢ ،ﺗﻬوي طبيﻌﺘﻬﻢ اﻷﺧالﻗيّة
والنﻔسيّة إلى أسﻔﻞ ،وطاﻗﺘﻬﻢ ﺗﻀيـ ُع أﻳ ً
ﻀا .وﺑﻤا أنﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤون أنﻬﻢ فقدوا ك ّﻞ ﺷيءٍ ،
فإنﻬﻢ ﻳُﻀﻤﺮون ُكﺮ ًها أﺷدّ لﻠبوذا ،وﻳﺘﺼوّ رون ّ
أن البوذا هو الذي ﻳُسي ُء إليﻬﻢ .إنﻬﻢ
ﻳسﺘﻌﻤﻠون منﻄق الناس الﻌادﻳّين ِليُـقيّﻤوا سين سينغ البوذا ،كيف ﻳﻜون هذا الﺘـّقـييﻢ
مﻤﻜنـًا ؟ إنﻬﻢ ﻳُسﻠـّﻄون مقياس الناس الﻌادﻳّين ﻋﻠى مسﺄلة ﻋﻠوﻳّة ،كيف ﻳﻜون هذا
ُمﻤﻜنـًا ؟ لذلك َﻳق ُع هذا النوع من الﻤشاكﻞ أحيانـًا كﺜيﺮة ً ،هناك أناس كﺜيﺮون
الﻤﺤن الﺘي ﺗﻌﺘﺮضﻬﻢ ﻋﻠى أنﻬا ظﻠ ٌﻢ سُـﻠـّط َ ﻋﻠيﻬﻢ ،فيسقﻄون سﺮﻳﻌًا.
ﻳﺄﺧذون ِ
في هذﻩ ال ّ
سـنين اﻷﺧيﺮة ،كﺜيﺮ من مﻌﻠـ ّﻤي الﺘشيﻜونق ،حﺘـّى ﺑﻌض الﻤشاهيﺮ منﻬﻢ
ﻗد سقﻄوا .طبﻌًا ك ّﻞ مﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق الﺤقيقيّين ﻗد رجﻌوا إلى أماكنﻬﻢ ﺑﻌد أن أدّوْ ا
مﻬﻤّﺘﻬﻢ الﺘارﻳﺨيّة .وال ﻳبقى اليوم سوى أولئك الذﻳن ﺗاهوا وسط الناس الﻌادﻳّين،
والذﻳن سقﻄت طبيﻌﺘﻬﻢ اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة ؛ ولﻢ ﻳﻌُ ْد لدﻳﻬﻢ ﻗونق .ﺑﻌض ُمﻌﻠـّﻤي
كﺜيﺮا في السّاﺑق ،ﻳُواصﻠون اليوم نشاطﻬﻢ في
الﺘشيﻜونق الذﻳن كانوا مشﻬورﻳن
ً
الﻤجﺘﻤعُ ،مﻌﻠـ ّﻤوهﻢ رأوْ ا أنﻬﻢ ضﻠـّوا الﻄﺮﻳق وسط الناس الﻌادﻳّين ،ضﻠـّوا ﺑسبب
السّﻌي وراء ال ّ
شﻬﺮة والﻤﻜسب ،وأنﻬﻢ لﻢ ﻳﻌودوا ﻳسﺘﻄيﻌون الﺨالص من ك ّﻞ ذلك
والنـّجاة ؛ ﺑﻤا أنﻪ لﻢ ﻳﻌُد هناك أمﻞ ،فقد حﻤﻠوا أرواحﻬﻢ الﺜانوﻳّة (فو ﻳوانشان)،
القونق هنا ﻳقع ﻋﻠى جسﻢ الﻔو ﻳوانشانّ .
إن اﻷمﺜﻠة من هذا النوع ﻋدﻳدة.
في مدرسﺘنا ،اﻷمﺜﻠة من هذا النوع ﺗبدو نادرة ً نسبيّا ،وﻋندما ﺗﺤدث فﻬي ليست
كبيﺮا من اﻷمﺜﻠة
لﻠﺮفع من السين سينغ ،نجد ﻋددًا
ﺑارزة ً مﺜﻞ اﻷﺧﺮى .ﺑالنسبة ّ
ً

البارزة .أحد ﺗالميذنا ﻳﻌﻤ ُﻞ في مﺼنع لﻠﻤالﺑس القﻄنيّة في إحدى ُمدُن إﻗﻠيﻢ
"ﺷاندونق "Shandong ،؛ ﺑﻌد ﺗﻌﻠـّﻤﻪ الﻔالون دافا ،ﻋﻠـّﻤﻬا لﻠﻌامﻠين اآلﺧﺮﻳن،
مﻤّا نﺘج ﻋنﻪ ّ
أن ﺗﺤسّنـًا أﺧالﻗيّـا مﺤسوسًا وﻗع في ُمﺤيط الﻌﻤﻞ .في السّاﺑق ،كان
الجﻤيـع ﻳﺤﻤﻠون مﻌﻬﻢ إلى البيت ﻗِﻄع نسيج ٍ من الﻤﺼنع ،ك ّﻞ الﻌﻤّال كانوا ﻳﻔﻌﻠون
ذلك .وحالﻤا ﺗﻌﻠـ ّﻢ هذا الﺘﻠﻤيذ طﺮﻳقـﺘنا ،كفّ ﻋن فﻌﻞ ذلك ،وليس ذلك فﺤسبُ ﺑﻞ
أﻳ ً
الﺘﺼﺮف،
ﻀا أرجع إلى الﻤﺼنع ك ّﻞ ما أﺧذﻩُ ساﺑقـًا .وﻋندما رأى اآلﺧﺮون هذا
ّ
كﻔـّوا كﻠـّﻬﻢ ﻋن أﺧذ الﻤنسوجات ثانية ً ،وأرجع البﻌض منﻬﻢ أﻳ ً
ﻀا إلى الﻤﺼنع ك ّﻞ
ما أﺧذﻩُ من ﻗبﻞُ .حدثت هذﻩ الوضﻌيّة في ك ّﻞ الﻤﺼنع.
الﻤسؤول ﻋن فالون دافا في إحدى ال ُﻤدن اﻷﺧﺮى ذهب في زﻳار ٍة إلى أحد الﻤﺼانع
ِليَﺮى كيف
ﻳﻌﻤ ُﻞ ﺗالميذنا في الﻔالون دافا هناك ؛ وهنالك اسﺘقبﻠﻪُ مدﻳﺮ الﻤﺼنع ﺷﺨﺼيّا" :ﺑﻌد
ﺗﻌﻠـّﻢ طﺮﻳقﺘﻜﻢ الﻔالون دافا ،هؤالء الﻌﻤّال أصبﺤوا أوّ ل من ﻳﺄﺗي إلى الﻌﻤﻞ وآﺧﺮ من
ُﻐادر .إنﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠون ﺑجدّ وحﻤاس وﻳق َبـﻠون ﺑﻄواﻋيّ ٍة اﻷﻋﻤال الﺘي ﻳُﻜﻠـّـﻔﻬﻢ ﺑﻬا
ﻳ ُ
رئيسﻬﻢ في الﻌﻤﻞ ،كﻤا أنﻬﻢ لﻢ ﻳﻌودوا ﻳﺘﺨاصﻤون من أجﻞ مﺼالﺤﻬﻢ ال ّ
شﺨﺼيّة.
لقد أحدث سﻠوكﻬﻢ ﺗﻐي ًّﺮا في الواجﻬة اﻷﺧالﻗيّة لﻜ ّﻞ الﻤﺼنع ،ﺑﻞ وﺗﺤسّـنت
الﻤﺮدودﻳّة االﻗﺘﺼادﻳّة لﻜ ّﻞ الﻤﺼنعّ .
إن طﺮﻳقة مﻤارسﺘﻜﻢ ﻗوﻳّة جدّا ،ﻋندما سيﺄﺗي
سﺄﺷارك أنا أﻳ ً
ُ
ﻀا ".غاﻳة ﺷيولين مدرسﺘنا الﻔالون دافا اﻷساسيّة هي
مﻌﻠـّﻤﻜﻢ
الﻌﻠوي ،وليس غاﻳﺘنا ذلك النوع من اﻷﺷياء ،ولﻜنﻪ
إﻳﺼال الناس إلى الﻤسﺘوى
ّ
ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﺤد َ
الﺮوحيّة لﻠ ُﻤجﺘﻤع .لو كان ك ّﻞ
ﺗﺄثيﺮا
ِث
كبيﺮا جدّا ﻋﻠى ﺗقدّم الﺤﻀارة ّ
ً
ً
الﺘﺼﺮف أفﻀﻞ من السّاﺑق ،أﻗو ُل
ﺷﺨص ﻳبﺤث في داﺧﻠﻪ ،وﻳجﺘﻬد دائ ًﻤا في كيﻔيّة
ّ
اسﺘقﺮارا ّ
ّ
أن الﻤجﺘﻤع سي ْ
ش َﻬدُ
اﻷﺧالﻗي لإلنسانيّة سيﺮﺗﻔ ُع من جدﻳدٍ.
وأن الﻤسﺘوى
ً
ّ
أثناء دﻋوﺗي وﺗبﻠيﻐي لﻠقونق في "ﺗاﻳوان" ،كانت هناك سيّدة ﻳﻔوق ُ
ﻋﻤﺮها الـ50
سنة ً ﻗادمة مع زوجﻬا لﻠﻤﺤاضﺮة .وﺑينﻤا كانا ﻳﻌبُﺮان الﻄﺮﻳق ،داهﻤﺘﻬُﻤا سيّارة
ﺗجﺮي ﺑسُﺮﻋة كبيﺮة فﻌَ ِﻠ ْ
وجﺮﺗﻬا
قت الﻤﺮآة الﺨارجيّة ﺑﺘـنـّورة السّيدة ال ُﻤسنـّة،
ّ
ُنف ﻋﻠى اﻷرض ،وواصﻠت
السيّارة ﻋﻠى ﺑُﻌد أكﺜﺮ من ﻋشﺮة أمﺘار ﻗبﻞ أن ﺗﺮميﻬا ﺑﻌ ٍ
ﺗﺘوﻗف .وسُﺮﻋان ما وثب
مﺘﺮا ﻗبﻞ أن
ُنوني ﻷكﺜﺮ من ﻋشﺮﻳن ً
َ
السيّارة اندفاﻋﻬا الج ّ
السّائق من السيّارة ﻳﻌﻠو وجﻬﻪُ الﻐﻀب" :أنت ال ﺗنﺘبﻬين لﻠﻄﺮﻳق ﻋندما ﺗﻤشين !"
َ
ﻳقﻌون في مﺄزق ٍ ،أوّ ل ما ﻳُﻔ ّﻜﺮون فيﻪ هو الﺘواري
الناس الﺤاليّون هﻢ هﻜذا ،ﻋندما
ّ
ﺑﻐض النـّظﺮ إن كان فﻌالً ﺧﻄﺄهﻢ
ﻋن مسؤوليّﺘﻬﻢ ورمي الﺨﻄﺄ ﻋﻠى ﻋاﺗق اآلﺧﺮﻳن
ّ
ولﻜن الﺮ ّكاب في السّيارة ﻗالوا لﻠسّائق" :انظﺮْ ما هي إصاﺑﺘـُﻬا ،واحﻤﻠﻬا إلى
أم ال.
الﻤسﺘشﻔى ".فﻔﻬﻢ ﺑسُﺮﻋ ٍة وﻗال في الﺤين" :أنت ﺑﺨيﺮ ﻳا سيّدﺗي ؟ هﻞ أنت ُمﺼاﺑة
ّ
ولﻜن هذﻩ الﺘـّﻠﻤيذة نﻬﻀت ﺑبُطءٍ وﻗالت لﻪُ" :ال
؟ هيّا نق ْﻢ ﺑﻔﺤص في الﻤسﺘشﻔى".
ار ﻗﻠيالً وواصﻠت طﺮﻳقﻬا ﺑِﺮفقة زوجﻬا.
ﺑﺄس ،ﻳُﻤﻜنك الذهاب ".ونﻔﻀت ﻋنﻬا الﻐـُب َ

ت ﺑسﻤاﻋﻬا أﻳ ً
ﺼﺘﻬا ،وﻗد سُﺮرْ ُ
الﺘﻜوﻳنيَ ،ر َو ْت لي ﻗ ّ
ﻀا.
ﻋندما وصﻠت إلى الدّرس
ّ
الﺮفع من طبيﻌﺘﻬﻢ اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة .ﻗالت لي ﺗﻠك
لقد ﺗقدّم ﺗالميذنا حقـّا في ّ
ال ّ
سيّدة" :ﻳا ُمﻌﻠـّﻤي ،لقد كان ذلك ﻷنني أﺗﻌﻠـّﻢ اليوم الﻔالون دافا ،وإالّ لﻢ أ ُك ْن
ﻷﻋامﻠﻪُ ﺑﺘﻠك الﻄﺮﻳقة ".ف ّﻜﺮوا ،ﺑالنسبة لسيّدة مﺜﻠﻬا ُمﺤالة ﻋﻠى الﺘـّقاﻋد ،مسﺘوى
ُ
ﺗﻤﻠك سوى جﺮاﻳة الﺘـّقاﻋد .سيّدة ﻳﻔوق ُ
ﻋﻤﺮها
كﺜيﺮا ،وهي ال
الﻤﻌيشة اليوم ﺑاهظ
ً
الـ 50سنة ً ،ﺗسﺤبُﻬا سيّارة ك ّﻞ ﺗﻠك الﻤسافة ث ّﻢ ﺗسقط ُ أر ً
أي مﻜان
ضا .ﻋندها في ّ
ﻠقى ﻋﻠى اﻷرض وال
ﻳﻜون الﻤﺮء ُمﺼاﺑًا ؟ ﻳﻜون ُمﺼاﺑًا في ك ّﻞ مﻜان ،إنﻪ ﻳبقى ُم ً
ﻳنﻬضُ ُمﻄﻠقـًا .نذهبُ إلى الﻤسﺘشﻔى ؟ نﻌﻢ نذهبُ  ،وﻳﺮﻗدُ هناك في الﻤسﺘشﻔى وال
سيﺘﺼﺮف كذلك .ولﻜنﻬا مﻤارسة،
ﻳﺨﺮج منﻪ أﺑدًا .لو كان إنسانـًا ﻋادﻳّا ،رﺑّﻤا كان
ّ
ﺗﺘﺼﺮف ﺑﺘﻠك الﻄﺮﻳقة .نﺤن نقول ّ
أن الﺨيﺮ وال ّ
ﻳﺘقﺮران سوى ﺑﻔﻜﺮ ٍة
ش ّﺮ ال
هي لﻢ
ّ
ّ
ﺗﺨﻄﺮ ﺑذهن اإلنسان ،ﻋندما ﺗﻜون الﻔﻜﺮة ُمﺨﺘﻠﻔة ّ
فإن ﻋاﻗبﺘﻬا هي أﻳ ً
ﻀا ُمﺨﺘﻠﻔة .في
ُ
ّ
ﻋادي ،هﻞ كان من الﻤﻤﻜن أن ﺗسقط َ
السن ،لو كان اﻷمﺮ ﻳﺘﻌﻠـّق ﺑإنسان
مﺜﻞ ذلك
ّ
ﺼبْ ﺑﺄدنى ﺧدشّ .
إن فﻜﺮة
ﺼاب ﺑجﺮوح ٍ؟ ولﻜن هي لﻢ ﺗ َ
ﻋﻠى اﻷرض دون أن ﺗـ ُ َ
ش ّﺮ ؛ لو أنﻬا ﻗالت حينﻤا أل ِق ْ
قﺮر وﻗوع الﺨيﺮ أو ال ّ
يت ﻋﻠى
واحدة هي الﺘي ﺗـُـ ّ
اﻷرض":آي ! انﺘﻬى أمﺮي ،أنا ُمﺼاﺑة اآلن ،هذا الﻤوضع ﻳُؤلﻤني واآلﺧﺮ أﻳ ً
ﻀا".
إذن رﺑّﻤا كان سيﺤدُث لﻬا ّ
شـ ّﻞ
ﺗﻤزق
ﻋﻀﻠي و ُكسور في الﻌظام ،أوكانت سﺘـ ُ َ
ّ
الﻤالي الذي سيُﻌﻄونﻪُ لﻜﻢ كﺘﻌوﻳض ،إن ﻗ ّ
ﻀيﺘﻢ ما ﺗبقـّى
حﺮكﺘﻬا .مﻬﻤا ﻳ ُﻜن الﻤبﻠغ
ّ
من حياﺗﻜﻢ ﻋﻠى سﺮﻳﺮ ال ُﻤسﺘشﻔى ،هﻞ سﺘﻌيشون سُﻌداء ؟ حﺘـّى ُ
ﺷﻬود الﻌيان في
ّ
الﺮجﻞ ؟ ﻳجبُ أن
الﻄﺮﻳق وجدوا ذلك غﺮﻳبًا" ،لﻤاذا لﻢ
ﺗبﺘـز السيّدة الﻤال من ذلك ّ
ﺗﻄﻠـ ُ َب منﻪ الﻤال !" ﻋند ناس هذا اليوم ،مقياس اﻷﺧالق ﺗ ّﻢ ﺗشوﻳﻬُﻪ .صﺤيـ ٌح ّ
أن
السّائق كان ﻳقود ال ّ
سيّارة ﺑسُﺮﻋ ٍة فائقةٍ ،ولﻜن هﻞ ﻳُﻤﻜن أنﻪ كان ﻳُﺮﻳد أن ﻳﺼ ِد َم
ّ
ولﻜن ناس اليوم
الﻤارة ﻋﻤدًا ؟ أليس صﺤيﺤًا أنﻪ فﻌﻞ ذلك ﺑدون وﻋي منﻪ ؟
ّ
ﺘﻔﺮجون ﻳﺘﻀاﻳقون في
ﻳﺘﺼﺮفون هﻜذا ،إن لﻢ ﻳﺘ ّﻢ اﺑﺘزاز الﻤال منﻪ ،فﺤﺘـّى ال ُﻤ ّ
ّ
داﺧﻠﻬﻢ .أنا أﻗول ّ
أن الناس اليوم أصبﺤوا ﻋاجزﻳن حﺘـّى ﻋﻠى الﺘـّﻤييـز ﺑين الﺨيﺮ
والشﺮ ؛ ﺑالنسبة لبﻌﻀﻬﻢ حﺘـّى ولو ﺗقولون لﻬﻢ ّ
أن ما ﻳﻔﻌﻠونﻪ ﺑاطﻞٌ ،ال ﻳُﺼدّﻗونﻜﻢ.
ّ
الﺮﺑح،
ﺑسبب ﺗﻐيّﺮ الﻤقياس
اﻷﺧالﻗي لإلنسانيّة ،هناك أناس ،إلﺷباع لﻬﻔﺘﻬﻢ ﻋﻠى ّ
ّ
ﻌارا:
ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳﻔﻌﻠوا ك ّﻞ ﺷيءٍ في سبيﻞ الﻤال .ﺑﻞ أصبﺤت الجُﻤﻠة الﺘالية ِ
ﺷ ً
ش الﻤﺮ ُء ِلذاﺗﻪ ،فسﺘﻠﻌنـُﻪُ السّﻤاء واﻷرض".
"إن لﻢ ﻳ ِﻌ ْ
في ﺑيﻜين ،هناك ﺗﻠﻤيذ كان ﻗد اصﻄﺤب مﻌﻪ اﺑنﻪ ليالً ﺑﻌد الﻌشاء لﻠﺘجوّ ل في ساحة
الﻤارة إلى
ﺑاب "ﺗيانﻤن ،"Tianmen ،فﺮأى الﻄﻔﻞ سيّارة ذات أﺑواق ﺗدﻋو
ّ
فﺄﻋجب الﻄﻔﻞ ﺑﺘﻠك اﻷجواء ال ّ
ﺼاﺧبة
اﺷﺘﺮاء ﺗذاكﺮ"ﺗومبوال" (لﻌبة ﻳانﺼيب)،
َ
يﻠﻌب
وأراد أن ﻳ ّ
ُجﺮ َب حظﻪُ ،حسنـًا ،كان من اﻷفﻀﻞ ﺗﺮ ُكﻪُ ﻳﻔﻌ ُﻞ ذلك ،فﺄﻋﻄاﻩ ﻳوان ِل َ
دراجة أطﻔال من
ﺑﻪ ،ومن الوهﻠة اﻷولى ر ِﺑ َح الولدُ الجائزة الﺜانية وهي ﻋبارة ﻋن ّ
الﺮفيـع ،لقد كان الﻄﻔﻞ في ﻗﻤّة الﻔﺮحة .ولﻜن ُهو ،أ ُ
صيب في ﺗﻠك الﻠـّﺤظة
النوع ّ
َ
ﺑالدّوار" :أنا مﻤارس ،كيف ﻳُﻤﻜن أن أﻗبَـ َﻞ هذا الﻤﻜسب الذي ال أسﺘﺤقـّﻪ ؟ كﻢ من
ﻋﻠي أن أدف َع ُمقاﺑﻞ ذلك" ؟ فقال الﺑنﻪ" :لن نﺄ ُﺧـذها ،وسوف
الدّو (الﺤسنات)
ّ

ّ
ولﻜن الﻄﻔﻞ امﺘنع" :أنا أطﻠـُبُ منك أن
نشﺘﺮي واحدة ً ﺑﺄنﻔسنا إن أردنا ذلك".
ﺗشﺘﺮي لي واحدة ً فﺘﺮفضُ  ،وأرﺑَ ُح واحدة ﺑنﻔسي ،فﺘﻤنﻌُـني من أﺧذها ".ومأل
الﻤﻜان ﺑال ّ
الدراجة إلى البيت.
ﺼياح والبُﻜاء ،فﻠﻢ ﻳجد اﻷب من ح ّﻞ سوى أن ﻳﺤﻤ َﻞ ّ
أحس ﺑاالسﺘياء في داﺧﻠﻪ" ،اﻷمﺮ ﺑسيط،
وهنالك ،كﻠـّﻤا ف ّﻜﺮ في اﻷمﺮ أكﺜﺮ ،كﻠـ ّﻤا
ّ
ّ
ّ
"إن ﺗذكﺮة
ولﻜن فﻜﺮة أﺧﺮى جاءﺗﻪُ:
سوف أﻋﻄي ماالً ِلجﻤاﻋة الﺘومبوال".
الﺘومبوال لﻢ ﺗﻌُ ْد صالﺤة ،لو أﻋﻄيﺘﻬُﻢ ماالً اآلن ،ألن ﻳقﺘسﻤوﻩ فيﻤا ﺑينﻬﻢ ؟ ..سوف
الﻤالي كﻬـِـ َب ٍة ِل ُﻤؤسّسة ﻋﻤﻠي".
أﻋﻄي هذا الﻤبﻠغ
ّ
ومن حُسن الﺤظ ّ أنﻪ ﻳُوجد ﻋدد ال ﺑﺄس ﺑﻪ من ﺗالميذ الﻔالون دافا في ُمؤسّسة
اﻷمﺮ أﻳ ً
ﻋادي ،وفي مﺼنع مّا ،ﺗقو ُل
ظﺮف
ﻀا .لو في
ﻋﻤﻠﻪ ،و ُمدﻳﺮ الﻤﺼنع فﻬ َﻢ
ٍ
َ
ّ
ﺗﺘبﺮ ُ
ْ
أنك مﻤارس ،أنكَ
ع
دراجة في اليانﺼيب ،ولﻜنك ال ﺗـُﺮﻳدُ ﻗَبولﻬا ،وأنك ّ
رﺑﺤتَ ّ
سيظن ّ
ّ
أن ﺑﻌقﻠكَ مسّا .اآلﺧﺮون سيُشيﻌون
ﺑﺜﻤنﻬا ِل ُﻤؤسّسة ﻋﻤ ِﻠكَ  ،فﺤﺘـّى ال ُﻤدﻳﺮ
شﺨص انﺤﺮاف في مﻤارسﺘﻪ ؟ لقد فقد صواﺑﻪُ ،إنـّﻪ ّ
أمﺮكَ " :ألﻢ ﻳقعْ لﻬذا ال ّ
الزوهيو
َ
رومو" .مﺜﻠﻤا ُ
اﻷﺧالﻗي .في السّـنوات ،60 -50
ﻗﻠت ذلك ،لقد ﺗ ّﻢ ﺗشوﻳﻪ الﻤقياس
ّ
أمﺮا ﺑسيﻄـًا ،ﻋادﻳّا جدّا ،ال أحد كان سيﺘﻌ ّجبُ منﻪ.
كان هذا سيبدو ً
اﻷﺧالﻗي لإلنسانيّةّ ،
ّ
الﺨاص
فإن الﻄبـع
نﺤن نقول أنﻪ ،مﻬﻤا ﻳ ُﻜ ْن ﺗﻐيّﺮ الﻤقياس
ّ
ﺑﻬذا الﻜون جﻬان ﺷان ران ﻳبقى ثاﺑﺘـًا إلى اﻷﺑد .ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳقول أنك جيّد ،ولﻜنك لستَ
ﻀﺮورة جيّدًا حقـّا ؛ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳقول أنك سيّئ ،ولﻜنك لستَ ﺑال ّ
ﺑال ّ
ﻀﺮورة سيّئًا حقـّا،
ّ
ﻷن مقياس ﺗقييﻢ الﺨيﺮ وال ّ
شﺮ أصبح مﻐﻠوطـًا .فقط ذلك الذي ﻳﺘـ ّ ِﺼفُ ﺑالﻄبـع
ّ
الﺨاص ﺑالﻜون هو إنسان جيّد ،ذلك هو الﻤقياس الوحيد لﻠ ُﺤـﻜﻢ ﻋﻠى ما إذا كان
ﺗﺮوْ َن أنﻪُ رغﻢ ما ﺷﻬد
اإلنسان جيّدًا أم سيّئًا وهو ُمﻌﺘﺮف ﺑﻪ من ﻗـِبَﻞ الﻜون .أال َ
الﻤجﺘﻤع من ﺗﺤوّ ال ٍ
ت ُكبﺮى ،ورغﻢ ما ﻋﺮفﻪ مسﺘوى أﺧالق اإلنسانيّة من ُهبوط
أن سﻠوك اإلنسان ﻳنﺤد ُِر ﻳو ًما ﺑﻌد اآلﺧﺮ ّ
وﺑالﺮغﻢ من ّ
وأن اإلنسان أصبح ال
كبيﺮ،
ّ
أن ﺗﺤوّ ل الﻜون ال ﻳﺘبـ ُع ﺗﺤوّ ل اإلنسانيّةّ .
الﺮﺑح ،إالّ ّ
إن ُمﻤارسًا ال
ﻳسﻌى إالّ وراء ّ
ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﻌي َّﺮ ما هو مﻄﻠوب منﻪ ﺑﻤﻌيار الناس الﻌادﻳّين .ﻋندما ﻳقول الناس
الﻌادﻳّون ّ
ﺗﺘﺼﺮفون أنﺘﻢ ﺗبَﻌـًا لذلك ،هذا ال ﻳجوز ﺑﺘاﺗـًا .ما
أمﺮا مّا هو صوابٌ ،
ّ
أن ً
ﻳﻌﺘقد الناس الﻌادﻳّون أنﻪ جيّد ليس من ال ُﻤؤ ّكد أنﻪ جيّد ؛ وما ﻳﻌﺘقدُ الناس الﻌادﻳّون
سيء كذلك .في هذا الﻌﺼﺮ الذي ﺗشوّ ﻩ فيﻪ مقياس
سيء ليس من ال ُﻤؤ ّكد أنﻪ ّ
أنﻪ ّ
اﻷﺧالق ،ﻋندما ﻳﺮﺗﻜِبُ ﺷﺨصٌ مّا فﻌالً سيّئًا وﺗقولون لﻪ ّ
سيء ،فإنﻪ ال
أن ذلك فﻌ ٌﻞ ّ
ّ
الﺨاص
ﻳُﺼدّﻗﻜﻢ حﺘـّى ! ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ مﻤارسين ،ﻳجبُ ﻋﻠيﻜﻢ ﺗقييـﻢ ك ّﻞ ﺷيءٍ ِطبقـًا لﻠﻄبع
الﺤقيقي من ال ّ
لﺤقيقي.
شﺮ ا
ﺑالﻜون ،فقط هﻜذا ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗـُﻤيّزوا الﺨيﺮ
ّ
ّ

سﻜب الﻄاﻗة ﻋبﺮ ﻗ ّﻤــة الﺮأس "ﻗواندﻳنق"Guanding ،

في أوساط ال ّ
شيولين ﺗـُوجد حالة ﺗـُسﻤّى "ﻗواندﻳنق" .إنﻬا من الﻄقوس الدّﻳنيّة في
طﺮﻳقة ﺷيولين الﻤدرسة الباطنيّة في الﻤدرسة البوذﻳّة .الﻬدف من هذﻩ الﻤﺮاسﻢ هو
ف ﺑﻪ منذ ذلك
ُﻌﺘﺮ َ
منع ذلك اإلنسان من الدّﺧول في مدارس أﺧﺮى لﻠﻤﻤارسة ،وأن ﻳ َ
أجﺮ ْت ﻋﻠيﻪ ﻗواندﻳنق .الﻐﺮﻳب في
الﺤين ﺑﻜونﻪ ﺗﻠﻤيذا ً حقيقيّا لﺘﻠك الﻤدرسة الﺘي َ
اﻷمﺮ اليوم هو ّ
ﻳني ظﻬﺮ أﻳ ً
ﻀا في إطار مﻤارسة الﺘشيﻜونق ؛ ال
أن هذا الﻄـقس الدّ ّ
طﺮق الﻤدرسة الباطنيّة ،ولﻜن أﻳ ً
طﺮق الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﺗقو ُم ﺑالـقواندﻳنق.
ﻀا ُ
فقط ُ
سبَقَ وأن ُ
ﻗﻠت ما ﻳﻠي ،ك ّﻞ الﻄﺮق الباطنيّة الﺘي ﺗنﺘش ُِﺮ في الﻤجﺘﻤع ﺗﺤت اسﻢ
لقد َ
الﻤدرسة الباطنيّة هي كﻠـّﻬا وﺑدون اسﺘﺜناءٍ كاذﺑةِ .ل َﻢ ذلك ؟ ّ
ﻷن ﺑاطنيّة الﺘانق ﻗد
ْ
اﺧﺘﻔت من ﺑﻠدنا منذ أكﺜﺮ من ألف سنةٍ ،ولﻢ ﻳﻌُ ْد لﻬا وجودٌ أﺑدًا ؛ ﺑسبب ﻋائق الﻠـّﻐة،
لﻢ ﺗنﺘشﺮ الﻤدرسة الباطنيّة الﺘـيبـﺘيّـة ﺑﺄكﻤﻠﻬا أﺑدًا في ُرﺑوﻋناُ ،رﺑوع ﺷﻌب الﻬان.
صة ً ﺑسبب كونﻬا دﻳانة ً ﺑاطنيّة ًّ ،
وﺧا ّ
فإن ﺗﻌﻬّدها ومﻤارسﺘﻬا ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺘ ّﻢ إالّ في
السﺮﻳة في الﻤﻌبد ،وﺑاإلضافة إلى ذلك ،ﻳجبُ أن ﻳق َع ﺗـﻠقين اﻷسﺮار لﻠﻤﻤارس
كنف
ّ
من ِﻗـ َبﻞ مﻌﻠـّﻤﻪ ،الﻤﻌﻠـّﻢ هو الذي ﻳقود ُﺧﻄاﻩُ في هذا الﺘﻌﻬّد
السﺮي .إن لﻢ ﺗﺘوفـّﺮْ
ّ
هذﻩ ال ّ
شﺮوط ،ﻳسﺘﺤي ُﻞ ﻋﻠى اإلطالق ﺗﻠقـينﻬا.
ﻋدد كبيﺮ من الناس ﻳذهبون إلى الﺘـّيبت ِلﺘﻌﻠـ ّﻢ الﻄﺮﻳقة ،غاﻳﺘﻬﻢ الﺘـّـﺘﻠ ُﻤذ ﻋﻠى ﻳد
مﻌﻠـّﻢ هناك ﻳُﻠقـّـنﻬﻢ الباطنيّة الﺘـّيبﺘـيّة ِليُﺼبﺤوا في ﻳوم مّا ُمﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق ،ﺑﻬدف
شﻬﺮة والﻤال .ف ّﻜﺮواّ ،
اكﺘساب ال ّ
إن البوذا الﺤقيقيّين اﻷحياء والالّما الذﻳن ﺗﻠقـّوْ ا
حقـّا الﻤﻌﺮفة الﺤقيقيّة هﻢ كﻠـ ّﻬﻢ لدﻳﻬﻢ ﻗدرات وﺧوارق ﻗونق ﻗوﻳّة جدّا ،إذن هﻢ
ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳﻠـْ َﻤﺤوا أفﻜار ال ّ
شﺨص الذي ﻳُﺮﻳد ﺗﻌﻠـّﻢ الﻄﺮﻳقة .ﺑنظﺮ ٍة واحد ٍة،
ﻳﻜونون ﻋﻠى ﺑيّـن ٍة من نواﻳاﻩُ " :القدوم إلى هنا ِلﺘﻌﻠـّﻢ ذلك ال ّ
شيء من أجﻞ أن
ق ال ّ
ﻳُﺼبح مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق في الﺨارج ،لإلثﺮاء ونيْﻞ ال ّ
شﻬﺮة ،إنﻪ سوف ﻳُﻠﺤ ُ
ﻀﺮر
ﺑﻄﺮﻳقة ﺷيولين ﺑوذا لﺘﻠك الﻤدرسة .هﻞ ﻳُﻤﻜن السّﻤاح لﻜﻢ هﻜذا وﺑﻜ ّﻞ ﺑساط ٍة ﺑإدﺧال
االضﻄﺮاب ﻋﻠى مدرسة ﺷﺮع لﺘﻌﻬّد ومﻤارسة البوذا ،مدرسة جادّة وجﻠيﻠةٍ ،فقط
ﻷنﻜﻢ ﺗـُﺮﻳدون أن ﺗـُﺼبﺤوا ُمﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق من أجﻞ الﻤال وال ّ
شﻬﺮة ؟ أهذا هو
ُﺤﺮكﻜﻢ ؟ إذن ﻳسﺘﺤي ُﻞ ﻋﻠى اإلطالق ﺗﻠقينﻪُ الﻤﻌﺮفة ،ﺷﺨص مﺜﻞ هذا
الدّافع الذي ﻳ ّ
ﺘﻠقى الﻤﻌﺮفة الﺤقيقيّة  .طبﻌًا ،هناك ﻋدد كبيﺮ من الﻤﻌاﺑد ،ورﺑّﻤا سيﺘﻤ ّﻜ ُن من
لن ﻳ ّ
الﺤُﺼول ﻋﻠى ﺑﻌض االﺷياء السﻄﺤيّة .ﻋندما ال ﻳُﺤافظ الﻤﺮ ُء ﻋﻠى اسﺘقامة ﻗﻠب ِﻪ،
َ
ب
وﻋندما ﻳُﺮﻳدُ أن
ب أفﻌاالً سيّئة ً ،ﻳُﻤﻜن إذن أن ﻳسﺘج ِﻠ َ
ﻳﻜون ُمﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق ِليﺮﺗ ِﻜ َ
الﻔوﺗي .هذا الﺤيوان الذي ﻳس ُﻜـنﻪ هو أﻳ ً
ﻀا لدﻳﻪ ﻗدرات ﻗونق ،ولﻜنﻬا ليست
الباطنيّة الﺘـّيبﺘـيّة .ﺑالنسبة ِلشﺨص ﻳذهب لﻠـﺘـّيبت ِليﺘﻌﻠـّﻢ ال ّ
شﺮع حقـّا ،فﻬو ﻋندما
ﻳسﺘقﺮ وﻳبقى في ذلك الﻤﻜان ﺑدون رجﻌة ،هذا ال ّ
شﺨص هو
ﻳﺼ ُﻞ إلى هنالك،
ّ
ِ
حقيقي.
مﻤارس
ّ
واﻷمﺮ الﻐﺮﻳب هو أنﻪ ﺗـُوجدُ اليوم الﻜﺜيﺮ من الﻄﺮق الﻄاوﻳّة الﺘي ﺗﺘﺤدّث أﻳ ً
ﻀا ﻋن
ﻗواندﻳنق .ﺗﻤارس الﻤدرسة الﻄاوﻳّة "الدّورة السّﻤاوﻳّة لﻠﻄاﻗة" في القنوات ،فـ ِﻠ َﻢ
القيام ﺑـقواندﻳنق؟ لقد ﺑﻠـ ّ ُ
ﻐت الﻄﺮﻳقة في الجنوب ،حسب ما أﻋﺮفُ  ،ﻳﺤدث هذا

ُ
ﺧا ّ
طﺮق
صة في منﻄقة "ﻗواندونق،"Guangdong ،
حيث ﻳُوجد أكﺜﺮ من ﻋشﺮة ُ
من ﺷﺘـّى اﻷصناف ﺗﺘﺤدّث ﻋن القواندﻳنق .ما الذي ﺗﻌنيﻪ ﺑﻬذا ؟ إنﻬا ﺗـُجﺮي ﻋﻠيك
ﻗواندﻳنق ،وإثﺮ ذلك ،ﺗﺼب ُح ﺗﻠﻤيذها وال ﻳُﻤﻜنك ﺑﻌدها أن ﺗﺘﻌﻠـ ّ َﻢ طﺮﻗــًا أﺧﺮى ،وإالّ
طﺮق ﺷيﻄانيّ ٍة ومسالك ُمنﺤﺮف ٍة ؟
فﻬي ﺗـُﻌاﻗِبُـكَ  ،هذا ما ﺗﻔﻌﻠﻪُ .أليس هذا ِﻋبارة ﻋن ُ
طﺮق ُمداواة وحﻔاظٍ ﻋﻠى ال ّ
ﺼﺤة والناس ﻳﺘﻌﻠـ ّﻤونﻬا فقط ﺑﻬدف
ما ﺗـُبﻠـّﻐﻪُ هو ُ
اكﺘساب ص ّﺤ ٍة جيّد ٍة .ما الدّاﻋي ِلﻔﻌﻞ هذا ؟ البﻌض ﻳقول أنﻪ الﻳجبُ ﻋﻠى الﻔﺮد
طﺮق أﺧﺮى ﺑﻌد أن ﻳﺘﻌﻠـ ّ َﻢ طﺮﻳقﺘﻬﻢ .ولﻜن هﻞ ﺑإمﻜانﻬﻢ أن ﻳﻤنﺤوا الﺨالص
مﻤارسة ُ
ُوصﻠوهﻢ إلى الﻜﻤال ؟ ّ
إن ما ﻳﻔﻌﻠونﻪ ليس سوى اإلضﺮار
لﻠناس وأن ﻳ ِ
ﻳﺘﺼﺮفون هﻜذا.
ﺑالﻤﻤارسين ! هناك الﻜﺜيﺮ من الناس
ّ
هذا ال ﻳُوجد في الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ،ومع ذلك ّ
فإن ﻗواندﻳنق ﺗظ َﻬ ُﺮ فيﻬا أﻳ ً
ﻀا .مﻌﻠـّﻢ
أي ارﺗﻔاع ٍ ﻳبﻠﻐﻪ ﻋﻤود القونق لدﻳﻪ ؟ لقد
الﺘشيﻜونق اﻷكﺜﺮ ﻗيا ًما ﺑـقواندﻳنقّ ،
ﻋاﻳن ْـ ُ
ﻗدرﻩ طاﺑقان أو ثالثة من طواﺑق ﺑناﻳةٍ ،مﻌﻠـّﻢ
ت أنﻪ ال ﻳبﻠـُغ سوى ارﺗﻔاع ُ
ﺗشيﻜونق مﻌﺮوف إلى حدّ كبيﺮ مﺜﻠﻪ ،أنا أرى ّ
أن طاﻗﺘﻪُ ﻗد َه َو ْت إلى درج ٍة ُمـﺜيﺮ ٍة
لﻠ ّ
شـﻔقة .ﻋدﻳد الﻤئات ﺑﻞ آالف اﻷﺷﺨاص ﻳﺼﻄﻔـّون في طواﺑيﺮ ،وهو ﻳقو ُم
ﺑـقواندﻳنق من أجﻠﻬﻢّ .
إن حجﻢ طاﻗﺘﻪ مﺤدود وليس لﻪ سوى ذلك االرﺗﻔاع ،وفي
وﻗ ٍ
ت ﻗﺼيﺮ ،سﺘﺘقـﻠـّصُ طاﻗﺘـُﻪُ ث ّﻢ ﺗنﻔدُ ،هﻞ سيظ ّﻞ ﺑإمﻜانﻪ القيام ﺑـقواندﻳنق لﻠناس
ﻋا ؟ ّ
؟ أليس هذا ِﺧدا ً
إن ﻋﻤﻠيّة ﻗواندﻳنق حقيقيّة ﺗجﻌ ُﻞ ك ّﻞ ﻋظام اإلنسان من ﻗﻤّة
حجﺮ كﺮﻳﻢ أﺑيض .في
آﺧﺮ ﺑيﻀاء وكﺄنﻬا
ٌ
رأسﻪ إلى أسﻔﻞ ﻗدميْﻪ ﺗبدو من ﻋالﻢ َ
الﺤقيقة ﺗﺘﻤﺜـّـﻞ الﻌﻤﻠيّة في ﺗﻄﻬيﺮ الجسﻢ ﺑواسﻄة القونق وموادّ طاﻗيّة ُ
ﻋـﻠيا ،وذلك
الﺮأس إلى القدميْن .هﻞ ﻳسﺘﻄيـ ُع مﻌﻠـّﻢ الﺘشيﻜونق هذا أن ﻳﻔﻌﻠﻪُ ؟ إنﻪ ال
ﺑﺤقـنِﻬا من ّ
ﻳﺘﺼﺮفُ هﻜذا ؟ طبﻌًا هو ليست لدﻳﻪ ﺑال ّ
ﻀﺮورة نيّة ﺗﻜوﻳن
ﻳسﺘﻄيـعُ .إذن لﻤاذا
ّ
طائﻔ ٍة دﻳنيّ ٍة ؛ هدفﻪ هو ّ
أن ك ّﻞ من ﻳﺘﻌﻠـّﻢ طﺮﻳقﺘﻪ ،ﻳُﺼب ُح ِمﻠـْـ ًﻜا لﻪ ،ﻳجبُ ﻋﻠيكَ إذن
أن ﺗـُشاركَ في دورﺗﻪ الﺘﻜوﻳنيّة وأن ﺗﺘﻌﻠـ ّ َﻢ ما ﻳُﻠقـّـنـُﻪ إﻳّاكَ  .هذا ﻳﻬدِفُ إلى
س َب ماالً.
االسﺘﺤواذ ﻋﻠى مالـِكَ ؛ إن لﻢ ﻳﺘﻌﻠـّﻢ أحد طﺮﻳقﺘﻪُ فﻠن ﻳﻜ َ
ﻳﺘﻠقى
ﺗﻠﻤيذ الﻔالون دافا ،مﺜﻠﻪ مﺜ َﻞ ﺗالميذ الﻔامان اﻷﺧﺮى في مدرسة ﺑوذا ،ﻳجبُ أن
ّ
مﺮا ٍ
ّﻤاوي ،ولﻜن ﺑدون ﻋﻠﻢ ٍ منﻪ .رﺑّﻤا أولئك الذﻳن
ت من ال ُﻤﻌﻠـّﻢ الس
ﻗواندﻳنق لﻌدّة ّ
ّ
لدﻳﻬﻢ ﻗدرات ﻗونق ﻳﻌﻠﻤون ذلك أو ّ
أن اﻷﺷﺨاص ال ُﻤﺮهﻔين ﻳُﺤسّون ﺑﻪ أﻳ ً
ﻀا ؛ إن
ﻳ ُﻜ ْن أثناء النوم أو في فﺘﺮا ٍ
ُﺤس الﻤﺮ ُء ﺑﻐﺘة ً ﺑسيْـﻞ ساﺧن ﻳنزل
ت أﺧﺮى ،ﻳُﻤﻜن أن ﻳ ّ
إن الﻬدف من القواندﻳنق ليس إنﻤاء طاﻗﺘﻜﻢّ ،
الﺮأس وﻳﻌب ُُﺮ كامﻞ الجسﻢّ .
إن
من ّ
القونق ﻳﺘولـّد ﻋن ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ الذاﺗـيّيْـن ،ﻗواندﻳنق هو وسيﻠة ﺗدﻋيﻢ ٍ،
مﺮا ٍ
ت
ﺗﺼﻠـُح ِلـﺘنقية جسﻤﻜﻢ وﺗﻄﻬيﺮﻩ أكﺜﺮ فﺄكﺜﺮ .هذا القواندﻳنق ﻳجبُ أن ﻳﺘ ّﻢ ّ
مسﺘوى .ﺑﻤا ّ
أن الﺘﻌﻬّد
ﻋدﻳدة ً ،ﻳجبُ أن نـُساﻋدكﻢ ﻋﻠى ﺗـنقية الجسد في ك ّﻞ
ً
ﻳﺘوﻗف ﻋﻠى الﻔﺮد والقونق ﻳﺘوﻗّف ﻋﻠى الﻤﻌﻠـّﻢ ،فنﺤ ُن ال نقوم ﺑﻤﺮاسﻢ القواندﻳنق.

هناك أﻳ ً
ﻀا ناس ﻳقومون ﺑﻤﺮاسﻢ لﻜي ﻳدﺧﻠوا ﺗﺤت إمﺮة مﻌﻠـّﻢ ٍ .هنا أرﻳد ان أﻗو َل
في هذﻩ ال ُﻤناسبة ّ
ﺮﻳدي.
كﺜيﺮا من الناس ﻳُﺮﻳدون أن ﻳقوموا ﺑﻤﺮاسﻢ ليـُﺼبﺤوا ُم
أن
ً
ّ
هذﻩ الﻔﺘﺮة الﺘارﻳﺨيّة الﺘي نوجد فيﻬا اليوم ُمﺨﺘﻠﻔة ﻋن ُمجﺘﻤع ال ّ
ﺼين اإلﻗﻄاﻋيّة،
هﻞ ﻳﻜﻔي أن ﻳﺮكع ال ّ
ب ﺑجبﻬﺘﻪ االرض لﻜي ﻳﺘ ّﻢ ﻗبولـُﻪُ ك ُﻤﺮﻳ ٍد من
شﺨص
وﻳﻀﺮ َ
ِ
طﺮف الﻤﻌﻠـّﻢ ؟ نﺤ ُن ال نـُﻤارس هذﻩ ال ّ
شﻜﻠيّات .الﻜﺜيﺮ منا ﻳُﻔ ّﻜﺮون" :أنا أسجد
ّ
فإن طاﻗﺘي
ب مﻠيء ﺑالﺘقوى ،وهﻜذا
لبوذا ،وأحﺮق البﺨور ،وأﻗدّس ﺑوذا ﺑقﻠ ٍ
أن هذا ُمـﺜيﺮ لﻠسّﺨﺮﻳةّ ،
سﺘنﻤو" .أنا أﻗول ّ
إن الﻤﻤارسة الﻔﻌﻠيّة ﻳقوم ﺑﻬا ال ّ
شﺨص
أي ٍ َ
كان .ﺑدون ﻋبادة ﺑوذا
س ِﻪ ،من غيﺮ ال ُﻤجدي
ذاﺗـُﻪ ﺑنﻔ ِ
ّ
ﺑالﻤﺮة أن ﺗﻄﻠـُبوها من ّ
وﺑدون إحﺮاق البﺨور ،إن ﺗﺘﻌﻬّدوا أنﻔسﻜﻢ وﺗـُﻤارسوا حقـّا وفق الﻤقياس الﻤﻄﻠوب
جﺮد ُرؤﻳﺘﻜﻢ .إن ُكـنﺘﻢ ال ﺗﻔﺘﺄون ﺗقﺘﺮفون
من مﻤارس ،فﻬو سيﻜون
مسﺮورا جدّا ﺑ ُﻤ ّ
ً
البﺨور وﺗسجُدون أمامﻪُ ،فسيُؤلﻤﻪ حﺘـّى
ﺗﺤﺮﻗون
َ
أفﻌاالً سيّئة ً في الﺨارج ،حﺘـّى لو ِ
جﺮد النظﺮ إليﻜﻢ ؛ أليست هذﻩ هي الﺤقيقة ؟ ال ﻳُﻤﻜن لﻠﻔﺮد سوى أن ﻳُﻌوّ َل ﻋﻠى
ُم ّ
ذاﺗﻪ من أجﻞ ال ّ
الﺤقيقي .اليوم ﺗقومون ﺑالﻤﺮاسﻢ وﺗسجُدون لﻠﻤﻌﻠـّﻢ ،وحالﻤا
شيولين
ّ
ﺗﺘﺼﺮفون حسب هوا ُكﻢِ ،ﺑ َﻢ سيُﻔيدكﻢ ذلك ؟ نﺤ ُن ال نﻬﺘ ّﻢ ﺑﻬذﻩ اﻷﺷﻜال
ﺗﺨﺮجون،
ّ
ُ
ﻠﺤقوا ال ّ
ﻀﺮر ﺑسُﻤﻌﺘي !
ُمﻄﻠَقـًا .ﺑﻞ من الﻤﻤﻜن جدّا أن ﺗـ ُـ ِ
ّ
ﺑﺤق ٍ وﺗﻜونوا صارمين
لقد أﻋﻄيناكﻢ الﻜﺜيﺮِ ،ل ُﻜ ّﻞ ٍمنﻜﻢ ،وﺷﺮط َ أن ﺗﺘﻌﻬّدوا أنﻔسﻜﻢ
مع أنﻔسﻜﻢ وفق ال ّ
ﺮﻳدي .ﺷﺮط َأن
ﺮﻳدي وأوجّﻬﻜﻢ ك ُﻤ
شﺮع اﻷكبﺮ ،سﺄﻋﺘبﺮكﻢ ُم
ّ
ّ
ﺗﺘﻌﻬّدوا أنﻔسﻜﻢ وﺗـُﻤارسوا الﻔالون دافا ،سنقود ﺧـُﻄاكﻢ ونوجّﻬﻜﻢ ك ُﻤﺮﻳدﻳن .لو أنﻜﻢ
ال ﺗﺘﻌﻬّدون أنﻔسﻜﻢ فﻠن نسﺘﻄيـ َع لﻜﻢ ﺷيئًا .إن ﺗوﻗّﻔﺘﻢ ﻋن ﺗﻌﻬّد أنﻔسﻜﻢ ،ف ِﻠ َﻢ
سﺘﺼﻠـ ُ ُح ﺗسﻤية "مﻤارس" ؟ الﻳﻬ ّﻢ إن ُكنﺘﻢ ﺗالميذ الﻤﺮحﻠة اﻷولى أو الﻤﺮحﻠة
الﺜانية ،هﻞ ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺼبﺤوا ُمﺮﻳدﻳنا فقط ﻋبﺮ ﺗﻤﺮﻳن الﺤﺮكات ؟ ﻳجبُ أن ﺗﺘﻌﻬّدوا
ّ
الﺨاص ﺑنا ،ﺑﻬذﻩ الﻜيﻔيّة ﻳﺘسنـّى
أنﻔسﻜﻢ وﺗﻤارسوا حقـّا ِطبقـًا لﻤقياس السين سينغ
ُـﻠوي .إذن فنﺤ ُن ال نؤ ّكد ﻋﻠى
لﻜﻢ ﺗﺤقيق صﺤّة جيّدة والﺘقـدّم حقـّا نﺤو ال ُﻤسﺘوى الﻌ ّ
هذﻩ اﻷﺷﻜال ،وسﺘﻜونون ﺗالميذ مدرسﺘنا طالﻤا ﺗﻌﻬّدﺗﻢ ومارسﺘﻢّ .
إن أجسام ال ّ
شﺮع
الﺘي ﺗﺘبﻌُـني ﺗﻌﻠ ُﻢ ك ّﻞ ﺷيءٍ  ،إنﻬا ﺗﻌﻠ ُﻢ جيّدًا ك ّﻞ ما ﺗـُﻔ ّﻜﺮون ﺑﻪ ،وهي ﻗادرة ﻋﻠى
ﺗﺤقيق ك ّﻞ ﺷيءٍ  .إن كنﺘﻢ ال ﺗﺘﻌﻬّدون وال ﺗـُﻤارسون ،فﻠن ﺗﻬﺘ ّﻢ ﺑﻜﻢ ،وإن ﺗﻌﻬّدﺗﻢ
أنﻔسﻜﻢ ومارسﺘﻢ ،فسﺘـُساﻋدكﻢ إلى النﻬاﻳة.
في ﺑﻌض الﻄﺮق ،الﻤﻤارسون لﻢ ﻳَ َﺮوْ ا ال ُﻤﻌﻠـ ّ َﻢ أﺑدًا ،لقد ﻗالوا لﻬﻢ أنـّﻬﻢ ﻋندما
ﻳس ُجدُون في هذا االﺗـّجاﻩ أو ذاك ،وﻳدفﻌُون ﺑﻌض الﻤئات من اليوان ،فﻬذا ﻳﻜﻔي.
ع لﻠنﻔس ولآلﺧﺮﻳن ،أليس كذلك ؟ ث ّﻢ إنﻬﻢ ﻳﻔﻌﻠـُون ذلك طوْ ً
هذا ﺧدا ٌ
ﻋا ،ومنذ ذلك
الﺤين وصاﻋدًا ،هﻢ ﻳُـنافﺤون ﻋن ﺗﻠك الﻄﺮﻳقة وذلك ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ،وهﻢ ﻳنﺼﺤُون
ـﺜيﺮا لﻠسّﺨﺮﻳة فﻌالً .هناك أﻳ ً
اآلﺧﺮﻳن أﻳ ً
ﻀا
طﺮق أﺧﺮى .أنا أجدُ هذا ُم ً
ﻀا ﺑﻌدم ﺗﻌﻠـّﻢ ُ
اﻷثﺮ الذي ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُﺤدِثﻪُ
الﺮأس" ،ال ندري ماهو
ناس ﻳُﻤارسون " ُمالمسة ﻗﻤّة ّ
ُ
جﺮد ُمالمسة.
ُم ّ

ﺗـنﺘشﺮ ﺗﺤت ﺷﻌار الباطنيّة هي كاذﺑة ،ﺑﻞ أﻳ ً
ﻀا ك ّﻞ ﺗﻠك الﺘي
ال فقط الﻄﺮق الﺘي
ُ
ﺗـنﺘش ُِﺮ ﺗﺤت ﺷﻌار الدّﻳانة البوذﻳّة .ف ّﻜﺮوا ،منذ آالف ال ّ
سـنين ،حافظت طﺮﻳقة
ﺷيولين الدّﻳانة البوذﻳّة دائ ًﻤا ﻋﻠى نﻔس ال ّ
شﻜﻞ ؛ لو َﻳق ُع ﺗﺤﺮﻳف ﺷيءٍ منﻬا،
أفسﺘظـ ّﻞ ﺗﻠك هي الدّﻳانة البوذﻳّة ؟ ّ
طﺮق ال ّ
شيولين ﺗﻬدِفُ إلى مﻤارس ٍة جدّﻳ ٍة
إن ُ
ﺗﺤﺮﻳف
لﺘﺤقيق ﺑوذا ،وزﻳادة ًﻋﻠى ذلك ،هي دﻗيقة وﺧﻔيّة إلى أﻗﺼى درج ٍة  ،وأدنى
ٍ
ﻳُﻤﻜن أن ﻳُدﺧﻞ ﻋﻠيﻬا الﻔوضى .ﺑﻤا ّ
أن مسار ﺗﺤوّ ل القونق هو ﻋﻠى درجة ﻗﺼوى
من الﺘﻌقيدّ ،
فإن إحساس اإلنسان في هذا الﻤجال الﻳﻌني ﺷيئ ًا ،ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺘﻌ ّﻬدَ
ُﻤارس ﺑاالﻋﺘﻤاد ﻋﻠى أحاسيسﻪّ .
لﻠﺮهبان ﺗـُﻤﺜﻞ
الﻤﺮ ُء نﻔسﻪُ وﻳ
إن اﻷﺷﻜال الدﻳنيّة ّ
َ
طﺮﻗﻬﻢ في ال ّ
ﺗﺤﺮﻳف ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺤيدَ ﺑﻬﻢ ﻋن مدرسة الشﺮع
شيولين ،أدنى
ٍ
ﺑالﺘـّﺤدﻳد ُ
أس ك ّﻞ فامان ،ومن ك ّﻞ فامان ،ﺧﺮج ﻋدد كبيﺮ من
ﺗﻠكَ  .هناك ُمﺘﺤقـق أكبﺮ ﻳﺮْ ُ
ال ُﻤﺘﺤقـقين ال ِﻜبار ﺑواسﻄة ال ّ
ﺗجﺮأ ﻋﻠى إدﺧال ﺗﻐييﺮ كيﻔﻤا ﻳشا ُء ﻋﻠى
شيولين ،ال أحد ّ
أي سُﻠﻄ ٍة مﻬيب ٍة ﻳﻤﻠ ُﻜﻬا مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق ﺑسيطٍ
طﺮق الشيولين لﻬذﻩ الﻤدارسّ ،
ّ
ِلي ْ
ﺧاص ﺑﺘﺤقيق
س َﻤ َح ِلنﻔسﻪ ﺑالﺘـّﻄاول ﻋﻠى ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ال ُﻤؤسّـس وﻋﻠى ﺗﻐييﺮ فامان
ض ّ
أن هذا ال ّ
نﻔﺮ ْ
شﺨص ﻳسﺘﻄيـ ُع حقـّا أن ﻳُبـ ِد َل ﺷيئًا في هذا الﻔامان ،هﻞ
ﺑوذا ؟ ِل ِ
الﺘﻌﺮف ﻋﻠى الﺘشيﻜونق ال ُﻤزﻳّـف.
سﻪُ ؟ من السّﻬﻞ
سيبقى هذا
اﻷﺧيﺮ هو نﻔ ُ
ّ
ُ

ﺗﺄسّـس الﻤﻤﺮ الﺨﻔي "ﺷوانقوان ﺷوايXuanguan she ،
"wei
ﺷواي" ﻳُسﻤّى أﻳ ً
الﺨﻔي) .هذﻩ
الﻤﻤﺮ
ﻀا "ﺷوانقوان ﺗسياو" (فﺘﺤة
ّ
"ﺷوانقوان ِ
ّ
ب مﺜﻞ " دانجينق( "Danjing ،كتاب كيمياء
اﻷلﻔاظ ﻳُﻤﻜن أن نجدها في ُكﺘ ٍ
اإلكسير) " ،داوو تسانق( "Daozang ،القانون الطاوي) ،و"سينغ مينغ
قيشي( "Xingming guizhi ،مبادئ وتعليمات حول ممارسة الروح والجسد) .إذن
ﺷواي ؟ كﺜيﺮ من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ال ﻳسﺘﻄيﻌون ﺗﻔسيﺮ ذلك
في َﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺷوانقوان ِ
ﺑوُ ضوحّ ،
ﻋادي ال ﻳُﻤﻜن أﺑدًا أن ﻳﺮاﻩُ من مسﺘواﻩ ،وفي ك ّﻞ
ﻷن مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق
ّ
َ
ﻳﻜون ﻗد ﺗجاوز
وجب أن
الﺤاالت ال ﻳُس َﻤ ُح لﻪ ﺑﺮؤﻳﺘﻪ .إذا أراد مﻤارس مّا أن ﻳﺮاﻩُ،
َ
نظﺮا ّ
ﻷن ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق الﻌادﻳّين ال ﻳسﺘﻄيﻌون
الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى لﻌين الﺤﻜﻤةً .
ﺑُﻠوغ هذﻩ الدّرجة ،فﻬُﻢ الﻳَ َﺮوْ نﻪُ .في أوساط الشيولين ،ﻳﺘساءل الجﻤيـع منذ القدﻳﻢ:
الﺨﻔي) ؟ أﻳن ﺗق ُع هذﻩ الﻔﺘﺤة "ﻳي ﺗسياو"Yi ،
(الﻤﻤﺮ
"في َﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺷوانقوان
ّ
ّ
 qiao؟ كيف ﻳﺘﺄسّس الﻤقام (ﺷواي)؟" ﻋبﺮ ﻗﺮاءة "كتاب كيمياء
اإلكسير"" ،القانون الطاوي"و"مبادئ وتعليمات حول ممارسة الروح والجسد"،
النظﺮي ولﻜنﻬﻢ ال ﻳﺘﺤدّثون
ﻳُﻤﻜن أن ﺗالحظوا أنﻬﻢ ﻳﺘﺤدّثون ﻋنﻪ في الﻤسﺘوى
ّ
ُمﻄﻠقـًا ﻋن صﻤيﻤﻪ .إنﻬﻢ ﻳﺘﺤدّثون ﻋنﻪ وﻳﺘﺤدّثون ،وﺗﻀيﻌون أنﺘﻢ وسط ُ
ﺷﺮوحﻬﻢ،
ُهﻢ ال ﻳشﺮحون لﻜﻢ ذلك ﺑوُ ضوح ٍ ،ﻷنﻪ ﻳُﻤنـَ ُع ﻋﻠى الناس الﻌادﻳّين مﻌﺮفة جوهﺮ
اﻷﺷياء.

زﻳادة ﻋﻠى ذلك ،أﻗول لﻜﻢ كﻠـّﻜﻢ ،ﺑﻤا أنﻜﻢ ﺗالميذ مدرسﺘنا فالون دافا ،ﻳجبُ إذن أن
أﺗوجّﻪ إليﻜﻢ ﺑالﻌبارات الﺘالية :ال ﺗقﺮؤوا أﺑدًا كﺘب الﺘشيﻜونق الﻤﻜﺘوﺑة كيﻔﻤا اﺗـّﻔـَقَ
؛ ﺑاسﺘﺜناء هذﻩ ال ُﻜﺘب القدﻳﻤة القﻠيﻠة الﻤذكورة أﻋالﻩُُ ،كﺘب الﺘشيﻜونق الﻜاذب الﺘي
ﺗﺨﻄﺮ ﺑذهنﻜﻢ فﻜﺮة
جﺮد أن
كﺘبﻬا ال ُﻤﻌاصﺮون ،ال ﺗـُقبﻠوا حﺘـّى ﻋﻠى ﺗﺼﻔـّﺤﻬا ،ﺑ ُﻤ ّ
َ
واحدة مﺜﻞ "أها ! ّ
إن هذا القول صائبٌ فﻌالً !" ..ﻋندما ﺗـُومضُ هذﻩ الﻔﻜﺮة ﺑذهنﻜﻢ
مﺜﻞ الئﺤة البﺮقّ ،
ﻳﺨﺮ ُ
ج ِليﺘﻤﻠـ ّـﻜﻜﻢ .كﺜيﺮ من ال ُﻜﺘب ُك ِﺘبت
فإن الﻔوﺗي ال ُﻤﺨبّﺄ داﺧﻠﻬا ُ
ﺑدافع سﻌي اإلنسان وراء ال ّ
شﻬﺮة والﻤال ﺗﺤت سُـﻠﻄة و ُمﺮاﻗبة الﻔوﺗيُ .كﺘب
الﺘشيﻜونق الﻜاذب هذﻩ هي ﻋدﻳدة وﺑﻜﻤّيات وافﺮة ،الﻜﺜيﺮ من الناس ليست لدﻳﻬﻢ
روح الﻤسؤوليّة ،هﻢ ﻳُؤلـّﻔون حﺘـّى كـُـﺘبًا ﻋن الﻔوﺗي و ُﺧـزﻋبالت أﺧﺮى .وحﺘـّى
ال ُﻜـﺘب القدﻳﻤة الﻤذكورة آنﻔـًا ،أو ُكـﺘب أﺧﺮى ﻗدﻳﻤة ﺗندرج ضﻤن نﻔس هذا الﻤيدان،
من اﻷفﻀﻞ أالّ ﺗقﺮؤوها ؛ ّ
ﻷن الﻤسﺄلة ﺗﺘﻌﻠـّق ﺑاﺗـّباع مدرس ٍة واحد ٍة.
القومي لﻠﺘشيﻜونق الﺤﻜاﻳة الﺘالية وﻗد
لقد َر َوى لي إحدى الﻤسؤولين ﻋن الﻤﻌﻬد
ّ
كﺜيﺮاَ .ر َوى أنﻪ هناك ﺑبيﻜين رج ٌﻞ ﻳﺤ ُ
ﻀ ُﺮ دائ ًﻤا ُمﺤاضﺮا ٍ
ت ﻋن
أضﺤﻜﺘني
ً
الﻤﺮات ،ث ّﻢ ﺑﻌد ُمﺮور فﺘﺮ ٍة من ّ
الزمن ،ﺑدا لﻪ ّ
أن
الﺘشيﻜونق ؛ حﻀﺮ فيﻬا ﻋدﻳد
ّ
الﺘشيﻜونق ليس غيﺮ ذلك .ﺑﻤا ّ
أن أولئك الناس كانوا ﻳُوجدون كﻠـّﻬﻢ في نﻔس
الﻤسﺘوى ،فإنﻬﻢ كانوا ﻳﺘﺤدّثون كﻠـّﻬﻢ ﻋن نﻔس اﻷﺷياء .و ُهو ،مﺜﻠـُﻪ مﺜﻞ ُمﻌﻠـّﻤي
الﺘشيﻜونق ال ُﻤزﻳّﻔين ،ﺗﺼوّ َر ّ
أن ُمﺤﺘوى الﺘشيﻜونق ﻳقفُ ﻋند ذلك الﺤدّ ! وها ُهو
اآلن ﻳُﺮﻳد أﻳ ً
ف كﺘاﺑًا ﻋن الﺘشيﻜونق .ﺗﺼوّ روا ،ﺷﺨصٌ ال ﻳُﻤارس
ﻀا أن ﻳُؤلـ ّ َ
الﺘشيﻜونق ﻳﻜﺘبُ كﺘاﺑًا ﻋن الﺘشيﻜونق ؛ في هذﻩ اﻷﻳّام ﺗـُﻜﺘـَبُ ُكـﺘـب الﺘشيﻜونق
سﺨـُﻪُ وﻳﻔﻌ ُﻞ
ﺑواسﻄة السّﺮﻗة والسّﻄو ،ﻳسﻄو هذا الﻜاﺗب ﻋﻠى ما كﺘبَﻪ اآلﺧﺮ وﻳن َ
اآلﺧﺮ مﺜﻠﻪ وهﻜذا .وأثناء ﺗﺄليف الﻜﺘاب ،ﺗوﻗف ﻋند مسﺄلة وصف "ال ّ
شوانقوان"
ولﻢ ﻳسﺘﻄعْ أن ﻳُواص َﻞ .من الذي فﻬﻢ هذا اﻷمﺮ حقـّا ؟ حﺘـّى ضﻤن ُمﻌﻠـّﻤي
الﺘشيﻜونق الﺤقيقيّين ،ﻗﻠـّة ﻗﻠيﻠة هﻢ الذﻳن ﻳﻔﻬﻤونﻪ .فذهب ِليسﺘﻔس َِﺮ اﻷمﺮ لدى
مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق ُمزﻳّـف .لﻢ ﻳ ُﻜن ﻳﻌﻠﻢ ّ
أن هذا اﻷﺧيﺮ ُمزﻳّـف ﻷنﻪ لﻢ ﻳ ُﻜن ﻳﻔﻬﻢ
الﺘشيﻜونق .ولﻜن ،إن لﻢ ﻳُج ْبﻪُ هذا الﻤﻌﻠـّﻢ ال ُﻤزﻳّـف ﻋن سؤالﻪ ،ألﻢ ﻳ ُﻜ ْن الناس
ﺗجﺮأ ﻋﻠى ﻗول حﻤاﻗ ٍة كبيﺮ ٍة ،ﻗال لﻪ ّ
أن "ال ّ
شوانقوان
سيﻜﺘشﻔون أنﻪ ُمزﻳّـف ؟ لذلك ّ
الذكﺮيّ .
إن هذا اﻷمﺮ ُمﺜيﺮ لﻠسّﺨﺮﻳة إلى حدّ
ﻳي ﺗسياو" ﻳُو َجدُ في طﺮف الﻌﻀو
ّ
ع حاليّا لﻠﻌُﻤوم .هذا ﻳﻌني ّ
كبيﺮ ،ولﻜن ال ﺗﻀﺤﻜوا ،هذا الﻜﺘاب ﻳُبا ُ
أن ال ُﻜﺘب الﺤاليّة
لﻠﺘشيﻜونق هي سﺨيﻔة إلى ﺗﻠك الدّرجة ،أﺧبﺮوني ما الﻔائدة من ﻗﺮاءﺗﻬاّ ،
إن هذا
أي فائدة ﺑﻞ ﻳﻌودُ ﺑاﻷذى ﻋﻠى الناس.
ليس لﻪ ّ
ﺷواي ؟ أثناء ﺷيولين ﺷي دجيان فا ،وﻋند الوُ صول إلى درجة
ماهو ﺷوانقوان ِ
ﺗﻔوق الدّرجة الوُ سﻄى ،أي الﻤﺮحﻠة الﻌُﻠيا من ﺷيولين ﺷي دجيان فا ،ﻳبدأ اإلنسان
اإللﻬي) "ﻳوان ﻳينق "Yuan ying ،في ذاﺗﻪ.
اﻷصﻠي (/الﻤولود
ﺧﻠق الﻤولود
في
ّ
ّ
ِ
الﺮضيـع "ﻳينق هاي" ."Ying hai،اليينق هاي" صﻐيﺮ
هذا اﻷﺧيﺮ ليس الﻄﻔﻞ ّ

الﺮوح اﻷصﻠيّة ﺑذلك،
جدّا ،نشيط ومﺮح جدّا .اليوان ﻳينق ال
ﻳﺘﺤﺮ ُك ،إن لﻢ ﺗﺄمُﺮْ ﻩُ ّ
ّ
فإنﻪ ﻳﻤ ُﻜ ُ
ث جالسًا هناك ،ﺑدون حﺮاكٍ  ،وﻳداﻩُ في وضع "مودرا" (دجيي
ﻳين ،)Jieyin ،والسّاﻗان جالسان في وضع الﻠـّوﺗس ﻋﻠى زهﺮة الﻠـّوﺗس .ﻳُولد
الﻤجﻬﺮي ،ﻳُﻤﻜن أن نﺮاﻩُ
اليوان ﻳينق في حقﻞ اإلكسيﺮ (الدانﺘيان) ،في الﻤسﺘوى
ّ
حﺘـّى وهو أد ّ
ق من حدّ اإلﺑﺮة.
هناك نقﻄة أﺧﺮى ﺗسﺘﺤ ّ
حقيقي واحد ال
ق الﺘوضيـح ،ليس هناك سوى حقﻞ إكسيﺮ
ّ
غيﺮ ،ﻳق ُع في مسﺘوى أسﻔﻞ البﻄن .في الﻤوضع اﻷﻋﻠى ﻗﻠيالً من البيﺮﻳني (ﻗناة
ُ
حيث ﻳُوجد
"هوي ﻳين ،)"hui yin ،داﺧﻞ جسﻢ اإلنسان ،ﺗﺤت أسﻔﻞ البﻄن ،هناك
ذلك الﺤقﻞ .في هذا الﺤقﻞ ﻳُولدُ كﺜيﺮ من ﻗدرات القونق ،كﺜيﺮ من الﻌناصﺮ الﺨارﻗة،
الﺮضيـع ،وكﺜيﺮ من الﻜائنات الﺤيّة.
جسﻢ الشﺮع ،الﻤولود
اﻷصﻠي ،الﻄﻔﻞ ّ
ّ
في الﻤاضي ،كان هناك أفﺮاد ﻳﺘﻌﻬّدون في طﺮﻳق الدّاوو ،ﻳﺘﺤدّثون ﻋن الدّانﺘيان
أن هذا ﺧﻄﺄ .البﻌض ﻳقولون ّ
اﻷﻋﻠى ،اﻷوسط واﻷسﻔﻞ ،أنا أﻗول ّ
أن مﻌﻠـّﻤﻬﻢ هو
ّ
وأن ك ّﻞ ذلك موجود في ال ُﻜـﺘب .ﻳجبُ أن
الذي لقـّـنﻬﻢ ذلك ﻋبﺮ أجيال وأجيال،
أﺧبﺮكﻢ ّ
الﺮداءات والﻔواضﻞ كانت ﺗـُوجد حﺘـّى في القدﻳﻢ ،اﻷﺷياء الﺘي ﺗـُبـَـﻠـ ّ ُغ
أن ّ
ت طوﻳﻠ ٍة ليست ﺑال ّ
ﻀﺮورة صﺤيﺤة .هناك أﻳ ً
منذ سنوا ٍ
ﻀا طﺮق صُﻐﺮى من طﺮق
الدنيوي ،ﻳﺘ ّﻢ ﺗبﻠيﻐﻬا منذ ال ِقدم وسط الناس الﻌادﻳّين ،ولﻜنﻬا ال ﺗـُﻤ ّﻜن من
هذا الﻌالﻢ
ّ
الﺘﻌﻬّد ،إنﻬا ال ﺗﺼﻠـُح لِشيءٍ  .إنﻬﻢ ﻳُسﻤّونﻪ الدّانﺘيان اﻷﻋﻠى ،اﻷوسط واﻷسﻔﻞ ؛ هﻢ
ﻳُﺮﻳدون القول ﺑﻬذا ّ
أن ك ّﻞ موضع ﻗاﺑﻞ إلنﺘاج "الدّان" (اإلكسيﺮ) هو دانﺘيان.
أليست هذﻩ ُمزحة ً ؟ ﻋندما ﻳﺘﺮ ّك ُز ﺗﻔﻜيﺮ اإلنسان ﻋﻠى نقﻄ ٍة وﻳدو ُم ذلك طوﻳالً ،فإنﻪ
جﺮﺑوا أن
ﺗﺘولـّدُ ثـ َ ّﻢ ﻗِﻄ ٌع من الﻄاﻗة
وﻳﺘبﻠور الدّان هناك .إن لﻢ ﺗـُﺼدّﻗوا ذلكّ ،
ُ
ﺗـُﺮ ّكزوا ﺗﻔﻜيﺮكﻢ ﻋﻠى ذراﻋﻜﻢ وأن ﺗظﻠـّوا ﻋﻠى هذﻩ الﺤال ،مع طول الوﻗت ،سوف
ﺗـ َ َﺮوْ ن ّ
أن الدّان ﻳﺘبﻠـْ َو ُر في ذلك الﻤوضع .وﺗـ َ َبﻌًا لذلك ،ﻋند اسﺘنﺘاج هذﻩ الﺤالة،
أن ك ّﻞ الﻤواضع ﺑدون اسﺘﺜناءٍ هي دانﺘيانّ .
ﻳدّﻋي البﻌض ّ
إن ﻗولﻬﻢ هذا سﺨيفٌ
أكﺜﺮ ،إنﻬﻢ ﻳﻌﺘقدون ّ
ﻳﺘبﻠور فيﻪ الدّان هو دانﺘيان .في الواﻗع هو
أن الﻤوضع الذي
ُ
ليس سوى"دان ،"Dan ،وليس حقالً "ﺗيان "Tian ،؛ لو ﺗقولون أنﻪ ما من
موضع ٍ إالّ وﻳُنﺘ ُج الدّان وأنﻪ ﻳُوجد دان أﻋﻠى وأوسط وأسﻔﻞ ،ﻳُﻤﻜن أن نق َب َﻞ ذلك.
ولﻜن ال ﻳُوجد سوى حقﻞ واح ٍد ﻳُﻤﻜن أن ﻳُولـّدَ ﺷﺮائع ﻋدﻳدة ال ﺗـُﺤﺼى ،وهو ذاك
الذي ﻳق ُع في جُزء أسﻔﻞ البﻄن .إذن الﺤدﻳث ﻋن الدانﺘيان اﻷﻋﻠى ،الدانﺘيان
اﻷوسط ،والدانﺘيان اﻷسﻔﻞ هو ﺧاطئ .ﻋندما ﻳُﺮ ّكز اإلنسان ﺗﻔﻜيﺮﻩ ﻋﻠى مﻜان مّا،
ﻳﺘبﻠور الدّان في ذلك الﻤﻜان.
فﻤع طول الوﻗت،
ُ
اﻷصﻠي ﻳُولد إذن من حقﻞ اإلكسيﺮ هذا ،الواﻗع في مسﺘوى أسﻔﻞ البﻄن،
الﻤولود
ّ
وﻳنﻤو ﺷيئًا فشيئًا .ﻋندما ﻳبﻠـُغ حجﻤﻪُ ﻗدر ُكﺮة ﺗنس الﻄاولة ،ﻳُﻤﻜن أن نﺮى
ﺑوُ ضوح هيئة جسﻤﻪ كامالً ،وأنﻔﻪ وﻋيناﻩ ﻳﻜونان أﻳ ً
ﻀا ﻗد ﺗﻜوّ نا .حالﻤا ﻳبﻠغ حجﻤﻪ
كﺮة ﺗنس الﻄاولة ،ﺗنبﺜـ ُ
ق ﺑجانبﻪ فـُـقاﻋة صﻐيﺮة مُدوّ رة .ﺑﻌد ﺗﻜوّ نﻬا ﺗﻜب ُُﺮ هذﻩ

اﻷصﻠي .ﻋندما ﻳبﻠـُغ ارﺗﻔاع هذا اﻷﺧيﺮ أرﺑﻌة أصاﺑـع
الﻔـُـقاﻋة سو ّﻳا مع الﻤولود
ّ
ﺗظﻬﺮ ﺑﺘﻠة لوﺗس .ﻋندما ﻳبﻠـُغ ارﺗﻔاﻋﻪ  5إلى  6أصاﺑـعّ ،
فإن البﺘالت ﺗﻜون
إﺑﻬام،
ُ
اﻷصﻠي ذهبيّا
وﺗظﻬﺮ طبقة من الﻠـّوﺗس ؛ وﻳﻜون الﻤولود
ﻗد ﺗﻜوّ نت كﻠـّﻬا ﺗقﺮﻳبًا،
ُ
ّ
منظﺮ جﻤيﻞ جدّا .هذا هو الجسﻢ
الذهبي ذاك ،إنﻪ
و ُمشﻌّا وجالسًا ﻋﻠى طبق الﻠـ ّوﺗس
ٌ
ّ
الﻤاسي الﺨالد (دجين ﻗانق ﺑو هواي جي ﺗي،)Jin gang bu huai zhi ti ،
ّ
مدرسة ﺑوذا ﺗسﻤّيﻪ جسﻢ ﺑوذا ؛ الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﺗـُسﻤّيﻪ ﻳوان ﻳينق.
في مدرسﺘنا ،نﺤن نﺘﻌﻬّد ونـُﻤارس كال الجسﻤيْن ،نﺤن في حاج ٍة إلى اإلثن ْين،
ﻀا أن ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺤوﻳﻠـُﻪُ .الجﻤيـع ﻳﻌﻠ ُﻢ ّ
"البنﺘي" (الجسد ﺑﻜ ّﻞ مسﺘوﻳاﺗﻪ) ﻳجبُ أﻳ ً
أن جسﻢ
ﺑوذا هذا ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺘجﻠـّى ﻷنظار الناس الﻌادﻳّين ؛ مع ﺑذل مجﻬودا ٍ
ت كبيﺮ ٍة ﻳُﻤﻜن
ﻋادي ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺮﻳا ظﻠـّﻪ ال ُﻤﻀيء .ﺑينﻤا هذا الجسﻢ
أن ﻳُظﻬـ ِ َﺮ ﺷﻜالً ،وﻋينا إنسان
ّ
ﻋادي وسط الناس الﻌادﻳّين ،الناس
زﻳائي ،ﺑﻌد ﺗﺤوّ لﻪ ،ﻳبدو مﺜﻞ جسﻢ إنسان
الﻔي
ّ
ّ
الﻌادﻳّون ال ﻳسﺘﻄيﻌون ُرؤﻳة الﻔﺮق ؛ ورغﻢ ذلك هذا الجسﻢ ﻗادر ﻋﻠى اﺧﺘﺮاق
الﻌوالﻢ .ﻋندما ﻳبﻠـُغ اليوان ﻳينق ارﺗﻔاع  5إلى  6أصاﺑع ،ﺗنﻤو الﻔـُـقاﻋة أﻳ ً
ﻀا إلى
نﻔس االرﺗﻔاع ،إنﻬا ﺷﻔـّافة مﺜﻞ ﺑالون الﻬواء ال ُﻤـنﺘﻔخ .ﻳﻜون اليوان ﻳينق جالسًا في
وضع الﻠـّوﺗس ،دون حﺮاكٍ  .ﻋندما ﺗبﻠـ ُ ُغ الﻔـُـقاﻋة ذلك الﺤجﻢ ،ﺗـُﻔارق الدّانﺘيان،
إنﻬا اآلن ناضجة و ُمﻜﺘﻤﻠة ،ومﺜﻠﻤا ﻳُقا ُل "ﻋندما ﺗن ُ
ﻀـج البﻄيﺨة ،ﻳسقط ﻋنقودها
من ﺗﻠقاء نﻔسﻪ" لذلك ّ
مسار صﻌودها ﺑﻄيء جدّا،
ﺗﺘﺤﺮ ُك صُﻌودًا.
فإن الﻔـُقاﻋة
ّ
ُ
ﺗﺘﺤﺮك ﺗدرﻳجيّا وﺗﺼﻌدُ نﺤو اﻷﻋﻠى .مع
ﺗﺘﺤﺮك ك ّﻞ ﻳوم .إنﻬا
ولﻜن ﻳُﻤﻜن أن نﺮاها
ّ
ّ
ﺤس ﺑوُ جودها.
ُمﺮاﻗبﺘﻬا ﺑانﺘباﻩٍ ،ﻳُﻤﻜن أن نـ ُ ّ
ﻋندما ﺗﺮﺗﻔع الﻔـُـقاﻋة إلى موضع ﻗناة "ﺗانجونق( "Tanzhong ،وسط القﻔص
ﺼدري ﻋند رأس الﻤﻌدة) ،ﻳجبُ ﻋﻠيﻬا أن ﺗظ ّﻞ هناك ﺑﻌض الوﻗتّ .
ال ّ
ﻷن أﺷياء
كﺜيﺮة ﺗنﺘﻤي إلى ُﺧالصة جسﻢ اإلنسان ،وأﺷياء أﺧﺮى (القﻠب ﻳُوجد أﻳ ً
ﻀا في ذلك
الﻤﻜان) ،كﻠـّﻬا في حاج ٍة إلى ﺗﻜوﻳن نظام في هذﻩ الﻔـُـقاﻋة .ﻳجبُ أن ﺗد ُﺧـ َﻞ
ال ُﺨالصات في هذﻩ الﻔـُـقاﻋة وﺗـُـﺜﺮﻳﻬا .وﺑﻌد ُمﺮور ﺑﻌض الوﻗت ،ﺗسﺘﺄنف صُﻌودها.
ﻗوي كﻤا لو كانت اﻷوﻋية الدّموﻳّة
ُﺤس الﻔﺮد ﺑاﺧﺘناق
ﺗﻤﺮ ﻋبﺮ الﻌُـنق ،ﻳ ّ
ﻋندما ّ
ّ
ّ
ولﻜن هذا ال ﻳدو ُم سوى ﻳوم أو
كﺜيﺮا،
ﺑالﺘورم ُمؤلﻢ
مسدودة ً ،ﻳﻜون لدﻳﻪ إحساس
ّ
ً
الﺮأس ،وهو ما نـُسﻤّيﻪ ﺑال ّ
ﺼﻌود إلى نيوان (موضع الﻐدّة
ﻳوميْن .ث ّﻢ ﺗﺼ ُﻞ إلى ﻗﻤّة ّ
ال ّ
أكبﺮ حج ًﻤا
ﺼـنوﺑﺮﻳّة) .رغﻢ كون ما ﻳُقا ُل أنﻬا ﺗﺼ ُﻞ إلى نيوان ،فإنﻬا في الواﻗع
ُ
ﺤس ﺑانﺘﻔاخ في رأسكَ  .ﺑﻤا ّ
أن النيوان هو جزء
من دماغك نﻔسﻪ ،ﻳُﻤﻜن أن ﺗـ ُ ّ
مﺤوري ﺑالنسبة لﺤياة اإلنسانّ ،
فإن ُﺧالصﺘﻪ ﻳجبُ أﻳ ً
ﻀا أن ﺗﺘﻜوّ ن داﺧﻞ الﻔـُـقاﻋة.
ّ
مﻤﺮ الﺘيانﻤو ،إنﻪ إحساس ُمؤلﻢ كذلك .ﺗـنﺘابُ
ث ّﻢ ﺗـُﺤاو ُل هذﻩ اﻷﺧيﺮة ال ُﺨﺮوج ﻋبﺮ ّ
وﻳﺘور ُم ال ّ
ﺗﺨﺮ َج
ﺼدغان،
الﺘيانﻤو آالم انﺘﻔاخ،
ّ
وﺗﻐور الﻌينان ،وﻳدو ُم هذا إلى أن ُ
ُ
ﺗﻤا ًما ؛ ومن حينﻬا ﺗـنﺘﺼبُ ُمﻌﻠـّـقة ً في الﻬواء ،ﻋﻠى ُمسﺘوى الجبين ،وهذا ﻳُسﻤّى
الﺨﻔي) وﻳظ ّﻞ ال ّ
شوانقوان ُمﻌﻠـّقـًا هناك.
الﻤﻤﺮ
ﺷواي (ﺗﺄسّس
ّ
ﺷوانقوان ِ
ّ

شﺨص الذي ﺗﻜون ﻋينﻪ الﺜالﺜة مﻔﺘوحة ً ،الﻳﻌودُ ﻳﺮى ﺷيئًاّ .
في ذلك الﺤين ،ال ّ
ﻷن
ﺷيولين مدارس ﺑوذا والدّاوُ و ﻳُﻄالبُ ﺑﺘﻜوﻳن اﻷﺷياء ﺑﺄكﺜﺮ سُﺮﻋ ٍة مﻤﻜن ٍة داﺧﻞ
ال ّ
شوانقوان ،ومن أجﻞ ﺗسﻬيﻞ ذلك ال ﻳُﻔﺘـَ ُح هذا الباب (ﺑاب الﻌين الﺜالﺜة) .ﻳُوجد
مﺼﺮاﻋان أماميّان ومﺼﺮاﻋان ﺧﻠﻔيّان وكﻠـّﻬا ﺗﻜون ُمﻐﻠقة ،ﺗﻤا ًما مﺜﻞ فﺘﺤة ﺑاب
"ﺗيانﻤن" (ساحة السّالم السﻤاوﻳّة) ﺑبيﻜين ،والﺘي لدﻳﻬا ﻋﻠى كال الجانبين
ت مﻤﻜنّ ،
ـﺮ في أسﺮع وﻗ ٍ
فإن
مﺼﺮاﻋان كبيﺮان .ولﻜي ﺗﺘﻜوّ َن الشوانقوان وﺗزد ِه َ
ت ُﺧﺼوصيّ ٍة ﻗﺼوى ؛ ال ّ
اﻷﺑواب ال ﺗـُﻔﺘـ َ ُح إالّ في حاال ٍ
الﺮؤﻳة
شﺨص الذي ﻳسﺘﻄيـ ُع ّ
ﺑﺄي
ﺑواسﻄة الﺘيانﻤو في ذلك الﺤين لن ﻳﺮى ﺷيئًا ثانية ً ،لﻢ ﻳﻌُد ﻳُس َﻤ ُح لﻪ ّ
ﺑالﺮؤﻳةّ .
هدف ﺗظ ّﻞ ُمﻌﻠـّقة ً هناك ؟ ّ
ﻷن ﻗـنوات الجسﻢ ﺗﺼُبّ هنالك ،إذن في ذلك الﺤين ،ك ّﻞ
ٍ
القـنوات ﻳجبُ أن ﺗ ُﻤ ّﺮ ﺑـال ّ
ﺘﺨﺮ َج منﻪ إثﺮ ذلك،
شوانقوان وﺗﻌب َُﺮﻩُ ﺑشﻜﻞ
دائﺮي ِل ُ
ّ
والﻐاﻳة من ذلك هي ُمواصﻠة إرساء ﻗواﻋد وﺗﻜوﻳن هذﻩ الﻤجﻤوﻋة من اﻷﺷياء
شوانقوان .ﺑﻤا ّ
داﺧﻞ ال ّ
البشﺮي هو ميﻜﺮوكوزم ،فإنﻪ سيُﻜوّ ن ﻋال ًﻤا
أن الجسﻢ
ّ
البشﺮي .ومع ذلك فإنﻪ لن ﻳُﻜوّ َن سوى
صﻐيﺮا فيﻪ ﻗد ﺗﻜوّ نت ك ّﻞ ُﺧالصات الجسﻢ
ً
ّ
ً
نظام ُمﻌدّا ٍ
ت ليس ﻗاﺑال ﺑﻌدُ لالﺷﺘﻐال.
في ﺷيولين طـ ُ ُﺮق"ﺗشي مان ﻗونق فا"(ﺗﻌﻬّد ومﻤارسة مدرسة البوّ اﺑة الجانبيّة)،
ق ال ّ
ﻳبقى ال ّ
شوانقوان مﻔﺘوحًا .ﻋندما ﻳنبﺜـ ُ
ب
شوانقوان ﺧارجًا ،ﻳﺘـّﺨذ ُ ﺷﻜﻞ أنبو ٍ
ﻳسﺘدﻳﺮ ﺷيئًا فشيئًا ،لﻬذا ال ّ
سبب ،ﺗظ ّﻞ اﻷﺑواب ﻋﻠى كﻠﺘا الجﻬﺘين
ُمسﺘقيﻢ ،ولﻜنﻪ
ُ
مﻔﺘوحة .ﺑﻤا ّ
أن طـ ُ ُﺮق "ﺗشي مان ﻗونق فا" ال ﺗﺘﻌ ّﻬدُ ِليُﺼبح ال ّ
شﺨص ﺑوذا وال هي
ﺗﺘـّبِـ ُع الﻄﺮﻳـق (داوو) ،فيجبُ ﻋﻠى ال ّ
س نﻔسﻪُ ﺑنﻔسﻪ .مدارس ﺑوذا
شﺨص أن ُ
ﻳﺤﺮ َ
والدّاوُ و ﺗﺤﺘوي ك ّﻞ منﻬﻤا ﻋﻠى ﻋد ٍد كبيﺮ ٍ من ال ُﻤﻌﻠـّﻤين ،وكﻠـّﻬﻢ ﻳُﻤﻜن أن
الﺮؤﻳة ،لن ﺗﺤدُ َ
ث لك مشاكﻞ .ﺑينﻤا طـ ُ ُﺮق
ﻳﺤﺮسوكَ  ،لذلك لستَ في حاج ٍة إلى ّ
ُ
"ﺗشي مان ﻗونق فا" ال ﺗسﺘﻄيـ ُع ذلك ،ﻋﻠى الﻤﻤارس أن ﻳﺤﻔـَظ نﻔسﻪُ ﺑنﻔس ِﻪ ،لذلك
أنظارﻩُ .ورغﻢ ذلك ،في ذلك الﺤين ،ﺗﻜون الﺘيانﻤو ﺗﺮى أﺷبـﻪَ ما
ﻳجبُ أن ال ﺗﻐﻔـَـ َﻞ
ُ
فﻠﻜي .ﺑﻌد ﺗﻜوّ ن هذﻩ الﻤجﻤوﻋة من اﻷﺷياء ،والﺘي ﺗدو ُم
ﻳﻜون ﺑواسﻄة منظار
ّ
الﺮأس ،ﻳُسﻤّى "ﺷوانقوان
ﺷﻬﺮا ﺗقﺮﻳبًا ،ﻳبدأ في الﻌودة .ﻋندما ﻳﻌود إلى داﺧﻞ ّ
ً
الﺨﻔي).
الﻤﻤﺮ
هوان واي( "xuanguan huan wei ،انﺘقال
ّ
ّ
شﺨص إحساس ﺑانﺘﻔاخ ُمؤلﻢ أﻳ ً
ﻳﻜون لدى ال ّ
ﻳﺨﺮج ضاغﻄـًا ﻋﻠى
ﻀا ﻋندما ﻳﻌود ،ث ّﻢ ُ
الﺮأس) .اإلحساس الذي ﻳُولـّدﻩ ﻋند
ﻗناة "ﻳوجان( "Yuzhen ،في ُمؤﺧـّﺮة ّ
الﺮأس سينش ّ
ُﺤس
ق ،وفجﺄة ً هاهو ﻗد ﺧﺮجَ ،في ّ
ُﺧﺮوجﻪ هو أﻳﻀـًا ُمؤلﻢ ،كﻤا لو كان ّ
ال ّ
شﺨص حاالً ﺑاالرﺗياح .إثﺮ ُﺧﺮوجﻪ ﻳبقى ُمﻌﻠـّقـًا في ﻋالﻢ ﻋﻤيق جدّا ،إنﻪ ﻳُوجد
ﻋﻠى هيئة الجسﻢ الﻤوجود في ذلك الﻌالﻢ الﻌﻤيق جدّا ،لذلك ال ﻳُﻤﻜن أن ندُوسﻪ
ّ
ُﺤس
ﻋندما ننا ُم.
ولﻜن هناك ُمالحظة وهي أنﻪ ﻋند الﺘـّﺄسّس اﻷوّ ل لشوانقوان ،ﻳ ّ
الﻤﺮ ُء ﺑشيءٍ أمام ﻋينيﻪ ؛ رغﻢ أنﻪ ﻳُوجد في الﻌالﻢ اآلﺧﺮ ،ﻳظ ّﻞ هناك اإلحساس
ضباﺑي أمام الﻌينين ،كﻤا لو ّ
ُﺤس الﻤﺮ ُء
دائ ًﻤا ﺑشيءٍ
أن ﺷيئًا مّا ﻳﺤجُب النظﺮ ،ﻳ ّ
ّ
ﻀيق وﻋدم االرﺗياح .ﺑﻤا ّ
ﺑبﻌض ال ّ
ومﺤوري،
رئيسي
مﻤﺮ
أن ﻗناة "ﻳوجان" هي ّ
ّ
ّ

ﻳجبُ أﻳ ً
الﺮأس ،ﺑﻌد ذلك ،ﻳبدأ
ﻀا ﺗﻜوﻳن مجﻤوﻋ ٍة من اﻷﺷياء في ُمؤﺧـّﺮة ّ
الﺨﻔي هذﻩ في الواﻗع ال ﺗﺘ ّﻢ فقط في
الﻤﻤﺮ
الشوانقوان من جدﻳ ٍد في الﻌودة .فﺘﺤة
ّ
ّ
الﻤﺮات .ﻋندما ﻳﻌود إلى النيوان ،ﻳبدأ في
فﺘﺤ ٍة واحد ٍة ،ﻳجبُ أن ﻳُـﻐي َّﺮ مﻜانﻪ ﻋدﻳد
ّ
ﻳﺼ َﻞ إلى ﻗناة "مينق مان(" Mingmen ،ﺑوّ اﺑة
النزول داﺧﻞ الجسﻢ ،إلى أن ِ
ُ
حيث ﻳنبﺜـ ُ
ق من جدﻳدٍ.
الﺤياة ،في مسﺘوى الﻔقﺮة الﺨامسة من الظﻬﺮ)
ﻗناة "ميـنق مان" في اإلنسان هي فﺘﺤة كبيﺮة ورئيسيّة وهامّة لﻠﻐاﻳة ،وما ﺗـُسﻤّيﻪ
الﻤدرسة
مﻤﺮ كبيﺮ
الﻄاوﻳّة "ﺗسياو" (فﺘﺤة) ،نـُسﻤّيﻪ نﺤ ُن "ﻗوان"Guan ،
(مﻤﺮ) .إنﻬا ّ
ّ
حدﻳدي ،طبقات ال ﺗـُﺤﺼى من اﻷﺑواب الﺤدﻳدﻳّة .الﻜ ّﻞ
ب
ورئيسي ،إنﻬا حقـّا مﺜﻞ ﺑا ٍ
ّ
ّ
ﻳﻌﻠ ُﻢ ّ
س ُﻢ إلى طبقاتٍ ،ﺧالﻳانا الﺤسيّة الﺤاليّة ﺗـُﻤﺜﻞ طبقة ً ،الجُزﻳئات
أن جسﻤنا ﻳنق ِ
الذرات ،البﺮوﺗونات ،االلﻜﺘﺮوناتُ ،مـﺘناهية
ال ُﻤﺤﺘواة داﺧﻠﻬا ﺗـُﻤﺜﻞ طبقة ً ،ث ّﻢ
ّ
ّ
ﺼﻐﺮُ ،مـﺘناهية ال ّ
ﺼﻐﺮُ ،مـﺘناهية ال ّ
ال ّ
ﺼﻐﺮ وُ صوالً إلى الجُزﻳئات الﻐاﻳة في الدّﻗة ،في
ك ّﻞ طبقةٍ ،ﻳُوجد هناك ﺑاب .لذلك السّبب ،الﻜﺜيﺮ من ﻗدرات القونق والﻜﺜيﺮ من
الﻌناصﺮ الﺨارﻗة ،ﺗﻜون اﻷﻗﻔال ُمﻐﻠقة ًﻋﻠيﻬا داﺧﻞ ُمﺨﺘﻠف هذﻩ اﻷﺑواب .في طـ ُ ُﺮق ٍ
أﺧﺮى ﺗقوم ﺑﺘﻤارﻳن كيﻤياء اإلكسيﺮ ،ﻋند انﻔجار اإلكسيﺮ ،ﻳجبُ أوّ الً ﺗﻔجيﺮ ﻗناة
"ميـنق مان" ،وإالّ
ّ
ﺗﺘﺤﺮ َر .ﻋندما ﻳُـﺘ ّﻢ
فإن ﻗدرات القونق ال ﺗسﺘﻄيـ ُع أن
ّ
ال ّ
شوانقوان ﺗﻜوﻳن هذﻩ الﻤجﻤوﻋة من اﻷﺷياء في ﻗناة "ميـنق مان" ،ﻳﻌودُ من
الﺮجوع إلى منﻄقة أسﻔـﻞ البﻄن ،ﻳُسﻤّى هذا
جدﻳ ٍد إلى الدّاﺧـﻞ .ث ّﻢ ﻳــبدأ في ّ
الﻤﻤﺮ
ﺑـ"ﺷوانقوان ﻗي واي( "xuanguan gui wei ،رجوع
ّ
الﺨﻔي).
ّ
ُرجو ُ
اﻷصﻠي .في ذلك الﺤين ،ﻳﻜون اليوان ﻳينق ﻗد
ﻋﻪ ال ﻳﻌني أنﻪ ﻳﻌودُ إلى مﻜانﻪ
ّ
كبيﺮا فﻌالً ،فﺘـُﻐﻄي الﻔـُـقاﻋة اليوان ﻳينق وﺗﻀ ّﻤﻪُ .ﻋندما ﻳﻜبُﺮ اليوان ﻳينق،
أصبح
ً
هي ﺗﻜب ُُﺮ أﻳ ً
حوالي
ﻀا .في الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ،ﻋندما ﻳبﻠ ُغ الـيوان ﻳينق هيئة طﻔﻞ في
ْ
 7-6سنواتٍ ،ﻳﺘﺮكونﻪ ﻳُﻔارق الجس َﻢ ،وﻳُسﻤّى هذا "والدة اليوان ﻳينق" .ﻳُﻤﻜنﻪ إذن
ﻳﺨﺮ َج وﻳقو َم ﺑنشاطا ٍ
الﺮوح اﻷصﻠيّة لإلنسان .ﻳظ ّﻞ الجسﻢ
أن
ت ﺗﺤت ُمﺮاﻗبة ّ
ُ
وﺗﺨﺮج منﻪ روحﻪ اﻷصﻠيّة.
البشﺮي هنالك ،دون حﺮاكٍ  ،في وضﻌيّة الﺘﺄمّـﻞ،
ُ
ّ
ُ
ﻋﻤو ًما في مدرسة ﺑوذا ،ﻋندما ﻳبﻠـُغ اليوان ﻳينق ﺑواسﻄة ال ّ
ُ
شيولين ﻗامة الﻤﻤارس
أي ﺧﻄﺮ .فيسﻤﺤون لﻪ آنذاك ﺑُﻤﻔارﻗة الجسد وﻳُﻤﻜنﻪ
نﻔسﻪ ،ال ﻳﻌودُ ﻳﺘﻬدّدﻩُ ّ
االنﻔﺼال ﻋن الجسد وال ُﺨﺮوج .في ﺗﻠك الﻤﺮحﻠة ،ﻳﻜون اليوان ﻳينق لﻪ ﺗقﺮﻳبًا نﻔس
ِكبَﺮ الﻤﻤارس ،وﺗﻜون ﻗبّة الﻔقاﻋة (الﻐﻄاء) أﻳ ً
ﺗنﺘشﺮ ﺧارج
ﻀا كبيﺮة ً ،ﺑﻞ أنﻬا
ُ
شوانقوان .ﺑﻤا ّ
الجسﻢ ،وهذا هو ال ّ
كبيﺮا إلى ذلك
أن اليوان ﻳينق ﻗد أصبح اآلن
ً
الﺤدّ ،فإنﻪ ﻳﺘﻤدّد طبيﻌيّا إلى ﺧارج الجسﻢ.
ﺗﺮوْ نﻬا دائ ًﻤا ﺗق ُع وسط
رﺑّﻤا ﺗﻜونون ﻗد رأﻳﺘﻢ ﺗﻤاثيﻞ أو صور ﺑوذا في الﻤﻌبدَ ،
صة في ال ّ
دائﺮ ٍة ،وﺧا ّ
ﺼ َور الﺘي ﺗـُﻤﺜﻞ ﺑوذا ،هناك دائ ًﻤا دائﺮة ﺗـُﺤيط ﺑالبوذا وهو

جالس .ﻋدﻳدة هي صُور ﺑوذا من هذا النوع ،و ُﺧﺼوصًا ﺗﻠك الﺘي في الﻤﻌاﺑد
ٌ
القدﻳﻤة .لﻤاذا ﻳجﻠس البوذا داﺧﻞ دائﺮ ٍة ،ال ﻳسﺘﻄيـ ُع أحد ﺗﻔسيﺮ هذا .أنا أﺧبﺮكﻢ أ ّن
الﺨﻔي "ﺷوانقوان" .ولﻜنﻪ آنذاك لﻢ ﻳﻌُ ْد ﻳُدﻋى"ﺷوانقوان" ،ﺑﻞ
الﻤﻤﺮ
ذلك هو
ّ
ّ
ﻳُسﻤّونﻪُ الﻌالﻢ ،ولﻜن ال ﻳُﻤﻜن ﺑﻌدُ ﺗﻤا ًما أن ﻳُسﻤّى الﻌالﻢ .هذا اﻷﺧيﺮ ليس لدﻳﻪ سوى
غيﺮ
ﺗﻠك الﻤجﻤوﻋة من ال ُﻤﻌدّات والﺘـّجﻬيزات ،مﺜﻞ مﺼنع مُزوّ ٍد ﺑالﺘـّجﻬيزات ولﻜنﻪ ُ
َ
ﻗادرا ﻋﻠى اإلنﺘاج.
ﻳﻜون
ﻗادر ﺑﻌدُ ﻋﻠى اإلنﺘاج ،ﻳﻠز ُمﻪُ الﻄاﻗة والﻤوادّ اﻷوليّة لﻜي
ً
ّ
"إن طاﻗﺘي أكﺜﺮ ارﺗﻔاﻋـًا من
منذ سنين ﻗﻠيﻠة ،كان الﻜﺜيﺮ من ال ُﻤﻤارسين ﻳدّﻋون:
طاﻗة البودهيساﺗﻔا ،إنﻬا أكﺜﺮ ارﺗﻔا ً
ﻋا من طاﻗة ﺑوذا" ،وكان اآلﺧﺮون ﻳجدون هذا
ﺗﺼ ُﻞ
ُمسﺘﺤيﻞ الﺘﺼدﻳق .فﻌالً ،لﻢ ﻳﻜونوا ﻳُبالﻐون
ّ
ﺑالﻤﺮة ،ﻳجبُ حقـّا أن نجﻌﻞ طاﻗﺘﻪ ِ
مسﺘوى ﻋال جدّا أثناء مﻤارسﺘﻪ في ﺷي دجيان فا.
إلى
ً
ُ
حيث ﻳﻜون ال ّ
شﺨص أﻋﻠى من ﺑوذا في
ﻳظﻬﺮ هذا النوع من الﺤاالت،
إذن ،لﻤاذا
ُ
مﻤارسﺘﻪ ؟ ال ﻳجبُ فﻬﻢ اﻷمﺮ ﺑﻄﺮﻳق ٍة سﻄﺤيّةٍّ ،
إن طاﻗﺘﻪ هي حقـّا ﻋالية جدّا .ﻷنﻪ
ﻋندما ﻳﻜون ﻗد ﺑﻠغ ﻋبﺮ ال ّ
سﺘوى ﻋال جدّا في مﻤارسﺘﻪ ،ﻳﻜون ﻋﻠى َوﺷك
شيولين ُم
ً
إطالق القونق واليَقظة ،وﺗﻜون طاﻗﺘﻪ حقـّا ﻋالية ًجدّا .في الﺜانية اﻷﺧيﺮة ﻗـُـبَـيْﻞ
ﺼ َﻞ ونﻔس ال ّ
شيء
إطالق القونق واليَقظة ،ثﻤانية أﻋشار من طاﻗﺘﻪ ﻳجبُ أن ﺗـُﻔـْ َ
ﺑالنسبة لﻤقياس السين سينغ (الﻌﻤود ال ُﻤﺮﻗــّﻢ) الذي ﻳﺘبﻌُﻪ .ﻳﺘ ّﻢ اسﺘﻌﻤال هذﻩ الﻄاﻗة
الﺨاص .الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠ ُﻢ ّ
أن ﻗونق الﻤﻤارس ،ونﻔس ال ّ
ّ
شيء ﺑالنسبة لﻤقياس
إلثﺮاء ﻋالﻤﻪ
الﻤﺤن الﺘي ﺗﺤ ّﻤـﻠﻬا
السين سينغ لدﻳﻪ ،هي أﺷياء ُمﻜﺘسبة ﻋبﺮ ﻋدﻳد وﻋدﻳد ِ
شﺨص طيﻠة حياﺗﻪ ،ﻋبﺮ اآلالم ،وﻋبﺮ ال ّ
ال ّ
ظﺮوف صﻌبةٍ ،لذلك هي
شيولين في
ٍ
أﺷياء ثﻤينة إلى درج ٍة ﻗﺼوى .ﺗـُؤﺧـَذ ثﻤانية أﻋشار من هذﻩ اﻷﺷياء الﺜﻤينة لﻠﻐاﻳة
إلثﺮاء ﻋالﻤﻪ ،لذلك ،ﻋندما سينج ُح في ال ّ
شيولين ،حالﻤا ﻳ ُﻤدّ ﻳدﻩُ في الﻔﻀاء فﻬو
ﻳنا ُل ك ّﻞ ما ﻳُﺮﻳدﻩ ،ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺤ ُ
ﺼ َﻞ ﻋﻠى ك ّﻞ ما ﻳﺮغبُ فيﻪ ،ﺗﺤقيق ك ّﻞ ما ﻳُﺮﻳد فﻌﻠﻪُ،
الﻤﺤن الﺘي ﺗﺤ ّﻤـﻠﻬا
لن ﻳﻔﺘ ِق َﺮ إلى ﺷيءٍ في ﻋالﻤﻪ .ﺗﻠك هي مﻜاسب الدّو الناﺗجة ﻋن ِ
في الشيولين.
أي ﺷيءٍ حسب إرادﺗﻪ .لذلك
هذﻩ الﻄاﻗة الﺘي ﺑﺤوْ زﺗﻪ ﻳُﻤﻜن أن ﺗسﺘﺤي َﻞ إلى ّ
وأي
أي ﺷيءٍ ﻳُﺮﻳد أن ﻳﺄ ُكـﻠﻪُ ّ
أي ﺷيءٍ ﻳﺮغبُ فيﻪّ ،
ﻳسﺘﻄيـ ُع البوذا أن ﻳﺤﺼُـ َﻞ ﻋﻠى ّ
ُ
أي ﺷيءٍ  ،ك ّﻞ هذا ناﺗج ﻋن ﺗﻌﻬّدﻩ ومﻤارسﺘﻪ،
ﺷيءٍ ﻳُﺮﻳد أن ﻳﻠﻬ َُو ﺑﻪ ،إنﻪ
ﻳﻤﺘﻠك ّ
وذلك هو مقا ُم ﺑوذﻳّـﺘﻪ ،ﺑدون ذلك ،لن ﻳُﻤﻜنﻪ النجاح في ال ّ
شيولين .في ذلك الﺤين،
صة) ،ولﻢ ﻳبقَ لﻪ اآلن إالّ ُ
ﻋـ ُ
الﺨاص (أو جنﺘﻪ الﺨا ّ
ّ
ش َﺮ ْي
ﻳُﻤﻜن أن نـُسﻤّيﻪ ﻋالﻤﻪ
القونق لﻜي ﻳﺼﻞ إلى الﻜﻤال وإلى الﻄﺮﻳق .ورغﻢ أنﻪ لﻢ ﻳﻌُد لدﻳﻪ سوى ُ
ﻋ ُ
ش َﺮ ْي
طاﻗﺘﻪّ ،
فإن جسﻤﻪ لﻢ ﻳﻌُد ُمقﻔالً .وإمّا أنﻪ ال ﻳﺤﺘﻔظ ﺑجسﻤﻪ (ال ﻳﺄﺧذﻩ مﻌﻪ) ،أو أنﻪ
ﻳﺄﺧذﻩ مﻌﻪ ولﻜنﻪ ﻳﻜون ﻗد ﺗﺤوّ ل إلى مادّ ٍة طاﻗيّة ُ
ﻋـﻠيا ؛ في ذلك الﺤين ،ﻳُﻤﻜنﻪ أن
ُظﻬﺮ ﻗدراﺗﻪ اإللﻬيّة ،وﻗوّ ﺗﻪ سﺘﻜون جبّارة وليس لﻬا مﺜيﻞ .ﺑينﻤا أثناء ﺗﻌﻬّدﻩ
ﻳ َ
ومﻤارسﺘﻪ وسط الناس الﻌادﻳّين ،كان جسﻤﻪ ﻋﻤو ًما ُمـﻐﻠقـًا ولﻢ ﺗ ُﻜن لدﻳﻪ مﺜﻞ ﺗﻠك

ّ
القدُرات الﻜبيﺮة ،مﻬﻤا ﻳ ُﻜن ُ
ولﻜن ك ّﻞ ﺷيءٍ سيﻜون
ﻋﻠوّ طاﻗﺘﻪ فقد كان مﺤدودًا ؛
ُمﺨﺘﻠﻔـًا اآلن.

الﻤﺤاضﺮة الﺨامسة
الﺮسﻢ البياني لﻠﻔالون
ّ
إن "الﻔالون" (ﻋجﻠة ال ّ
شﺮع) هو رمز مدرسﺘنا "الﻔالون دافا"Falun DaFa ،
شﺮع اﻷكبﺮ لﻌجﻠة ال ّ
(ال ّ
شﺮع) .الناس الﻤُزوّ دون ﺑقدرات القونق ،ﻳسﺘﻄيﻌون رؤﻳة
هذا الﻔالون وهو في حالة دوران .ونﻔس ال ّ
الﺮموز ال ّ
ﺼﻐيﺮة
شيء ﺑالنسبة لﻬذﻩ ّ
لﻠﻔالون ،هي في حالة دوران .نﺤن نقوم ﺑالﻤﻤارسة وفقـًا لﻄبـع الﻜون :الﺤ ّ
ق،
الﺮحﻤة ،ال ّ
ﺼبﺮ الذي ﻳقود ﺗﻌﻬّدنا ومﻤارسﺘنا ،ووفقـًا لقوانين ﺗﻄوّ ر الﻜون ،ولﻬذا
ّ
فإن القونق الذي نـُﻤارسﻪ هو حقـّا ﻋظيﻢ .ﺑﻤﻌنى آﺧﺮ ّ
ّ
البياني
الﺮسﻢ
فإن هذا ّ
ّ
لﻠﻔالون ُهو ﺑﻤﺜاﺑة صور ٍة ُمﺼﻐـ ّﺮ ٍة لﻠﻜونّ .
إن مدرسة ﺑوذا ﺗدﻋو الﻜون "ﻋالﻢ
الﺮئيسيّة اﻷرﺑـع وأرﺑـع اﺗـّجاهات ُمجانبة
االﺗـّجاهات الﻌشﺮ" :هناك االﺗـّجاهات ّ
لﻬا ،هذﻩ إذن ثﻤانية ،وهناك البﻌض ﻳﻀ ُع في االﻋﺘبار وُ جود ﻋﻤود ﻗونق من فوق
نﺼ ُﻞ إلى نظﺮﻳّة الﻌالﻢ ذي االﺗـّجاهات الﻌشﺮ
وﻋﻤود ﻗونق من أسﻔﻞ ،وﺑاحﺘساﺑﻬﻤا ِ
الذي ﻳُﻤﺜـﻞ الﻜون ،إنﻪ ﻳُﻤﺜـﻞ ﺑالنسبة لﻤدرسة ﺑوذا ﺧـُالصة الﻜون.
ﺑدون ّ
مجﺮﺗنا نﺤ ُن درب
مجﺮات ال ﺗـُﺤﺼى في هذا الﻜون ﺑﻤا فيﻬا
ﺷك  ،هناك
ّ
ّ
الﻤجﺮات الﺘي ﺗـُﻜوّ نﻪ هي أﻳ ً
ﻀا في حﺮكة،
الﻠبانة .ك ّﻞ الﻜون في حﺮك ٍة دائﻤةٍ ،ك ّﻞ
ّ
لﻬذا السّبب ّ
والﺮموز ال ّ
الﺮسﻢ
فإن رموز"الﺘاﻳيشي"Taiji ،
ﺼﻐيﺮة في هذا ّ
ّ
ور أﻳ ً
والﺮمز الﻜبيﺮ الﻤوجود في الوسط ﻳدو ُر
ﻀا ،ك ّﻞ الﻔالون ﻳدور
ّ
البياني ﺗدُ ُ
ّ
ﻀا .ﺑﻤﻌنى أو ﺑآﺧﺮ ،هذا اﻷﺧيﺮ ﻳﺮ ُم ُ
هو أﻳ ً
مجﺮﺗنا درب الﻠبانة ؛ وفي نﻔس
ـز إلى
ّ
الوﻗت طﺮﻳقﺘنا ﺗنﺘﻤي إلى مدرسة ﺑوذا ،لذلك ّ
فإن ﻋالمة مدرسة ﺑوذا موضوﻋة في
الظاهﺮي .ك ّﻞ الﻤوادّ ﻋﻠى اﺧﺘالفﻬا وﺗنوّ ﻋﻬا لﻬا أﺷﻜال
الوسط ،هذا ما ﻳﺘﻌﻠـّق ﺑشﻜﻠﻪ
ّ
وُ جود في ﻋوالﻢ أﺧﺮى ،وهناك ﺗﻜون مسارات ﺗﻄوّ رها وأﺷﻜال وجودها مﺘنوّ ﻋة
جدّا وﻋﻠى غاﻳ ٍة من الﺘﻌقيد .هذﻩ الﺼورة الﺘي ﺗـُﻤﺜﻞ الﻔالون هي ال ّ
ﺼورة ال ُﻤﺼﻐـّﺮة
لﻠﻜون ،وفي ك ّﻞ الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى أﻳ ً
ﻀا لﻪُ أﺷﻜال وُ جودﻩ الﺨا ّ
صة ﺑﻪ ومسارات ﺗﻄوّ رﻩ
وﺗﺤوّ لﻪ ،لﻬذا أﻗو ُل أنﻪُ ﻋال ٌﻢ ﺑﺄسﺮ ِﻩ.
ّ
ﻳﻤﺘص آليّا الﻄاﻗة ال ُﻤنبﻌﺜة من الﻜون أثناء د ََورانﻪ في اﺗـّجاﻩ
ﻳسﺘﻄيـ ُع الﻔالون أن
ﻋقارب السّاﻋة ،وأن ﻳبﻌث الﻄاﻗة أثناء د ََورانﻪ في االﺗـّجاﻩ ال ُﻤﻌاكسّ .
إن د ََورانﻪ
نﺤو الدّاﺧﻞ (في اﺗـّجاﻩ ﻋقارب السّاﻋة) ﻳﺤﻤ ُﻞ مﻌﻪ ﺧالص الذات لﻠ ُﻤﻤارس،ود ََورانﻪ
نﺤو الﺨارج (في االﺗـّجاﻩ ال ُﻤﻌاكس) ﻳﺤﻤ ُﻞ مﻌﻪ الﺨالص لآلﺧﺮﻳن ،وهذﻩ هي
الﺨا ّ
صية ال ُﻤﻤيّزة لﻄﺮﻳقﺘـنا .البﻌض ﻳﺘساءلون":نﺤن ننﺘﻤي إلى مدرسة ﺑوذا ،لﻤاذا
إذن ﻳُوجدُ الﺘاﻳيشي ؟ أال ﻳنﺘﻤي هذا اﻷﺧيﺮ إلى الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ؟"ذلك ّ
أن القونق
الذي نـُﻤارسﻪ ﻋظي ٌﻢ حقـّا ،إنﻪ ﺑﻤﺜاﺑة الﻤﻤارسة ﻋﻠى نﻄاق ك ّﻞ الﻜون .ﺗﺄمّﻠوا إذن،

في هذا الﻜون ﺗـُوجدُ مدرسﺘان ُكبﺮﻳان :مدرسة ﺑوذا ومدرسة الدّاوُ و .ال نسﺘﻄيـ ُع
أن نـُؤلـّف كونـًا ﺗامّا إذا أﻗﺼينا إحدا ُهﻤا ،في هذﻩ الﺤالة ال ﻳﻤﻜننا القول ﺑوُ جود كون
كامﻞ .لذلك ﺗـُوجدُ ﻋندنا ﻋناصﺮ من الﻤدرسة الﻄاوﻳّة .البﻌض اآلﺧﺮ ﻳقولون":في
هذﻩ الﺤالة ،ال ﺗـُوجدُ فقط الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﺑﻞ أﻳ ً
ﻀا الﻤسيﺤيّة ،الﻜونﻔوﺷيوسيّة
ﺼدد دﻋوني أﻗﻞ لﻜﻢ ّ
والدّﻳانات اﻷﺧﺮى...الخ" في هذا ال ّ
أن الﻜونﻔوﺷيوسيّة في
الﻜﺜيﺮ من
أﻋﻠى درجات مﻤارسﺘﻬا ﺗﻌودُ في الواﻗع إلى الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ،ﺑينﻤا
ُ
الدّﻳانات الﻐﺮﺑيّة في أﻋﻠى درجات مﻤارسﺘﻬا ﺗﻌودُ في الواﻗع إلى مدرسة ﺑوذا ،أي
أنـّﻬا ﺗنﺘﻤي إلى نظام مدرسة ﺑوذا .في الﺤقيقة ال ﻳُوجدُ سوى هذﻳن النـّـظامين
بﺮﻳَـيْن.
ال ُﻜ َ
َ
رمز ْي ﺗاﻳيشي اثنين أحﻤﺮﻳن من فوق
البياني لﻠـﺘاﻳيشي،
الﺮسﻢ
لﻤاذا نجدُ في ّ
ّ
وأزرﻗين من أسﻔﻞ وأﺧﺮ َﻳـيْن أحﻤﺮﻳن من فوق وأسودﻳن من أسﻔﻞ ؟ حسب
الﻤﻌارف الﻌامّة ،ﻳﺘﻜوّ ن الـﺘاﻳيشي من مادّﺗين :واحدة ﺑيﻀاء واﻷﺧﺮى سوداء وهﻤا
ُﻌﺘبﺮ مﻌﺮفة سﻄﺤيّة جدّا ،ﻷنﻪ في ُمﺨﺘﻠف الﻌوالﻢ
ﺗشي اليين وﺗشي اليانق .هذا ﻳ ُ
لﻬﻤا أﺷﻜال وجودهﻤا الﺨا ّ
صة ﺑﻬذﻩ الﻌوالﻢ .في أﻋﻠى ُمسﺘوى ﻋﻠى اإلطالق،
ألوانﻬﻤا هي نﻔسُﻬا ال ُﻤـﺘﻤﺜـّـﻠة ﻋندنا .ورمز الدّاوو الذي نﺘﺤدّث ﻋنﻪ في ال ُﻤﻌﺘاد،
ﻳﻜون ﻗس ُﻤﻪُ
السﻔﻠي أسودًا .فﻠنذ ُكﺮْ مﺜاالً ِلنـُو ّ
ضح
الﻌﻠوي أحﻤﺮ الﻠـّون وﻗسﻤﻪ
ّ
ّ
الﻤسﺄلة :البﻌض منـّا مﻤّن ﻋينﻪ الﺜالﺜة مﻔﺘوحة ،ﻳُالحظ ّ
أن ما ﻳﺮاﻩُ ﺑﻌينﻪ أحﻤﺮ
الﻠـّون ﻳُﺮى في ﻋالﻢ آﺧﺮ ﺑﻔارق ُمسﺘوى واح ٍد ال غيﺮ أﺧﻀـﺮ الﻠـّون .أمّا الﻠـ ّ ّّون
الذهبي فـيُﺮى هناك ﺑنﻔسجيّـا .ﻳُوجدُ هذا الﺘــّـقاﺑﻞ في اﻷلوان ،أي ّ
ّـﺮ
أن اﻷلوان ﺗﺘﻐي ُ
ّ
ﺑﺘﻐيّـﺮ الﻌوالﻢّ .
والزرق في اﻷسﻔﻞ ﺗندر ُ
ج ضﻤن
إن الﺘاﻳيشي ال ُﺤﻤْ ﺮ في اﻷﻋﻠى
مدرسة "الﻄﺮﻳـق الﻄـاوﻳّـة اﻷصـﻠيّـة ال ُﻜـبﺮى" (سيـان ﺗيـان دا داوُ وxian tian ،
ﻀ ّﻢ أﻳ ً
 )da daoالﺘي ﺗ ُ
ﻀا طﺮﻳقة "البوّ اﺑة الﺨا ّ
صـة" فـي الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة
ﺼـﻐيﺮة ال ُﻤ ّ
(ﺗشـي مـان ﺷيوليـن فامـان)ّ .
اﻷرﺑﻌة ال ّ
وزﻋة ﻋﻠى
الﺮموز
إن ّ
مﺼدرها الﻤدرسة البوذﻳّة ونﻔس ال ّ
شـيء ﺑالنسبة
االﺗـّجاهات اﻷرﺑـﻌة الﺮئيسـيّة
ُ
لﻠـﺮمز اﻷوسط ،كﻠـّﻬا ﻗادمـة من الﻤدرسـة البوذﻳّـة .أمّـا ألوان هـذا الﻔالون
ّ
ﺷـﻌـارا لﻤدرسﺘـنا الﻔالون دافـا.
فـﻬي ُمشﻌّـة نسبيّـا لذلك نـﺘـّـﺨذﻩ
ً
ﻀﺮورة ﺑﻬذا الﻠـّونّ .
إن الﻔالون الذي نﺮاﻩُ ﻋن طﺮﻳق الﺘيانﻤو ليس ﺑال ّ
ّ
إن لونﻪُ ﻳ ُ
ُﻤﻜن
ّ
ولﻜن ﺷﻜﻠﻪُ ال ﻳﺘﻐيّﺮ .أثناء دوران الﻔالون الذي وضﻌﺘـُﻪُ في منﻄقة أسﻔﻞ
أن ﻳﺘﻐيّﺮ
أحﻤﺮا أو ﺑنﻔسجيّا
ﺗﺮونﻪُ ﻋبﺮ الﺘيانﻤو ُرﺑّﻤا
ً
البﻄن في جسﻢ ك ّﻞ واحد منﻜﻢ ،سوف َ
أﺧﻀﺮا أو ﺑدون لون .ﺑالﻔﻌﻞ ،سيﺘﻐي ُّﺮ ُ
أحﻤﺮا وﺗارة ً
لون ﺧﻠﻔيّﺘﻪ وﻳﻜو ُن ﺗارة ً
أو
ً
ً
أﺧﻀﺮا أو أزرﻗــًا أو نيﻠيّا أو ﺑنﻔسجيّا ،لذلك ﻳُﻤﻜن
أصﻔﺮا أو
ﺑﺮﺗقاليّا وﺗارة ً أﺧﺮى
ً
ً
الﺮموز والﺘاﻳيشي فإنﻬا لن
أن ﺗـُشاهدوﻩُ ﺑ ُﻤﺨﺘﻠف اﻷلوان ،أمّا ألوان وأﺷﻜال ّ
ﺗﺘﻐيّﺮ .لقد رأﻳنا ّ
الﺨﻠﻔي جﻤيﻞ و ُمشﺮق لذلك وﻗع اﺧﺘيارنا ﻋﻠيﻪ .أولئك
أن هذا الﻠون
ّ

الﻤُـزوّ دون ﺑقدرات ﻗونق ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳﺘج ُ
اﻷرضي وﻳَ َﺮوْ ا أﺷياء
اوزوا هذا الﻌالﻢ
ّ
أﺧﺮى كﺜيﺮة.
البﻌض ال َح َ
ـﺮنا ﺑشﻌار"هﺘﻠﺮ" .وأنا أﻗو ُل لﻜﻢ ّ
ظ ّ
أن هذﻩ الﻌالمة
أن هذا ّ
الﺮمز ﻳُذ ّك ُ
أي داللة طبقيّة .البﻌضُ ﻳقولُ" :لو ّ
أن هذﻩ الﻔﺮوع كانت ُموجّﻬة
في ذاﺗﻬا ال ﺗﺤﻤ ُﻞ ّ
إلى الناحية اﻷﺧﺮى لﻜان ُهو ﺷﻌار هﺘﻠﺮ ﺗﻤا ًما" .الﻤسﺄلة ال ﺗﻜ ُﻤن هناك ﺑﻤا ّ
أن هذا
ﻳدور في االﺗـّجاهين .الﻤسﺄلة ﺗﻜ ُﻤن في ّ
أن هذﻩ الﻌالمة مﻌﺮوفة في ال ُﻤجﺘﻤع
الﺮمز
ّ
ُ
اإلنساني منذ ألﻔين وﺧﻤسﻤائة سنة ،منذ ﻋﻬد ساكياموني ؛ ﺑينﻤا هﺘﻠﺮ والﺤﺮب
ّ
الﻌالﻤيّة الﺜانية ال ﻳﺮج ُع ﻋﻬدُهﻤا سوى إلى ﺑﻌض الﻌقود من السّـنين ،في الﺤقيقة
شﻌار وﺗقﻠيدﻩ ،ﻳبقى ّ
ّ
إن هﺘﻠﺮ هو الذي ﻗام ﺑسﺮﻗة ال ّ
أن ﺷﻌارنا وﺷﻌارﻩ ﻳﺨﺘﻠﻔان
لقﻄﺮي وحدّ أحد
فشﻌارﻩُ أسود الﻠون ث ّﻢ إنﻪُ ﻳُﻤﺜﻠﻪُ ُمـنﺘﺼبًا ﻋﻤودﻳّا ﻋﻠى ﺧﻄﻪ ا
ُ
ّ
فﺮو ِﻋ ِﻪ ُمسدّدٌ نﺤو اﻷﻋﻠى .فﻠنﺘوﻗف ﻋند هذا الﺤدّ ﺑﺨـُﺼوص الﻔالون ِﻋﻠ ًﻤا وأننا لﻢ
ُ
نﺘﻄﺮق في حدﻳﺜنا سوى إلى ﺷﻜﻠﻪ الظاهﺮي.
ّ
ّ
ولﻜن هذا ال
وﺑﺮ َكةٍ،
كيف ﺗﺮى البوذﻳّة ّ
الﺮمز ؟ البﻌضُ ﻳقو ُل أنـّﻪُ ﻋالمة ﻳُﻤن َ
ﻳﻌدُو أن ﻳﻜون وجﻬة نظﺮ أناس ﻋادﻳّين .هاأنذا أﻗو ُل ل ُﻜﻢّ ،
ُهو داللة
الﺮمز
إن ّ
الﺮمز إالّ من َﺑـﻠغ درجة ﺑوذا .في الﻌادة ال ﻳﻤ ِﻠ ُﻜﻪُ مﺜالً
ﻋﻠى مﺮﺗبة ﺑوذا .ال ﻳﻤ ِﻠ ُك هذا ّ
البودهيساﺗﻔا واﻷرهات ولﻜن هذا ال ﻳﻤن ُع ّ
أن ﺑودهيساﺗﻔا ِﻋظا ًما مﺜﻞ البودهيساﺗﻔا
الحظ ّ
أن ه ُؤالء البودهيساﺗﻔا ال ِﻜبار ﻳﻔوﻗون
اﻷرﺑﻌة ال ِﻜبار ﻳﻤﻠﻜونﻪ .نﺤ ُن نـُُّ ِ
ﺑدرجات كﺜيﺮة درجة البوذا الﻌادﻳّين ،ﺑﻞ إنـّﻬﻢ ﻳﻔوﻗون حﺘى درجة الﺘاﺗﻬاﻗاﺗاّ .
إن
ُ
ﺼ َﺮ لﻬُﻢّ .
ُ
ﺗجاوزوا ُمسﺘوى الﺘاﺗﻬاﻗاﺗا ال ح ْ
ﻳﻤﻠك سوى
إن الﺘاﺗﻬاﻗاﺗا ال
البوذا الذﻳن
ﻳﺘﻜاثﺮ .ﻋندما
الﺮمز
واحدًا ،وﻋندما
رمز
ﻳﺘجاو ُز ُمسﺘوى الﺘاﺗﻬاﻗاﺗا ،ذلك ّ
ِ
ُ
َ
ﻳﺘجاوُ ُزﻩُ ﺑدرج ٍة ﻳُﺼ ِب ُح هناك رمز اثنان ،وﻋندما ﻳﺘجاوُ ُزﻩُ ﺑدرجة أﺧﺮى ﻳُﺼ ِب ُح
هناك ثالثة ،أرﺑﻌة ،ﺧﻤسة ...وُ صُوالً إلى ﻋد ٍد ﻳُﻤﻜ ُن أن ﻳُﻐﻄي كامﻞ الجسﻢ .فﻬذﻩ
والﺮكبﺘين ،وإن لﻢ ﺗﺘﻤ ّﻜن هذﻩ
الﺮأس ،في الﻜﺘﻔين
ّ
الﺮموز ﻳُﻤﻜن أن ﺗظﻬﺮ في ّ
ّ
راحﺘي اليدﻳْن ،ﺗﺤت اﻷصاﺑـع ،ﻋﻠى
اﻷمﻜنة من احﺘوائِﻬا ُكﻠـّﻬا ،فإنﻬا ﺗظ َﻬ ُﺮ ﻋﻠى
ْ
أكـُفّ القدمين وأسﻔﻞ أصاﺑـع القدمين .وﺗبَﻌًا لالرﺗقاء ال ُﻤـﺘواصﻞ في الﻤﺮﺗبة ،ال
ﻳ ُﻜفّ رمز ﻋن الﺘزاﻳُد .وهﻜذا ﺗـُﻤﺜﻞ ُرموز ﻋالمة مﺮﺗبة ﺑوذا ،كﻠـّﻤا كانت هذﻩ
الﻤﺮﺗبة ُمﺮﺗﻔﻌة ،كﻠـّﻤا كان ﻳﻤ ِﻠ ُك ُرموز .

طﺮﻳقة البواﺑة الﺨاصة "ﺗشي مان ﻗونق فاQi men gong ،
"Fa
ﺑاإلضافة إلى طﺮﻳقة مدرسة ﺑوذا ومدرسة الداوُ و ،ﺗوجدُ أﻳ ً
ﻀا طﺮﻳقة البوّ اﺑة
صة (ﺗشي مان ﻗونق فا) والﺘي ﺗـُسﻤّى أﻳ ً
ﻀا ﺷيولين البوّ اﺑة الﺨا ّ
الﺨا ّ
صة (ﺗشي
مان ﺷيولين .)Qi men xiulian،ﺑ ُﺨﺼوص طﺮق ال ّ
شيولين ،هناك لدى الناس

يني القدﻳﻢ وإلى ﻳومنا هذا :وهو ّ
الﻌادﻳّين رأي ﻗائﻢ الذات منذ الﻌﻬد ال ّ
أن طﺮق
ﺼ ّ
مدرسﺘي ﺑوذا والدّاوو هي طﺮق ﺷيولين أورﺗودوكسيّة (مسﺘقيﻤة وصارمة) وهي
ﺗـُدﻋى أﻳ ً
ﻀا ﺷيولين الﻄﺮق القوﻳﻤة .طﺮﻳقة البوّ اﺑة الﺨا ّ
نشﺮها
صة هذﻩ لﻢ ﻳﺘ ّﻢ أﺑدًا ُ
وسط الﻌامّة وﻗﻠة ﻗﻠيﻠة من الناس ﻳﻌﻠﻤون ﺑوُ جودها ،وال نجدُ ذكﺮها سوى في اآلثار
الﻔنـّية واﻷدﺑيّة.
ّ
وهﻞ ﺗوجد طﺮﻳقة البوّ اﺑة الﺨا ّ
ﺷك .أثناء ﺗﻌﻬّدي
صة في أﻳّامنا هذﻩ ؟ ﺑدون
ُ
ومﻤارسﺘي ،وﺧا ّ
الﺘقيت ﺑﺜالثة ُمﻌﻠﻤين كبار من طﺮﻳقة
صة ً في السّـنين اﻷﺧيﺮة،
البوّ اﺑة الﺨا ّ
ﺘﻔﺮدة فﻌال وجيّدة جدّا.
صة ،وﻗد ﺑﻠـّﻐوني ﺧـُالصة طﺮﻳقﺘﻬﻢ ،والﺘي هي ُم ّ
صة جدّاّ ،
نظﺮا إلى ّ
فإن نﺘيجة الﻤﻤارسة ﺗبدُو غﺮﻳبة نو ً
أن طﺮﻳقة ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺧا ّ
ﻋا
ولﻜن ً
مّا وال ﺗـُدركـُﻬا أفﻬام أغﻠب الناس .ث ّﻢ إنﻬﻢ ﻳُﻌﻠنون ما ﻳﻠي" :ال ﺑوذا وال داوُ و"
وحي أن ﻳُﺼبح
(فاي فو فاي داوو ،)Fei Fo fei Dao ،ليس هدف الﻌﻤﻞ ّ
الﺮ ّ
الﻤﺮ ُء ﺑوذا وال أن ﻳﻠﺘﺤق ﺑﻄﺮﻳق الدّاوو .ﻋندما ﻋﺮف الناس أنﻬﻢ ال ﻳﺘﻌﻬّدون ﺑوذا
وال الدّاوو ،نﻌﺘوا طﺮﻳقﺘﻬﻢ ﺑـ":البوّ اﺑة الجانبيّة" أو "طﺮﻳق ﻳسارﻳّة" (ﺑانقﻤان
ﺗسوو داوو .)Pangmen zuodao ،أمّا هﻢ فـيُسﻤّون طﺮﻳقﺘﻬﻢ "الﻄﺮﻳقة
الﺨا ّ
صة" .في الﺤقيقة ﺗسﻤية "ﺑانقﻤان ﺗسو داوو" ﺗﻜﺘسي صبﻐة انﺘقاص ولﻜنـّﻬا
الﺤﺮفي
ليست سﻠبيّة ،إذ ال نﻌني هـُـنا أنـّﻬا طﺮﻳق ﺷيﻄانيّة ،هذا أكيد .حﺘى ﺑالﻤﻌنى
ّ
ُﻌﺘبﺮ طﺮﻳق ﺑوذا
لﻠﻜﻠﻤة ال ﺷيء ﻳدُ ّل ﻋﻠى كونﻬا طﺮﻳقـًا ﺷيﻄانيّة ً .منذ القـِدَم ،ﻳ ُ
والدّاوو ﺗﻌ ّﻬدًا ومﻤارسة ً في الﻄﺮﻳق ال ُﻤسﺘقيﻢ ،ﺑينﻤا ذلك النوع من الﻄﺮق الﺘي
ﻳجﻬﻠـُﻬا الجﻤيـع ﺗـُدﻋى "ﺑانقﻤان" (ﺑوّ اﺑة جانبيّة) أي أنﻬا ﺗـُﻤﺜـ ّـﻞ ﺑاﺑًا جانبيّا
وليست مدرسة ﺷﺮع أورﺗودوكسيّة .وما مﻌنى "ﺗسوو داوو" (طﺮﻳق ﻳسارﻳّة) ؟
"ﻳساري" في الﻠﻐة ال ّ
ﺼينيّة القدﻳﻤة
ﻳسارﻳّة هنا ﺑﻤﻌنى ُمـﻠﺘوﻳة  :طﺮﻳق ُمـﻠﺘوﻳة.
ّ
ﺗﻌني غالبًا ُ :مﻠﺘويُ ،مﺘﻌﺜـّﺮ .هذا هو ﺗﻔسيﺮ"ﺑوّ اﺑة جانبيّة" و"طﺮﻳق ﻳسارﻳّة".
شيﻄانيّة ؟ ّ
ﻷن لﻬا أﻳ ً
ولﻤاذا ليست هي ﺑالﻄﺮﻳق ال ّ
ﻀا ﺷﺮوطﻬا ال ّ
ﺼارمة ﺑﺨﺼوص
السين سينغ ؛ والﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة في ِرحاﺑﻬا ﻳﺘﻤّان هﻤا أﻳ ً
ﻀا ِوفق صﻔات الﻜون،
إنـّﻬا ال ﺗﺨﺮ ُ
سﻪُ ،وهي ال ﺗقودُ إلى ارﺗﻜاب أﻋﻤال سيّئة،
ق طبيﻌة هذا الﻜون وال نا ُمو َ
اﻋﺘبارها طﺮﻳقـ ًا ﺷيﻄانيّة  .ﺑالﻔﻌﻞ ،ليست طبيﻌة كوننا هي الﺘي ﺗﻤﺘـﺜـ ِ ُﻞ
لذلك ال ﻳجبُ
ُ
لﻄﺮق ﺷيولين ﺑوذا والدّاوو ﺑﻞ طﺮق ﺷيولين ﺑوذا والدّاوو هي الﺘي ﺗﻤﺘـﺜـ ِ ُﻞ لﻠﻄبيﻌة
سدُ ال ّ
شﺮع الﺤ ّ
الﺨا ّ
صة لﻠﻜون وهﻜذا هي ﺗـُج ّ
ق .إن كان ﺷيولين طﺮﻳقة البوّ اﺑة
صة ﻳﺘـّـﻔق في طبﻌﻪ مع طبـع الﻜون ،ال ﻳنبﻐي إلﺤاﻗﻪُ ﺑالﻤﻤارسة ال ّ
الﺨا ّ
شيﻄانيّة .هو
حقّ .
أﻳ ً
ﻀا ﺷﺮ ٌ
ع ّ
ﻷن الﻄبيﻌة الﺨا ّ
صة ﺑالﻜون هي الﻤقياس والﻤﺮجع لﺘﺤدﻳد ما هو
الﺨيﺮ وما هو ال ّ
شﺮ ،ما هو الجيّد وماهو الس ّّيء .حينﻤا ﺗـُﻤﻠي هذﻩ الﻄﺮﻳقة ﺗﻌﻬّدها
ﺼﺤيـح .ﻳبقى ّ
ﺗسيﺮ ﻋﻠى الﻤنﻬج ال ّ
أن
ومﻤارسﺘﻬا حسب طبيﻌة الﻜون ،فﻬي
ُ
صياﺗﻬا ﺗﺨﺘﻠفُ ﻋن ُ
ﺷﺮوط وﺧا ّ
ﺷﺮوطﻬا وﺧا ّ
صيات مدارس ﺑوذا والدّاوو .إنﻬا ال
ﺗﺘولـ ّى ﺗﻠقين ﺗﻌاليﻤﻬا لﻠ ُﻤﺮﻳدﻳن ﻋﻠى نﻄاق واسع ،ﺑﻞ فقط لﻌد ٍد صﻐيﺮ من الناس.
كبيﺮا من ال ُﻤﺮﻳدﻳن ،ولﻜنﻬا ﺗـُﻠقـ ّ ُن واحدًا فقط من
ﺑينﻤا مدرسة الدّاوو ﺗﺘـّـﺨذ ﻋددًا
ً

ﺑينﻬﻢ الﻤﻌﺮفة الﺤقيقيّة .أمّا مدرسة ﺑوذا فﺘﺘﻜﻠ ُﻢ ﻋن ﺗﺨﻠيص جﻤيـع كائنات الﻜون،
إذن من لﻪُ القدرة ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ْ
فﻠــيَﻔـْﻌ ْﻞ.
ّ
ُ
إن طﺮﻳقة البوّ اﺑة الﺨا ّ
ﺨﺘارا ﻋبﺮ
صة الﻳﺘ ّﻢ ﺗﻠقينـُﻬا أﺑدًا ﻷكﺜﺮ من فﺮ ٍد واح ٍد
ﻳﻜون ُم ً
ـﺮ الناس الﻌادﻳّون ما ﻳﺘﻌﻠـ ّ ُ
ق
فﺘﺮ ٍة زمنيّ ٍة طوﻳﻠ ٍة جدّا ،لذلك ،ﻋﻠى ّ
مﺮ الﻌﺼور ،لﻢ َﻳ َ
الحظت ّ
ُ
أن ﻋددًا ﻗﻠيالً من
ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة .ﺑالﻄبع أثناء موجة الﺘشيﻜونق ال ُﻜبﺮى،
أفﺮاد هذﻩ الﻤدرسة غادروا ﺧﻠواﺗِﻬﻢ لين ُ
ﻀي ﺑﻌض الوﻗت
شﺮوا طﺮﻗﻬﻢ .ولﻜن إثﺮ ُم ّ
ﻋﻠى هذا النـّشﺮ ﺑين الﻌامّة ،اصﻄد ُموا ﺑوضﻌيّة ُمسﺘﺤيﻠةّ ،
ﻷن ُمﻌﻠـّﻤﻬﻢ ال ﻳسﻤ ُح
لﻬﻢ ﺑﺘاﺗـًا ﺑالﻜشف ﻋن ﺑﻌض اﻷﺷياء .إن ُكنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون نشﺮ طﺮﻳق ٍة مّا ﺑين الﻌامّة،
فإنﻜﻢ لن ﺗسﺘﻄيﻌُوا الﺘﻤييز ﺑين الﺘالميذ ؛ ّ
إن الناس الذﻳن ﻳﺄﺗون لﻠﺘـّﻌﻠـّﻢ نجدُ طبيﻌة
أﺧالﻗﻬﻢ ونﻔوسﻬﻢ ﺗق ُع ﻋﻠى ُمسﺘوﻳات ُمﺨﺘﻠﻔة ك ّﻞ االﺧﺘالف .إنﻜﻢ ﺑإزاء ناس من
أصناف ُمﺨﺘﻠﻔةٍ ،وﺑإزاء مﻔاهيﻢ مُﺘنوّ ﻋة أﺷدّ الﺘـّنوّ ع لذلك ال ﺗسﺘﻄيﻌون اﺧﺘيار
ٍ
ال ُﻤﺮﻳدﻳن .لذلك ّ
فإن نشﺮ طﺮﻳقة البوّ اﺑة الﺨا ّ
صة ُمسﺘﺤيﻞ ،إنﻪ ﻳﻌني ال ُﻤجازفة ﺑﻌدّة
أﺷياءّ ،
ّ
ﺧاص جدّا.
ﻷن ما ﺗـُﻔﻀي إليﻪ
البﻌض ﻳﺘساءلُ" :إن كانت مدرسة ﺑوذا ﺗﻬدِفُ لبﻠوغ مﺮﺗبة ﺑوذا ،والﻤدرسة
الﻄاوﻳّة ﺗﻬدِفُ لﺘﻜوﻳن "اإلنسان الﺤ ّ
ق" ،إذن ماذا ﻳُﻤﻜن لﺘﻠﻤيذ طﺮﻳقة البوّ اﺑة
صة أن ﻳبﻠـُﻐﻪُ ﻋبﺮ ال ّ
الﺨا ّ
سيﺼيﺮ "سﻤاوﻳّا ﺧالدًا ح ُّﺮا" (سان
شيولين ؟"
ُ
سيان )San xian ،ال ﻳﻤ ِﻠ ُك ﻋال ًﻤا ُمﺤدّدًا في الﻜون .ال ُﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠ ُﻢ ّ
أن البوذا ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا
ساكياموني ﻳﻤ ِﻠ ُك ﻋالﻤﻪُ "السّووﺑو "Suopo ،والبوذا أميﺘاﺑﻬا ﻋالﻢ السّﻌادة
الﻜامﻠة ،والبوذا ﺑﻬاﻳشاﻳاﻗورو ﻋالﻢ الالّزورد ؛ ك ّﻞ من الﺘاﺗﻬاﻗاﺗا والبُوذا ال ِﻜبار لﻪ
ُ
ﻳﻌيش الﻜﺜيﺮ من ُمﺮﻳدﻳﻪ.
وحيث
مﻤﻠﻜﺘﻪ السّﻤاوﻳّة الﺘي أﺷﺮف ﺑنﻔسﻪ ﻋﻠى ﺗنظيﻤﻬا
ُ
ق من طﺮﻳقة البوّ اﺑة الﺨا ّ
ولﻜن من ﻳنبﺜ ُ
صة ال ﻳﻤ ِﻠ ُك ﻋال ًﻤا ُمﺤدّدًا ،هؤالء سيﻌيشون
كسﻤاوﻳّين ﺧالدﻳن أحﺮار و ُمﺘﺤقـّـقين هائﻤين.

مﻤارسة الﻄﺮﻳق الشيﻄانية
أناس
ماهي مﻤارسة الﻄﺮﻳق الشيﻄانيّة ؟ إنﻬا ﺗﻜﺘسي أﺷﻜاالً ﻋدﻳدة ً :هناك
ٌ
ﺼﺼون في مﻤارسة الﻄﺮﻳق الشيﻄانيّةّ ،
ﻷن هذﻩ اﻷﺧيﺮة هي أﻳ ً
ُمﺘﺨ ّ
ﻀا ﺗ ّﻢ ﺗﻠقينـُﻬا
وﺗناﻗﻠـُﻬا ﻋبﺮ ّ
الزمن .ولﻤاذا ﺗ ّﻢ ﺗﻠقينﻬا ؟ ّ
ﻷن البﻌض ﻳسﻌوْ ن وراء ال ّ
الﺮﺑح
شﻬﺮةّ ،
والﺜﺮوة وسط الناس الﻌادﻳّين ،وهذا ما ﻳﻬدفون إليﻪ .من ال ُﻤؤ ّكد ّ
أن طبيﻌة نﻔوسﻬﻢ
وأﺧالﻗﻬﻢ غيﺮ ﻋالية ،وهﻢ ال ﻳسﺘﻄيﻌون إذن ﺗﺤﺼيﻞ القونق .ماذا ﺑإمﻜانﻬﻢ أن
ﻳُﺤ ّ
ﺼـﻠوا إذن ؟ الﻜارما .ﻋندما ﺗﺼبح كارما اإلنسان ثقيﻠة جدّا ،فﻬي ﺗسﺘﻄيـ ُع أن
ﻋا من الﻄاﻗة أﻳ ً
ﺗﻜوّ ن نو ً
سﺘوى وال ﻳُﻤﻜن ُمقارنﺘﻬﻢ
أي ُم
ﻀا .رغﻢ ذلك ليس لدﻳﻬﻢ ّ
ً
ﺑﻤﻤارس القونق ،ولﻜنﻬﻢ ﻳسﺘﻄيﻌون اكﺘساب نﻔو ٍذ ﻋﻠى الناس الﻌادﻳّين .ﻷن هذا
الشيء ﻳﺘﻤﺜﻞ أﻳ ً
ﻀا في طاﻗة ،ﻋندما ﺗﻜون كﺜافﺘﻬا كبيﺮة ،ﻳُﻤﻜنﻬا كذلك أن ﺗقوّ ي

ﻗدرات وﺧوارق القونق في جسﻢ اإلنسان ،نﻌﻢ ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻜون لﻬا هذا الﻤﻔﻌول ؛
الشﺮ ،ﻋندما
لذلك ﻳﺘناﻗـ ُﻞ البﻌض منذ القدﻳﻢ الﻤقولة الﺘالية" :ﻋندما أﻗوم ﺑﺄفﻌال
ّ
أﺗﻠﻔـّـظ ﺑشﺘائﻢ ،أسﺘﻄيـ ُع أن أنﻤّي القونق" .في الﺤقيقة ليس القونق هو الذي
ﻳنﻤو ،وإنﻤا كﺜافة الﻤادّة السّوداء هي الﺘي ﺗنﻤوّ ،
ﻷن ارﺗﻜاب السّيئات ما ﻳﺘولـّدُ ﻋنﻪ
هو الﻤادّة السّوداء – الﻜارما .وانﻄالﻗــًا من ذلك ،هذﻩ الﻜارما ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُد ّ
ﻋﻢ
ﻗدراﺗﻬﻢ ال ّ
ﺼﻐﺮى الﺘي ﻳﻤﻠﻜونﻬا منذ الوالدة ؛ وهﻜذا ﺗنﻤو ﻋندهﻢ ﻗدرات ﻗونق
صﻐيﺮة ،وليس ﺑإمﻜانﻬﻢ اسﺘﺨدا ُمﻬا لﻠقيام ﺑﺄﺷياء كبيﺮة .اﻷﺷﺨاص من هذا النوع
ﻳﻌﺘبﺮون ّ
أن ارﺗﻜاب اﻷفﻌال السّيئة من ﺷﺄنﻪ أن ﻳُـنﻤّي القونق ،هذا ما ﻳظنـّونﻪُ.
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳقولُ" :ﻋندما ﻳﺮﺗﻔ ُع الﻄﺮﻳق ﻗد ًما ،ﻳﺘجاوزﻩ ال ّ
شيﻄان ﺑقامةٍ" .ال ﻳﻌدو هذا
أن ﻳﻜون هﺮطقة ً ُمشاﻋة ً ﺑين الناس الﻌادﻳّينّ ،
إن ال ّ
شيﻄان ال ﻳسﺘﻄيـع أﺑدًا أن
ﻳﺘجاوز الﻄﺮﻳق .هذا ّ
ﻷن الﻜون الذي ﺗﻌﺮفﻪ اإلنسانيّة ليس غيﺮ كون صﻐيﺮ ضﻤن
حﺼﺮ لﻬا ،ونﺤ ُن ندﻋوﻩ ﺑبساط ٍة "الﻜون" .أثناء الﻌُﺼور الزمنيّة الﻜبيﺮة
أكوان ال
َ
وﺑﺼﻔة دورﻳّ ٍة ﺗﻌﺼفُ كارثة كونيّة ﺑﻜوننا هذا .هذﻩ الﻜارثة ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُدم َّﺮ ك ّﻞ ما
في الﻜون ،ﺑﻤا في ذلك الﻜواكب ،ك ّﻞ أﺷﻜال الﺤياة في الﻜون ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُدَم َّﺮّ .
إن
ﺗسيﺮ أﻳ ً
ﻀا وفق ﻗوانين .في الدّورة الزمنيّة الﺤاليّة وفي كوننا هذا،
حﺮكة الﻜون
ُ
سدَت ؛ الﻌدﻳد من
ليست اإلنسانيّة وحدها هي الﺘي ﺷذت ﻋن السّبيﻞ
السوي وف َ
ّ
أﺷﻜال الﺤياة اﻷﺧﺮى ﺷﻬدت هذﻩ الظاهﺮة :حاليّا لقد وﻗع انﻔجار ﻋظيﻢ في فﻀاء
ﻳﺮوْ ﻩُ ﺑﻌدُ ،ﻷنﻪ حﺘـّى وﺑاالﻋﺘﻤاد ﻋﻠى ّ
أدق
هذا الﻜون .الﻔﻠﻜيّون ال ﻳسﺘﻄيﻌون أن َ
َ
حدث منذ مائة وﺧﻤسين ألف
نﺮى سوى ما
منظار
فﻀائي ،ال نسﺘﻄيـ ُع اليوم أن َ
ّ
الﻜوني ،ﻋﻠينا أن
سن ٍة ضوئيّةٍ .فإن كنـّا نـُﺮﻳدُ مشاهدة الﺘﻐيّﺮات الﺤاليّة لﻠجسﻢ
ّ
ننﺘظﺮ مائة وﺧﻤسين ألف سنة ضوئيّة ،وهو زم ٌن طوﻳ ٌﻞ إلى أﺑﻌد حدّ.
مﺮة حدث فيﻬا هذا الﺘـﻐيّـﺮ ،ك ّﻞ أﺷﻜال
حاليّا ،ك ّﻞ الﻜون ﻳشﻬدُ ﺗﻐي ًّﺮا ﻋظي ًﻤا ؛ في ك ّﻞ ّ
مﺮة ،ما كان
الﺤياة في الﻜون ﺑﺄسﺮ ِﻩ ﺗﺘـ ّﻢ إﺑادﺗـُﻬا وإفناؤها ،إفناؤها ﺗﻤا ًما .في ك ّﻞ ّ
ّ
ب أن ﻳُﻔـَج َّﺮ وﻳُدَم َّﺮ ،أغﻠبيّة الﺤياﺗات
ﻳﺨﺘص ﺑﻪ الﻜون السّاﺑق وك ّﻞ ما كان ﻳﻀﻤّﻪ َو َج َ
ﺗـُـدَم ُّﺮ ﺑواسﻄة االنﻔجار .ورغﻢ ذلك ،ﺗبَي َّن في الﻤاضي ّ
أن هناك حياﺗات ﺑقيت رغﻢ
ك ّﻞ ﺷيءٍ  .ﻋندما ﻳ ِﺘ ّﻢ ﺗﻜوﻳن كون جدﻳ ٍد من ِﻗبﻞ ال ُﻤﺘﺤققين الﻜبار ذوي الدّرجات
ال ُﻤـﺘناهية في الﻌُﻠوّ  ،ﻳُوجد هناك رغﻢ ك ّﻞ ﺷيء ناجُون من االنﻔجار ﺑقوا ﻋﻠى ﻗيد
صياﺗﻬﻢ ومقاﻳيسﻬﻢ الﺨا ّ
الﺤياة .ال ُﻤﺘﺤققون الﻜبار ﻳﺼُوغون الﻜون وفق ﺧا ّ
صة ،مﻤّا
ﻳجﻌ ُﻞ من طبيﻌة الﻜون الجدﻳد ُمﺨﺘﻠﻔة ﻋن ساﺑقـﺘﻬا.
ﻳﺘﺼﺮفون في الﻜون حسب الﺨا ّ
صيات الﺘي
أولئك الذﻳن لﻢ ﻳﻬﻠﻜوا في االنﻔجار،
ّ
كانت ﺗـُوجد فيﻤا ﻗب ُﻞ و ُمـﺘـّبﻌين القوانين السّاﺑقة .ﺑينﻤا الﻜون الذي أنشِﺄ حدﻳﺜـًا
ﻳﺘﺼﺮفُ حسب ﺧا ّ
صياﺗﻪ الجدﻳدة وﻳسﺘجيبُ لألنظﻤة الﻜونيّة الجدﻳدة .وهذا ﻳنﺘـ ُ ُج
ّ
ﻋنﻪ ّ
أن من لﻢ ﻳﻤوﺗوا في االنﻔجار ﻳُﺼبﺤون ﺷياطين ﻳُﻌﻄـ ّـﻠون نظام هذا الﻜون.
ﻳﺘﺼﺮفون حسب ﺧا ّ
صيات الﻜون في الدّورة
ولﻜنﻬﻢ ليسوا سيّئين ﺑاﻷساس ،هﻢ فقط
ّ

الزمنيّة السّاﺑقةّ ،
إن هؤالء هﻢ الذﻳن نـُسﻤّيﻬﻢ "ﺷياطين السّﻤاء" .ولﻜنﻬﻢ ال
أي ﺧﻄﺮ ﻋﻠى الناس الﻌادﻳّين وال ﻳُـﻠﺤقون أﺑدًا ال ّ
ﻀﺮر ﺑاإلنسان ،هﻢ فقط
ﻳُش ّﻜـﻠون ّ
ﻳسيﺮون وفق ﻗواﻋدهﻢ وﻗوانينﻬﻢ الﺨا ّ
صة .في السّاﺑق ،لﻢ ﻳﻜن مسﻤوحًا لﻠناس
كبيﺮ من البوذا الذﻳن
الﻌادﻳّين أن ﻳﻄـّـ ِﻠﻌوا ﻋﻠى ك ّﻞ هذا ،ها أنذا أﻗو ُل لﻜﻢ :هناك ﻋدد ٌ
ّ
فإن هؤالء الشياطين السّﻤاوﻳّين
ﺗجاوزوا مﺮﺗبة ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا ،وﺑال ُﻤقارنة مﻌﻬﻢ
شيﺨوﺧة والﻤﺮض والﻤوت هي أﻳ ً
سبُ ﻋددهﻢ .ال ّ
ﻀا نو ٌ
ع
ضئيﻠون وال ﻳُﺤﺘـ َ َ
منالشياطين ،ولﻜنﻬا موجودة لﺘـُﺤافظ ﻋﻠى طبيﻌة الﻜون.
ﺗﺘﺤدّث البوذﻳّة ﻋن سامسارا الدّروب السﺘـّـة ،وﺗذكﺮ مسﺄلة درب
مﺨﺘﻠف ولﻜنﻬﻢ ال
ﺗﻌيش في ﺑُﻌ ٍد
"اآلﺷورا ،"Asuras ،في الواﻗع هﻢ كائنات
ٍ
ُ
سﻔﻠي جدّا
ﻳﻤﻠﻜون طبيﻌة ً إنسانيّة ً .في نظﺮ الﻤﺘﺤققين الﻜبار ،هﻢ في مسﺘوى
ّ
جﺮدون من ك ّﻞ ﻗوّ ة ،أمّا في نظﺮ الناس الﻌادﻳّين ﻳُﻤﻜن أن ﻳبدوا ُمﺮﻋبين ،فﻬﻢ
و ُم ّ
مُزوّ دون ﺑﻜﻤّية من الﻄاﻗة ،وهﻢ ﻳﻌﺘبﺮون الناس الﻌادﻳّين حيوانا ٍ
ت لذلك ﻳُﺤبّون
سـنوات اﻷﺧيﺮة ،ظﻬﺮوا هﻢ أﻳ ً
أكﻠﻬﻢ .في هذﻩ ال ّ
أي
ﻀا لﺘﻌﻠيﻢ طﺮﻗﻬﻢ .ولﻜن ّ
ت هﻢ ؟ انظﺮوا إلى وجوهﻬﻢ ،هﻞ ﻳُﻤﻜن أن ﻳُشبﻬوا كائنات ﺑشﺮﻳّة ؟ ّ
مﺨﻠوﻗا ٍ
إن ذلك
وﻳﺼيﺮ
ُمﺮﻳـ ٌع حقـّا ،ك ّﻞ من ﻳﺘﻌﻠـّﻢ طﺮﻳقﺘﻬﻢ ﻳجب أن ﻳذهب مﻌﻬﻢ إلى ﻋالﻤﻬﻢ
َ
مﺜﻠﻬﻢ .ﺑﻌﻀﻬﻢ ليس لدﻳﻪ ﺗﻔﻜيﺮ مسﺘقيﻢ أثناء مﻤارسﺘﻪ ؛ ﻋندما ﺗﺘـّـﻔق أفﻜارﻩ مع
أفﻜار هؤالء الﻜائنات ،فإنﻬﻢ ﻳﺄﺗون لﺘﻠقينﻪ .فﻜﺮة ُمسﺘقيﻤة واحدة ﺗﻐﻠِبُ مائة ً من
ال ّ
سيجﺮ ُؤ ﻋﻠى إزﻋاجﻜﻢ.
ﺷﺨﺼي ،ال أحد
أي مﺄرب
ُ
ّ
شﺮور ؛ ﻋندما ال ﺗسﻌوْ ن وراء ّ
إن كانت اﻷفﻜار ال ّ
ﺤﺮكﻜﻢ ،إن كنﺘﻢ ﺗسﻌوْ ن وراء أﺷياء سيّئة،
شيﻄانيّة هي الﺘي ﺗـ ُ ّ
سيﺄﺗون لﻤساﻋدﺗﻜﻢ ،وسﺘﺘـّجﻪُ مﻤارسﺘﻜﻢ في الﻤنﺤى ال ّ
يﻄاني ،هذا ما ﻳﻤﻜن أن
ش
ّ
ﻳﺤدُ َ
ث.
ﻳوجدُ أﻳ ً
ﻀا ما ﻳﻤﻜن أن نسﻤّيﻪ الﻤﻤارسة الالّواﻋية لﻠﻄﺮﻳق الشيﻄانيّة .ماهي
الﻤﻤارسة الالّواﻋية لﻠﻄﺮﻳق الشيﻄانيّة ؟ إنﻬا مﻤارسة الﻄﺮﻳق الشيﻄانيّة ﺑدون
إدراك .وهذا واردٌ جدّا ﺑﻞ ﺷائع ومنﺘشﺮ حقـّا .مﺜﻠﻤا ُ
ﻗﻠت في اليوم الﻔارط ،الﻜﺜيﺮ
ﻳقومون ﺑالﻤﻤارسة وفي أذهانﻬﻢ أفﻜار سيّئة ؛ إننا نﺮاهﻢ ﻳقومون ﺑالﺘـّﻤارﻳن
ّ
وُ ﻗوفـًا ،أﻳدﻳﻬﻢ ﺗﺮﺗﻌش من أثﺮ الﺘﻌب وأرجﻠﻬﻢ أﻳ ً
ولﻜن رؤوسﻬﻢ ﺗﻌُ ّج ﺑشﺘـّى
ﻀا.
الﻤشاغﻞ ،ها ُهﻢ ﻳُﻔ ّﻜﺮون" :اﻷسﻌار ﻋﻠى وﺷك االرﺗﻔاع ،ﻳجب أن أذهب لﻠقيام
ﺑبﻌض ال ُﻤشﺘﺮﻳات ،سﺄذهب مباﺷﺮة إثﺮ الﻤﻤارسة وإالّ سوف ﻳشﻤﻠـ ُـني ارﺗﻔاع
اﻷسﻌار ".البﻌض اآلﺧﺮ ﻳُﻔ ّﻜﺮ" :لقد ﺑدؤوا في ﺗوزﻳـع مساكن في ُمؤسّسة ﻋﻤﻠي،
هﻞ سيﻜون لي فيﻬا نﺼيب ؟ ّ
إن ﻋالﻗﺘي ليست طيّبة مع ال ُﻤوظف ال ُﻤﻜﻠـّف ﺑﻬذﻩ
الﻌﻤﻠيّة ".ومع مواصﻠة الﺘﻔﻜيﺮ في ذلك ،ﻳﺘﺼاﻋدُ غﻀبﻪ ﺷيئـًا فشيئـًا" ،لن ﻳُﻌﻄيني
ﺷيئًا ،هذا أكيد ،كيف ﻳﻤﻜنني أن أﺗﺼدّى لﻪ ؟" ُمﺨﺘﻠف اﻷفﻜار ﺗجول ﺑﺄذهانﻬﻢ.
ُ
ﻳجﺘﺮون من الدّاﺧﻞ مواضيـع ﺷﺘـّى انﻄالﻗــًا من الﻌائﻠة والﺤياة
ﻗﻠت،
ومﺜﻠﻤا
ّ
الزوجيّة وُ صوالً إلى اﻷحداث الدّوليّة ال ُﻜبﺮى.

مﻤارسة القونق ﺗسﺘوجبُ إﻳالء ك ّﻞ االهﺘﻤام لﻠﻔﻀيﻠة (دو) ؛ ﻋند الﻤﻤارسة ،إن لﻢ
أفﻜارا سيّئة ،واﻷفﻀﻞ هو ﻋدم الﺘﻔﻜيﺮ
ﺗﻜن لﻜﻢ أفﻜار طيّبة ،فﻌﻠى اﻷﻗ ّﻞ ال ﺗـُﻔ ّﻜﺮوا
ً
أي ﺷيء .ﻷنﻪ ﻳجبُ ﺗﺄسيس ﻗواﻋد أثناء مﺮحﻠة الﻤﻤارسة في الدّرجة الدنيا،
في ّ
وهذﻩ القواﻋد ﺗﻀﻄﻠ ُع ﺑوظيﻔة مﺤورﻳّة وأساسيّةّ ،
الﻔﻜﺮي لﻠﻤﻤارس
ﻷن النشاط
ّ
دورا هامّا .ف ّﻜﺮوا ،ماذا سﺘﻀيﻔون لﻠقونق الذي ﺑﺤوزﺗﻜﻢ ؟ كيف سيﻜون ما
ﻳﻠﻌبُ
ً
سﺘـُﺤ ّ
ﺼـﻠونﻪ ﻋبﺮ الﻤﻤارسة طيّبـ ًا ؟ كيف ال ﻳﻜون أسودًا ؟ وكﻢ هو ﻋدد الذﻳن
ﻳﺘو ّ
ﻳﺘﺮكوا منﻔذا ً لﻬذا النوع من اﻷفﻜار ؟ لﻤاذا لﻢ
صـﻠون لﻠقيام ﺑالﻤﻤارسة ﺑدون أن ُ
ﺗﺘو ّ
أفﻜارا سيّئة
صﻞ مﻤارسﺘﻜﻢ إلى ﺗﺤسين حالﺘﻜﻢ الﺼﺤيّة ؟ البﻌض ال ﻳُﻔ ّﻜﺮون
ً
ّ
ولﻜن دماغﻬﻢ ال ﻳﺘوﻗّف ﻋن النشاط ،إنﻬﻢ ﻳﺘﻄﻠـّﻌون ﺑﺤﺮص إلى
أثناء الﻤﻤارسة
ﺗﺤﺼيﻞ ﻗدرات القونق ،إلى ﺗﺤﺼيﻞ الﻌدﻳد من اﻷﺷياء ،لدﻳﻬﻢ ﺷﺘـّى الﺘـﻌﻠـّقات
وﺷﺘـّى الﺮغبات الﻌارمة .في حقيقة اﻷمﺮ ُهﻢ ﻳﺘـّﺨذون ﺑدون أن ﻳشﻌُﺮوا منﻬج
مﻤارسة الﻄﺮﻳق ال ّ
شيﻄانيّة ؛ لو ﺗقولون لﻬﻢ أنﻬﻢ ﻳُﻤارسون الﻄﺮﻳق الشيﻄانيّة،
ُ
ﻳدي مﻌﻠـ ّﻢ الﺘشيﻜونق الﻜبيﺮ فالن أوفالن ".ولﻜن
سيسﺘاءون" :لقد
ﺗﺘﻠﻤذت ﻋﻠى ْ
هذا الﻤﻌﻠـّﻢ الﻜبيﺮ ﻳُوصي ﺑاالﻋﺘناء جيّدًا ﺑالﻔﻀيﻠة ،فﻬﻞ طبّقﺘﻢ ذلك أم ال ؟ أثناء
الﻤﻤارسة ها أنﻜﻢ ﺗجﻤﻌون مﻌﻬا اﻷفﻜار السيّئة دائ ًﻤا ،كيف سﺘسﺘﺨﻠﺼون منﻬا ﺷيئًا
جيّدًا ؟ هنا ﻳﻜ ُﻤن الﻤشﻜﻞ ،هذا ﻳنﺘﻤي إلى الﻤﻤارسة الالّواﻋية لﻠﻄﺮﻳق الشيﻄانيّة،
وهي ظاهﺮة واردة جدّا.

الﺘﻌﻬد الﻤشﺘﺮك ﺑين الﺮجﻞ والﻤﺮأة "نانــّو ﺷوانق ﺷيوNannü ،
"shuang xiu
في أوساط الشيولين ،ﺗوجد طﺮﻳقة ﺗـُدﻋى "نانـّو ﺷوانق ﺷيو" (الﺘﻌﻬّد الﻤشﺘﺮك
الﺮجﻞ والﻤﺮأة) .رﺑّﻤا الحظﺘﻢ في طﺮﻳقة ﺷيولين الﻤدرسة الباطنيّة الﺘـّيبﺘيّة
ﺑين ّ
ﻋﻠى الﺘﻤاثيﻞ وصُور ﺑوذا رجالً ﻳقوم ﺑالﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة وهو ﻳُﻌانق امﺮأة ً .ﻳﻜون
الﺮجﻞ ُم َﻤـﺜـّالً أحيانـًا في هيئة ﺑوذا ،وهو ﻳُﻤسك ﺑين أحﻀانﻪ امﺮأة ﻋارﻳة ً ﺗﻤا ًما ؛
ّ
ونجدُ أحيانـًا ﺑَـدَالً من أﺑدال ﺑوذا (أفاﺗارا )Avatar ،وﻗد اسﺘﺤال إلى صورة
"فاجﺮا "Vajra ،ذي رأس الﺜور ومنﺨﺮ الﺤﺼان وهو أﻳ ً
ﻀا ﻳﺤﻤﻞ ﺑين ذراﻋيﻪ
امﺮأة ﻋارﻳة ً ﺗﻤا ًماِ .ل َﻢ هذا ؟ أوّ الً ،إليﻜﻢ ﺑﻌض الﺘـّوضيﺤات في هذا الشﺄن .ليست
ال ّ
ﺼين وحدها هي الﺘي ﺗﺤت ﺗﺄثيﺮ الﻜونﻔوﺷيوسيّة ،ﺑﻞ منذ ﻋدّة ﻗﺮون ﺧـَـﻠـَت ﻋﻠى
اﻷرض ،ك ّﻞ اإلنسانيّة كانت لدﻳﻬا ﺗقﺮﻳبـًا نﻔس القواﻋد والﺤدود اﻷﺧالﻗيّة .ولﻬذا،
في الﺤقيقة هذا النوع من طﺮق ال ّ
اﻷصﻠي ليس اﻷرض وإنـّﻤا هو
شيولين موطنﻪ
ّ
ﻗادم من كوكب آﺧﺮ ،ولﻜن صﺤيـح ّ
أن هذﻩ الﻄﺮﻳقة ﺗـُﻤ ّﻜن حقـّا من الﺘﻌﻬّد
أدﺧﻠت طﺮﻳقة الشيولين هذﻩ إلى ال ّ
ﺼين ،رفﻀﻬا الﺼينيّون
والﻤﻤارسة .وﻋندما ِ
ﺑسبب ﺗﻌارضﻬا مع مبادئﻬﻢ اﻷﺧالﻗيّة وﺑسبب ﺑﻌض الﻤﻤارسات الباطنيّة ؛ وهﻜذا ﺗ ّﻢ
ﺗﺤﺮﻳﻤﻬا في ُرﺑوع الﻬان من ﻗِبﻞ االمبﺮاطور وذلك في أﻋوام هوﻳشانق وفي ظ ّﻞ

اﻷسﺮة الﺤاكﻤة الﺘانق وكانت ﺗـُسﻤّى آنذاك "مدرسة الﺘانق الباطنيّة" .ولﻜن في
ّ
الﺘـّيبت ،في ﺗﻠك اﻷرض الﺨا ّ
الﺨاص ،انﺘشﺮت وإلى ﻳومنا
صة وفي ذلك ال ُﻤﺤيط
هذا .لﻤاذا ﻳقومون ﺑالﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ﺑﺘﻠك الﻄﺮﻳقة ؟ ّ
إن الﺘﻌﻬّد الﻤشﺘﺮك ﺑين
الﺮجﻞ والﻤﺮأة الﻬدفُ منﻪ هو جﻤع "اليين "Yin ،إلكﻤال "اليانق"Yang ،
ّ
طﺮف الﻄﺮف اآلﺧﺮ وﺗﻜو ُن الﻤﻤارسة
وجﻤع اليانق إلكﻤال اليين ،وهﻜذا ﻳُﻜﻤّـﻞ ك ّﻞ
ٍ
ُمﺘبادلة من أجﻞ الﺤﺼول ﻋﻠى الﺘـّوازن ﺑين اليين واليانق.
الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠ ُﻢ ّ
أن الﻤدرسة البوذﻳّة والﻤدرسة الﻄاوﻳّة (و ُﺧﺼوصًا الﻤدرسة الﻄاوﻳّة)
ﺗﺘﺤدّث كالهﻤا ﻋن نظﺮﻳّة اليين واليانق .اليين واليانق ﻳﺘواجدان داﺧﻞ الجسﻢ
البشﺮي .وﺑﻔﻀﻞ هذا الﺘـّواجد ﻳُﺼب ُح مﻤﻜنـًا ﺑواسﻄة الشيولين الﺤﺼول ﻋﻠى
ّ
ُمﺨﺘﻠف أنواع ﻗدرات القونق وﺧﻠق كائنات وأﺷﻜال حياة مﺜﻞ
الﺮضيـع ،وأجسام ال ّ
شﺮع وغيﺮها .ﺑﻔﻀﻞ اليين واليانق
الﻤولوداﻷصﻠي ،والﻄﻔﻞ ّ
ّ
الﻔيزﻳائي ُمذ ّكﺮا أم ُمؤنـّﺜا،
ﻳُولـّد الشيولين الﻜﺜيﺮ من الﻜائنات الﺤيّة .إن ﻳﻜن الجسد
ّ
في كﻠﺘا الﺤالﺘين ،ﻳُﻤﻜن لﺘﻠك الﻤوجودات أن ﺗﺘﻜوّ َن في ذلك الﺤقﻞ ،حقﻞ اإلكسيﺮ،
منﻄقي لﻠﻐاﻳة .في الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ،ﻋادة ً ما ﻳُﻌﺘبَ ُﺮ النﺼف اﻷﻋﻠى من البدن
وهذا
ّ
ﻳانق ( ُمذ ّكﺮ) والنﺼف اﻷسﻔﻞ ﻳين ( ُمؤنـّث) ؛ البﻌض ﻳﻌﺘبﺮ ّ
أن الظﻬﺮ ﻳانق والجﻬة
اﻷماميّة ﻳين ؛ البﻌض اآلﺧﺮ ﻳﺮى ّ
أن النﺼف اﻷﻳسﺮ من البدن ﻳانق والنﺼف اﻷﻳﻤن
ﺼين ،ﻳُقا ُل ّ
شﻤال ُمذ ّكﺮ واليﻤين ُمؤنـّث ،وهذا ﻳنب ُع أﻳ ً
أن ال ّ
ﻳين .في ال ّ
ﻀا من نﻔس
منﻄقي جدّا .ﺑﻤا ّ
أن اليين واليانق ﻳُوجدان في اﻷصﻞ في ك ّﻞ جسﻢ
النظﺮﻳّة ،وهو
ّ
ﺑشﺮي ،فيُﻤﻜن ﺑﺘﻔا ُ
الذاﺗي و ﺗﻜوﻳن الﻌدﻳد ،الﻌدﻳد
ﻋـﻠﻬﻤا ﺑﻠوغ ﺗوازن اليين واليانق
ّ
ّ
من الﻜائنات الﺤيّة.
هذا ﻳـُبﺮهن ﻋﻠى ّ
مسﺘوى ﻋال جدّا ﺑدون أن
أن ﺗﻌﻬّدنا ومﻤارسﺘنا ﻳُﻤﻜن أن ﻳبﻠﻐا
ً
ﻳﻜون هناك داع لﻠـّجوء إلى طﺮﻳق ٍة ﺗنـ ُ ّ
الﺮجﻞ والﻤﺮأة.
ص ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد الﻤشﺘﺮك ﺑين ّ
لو نﺘـّﺨذ هذﻩ الﻄﺮﻳقة لﻠﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ونـُﻤارسﻬا وال نﺘﺤ ّﻜﻢ فيﻬا جيّدًا ،ﻳﺘﻬدّدُنا
مسﺘوى
الشيﻄاني ،وسﺘـُﺼب ُح حينئ ٍذ طﺮﻳقة ﺷيﻄانيّة .في
ﺧﻄﺮ االنزالق في الﻤسﻠك
ّ
ً
لﻠﺮجﻞ والﻤﺮأة،
ﻋال جدّا من الﻄﺮﻳقة الباطنيّة ،إذا أردنا اسﺘﻌﻤال الﺘﻌﻬّد الﻤشﺘﺮك ّ
الﺮاهبُ أو الالّما ﻗد ﺑﻠغ درجة ﻋالية جدّا في ال ّ
شيولين .إذن فﻬو ﻳقو ُم
ﻳجبُ أن ﻳﻜون ّ
ﺑﻬذا النوع من الﺘﻌﻬّد ﺗﺤت إمﺮة ُمﻌﻠـّﻤﻪ .وﺑﻤا ّ
أن درجة طبيﻌﺘﻪ النﻔسيّة واﻷﺧالﻗيّة
ﻋالية جدّا ،فﻬو ﻗادرﻋﻠى الﺘﺤ ّﻜﻢ في نﻔسﻪ ،وﻋدم االنزالق في مﻤارسة ﺷيﻄانيّة.
ﺑالنسبة إلنسان ﺗﻜون طبيﻌﺘﻪ النﻔسيّة واﻷﺧالﻗيّة ُمـﺘدنـ ّية جدّا ،ﻳﺘﺤﺘـّﻢ ﻋﻠيﻪ أن ﻳبﺘﻌد
سيسيﺮ في الﻄﺮﻳق ال ّ
شيﻄانيّة .ﺑﻤا
ﻋن هذﻩ الﻄﺮﻳقة ،فإن هو ﺗو ّﺧاها ،من اﻷكيد أنﻪ
ُ
ّ
أن طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة مﺤدودة ،فﺤالﺘﻪ النﻔسيّة والذهنيّة هي ﺗﻠك الﺘي لدى الناس
الﺮغبات والشﻬوات الجنسيّة .مقياس طبيﻌﺘﻪ
الﻌادﻳّين ،وهو ال ﻳزا ُل في ﻗبﻀة ّ
مﻔﺮ من أن ﻳسﺘﻌﻤﻞ هذﻩ الﻄﺮﻳقة اسﺘﻌﻤاالً ﺷاذا
اﻷﺧالﻗيّة ﻳقـِفُ ﻋند ذلك الﺤدّ ،فال ّ
ﻜﺮ ُر ما ﻗﻠناﻩُ ،ﺗﻠقين هذﻩ الﻄﺮﻳقة ﺑبساطة وﺑدون ﺗﻤﻌّن ﻷﺷﺨاص
وﺷيﻄانيّا .إذن نـ ُ ّ
من مُسﺘوً ى ُم ّ
ﺘدن ﻳُساوي ﺗﻠقين طﺮﻳقة ﺷيﻄانيّة.

في هذﻩ ال ّ
مﺮ ُروا
سـنوات اﻷﺧيﺮة هناك أﻳﻀا الﻌدﻳدُ من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق الذﻳن ّ
الﺮجﻞ والﻤﺮأة .ما الﻐﺮﻳبُ في ذلك ؟ في إطار الﻤدرسة
طﺮﻳقة الﺘﻌﻬّد ال ُﻤشﺘﺮك ﺑين ّ
الﻄاوﻳّة ،الحظنا أﻳ ً
الﺮجﻞ والﻤﺮأة ،وهذا
ﻀا انبﺜاق طﺮق ٍ في الﺘﻌﻬّد ال ُﻤشﺘﺮك ﺑين ّ
اﻷمﺮ ليس حدﻳث ﻋﻬ ٍد ﺑﻞ ﻳﻌودُ لﻌﺼﺮ الﺘانق .كيف لﻠﻄﺮﻳقة الﻄاوﻳّة أن ﺗـُﻔسِـ َح
ُ
ص ﻋﻠى ّ
الﻤجال لﻤﻤارسات مﻤاثﻠة ؟ ّ
الﻄاوي ﻳنـ ُ ّ
البشﺮي
أن الجسﻢ
إن مبدأ الﺘاﻳيشي
ّ
ّ
كو ٌن ُمﺼﻐـ ّ ٌﺮ وهو ﺑذاﺗﻪ ﻳﺤﺘوي ﻋﻠى اليين واليانق .ك ّﻞ ال ّ
شﺮائع الﺤقيقيّة ال ُﻜبﺮى
ﻋ َبﺮت فﺘﺮا ٍ
ﺗﺼﻞ إلينا
الﻤارة ﻋبﺮ سﻠسﻠة ﺗبﻠيـغ حقيقيّةَ ،
ّ
ت زمنيّة طوﻳﻠة جدّا ﻗبﻞ أن ِ
اليوم ؛ ﺗﺤﺮﻳف مذهب وإﻋادة صياغﺘﻪ حسب الﻬوى ال ّ
أي ﺷيء
ش
ّ
ﺨﺼي أو إضافة ّ
إليﻪ كيﻔﻤا اﺗـّـﻔق ﻳنﺘـ ُ ُج ﻋنﻪ إدﺧال اضﻄﺮاب ﻋﻠى هذا الﻤذهب إلى درج ٍة ﺗجﻌﻠـُﻪ غيﺮ
صالح إلكﻤال الشيولين ﺑنجاح .لذا إن لﻢ ﺗ ُﻜن الﻄﺮﻳقة ﺗنـ ُ ّ
ص ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد ال ُﻤشﺘﺮك
الﺮجﻞ والﻤﺮأة ،فال ﻳنبﻐي إذن القيام ﺑﻬذﻩ الﻤﻤارسة ،وإالّ سقﻄﺘﻢ في االنﺤﺮاف
ﺑين ّ
وﺗﻌﺮضﺘﻢ لﻤشاكﻞ .في فامان الﻔالون دافا ،نﺤن نـُقﺼي ﺗﻤا ًما هذﻩ الﻤﻤارسة وال
ّ
نﺘﺤدّث ﻋنﻬا .هذا رأﻳُنا في الﻤوضوع.

الﺘﻌﻬد الﻤزدوج لﻠﺮوح والجسد (الﻄـبيﻌة اﻷﺧالﻗية والﺤياة)"سينغ
مينغ ﺷوانق ﺷيو"Xing ming shuang xiu ،
لقد سبق وأن ﺗﺤدّ ُ
ثت ﺑالﺘﻔﺼيﻞ ﻋن مسﺄلة الﺘﻌﻬّد ال ُﻤزدوج لﻠﻄبيﻌة اﻷﺧالﻗيّة
(الﺮوح والجسد)" ،سينغ مينغ ﺷوانق ﺷيو" ﺗﺘﻤﺜـّـ ُﻞ في ّ
أن اإلنسان،
والﺤياة
ّ
ﻋالوة ﻋﻠى ﺗﻌﻬّد طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة (السين سينغ) ،ﻳﺘﻌﻬّد في نﻔس الوﻗت
الﺘدرﻳجي لﺨالﻳا اإلنسان
الﺤياة :أي ﺗﻐيّﺮ الجسد .ﻋند الﺘﻐيّﺮ وﻋندما ﻳق ُع اإلﺑدال
ّ
شيﺨوﺧة ﺑﻄيئًا .ﻳسﺘﺮج ُع الجس ُﻢ ﺷباﺑﻪُ ،ﻳسﺘﺮجﻌُﻪُ
ﻋـﻠيا ،ﻳُﺼب ُح ﺗقدّم ال ّ
ﺑﻤادّة طاﻗيّة ُ
ﺑﺼﻔ ٍة ﺗدرﻳجيّ ٍة وهو في اآلن نﻔسﻪ آﺧذ في الﺘﻐيّﺮ حﺘـّى ﺗسﺘﺤيﻞ ﺧالﻳاﻩُ كﻠـّﻬا إلى
مادّة طاﻗيّة ُ
ﻋﻠوﻳّة .جسﻢ ﺷﺨصٌ كﻬذا ﻳسﺘﺤي ُﻞ كﻠـّﻪ إلى جسﻢ مادّي من نوع آﺧﺮ
ﺗﻤا ًما .مﺜﻞ هذا الجسﻢ ﻗد ﺧﺮج ،كﻤا ﻗــ ُ ُ
ﻠت من الﻌناصﺮ الﺨﻤسة ،وﺑﻤا أنﻪُ ﺧﺮج منﻬا
فﻬو حينئ ٍذ جس ٌﻢ غيﺮ ﻗاﺑﻞ لﻠﺘـ ّـﻠف.
ّ
إن ال ّ
شيولين في الﻤﻌبد ﻳﺘﻌﻬّد فقط الﻄبيﻌة اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة ،لذلك ال ﻳـُﻌيﺮون
أهﻤّية لـﺘقنية الﺤﺮكات ولﺘﻌﻬّد الجسد ،ما ﻳﻬﻤّﻬﻢ هو النيـﺮفانا .ﺑالﻔﻌﻞ ،ﺗـُؤ ّكدُ
الﻄﺮﻳقة الﺘي أسّسﻬا ساكياموني ﻋﻠى النيـﺮفانا ؛ في الﺤقيقة لقد كان لساكياموني
ﻗادرا ﺗﻤا ًما ﻋﻠى أن ﻳُﺤوّ ل جسدﻩُ إلى مادّة
ﺷﺮﻳﻌـة ﻋظيﻤة ﻋالية وﻋﻤيقة ،وكان
ً
لﻜي ﻳ َ
طاﻗيّة ُ
ُورث هذا النوع من
ﻋـﻠيـا وأن ﻳﺄﺧـذﻩ مﻌﻪُ ﻋندما ﻳﺮحﻞُ .ولﻜنﻪ
ْ
ال ّ
شيولين ،اﺗـّﺨذ هو نﻔسﻪ طﺮﻳق النيـﺮفانا .لﻤاذا ﻋﻠـّﻢ ساكياموني ذلك ؟ ﺑُﻐية أن

ﻳﺘجﺮدوا من ك ّﻞ ﺷيءٍ ،حﺘـّى
الناس أكﺜﺮ ﻗدر ُمﻤﻜن من روح الﺘﻌﻠـّق ،أن
ﻳﺘﺨﻠـّص
ّ
ُ
أي ﺗﻌﻠـّق ﻋﻠى اإلطالقِ .لجﻌﻞ الناس
من ﺗﻌﻠـّقﻬﻢ ﺑالجسد ،وفي النﻬاﻳة ال ﻳبقى ّ
الﺮهبان في ك ّﻞ
ﻳبﻠـُﻐون هذﻩ الﻐاﻳة ﻋﻠى أﺗ ّﻢ وجﻪٍ ،اﺧﺘار طﺮﻳق النيـﺮفانا .لذلك سﻠك ّ
الﺮاهب و ُمﻔارﻗﺘﻪ لجسدﻩ
الﻌُﺼور طﺮﻳق النيـﺮفانا .النيـﺮفانا ﺗﻌني أنﻪُ ﺑﻌد موت ّ
الﺮوح اﻷصﻠيّة إلى اﻷﻋﻠى حامﻠة ًمﻌﻬا القونق.
الﻤادّي ،ﺗﻤﻀي ّ
ﺗﺨﺘار ﺗالميذها وال
وفي ال ُﻤقاﺑﻞ ﺗـُؤ ّكد الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﻋﻠى ﺗﻌﻬّد الجسد ،ﻷنﻬا
ُ
ﺗذ ُك ُﺮ مسﺄلة الﺨالص ال ّ
أناس
شامﻞ لﻜ ّﻞ س ّﻜان الﻜون ،أولئك الذﻳن ﺗـﺘو ّجﻪُ إليﻬﻢ هﻢ
ٌ
من نوع مﻤﺘاز حقـّا ؛ لذلك هي ﺗـُـﻠقـ ّ ُن ﺗقنياتٍ ،وﺗشﺮ ُ
ح كيﻔيّة ﺗﻌﻬّد الجسد .ولﻜن،
ّ
ُوذي ،ال ﻳُﻤﻜن ﺗﻠقين
في الشيولين
الﺨاص ﺑﻤدرسة ﺑوذا ،وﺑالﺘـّﺤدﻳد في الدّﻳن الب ّ
ذلك .ﻳبقى ّ
أن هذا ليس ُمﻄﻠقـًا ﺑالنسبة لﻠجﻤيـع ،ﻋدﻳد ال ّ
شﺮائع ال ُﻜبﺮى من مدرسة
ﺑوذا ﺗـﺤﺘوي ﻋﻠيﻪ ،وهو الﺤا ُل ﺑالنسبة لﻤذهبنا نﺤ ُن .في مدرسﺘـنا الﻔالون دافا،
ﻳنبﻐـي الﻌﻤ ُﻞ في نﻔس الوﻗت ﻋﻠى الجسد واليـوان ﻳـينق و ُهـﻤا ﺷيئان ُمﺨﺘـﻠﻔان.
اليـوان ﻳـينق هو أﻳ ً
ﻀا جسد مُـﻜوّ ن من مادّة طاﻗـيّة ﻋﻠيا ،ولﻜنﻪ ال ﻳسﺘﻄيـ ُع أن
ﻳﺘجﻠـّى ﺑبساط ٍة في ﻋالﻤنا ؛ إن كنـ ّا نـُﺮﻳد ال ُﻤـﻜوث لﻤدّة طوﻳﻠة في هذا الﻌالﻢ ﺑﻤظﻬﺮ
الناس الﻌادﻳّـين ،ﻋﻠينا امﺘالك الجسد .لذلك ﺑﻌد ﺗﺤوّ ل هذا الجسد ،رغﻢ أنﻪ ﻗد ﺗـ ّﻢ
ﻋـﻠيا ،إالّ ّ
ﺗﻌوﻳـض الﺨالﻳا ﺑﻤادّة طاﻗـيّة ُ
ﻳـﺘﻌﺮض لﺘـﻐيّـﺮ ؛ لذلك
أن نظام ﺗﺮﺗـيبـﻬا لﻢ
ّ
ﻋادي ّّ .ولﻜن ﺗـُوجد فـوارق ﺑين
ﻳبـقى مظﻬﺮ الجسد ُمـﻤاثالً ﺗقﺮﻳـبًا لجسد إنسان
ّ
االثـنيـْن ،هذا الجسد الجدﻳـدُ ﺑإمـﻜانﻬالدﺧـول إلـى ﻋـوالـﻢ أﺧـــﺮى.
ّ
الﺮوح والجسد ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗـُﻀﻔي طﻠﻌة ًﺷاﺑّة ً،
إن مﻤارسة الﺘﻌﻬّد ال ُﻤزدوج ل ِﻜال ّ
ﻳبدو الﻤﻤارس أصﻐﺮ من سنـّﻪ ﺑﻜﺜيﺮ .في اليوم الﻤاضي سﺄلﺘني إحدى الﻤﻤارسات:
"أﻳّﻬا ال ُﻤﻌﻠـ ّ ُﻢ ،كﻢ من الﻌُﻤﺮ ﺗـُﻌﻄيني ؟" ،في الﺤقيقة لقد كانت ﺗـُقاربُ السّبﻌين
ولﻜنﻬا ﺗبدو في اﻷرﺑﻌين .ليس في وجﻬﻬا ﺗجاﻋيد ،ﺑشﺮﺗﻬا مﻠساء ولون وجﻬﻬا
ـﺘورد ،كيف ﻳُﻤﻜن أن نـُﺼدّق أنﻬا ﻋﻠى ﻋﺘبة السّبﻌين ؟ نﻌﻢ هذا اﻷمﺮ
ُمـشﺮق و ُم ّ
مﻤﻜ ٌن ﺑالنسبة لﻤﻤارسينا في الﻔالون دافا .وﻋﻠى سبيﻞ الدّﻋاﺑة أسو ُ
ق هذﻩ
كﺜيﺮا ﺑ ُﻤسﺘﺤﻀﺮات الﺘـّجﻤيﻞ و ُه ّن ﻳُﺮ ْدن جﻌ َﻞ
ال ُﻤالحظة ،البنات الشاﺑّات ﻳﻌﺘـنين
ً
ّ
ّ
ﺑﺤق طﺮﻳقة الﺘﻌﻬّد
ﺑشﺮﺗﻬن أكﺜﺮ إﺷﺮاﻗــًا وأجﻤ َﻞ .وها أنذا أﻗو ُل ل ُﻜ ّن :لو ﺗـُﻤارسْن
ّ
أنﻜن
سﺘﺼ ْﻠن إلى ﺗﻠك النﺘيجة ﺑﻄﺮﻳق ٍة طبيﻌيّةٍ ،أؤ ّكدُ ل ُﻜ ّن
لﻠﺮوح والجسد،
ال ُﻤزدوج ّ
ِ
ﺗﺤﺘجن ُمجدّدًا ل ُﻤسﺘﺤﻀﺮات الﺘـّجﻤيﻞ .سنﻜﺘﻔي ﺑﻬذا الﻤﺜال في هذا ال ّ
َ
ﺼدد .في
لن
ّ
السن،
الﻜﺜيﺮ من الﻌﻤّال ال ُﻤـﺘقدّمون في
الﻤﻬن
الﻤاضي ،كان ﻳُوجدُ في ك ّﻞ مجاالت ِ
ُ
ُ
كانوا ﻳُنادونني" :أﻳّﻬا ال ّ
حيث نجدُ الﻤزﻳد
شابّ " ،الوض ُع اآلن أفﻀﻞ من السّاﺑق،
ُ
لست ﺷاﺑّا ،سﺄﺑﻠغ الﺨﻤسين ﺑﻌد سنوا ٍ
ت ﻗﻠيﻠ ٍة
من الشبّان ﺑال ُﻤقارنة .في الﺤقيقة أنا
ُ
جاوزت ﻋﺘبة الﺜالثة واﻷرﺑﻌين.
وﻗد

جسﻢ الشﺮع "الﻔاﺷن"Fashen ،
لﻤاذا ﻳوجد حقﻞ من الﻄاﻗة حول ﺗﻤﺜال ﺑوذا ؟ الﻜﺜيﺮ من الناس ال ﻳﺘو ّ
صـﻠون لﺘﻔسيﺮ
ذلك ،البﻌض ﻳقولون ّ
الﺮهبان لـﻠسّوطﺮا أمامﻪ،
أن ذلك الﺤقﻞ ﺗﻜوّ ن من أثﺮ ﺗﺮﺗيﻞ ّ
الﺮهبان أمام هذا الﺘﻤﺜال .ومﻬﻤا ﻳ ُﻜن إن كان
هذا ﻳﻌني أنﻪ ُمﺤيط ناﺗج ﻋن ﺷيولين ّ
ُ
الشيولين ﻗد ﻗام ﺑﻪ ُرهبان أو أﺷﺨاص آﺧﺮونّ ،
ﺗنبﻌث من هؤالء
فإن الﻄاﻗة الﺘي
ﺗنﺘشﺮ في دائﺮة ُمﺤيﻄﻬﻢ وال ﺗذهبُ في اﺗـّجا ٍﻩ ُمﻌيّن ،حقـ ُﻞ الﻄاﻗة ﻳﻜون هو نﻔسُﻪ
ُ
ﻋﻠى ُمسﺘوى أرض القاﻋة أو سقﻔﻬا أو جُدرانﻬا .إذن لﻤاذا ال ﻳبدو هذا الﺤقﻞ ﻗوﻳّا
سوى حول ﺗﻤﺜال ﺑوذا ؟ ﻳُوجدُ هناك دائ ًﻤا مﺜﻞ هذا الﺤقﻞ ﺧا ّ
صة ً حول ﺗﻤاثيﻞ ﺑوذا
الﻤوجودة في الجبال الﻌﻤيقة أو في ال ُﻜﻬوف أو الﻤنﺤوﺗة في ال ّ
ﺼﺨور .من أﻳن أﺗى
هذا الﺤقﻞ ؟ البﻌضُ ﻳُﻔس ُّﺮ وُ جودﻩ ﺑﻄﺮﻳق ٍة أو ﺑﺄﺧﺮى ولﻜن ال ﻳﺘو ّ
صـﻠون إلى ﺷيءٍ
ُمقنع .في الﺤقيقة وُ جود هذا الﺤقﻞ حول ﺗﻤﺜال ﺑوذا َم َﺮدّﻩُ ّ
أن جس ًﻤا من أجسام
الشﺮع الﺘي ﺗﺘبـ ُع ال ُﻤﺘﺤقق ﻳُوجد فوﻗﻪُ .فاﺷن ال ُﻤﺘﺤقق ﻳُوجد هنالك ،وحُﻀورﻩ هو
ﻗدرا من الﻄاﻗة.
الذي ﻳُﻀﻔي ً
ص ساكياموني وفيﻤا ﻳ ُﺨ ّ
فيﻤا ﻳ ُﺨ ّ
ص البودهيساﺗﻔا أفالوكيﺘسﻔارا
(ﻗوانيينGuanyin ،ﺑوسا) ،إن كانت هذﻩ الشﺨﺼيّات ﻗد وُ جدت حقـّا في الﺘارﻳـخ،
ألﻢ ﻳ ُﻜونوا هﻢ أﻳ ً
ﻀا مﻤارسين ،ﻋندما كانوا في مسار الشيولين ؟ ﻋندما ﻳبﻠغ الﻤﺮ ُء
ﻋبﺮ ال ّ
شيولين مُسﺘوً ى ُمﺮﺗﻔﻌًا جدّا في ﺷو ﺷي دجيان فـا فإنﻪ ﺗظ َﻬ ُﺮ حينـئ ٍذ أجسام
شﺮع وﻳُولدُ في منﻄقة حقﻞ اإلكسيﺮ من ال ّ
شﺮع .ﻳﺘﻜوّ ُن جسﻢ ال ّ
ال ّ
شﺨص ،وهو
مُﻜوّ ن من "فــا" ومن "ﻗونق" ،وهو ﻳﺘجﻠـّى في ﻋوالﻢ وسﻤاوات أﺧﺮى غيﺮ
ّ
ولﻜن روح
ﻋالﻤنا .ﻳﻤ ِﻠ ُك الﻔاﺷن ﻗوّ ة ً ﻋظيﻤة ً ﻳسﺘﻤدّها من ﺷﺨص ال ُﻤﺘﺤقق،
ئيسي .هذا ال ﻳﻤن ُع أنﻪ ﻳُﻤﺜـ ّـ ُﻞ حياة
الﺮ
الﻔاﺷن وﻋقﻠﻪ ُهﻤا ﺗﺤت ُمﺮاﻗبة الجسﻢ ّ
ّ
ﻳﺘﺼﺮف ﺑﻤـﻞء إرادﺗ ِﻪ.
حقيقي ،لذا ﻳسﺘﻄي ُع أن
ُمسﺘقﻠـّة كامﻠة وفﺮدﻳّة وذات وُ جود
ّ
ّ
الﺮئيسي (ﺗسو ﻳيشي) القيام ﺑﻪ،
ما ﻳقو ُم ﺑﻪ الﻔاﺷن ﻳُوافق ﺗﻤا ًما ما ﻳُﺮﻳدُ الوﻋي
ّ
ﺗﻤا ًما نﻔس ال ّ
شيء .ﻋندما ﻳقو ُم إنسان ﺑشيء مّا ﺑﻄﺮﻳقة مّا ،فالﻔاﺷن ﻳﻔﻌﻠﻪُ ﺗﻤا ًما
ﺑنﻔس الﻄﺮﻳقة ؛ وهذا هو مﻔﻬوم الﻔاﺷن ﻋندنا .ﻋندما أنوي فﻌﻞ هذا ال ّ
شيء أو
ذاكَ  ،مﺜالً ﺗﻌدﻳﻞ جسﻢ الﺘالميذ القائﻤين حقـّا ﺑال ّ
الﺘﺼﺮف ﻷجسام
أﺗﺮك
ّ
شيولين ،فﺄنا ُ
شﺮع الﺘي ﺗﺘبﻌُـني .وﺑﻤـا ّ
ال ّ
أن الﻔاﺷن ال ﻳﻤﻠـ ُك جسـ ًﻤا ﺑشﺮﻳّـا ﻋادﻳّـا ،فﻬو
ﻳَـﺘجﻠـّى في ﻋوالـﻢ أﺧﺮى .هذا الﻜائـن ليس لدﻳﻪ حـجـ ٌﻢ ثاﺑـ ٌ
ت ،ﺑﻞ ﻳسﺘﻄيـ ُع أن
ُ
ﻳﺼﻐـ ُ َﺮ وﻳﻜب َُـﺮ كﻤا ﻳشاءُ .أحـيانـًا ﻳُﺼبـ ُح من ال ّ
ﺑﺤيث ال نسﺘﻄيـ ُع رؤﻳـة
ﻀـﺨامـة
رأس الﻔاﺷن كامـالً ؛ وأحـيانـًا أﺧﺮى ﻳُﺼبـ ُح صﻐيـ ًﺮا جدّا ،أصﻐـ َﺮ من حجﻢ الﺨﻠيّة.

اسﺘدﻋاء روح ﺑوذا في الﺘـﻤﺜال (مباركة الﺘـﻤﺜال) "كاي
ﻗوانق"Kai guang،

ّ
إن ﺗﻤﺜال ﺑوذا الذي ِصيـغ َ في الﻤﺼنع ليس إالّ ﻋﻤال فنيّا .الﻜاي ﻗوانق ﻳﺘﻤﺜﻞ في
اسﺘدﻋاء أحد أجسام الشﺮع لبوذا لﺘسﻜن في الﺘﻤﺜال ،وﻋندها ﻳسﺘﻄيـع الناس
الﻌادﻳّون أن ﻳقوموا نﺤوﻩ ﺑشﻌائﺮ الﺘقدﻳس والﻄاﻋة ﻷنﻪ ﻳُﻤﺜـ ّـﻞ ﺑوذا .ﻋندما ﻳﻜون
ﻗﻠب الﻤﻤارس طافﺤًا حقـّا ﺑالﺘقوى والﻌبادة ّ
فإن جسﻢ الشﺮع في ﺗﻤﺜال ﺑوذا سيﺤﻤيﻪ
الﺤقيقي
وﻳﺮﻋاﻩ وﻳﻜون لﻪ حافظـًا لﻠشﺮع أثناء ﺗﻌﻬّدﻩ ومﻤارسﺘﻪ ،هذا هو الﻬدف
ّ
من الﻜاي ﻗوانق .ولﺘﺘ ّﻢ هذﻩ الﻌﻤﻠية ﺑنجاح ،ﻳجب القيام ﺑال ّ
شﻌائﺮ مع الﺤﻔاظ ﻋﻠى
اسﺘقامة الﺘﻔﻜيﺮ ،أو أن ﻳقوم ﺑﻬذﻩ الشﻌائﺮ مﺘﺤقق ذو درج ٍة ﻋالي ٍة جدّا ،أو ﺷﺨص
وﻳﻤارس ﻋﻠى مسﺘوى ﻋال جدّا ولدﻳﻪ القدرة والقوّ ة ﻋﻠى ذلك.
ﻳﺘﻌﻬّد
ُ
في الﻤﻌاﺑد ﻳقولون دائ ًﻤا أنﻪ ﻳجب القيام ﺑـالﻜاي ﻗوانقّ ،
وأن ﺗﻤاثيﻞ ﺑوذا الﺘي لﻢ
ﺗﺘﻠ ّ
ّ
الﺮهبان ،ال نجد
ق ﻋﻤﻠية الﻤباركة هذﻩ هي ﻋدﻳﻤة القدرة .ولﻜن فيﻤا
ﻳﺨص ّ
كبارا وحقيقيّين ،كﻠـّﻬﻢ رحﻠوا ﻋن هذا الﻌالﻢ .ﺑﻌد
اليوم في الﻤﻌاﺑد ﺷيوﺧـًا ومﻌﻠـّﻤين ً
الﺮهبان الﻌادﻳين الذﻳن لﻢ ﻳﺘﻠقـّوْ ا ﺗبﻠيﻐـًا حقيقيّا
"الﺜورة الﺜقافية الﻜبﺮى" ،ﺑﻌض ّ
أصبﺤوا رؤساء مسؤولين ﻋن الﻤﻌبد ،وهﻜذا فـُـقـِدت ﻋناصﺮ هامة من ال ّ
سـﻠسﻠة.
لو نسﺄل هؤالء ﻋن الﻐﺮض من الﻜاي ﻗوانق ﻋﻠى الﺘﻤﺜال سيُجيبون ّ
أن هذﻩ الﻌﻤﻠيّة
وى وﻗدراتٍ .ولﻜن كيف ﻳﻜﺘسب القدرات ،هذا ما ال ﻳسﺘﻄيﻌون اإلجاﺑة
ﺗـُﻜسبﻪ ﻗـ ُ ً
ﻋنﻪ ؛ لذلك هﻢ ﻳﻜﺘﻔون ﺑالقيام ﺑاﻷمور الشﻜﻠية أي الﻤﺮاسﻢ ،فيﻀﻌون ن ّ
صﻐيﺮا
ﺼا
ً
من السّوطﺮا داﺧﻞ ﺗﻤﺜال ﺑوذا وﻳـُﻐﻠقون الﻔﺘﺤة ﺑإلﺼاق ﺑﻌض الورق ،ث ّﻢ ﻳُﻐﻤﻐﻤون
ّ
ولﻜن مﺮاسﻤﻬﻢ هذﻩ
السوطﺮا أمامﻬا وﺑﻌد ذلك ﻳقولون أنﻬﻢ ﻗاموا ﺑالﻜاي ﻗوانق.
هﻞ هي كافية لﺘﺤقيق الﻜاي ﻗوانق ؟ هذا ﻳﺘﻌﻠـّق ﺑﻤدى وكيﻔية ﺗﺮﺗيﻠﻬﻢ لﻠسّوطﺮا.
ساكياموني كان ﻳدﻋو إلى "الﺘﻔﻜيﺮ الﻤسﺘقيﻢ" أي ّ
أن القائﻢ ﺑالﻤﺮاسﻢ ﻳجب أن
ذهني كامﻞ ال ﻳشوﺑﻪ ﺷيء ،هﻜذا فقط ﻳﻤﻜن أن ﻳﻬ ّ
ّ
ُـز
النص الﻤقدّس ﺑﺘﺮكيز
ﻳُـنشدَ
ّ
سﻤاء الﻤذهب الذي ﻳنﺘﻤي إليﻪ وﻳسﺘجﻠب الﻤﺘﺤقق .وال ﻳﻜون الﻜاي ﻗوانق ﺗ ّﻢ ﺑنجاح
إالّ ﻋندما ﻳﺄﺗي فاﺷن الﻤﺘﺤقق وﻳﺤُـ ّﻞ في الﺘﻤﺜال.
ﺑﻌض الﺮهبان ﻳُﺮﺗـّﻞ السّوطﺮا وفي ﻗﺮارة نﻔسﻪ ﻳﻔ ّﻜﺮ" :كﻢ من الﻤال سيُﻌﻄونني
مقاﺑﻞ الﻜاي ﻗوانق ؟" ،البﻌض اآلﺧﺮ ﻳسﺘﻐﺮق في الﺘﻔﻜيﺮ في نﻔسﻪ وكيف أن حالﺘﻪ
سيّئة وكيف ّ
أن اآلﺧﺮﻳن ال ﻳُﻌامﻠونﻪ كﻤا ﻳنبﻐي ؛ الﻌدﻳد منﻬﻢ ﻳﻤﻀون وﻗﺘﻬﻢ في
مﻔﺮ منﻪ ،نﺤن في فﺘﺮة نﻬاﻳة الشﺮع
حبك الدسائس لبﻌﻀﻬﻢ البﻌض ؛ نﻌﻢ ،وهذا ال ّ
ّ
ولﻜن الﻤﻌاﺑد
 ،من الﻤسﺘﺤيﻞ أالّ نجد مﺜﻞ هذﻩ الظواهﺮ ،ال أﻗول هذا ﻷنﺘقد البوذﻳة
في فﺘﺮة نﻬاﻳة الشﺮع هذﻩ فقدت حقـّا السّالم والﻄﻤﺄنينة .ﻋندما ﺗﻜون النﻔس مﻠيئة
ﺑﻬذا النوع من اﻷﺷياء ،وﺑﺄفﻜار سيّئة إلى ذلك الﺤدّ ،كيف ل ُﻤـﺘﺤقق أن ﻳﺄﺗي ؟ وهﻜذا
ّ
ولﻜن هذا ليس ُمﻄﻠقــًا ،ال ﺗزال
لن ﻳسﺘﻄيﻌوا أﺑدًا ﺗﺤقيق الﻬدف من الﻜاي ﻗوانق.
هناك ﺑﻌض الﻤﻌاﺑد البوذﻳة والﻄاوﻳة الجيّدة.
ﻳدس ن ّ
َ
ﺼا من
وكان
الﺮهبان ،كانت ﻳداﻩُ سوداوان،
ّ
رأﻳت في إحدى الﻤدن أحد ّ
السّوطﺮا داﺧﻞ ﺗﻤﺜال ﺑوذا ثﻢ ﻳُﻐﻠق الﻤنﻔذ ﺑالﻐﺮاء دون ﻋناﻳة ،وﻳُﻐﻤﻐﻢ ﺑﻌض

الﻜﻠﻤات ،وهذا هو الﻜاي ﻗوانق ﻗد انﺘﻬى ؛ ث ّﻢ ﻳﺄﺧذ ﺗﻤﺜاال آﺧﺮ وﻳُﻌيد نﻔس الشيء،
وكان ثﻤن الﻌﻤﻠيّة لﻠﺘﻤﺜال الواحد  40ﻳوان .حاليّا ،الﺮهبان ﻳﺘاجﺮون ﺑـالﻜاي ﻗوانق،
لقد أصبﺤت ﻋﻤﻠيّة مباركة ﺗﻤاثيﻞ ﺑوذا وسيﻠة لإلثﺮاء .لقد رأﻳت جيّدًا أن الﺘﻤاثيﻞ لﻢ
ﺗﺘـﻠ ّ
ق الﻜاي ﻗوانق ،من الﻤسﺘﺤيﻞ ﺗﺤقيقﻪ ﺑﺘﻠك الﻄﺮﻳقة .نﻌﻢ ،الﺮهبان اليوم ﻳذهبون
الﺘجﺮؤ وارﺗﻜاب هذا النوع من اﻷﺷياء .ماذا رأﻳت أﻳ ً
ﻀا ؟ كان هناك في
إلى حد
ّ
الﻳيﻜي وكان ﻳدّﻋي أنﻪ سيقوم ﺑـالﻜاي ﻗوانق ﻋﻠى ﺗﻤﺜال
مﻌبد رجﻞ ﻳبدو أنﻪ ﺑوذي
ّ
ﺑوذا  .كان ﻳﺄﺧذ مﺮآة ً وﻳُوجّﻪ صﻔﺤﺘﻬا ﻗبالة الشﻤس ﺑﻄﺮﻳقة ﺗجﻌﻞ اﻷﺷﻌّة ﺗـنﻌﻜس
ﻋﻠى الﺘﻤﺜال ،ثﻢ ﻳُﻌﻠن ّ
أن الﻜاي ﻗوانق ﻗد ﺗ ّﻢ .هذا ﻳدﻋو لالسﺘﻬزاء إلى حدّ كبيﺮ ! لقد
وصﻠت البوذﻳة اليوم إلى هذا الﺤدّ من الﺘـّدهور ،ﺑﻞ ّ
وإن الظاهﺮة ﺷائﻌة جدّا.
لقد صنﻌت مدﻳنة "نانجينغ "Nanjing ،ﺗﻤﺜاالً
كبيﺮا لبوذا من النﺤاس ،ون ّ
ﺼبﺘﻪ
ً
الﺮهبان
فوق جبﻞ "داﻳو "Dayu ،في هونغ كونغ ،إنﻪ ﺗﻤﺜال ﻋﻤالق .الﻜﺜيﺮ من ّ
ﻗدموا من ك ّﻞ أنﺤاء الﻤﻌﻤورة ليشﻬدوا احﺘﻔاالت ومﺮاسﻢ مباركة الﺘﻤﺜال ؛ كان
أحدهﻢ ﻳُﻤسك في ﻳدﻩ مﺮآة و ﻳُﻤيﻠـُﻬا ليﻌﻜس أﺷﻌّة الشﻤس ﻋﻠى وجﻪ الﺘﻤﺜال ،هذا
ﻠﺘقى ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠك اﻷهﻤّية وفي مناسبة ﻗدسيّة كﺘﻠك ،ﺗﺤدث مﺜﻞ
هو الﻜاي ﻗوانق ! في ُم ً
ﺗﻠك اﻷفﻌال ،أنا أجد هذا ُمـؤسﻔـًـا حقـّا ! نﻔﻬﻢ اآلن مﻐزى كالم ساكياموني ﻋندما
ﻗال أنﻪ في فﺘﺮة نﻬاﻳة ال ّ
شﺮع سيﻜون من ال ّ
الﺮهبان أن
ﺼﻌب ﻋﻠى
ّ
ﻳﺤﺼﻠوا حﺘـّى ﻋﻠى الﺨالص ﻷنﻔسﻬﻢ فﻀالً ﻋن ﺗﺨﻠيص اآلﺧﺮﻳن .ﺑاإلضافة إلى
ذلك ،هناك الﻜﺜيﺮ من الﺮهبان الذﻳن ﻳُﺄوّ لون السّوطﺮا حسب وجﻬات نظﺮهﻢ الﺨاصة
؛ نجد في الﻤﻌبد حﺘى أسﻤاء مﺜﻞ ناموس الﻤﻠﻜة "فانقﻤو ،"Wangmu ،نجد
أﻳ ً
ﺤﺮف ومُشوّ ﻩ،
ﻀا الﻌدﻳد من الﻌناصﺮ الﻐﺮﻳبة ﻋن نواميس البوذﻳة ،كﻞ ﺷيء ُم ّ
وفوضى كبيﺮة ﺗﻌُ ّﻢ السّاحة حاليّا .طبﻌًا ال ﻳزال هناك رهبان ﻳﺘﻌﻬّدون وﻳﻤارسون
ق ،وهﻢ مﻤﺘازونّ .
ﺑﺤ ّ
إن الﻜاي ﻗوانق ﻳﺘﻤﺜﻞ في الواﻗع في اسﺘدﻋاء أحد أجسام
الشﺮع ل ُﻤﺘﺤقق كبيﺮ ليسﻜن الﺘﻤﺜال ،هذا هو ما ﻳُﻔﻀي إليﻪ الﻜاي ﻗوانق.
إن لﻢ ﻳُﻄـَبّـق الﻜاي ﻗوانق ﻋﻠى الﺘﻤﺜال ،ال ﻳُﻤﻜن ﺗقدﻳسﻪُ ،إن وﻗع ﺗقدﻳسﻪُ سينﻄوي
ذلك ﻋﻠى ﻋواﻗب وﺧيﻤة جدّا .ما هي هذﻩ الﻌواﻗب الوﺧيﻤة ؟ لقد اكﺘشف الباحﺜون
الﻌﻠﻤيّون اليوم في دراساﺗﻬﻢ حول الجسﻢ البشﺮي ّ
أن أفﻜار اإلنسان ونشاطﻪ
مسﺘوى ﻋال جدّا ،نﺤن نﺮى فﻌالً أنﻬا نوع من
الدّماغي ﻳﻤﻜن أن ﻳُﻜوّ نا مادّة ً .من
ً
الﻤادّة ،ولﻜن هذﻩ الﻤادّة ليست مُﻜوّ نة من الﻤوجات الﻜﻬﺮودماغيّة الﺘي ﻋاﻳنﻬا
ﺑﺮمّﺘﻪ .ﺑﺼﻔة ﻋامّة ما ﻳُنﺘجﻪ الناس الﻌادﻳّون في
الباحﺜون ،ﺑﻞ ﺗﺄ ُﺧـذ ﺷﻜﻞ الدّماغ ُ
ﺑشﺮي ،وﻳﺘالﺷى ﺑﻌد وﻗت ﻗﻠيﻞ
حياﺗﻬﻢ اليوميّة ﻋندما ﻳُﻔ ّﻜﺮون هوﻋﻠى ﺷﻜﻞ دماغ
ّ
ّ
ولﻜن طاﻗة ال ُﻤﻤارس ﻳﻤﻜن أن ﺗجﻌﻠﻪُ ﻳدوم وﻗﺘــًا
من ﺗﻜوّ نﻪ ﻷنﻪ ﺗنقﺼُﻪ الﻄاﻗة ؛
أطول .هذا ال ﻳﻌني أن الﺘﻤﺜال ﻋند ﺧﺮوجﻪ من الﻤﺼنع كان مُزوّ دًا ﺑﻔﻜﺮ ،ليس كذلك.
ﺑالنسبة لبﻌض الﺘﻤاثيﻞ ،هي ال ﺗﺘﻠقـّى أﺑدًا الﻜاي ﻗوانق ،حﺘـّى ولو ﻳﺤﻤﻠونﻬا
أﺧﻄﺮ لو نﻄﻠبُ من مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق
لﻠﻤﻌاﺑد ،ال ﻳق ُع الﻜاي ﻗوانق .واﻷمﺮ ﻳُﺼب ُح
َ

ﺷيﻄاني أن ﻳقوم ﺑـالﻜاي ﻗوانق ،ساﻋﺘﻬا رﺑّﻤا سيُﺤ ّﻞ الﺜﻌﻠب
ﺧﺮﻳـج مذهب
ُمزﻳّف أو ّ
ّ
أو اﺑن ﻋﺮس في الﺘﻤﺜال.
إذن لو ﺗـُقدّسون ﺗﻤﺜال ﺑوذا الذي لﻢ ﻳﺘـﻠ ّ
ق أﺑدًا الﻜاي ﻗوانق ،هذا ﺧﻄيﺮ لﻠﻐاﻳة .إلى
أي حدّ ؟ لقد سبق وأن ُ
ﻗﻠت لﻜﻢ أنﻪ أثناء ﺗﻄوّ ر اإلنسانيّة وُ صوالً إلى ﻳومنا هذا ،ك ّﻞ
ّ
سدُ ﺗدرﻳجيّا ،كﻞ ما ﻳﺤدُث
ﺷيء آﺧذ في الﻔساد ،ك ّﻞ الﻤجﺘﻤع ،ك ّﻞ ما ﻳُﻌﻤّﺮ الﻜون ﻳﻔ ُ
لﻠناس الﻌادﻳّين هو نﺘيجة أفﻌالﻬﻢ .الﻌﺜور ﻋﻠى ال ّ
ّ
شﺮع الﺤ ّ
الﺤق،
ق ،اﺗـّﺨاذ الﻄﺮﻳق
ت وﺗﻌﻄيال ٍ
كﻞ هذا صﻌب جدّا ﻷن ُمﻀاﻳقا ٍ
ندﻋو
ت ﺗﺄﺗي من جﻤيع الجﻬات .نـُﺮﻳد أن
َ
ﺑوذا ولﻜن من هو ﺑوذا ؟ ﻋبﺜـًا سندﻋوﻩ ،سيﻜون اﻷمﺮ صﻌبًا جدّا .سﺄفسّﺮ لﻜﻢ اﻷمﺮ
إن لﻢ ﺗـُﺼدّﻗوا ذلك :ﺗﻤﺜال ﺑوذا الذي لﻢ ﻳﺘـﻠ ّ
ق الﻜاي ﻗوانق ﻳُﻤﻜن أن ﻳُسب َّب أكبﺮ
ال ّ
ﻀﺮر ﻷوّ ل ﺷﺨص سيسجُد أمامﻪ .ضﻤن الناس الذﻳن ﻳﻌبدون ﺑوذا حاليّا ،كﻢ ﻋدد
حقيقي لﺘﺤﺼيﻞ ثﻤﺮة الﻜﻤال ؟ مﺜ ُﻞ هؤالء
الذﻳن ﻳُـنادونﻪ وفي ﻗﻠوﺑﻬﻢ ﺗوق
ّ
نادر جدّا .ما هي غاﻳة أغﻠبيّة الذﻳن ﻳﻌبدون ﺑوذا ؟ ﺗالفي اﻷﺧﻄار،
اﻷﺷﺨاص
ُ
القﻀاء ﻋﻠى الﺼﻌوﺑات والﻌﺮاﻗيﻞ ،واإلثﺮاء ؛ هذا ما ﻳﺼبُون إليﻪ .هﻞ ﻳوجدُ هذا في
النواميس البوذﻳة ؟ إنﻬا ال ﺗﺤﺘوي ﺷيئًا من هذا القبيﻞ.
لو ﻳُﺼﻠـّي رجﻞ لﻠبوذا من أجﻞ الﺤﺼول ﻋﻠى الﻤال ،سيﺘﻜوّ ن ﺷﻜﻞ فﻜﺮة كام ٌﻞ لﺤظة
أي ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا وهو ﻳقول" :هﻞ لك أن
سجودﻩ أمام ﺗﻤﺜال ﺑوذا ،أو أفالوكيﺘسﻔا أو ّ
ﺗـُساﻋدَني ﻋﻠى أن أرﺑح ﺑﻌض الﻤال ؟"؛ لقد ﺗﻜوّ نت فﻜﺮة كامﻠة في حينﻬا ،وﺑﻤا
أنﻬا كانت ُموجّﻬة إلى ﺗﻤﺜال ﺑوذا ،فإنﻬا ﺗـﺜِـبُ حاال إلى الﺘﻤﺜال وﺗس ُﻜـنﻪ .هذا الﻜائن
الذي ﻳوجد في ﺑُﻌ ٍد آﺧﺮ ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳﻜب َُﺮ وﻳﺼﻐـ ُ َﺮ ،إذن ﻋندما ﻳﺤﻄـ ّ ﺷﻜﻞ الﻔﻜﺮة هذا
وأفﻜارا ؛ ولﻜن ليس لﻪ
ﻋﻠى ﺗﻤﺜال ﺑوذا ،فﻤن هنا وصاﻋدًا ،هذا الﺘﻤﺜال ﻳﻤﻠك دماغـًا
ً
ﺼﻠوات ،هناك طاﻗة ﺗزدادُ
ﺗﻜﺮر ال ّ
جسﻢ ﺑﻌدُ .ثﻢ ﻳسجُد آﺧﺮون وﻳُﺼﻠـّون لﻪ ،ومع ّ
ﺼ ُ
ﺷيئًا فشيئًا .وهذا ﻳُﺼبح أكﺜﺮ ﺧﻄورة لﻤّا ﺗﻜون ال ّ
مﺼدرها الﻤﻤارسون،
ﻠوات
ُ
ّ
الﺨاص ﺑﻪ .إذن ﻳُﻜوّ ن
صﻠواﺗﻬﻢ ﺗـُﻌﻄيﻪ الﻄاﻗة ﺗدرﻳجيّا ،ﻋندها سيُﻜوّ ن جسﻤﻪ
ّ
ولﻜن هذا الجسﻢ الظـّاهﺮ ﻳﺘجﻠـّى في ﻋالﻢ آﺧﺮ .وﺑﻤﻌيّة هذا
ظاهﺮا،
الﺘﻤﺜال جس ًﻤا
ً
الشﻜﻞ ﻳﻤ ُﻜث هناك في ذلك الﻌالﻢ ،وﻳُﻤﻜن أن ﻳﻄـّﻠ َع ﻋﻠى ﺑﻌض ﻗوانين الﻜون،
ﻗادرا ﻋﻠى ﺗﺤقيق ﺑﻌض اﻷﺷياء لإلنسان ،وهﻜذا ﻳُﻤﻜن أن ﻳُنﻤّي ﺑﻌض
وﻳُﺼبح إذن
ً
ّ
ولﻜن الﻤساﻋدة الﺘي سيُقدّمﻬا لإلنسان هي ُمساﻋدة مشﺮوطة وﺗﻄﻠـُب
القونق،
ال ُﻤقاﺑﻞ .في الﻌالﻢ اآلﺧﺮ هو ﻳﺘنقـّـ ُﻞ ﺑﺤ ُّﺮﻳة ومن السّﻬﻞ ﻋﻠيﻪ فﻌالً أن ﻳُسيﻄﺮ ﻋﻠى
الناس الﻌادﻳّين .ذلك الجسﻢ الظاهﺮ هو نسﺨة وفيّة لﺼورة ﺗﻤﺜال ﺑوذا ؛ إذن ّ
فإن
ﺗﻠك ال ّ
ﺼﻠوات ﺧﻠقت أفالوكيﺘسﻔارا مزﻳّﻔـًا أو ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا مزﻳّﻔـًا ،لقد ﺧﺮجوا إلى
الوجود نﺘيجة لﺘقدﻳس اإلنسانّ ،
إن لدﻳﻬﻢ نﻔس ﺷﻜﻞ ﺗﻤﺜال ﺑوذا وصورة ﺑوذا .ولﻜن
هذا البوذا الﻤزﻳّف أو البودهيساﺗﻔا الﻤزﻳّف لدﻳﻪ رو ٌ
ﺷﺮﻳﺮة ،إنﻪ ﻳسﻌى وراء
ح ّ
الﻤال .لقد وُ لدت حياﺗﻪ في الﻌالﻢ اآلﺧﺮ ،كﻤا أصبح ﻳﺘﻤﺘـ ّ ُع ﺑﻌقﻞ ،إنﻪ ﻳﻌﺮفُ القوانين
ﻳجﺮ ُؤ ﻋﻠى ارﺗﻜاب ال ّ
ﺼﻐيﺮة
ُﻐامﺮ ﺑارﺗﻜاب سيّئات ﻋظيﻤة ولﻜنﻪ ُ
ﻗﻠيالً ،لذلك هو ال ﻳ ُ
منﻬا .في ﺑﻌض اﻷحيان أﻳ ً
أي ﺧدمة
ﻀا ﻳُسدي ﺧدمة لإلنسان ،إن كان ال ﻳُسدي ّ

لإلنسان سيﻜون ﺷيﻄانيّا ﺗﻤا ًما وسيُقـﺘﻞُ .كيف ﻳُسدي ﺧدماﺗﻪ ؟ هذا الشﺨص أو ذاك
ﻳقول" :أنا أﺗوسّﻞ لبوذا أن ﻳ ُﻤدّ لي ﻳد ال ُﻤساﻋدةّ ،
إن أحد أفﺮاد أسﺮﺗي مﺮﻳض".
سﻪُ
حسنـًا ،ﻳُساﻋدُﻩ .ث ّﻢ ﻳُسوّ ل لﻪ أن ﻳﻀع ﺑﻌض النقود في صندوق الﻌﻄيّاتّ ،
ﻷن نﻔ َ
ق سوى لﻠﻤالُ .كﻠـّﻤا وُ ِضﻌت كﻤّية أكبﺮ من النقود في ال ّ
ال ﺗﺘو ُ
ﺼندوقُ ،كﻠـ ّﻤا أسﺮع
في ُمداواة الﻤﺮﻳض .وﻷنﻪ مُزوّ د ﺑبﻌض الﻄاﻗة فيُﻤﻜنﻪ في الﻌالﻢ اآلﺧﺮ أن ﻳﻜون
ناس مُزوّ دون
ﻋادي .واﻷسوأ من ذلك كﻠـّﻪ لو ﻗ ِد َم
لدﻳﻪ نﻔوذ وسُﻠﻄة ﻋﻠى إنسان
ٌ
ّ
ﺧﻄيﺮا فﻌالً .ماذا ﻳﻄﻠب منﻪ ال ُﻤﻤارسون ؟ الﻤال.
ﺑالقونق ليُﺼﻠـّوا لﻪُ ،سيﻜون ذلك
ً
ﺗﺄمّﻠوا ،كيف ِل ُﻤﻤارس أن ﻳسﻌى وراء الﻤال ؟ ﺑﻞ ّ
جﺮد الدّﻋاء من أجﻞ
إن ُم ّ
إزالة أمﺮاض اﻷﻗارب وأحزانﻬﻢ هو ﺗﻌﻠـّق ،ﺗﻌﻠـّق ﺑشﻌور القﺮاﺑة الﻌائﻠيّة .ﺗـُﺮﻳدون
ﻗدرﻩُ ! ﺗـُﺮﻳدون ﺗقدﻳسﻪُ وال ّ
ﺼالة لﻪ فقط ﺑﻬذﻩ
أن ﺗـُسيّﺮوا أﻗدار اآلﺧﺮﻳن ! لﻜ ّﻞ ُ
الﻌبارة" :ساﻋدني ﻋﻠى اإلثﺮاء" .حسنـًا ،هو ﻳُساﻋدُكَ  ،إنﻪ ال ﻳﻔﺮ ُ
فﺮح ِﻪ
ح مقدار ِ
كﺜيﺮا من الﻤال ؛ إن طﻠبتَ منﻪ الﻜﺜيﺮ سيﺄ ُﺧذ منك الﻜﺜيﺮ ،إنﻬا
ﻋندما ﺗﻄﻠبُ منﻪ
ً
ُمقاﻳﻀة ﻋادلة .هناك الﻜﺜيﺮ من الﻤال الﻤوضوع من أجﻠﻪ في صندوق الﻌﻄيّات،
سيُﺮﺑ ُﺤـكَ إﻳّاﻩُ .كيف كذلك ؟ ﻳُﻤﻜن أن ﺗجدَ في طﺮﻳقك حافظة نقود ،أو ﺗﺤ ُ
ﺼ َﻞ ﻋﻠى
زﻳادة في الﻤنﺤة في ُمؤسّسة ﻋﻤﻠك ،ﻋﻠى ك ّﻞ حال سيﻔﻌ ُﻞ ك ّﻞ ما في وُ س ِﻌ ِﻪ ليجﻌﻠَكَ
ﺗﻐنـ َ ُﻢ الﻤال .ولﻜنﻪ لن ﻳُساﻋدك مجّانـًا ،أليس كذلك ؟ ليس هناك ِرﺑ ٌح دون ﺧسارة،
ّ
إكسيﺮكَ
إن القونق ﻳنق ُ
ﺼﻪُ ،لذلك هو ﻳﺄ ُﺧذ ﺷيئًا من الذي ﻋندك ،أو ﻳسﺘﺤ ِوذ ﻋﻠى
ِ
أي إحدى ثﻤار مﻤارس ِﺘكَ  ،هذا هو ما ﻳُﺮﻳدُﻩ.
(الدّان) أو ّ
ﺧﻄﺮا حقيقيّا .الﻜﺜيﺮ منـّا مﻤّن
هؤالء البوذا ال ُﻤزﻳّﻔون ﻳُﻤﺜـّﻠون في ﺑﻌض الﺤاالت
ً
س َ
بون أنﻬﻢ رأوْ ا ﺑوذا حقيقيّين.
ﻋيونﻬﻢ الﺜالﺜة مﻔﺘوحة ﻳسﺘﻄيﻌون ُرؤﻳﺘﻬﻢ وﻳﺤ َ
أحدُهﻢ ﻳﺮوي ّ
أن جﻤﻌًا من البوذا أﺗى اليوم إلى الﻤﻌبد ،وكان ﻳﺘﺮأسﻬﻢ البوذا
ﻳﺼفُ أﻳ ً
ﻀا كيف كان الجﻤع الذي أﺗى البارحة ،وكيف هو
ال ُﻤسﻤّى ﺑﻜذا أو كذا .وهو ِ
الجﻤع الذي أﺗى اليوم .مجﻤوﻋة ﺗذهب وأﺧﺮى ﺗﻌ ِقـبُـﻬا .ما كان ذلك ؟ إنﻬﻢ هذا
ﺼنف ﺑالﺘـّﺤدﻳد .إنﻬﻢ ليسوا ﺑوذا حقيقيّين ،ﺑﻞ ﺑوذا ُمزﻳّﻔون ،وﻳُوجدُ منﻬﻢ ﻋددٌ
ال ّ
كبيﺮ جدّا.
ٌ
الﺮهبان،
إن حدثت هذﻩ الظاهﺮة في مﻌبدٍ،
فالﺨﻄﺮ ﻳﻜون أكبﺮ .ﻋندما ﻳُـقدّسُﻪ ّ
ُ
سيﺄ ُﺧـذهﻢ في ُ
ﻋﻬدﺗﻪ" :ألستَ ﺗس ُجدُ لي لﺘدﻋوني ؟ إنك ﺗﻌبُـدُني وأنت في ﺗﻤام
وﻋيك ! حسنـًا ،أنت ﺗـُﺮﻳدُ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،أليس كذلك ؟ سﺄﻋﺘني ﺑك وأو ّجﻬُك
ﺗﺼﻠون إلى نﻬاﻳة
في مﻤارسﺘك ".ث ّﻢ ﻳقول لﻪ ما ﻳنبﻐي فﻌﻠـُﻪ ،إذن ،ﻋندما ِ
أي فامان في
مﻤارسﺘﻜﻢ  ،أﻳن سﺘذهبون ؟ ﺑﻤا أنﻪ هو الذي ﻳُسيّﺮكﻢ ،لن ﻳقبﻠﻜﻢ ّ
ُﻠوي .ﺑﻤا أنﻪ هو الذي ﻳُسيّﺮكﻢ فقد وضﻌﺘـُﻢ ُمسﺘقبﻠﻜﻢ ﺑين ﻳدﻳﻪ ،ك ّﻞ
الﻌالﻢ الﻌ ّ
ال ّ
سدًى .ها أنذا أﻗول لﻜﻢ :في أﻳّامنا هذﻩ ،من ال ّ
ﺼﻌب،
شيولين الذي ﻗﻤﺘﻢ ﺑﻪ ذهب ُ
ﺼﻌب جدّا ﻋﻠى الﻜائنات البشﺮﻳّة الوصول إلى ثﻤﺮة الﻜﻤال ﻋبﺮ ال ّ
ﺑﻞ من ال ّ
شيولين.
إنﻬا ظاهﺮة ﺷائﻌة جدّا ؛ داﺧﻞ الجبال ال ّ
شﻬيﺮة أو ﻋﻠى ضﻔاف اﻷنﻬار الﻜبيﺮة،
الﻜﺜيﺮ منا رأوْ ا ﺑوذا ﺗـُﺤيط ﺑﻬﻢ هالة ،إنﻬﻢ في أغﻠب اﻷحيان ﻳنﺘﻤون لذلك ال ّ
ﺼـنف،
ُ

هذﻩ الﻤﺨﻠوﻗات ﺗﺘﻤﺘـ ّ ُع ﺑقدر من الﻄاﻗة وﺗسﺘﻄيـع أن ﺗﺘجﻠـّى ﺑﻄﺮﻳقة مﺤسوسة.
الﻜبار ال ﻳظﻬﺮون أﺑدًا ﺑبساطة.
ال ُﻤﺘﺤققون الﺤقيقيّون
ُ
في الﻤاضي كان الذﻳن ﻳُسﻤّوْ ن "البوذا اﻷرضيّون" أو" ُمﻌﻠـّﻤوا داوُ و اﻷرضيّون"
أمﺮا
ﻋددهﻢ ﻗﻠيﻞ ،ولﻜن في أﻳّامنا هذﻩ ﺗوجدُ منﻬﻢ أﻋداد كبيﺮة .ﻋندما ﻳقﺘﺮفون ً
سيّئًا ،ﻳُﺮﻳد أهﻞ السّﻤاء ﻗﺘﻠﻬﻢ ؛ فيُﻬﺮولون نﺤو ﺗﻤﺜال من ﺗﻤاثيﻞ ﺑوذا لﻠـّجوء إليﻪ.
ﺑﺼﻔ ٍة ﻋا ّم ٍة ال ُﻤﺘﺤققون الﻜبار ال ﻳﺘد ّﺧـﻠون ﺑبساط ٍة في نظام حياة الناس الﻌادﻳّين،
كﻠـّﻤا كان مسﺘوى ال ُﻤﺘﺤقق ﻋاليًا كﻠـّﻤا نـدُ َر ﺗد ّﺧـﻠﻪ في ﺷؤون الناس الﻌادﻳّين ،ﺑﻞ
هو ال ﻳﺘد ّﺧـ ُﻞ أﺑدًا .لذلك هﻢ لن ﻳﻌ َﻤدُوا أﺑدًا إلى ﺗﺤﻄيﻢ ﺗﻤﺜال ﺑوذا ﺑﻐﺘة ﺑﺼﻌقة ﺑﻌض
ﻳﺘﺼﺮفون ﺑﺘﻠك الﻄﺮﻳقة ؛ وهﻜذا هﻢ ﻳﺘﺮكون ال ُﻤﻄاردة ﻋندما ﻳﺨﺘبِئ
البﺮوق ،ال
ّ
ال ُﻤﻄاردون في ﺗﻤاثيﻞ ﺑوذا .إنﻬﻢ ﻳُﺤسّون ﺑسﺮﻋة ﻋندما ﻳُﺮادُ القﻀاء ﻋﻠيﻬﻢ،
وﻳﻔﺮون حاال .وهﻜذا هذﻩ البودهيساﺗﻔا أفالوكيﺘسﻔارا الﺘي ﺗﺮونـَﻬا هﻞ هي حقـّا
ّ
البودهيساﺗﻔا أفالوكيﺘسﻔارا ؟ والبوذا الذي ﺗﺮونـَﻪُ هﻞ هو حقـّا ﺑوذا ؟ من ال ّ
ﺼﻌب
الجزم ﺑذلك.
الﻜﺜيﺮ منا سيﺘساء ُل إذن ﻋﻤّا ﻳﻤﻜن أن ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﺘﻤﺜال ﺑوذا الذي ﻳﻤ ِﻠ ُﻜﻪ في الﻤنزل.
إلي .من أجﻞ مساﻋدة ﺗالميذنا في ﺗﻌﻬّدهﻢ
الﻜﺜيﺮ ﻳﻤﻜن أن ﺗـُﺨامﺮهﻢ فﻜﺮة االلﺘجاء ّ
ﺷدُكﻢ إلى طﺮﻳقة ﻳﻤﻜن اﺗـّبا ُ
ﻋﻬاُ :ﺧذوا كﺘاﺑي (ﻷنﻪ ﻳﺤﺘوي
ومﻤارسﺘﻬﻢ ،ها أنا أر ِ
ﻋﻠى صورﺗي) أو صورة ً لي ،ث ّﻢ أمسﻜوا ﺗﻤﺜال ﺑوذا وﺷ ّﻜﻠوا ﺑﺄﻳدﻳﻜﻢ وضﻌيّة
الﻠـّوﺗس الﻜبﺮى ،إثﺮها ادﻋوا الﻤﻌﻠـّﻢ ،كﻤا لو كنﺘﻢ في حﻀوري ،أن ﻳقوم ﺑـالﻜاي
ﻗوانق .في ظﺮف ثالثين ثانية سيﻜون اﻷمﺮ ﻗد ﺗ ّﻢ .ولﻜن أرﻳدُ أن أنبّﻬﻜﻢ :هذا اﻷمﺮ
ﺑالﻤﺮة ﻋندما ﺗﻄﻠبون هذا الﻜاي ﻗوانق
مقﺼور ﻋﻠى مﻤارسينا ،لن ﻳﺘ ّﻢ ﺷيء
ّ
ﻷصدﻗائﻜﻢ وأﻗارﺑﻜﻢ ،نﺤن ال نﻬﺘ ّﻢ سوى ﺑالﻤﻤارسين .البﻌض ﻳقول أنﻪ ﺑاإلمﻜان
شياطين واﻷرواح ال ّ
إﻳداع صورة الﻤﻌﻠـّﻢ لدى اﻷصدﻗاء واﻷﻗارب لﻄﺮد ال ّ
ش ّﺮﻳﺮة
شياطين ﻋن الناس الﻌادﻳّينّ ،
ﻷطﺮدَ ال ّ
ُ
ب
لست هنا
ﻋنﻬﻢ ،أنا
ُ
إن في هذا سوء أد ٍ
ﺷدﻳدًا وأكبﺮ انﺘﻬاكٍ لﺤﺮمة ال ُﻤﻌﻠـّﻢ.
أﺗاﺑـ ُع حدﻳﺜي في ﺷﺄن البوذا اﻷرضيّين و ُمﻌﻠـّﻤي داوُ و اﻷرضيّين .هناك أمﺮ آﺧﺮ
أﻳ ً
ﻀا ،في ال ّ
الﻜﺜيﺮ من الناس ﻳﺘﻌﻬّدون وﻳﻤارسُون في الجبال
ﺼين القدﻳﻤة ،كان
ُ
ال ُﻤـنﻌزلة والﻐاﺑات الﻌﻤيقة .لﻤاذا ال نـُﺼادف مﺜﻠﻬﻢ اليوم ؟ في الﺤقيقة هﻢ لﻢ
ﻳنقﻄﻌوا ،وإنﻤا هﻢ ال ﻳُﺮﻳدون أن ﻳﻌﻠ َﻢ الناس ﺑوُ جودهﻢ ،هﻢ ال ﻳزالون ﺑنﻔس اﻷﻋداد
ِ
الﺘي كانوا ﺑﻬا في الﻤاضي وهﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜون جﻤيﻌﻬﻢ ﻗدرات وﺧوارق القونق .إنﻬﻢ لﻢ
ﻳﺨﺘﻔوا طوال هذﻩ ال ّ
سـنين اﻷﺧيﺮة ﺑﻞ جﻤيﻌﻬﻢ موجودون ،وﻋددهﻢ ﻳبﻠـُغ ﺑﻀﻌة
كبيﺮ منﻬﻢ ﻳُوجدُ في ﺑﻠدنا .إنﻬﻢ ﻳﻌيشون ﺧا ّ
صة
آالف منﺘشﺮﻳن ﻋبﺮ الﻌالﻢ ،وﻗس ٌﻢ
ٌ
ﻋﻠى ﻗِﻤﻢ الجبال ال ّ
شﻬيﺮة وﻋﻠى ضﻔاف اﻷنﻬار الﻜبيﺮة ،وهناك منﻬﻢ داﺧﻞ ﺑﻌض
شاهقة .وﻗد ﺧﺘﻤوا ﻋﻠى مﻐاراﺗِﻬﻢ ﺑواسﻄة ﻗدرات القونق ،لذلك ال ﻳﻌﻠ ُﻢ أحدٌ
الجبال ال ّ
ﺑوجودهﻢ .هﻢ ﻳﺘﻌﻬّدون وﻳُﻤارسون ﺑدون ﺗﺤقيق ﺗقدّم سﺮﻳـع ،وسائﻠﻬﻢ ﻳﻐﻠِبُ ﻋﻠيﻬا

ُ
صـﻠون إلى فﻬﻢ جوهﺮ ال ّ
الﺘﻌﺜــّﺮ ،ﻷنﻬﻢ ال ﻳﺘو ّ
شيولين .ﺑينﻤا
نﺤن ،نﺤن نسﺘﻬدفُ
ونﻤارس وفق الﻄبـع اﻷﻋﻠى لﻠﻜون ،ووفقـًا لشﻜﻞ
مباﺷﺮة ﻗﻠب اإلنسان ،ونﺘﻌﻬّد
ُ
أن القونق الذي لدﻳنا سينﻤو ﺑسﺮﻋةّ .
الﻄبيﻌي ّ
إن مذاهب
ومظﻬﺮ الﻜون ،لذلك من
ّ
ال ّ
هﺮم ،وحدها الﻄﺮﻳق الوُ سﻄى هي الﻄﺮﻳق ال ُﻜبﺮى ؛ ﺑينﻤا
شيولين ﺗﺘجﻠـّى في ﺷﻜﻞ َ
الﻄﺮق ال ّ
ﺼﻐﺮى الﻔﺮﻋيّة ﺗـُﻤارس طﺮﻳقة ال ﺗسﺘدﻋي طبيﻌة أﺧالﻗيّة ونﻔسيّة ﻋالية
ّ
ولﻜن هذﻩ الﻄﺮق
ورﺑّﻤا ﻳق ُع إطالق القونق ﺑدون ضﺮورة ﺑﻠوغ درجة مﺮﺗﻔﻌة جدّا،
ﺗبقى ﺑﻌيدة جدّا ﻋن الﻄﺮﻳق ال ُﻜبﺮى لﻠ ّ
الﺤقيقي.
شيولين
ّ
ﻀا ﺗالميذ وﻳُﻠقـ ّـنونﻬﻢ الﻤﻌﺮفة .ﺑﻤا ّ
ﺼﻐﺮى ﻳﺘـّﺨذون هﻢ أﻳ ً
ُمﻌﻠـّﻤو هذﻩ الﻄﺮق ال ّ
أن
شيولين ،وﺑﻤا ّ
مذهبﻬﻢ ال ﻳُﻤ ّﻜ ُن من الوصول سوى لدرج ٍة مﺤدود ٍة من ال ّ
أن طبيﻌﺘﻬﻢ
النﻔسيّة واﻷﺧالﻗيّة ال ﺗسﺘﻄي ُع أن ﺗﺘجاوز ﺗﻠك الدّرجة الﻤﺤدودة ّ
فإن ﺗالميذهﻢ
ﻳﺘﻌﻬّدون نﺤو ﺗﻠك الدّرجة ﺑذاﺗﻬا .وكﻠـّﻤا كانت ﺗﻠك الﻄﺮق ال ّ
ﺼﻐﺮى فﺮﻋيّة ،كﻠـّﻤا
كانت ﺗﻌُ ّج ﺑالنظﺮﻳّات وكﻠـّﻤا كانت الﻤﻤارسات الﺘي ﺗنـ ُ ّ
ص ﻋﻠيﻬا ُمﻌقدة ،وهي ال
ﺗسﺘﻄيـع فﻬﻢ اﻷساس من الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسةّ .
إن أساس ﺷيولين اإلنسان ﻳﻜ ُﻤ ُن في
ﺗﻌﻬّد الﻄبيﻌة اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة ،في ﺗﻠك الﻄﺮق ،لﻢ ﻳُدركوا هذﻩ النقﻄة ،إنﻬﻢ
شيولين .لﻬذا ﻳسﺘﻐﺮﻗون وﻗﺘا ً
ﻳظنـّون ّ
أن ﺗﺤﻤّﻞ اآلالم والﻌذاب كﻔي ٌﻞ وحدﻩُ ﺑﺘﺤقيق ال ّ
طوﻳالً ،مئات ال ّ
سـنين ،ﺑﻞ أكﺜﺮ من ألف سنة ِليـُنﻤّوا ﻗﻠيالً من القونق .في الﺤقيقة
ﺤن الﺘي ﻳ ُﻤ ّﺮون ﺑﻬا هي الﺘي ولـّدت القونق ،إذن كيف ﻳﺘﻌﻬّدون ؟ ّ
الﻤ ُ
إن
ليست ِ
ُ
الﺮغبات والﺘﻌﻠـّقات ،ولﻤّا دﺧﻞ طور
َمﺜﻠﻬُﻢ َمﺜﻞ َرجُﻞ كان في ﺷباﺑﻪ
ﻳﻤﻠك الﻜﺜيﺮ من ّ
ال ّ
ﻳنﺘظﺮ ﺷيئًا من
شيﺨوﺧة وﺑﻌد انقﻀاء ك ّﻞ ﺗﻠك السّـنين من ﻋﻤﺮﻩ ،لﻢ ﻳﻌُد
ُ
ﻳنﻔﺼ ُﻞ ﺑﻄﺮﻳقة طبيﻌيّة ﻋن روح الﺘﻌﻠـّق وهذﻩ اﻷﺧيﺮة ﺗﺘالﺷى
ال ُﻤسﺘقبﻞ ،لذلك
ِ
ﺗدرﻳجيّا .هذا هو الﻤسار الذي ﺗﺘوﺧـّاﻩُ ﺗﻠك الﻄﺮق .لقد اكﺘشﻔوا أنﻪ من الﻤﻤﻜن
ﺗنﻤية القونق ﺑواسﻄة ﺗﻤﺮﻳن الجﻠوس والﺘﺄمّـﻞ ،وﺑﻔﻀﻞ ﻗوّ ة الﺘـّﺮكيز وﺑﺘﺤﻤّﻞ اآلالم
القاسية .ولﻜن مع ذلك ال ﻳُدركون ّ
الﻌادي لﻢ
أن روح الﺘﻌﻠـّق الﺘي ﺗـُﻤي ُّز اإلنسان
ّ
ّ
ﺗﻤّح ﻋندهﻢ إالّ ﺗدرﻳجيّا وﻋﻠى مدار ال ّ
وأن القونق الذي
سـنين الﻄوﻳﻠة ال ُﻤﻀنية
ﺑﺤوزﺗﻬﻢ لﻢ ﻳﻜبُﺮ إالّ ﺑﻌد ﺗﺨﻠـّيﻬﻢ ﻋن روح الﺘﻌﻠـّق.
ونسﺘﺄص ُﻞ روح
نﺤ ُن لدﻳنا أهداف واضﺤة ،إننا نﺮمي مباﺷﺮة إلى هذا القﻠب،
ِ
الﺘﻌﻠـّق منﻪ .ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ﺗﺘقدّ ُم الﻤﻤارسة ﺑنسق سﺮﻳـع جدّا .لقد ُز ُ
رت ﺑﻌض
ُ
ﺮارا ناسًا من ذلك ال ّ
سا ﺗﻌﻬّدوا ﻋﻠى ذلك النـّﺤو ِل ُﻤدّة
الجﻬات
ﺼنف :نا ً
وﻗاﺑﻠت ِم ً
سنين طوﻳﻠة .هﻢ ﻳقولون أﻳ ً
ﻀا" :ال أ َحدَ ﻳﻌﻠ ُﻢ ﺑوجودنا ،نﺤن ال نﺘدﺧـ ّ ُﻞ في ُ
ﺷؤونﻜﻢ
أناس جيّدون ﻋﻤو ًما.
ولن نـُزﻋجﻜﻢ" .إنﻬﻢ
ٌ
ت إلﻗﺼائﻬﻢْ .
ولﻜن منﻬﻢ أﻳ ً
ﻀا غيﺮ الجيّدﻳن ونﺤ ُن نﺘـ ّ ِﺨذ إجﺮاءا ٍ
ولـنذ ُكﺮْ مﺜالً :أثناء
الﻔﺘﺮة اﻷولى من ﻗيامي ﺑﺘبﻠيـغ الﻄﺮﻳقة ﺑـ"ﻗيشو" ،وأثناء الدّروس الﺘﻜوﻳنيّة ،أﺗى
إلي وﻗال لي ّ
أن ﺷيﺨﻪ اﻷكبﺮ ﻳﺮجو ُمقاﺑﻠﺘي ،وأنﻪ ال ّ
شيـخ الﻤد ُ
ﻋوّ ﺑﻜذا ،وأنﻪ
أحدُهﻢ ّ
كنت أرى هذا ال ّ
ﺗﻌﻬّد ومارس لسنين طوﻳﻠة جدّاُ .
طيﻔي،
شﺨص ﻳﻜسُوﻩُ ﺗشي ﻳين
ّ

ُ
فﺮفﻀت الدّﻋوة ُمـﺘﻌﻠـّال ﺑﻀيق الوﻗت .فﻤا
سقيﻢ و ُمﺘﺮدّي ووجﻬﻪ ﺷاحب و ُمﻤﺘ ِقـع.
كان من هذا "ال ّ
شيخ اﻷكبﺮ" إالّ أن اسﺘاء وﺷﻌ َُﺮ ﺑاإلهانة .فجﻌﻞ ﻳُسبّبُ لي
وصار ﻳُزﻋجُني ك ّﻞ ﻳوم .أنا من طبﻌي ال أحبّ الﻤنافسة مع اآلﺧﺮﻳن،
الﻤﺘاﻋب،
َ
ق أن أﺗج ّ
و ُ
ﺼارع مﻌﻪ .كن ُ
ﻋﻤو ًما هو لﻢ ﻳ ُﻜن ﻳسﺘﺤ ّ
ت ﻋندما ﻳُﺮس ُﻞ
شﻢ ﻋناء الﺘـ ّ ُ
نﺤوي أﺷياء ﺧبيﺜة ،أﺑدّدُها ث ّﻢ أواص ُﻞ دﻋوﺗي إلى ال ّ
شﺮع.
طاوي،
فيﻤا مﻀى ،وفي ظ ّﻞ اﻷسﺮة الﺤاكﻤة "مينغ "Ming ،كان هناك مﻤارس
ّ
شﺨص دون أن ﻳُﻜﻤـِﻞ ال ّ
ﻗد ﺗﻤﻠـ ّـك ﺑﻪ ثﻌبان أثناء ﺗﻌﻬّدﻩ ؛ ث ّﻢ مات هذا ال ّ
شيولين
ﺑنجاح ؛ فاسﺘﺤوذ الﺜﻌبان حينئ ٍذ ﻋﻠى جسد الﻤﻤارس ،وﻋند نﻬاﻳة ﺗﻌﻬّدﻩ ومﻤارسﺘﻪ
شيخ اﻷكبﺮ لﻠ ّ
حﺼﻞ ﻋﻠى الﻬيئة البشﺮﻳّة .ال ّ
شﺨص الﻤذكور في البداﻳة لﻢ ﻳ ُﻜن سوى
الﻬيئة البشﺮﻳّة لذلك الﺜﻌبان والﺘي حﺼﻞ ﻋﻠيﻬا ﺑواسﻄة ال ّ
ونظﺮا لﻜون
شيولين.
ً
طبيﻌﺘﻪ الﺤقيقيّة لﻢ ﺗـﺘﻐيّﺮ ﻗﻄـّ ،فقد اسﺘﺤال من جدﻳ ٍد إلى ثﻌبان ﻋﻤالق ليُسبّب لي
ُ
ُ
ُ
واسﺘﻌﻤﻠت
أمسﻜت ﺑﻪ في ﻗبﻀﺘي
رأﻳت أنﻪ ﻗد ذهب ﺑﻌيدًا في ﺗﻄاوُ لﻪ،
الﻌﺮاﻗيﻞ .ولﻤّا
فﺄذﺑت النﺼف اﻷسﻔﻞ من جسدﻩ مُﺤوّ الً
ُ
ﻗونق ﻗوﻳّا جدّا ﻳُسﻤّى ﺑـ" ﻗونق اإلذاﺑة"
إﻳّاﻩ إلى ماءٍ  ،أمّا النﺼف اﻷﻋﻠى فقد الذ ﺑالﻔﺮار.
ﺧبﺮا من أحد
في أحد اﻷﻳّام ،ﺗﻠقـّت الﻤسؤولة ﻋن مﺮكز الﻤﻤارسة ﺑـ"ﻗيشو"
ً
شباب ﻳُﻔيدُ ّ
ُمﺮﻳدﻳﻪ ال ّ
أن ﺷيﺨﻪ اﻷكبﺮ ﻳُﺮﻳدُ مقاﺑﻠﺘﻬا فﻠبّت الﻤسؤولة هذﻩ الدّﻋوة،
ولﻜنﻬا ﻋندما ذهبت وحال دُﺧولﻬا لﻠﻤﻐارة ،غﺮﻗت في ظﻠﻤة دامسة ،لﻢ ﺗ ُﻜن ﺗـُبﺼﺮ
ﺷيئًا وﺗﺮائت لﻬا ﺑالﻜاد هيئة ﺷﺨص ﻗاﺑـع هناك وﻋيناﻩ ﺗـ ُﺮسالن ضوءًا أﺧﻀﺮ،
كانت الﻤﻐارة ﺗـُﻀي ُء ﻋندما ﻳﻔﺘ ُح ﻋينيﻪ وﺗﻌودُ من جدﻳ ٍد حالﻜة ً ﻋندما ﻳُﻐﻤﻀﻬﻤا.
ّ
الﻤﺮة ال أحد
"إن "لي هونق جي" سيﻌودُ ،وهذﻩ
وﻗال لﻬا ﺑﻠﻬجة أهﻞ الﻤنﻄقة:
ّ
أﺧﻄﺄتّ ،
ُ
ﺗﺼﺮ ُ
إن "لي هونق جي" ﻗادم وهو
فت ،لقد
الﺘﺼﺮف كﻤا
سيجﺮ ُؤ ﻋﻠى
ّ
ّ
ُ
ً
ﻳﺤﻤﻞ مﻌﻪُ الﺨالص لإلنسان" .فﺨاطبﻪ ُمﺮﻳدﻩ ﻗائال" :أﻳّﻬا ال ّ
شيخ اﻷكبﺮ ،انﻬض ،ما
ِلساﻗيك ؟" فﺄجاب" :ال أسﺘﻄي ُع النـّﻬوض ،ساﻗاي ُمﺼاﺑﺘان" .ولﻤّا سُئ َﻞ كيف
أصيبَ ْت ساﻗاﻩُ ،أﺧذ ﻳﺮوي ك ّﻞ الﺤﻜاﻳة وأمْ َﺮ إﻋاﻗﺘﻪ .أثناء مﻌﺮض ال ّ
الشﺮﻗي
ﺼﺤة
ّ
الذي انﻌقد ﺑبيﻜين في  ،1993ﻋاد ﻳﺘسبّب لي في الﻌﺮاﻗيﻞ من جدﻳدٍ ،لﻢ ﻳ ُﻜفّ إذن
واسﺘﻤﺮ في ﺗﻌﻄيﻞ دﻋوﺗي لـدافـا ،حينﻬا اضﻄـ ُ ُ
ﺮرت لﺘدميﺮﻩ
ﻋن ارﺗﻜاب الﺘجاوزات
ّ
ﺗﻤا ًما وإﺑادﺗﻪ .ﺑﻌد هذﻩ اإلﺑادة أراد ُمﺮﻳدوﻩ ،كبارهﻢ وصﻐارهﻢ ،ردّ الﻔﻌﻞ .في ذلك
الوﻗت ﺗوج ُ
ّﻬت إليﻬﻢ ﺑبﻌض الﻜﻠﻤات ارﺗاﻋوا منﻬا جﻤيﻌًا وﺗوﻗّــّﻔوا إثﺮها ﻋن
أي ﺷيءٍ فقد فﻬﻤوا ﺧﻄورة الﻤوﻗف فﻌالً.
الﺘﺤﺮك ال
ّ
ُ
ﻳجﺮ ُؤ أحدٌ منﻬﻢ ﻋﻠى فﻌﻞ ّ
البﻌضُ منﻬﻢ ﻗد ﺑقوا أناسًا ﻋادﻳّين ال غيﺮ رغﻢ ﺗﻌﻬّدهﻢ لﻔﺘﺮة طوﻳﻠة .كانت ﺗﻠك
أمﺜﻠة ذكﺮﺗـُﻬا ﻋن الﻜاي ﻗوانق.

فﺮع "ﺗسوﻳو كو"Zhuyou ke ،
ما هو فﺮع "ﺗسوﻳو"(مﻤارسات السّﺤﺮ والﺘـّﻤائﻢ) ؟ في أوساط ال ّ
شيولين وأثناء
ﺗﻠقين طﺮق مﻤارسﺘﻬﻢ ،الﻜﺜيﺮ من الناس ﻳُﻠـقـ ّـنون مﻌﻬا الـﺘسوﻳو كو كجزءٍ ال
ّ
شيولين .ولﻜن في الﺤقيقة الﻳنﺘﻤي الـﺘسوﻳو كو إلى مجال ال ّ
ﻳﺘجز ُء من ال ّ
شيولين.
سﺮﻳة وﺗﻌازﻳﻢ وﺗقنيات .ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺷﻜال مﻤارسﺘﻪ في
وسائﻞ ﺗﻠقينﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ في وصﻔات ّ
رسﻢ رموز طﻠسﻤيّة ،إﺷﻌال البﺨور ،إحﺮاق اﻷوراق ،الﺘـّﻠﻔـظ ﺑﺘﻤائﻢ ،الخ .وهو
ﺑإمﻜانﻪ مﻌالجة اﻷمﺮاض ﺑﻄﺮق ﺧا ّ
صة ﺑﻪ .مﺜالً ،إن كان أحدهﻢ لدﻳﻪ دُمّـ ٌﻞ ﻋﻠى
وجﻬﻪ ،ﻳﺮسﻤون دائﺮة ﻋﻠى اﻷرض ﺑﺮﻳش ٍة مﻐﻤوس ٍة في حبﺮ ّ
الزنجﻔﺮ ،ث ّﻢ ﻳﺮسﻤون
داﺧﻠﻬا ﻋالمة وﻳﻀﻌون ال ّ
شﺨص واﻗﻔـًا في وسط الدّائﺮة وﻳشﺮﻋون في ﺗﺮدﻳد ﺗﻤائﻢ
الﺮﻳشة ،ﻳﺮسﻤون دوائﺮﻋﻠى وجﻬﻪ ،ﺑدون الﺘـّوﻗف ﻋن ﺗﺮدﻳد الﺘـّﻤائﻢ
؛ ث ّﻢ ﺑواسﻄة ّ
؛ وفي النﻬاﻳة ،ﻳﺮسﻤون نقﻄة ﻋﻠى الدمّـﻞ وفي نﻔس الوﻗت ﻳﻜﻔـّون ﻋن الﺘـّﻤائﻢ
وﻳقولون لكَ أنك ُ
فﺘﻠﻤس الدمّـﻞ وﺗجدُﻩُ فﻌالً ﻗد ﺗﻀاءل حجﻤﻪ وال ﻳُؤل ُﻢ
ﺷﻔيتَ .
ُ
كالﻤاضي ،إذن فقد نجح الﻌالج .نﻌﻢ ،ﺑإمﻜانﻬﻢ ُمداواة هذا النوع من اﻷمﺮاض
ﻳﺘﺼﺮفون إن
البسيﻄة ،ولﻜنﻬﻢ إزاء مﺮض ﺧﻄيﺮ ال ﻳسﺘﻄيﻌون فﻌﻞ ﺷيءٍ  .كيف
ّ
كنتَ ﺗشﻜو من ألﻢ في ذراﻋك ؟ ﻳبدؤون في غﻤﻐﻤة ﺗﻤائﻢ وﺗﻌازﻳﻢ ،وﻳﻄﻠبون منك أن
ﺗ ُﻤـدّ ذراﻋك ،ث ّﻢ ﻳنﻔﺜون الﻬواء ﻋﻠى نقﻄة الﻤيﺮﻳدﻳان "هيقو "hegu ،في ﻳ ٍد
ّ
ّارا من الﻬواء ﻗد
ﺤس
وﻳُﺨﺮجونﻪ من نقﻄة "هيقو" في اليد اﻷﺧﺮى .سﺘـ ُ ّ
وكﺄن ﺗي ً
ﺗﻠﻤس ذراﻋك ،سﺘجدُ أنﻬا لﻢ ﺗﻌُد ﺗـُؤلﻢ كاﻷوّ ل .هﻢ ﻳسﺘﻌﻤﻠون أﻳ ً
ﻀا
اﺧﺘﺮﻗَـكَ  .ﻋندما
ُ
طﺮﻗـًا أﺧﺮى مﺜﻞ إحﺮاق اﻷوراق ،كﺘاﺑة رموز طﻠسﻤيّة ،إلﺼاق رموز طﻠسﻤيّة
ُ
مﻜﺘوﺑة ﻋﻠى الورق...الخ .هذا ما ﻳﻔﻌﻠونﻪُ.
الﻄﺮق الدنيوﻳّة ال ّ
ﺼﻐﺮى في الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ال ﺗﺘﺤدّث ﻋن ﺗﻌﻬّد الجسد ،ﺑﻞ
الﺮمﻞ ،طﺮد اﻷرواح
ﻤارس ﺑدل ذلك الﺘـ ّـنجيﻢ ﻋن طﺮﻳق السّداسي ،ضﺮب ّ
ُ
ﺗـ ُ
ال ّ
ش ّﺮﻳﺮة وال ُﻤداواة .غالبًا ما ﺗسﺘﻌﻤ ُﻞ الﻄﺮق الدنيوﻳّة ك ّﻞ هذا .إنﻬا ﺗسﺘﻄيـ ُع في
ّ
ولﻜن الوسائﻞ الﺘي ﺗسﺘﺨد ُمﻬا ليست جيّدة .لن
نﻬاﻳة اﻷمﺮ أن ﺗشﻔي اﻷمﺮاض
ِف هنا ﻋﻤّا ﺗسﺘﺨدمﻪ لﺘـُﻌالج اﻷمﺮاض ،ولﻜن مﻬﻤا ﻳ ُﻜ ْن ،ﻋﻠى ُمﻤارسينا في
نﻜش َ
آثارا سُﻔﻠيّة وسيّئة جدّا .في ال ّ
ﺼين القدﻳﻤة ،كانوا
الدّافـا أن ﻳﺘجنـّبوها ﻷنﻬا ِ
ﺗﺤﻤ ُﻞ ً
ُ
الوﺧز ﺑاإلﺑَﺮ ،الﻌالج
ﻳُبـوّ ﺑون الوسائﻞ الﻌالجيّة إلى أﻗسام ُمﺨﺘﻠﻔة ،مﺜالً :الجب ُْﺮ،
ﺑالﻜي ،الﺘـّدليك ،الﻌالج ﻋبﺮ ال ّ
ﻀﻐط ﺑاﻷصاﺑع ﻋﻠى مواطن اﻷلﻢ ،طﺮق ﻋالج
ّ
الﺘشيﻜونق ،الﻌالج ﺑالنـّباﺗات الﻄبـيّة...الخ .وهﻜذا كانوا ﻳﻌُدّون منﻬا أنوا ً
ﻋا كﺜيﺮة ً.
صنف من طﺮق ال ُﻤداواة كان ﻳُسﻤّى فﺮ ً
ﻋا "كو "Ke ،والﺘسوﻳو كو كان في
ك ّﻞ
ٍ
الﻤﺮﺗبة الﺜالﺜة ﻋشﺮ .لذلك ّ
فإن ﺗسﻤيﺘﻪُ الﻜامﻠة هي "ﺗسوﻳو ،الﻔﺮع الﺜّالث ﻋشﺮ".
إذن فﺘسوﻳو كو ال ﻳد ُﺧﻞ في إطار ال ّ
شيولين ،إنﻪ ليس ﺑقونق نﺘﺤ ّ
ﺼـ ُﻞ ﻋﻠيﻪ ﻋبﺮ
ال ّ
شيولين ،ﺑﻞ هو ﻳنﺘﻤي إلى ﺗقنيات السّﺤﺮ.

الﻤﺤاضﺮة السادسة
انﻔالت النار الداﺧﻠية والدﺧول في الﺤالة الشيﻄانية ؛ االنﺤﺮاف
ﻋن الﻄﺮﻳق الﻤسﺘقيﻢ "الزوهيو رومو"Zouhuo rumo ،
ضﻤن أوساط الﺘﻌﻬد والﻤﻤارسة هنالك ما ﻳسﻤى ﺑالـ"زوهيو رومو" (انﻔالت النار
الداﺧﻠية والدّﺧول في الﺤالة الشيﻄانيّة ،االنﺤﺮاف ﻋن الﻄﺮﻳق الﻤسﺘقيﻢ) .وهذا
ّ
وأن الﻌدﻳد من اﻷﺷﺨاص ﻳﺘﻜﻠـّﻤون ﻋنﻪ
اﻷمﺮلﻪ ﺗﺄثيﺮ كبيﺮ ﻋﻠى الناس ،ﺧاصة
ﺑﻄﺮﻳقة ُمﺨيﻔة إلى درجة ّ
أن هناك من لﻢ ﻳﻌد ﻳجﺮؤ ﻋﻠى الﻤﻤارسة .حالﻤا ﻳسﻤﻌون
ﻳنجﺮ ﻋنﻬا الزوهيو رومو ،ﻳنﺘاﺑﻬﻢ الﻔزع وﻳﻌدلون ﻋن فﻜﺮة
أنﻪ ﻳﻤﻜن أن
ّ
الﻤﻤارسة .ولﻜن ﻳنبﻐي أن أؤ ّكد لﻜﻢ أن هذا الزوهيو رومو ال ﻳوجد إطالﻗاًّ.
ما في اﻷمﺮ هو ّ
كﺜيﺮا من اﻷﺷﺨاص ﺗنقﺼﻬﻢ االسﺘقامة اسﺘجﻠبوا فوﺗي .ما
أن
ً
ﻳﺤدث ﺑﻌد ذلك هو ّ
الﺮئيسي (ﺗسو ﻳيشي) ﻷولئك اﻷﺷﺨاص لﻢ ﻳﻌد
أن الوﻋي
ّ
ﺑإمﻜانﻪ اﻷﺧذ ﺑزمام أمورهﻢ ،وهﻢ ﻳﺄﺧذون ذلك ﻋﻠى أنﻪ ﻗونق .وﺗﺼيﺮ السﻠﻄة ﺑيد
الﻔوﺗي ،وهذﻩ اﻷﺧيﺮة ﺗﻀع مﻤﻠوكيﻬا في حاالت ﺷاذة (ﻳﺼيﺤون وﻳُﺼدرون ﻋوﻳالً
وأصواﺗـًا غﺮﻳبة) ومن ﻳشاهدهﻢ ال ﻳجﺮؤ ﻋﻠى الﺘﻔﻜيﺮ في الﻤﻤارسة ُمجدّدًا.
أن الﻜﺜيﺮ منـّا ﻳظنـّون ّ
والﻐﺮﻳب ّ
أن ما ﻳﺤدث لﻬﻢ هو القونق ،كيف لذلك أن ﻳﻜون
أي ضﺮب من الﻤﻤارسة ؟ إنﻪ ال ﻳﺘجاوز الﻤداواة والﺤﻔاظ ﻋﻠى ال ّ
ﺼﺤة
ﺗشيﻜونق أو ّ
في أدنى مسﺘوﻳاﺗﻬا ،ولﻜنﻪ ﺧﻄيﺮ لﻠﻐاﻳة .إن ﺗﻌوّ دﺗﻢ ﻋﻠى ﺗﻠك الﺤالة وﺑقي وﻋيﻜﻢ
ً
ّ
فإن جسدكﻢ سيسيﻄﺮ ﻋﻠيﻪ
ﻋاجزا ﻋن الﺘـّﺤ ّﻜﻢ فيﻜﻢ،
الﺮئيسي
ّ
الﺜانوي (فو ﻳيشي) أو مﺼادر ﺧارجية أﺧﺮى أو أرواح سﻔﻠية أو
ﺑاسﺘﻤﺮار وﻋيﻜﻢ
ّ
أﺷياء من ذلك القبيﻞ ،في هذﻩ الﺤالة ﻳُﻤﻜن أن ﺗقوموا ﺑﺄفﻌال ﺧﻄيﺮة لﻠﻐاﻳة ،ومن
ّ
وأضﺮارا جسيﻤة ً ﻷوساط الﺘﻌﻬد
فإن هذا ﻳُسبّب سﻤﻌة ً سيّئة
جﻬة أﺧﺮى
ً
والﻤﻤارسة .هذا ناﺗج ﻋن ﻋدم اسﺘقامة الﻔﺮد وﺗﻌﻠـّقﻪ ﺑﺤبّ الظﻬور وجﻠب االنﺘباﻩ،
ﺷيﻄاني .ﺑﻌﻀﻬﻢ ،مﻤـّن ال ندري كيف
أي ﻋالﻗة ﺑاالنﺤﺮاف في مسﻠك
ّ
ليس لﻬذا ّ
ُﻌﺮفون ﺑﻤﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق ،ﻳﺘﺤدثون أﻳﻀا ﻋن الزوهيو رومو .في
أصبﺤوا ﻳ َ
ﻳنجﺮ ﻋنﻬا أﺑدًا الزوهيو رومو ؛ أغﻠب الناس الﺘقﻄوا هذﻩ
الﺤقيقة ،الﻤﻤارسة ال
ّ
الﻌبارة من مؤلﻔات فنـّية وأدﺑيّة ،من رواﻳات الﻔﺮوسيّة والﻤﻐامﺮة...و ِلﺘﺘﺄكدوا من
كالمي هذا ،ﺑامﻜانﻜﻢ أن ﺗﺘﺼﻔﺤوا الﻤؤلﻔات القدﻳﻤة والﻜﺘب الﺨا ّ
صة ﺑالﺘﻌ ّﻬد
أي أثﺮ لﻬذا اﻷمﺮ .هذا اﻷمﺮ ال ﻳُوجد أﺑدًا.
والﻤﻤارسة ،ولن ﺗجدوا ّ
الزوهيو رومو الذي ﻳﻌﺘقدُ فيﻪ الناس ﻳﺘﻀﻤ ُ
ّن أﺷﻜاال ﻋدﻳدة ً .ما ذكﺮﺗﻪ هو ﺷﻜﻞ من
ﺑين ﺗﻠك اﻷﺷﻜال .ﺑسبب ﻋدم االسﺘقامة ،ﻳسﻌى البﻌض جاهدًا لﻠﺤﺼول ﻋﻠى

ال ُﻤسﻤّاة ﺑـ"حالة الﺘشيﻜونق" ﺑسبب رغبﺘﻪ في البﺮوز وسط الﻤجﻤوﻋة وهﻜذا
ﻳسﺘجﻠبُ اﻷرواح السﻔﻠية .هناك أﻳ ً
ﻀا من ﻳبﺤث صﺮاحة ﻋن ﻗدرات القونق أو
ﻳﻤارس ﺗشيﻜونق مـُزﻳّﻔـًا ؛ وفي ك ّﻞ مﺮة ﻳجﻠس فيﻬا هؤالء لﻠﻤﻤارسة،
ﺗﺼﺮف
الﺮئيسي ﺑاﻗين في حالة ال وﻋي ﺗا ّم وﺗاركين أجسادهﻢ ﺗﺤت
ﻳُﻄ ِﻠقون وﻋيﻬﻢ
ّ
ّ
آﺧﺮﻳن ،ﻋقولﻬﻢ في حالة فوضى وأجسادهﻢ ﺗﻌبث ﺑﻬا كﻤا ﺗشاء هواﺗف ﺧارجية أو
الﺮوح الﺜانوﻳّة وﺗدفﻌﻬا لﻠقيام ﺑﺄﺷياء غﺮﻳبة .ﺗﺤدّثﻬﻢ مﺜال ﺑﺄن ﻳﻠقوا أنﻔسﻬﻢ من
ّ
سﻄح ﺑناﻳة ﺷاهقة وﻳﻔﻌﻠون ذلك أو ﺑﺄن ﻳﻠقوا أنﻔسﻬﻢ في الﻤاء وﻳﻔﻌﻠون ذلك ؛ هﻢ
أنﻔسﻬﻢ لﻢ ﻳﻌودوا ﻳﺮغبون في الﻌيش وﻳﻀﻌون أجسامﻬﻢ ﺑين ﻳدي اآلﺧﺮﻳن.هذا
ليس ﺑالـزوهيو رومو وإنﻤا هﻢ اﺗـّبﻌوا طﺮﻳقـًا ﺑاطﻠة في الﻤﻤارسة ،وهذا ّ
ﻷن
ّ
ﻳظن أنﻪ ﻳﻜﻔي القيام ﺑﺤﺮكات
نواﻳاهﻢ منذ البداﻳة لﻢ ﺗـ ُﻜ ْن ُمسﺘقيﻤة .هناك من
مﺘﺄرجﺤة لﻠقول ّ
ﺑﺄن ﺗﻠك مﻤارسة ،وفي الواﻗع إن ﺗﻤّت الﻤﻤارسة ﻋﻠى ذلك النـّﺤو،
سينجﺮ ﻋن ذلك ﻋواﻗب وﺧيﻤة .وهذا ال ﻳُ َﻌـدّ مﻤارسة ً ﺑﻞ من ﺗﻌﻠـّقات الناس
ّ
الﻌادﻳّين النﻔسية وسﻌيﻬﻢ لﺘﺤقيق رغباﺗﻬﻢ.
ﻳنﺤبس في موضع مّا أثناء الـﻤﻤارسة
وهناك حالة أﺧﺮى وهي الﺘشي الذي
ُ
وﻳبقى ﻋﻠى ﺗﻠك الﺤال .مﺜال ﻳﺼﻌد الﺘشي إلى ﻗﻤـّة الﺮأس وال ﻳنز ُل ُمجدّدا وهي
حالة ﺗـُولـّد الﺨوف لدى ﺑﻌض الناس ،ال ننسى أن هذا الجسد هو ﻋبارة ﻋن كون ٍ
ُ
ﻳﺤين وﻗت اجﺘياز
مﺼﻐـّﺮ ؛ وﺧﺼوصًا ﺑالنسبة لﻄﺮق الﻤدارس الﻄاوﻳّة ،ﻋندما
الﺘﻌﺮض لبﻌض الﻌﺮاﻗيﻞ ؛ ﻷنﻪ ﻋندما ال ﻳﺘ ّﻢ االجﺘياز ﻳبقى الﺘشي
الﺘشي ،ﺑاالمﻜان
ّ
ﻳدور في ذلك الﻤوضع .وهذا ال ﻳﺘ ّﻢ فقط في أﻋﻠى الﺮأس ﺑﻞ في مواضع أﺧﺮى من
ّ
الجسد أﻳ ً
ولﻜن الﻤوضع اﻷكﺜﺮ حساسية ً في جسﻢ االنسان هو أﻋﻠى ﻗﻤـّة
ﻀا ؛
الﺮأس ث ّﻢ ﻳنزلُ ،فإن لﻢ ﻳﺘﻤ ّﻜن الﺘشي من الﻤﺮور،
الﺮأس .ﻳﺼﻌد الﺘشي إلى أﻋﻠى ّ
ُﺤس أن رأسﻪ منﺘﻔﺨة وأنﻬا كﻤا لو كانت ﺗﺮﺗدي
ﻳﺤس الشﺨص ﺑﺜقﻞ في الﺮأس وﻳ ّ
ّ
ّ
أي وظيﻔة حسّاسة أو
ﺧوذة ً من الﺘشي سﻤيﻜة ً لﻠﻐاﻳة...
ولﻜن الﺘشي ليست لﻪ ّ
أي
أي مشﻜﻠة لإلنسان ،كﻤا ال ﻳﻤﻜن أن ﻳُولـّدَ ّ
مﺮكزﻳّة ،ولذا ال ﻳﻤﻜ ُن أن ﻳسبّب ّ
مﺮض .البﻌض ال ﻳﻌﻠﻤون حقيقة الﺘشيﻜونق ورغﻢ ذلك هﻢ ﻳُﺼدرون أحﻜا ًما
ّ
فيظن الناس
اﻋﺘباطية ً وكيﻔﻤا اﺗـّﻔق مسبّبين جوّ ا من الﻔوضى واﺧﺘالط الﻤﻔاهيﻢ.
ّ
الﺮأس وال ﻳُﻤﻜنﻪ النزول سيﺘسبّبُ في حالة
أن الﺘشي الذي
ﻳنﺤبس في أﻋﻠى ّ
ُ
الزوهيو رومو واالنﺤﺮاف ،ونﺘيجة ذلك ّ
ﺑالﺮﻋب.
أن أكﺜﺮهﻢ ﻳُﺼابُ ّ
ﺑينﻤا هذﻩ الﺤالة هي في الواﻗع مﺮحﻠيّة وﺗسﺘﻐﺮق مدّة زمنيّة ُمﻌيّـنة ،صﺤيح أنﻬا
ﺑالنسبة لﻠبﻌض ﻳﻤﻜن أن ﺗﻄو َل حﺘى أكﺜﺮ من سﺘة أﺷﻬﺮ؛ في هذﻩ الﺤالة لو ﻳﻀﻌون
ُﻤﺮر ذلك الﺘشي ّ
فإن هذا اﻷﺧيﺮ سينزل في
اﻷمﺮ ﺑيد مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق
حقيقي لي ّ
ّ
مﺮة ﻳﺘﻌﻄـ ّـﻞ فيﻬا مﺮور الﺘشي أثناء الﻤﻤارسة ،ﻋﻠينا أن نبﺤث ﻋن
النﻬاﻳة .إذن ك ّﻞ ّ
اﻷسباب في السين سينغ ونﺮى ما إذا كنا مﻜﺜنا في درجة ُمﻌيـ ّـنة ولﻢ نﺘجاوزها
ﻋا ّ
ونﺘقدّ ْم ،ﻳجب إذن أن نﺮفع السين سينغ ! إذا ﺷﻬدت طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة ارﺗﻔا ً
فإن
ذلك الﺘشي سينز ُل حﺘ ًﻤا .أنﺘﻢ ﺗـُﺮ ّكزون اهﺘﻤامﻜﻢ دائ ًﻤا ﻋﻠى ﺗﺤوّ الت القونق دون أن

ﺗـُﻌيﺮوا مسﺄلة الﻄبيﻌة اﻷﺧالﻗية ما ﺗسﺘﺤقﻪ من اهﺘﻤام ،ولﻜن ارﺗﻔاع درجة الﻄبيﻌة
الﺮكيزة لﺤﺼول ﺗﻠك الﺘﺤوّ الت ،حينﻬا فقط سيﺤﺼُﻞ ﺗﺤوّ ل
االﺧالﻗية هي ّ
ﺷامﻞ .انﺤباس الﺘشي ال ﻳُسبّب مشاكﻞ لﻠﻔﺮد ،في أغﻠب اﻷحيان ﺗﺄﺗي الﻤشاكﻞ من
الﺤالة النﻔسية ،ﺑاإلضافة إلى ما ﻳﺘﺮدّد ﻋﻠى الﻤسامع من أﻗاوﻳﻞ مﻌﻠﻤي الﺘشيﻜونق
الدّجالين من ّ
أن ركود الﺘشي في ﻗﻤّة الﺮأس ﻳُسبّب االنﺤﺮاف ،وهذا ﻳولـّد الﺨوف.
من الﻤﻤﻜن جدّا ّ
أن هذا الﺨوف هو الذي ﻳُولـّد الﻤشاكﻞ حقـّا ،ﻷنﻜﻢ حالﻤا ﺗﺮﺗاﻋون،
ﻳﻜون الﺨوف في نﻔوسﻜﻢ ،أليس هذا ﺗﻌﻠـّقـًا ؟ أليس مﻬﻤّﺘنا هي نزع ك ّﻞ الﺘﻌﻠـّقات
ّ
وكﺄن مﺮضﻜﻢ ﻳشﺘدّ ؛ ﻳنبﻐي حﺘ ًﻤا
منﻜﻢ ؟ لذلك فإنﻪ كﻠـّﻤا زاد روﻋﻜﻢ ،كﻠـّﻤا ﺑدا
جﻌﻠﻜﻢ ﺗنزﻋون هذا الﺘﻌﻠـّق ؛ سنجﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻬﻤون الﻌبﺮة من هذا الدرس جيّدًا لﻜي
ﺗﺘﺨﻠـّﺼوا من حالة ﺧوفﻜﻢ وﺗﺮفﻌوا مسﺘواكﻢ.
في ال ُﻤسﺘقبﻞ ،سيشﻌﺮ الﻤﻤارس أﻳﻀا ﺑنوع من الﺘو ّ
ﻋك في أثناء الﺘﻌﻬد
والﻤﻤارسةّ ،
ﻷن أنوا ً
سﺘظﻬﺮ في جسدكﻢ ،وهذﻩ اﻷﺧيﺮة هي
ﻋا كﺜيﺮة من القونق
ُ
ﺗﺘﺤﺮك ﺑدون انقﻄاع داﺧﻞ جسدكﻢ وﺗـُسبّب لﻜﻢ انزﻋاجًا
أﺷياء ﻗوﻳّة جدّا ،وهي
ّ
الﺮئيسي لﺘو ّ
ﻋﻜﻜﻢ هو ﺧوفﻜﻢ الدائﻢ من حالة الﻤﺮض ؛ في
ﺑﻜيﻔيّة أو ﺑﺄﺧﺮى .السّبب
ّ
الواﻗع لقد ﺗﻜوّ نت في جسدكﻢ أﺷياء ﻗوﻳّة لﻠﻐاﻳة ،كﻠـّﻬا ﻗونق وﻗدرات ﻗونق،
ﺘﺤﺮك ،سﺘﺤسّون
ﺑاإلضافة إلى كﺜيﺮ من الﻜائنات الﺤيّة .من
الﻄبيﻌي أنﻬا ﻋندما ﺗ ّ
ّ
ﻀا حسّاسة جدّا ،لذلك ّ
ﻋﻜات ...النﻬاﻳات الﻌﺼبيّة هي أﻳ ً
ﺑدغدغة ،ﺑآالم ،ﺑﺘو ّ
فإن
َ
حاال ٍ
ﺗﺤدث .طالﻤا أن جسدكﻢ لﻢ ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺤوﻳﻠﻪ إلى مادّة
ت كﺜيﺮة ومﺘنوّ ﻋة ﻳُﻤﻜن أن
ّ
ولﻜن
طاﻗيّة ﻋﻠوﻳّة ،سﺘﺤسّون دائﻤا ﺑﺄﺷياء من ذلك القبيﻞ وهو في الواﻗع أمﺮ جيّد.
ّ
ّ
وﻳظن نﻔسﻪ مﺮﻳ ً
ﻀا.
ﻳظن نﻔسﻪ دائﻤا ﺷﺨﺼًا ﻋادﻳّا
البﻌض ،رغﻢ كونﻪ مﻤارسًا،
ُﻤارس إذن ؟ ﻋندما ﺗﺮدُ امﺘﺤانات أثناء الﻤﻤارسة ،إن ﺑقيﺘﻢ ﺗﻌﺘبﺮون
كيف سي
ُ
أنﻔسﻜﻢ أﺷﺨاصًا ﻋادﻳّين ،أﻗول ّ
أن طبيﻌﺘﻜﻢ النﻔسية ﻗد سقﻄت في نﻔس الﺤين إلى
مسﺘوى اﻷﺷﺨاص الﻌادﻳين فﻌال ً .نﻌﻢ ،ﻋﻠى االﻗ ّﻞ في هذﻩ الناحية ﺗﻜونون ﻗد
ﺗقﻬقﺮﺗﻢ الى درجة الناس الﻌادﻳين.
ﺑﻤا أننا مﻤارسون حقيقيّون ،ﻋﻠينا دراسة هذﻩ الﻤسﺄلة من مسﺘوى ﻋال جدّا ،ال من
وجﻬة نظﺮ الناس الﻌادﻳين .ﻋندما ﺗﻌﺘبﺮون أنﻔسﻜﻢ مﺮضى و ُمﻌﺘﻠيّن ،ﻳﻤﻜن أن
ﻳُسبّـب ذلك لﻜﻢ الﻤﺮض فﻌالً .ﻷنﻜﻢ حالﻤا ﺗﺄﺧذون ذلك ﻋﻠى أنﻪ مﺮضّ ،
فإن طبيﻌﺘﻜﻢ
اسﺘقﺮت ﻋﻠى نﻔس درجة الناس الﻌادﻳين .ﺑينﻤا ﺑالنسبة لﻤن ﻳقومون
النﻔسية ﻗد
ّ
حقـّا ﺑالﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،هذﻩ الﺤالة ال ﻳﻤﻜن أن ﺗسب َّب مﺮ ً
ضا .الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠ ُﻢ أنﻪ ﺑالنسبة
لﻤن ﻳﻤﺮضُ حقـّاّ ،
فإن الﺤالة النﻔسية ﺗـُﻤﺜﻞ  %70من الﻤﺮض والﻤﺮض نﻔسُﻪ ال
ﻳُـﻤﺜﻞ سوى  %30ﺑالﻤائة الباﻗية .في أغﻠب اﻷحيان ،ﺗﻜون الوضﻌيّة النﻔسيّة لﻠﻤﺮء
وﻳﻐﻤﺮﻩ اإلحساس ﺑﻌبءٍ ثقيﻞ لﻠﻐاﻳة ،لذلك
في حالة ﺑالﻐة من االنﻬيار واليﺄس،
ُ
ﻳﺘﻐﻠﻐ ُﻞ الﻤﺮضُ وﻳﺘﻤ ّﻜ ُن منﻪُ ﺑسﺮﻋة ،هذا ما ﻳﺤﺼﻞ ﻋادة ً .وﻷذكﺮْ مﺜاالً ﻋﻠى ذلك:
كان هنالك رجﻞ ﻗد أحﻜﻤوا وثاﻗﻪ إلى سﺮﻳﺮ وأﺧذوا ذراﻋﻪ وأﺧبﺮوﻩ أنﻬﻢ سيُسيﻠون
دمﻪُ إلى حدّ الﻤوت ،ث ّﻢ جﻌﻠوا رﺑاطـًا ﻋﻠى ﻋينيﻪ وجﺮحُوﻩ جُﺮحًا ﺧﻔيﻔـًا في مﻌﺼﻤﻪ

ُسﻤﻌوﻩ صوت انسﻜاب ﻗﻄﺮات الﻤاء،
(لﻢ ﻳﻜن ﻳنزفُ ﺑﺘاﺗـ ًا) ،ث ّﻢ فﺘﺤوا الﺤنﻔية لي ِ
ولﻜنﻪ ّ
حﺘى ماتَ  .ﺗﺄ ّمـﻠوا ،في
ظن أن دمﻪ هو الذي ﻳنسﻜبُ وما هو إالّ زمن ﻗﺼيﺮ
ّ
الواﻗع ،لﻢ ﻳﻜن جُﺮحُﻪ ﺑالﻐا ً
ﻳنزف ،لقد كانت ﻗﻄﺮات ماء الﺤنﻔية هي
ْ
ﺑالﻤﺮة ولﻢ
ّ
ﺼدر صوﺗـًا ،وهﻜذا ّ
فإن ذهنﻪ وحالﺘﻪ النﻔسيّة هﻤا الﻠـّذان ﻗاداﻩ إلى الﻬالك.
الﺘي ﺗـ ُ ُ
الﻤﺮض ﻷنﻔسﻜﻢ
ﻋندما ﺗﻌﺘبﺮون أنﻔسﻜﻢ مﺮضى ﺑاسﺘﻤﺮار ،ﻳُﻤﻜن أحيانـًا أن ﺗسبّبوا
َ
ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ؛ ّ
الﻌادي ،وهذا
ﻷن طبيﻌﺘﻜﻢ النﻔسية ﺗﻜو ُن ﻗد نزلت إلى مسﺘوى اإلنسان
ّ
ﻳﻤﺮض.
الﻄبيﻌي أن
اﻷﺧيﺮ من
َ
ّ
ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ مﻤارسين،إن كنﺘﻢ ﺗﺄﺧذون ذلك دائ ًﻤا ﻋﻠى أنﻪ مﺮض ،هذا ﻳﻌني أنﻜﻢ في
الﺤقيقة ﺗسﻌوْ ن وراء الﻤﺮض ،إن كنﺘﻢ ﺗسﻌوْ ن وراءﻩ فإنﻪ ﻳﺘﻤ ّﻜن من الﺤﻠول فيﻜﻢ
ﻳﺘﺤﻠى ﺑﻄبيﻌة أﺧالﻗيّة ونﻔسيّة ﻋالية ،ال ﻳجب أن ﺗﻜونوا دائ ًﻤا
.ﻋﻠى الﻤﻤارس أن
ّ
في حالة ﺧوف من إمﻜانيّة أن ﺗﻜون هذﻩ اﻷﺷياء مﺮ ً
ضا ،ﻷن هذﻩ الﺨشية هي
ﺑدورها ﺗﻌﻠـّق وﻳُﻤﻜن أن ﺗﻌود ﻋﻠيﻜﻢ ﺑالﻌواﻗب السّيئة .أثناء الﻤﻤارسة ،ﻳنبﻐي
القﻀاء ﻋﻠى الﻜارما ،وهذﻩ الﻌﻤﻠية صﻌبة و ُمؤلﻤة ،كيف لﻜﻢ أن ﺗـُنﻤّوا القونق إذا
الﺮاحة والنﻌيﻢ ؟ كيف سيُﻤﻜنﻜﻢ نزع ﺗﻌﻠـّقاﺗﻜﻢ ؟ إليﻜﻢ هذﻩ الﻄﺮفة
كنﺘﻢ دائ ًﻤا في ّ
كﺜيﺮا وجاهد في مﻤارسﺘﻪ وﺗﻌﻬّدﻩ
البوذﻳة :كان فيﻤا مﻀى ﺷﺨص ﺗﻌب
ً
الﺮجﻞ ﻋﻠى وﺷك الﺤﺼول ﻋﻠى ثﻤﺮة
لﻠﺤﺼول ﻋﻠى درجة "أرهات" .كان هذا ّ
الﻜﻤال ،فﻜيف ال ﻳﻜون في ﻗﻤة السﻌادة والﻐبﻄة ؟ لقد انﻔﺼﻞ ﻋن الﻌوالﻢ
ولﻜن هذﻩ الﻔﺮحة ﺗـُﻤﺜﻞ لألسف ﺗﻌﻠـّقـًا ،إنﻪ االغﺘباط .في حين ّ
ّ
أن اﻷرهات
الﺜالثة !
ﻳجب أن ﻳﻜون في مقام السّﻜينة والالّ -فﻌﻞ .إذن فقد سقط وذهبت كﻞ ُمﻤارسﺘﻪ
مﺮة ً ثانية،
ُدى .ومﺜﻠﻤا ﻗام ﺑﻤﻤارسﺘﻪ ،وجب ﻋﻠيﻪ إﻋادﺗﻬا من جدﻳدٍ ،لذلك
مارس ّ
َ
س ً
الﻤﺮة انﺘاﺑﻪ الﺨوف
وﺑﻌناءٍ ﺑالغ ،ارﺗقى من جدﻳ ٍد الى ﺗﻠك الدّرجة .لﻜن في هذﻩ
ّ
أﺷﻌﺮ ﺑالﻔﺮح وإالّ
ُ
سقﻄت من جدﻳدٍ".
الﻤﺮة ال ﻳجب أن
وحدّث نﻔسﻪ ﻗائال" :هذﻩ
ّ
َ
ولﻜنﻪ حالﻤا ﺷﻌ َُﺮ ﺑالﺨوف ،سقط ثانية ً ّ
ﻷن الﺨوف ﻳﻤﺜ ُﻞ أﻳ ً
ﻀا ﺗﻌﻠـّقـًا.
وهذﻩ اآلن حالة أﺧﺮى ،لﻤّا ﻳﺼابُ البﻌض ﺑاﺧﺘالل في الﻌقﻞ ،ﻳُقال أنﻬﻢ أصيبوا
ﻀا ْ
من ﻳﺘوﻗــ ّ ُع أنني سﺄﻋالج أمﺮاضﻪ النﻔسيّة ! ّ
ﺑالـزوهيو رومو .هناك أﻳ ً
إن
النﻔسي ليس "مﺮ ً
ضا" ﺑﻤا ﺗﻌنيﻪ الﻜﻠﻤة ،ومﻬﻤا كان اﻷمﺮ،
االﺧﺘالل أو الﻤﺮض
ّ
لدي الوﻗت لﻤﺜﻞ هذﻩ اﻷﺷياء .لﻤاذا ؟ ّ
ﻷن الﻤﺮضى نﻔسيّا ال ﻳُﻌانون من
ليس
ّ
فيﺮوسات أو جﺮاثيﻢ ،وال ﻳُﻌانون من الﺘﻬاﺑات أو ﻗﺮوح ،في رأﻳي أنﻬﻢ ال ﻳُﻌانون
النﻔسي هو ﻋبارة ﻋن ضﻌف فادح في الوﻋي
الﻌقﻠي أو
من مﺮض .االﺧﺘالل
ّ
ّ
الﺮئيسي (ﺗسو ﻳيشي) ،ما مدى هذا الﻀﻌف ؟ ﺗﻤا ًما مﺜﻞ ﺷﺨص ﻋاجز ﻋن
ّ
السيﻄﺮة والﺘﺤ ّﻜﻢ في ذاﺗﻪّ ،
الﺮئيسي لﻠﻤﺨﺘ ّﻞ ﻳﻜون في حالة مﻤاثﻠة :إنﻪ
فإن الوﻋي
ّ
ال ﻳـُﺮﻳد ﺗﺤ ّﻤـﻞ مسؤولية الجسد ال ُﻤناط ﺑﻌُﻬدﺗﻪ ،وهو ﺑاق في حالة ﺷبﻪ غيبوﺑة
الﺜانوي (فو ﻳيشي) ومﺼادر
وال ﻳـُﺮﻳد االسﺘﻔاﻗة .في هذﻩ الﺤالة ﻳقو ُم الوﻋي
ّ
ﺧارجية أﺧﺮى ﺑإزﻋاجﻪ ،وﺑﻤا أنﻪ ﺗوجد درجات كﺜيﺮة جدّا في مﺨﺘﻠف الﻌوالﻢ،
ﺷﺘى الﻬواﺗف والنداءات ومﺨﺘﻠﻔﻬا .ﺑﻞ أكﺜﺮ من
فيُﻤﻜن أن ﺗﺮدَ ﻋﻠيﻪ
ّ

َ
ﺗﻜون ﻗد ارﺗﻜبت أفﻌاال سيّئة في حياﺗاﺗﻬا الساﺑقة ،وها
ذلك ،روحﻪ الﻔاﻋﻠة ﻳُﻤﻜن أن
ّ
أن ﺑﻌض دائنيﻬا ﻳُﺮﻳدون إلﺤاق الﻀﺮر ﺑﻬا ،وﺑاﺧﺘﺼار فإنﻬا ُ
ﻋﺮضة لﻜ ّﻞ ﺷيءٍ .
الﻌقﻠي واﻷمﺮاض النﻔسية ﻗد ﺑيّـنﺘﻬُا لﻜﻢ ،كيف ﺗـُﺮﻳدون لي
هذﻩ إذن حقيقة االﺧﺘالل
ّ
أن أﻋالج هذا ؟ ﺗﻠك هي إذن حقيقة مسﺄلة االﺧﺘالل .ما الﻌﻤﻞ إذن ؟ ﻳجب
ﻳﻌسﺮ جدّا ﺗﺤقيقﻪ .في
ﺗﺮﺑية الوﻋي وﺗنشئﺘﻪ وﺑﻌث القوّ ة والنشاط فيﻪ ،وهو أمﺮ
ُ
مسﺘشﻔى اﻷمﺮاض الﻌقﻠية ،ﻋندما ﻳُشﻬﺮ الﻄبيب الدﺑّوس الﻜﻬﺮﺑائي ،ﻳﻔزع
الﻤﺮﻳض وﻳﻜفّ في الﺤال ﻋن الﻬذﻳان .لﻤاذا؟ ﻷنﻪ آنذاك اسﺘجﻤﻌت روحﻪ الﻔاﻋﻠة
ك ّﻞ ﻗواها وذلك ﺧوفـًا من ال ّ
ﺼﻌقة الﻜﻬﺮﺑائيّة.
ﻋندما ﻳدﺧ ُﻞ الﻔﺮد ميدان الﺘﻌ ّﻬد والﻤﻤارسة ،غالبًا ما ﻳُﺜاﺑﺮ وال ﻳﺮﻳد االنقﻄاع ﻋن
ُ
ﻳﻤﻠك في داﺧﻠﻪ طبيﻌة ﺑوذا ،الﻜ ّﻞ ﻳﻤﻠك اإلرادة الﺗـّباع الﻄﺮﻳق ،لذلك
الﻤﻤارسة ،الﻜ ّﻞ
ّ
فإن الﻜﺜيﺮﻳن حالﻤا ﻳﺘﻌﻠـ ّﻤون الﻄﺮﻳقة ،ﻳواصﻠونﻬا ﺑقية حياﺗﻬﻢ .هﻞ ﺑﻠغ الﻤبﺘﻐى أم
ال في ﺗﻌﻬّدﻩ ،هﻞ حﺼﻞ ﻋﻠى الشﺮع أم ال ،ﻋﻠى ك ّﻞ حال ّ
فإن ﻗﻠبﻪ ﻳبﺤث ﻋن الﻄﺮﻳق،
وها هو ﻳُـﺜاﺑﺮ وﻳُواصﻞ في مﻤارسﺘﻪ .ك ّﻞ الناس ﻳﻌﻠﻤون أنﻪ ﻳقوم ﺑالﻤﻤارسة،
ّ
الﺤي ..الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠﻢ أنﻪ مﻤارس .ولﻜن ف ّﻜﺮوا :من
الزمالء في الﻤﻜﺘب ،اﻷجوار وس ّﻜان
ّ
كان ﻳقوم ﺑالﻤﻤارسة الﻔﻌﻠيّة طوال هذﻩ ال ّ
سـنوات ؟ ال أحد .وحدهﻤا الﺘﻌﻬّد
والﻤﻤارسة الﺤقيقيّان ﺑامﻜانﻬﻤا ﺗﻐييﺮ مسار حياﺗﻪ .ولﻜن إذا كان إنسانـًا ﻋادﻳّا ال
ﻳﻤارس إالّ من أجﻞ الﻤداواة والﺤﻔاظ ﻋﻠى ال ّ
ﺼﺤة والﻠياﻗة البدنية ،من سيُﻐيّﺮ مسار
ُ
ﻳﻤﺮض ﻳو ًما ،وأن ﻳُالﻗي مشاكﻞ
الﻄبيﻌي أن
ﻋادي ،من
حياﺗﻪ ؟ ﺑالنسبة إلنسان
َ
ّ
ّ
أﺧيﺮا ،هذﻩ
ُﺼاب ﺑﻤﺮض
ﺧﺮ ،وأن ﻳ
نﻔسي ﻳو ًما آﺧﺮ أو أن ﻳﻤوتَ
ً
َ
وﻋﺮاﻗيﻞ ﻳو ًما آ َ
ّ
الﻌادي .أنﺘﻢ ﺗﺮونﻪ ﻳقوم ﺑالﺘﻤارﻳن في الﻤنﺘزﻩ ،في الواﻗع إنﻪ ال
هي حياة االنسان
ّ
ﻳﺘﻌﻬّد وال ﻳُﻤارس حقـّا ؛ إنﻪ ﻳﺘﻤنـّى فﻌالً أن ﻳﺮﺗقي إلى مسﺘوﻳات ﻋﻠيا ﻋبﺮ الﺘﻌﻬّد
والﻤﻤارسة ولﻜنﻪ لﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻌدُ ﻋﻠى الشﺮع الﺤ ّ
ق ودون الﺤﺼول ﻋﻠى الشﺮع
ُ
الﺤ ّ
الﺮغبة في الﺘﻌﻬّد
الﺘﺮﻗي .إنﻪ ال
ق ،ال ﻳُﻤﻜنﻪ ﺗﺤقيق مسﻌاﻩ في
ﻳﻤﻠك سوى ّ
ّ
سا ال ﻳﺘجاوز درجة
والﻤﻤارسة
والﺘﺮﻗي إلى اﻷﻋﻠى ،ولﻜنﻪ في اﻷثناء ﻳظ ّﻞ مﻤار ً
ّ
الﻤداواة والﻠياﻗة البدنية أي الدّرجة الدنيا .ال أحد سيﻐيّﺮ لﻪ وجﻬة حياﺗﻪ .إن لﻢ ﻳﻌﺘن
ﻳنص ﻋﻠى ّ
ّ
أن الﻔﺮدَ ليس ﺑﻤﺄمن من
ﺑالدو ،فﻠن ﻳُشﻔى حﺘـّى من أمﺮاضﻪ ؛ ال ﺷيء
ﺑﻤجﺮد مﻤارسﺘﻪ لﻠﺘشيﻜونق.
اﻷمﺮاض
ّ
وﻳﻤارس حقـّا وﻳُولي السّين سينغ ك ّﻞ االهﺘﻤام .وحدهﻤا الﺘﻌﻬّد
ﻳجبُ أن ﻳﺘﻌﻬّد
َ
والﻤﻤارسة الﺤقيقيان ﻳُﻤ ّﻜـنان من إزالة اﻷمﺮاض .وﺑﻤا ّ
أن الﻤﻤارسة ليست رﻳاضة
ﻳﺘﺼﺮف وفق
الﻤﻤارس ﺑﺄن
ﺑﻞ ﺷيئـًا ﻳﺘجاوز مسﺘوى الناس الﻌادﻳين ،فإننا نـ ُـﻠز ُم
ّ
َ
مبادئ ومقاﻳيس ﻋالية ،ولن ﻳﺘﻤﻜـ ّن من ﺑﻠوغ هدفﻪ إالّ ﺑﻌد أن ﻳُوفي ﺗﻠك الشﺮوط.
ﻳﺘﺼﺮفون كذلك ﺑﻞ ﻳبقون دائ ًﻤا أناسًا ﻋادﻳّين ال
ورغﻢ هذا ،الﻜﺜيﺮ من الناس ال
ّ
ُ
ُﺼاب
وﻳﺤدث أن ﻳ
غيﺮ ،إذن ،من ﺷﺄنﻬﻢ أن ﻳُﺼاﺑوا ﺑالﻤﺮض في هذا اليوم أو ذاك.
َ
ﻳو ًما ﺑسﻜﺘة دماغية فجﺄة ،أو ﺗداه َﻤﻪُ إحدى اﻷمﺮاض أو ﻳﺨﺘ ّﻞ ﺗوازنﻪ الﻌقﻠي أو
أن الجﻤيـع ﻳﻌﻠﻤون أنﻪ مﻤارس ّ
ﺗسﺘبدّ ﺑﻪ إحدى اﻷمﺮاض النﻔسية ،ولﻜن ﺑﻤا ّ
فإن

سبُ حﺘ ًﻤا إلى الﻤﻤارسة وﻳُقال أنﻪُ سقط في ّ
الزوهيو رومو ؛ وهﻜذا
أمﺮ اﺧﺘاللﻪ سيُـن َ
ﻳُنﻌَ ُ
فﻜﺮوا :هﻞ من
ت ميدان الﺘﻌ ّﻬد والﻤﻤارسة ﺑشﺘـّى النﻌوت ﺑاطالً وﺗﺤامالً.
ّ
اإلنﺼاف القول ﺑﻤﺜﻞ هذا ؟ ّ
إن غيﺮ الﻤﻤارسين ﻳجﻬﻠون هذﻩ اﻷمور ،وحﺘـّى
الﻌارفون والﻤﻤارسون في ميداننا ...ﻳبدو أنﻬﻢ أﻳ ً
الﺘﻌﺮف إلى
ﻀا ﻳجدُون صﻌوﺑة في
ّ
أصيب ﺑﺘﻠك الﻤﺤنة في الﻤنزل ومع ذلك لن
الﺤقيقة .كان اﻷمﺮ ﻳﻜو ُن أفﻀﻞ لو أنﻪ
َ
ﻳﻤﺘنﻌوا ﻋن ﻗذف الﻤﻤارسة ﺑالﺘﻬﻤة ،أمّا إذا كان ما حدث ﻗد حدث ﻋﻠى أرضيّة
مﻔﺮ من إلﺼاق الﺘﻬﻤة و ﺑدون ﺗﺮدّدٍ:
الﻤيدان ،فﺘﻠك هي الﻜارثة حقـّا ،ال
ّ
"الﻤﻤارسة ﺗجﻠبُ ُّ الزوهيو رومو" ،حﺘى ال ّ
ﺼﺤف ﺗﺼدر مقاالت ﻋن الﺤادثة.
هناك من الناس من ﻳﻌﺘﺮض ﺑشدّة ﻋﻠى الﺘشيﻜونق ُمشيﺤًا ﺑوجﻬﻪ ﻋن الﺤقيقة:
"انظﺮوا ،ألﻢ ﻳﻜن ﻳﻤارس منذ دﻗائق وهو ﻋﻠى أحسن ما ﻳﺮام ؟ انظﺮوا اآلن في أﻳّة
ُ
َ
سيﺤدث ﺑالﺘﺄكيد،
ﻳﺤدث لﻪ
ﻋادي ،ك ّﻞ ما هو ُمقدّر أن
حال هو" .ﺑالنسبة إلنسان
ّ
أوﻳﺘﻌﺮضُ لﺼﻌوﺑا ٍ
ت أﺧﺮى ،هﻞ من
رﺑّﻤا في ﻗدَرﻩ أنﻪ سيُﺼابُ ﺑﺄمﺮاض أﺧﺮى
ّ
الﻌدل نسبة هذا إلى الﻤﻤارسة ؟ هذا ﺷبيﻪ ﺑ َﻤـﺜﻞ اﻷطبّاء في الﻤسﺘشﻔى :ﺑﻤا أنﻬﻢ
منﻄقي ؟
أطبّاء ﻋﻠيﻬﻢ أالّ ﻳﻤﺮضوا أﺑدًا .هﻞ هذا
ّ
لذا نقول ّ
أن الﻜﺜيﺮ من الناس ﻳجﻬﻠون حقيقة الﺘشيﻜونق وﻳجﻬﻠون مبادئﻪ،
فيﺘﺤدّثون ﻋنﻪ كيﻔﻤا اﺗـّﻔقَ وﺑﻄﺮﻳقة اﻋﺘباطية .كﻠـ ّﻤا حدث مشﻜﻞ أمﻄﺮوا
الﺘشيﻜونق ﺑسيﻞ من االﺗﻬامات .وﺑﻤا ّ
أن الﺘشيﻜونق لﻢ ﻳنﺘشﺮ في الﻤجﺘﻤع سوى
بّ ،
ُﺼﺮون ﻋﻠى ﻋدم
فإن ﻋددًا
كبيﺮا من الناس ذوي اﻷفﻬام ال ُﻤﺘﺼﻠـّبةﻳ ّ
ً
منذ أم ٍد ﻗﺮﻳ ٍ
االﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ،ﻋﻠى القدح فيﻪ وﺗجنـّبﻪ ؛ ال ندري ما ﻳجول ﺑﺄذهانﻬﻢ حقـّا ،إنﻬﻢ
ﻳﻜﺮهون الﺘشيﻜونق الى درج ٍة ﺑالﻐ ٍة وكﺄنﻪُ ﻳﻌنيﻬﻢ مباﺷﺮة ،حالﻤا ﻳسﻤﻌون ﻋبارة
ّ
"..إن الﺘشيﻜونق ﻋﻠﻢ ؛ ﺑﻞ
ﺮافي
"ﺗشيﻜونق" ﻳﻄﻠقون نﻌوﺗا مﺜﻞ
"ﺧيالي"ُ " ،ﺧ ّ
ّ
أسﻤى الﻌﻠوم .الناس من هذا النوع مﻔاهيﻤﻬﻢ مﺘﺤجّﺮة ومﻌﺮفﺘﻬﻢ ضيّقة ومﺤدودة.
وهذﻩ حالة أﺧﺮى ،هناك في أوساط الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ما ﻳُسﻤّى ﺑـ"حالة
الﺘشيﻜونق" ،اﻷﺷﺨاص الذﻳن ﺗظﻬﺮ ﻋندهﻢ هذﻩ الﺤالة ﻳُﻌانون من نوع من
الﻌقﻠي ،ولﻜنﻪ ليس الزوهيو رومو ،ﻷنﻬﻢ ﻳبقون ﻋاﻗﻠين ومنﻄقيّين.
االضﻄﺮاب
ّ
فﻠـْـنـ َ َﺮ أوّ الً ما هي "حالة الﺘشيﻜونق" هذﻩ .الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠ ُﻢ ّ
أن مﻤارسﺘنا ﺗولي أهﻤّية
دﻳني ؛ ومنذ آالف
لﻤسﺄلة االسﺘﻌداد .في ك ّﻞ ﺑﻠدان الﻌالﻢ ،هناك ناس لﻬﻢ اﻋﺘقاد
ّ
ﺼين ،هناك ناس ﻳؤمنـُون ﺑالبوذﻳّة والﻄاوﻳّة ،و ُهﻢ ﻳﻌﺘقدون جاز ًما ّ
سـنين في ال ّ
ال ّ
أن
ّ
ولﻜن ﺑﻌض الناس ال ﻳُﺼدّﻗون ؛ وهذا ما
الشﺮ سيُﻌاﻗــَبُ .
ﻋﻤﻞ الﺨيﺮ سيُـﺜابُ وﻋﻤﻞ
ّ
صة ً في الﺜورة الﺜقافية ال ُﻜبﺮى ،وﻗع انﺘقاد كﻞ الﻤﻌﺘقدات ﺑشدّة وو ْ
حدث ﺧا ّ
صﻔـُﻬا
ﺑﺄنﻬا ﺧﺮافات .البﻌض ﻳﺄﺧذ ك ّﻞ ما لﻢ ﻳﺘو ّ
صـ ْﻞ إلى فﻬﻤﻪ ،ك ّﻞ ما لﻢ ﻳﺼادفﻪ في
ال ُﻜـﺘب ،ك ّﻞ ما لﻢ ﻳﻜﺘشﻔﻪ الﻌﻠﻢ الﺤدﻳث ﺑﻌدُ ﻋﻠى أنﻪ ﺧﺮافات .هذا ال ّ
ﺼـنفُ من
ت ﻗﻠيﻠ ٍة م َ
اﻷﺷﺨاص كانوا كﺜيﺮﻳن الى حدّ سنوا ٍ
ﻀ ْت ،حاليّا ﺗناﻗص ﻋددهﻢ .ﻷنﻪ

ﺗوجد ظواهﺮ ﺗجﻠـ ّ ْت وحدثت في ﻋالﻤنا اﻋﺘﺮفﺘﻢ ﺑﻬا أم لﻢ ﺗﻌﺘﺮفوا .أنﺘﻢ ال ﺗجﺮؤون
ﻋﻠى االﻋﺘﺮاف ﺑﻬذﻩ الﺤقيقة ،ولﻜن رغﻢ ذلك ،هناك اليوم من ﻳﻔﻌ ُﻞ ذلك و ﻳﺘﺤدّث
ﻋنﻬا مُﻄوّ ال ،وﻋبﺮ ما ﻳﺘناهى إلى اﻷسﻤاع واﻷﺑﺼار ،ﻳُﻤﻜن مﻌﺮفة ﺑﻌض اﻷﺷياء
ﻋن الﻤﻤارسة.
هناك أﺷﺨاص ﺷدﻳدوالﻌناد ،حالﻤا ﺗﺘﺤدّ ُ
ث أمامﻬﻢ ﻋن الﺘشيﻜونق ﻳسﺘﻬزؤون ﺑك
من أﻋﻤاﻗﻬﻢ وﻳﻌﺘقدون أنك ﺑﺼدد ﺗﺮوﻳج الﺨﺮافات وأنك مﺜيﺮ لﻠسﺨﺮﻳة فﻌالً،وحالﻤا
ﺗﺘﺤدّث ﻋن ظواهﺮ الﺘشيﻜونق ﻳﻌﺘبﺮون أنك جاهﻞ .رغﻢ ﺷدّة الﻌناد هذﻩّ ،
فإن هؤالء
سيء .إن كان هذا الشﺨص ﻳﺘﻤﺘـّع
اﻷﺷﺨاص ليسوا ﺑالﻀﺮورة ذوي اسﺘﻌداد
ّ
ﺑاسﺘﻌدا ٍد جيّ ٍد ومارس الﺘشيﻜونق ،فﺮﺑّﻤا سﺘـُﻔﺘـَ ُح ﻋينﻪ الﺜالﺜة مباﺷﺮة ًﻋﻠى درج ٍة
سﺘظﻬﺮ ﻋندﻩ .ﻗﻠنا إذن ّ
أن هذا الشﺨص ال ﻳُؤمن
ﻋالي ٍة جدّا وﻗدرات القونق
ُ
ﺑالﺘشيﻜونق ،وهو في اآلن نﻔسﻪ ال ﻳﻀﻤن ﻋدم اإلصاﺑة ﺑﻤﺮض ٍ أﺑدًا .إذن ﻋندما
الﻐﺮﺑي في
ﻳُﺼابُ ﺑﻤﺮض ﻳذهب لﻤقاﺑﻠة اﻷطبّاء في الﻤسﺘشﻔى ؛ إن فشﻞ الﻄبّ
ّ
الﺼيني
الﺘقﻠيدي
الﺼيني ؛ ولﻤّا ﻳﻌجز الﻄبّ
ب في الﻄبّ
مداواﺗﻪ ،ﻳذهب لﻤقاﺑﻠة طبي ٍ
ّ
ّ
ّ
القدﻳﻢ كﻤا ﺗﻌجز ك ّﻞ الوصﻔات الشﻌبية الﺘي اسﺘﻌﻤﻠﻬا ﻋن مداواﺗﻪ ،ﻳﺘذكﺮ
ﻳقدر أن
"سﺄجﺮب حظـّي ﻷرى لﻌ ّﻞ الﺘشيﻜونق
الﺘشيﻜونق في ذلك الﺤين:
ّ
ُ
ﻳشﻔيني ".وهﻜذا ﻳذهبُ رغ ًﻤا ﻋنﻪ .حالﻤا ﻳﻠﺘزم ﺑالﻤﻤارسة وهو ﻋﻠى ما نﻌﻠﻢ من
اسﺘﻌدا ٍد جيّدٍ ،فانﻪ ﻳﺤﺼ ُﻞ منذ البداﻳة ﻋﻠى نﺘيج ٍة طيبةٍ .ولﻌ ّﻞ ُمﻌﻠـ ّ ًﻤا ﻳُﻌ َجب ﺑﻪ أو ّ
أن
ﺑﻌض اﻷرواح الﻌﻠوﻳة في ﻋوالﻢ أﺧﺮى ﺗﻤدّ لﻪ ﻳد الﻤساﻋدة .وها ّ
أن ﻋينﻪ الﺜالﺜة
مسﺘوى
ﺗـُﻔﺘـ َ َحُّ أو أنﻪ ﻳدﺧﻞ في حالة "ﺗﺤقق جزئي" .سﺘﻔﺘ ُح ﻋينﻪ الﺜالﺜة ﻋﻠى
ً
ﻋال جدّا ،وها أنﻪ فجﺄة ﻳُشاهد ﺑﻌض حقائق الﻜون ،وزﻳادة ً ﻋﻠى ذلك ،ﻗدرات
القونق ﺗظﻬﺮ ﻋندﻩ .ف ّﻜﺮوا :ذلك النوع من اﻷﺷﺨاص ﺗﺤﺼﻞ لﻪ مﺜﻞ هذﻩ اﻷﺷياء،
هﻞ ﺗﺘوﻗــ ّﻌون أن ﻋقﻠﻪ سيﺘﺤ ّﻤـﻞ ؟ ف ّﻜﺮوا في الﺤالة النﻔسية والذهنية الﺘي سيﻜو ُن
ﻳسﺨﺮ منﻪ
ﻳﻌﺘبﺮﻩ ﺧﺮافة ومن أﺑﻌد الﻤسﺘﺤيالت ،ما كان
ﻋﻠيﻬا .ما كان دائ ًﻤا
ُ
ُ
وﻳسﺘﻬز ُء ﺑﻪ ،ها أنﻪ ﻳَﻤْ ـﺜــ ُ ُﻞ حقيقة ً أمام ﻋينيﻪ و ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳﻠﻤسﻪ ﺑيدﻳﻪ .إذن ّ
فإن
ﻋقﻠﻪ لن ﻳﺘﺤ ّﻤـ َﻞ وسيﻜو ُن اﻷمﺮ ﺷدﻳدًا ﻋﻠى حالﺘﻪ النﻔسية إجﻤاالً ،وﺑالﺘالي سﺘﺼيﺮ
أﻗوالﻪ غيﺮ مﻔﻬومة لآلﺧﺮﻳن .صﺤيح ّ
أن ﺗﻔﻜيﺮﻩ سيبقى سﻠي ًﻤا ومنﻄقيّا ،ولﻜنﻪ ال
ﻳسﺘﻄيـع ﺗﺤقيق الﺘـّوازن ﺑين الجﻬﺘين :هذﻩ الجﻬة والجﻬة اﻷﺧﺮى ،سيﻜﺘشفُ أن
ك ّﻞ أفﻌال البشﺮ ﻋﻠى ﺑاطﻞّ ،
وأن أكﺜﺮ أفﻌال الجﻬة اﻷﺧﺮى ﻋﻠى ّ
ف
حق .فإن ُهو
ّ
ﺗﺼﺮ َ
وفق طبيﻌة الجﻬة اﻷﺧﺮى ،سيجدُ الناس أنﻪ مﺨﻄئ وأنﻪ َحادَ ﻋن الجادّة ،لن
ﻳﻔﻬﻤوا حالﺘﻪ وسيقولون ﺑبساطة أنﻪ وﻗع في الزوهيو رومو أثناء مﻤارسﺘﻪ.
في الواﻗع ،حالﺘﻪ ﺗﻠكَ ليست الزوهيو رومو ؛ أغﻠبنا لن ﻳُﺼادف إطالﻗــًا هذﻩ
الظاهﺮة في مﻤارسﺘﻪ ،ولﻜن اﻷﺷﺨاص الذﻳن هﻢ ﻋﻠى درجة ﺷدﻳدة من الﻌناد
سيﻌﺮفون حالة الﺘشيﻜونق الﺘي كنا نﺘﺤدّث ﻋنﻬا .من ﺑين اﻷناس الﺤاضﺮﻳن هنا
مﻌنا ،هناك ﻋدد ال ﺑﺄس ﺑﻪ م ّﻤن ﻋيونﻬﻢ الﺜالﺜة مﻔﺘوحة .لقد ﺷاهدوا حقـّا أﺷياء من

السّﻤاوات اﻷﺧﺮى ولﻜنﻬﻢ ال ﻳسﺘﻐﺮﺑونﻬا ﺑﻞ ﻳجدونﻬا رائﻌة ً لﻠﻐاﻳة ،وﻋقولﻬﻢ ال
ﺗﻀﻄﺮبُ ﻋند حُدوثﻬا ،ولن ﻳدﺧﻠوا في "حالة الﺘشيﻜونق" هذﻩ .نذكﺮ أنﻪ في "حالة
الﺘشيﻜونق" ،ﻳبقى الشﺨص سﻠيﻢ الﺘﻔﻜيﺮ ،أﻗوالﻪ ﺗﻜون فﻠسﻔيّة ،ﺑﻞ منﻄقية
وﺑﻠيﻐة .ولﻜن ما في اﻷمﺮ هو ّ
أن اآلﺧﺮﻳن ال ﻳُﺼدّﻗونﻪ .سﺘجدونﻪ ﻳقول من وﻗ ٍ
ت إلى
آﺧﺮ أنﻪ رأى ذلك الﻤيّت أو ذاك وأنﻪ طﻠب منﻪ أن ﻳﻔﻌﻞ كذا .هﻞ ﻳُﺼدّق ﺷﺨص
ﻋادي ﺑﻬذا ؟ مع مﺮور الوﻗت سيﻔﻬ ُﻢ ّ
سﺮا وﻳجب أن
أن هذﻩ اﻷﺷياء ﻳجب أن ﺗبقى ّ
ّ
ضﻬا ،وﻳو َم ﻳﺘو ّ
ﻳﺘجنـّب البو َح ﺑﻬا وﻋﺮ َ
صـﻞ إلى ﺗﺤقيق الﺘـّوازن واالﻋﺘدال ﺑين
الجﻬﺘين ،كﻞ ﺷيئ سيﻌودُ طبيﻌيّا .وغالبًا ما ﻳﺘﻤﺘـّع هؤالء اﻷﺷﺨاص ﺑقدرات
القونق ،وهذا أﻳ ً
ﻀا ال ﻳُﻤﺜﻞ الزوهيو رومو ﺑﺄﻳة حال.
أﺧيﺮا حالة ﺗسﻤّى ﺑـ"الجنون الﺤقيقي" وهي حالة نادرة جدّا .حالة الجنون
هناك
ً
الﺤقيقي هذﻩ ليست جنونا حقيقيّا في الواﻗع ،ليس هذا هو الﻤﻌنى ،إنﻬا ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻌﻬّد
الﺤقيقي ؟ إنﻬا حالة نادرة لﻠﻐاﻳة ،رﺑﻤا
أي ﺷﻜﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ هذا الجنون
ّ
الﺤقيقة .في ّ
وجدنا هذﻩ الﺤالة في ﺷﺨص ٍ واح ٍد ﻋﻠى مائة ألف ﺷﺨص .إذن فﻬي ليست ظاهﺮة
ﻋامّة وليس لﻬا ﺗﺄثيﺮ ﻋﻠى ال ُﻤجﺘﻤع.
ُ
َ
ﻳﻜون
ﻳﺤدث إالّ في حالة االسﺘجاﺑة لﻬذﻳن الشﺮطين :أن
الجنون الﺤقيقي ال
ّ
َ
السن
كﺜيﺮا .مع هذﻩ
الﻤﻌني ذا اسﺘﻌدا ٍد رفيـع جدّا ،وأن
الشﺨص
ﺗﻜون سنـّﻪُ مﺘقدّمة ً
ّ
الﻤﺘقدّمة ،لﻢ ﻳﻌد هناك ما ﻳﻜﻔي من الوﻗت لﻠﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .اﻷﺷﺨاص الذﻳن
ﻳﺘـّﺼﻔون ﺑاسﺘﻌدا ٍد ُمﻤﺘاز جدّا ُهﻢ ﻋادة أﺷﺨاص ُمﻜﻠـّﻔون ﺑ ُﻤﻬﻤّة وﻗد ﻗدِموا من
ّ
ﺧوف وﻗﻠق ٍ
الﻌادي هو مﺼدر
ولﻜن الﻤجﺘﻤع البشﺮي
درجات سﻤاوﻳة ﻋالية.
ٍ
ّ
لﻬؤالءّ ،
ُ
ﻳﻤﻜن أن ﻳنسى أصولﻪ ،سيﺘﻜيّفُ ذهنﻪ ﻋﻠى ﺷاكﻠة الناس
ﻷن من ﻳُولـَدُ فيﻪ
س ذاكﺮة هؤالء اﻷفﺮاد الﻌﻠوﻳّين ؛ غالبًا ما
الﻌادﻳين ،وما هو إالّ زمن حﺘى ﺗـُﻄ َﻤ َ
ﻳُولـّد لدﻳﻬﻢ اﺧﺘالطﻬﻢ ﺑالﻌادﻳّين حبّ الشﻬﺮة وحبّ الﻤال ،وﻳنﺘﻬي ﺑﻬﻢ اﻷمﺮ الى
السّقوط والﺘﺨبّط في دائﺮة الﻌذاب دون مﺨﺮج ٍ .وهو اﻷمﺮ الذي ﻳُسبّب الﺨوف من
البشﺮي ،ال أحد ﻳجﺮؤ ﻋﻠى القدوم الى هذا الﻌالﻢ .إذن ﺑالنسبة
الوالدة في الﻤجﺘﻤع
ّ
ﻳﻤﺮ وﻗت ﻗﺼيﺮ ﻋﻠى مجيئﻬﻢ حﺘى ﺗز ّل أﻗدامﻬﻢ وﻳﺼيﺮون مﻬدّدﻳن
لﻬؤالء ،ال ّ
ﺑالسقوط إذ ﻳﺮﺗﻜبون الﻜﺜيﺮ من السّيئات :أثناء الﺤياة في الﻤجﺘﻤع ،ﻳجد االنسان
نﻔسﻪ داﺧﻞ حﻠ َبة ال ّ
ﻳجﺮﻩ إلى اﻗﺘﺮاف
ﺼﺮاع ﻋن مﺼالﺤﻪ وﺷؤونﻪ الﺨاصة ،وهذا ّ
كﺜيﺮ من الذنوب وﺗسجيﻞ كﺜيﺮ من الدّﻳون .في الجﻬة اﻷﺧﺮى ،ﻳُﻌاﻳن ُمﻌﻠـّﻢ هذا
الشﺨص هذﻩ الﺤالة وﻳﺮى أنﻪ سيسقط ،ولﻜنﻪ ليس ﺷﺨﺼا ﻋادﻳّا ،لقد امﺘﻠك ساﺑقـًا
مﺮﺗبة الﺜﻤﺮة (ﻗوو واي) ،لذلك ال ﻳجب ﺗﺮ ُكﻪُ ﻳسقط ﺑﺘﻠك السﻬولة ! ما الﻌﻤﻞ ؟ إنﻪُ
ﻳﺨشى ﻋﻠيﻪ ولﻜنﻪ ال ﻳجد طﺮﻳقة ﻳدفﻌُﻪُ ﺑﻬا نﺤو الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،وأﻳن نجدُ
اﻷصﻠي
الﻤﻌﻠـّﻢ ال ُﻜف َء في ذلك الﺤين ؟ ﻳجب أن ﻳﺮجع هذا الشﺨص إلى موطنﻪ
ّ
الﺮجوع .و لﻜن هذا ليس ﺑاﻷمﺮ الﻬيّن ! إنﻪ ُم ّ
سن ،لﻢ ﻳﻌُ ْد
وﻳجب أن ﻳﺘﻌﻬّد من أجﻞ ّ
الﺮوح والجسد؟
في الﻌﻤﺮ ما ﻳﻜﻔي لﻠﺘﻌﻬّد ،من أﻳن لﻪ ﺑﻄﺮﻳق ٍة ﺗﺘﻌﻬّد في نﻔس الوﻗت ّ

ّ
الﺨاص والدﻗيق ،وفقط ﺑالنسبة ﻷولئك الذﻳن ﻳﺘﻤيّـزون ﺑاسﺘﻌدا ٍد
إذن في هذا الظﺮف
وﻳﺘﺼﺮفون لجﻌﻠﻬﻢ ﻳـُﺼاﺑون ﺑالجنون.
رفيـع لﻠﻐاﻳة ،ﻳسﺘﻌﻤﻠون مﻌﻬﻢ هذﻩ الﻄﺮﻳقة
ّ
الﺮجاء في كون ذلك
وهو إجﺮاء ﻳﺘﺨذونﻪ في الﺤالة القﺼوى أي ﻋندما ﻳﻔقدون ّ
ﻗادرا ﻋﻠى أن ﻳﺘﻌﻬّد نﻔسﻪُ ﺑنﻔس ِﻪ وأن ﻳقﻄ َع الﻄﺮﻳق وحدَﻩ ،إذن ﻳﺘولـّوْ ن
الشﺨص
ً
إصاﺑﺘﻪ ﺑالجنون ﻋبﺮ ﺗﻌﻄيﻞ ﺑﻌض اﻷجزاء في دماغﻪ .مﺜال نﺤن البشﺮﻳّون نﺨشى
البﺮد ونﺨشى القذارة ،إذن ﻳﺘولـّوْ ن ﺗﻌﻄيﻞ الجزء الﺨاص ﺑﺘجنـّب البﺮد وذلك
وﻳﺼيﺮ مجنونـًا حقـّا.
الﺨاص ﺑﺘجنـّب القذارة .إثﺮ ذلك ﻳﺨﺘ ّﻞ ﺗوازن ذلك الشﺨص
ُ
ق ال ّ
ولﻜن ﻋادة ،هذا النوع من الناس ال ﻳُﻠﺤ ُ
ﻀﺮر ﺑاآلﺧﺮﻳن ،أي أنﻪ ال ﻳشﺘ ُﻢ أحدًا
وال ﻳﻀﺮبُ أحدًا ،ﺑﻞ ﻳقوم ﻋادة ﺑﺄفﻌال طيّبة .ولﻜنﻪ في الﻤقاﺑﻞ ﻳُﻌامﻞ نﻔسﻪ ﺑقسوة ٍ؛
ُﺤس ﺑالبﺮد ،فإنﻪ ال ﻳﻌبﺄ مﺜالً أن ﻳجﺮي حافيًا في الﺜﻠج وفي ّ
ﻋز الشﺘاء،
ﺑﻤا أنﻪ ال ﻳ ّ
ًوغيﺮ ُمبال ﺑﺄكفّ ﻗدميﻪ الﻤﺘجﻤّدﺗين والدّ ُم ﻳنزفُ منﻬﻤا .وﺑﻤا أنﻪ ال
ُمﺮﺗدﻳـًا أسﻤاال
َ
ُ
ﻋﺮفت في الﻤاضي
وحﺘى الﻐائط ...لقد
ﻳُدرك القذارة ،فيﻤﻜن أن نجدﻩ ﻳﺄكﻞ الﻔﻀالت
ّ
ﺷﺨﺼًا من هذا النوع ،كان ﻳقﻀﻢ ُﺑشﺮاه ٍة روْ َ
ث الﺤﺼان الﻤﺘجﻤّد الياﺑس ،وكان
ﻳﺘﺤﻤّﻞ مشاﻗـــّا ﻳسﺘﺤي ُﻞ أن ﻳﺘﺤ ّﻤـﻠﻬا ﺷﺨص وهو في ﺗﻤام وﻋيﻪ .لﻜﻢ أن ﺗﺘﺨيّﻠوا
إذن مقدار الﻤﻌاناة الﺘي ﻳُﻜاﺑدها هذا النوع من اﻷﺷﺨاص ﺑسبب جنونﻪ ؛ من
الﻤﻌﺮوف أﻳﻀا أنﻪ ﻋادة ًما ﻳﻜون مالﻜـًا لقدرات القونق في نﻔس الوﻗت ،وهي حالة
نجدها ﺧا ّ
صة ﻋند النساء ال ُﻤسنـّات .مﺜالً كانت أﻗدام النساء ال ُﻤسنـّات مﻌﺼوﺑة
ّ
ّ
ﺗﻤﺮ جﺮﻳًا ﻋﻠى حائط ﻳزﻳد ارﺗﻔاﻋﻪ ﻋﻠى الﻤﺘﺮﻳن !
ولﻜن
إحداهن كانت ﺗسﺘﻄيع أن ّ
وﻋندما ﻳُﻌاﻳن ذوﻳﻬا أمﺮ جنونﻬا ،ﻳﻤنﻌونﻬا من الﺨﺮوج وﻳسجنونﻬا في حجﺮ ٍة
لوحدها ،ولﻜن حالﻤا ﻳنﺼﺮفون ﺗـُـشيﺮ ﺑإصبﻌﻬا إلى القﻔﻞ فينﻔﺘح هذا اﻷﺧيﺮ ﺑﻜﻞ
ﻳسﺮ ٍ ،ث ّﻢ ﻳﻠجؤون إلى ﺗقيـيدها فيُﺤ ِﻜﻤون وثاﻗﻬا ﺑسﻠسﻠة حدﻳدﻳة ولﻜن حالﻤا
ﻳﻐادرونﻬا ،ﺗـُـزﻳ ُح ﻋنﻬا ﺗﻠك السﻠسﻠة ﺑﻬز ٍة ﺑسيﻄةٍ .وهﻜذا ال ﻳﺘﻤ ّﻜن أحد من إﺑقائﻬا
ّ
والﻤشاق
في مﻜان ،فﺘﻬي ُﻢ ﻋﻠى وجﻬﻬا وﺗـُـقاسي ِمﺤنـًا ومشاﻗــّا جﻤّة وهذﻩ الﻤﺤ ُن
ﺗﺘوالى ﻋﻠيﻬا ﺑقسو ٍة وﺑدون هواد ٍة إلى درجة أنﻬا ﺗﺘﻤ ّﻜن من ﺗسدﻳد ك ّﻞ دﻳونﻬا
ﺑسﺮﻋة فائقة ،إنﻬا مدّة ال ﺗﺘجاوز ثالث سنين ﻋﻠى أكﺜﺮ ﺗقدﻳﺮ وهي في الﻌادة ﺗﻤﺘدّ
ّ
سـنة وال ّ
ﺑين ال ّ
ولﻜن حجﻢ الﻤﻌاناة كبيﺮ حقـّا .إثﺮ ذلك ﻳﻌود هذا النوع من
سـنﺘين،
اﻷﺷﺨاص فجﺄة ً إلى ُرﺷدهﻢ ،ﻷنﻬﻢ ﺑﻬذا ﻳﻜونون ﻗد أﺗﻤّوا ﺗﻌﻬّدهﻢ ومﻤارسﺘﻬﻢ .فيﺘ ّﻢ
وﺗظﻬﺮ ﻋندهﻢ ُمﺨﺘﻠف الشانﺘونق .لقد
إذن ُمباﺷﺮة ً إطالق القونق الذي ﺑﺤوزﺗﻬﻢ
ُ
ُ
ﻳﺤدث ُمﻄﻠقـًا
ﺷﻬد الﺘـّارﻳـخ ﻋدّة حاالت مﻤاثﻠة ،ولﻜن هذا ال ﻳنﻔي أنﻪ أمﺮ نادر وال
ﻋادي .نﻌﻠ ُﻢ أنﻪ وُ جـِدَ ﻋبﺮ الﺘـّارﻳـخ رهبان مجانين
ﻋند أﺷﺨاص ذوي اسﺘﻌدا ٍد
ّ
الﺮاهب الﻤجنون
وطاوﻳّون مجانين ،وﺗوجدُ إلى اآلن ﻗﺼص حياﺗﻬﻢ وأﺧبارهﻢ ،مﺜﻞ ّ
الذي طﺮد ﺑﻤﻜنسﺘﻪ رئيس الوزراء "ﺷين هوي "Qin Hui ،من الﻤﻌبد أو ﻗﺼة
الﻄاوي الﻤجنون واﻷمﺜﻠة ﻋدﻳدة جدّا.
أن الزوهيو رومو ال ﻳُوجد إطالﻗــًا .إن كان هناك حقـّا ﺷﺨص ﻗادر فﻌالً
نﺤ ُن نـُؤ ّكد ّ
النار ،أنا أﻗول ّ
أن ذلك الشﺨص رائع .إن كان ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳُﺮسﻞ
ﻋﻠى أن ﻳبﻌث
َ

ﺷواظ النار ﻋندما ﻳﻔﺘ ُح فﻤﻪُ ،وﻳ ُﻤدّ ﻳدَﻩُ في الﻔﻀاء فﺘنـبﺜ ُ
ق النار ،وﻳُشﻌﻞ سيجارﺗﻪ
فقط ﺑﺤﺮك ٍة من أصاﺑﻌﻪّ ،
فإن ذلك من ﻗدرات وﺧوارق القونق !

الﻤﻤارسة ﺗجﻠب الشـياطين
ماذا نﻌني ﺑقولنا "الﻤﻤارسة ﺗجﻠب ال ّ
شياطين" ؟ هذا ﻳﻌني أنﻪ أثناء الﻤﻤارسة ﺗـَﺮدُ
ب ال ّ
شياطين ؟ هذا مﺮدّﻩ
ﻋﻠينا أمور دﺧيﻠة ﺗشوّ ﺷنا .كيف لﻤﻤارسة القونق أن ﺗجﻠـ ِ َ
أن أمﺮ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة صﻌب حقـّا .إن كنﺘﻢ ﺗﺘﻌﻬّدون فﻌالً دون حﻤاﻳة جسﻢ
أي ﺷيءٍ ﺑﻞ ّ
إن حياﺗﻜﻢ سﺘﻜون في
الشﺮع الذي ﻳﺘبﻌني ،من ال ُﻤﺤال أن ﺗـُﺤققوا ّ
ﺧﻄﺮ حالﻤا ﺗﻐادرون الﻤنزل .ﺗذ ّكﺮوا أن اليوانشان ال ﻳﻔنى ،من اﻷكيد إذن أنﻜﻢ أثناء
اإلجﺘﻤاﻋي في حياﺗاﺗﻜﻢ الساﺑقة ﺗداﻳنﺘﻢ من البﻌض أو أسﺄﺗﻢ مﻌامﻠة البﻌض
دوركﻢ
ّ
اآلﺧﺮ أو ارﺗﻜبﺘﻢ نو ً
ﻋا من اإلثﻢ ،وها أن الدّائنين ﻳﺄﺗون جادّﻳن في طﻠبﻜﻢ .هناك في
البوذﻳة الﻤقالة الﺘالية" :ك ّﻞ حياة اإلنسان إنﻤا هي ﻋبارة ﻋن سﻠسﻠة ﺗسدﻳد
الﻜارما ".إن كنت مدﻳنـًا ﻳﺄﺗي الدّائن ﻳسﺘﺮج ُع حقـّﻪ ،فإن زاد ﻋﻠى حقـّﻪ وﺗجاوزﻩُ،
الﻤﺮة القادمة .إن كان الولد غيﺮ مﻄيـع ٍ لوالدﻳﻪ فﻔي الﺤياة القادمة
سيُوفيكَ إﻳّاﻩ في ّ
سﺘنقﻠبُ اﻷدوار .وهﻜذا نجد أنﻔسنا في حﻠقة دائﻤة الدّوران .ولﻜن إلى جانب ذلك،
هناك فﻌال ﺷياطين ﻳﺘدﺧـ ّﻠون لﺘﻌﻄيﻞ سيﺮ مﻤارسﺘﻜﻢ ،وهذا طبﻌًا ال ﻳﺤ ُ
ﺼ ُﻞ لﻜﻢ
ُمﺼادفة ًومن غيﺮ الﻤسﻤوح لﻬؤالء الشياطين أن ﻳزﻋجوكﻢ ﺑﺼﻔة اﻋﺘباطية ،ﺑﻞ
وراء ذلك ﺗوجد ﻋالﻗة سبب ﺑنﺘيجة.
وإليﻜﻢ اآلن ال ّ
ﺗواﺗﺮا من أصناف جﻠب الشياطين ﻋبﺮ الﻤﻤارسة :ﻋندما
ﺼـنف اﻷكﺜﺮ
ً
ال ﺗقومون ﺑالﻤﻤارسة ،ﻳﻜون ك ّﻞ ما حواليﻜﻢ هادئًا .وﺑﻤا أنﻜﻢ ﺗﻌﻠـّﻤﺘﻢ الﻄﺮﻳقة فإنﻜﻢ
ﺗﺤبّون أن ﺗـُﻤارسوا ﺑاسﺘﻤﺮار ،ولﻜن حالﻤا ﺗجﻠسون لﻠﻤﻤارسة ،ﻳﻜفّ ذلك الﻬدوء
فجﺄة ،منبّﻬات السيارات ﺗﻤأل الﻔﻀاء ،أصوات ﺧﻄوات ﻗادمة أو ذاهبة ،أصوات
ب ﺗـُﻄبَ ُ
ق في البﻬو ،جﻬاز الﺮادﻳو ﻳُﻔﺘ ُح...لﻢ ﻳﻌد لﻠﻬدوء مﻜان.
حدﻳثٍ ،أصوات أﺑوا ٍ
ﻋندما ال ﺗﻜونون ﺑﺼدد الﻤﻤارسة ،ﻳﻜون الجوّ ساكنـًا وحالﻤا ﺗبدؤون فيﻬا ﻳﺘﻐيّﺮ
اﻷمﺮ .الﻜﺜيﺮ منا لﻢ ﻳُﻔﻜﺮْ في هذا اﻷمﺮ ﺑجدّﻳة وﻳُﺤاو ْل أن ﻳﻔﻬﻤﻪ ،وﻳﻜﺘﻔي ﺑالقول أن
ﺷﻌورا ﺑاإلحباط ﻳجﻌﻠﻪ ﻳﻌ ِد ُل ﻋن
ذلك"غﺮﻳب" ،وهذا الـ"غﺮﻳب" ﻳُولـّد لدﻳﻪ
ً
الﻤﻤارسة في ذلك الﺤين .وها ﻗد ﺗ ّﻢ نيْﻞ الﻤقﺼود :منﻌﻜﻢ من الﻤﻤارسة ،لﻢ ﻳﻜن ذلك
سوى الشيﻄان ،هو الذي دفع اآلﺧﺮﻳن إلﻗالق راحﺘﻜﻢ .هذا هو ال ّ
ﺼـنف اﻷكﺜﺮ
ﺑساطة من ﺑين الﺘﻌﻄيالت الﺘي ﺗﻬدفُ إلى صﺮفﻜﻢ ﻋن الﻤﻤارسة .أنﺘﻢ ﺗﻤارسون
سﺘﻤﺮون دون
إذن ؟ وسﺘﺤﺼﻠون ﻋﻠى الﻄﺮﻳق ؟ ودﻳونﻜﻢ السّاﺑقة نسيﺘﻤوها ؟ هﻞ
ّ
سدادها ؟ هذا غيﺮ مﻤﻜن .وهﻜذا فﻬو ﻳﻔﻌﻞ ك ّﻞ ما في وُ سﻌﻪ لﺘﻌﻄيﻞ مﻤارسﺘﻜﻢ.
ّ
ولﻜن هذﻩ الﺤالة ﺗﻬ ّﻢ مﺮحﻠة ً ُمﻌيّـنة ً ال غيﺮ ،وفي الﻤﺮحﻠة الﺘي ﺗﻠيﻬا ﻳُﻤنـَ ُع
ّ
الﺤق في إزﻋاجﻜﻢ.
الشياطين من الﺘدﺧـ ّﻞ ثانية ،أي ﺑﻌد إﻳﻔاء دﻳونﻜﻢ ال ﻳﻌود لﻬﻢ

الﺘﺮﻗي ﻋبﺮ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،وهﻜذا ﻳﺘ ّﻢ
ﻳﻤﺘاز الﻔالون دافا ﺑنسق ٍسﺮﻳـع ٍنسبيّا في
ّ
ﻋبور ﻋدّة درجا ٍ
ت ﺑسﺮﻋ ٍة كبيﺮ ٍة.
وها هو صنف آﺧﺮ من ﺗﻤﺜـّـﻞ الشياطين .الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠﻢ أن مﻤارسﺘنا ﻳﻤﻜن أن ﺗﻔﺘح
الﻌين الﺜالﺜة ،ﺑﻌض الﻤﻤارسين الذﻳن فـُـﺘِ َﺤت أﻋينﻬﻢ الﺜالﺜة ﻳﺮوْ ن مشاهد مﺮﻋبة أو
وُ جو ًها مﺜيﺮة لﻠﻔزع أثناء مﻤارسﺘﻬﻢ في ﺑيوﺗﻬﻢ .ﺑﻌض هذﻩ الﺨالئق ﻳنﺘﺼبُ ﺷﻌﺮﻩ
ﻗائ ًﻤا فوق رأسﻪ ،ﺑﻌﻀﻬا اآلﺧﺮ ﻳُﺮﻳد الﺘشاجﺮ مﻌﻜﻢ ،واآلﺧﺮ ﻳُشيﺮ إليﻜﻢ ﺑشﺘـّى
الﺤﺮكات ،ما نسﺘﻄيـع ﻗولﻪ هو ّ
أن ذلك ُمﺮﻳـع حقـّا .في ﺑﻌض اﻷحيان ،أثناء
الﻤﻤارسة ،ﻳﺮى الﻤﺮء الﻌدﻳد من هذﻩ الوجوﻩ ﺗﻠﺘﺼ ُ
ق ﺑزجاج النافذة ،وهو مشﻬد
ُ
ﻳﺤدث هذا ؟ إنﻪ ﺷﻜﻞ من أﺷﻜال ﺗد ّﺧـﻞ الشياطين .وهذﻩ الﺤالة نادرة ال
مﺨيفِ .ل َﻢ
مﺤالة في مدرسة الﻔالون دافا ،إنﻬا ال ﺗﻌدو أن ﺗﻜون واحدًا ﺑالﻤائة وأغﻠب
ﻳﻤﺮون ﺑﻬا ،ﻷنﻬا ال ﺗـُﻔيدُ مﻤارسﺘنا في ﺷيءٍ  ،لذلك في الﻌادة ال
الﻤﻤارسين ال ّ
نسﻤح لﻠشياطين ﺑإثارﺗﻬا .ﺑينﻤا في مﻤارسة الﻄﺮق الﻌادﻳة ،هذﻩ الظاهﺮة واردة
ﺑﻜﺜﺮة ،ﺑﻞ اﻷكﺜﺮ وُ رودًا وﺗدو ُم زمنا طوﻳال أﻳ ً
ﻀا .لذلك ﻳﻌ ِد ُل الﻜﺜيﺮ ﻋن الﻤﻤارسة
ﻳﺨﺘار الﻤﺮ ُء لﻤﻤارسﺘﻪ في الﻠـّيﻞ مﻜانـًا ﻳُﺨيّﻢ
ﺑسبب الﻔزع .ﺗﺨيّـﻠوا اﻷمﺮ :غالبًا ما
ُ
ئ ﺑﺨيال ﺷﺨص ﻳنﺘﺼبُ أمامﻪ ،ﻳجﻤع ﺑين
ﻋﻠيﻪ السّﻜينة والﻬدوء ،وﺑﻐﺘة ً ﻳـُﻔا َج ُ
الﻄبيﻌي ّ
الﻬيئة اآلدمية وهيئة ال ّ
ﻋب سيﺘﻤﻠﻜﻪ وال ﻳجﺮؤ ﻋﻠى
شبح ،من
أن ّ
الﺮ َ
ّ
مواصﻠة الﻤﻤارسةُ .
ﻋﻤو ًما ،هذﻩ الظاهﺮة ال ﺗوجدُ في الﻔالون دافا ،ولﻜن ﺗوجد
دائ ًﻤا اسﺘﺜناءات ّ
ﻷن وضﻌيّة البﻌض ﺧا ّ
صة لﻠﻐاﻳة.
ﻳوجد أﻳﻀا ﺷﻜﻞ آﺧﺮ لﺘد ّﺧـﻞ ال ّ
ﻀاﻋف
شياطين ،وهو ﻳﻬ ّﻢ الذﻳن ﻳقومون ﺑﺘﻌ ّﻬ ٍد ُم
ٍ
وظاهﺮي ،أولئك الذﻳن ﻳقومون في نﻔس الوﻗت ﺑﺘﻤارﻳن فنون القﺘال والﺘﻌﻬّد
ﺑاطني
ّ
ّ
الباطني .هذا النوع من الﻄﺮق موجود ﺑﻜﺜﺮة في الﻤدرسة الﻄاوﻳّة .من ﻳﺘﻌﻠـ ّ ُﻢ مﺜﻞ
ﻳﺘﻌﺮض لﻤالﻗاة نوع من ال ّ
شياطين .فالﻄﺮق ذات
هذﻩ الﻄﺮﻳقة وﻳﺘﻤ ّﻜ ُن منﻬا غالبًا ما ّ
(الباطني
الﺘﻌﻬّد ال ُﻤﻀاﻋف
ﻤارس فنون القﺘال ،ﺗسﺘجﻠبُ
ُ
والظاهﺮي) ،ﺗﻠك الﺘي ﺗـ ُ
ّ
ّ
حﻀور نوع من ال ّ
شياطين وذلك ﺧالفـًا لﻠﻄﺮق الﻌادﻳة .كيف ذلك ؟ هناك من ﻳﺄﺗي
ليﺘبارز مع الﻤﻤارسّ .
َ
كبيﺮا من الناس في هذا الﻌالﻢ هﻢ ﺑﺼدد اﺗـّباع
ﻷن ﻋددًا
ً
ُﻤارس فنون القﺘال ،وﻳقوم في نﻔس الوﻗت ﺑالﺘﻌﻬّد
طﺮﻳق مّا ،وﻋدد كبيﺮ من ﺑينﻬﻢ ﻳ
ُ
ﻀا أن ﻳنﻤّي طاﻗﺘﻪُ
والظاهﺮي .من ﻳُﻤارس فنون القﺘال ﻳسﺘﻄيـ ُع أﻳ ً
الباطني
ّ
ّ
ّ
(القونق) .كيف ؟ ﻋندما ﻳﺘﻤﻜن الﻤﻤارس من ﺗﺮك ﺑﻌض الﺘﻌﻠـّقات كﺤبّ الشﻬﺮة
ّ
وحبّ الﻤال ،فﻬو ﻳسﺘﻄيـ ُع أﻳ ً
ولﻜن هناك ﺗﻌﻠـّقـًا لﻢ ﻳﺘﺨﻠـّص منﻪ
ﻀا أن ﻳُنﻤّي طاﻗﺘﻪ.
الﻄبيﻌي لﻠ ّ
ﺼﺮاع ،ولن ﻳﺘﻤ ّﻜن من الﺘﺨﻠص منﻪ إالّ ﺑﻌد زمن ٍ ،وإلى ذلك
وهو ميﻠﻪ
ّ
سﺘوى ُمﻌيّـنا .وهﻜذا،
الﺤين ﻳبقى هذا الﻤيﻞ هو نقﻄة ضﻌﻔﻪ حﺘـّى ﺑﻌد أن ﻳُﺤقـّق ُم
ً
ﻋند الﺘـّﺄمﻞ أو ﻋند النوم ،ﻳﺮى ّ
أن ﺷﺨﺼًا مّا ﺑﺼدد القيام ﺑالﻤﻤارسة ،فـﺘنﻄﻠ ُ
ق
روحُﻪ الﻔاﻋﻠة نﺤو هذا الشﺨص لﺘﺮى أﻳّﻬﻤا أفﻀﻞ وأﻳّﻬﻤا لدﻳﻪ أﻗوى "كونق
ُ
فوُ "Kung-fu ،مـﺜيﺮة جوّ الﻤنافسة وال ّ
ﻳﺤدث في سﻤاوات
ﺼﺮاع .ونﻔس اﻷمﺮ
ﺼيﺼا لﻠﺘـّبارز وال ّ
وﻋوالﻢ أﺧﺮى ،هناك أﺷﺨاص ﻳﺄﺗون ﺧ ّ
ﺼﺮاع مﻌﻪ ،إن رفض

سيُﺤاولون ﻗﺘﻠﻪ حقـّا ،وهﻜذا ﺗنشبُ مﻌﺮكة حامية وﺑال نﻬاﻳة ..حالﻤا ﻳُﻐﻤض ﻋينيﻪ،
ﻳﻬج ُﻢ أحدهﻢ لﻠﺘـّبارز مﻌﻪ ،إلى درجة ّ
أن نومﻪ ﻳبقى مﻀﻄﺮﺑًا ك ّﻞ الﻠـّيﻞ وال ﻳﺨﻠدُ إلى
الﺮاحة لﺤظة ً واحدة ً .في الﺤقيقة ،هذا االﺧﺘبار هدفﻪ هو دفﻌُﻪُ لنزع الﻤيﻞ إلى
ّ
ال ّ
ﺼﺮاع ،فإن لﻢ ﻳنز ْﻋﻪُ ﻳبقى ﻋﻠى ﺗﻠك الﺤال ،وحﺘـّى ﺑﻌد سنين طوﻳﻠة ،ﻳبقى في ﺗﻠك
الدّرجة الﺘي ﺑﻠﻐﻬا ال ﻳﺘجاوزها أﺑدًا .مﻤّا ﻳنﺘـُج ﻋنﻪ ّ
أن ذلك الشﺨص لﻢ ﻳﻌد ﺑإمﻜانﻪ
الﻜﺜيﺮ من طاﻗﺘﻪ ،وﻳﻤﻜ ُن أن
الﻜﺜيﺮ
وﻳﻬدر
الﻤﻤارسة ،جسﻤﻪ الﻤادّي لﻢ ﻳﻌد ﻳﺘﺤ ّﻤـﻞ،
ُ
َ
َ
ﻳﺼ َﻞ ﺑﻪ اﻷمﺮ إلى ال ّ
الﺘﻌﺮض لﻬذﻩ الﺤالة في طﺮق الﺘﻌﻬّد
ﻀﻌف الﺘا ّم .إذن ،ﻳُﻤﻜن
ّ
والظاهﺮي ،وهي حالة واردة ﺑﻜﺜﺮة .وﺧالفـًا لذلك ّ
فإن في
الباطني
الﻤﻀاﻋف
ّ
ّ
ﺑاطني ،ال ﺗوجد مﺜﻞ هذﻩ الﺤالة وحُدوثﻬا غيﺮ مسﻤوح
طﺮﻳقﺘـنا ،وهي طﺮﻳقة ﺗﻌﻬّد
ّ
ُ
ﺗﺤدث ﺑﻜﺜﺮة ٍ.
ﺑﻪ .لقد ذكﺮت اآلن أﺷﻜاال ًﻋدﻳدة لألمﺮ وهي كﻠـّﻬا
هناك أﻳ ً
سيﺘﻌﺮضون لﻬا،
ﺗسﺮب الشياطين ،وك ّﻞ الناس
ﻀا حالة أﺧﺮى من حاالت
ّ
ّ
سيﺘﻌﺮض لﻬا ،أال
واﻷمﺮ سواء في مدرسة الشﺮع الﺘي ننﺘﻤي إليﻬا ،ك ّﻞ ﺷﺨص
ّ
وهي مالﻗاة ﺷيﻄان الجنس .هذا اﻷمﺮ ﻋﻠى غاﻳ ٍة من الجدّﻳة واﻷهﻤّية .في مجﺘﻤع
الناس الﻌادﻳين ،ﺑﻔﻀﻞ الﺤياة الزوجية ﻳﺘ ّﻢ ﺗواصﻞ النسﻞ وﺗﺘﺤقق اسﺘﻤﺮارﻳّة النوع
البشﺮيّ .
اإلنساني ﻳوجدُ الشﻌور،
إن اإلنسانيّة ﺗنﻤو ﺑﺘﻠك الﻄﺮﻳقة ،في الﻤجﺘﻤع
ّ
ّ
ّ
لذلك فإن هذا اﻷمﺮ من أكﺜﺮ اﻷمور طبيﻌيّة ً في منظورالناس الﻌادﻳين .ﻳوجد
الشﻌور لدى اإلنسان ؛ الﻐﻀب ﺷﻌور ،الﻔﺮحة ﺷﻌور ،الﻤﺤبة ﺷﻌور ،الﻜﺮﻩ ﺷﻌور،
الﻤيﻞ إلى الﺤﺮكية واالنشﻐال ﺑشيءٍ مّا ﺷﻌور ،ﻋدم الﻤيﻞ إلى ذلك ﺷﻌور أﻳﻀا،
اﻋﺘبار هذا الشﺨص أو ذاك جيّدًا أو سيّئًا ﺷﻌور ،حبّ القيام ﺑﻬذا الشيء أو ذاك أو
الﻌادي
الﻌادي هو ﺷﻌور ،واإلنسان
الﻌُزوف ﻋنﻪ ﺷﻌور ،ك ّﻞ ﺷيء ٍفي حياة اإلنسان
ّ
ّ
ﻋادي ،لذلك ال ﻳجب
ال ﻳﻌيش إالّ من أجﻞ الشﻌور .ﺑينﻤا الﻤﻤارس هو ﺷﺨص غيﺮ
ّ
ﻳﺘﺼﺮف وفق ذلك ،ﺑﻞ ﻋﻠيﻪ أن ﻳﺘجاوزﻩ ،لذلك ﻋﻠينا أالّ نﻌبﺄ ﺑﻜ ّﻞ الﻤيوالت
أن
ّ
والﺘﻌﻠـّقات الﺘي ﺗنشﺄﻋن الشﻌور ،ثﻢ نزﻋﻬا كﻠـّيًا في النﻬاﻳة .ومن الﻤيوالت
والﺘﻌﻠـّقات الﻤوجودة في اإلنسان ،نجد حبّ الجنس .ﻳجبُ إذن الﺘﺨﻠـّص منﻪ.
مدرسة الشﺮع الﺘي ﺗﺘبﻌنا ،ﺑالنسبة لﻤﻤارسينا الذﻳن ﻳﺘﻌﻬّدون وﻳُﻤارسون وسط
الناس الﻌادﻳّين ،نﺤ ُن ال نﻄﻠبُ منﻜﻢ أن ﺗﺘﺮ ّهبوا ،ﺑﻞ ّ
إن ﻋﻠى مﻤارسينا ال ّ
شباب أن
ﻗﻠت ّ
ﻳﺘزوّ جوا ،إذن كيف ﺗﺘ ّﻢ مﻌالجة هذا الﻤشﻜﻞ ؟ لقد سبقَ وأن ُ
أن مدرسة الشﺮع
هذﻩ ﺗسﺘﻬدف مباﺷﺮة ً ﻗﻠب اإلنسان  ،ﺑدون أن ﺗﻌ َﻤدَ ﺑالﻀﺮورة إلى إلﻐاء الﻤﺼالح
الﻤادّﻳة  .ﺑﻞ ﺑالﻌﻜس إننا غالبًا ما نﻌ َﻤدُ إلى امﺘﺤان طبيﻌة نﻔوسﻜﻢ في غﻤﺮة
االمﺘيازات الﻤادّﻳة لﺼقﻞ هذﻩ الﻄبيﻌة وسبﻜﻬا وجﻌﻠﻬا ﺗﺮﺗقي فﻌال .إن كانت ﻗﻠوﺑﻜﻢ
زاهدة ﺑﻄبﻌﻬا ﻋن الﻤيوالت والﺘﻌﻠـّقات ،سيﻜون ﺑاسﺘﻄاﻋﺘﻜﻢ االنﻔﺼال ﻋن كﻞ
ب منﻜﻢ وﻗﺘﻬا االنﻔﺼال ﻋن جﻤيع مﺼالﺤﻜﻢ الﻤادّﻳة،
ﺷيء ،أي أنﻪ إذا طـُـ ِﻠ َ
ﺑﺄي ﺷيءٍ فﻠن ﺗسﺘﻄيﻌوا االنﻔﺼال
سﺘﻔﻌﻠون ذلك ﺑسﻬولة .وإن كانت ﻗﻠوﺑﻜﻢ مﺘﻌﻠـّقة ّ
ﻋن ﺷيءٍ  .لذلك ّ
الﺮئيسي من الﺘﻌﻬّد هو ﺗﻌﻬّد القﻠب .الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة
فإن الﻬدف
ّ
في الﻤﻌاﺑد ﻳُجبﺮكﻢ ﻋﻠى ﺗﺮك ﺗﻠك اﻷﺷياء ،وذلك ليسﺘﺄص َﻞ منﻜﻢ ﺗﻠك الﺘﻌﻠـّقات ،إنﻪ

ﻳُﺮغﻤﻜﻢ إرغا ًما ﻋﻠى ﻗﻄع ك ّﻞ الوﺷائج وال ّ
ﺼالت ﺑﻬذﻩ اﻷمور ؛ هذﻩ طﺮﻳقة الﻤﻌبد.
ﺑينﻤا نﺤن ال نﻄﻠبُ منﻜﻢ نﻔس ال ّ
شيء ،نﺤن نﻄﻠبُ منﻜﻢ أن ﺗزهدوا في هذﻩ اﻷﺷياء
ب أﻋينﻜﻢ ؛ لذلك نجد ّ
وهي نـ ُ ْ
أن الذﻳن أﺗﻤّوا ﺗﻌﻬّدهﻢ ومﻤارسﺘﻬﻢ ﺑنجاح في
ﺼ َ
مدرسة الشﺮع الﻔالون دافا ﻳﻤﺘازون ﻋﻠى اآلﺧﺮﻳن ّ
الﺮكائز
ﺑﺄن ﺗﻜوﻳنﻬﻢ ﻳﻌﺘﻤدُ ﻋﻠى ّ
اﻷكﺜﺮ صالﺑة ومﺘانة .نﺤن ال نﻄﻠب منﻜﻢ أن ﺗﻜونوا كﻠـّﻜﻢ رهبانـًا أو راهباتٍ .نﺤ ُن
سﺘنﺘشﺮُّ أكﺜﺮ وأكﺜﺮ في الﻤسﺘقبﻞ،
نﺘﻌﻬّد ونـُﻤارس ﺑين الناس الﻌادﻳّين ،وطﺮﻳقﺘنا
ُ
فﻠو ّ
الﺮهبنة ﺑﺼﻠ ٍة ﻳُﺼبح راهبًا ﺑين ﻋشيّ ٍة و ُ
أن ك ّﻞ ﺷﺨص ال ّ
ضﺤاها ،ولو
ﻳﻤت إلى ّ
ّ
أن ك ّﻞ مﻤارسي الﻔالون دافا ﻳنسجون ﻋﻠى منوالﻪ ،ال ﻳسﺘقي ُﻢ الوضع .نﺤ ُن نﻄﻠبُ
منﻜﻢ اﻷمﺮ الﺘالي ،أنﺘﻢ ﺗﻤارسون ،ورﺑّﻤا أزواجﻜﻢ ليسوا ﺑﻤﻤارسين ،فال ﻳجب أن
ﺗﺼﻠـُوا لﻠﻄالق ﺑسبب ذلك .اﻷحﺮى ﺑﻜﻢ أن ﺗبقوْ ا ُمﺤاﻳدﻳن وال ﻳجب أن ﺗـُﻌيﺮوا اﻷمﺮ
ِ
أهﻤّية كبﺮى مﺜﻞ الناس الﻌادﻳّين ،ﺧﺼوصًا ّ
ّارا كامالً من
وأن الﻤجﺘﻤع اليوم ﻳشﻬد ﺗي ً
الﺤﺮﻳة الجنسيّة ّ
كﺜيﺮا .ﺑقدر ما ﻳنسا ُ
ق الناس
وأن اإلثارة الجنسيّة ﺗسﺘﻬوي الناس
ّ
ً
مع هذا الﺘيّار ،ﺑقدر ما نﺤ ُن الﻤﻤارسون ﻳجبُ ﻋﻠينا أن نﺘﻌام َﻞ مﻌﻪُ
ﺑﺘجﺮدٍ.
ّ
الﻌادي ،ﻳبدو لﻪُ
ّ
وكﺄن أفﺮاد هذا
البشﺮي
لﻠناظﺮ من الدّرجات الﻌُـﻠيا لﻠﻤجﺘﻤع
ّ
ّ
الﺘﻤﺮغ فيﻪ والﻌبث ﺑﻪ غيﺮ منﺘبﻬين
ﻳﺘﻤﺮغون في الﻄين والوحﻞ وﻳُﻌيدون
الﻤجﺘﻤع
ّ
ّ
الﺮثة .نؤ ّكد لﻜﻢ أنﻪ ال ﻳجب أن ﺗﻬدِموا أواصﺮ أسﺮﺗﻜﻢ من أجﻞ هذﻩ
إلى حالﺘﻬﻢ ّ
الﻤسﺄلة .اﻷفﻀﻞ ﺑالنسبة لﻠﻤﺮحﻠة الﺤاليّة الﺘي أنﺘﻢ فيﻬا أن ﺗﻜﺘﻔوا ﺑالالّمباالة
ُمﺤاولين أن ﺗﻌيشوا حياة زوجية طبيﻌيّة و ُمـنسجﻤة .وﻋندما ﺗبﻠﻐون مﺮحﻠة ُمﻌيّـنة
الﺘﺼﺮف
في الﻤسﺘقبﻞ ،سوف ﻳﻜون لﻜﻢ مسﺘوى ﺗﻠك الﻤﺮحﻠة وسوف ﻳﺨوّ ل لﻜﻢ
ّ
كاف .وطبﻌًا في ك ّﻞ
ﺗﺘﺼﺮفوا كﻤا ﻗﻠنا ،ذلك
اﻷنسب ،أمّا اآلن فنﻄﻠبُ منﻜﻢ أن
ٍ
ّ
كﺜيﺮا !
الﺤاالت ﻋﻠيﻜﻢ ﺑﻌدم اﺗـّباع نسق الﻤجﺘﻤع
الﺤالي فﻬو ﻳﺘجاوز الﺤدود ً
ّ
هناك نقﻄة اﺧﺮى نشيﺮ إليﻬا :الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠﻢ ّ
ُ
نﺤن الﻤﻤارسون ،مُزوّ دة
أن أجسامنا،
ﺑالﻄاﻗة .ﻋند ﺧﺮوجﻬﻢ من هذا الﺘﻜوﻳن % 90-80 ،من الﺤاضﺮﻳن هنا سيﻜونون ال
ﺷﻔوا من ﻋﻠﻠﻬﻢ ولﻜن إضافة إلى ذلك سيﻜون ﺑﺤوزﺗﻬﻢ القونق ؛ لذلك ّ
فقط ﻗد ُ
فإن
سﺘﻜون مزوّ دة ﺑﻄاﻗة جبّارةّ .
ُ
إن القونق الذي ﺗﺤﻤﻠونﻪ ال ﻳﺘﻤاﺷى مع
أجسامﻬﻢ
الﺮاهنة ،حاليّا ،القونق الذي ﺑﺤوزﺗﻜﻢ هو ﺑﺼﻔة وﻗﺘية
طبيﻌة نﻔوسﻜﻢ وأﺧالﻗﻜﻢ ّ
مﺮﺗﻔع ،لقد رفﻌناﻩ فيﻜﻢ مبدئيّا ،واآلن طبيﻌة أﺧالﻗﻜﻢ هي ﺑﺼدد االرﺗﻔاع ،وﺗدرﻳجيّا
سيُﻤﻜنﻜﻢ الﺘـّدارك ،أؤ ّكد لﻜﻢ أنﻪ سيُﻤﻜنﻜﻢ الﺘـّدارك في الﻔﺘﺮة الزمنية الالّحقة ،لذلك
اسﺘبَق ْــنا اﻷمﺮ وزوّ دناكﻢ ﺑﻜﻤّية من الﻄاﻗة .وﺑﻤا ّ
أن طبيﻌة الﻄاﻗة الناﺗجة ﻋن الﺘﻌﻬّد
ق هي طبيﻌة طاهﺮة ورحيﻤةّ ،
والﻤﻤارسة في ﺷﺮع ح ّ
فإن ك ّﻞ اﻷفﺮاد الﺤاضﺮﻳن
ُ
هﻬُـنا سيﺤسّون ﺑجوّ من من ال ّ
ﻗﻤت ﺑﺘﻌﻬّدي
والﺮحﻤة .أنا ﺷﺨﺼيّا
سـﻠﻢ والﻄﻤﺄنينة
ّ
ومﻤارسﺘي ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ،إذن فﺄنا أحﻤ ُﻞ مﻌي هذﻩ اﻷﺷياء .أنﺘﻢ جﻤيﻌﻜﻢ الجالسون
ﺗﻤﺮ ﺑﺄذهانﻜﻢ أفﻜار سيّئة ،ال ﺗـُﻔﻜﺮون
هنا ﺗـُﺤسّون ﺑاالنسجام داﺧﻞ نﻔوسﻜﻢ ،ال ّ
ﺗﺼﺮفﺘﻢ وفق أحﻜام الشﺮع اﻷكبﺮ،
حﺘـّى في ﺗناول سيجارة .في الﻤسﺘقبﻞ ،إن
ّ
سيﻜون القونق الذي سﺘﺤﺼُﻠون ﻋﻠيﻪ من هذا النوع أﻳ ً
ﻀا .وكﻠـّﻤا أﺧذت ﻗوّ ة القونق

ﺗﻜبﺮ ،كﻠـّﻤا أصبﺤت الﻄاﻗة الﻤشﻌّة من القونق الذي ﺗﺤﻤﻠـُﻪُ أجسامﻜﻢ ﻗوﻳّة
لدﻳﻜﻢ
ُ
وحﺘى إن لﻢ ﺗﻜـُن حقـّا ﻗوﻳّة جدّا ،فسﺘؤثﺮون رغﻢ ذلك ﻋﻠى اآلﺧﺮﻳن ﻋندما
جدّا.
ّ
أي جﻤع ٍمن الناس في
ﻳﻜونون داﺧﻞ ُمﺤيط حقﻠﻜﻢ ،إن كان ذلك في البيت أو ﻋﻠى ّ
الﻤجﺘﻤع .رﺑّﻤا ّ
أن أﻗارﺑﻜﻢ وأفﺮاد أسﺮﺗﻜﻢ سيُﺼبﺤون ﺗﺤت دائﺮة نﻔوذكﻢ ،لﻤاذا ؟
لسﺘﻢ في حاجة حﺘـّى لﻠﺘـّﻔﻜيﺮ في ذلكّ ،
نقي و ُمسﺘقيﻢ و ُمـنسجﻢ و ُمﻔﻌﻢ
ﻷن هذا الﺤقﻞ ّ
ﺑالﺮحﻤة ،إنﻪ حقﻞ أفﻜار ُمسﺘقيﻤة ،لذلك ليس من السّﻬﻞ أن ﻳﻔ ّﻜ َﺮ فيﻪ ﺷﺨص
ّ
ﺑﺄﺷياء سيّئة أو أن ﻳقو َم ﺑﺄفﻌال سيّئة ،ﻳُﻤﻜن إذن أن ﻳﻜون لدﻳﻪ هذا الﺘﺄثيﺮ.
ّ
ﻗﻠت ّ
في اليوم الﻔارطُ ،
وأن
أن "نور ﺑوذا ﻳﻀي ُء ك ّﻞ ﺷيءٍ حولﻪ
وﻳﻐﻤﺮ ك ّﻞ ﺷيءٍ
ُ
اإلسﺘقامة واإلحسان ﻳوجدان ﻋﻠى أكﻤﻞ وجﻪٍ" ،وهذا ﻳﻌني أن الﻄاﻗة الﺘي ﺗش ّع من
أي ﺧﻠﻞ أو اﻋوجاج .إذن ﺗﺤت ﺗﺄثيﺮ هذا الﺤقﻞ ،ﻋندما ال
أﺑداننا ﻗادرة ﻋﻠى ﺗقوﻳﻢ ّ
ﺗﻔﻜﺮون ﺑالﻌالﻗة الجسدﻳّة مع ﺷﺮﻳﻜﻜﻢ ،فإنﻜﻢ ﺗﻤارسون ﻋﻠى هذا اﻷﺧيﺮ نﻔوذا ً
ﺑﻄﺮﻳقة ﺧﻔيّة .إن لﻢ ﺗـُﻔ ّﻜﺮوا أنﺘﻢ في ذلك ،وﻋﻠى ك ّﻞ حال أنﺘﻢ ال ﺗـُﻔ ّﻜﺮون فيﻪ،
ّ
فشﺮﻳﻜﻜﻢ ال ﻳُـﻔ ّﻜﺮ فيﻪ هو أﻳ ً
الﺤالي،
ولﻜن اﻷمﺮ ليس ُمﻄﻠقـًا ،فﻔي الﻤجﺘﻤع
ﻀا.
ّ
حالﻤا ﺗﻔﺘﺤون جﻬاز الﺘـﻠﻔزﻳون ،ﺗـُﻄالﻌﻜﻢ مﺨﺘﻠف الﻤشاهد وال ّ
ﺼور الﺘي من ﺷﺄنﻬا
إثارة رغبات اإلنسان .ولﻜن إجﻤاالً ﺑإمﻜانﻜﻢ مﻤارسة ذلك النوع من النﻔوذ .وﻋندما
ﺗبﻠﻐون درجا ٍ
ت ﻋالية في ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ال ُﻤقبﻠيـْن ،لن ﺗﻜونوا في حاجة إلى أن
ﺗﺘﺼﺮفوا ،في ذلك الﺤين
أﻗول لﻜﻢ ما ﻳنبﻐي فﻌﻠﻪُ ،سﺘﻌﺮفون ﺑﺄنﻔسﻜﻢ كيف ﻋﻠيﻜﻢ أن
ّ
سوف ﻳﻜون ُمسﺘواكﻢ ُمﺨﺘﻠﻔـًا وسوف ﻳُﺨوّ ل لﻜﻢ أن ﺗﻌيشوا حياة منسجﻤة .إذن ال
ﻳجب أن ﺗولوا هذا اﻷمﺮ أهﻤّية ﺑالﻐة ّ
ﻷن كﺜﺮة االنشﻐال ﺑﻪ سﺘﻜون أﻳ ً
ﻀا ﺗﻌﻠـّقـًا.
ﻋﻠى ك ّﻞ حال ،ﺑين اﻷزواج ،ليس هناك مجال لﻠﺤدﻳث ﻋن "الشبق" ،ﺑﻞ هناك
الﺮغبة ،ﻳﻜﻔيﻜﻢ أن ﺗﻜونوا غيﺮ مﻬﺘﻤّين ﺑﻬا وأن ﺗﺤافظوا ﻋﻠى ﺗوازنﻜﻢ
ﺑبساطة ّ
النﻔسي.
أي ﺷيﻄان جنس ٍ ﻳﻤﻜ ُن أن ﺗﻠﺘقوﻩُ ؟ إن كانت ﺗنقﺼﻜﻢ ﻗوّ ة الﺘـّﺮكيز (دﻳنق)،
إذن ّ
ﻳظﻬﺮ في الﺤﻠﻢ أثناء نومﻜﻢ ،أوأثناء القيام ﺑﺘﻤﺮﻳن الجﻠوس ،سيبﺮز
ﻳُﻤﻜ ُن أن
َ
فجﺄة ً :سﺘظﻬﺮ لك امﺮأة جﻤيﻠة إن كنتَ رجالً ،أو رجالً من النوع الذي ﺗـُﻔ ّ
ﻀﻠينﻪُ إن
ﺑالﺮغبة الجنسيّة ،فـيُﻤﻜن أن ﺗﻜون ردّة
كن ِ
ت امﺮأة ،وﻳﻜو ُن كالهﻤا ﻋارﻳًا .إن ﺷﻌﺮتَ ّ
اﻷمﺮ حقيقة ً .ف ّﻜﺮوا ﻗﻠيال ،نﺤن مﻤارسون،
الﻔﻌﻞ الﻔيزﻳائيّة هي القذف وسيُﺼب ُح
ُ
إننا نـُوظفُ ﺧالصة ﺗشي الدّم والنسﻞ لﺘﻌﻬّد الجسد ،لذلك ال ﻳجب أن ﺗﻔقدوﻩُ
مﺮارا
ً
ﺑﺘﻠك الﻄﺮﻳقة .من جﻬ ٍة أﺧﺮى أنﺘﻢ لﻢ ﺗنجﺤوا في هذا االﺧﺘبار ،كيف ﻳُﻤﻜن أن نقبَ َﻞ
ّ
ﻳﺨص هذا الﻤشﻜﻞ ،ها أنذا أﻗول لﻜﻢ أنﻪ سيﻌﺘﺮض كالّ منﻜﻢ،
هذا اﻷمﺮ ؟ إذن فيﻤا
هذا أكيد .ﻋندما أﺗﺤدّث ﻋن ال ّ
ﻳسﺘقﺮ في
شﺮع ،أسﺘﻌﻤﻞ طاﻗة ﻋظيﻤة ﻷجﻌﻠﻪ
ّ
أذهانﻜﻢ .ﻳُﻤﻜ ُن أن ال ﺗﺘذ ّكﺮوا ﺑال ّ
ﻀبط ما ﻗﻠﺘﻪُ لﻜﻢ ﻋند ُﺧﺮوجﻜﻢ من ُهـنا ،ولﻜن
ﻋندما ﺗﺼادفون حقـّا هذﻩ الﻤواﻗف ،سﺘﺘذ ّكﺮون أﻗوالي .ﺷﺮﻳﻄة أن ﺗﻌﺘبﺮوا أنﻔسﻜﻢ
مﻤارسين ،سﺘﺘذ ّكﺮونﻬا في ذلك الﺤين ،وآنذاك سﺘﺘﻤ ّﻜنون من الﺘﺤ ّﻜﻢ في أنﻔسﻜﻢ
ومن اجﺘياز االﺧﺘبار ﺑنجاح ٍ .إن لﻢ ﺗجﺘازوا االﺧﺘبار اﻷوّ ل سﺘجدون صﻌوﺑة ً في

اجﺘياز الﺜاني .ولﻜن هناك أﻳﻀا الﺤاالت الﺘالية :ﻋندما ال ﺗجﺘازون االﺧﺘبار اﻷوّ ل،
ﺗسﺘيقظون في حالة من القـﻠق والندم ،فـﻤن الﻤﻤﻜن ّ
أن هذﻩ الﺤالة النﻔسيّة سﺘﻄبـ ُع
ذهنﻜﻢ وذاكﺮﺗﻜﻢ ﺑﻌﻤق ،وﻋندما َﻳﻌﺮضُ الﻤشﻜﻞ من جدﻳ ٍد ﺗﻜونون ﻗادرﻳن ﻋﻠى ﺗﻤالك
أنﻔسﻜﻢ واجﺘياز االﺧﺘبار .إن كان البﻌض منﻜﻢ لﻢ ﻳنجح ﺑﻌدُ في االﺧﺘبار اﻷوّ ل ولﻜنﻪ
ال ﻳُبالي ﺑاﻷمﺮ ،سيﻜون أمﺮ السّيﻄﺮة ﻋﻠى نﻔسﻪ أصﻌب ﻋﻠيﻪ فيﻤا ﺑﻌدُ ،وهذا مؤ ّكد.
شياطين أو ّ
ت من ال ّ
في هذا النوع من الﺤاالت ،ﻳﻜون اﻷمﺮ إمّا ﺗد ّﺧال ٍ
أن الﻤﻌﻠـّﻢ هو
الذي ﻳُﺤوّ ل ﺷيئًا إلى ﺷيءٍ آﺧﺮ ليﻤﺘﺤنﻜﻢ ،ﻳوجدُ الوجﻬان مﻌًا ّ
ﻷن هذا االﺧﺘبار
مﻔﺮوض ﻋﻠى ك ّﻞ فﺮد اجﺘيازﻩُ .نﺤن نبدأ ال ّ
شيولين كبشﺮﻳّين ﻋادﻳّين ،والﺨﻄوة
ُ
كنت ألقي
سيﻤﺮ ﺑﻪ .سﺄﻋﻄيﻜﻢ مﺜاال :ﻋندما
اﻷولى ﺗﻜﻤ ُن في هذا االمﺘﺤان ،الﻜ ّﻞ
ّ
مﺤاضﺮاﺗي في "ووهان ،"Wuhan ،كان من ﺑين الﺤاضﺮﻳن ﺷابّ في الﺜالثين
ُ
ُ
ألقيت ﻳومﻬا هذا الدرس ،فﺤال ﻋودﺗﻪ إلى البيت
كنت ﻗد
من ﻋﻤﺮﻩ ،وﺑﻤا أنني
ﺷﺮع َ في مﻤارسة ﺗﻤﺮﻳن الجﻠوس ؛ وسﺮﻋان ما دﺧﻞ في حالة الﺘﺄمّﻞ .وأثناء ﺗﺄمّﻠﻪ
َ
ب وفي الجانب اآلﺧﺮ الوو ﺗسي .هذا ما ذكﺮﻩ في
لﻤح فجﺄة البوذا أميﺘاﺑﻬا في جان ٍ
ﺗقﺮﻳﺮ ﺗجارﺑﻪ .ﺑﻌد هذا الظﻬور رمقاﻩ ﺑنظﺮة ٍدون أن ﻳنﻄقا ﺑﻜﻠﻤة ث ّﻢ اﺧﺘﻔيا .إثﺮ ذلك
ُ
ﻳنبﻌث منﻪ ﻋﻤود من الدّﺧان
ظﻬﺮت البودهيساﺗﻔا أفالوكيﺘسﻔارا ماسﻜة ًﺑيدﻳﻬا إناءًا
اﻷﺑيض ،كﻞ ّهذا والﻔﺘى ﺑاق ٍ ﻳواصﻞ ﺗﻤﺮﻳنﻪ وﻳنظﺮ إلى الﻤشﻬد ﺑﻜ ّﻞ وضوح
ﺗﻐﻤﺮﻩ ُ .ولﻜن ما راﻋﻪ إالّ والدّﺧان ﻳنقﻠب إلى حورﻳّات
والﻔﺮحة
ُ
ّ
"أﺑسارا "Apsara ،ﺑاهﺮات الجﻤالّ .
حﺮكاﺗﻬن لﻄيﻔة
كن ﻳﺮﻗﺼن حولﻪ وكانت
لﻠﻐاﻳة ! فقال في نﻔسﻪ" :ﺑﻤا أنني أﻗوم ﺑالﻤﻤارسة ،فالبودهيساﺗﻔا أفالوكيﺘسﻔارا
أرادت أن ﺗﻜافئني وصي ْ
َ
ﻳﺮﻗﺼن من أجﻠي ".وفي الﻠﺤظة
ّﺮت لي حورﻳّات أﺑسارا
الﺘي راودﺗﻪ فيﻬا فﻜﺮة االغﺘباط والسّﺮور ﺑالﻤشﻬد ،فجﺄة ًانقﻠبت ﺗﻠك الﺤورﻳّات
ّ
وهن ﻳُشﺮن
ﻋارﻳات اﻷجسام
ﺑشﺘى الﺤﺮكات ،ثﻢ ارﺗﻤين ﺑين أحﻀانﻪ ،إحداهن ﺗﻠفّ
ّ
ﺼ َﺮﻩُ .وﺑﻤا ّ
ﻳدﻳﻬا حول ﻋنقﻪ واﻷﺧﺮى ﺗـُﻌانق ِﺧ ْ
أن ﺗالميذنا ﻳﺘقدّمون ﺑسﺮﻋ ٍة في
الﺮفع من طبيﻌة أﺧالﻗﻬﻢ و نﻔوسﻬﻢ ّ
فإن هذا الشابّ ﺗدارك نﻔسﻪ في الﺤال وكانت
ّ
ﻋادي ،أنا مﻤارس ،ال ﻳنبﻐي أن
أوّ ل فﻜﺮة دارت ﺑبالﻪ هي الﺘالية" :أنا لست ﺑﺮجﻞ
ّ
ﺗـُﻌامﻠنني ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ،أنا ﺗﻠﻤيذ الﻔالون دافا ".وحالﻤا ف ّﻜ َﺮ هﻜذا اﺧﺘﻔى كﻞ
ﺷيء ٍفي لﻤح البﺼﺮ ،ﺑالﻔﻌﻞ كان ك ّﻞ ذلك سﺮاﺑًا .ث ّﻢ ظﻬﺮالبوذا أميﺘاﺑﻬا والوو ﺗسي
وأﺷار الوو ﺗسي ﺑيدﻩ إلى الشابّ وﺧاطب البوذا أميﺘاﺑﻬا وهو ﻳبﺘسﻢ
من جدﻳ ٍد،
َ
ﻗائال" :هذا الﻔﺘى جدﻳﺮ ﺑالﺘـّﻌاليﻢ حقـّا ".وهذا ﻳﻌني أنﻪ ﺷﺨص ذو ﻗدرات واﻋدة و
سﻪُ.
ﻳﻤﻜن ﺗدرﻳ ُ
ﺗارﻳﺨي أو من منظور ال ُﻤسﺘوﻳات الﻌُﻠيا ،لﻤﻌﺮفة ما إذا كان الشﺨص
من منظور
ّ
ﻗادرا ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسةّ ،
والﺮغبات الجنسيّة هو
فإن ﻋامﻞ الﺘﻌﻠـّق ﺑالجنس
ّ
ً
ﻋامﻞ ﻋﻠى غاﻳ ٍة من اﻷهﻤّية ؛ لذلك ّ
فإن ﻋﻠيﻜﻢ اإلﻋﺮاض ﻋن هذﻩ اﻷﺷياء فﻌال ً.
ولﻜن ﺑﻤا أنﻜﻢ ﺑﺼدد الﺘﻌﻬّد و الﻤﻤارسة وسط الناس الﻌادﻳّين ،فإنﻪ ليس مﻄﻠوﺑًا
الﺮاهنة ،نﺤ ُن نﻄﻠبُ منﻜﻢ
منﻜﻢ أن ﺗنقﻄﻌوا ﻋنﻬا ﺗﻤا ًما ،ولﻜن ﻋﻠى االﻗ ّﻞ في الﻤﺮحﻠة ّ

الﺘﺼﺮف الجدﻳﺮ
ﺗﺘﺼﺮفوا مﺜﻞ السّاﺑق .هذا هو
ﺑﺘجﺮ ٍد وال
أن ﺗﺘﻌامﻠوا مﻌﻬا
ّ
ّ
ّ
مﺮة ﺗظﻬﺮ لﻜﻢ فيﻬا أﻋﺮاض هذا اﻷمﺮ أثناء مﻤارسﺘﻜﻢ ،ﻋﻠيﻜﻢ أن
ﺑالﻤﻤارس .في ك ّﻞ ّ
ﺗبﺤﺜوا ﻋن اﻷسباب في أنﻔسﻜﻢ ،ﻳﻌني أنﻪ ال ﺗزال هناك رغبات وﺗﻌﻠـّقات لﻢ
ﺗﺘﺨﻠـّﺼوا منﻬا ﺑﻌدُ.

الشيﻄان الﻤنبﺜق من نﻔس الﻤﻤارس
ماذا نﻌني ﺑقولنا "الشيﻄان ال ُﻤـنبﺜق من نﻔس الﻤﻤارس"؟ ّ
إن جسﻢ اإلنسان ﻳﻤﻠك
في ك ّﻞ مسﺘوﻳات السّﻤاء حقالً مادّﻳا ؛ وفي حقﻞ مادّي من ﺑينﻬا ﺗنﻌﻜس كﻞ مظاهﺮ
الﻜون كﻤا ﻳنﻌﻜس الظ ّﻞ ،ورغﻢ أنﻬا ظاللّ ،
فإن لﻬا وجودًا مادّﻳًا أﻳ ً
ﻀا .ك ّﻞ ما ﻳوجد
ﺗنظﺮ ﺑواسﻄة
في فﻀاء حقﻠك ﺧاضع لﻠقيادة الواﻋية لﻌقﻠك ،هذا ﻳﻌني أنك إذا كنت
ُ
الﻌين الﺜالﺜة  ،وكنتَ في حالة سﻜينة وﺑدون نواﻳا ،كان ما رأﻳﺘﻪ حقيقيّا ،أمّا إذا
كانت لدﻳك أدنى نيّة ،فإن ك ّﻞ ما ﺗﺮاﻩ سيﻜون كاذﺑًا ؛ هذا هو "الشيﻄان الﻤنبﺜق من
نﻔس الﻤﻤارس" ونسﻤّيﻪ أﻳ ً
ﻀا "الﺘﺤوّ ل الﺤاصﻞ ﻋن الﻌقﻞ" .هناك مﻤارسين
ﻳظﻠـّون غيﺮ ﻗادرﻳن ﻋﻠى اﻋﺘبار أنﻔسﻬﻢ مﻤارسين حقيقيّين ،وال ﻗادرﻳن ﻋﻠى
الﺘﺤ ّﻜﻢ في أنﻔسﻬﻢ ،وﻳسﻌوْ ن وراء ﻗدرات القونق وامﺘالك الﺨوارق ومﻤارسات
حﺘى ﺑﻤا ﻳسﻤﻌونﻪ في ﻋوالﻢ أﺧﺮى وأﺷياء من ذلك القبيﻞ ،ولذا
السّﺤﺮ ،وﻳﺘﻌﻠقون
ّ
ّ
فإن هؤالء اﻷﺷﺨاص هﻢ ﺑسﻬولة ُ
ﻋﺮضة لﻠشيﻄان الﻤنبﺜق من نﻔس الﻤﻤارس،
وﺗ َبﻌـًا لذلك هﻢ ﻋﺮضة لﻠسقوط .مﻬﻤا ﺗﻜن الدّرجة الﺘي ﺗ ّﻢ الوصول إليﻬا ﻋبﺮ الﺘﻌﻬّد
والﻤﻤارسة ،فإنﻪ حالﻤا ﺗظﻬﺮ هذﻩ الﻤسﺄلة ﻳﻬوي الﻤﻤارس إلى القﺮار وﻳﻀي ُع
ﺗﻤا ًما .إنﻬا مسﺄلة ﺧﻄيﺮة لﻠﻐاﻳة ،وليس اﻷمﺮ كﻤا في الﺤاالت اﻷﺧﺮى ،حيث ﻳﻤﻜن
الﺘدارك إثﺮ الﻔشﻞ في امﺘﺤان السين سينغ والنﻬوض ومواصﻠة الﻄﺮﻳق .اﻷمﺮ
ﻳﺨﺘﻠفُ ﺑالنسبة لﺤالة الشيﻄان الﻤنبﺜق من نﻔس الﻤﻤارس ،إذا ظﻬﺮت ّ
فإن ذلك
ﻳﻌني دمار حياة الﻤﻤارس الﺤاليّة .واﻷكﺜﺮ ﻋﺮضة لﻬذﻩ اﻷمﺮ هﻢ الذﻳن فﺘﺤوا
ﻋيونﻬﻢ الﺜالﺜة إلى درج ٍة مّا ﻋبﺮ الﻤﻤارسة .هناك أﻳ ً
ﻀا الذﻳن ﻳﻜونون دائﻤا
مشوّ ﺷين ﺑواردا ٍ
ت ﺧارجية ،وهﻢ ﻳﺼدّﻗون ك ّﻞ اﻷﺧبار الﺘي ﺗسوﻗﻬا إليﻬﻢ .هؤالء
أﻳ ً
ﻀا هﻢ فﺮﻳسة سائﻐة .وهﻜذا إذن ،ﻳﻤﻜن أن ﻳﻜون البﻌض منـّا ،ﺑﻌد فﺘح ﻋينﻪ
الﺜالﺜة ُ
ﻋﺮضة ًّ لﺘشوﻳش مﺨﺘﻠف الواردات.
ولنذكﺮْ مﺜاال ً :أثناء ال ّ
شيولين في الﻤسﺘوى اﻷدنى ،ﻳﻜون من ال ّ
ﺼﻌب جدّا ﻋﻠى
الﻤﺮء أن ﻳﻜون ثاﺑﺘـًا وصﻠبًا .مﺜالً أنﺘﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون رؤﻳة ﺷﻜﻞ مﻌﻠـّﻤﻜﻢ .وفي أحد
ّﻤاوي
اﻷﻳّام وﺑﺼﻔ ٍة مباغﺘةٍ ،ﺗبﺼﺮون سﻤاوﻳّا ﺧالدًا ﻋظي ًﻤا ﻗاد ًما إليﻜﻢ ،هذا الس
ّ
الﺨالد ﻳُوجـّﻪ لﻜﻢ ﻋبارات اإلطﺮاء ث ّﻢ ﻳُﻠقـ ّـنﻜﻢ ﺷيئا وأنﺘﻢ ﺗقبَﻠونﻪُ ،وفي الﺤين ﺗدﺧﻞ
الﻔوضى ﻋﻠى القونق الذي ﺑﺤوزﺗﻜﻢ .ﺑينﻤا أنﺘﻢ ،ﺑقﻠب منﺘش ٍ ،ﺗـُـن ّ
ﺼبونﻪ مﻌﻠـ ّ ًﻤا لﻜﻢ
وﺗﺘبﻌونﻪ وﺗﺘﻌﻠـّﻤون منﻪ ،ولﻜن هو نﻔسﻪ لﻢ ﻳﺘﺤ ّ
ﺼﻞ ﻋﻠى ثﻤﺮة الﻜﻤال ،وإنﻤا في

الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ﺑإمﻜانﻪ أن ﻳﺼﻐـ ُ َﺮ أو ﻳﻜب َُﺮ في الﺤجﻢ كﻤا ﻳشاء ،وهﻜذا ﻋندما ﻳنبﺮي
ّﻤاوي الﺨالد الﻌظيﻢ ،ﺗندهشون لﻌظﻤﺘﻪ ﺗﻠك ! وﻋندما ﻳﺄﺧذكﻢ هذا
أمامﻜﻢ هذا الس
ّ
اإلﻋجاب ،ألن ﺗﺘـّبﻌوﻩ وﺗﺘﻠقـّـنوا ﻋﻠى ﻳدﻳﻪ ؟ إن كان الﻤﻤارس غيﺮ ﻗادر ﻋﻠى
السّيﻄﺮة ﻋﻠى نﻔسﻪ ،ﻳﻜون من ال ّ
ﺼﻌب جدّا إنقاذﻩ وﺗﺨﻠيﺼﻪ ،وهو ﻳﻀيـ ُع ﺑسﻬول ٍة
ﺑالﻐةٍ .أهﻞ السّﻤاء كﻠـّﻬﻢ آلﻬة ،ولﻜن هﻢ أﻳ ً
ﻀا لﻢ ﻳﺤﺼﻠوا ﺑﻌدُ ﻋﻠى ثﻤﺮة الﻜﻤال،
وهﻢ ال ﻳزالون ﻳﺘنقــ ّﻠون في سامسارا الدّروب السّﺘة .ﺑدون ﺗﻔﻜيﺮ ،ها أنﻜﻢ ﺗﺘبﻌون
ﺷﺨﺼًا وﺗﻌﺘبﺮونﻪُ مﻌﻠـّﻤﻜﻢ ،ولﻜن هﻞ ﺗﻌﻠﻤون إلى أﻳن ﻳقودكﻢ ؟ هو نﻔسﻪ لﻢ ﻳﺤﺼﻞ
ﻳﺼيﺮ
ﻳذهب مﻤارسﺘﻜﻢ وﺗﻌﻬّدكﻢ ﻋبﺜــًا ؟ وفي النﻬاﻳة
حﺘـّى ﻋﻠى ثﻤﺮة الﻜﻤال ،ألن
ُ
َ
القونق الذي ﺑﺤوزﺗﻜﻢ مُشوّ ﺷا ﻋ ِﻜ ًﺮا .إنﻪ من ال ّ
ﺼﻌب جدّا ﻋﻠى اإلنسان أن ﻳﻜون
سيﺘﻌﺮض
ثاﺑﺘـًا وصﻠبًا .ها أنذا أﻗول لﻜﻢ ،هذﻩ الﻤسﺄلة ﺑالﻐة الجدّﻳة وفي الﻤسﺘقبﻞ،
ّ
ّ
ولﻜن أمﺮ الﺘﺤ ّﻜﻢ في أنﻔسﻜﻢ ﻳﺘوﻗف
لﻬا الﻜﺜيﺮ من مﻤارسينا .أنا ﺑﻠـّﻐﺘﻜﻢ الشﺮع،
ﻋﻠيﻜﻢ كﻠيّا ،ما ذكﺮﺗﻪ هنا هو فقط حالة من ﺑين الﺤاالت .إذن مﻬﻤا كان مﺘﺤققوا
الﻤدارس والﻄﺮق اﻷﺧﺮى الذﻳن ﺗﺮونﻬﻢ ،حافظوا ﻋﻠى رﺑاطة جﺄﺷﻜﻢ والﺘزموا
ْ
ولﺘﻜن هذﻩ فﻜﺮﺗﻜﻢ" :مﻬﻤا ﻳﻜن ،إن ﻳ ُﻜ ْن ﺑوذا ،أو داوو،
ﺑاﺗـّباع طﺮﻳقة واحدة،
ُﺜيﺮ ﻗﻠبي ".وسيُﺤالﻔﻜﻢ النجاح.
أوالﺮبّ  ،أو الشيﻄان ،ال أحد ﻳ ُ
الشيﻄان الﻤنبﺜق من ذات الﻤﻤارس ﻳﺘﻀﻤّن حالة ً أﺧﺮى أﻳ ً
ﻀا :مﺨاطبة أﻗﺮﺑائﻜﻢ
اﻷموات لﻜﻢ ؛ إنﻬﻢ ﻳُﺨاطبونﻜﻢ وهﻢ ﻳنﺘﺤبون وﻳﻄﻠبون منﻜﻢ القيام ﺑﻬذا الشيء أو
َ
ﺗﺤدث لﻜﻢ .هﻞ ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗبقوْ ا هادئين دون
ذاك ،الﻌدﻳد من اﻷﺷياء ﻳُﻤﻜن أن
ﺗﺤﺮكوا ساكنـًا ؟ لقد كنﺘﻢ فيﻤا مﻀى ﺗسبﻐون الﻤﺤبّة والدّالل ﻋﻠى هذا الولد
أن ّ
ال ّ
ﺼﻐيﺮ ،وكنﺘﻢ فيﻤا مﻀى ﺗﻜنـّون ك ّﻞ الﺤبّ والودّ لﻬذا اﻷب ،هذﻩ اﻷ ّم أو هذا
القﺮﻳب .ولﻜنﻬﻢ ﻗد ماﺗوا ،وهاهﻢ ﻳﻄﻠبون منﻜﻢ فﻌﻞ ﺷيءٍ أو آﺧﺮ ..ولﻜن ليس
َ
مسﻤوحًا لﻜﻢ ﺑﻔﻌﻠﻪ .سﺘﻜو ُن كارثة لو فﻌﻠﺘﻢ ذلك ،إنﻪ من ال ّ
ﻳﻜون
ﺼﻌب لﻠﻐاﻳة أن
الﻤﺮء ُمﻤارسًا .ﻳقال ّ
ﺗسﺮب أﺷياء
أن البوذﻳّة ﻳسودها االضﻄﺮاب من أثﺮ
ّ
البﺮ ﺑالوالدﻳن والﻌﻄف ﻋﻠى اﻷﺑناء صارت
كونﻔوﺷيوسيّة إليﻬا ،حﺘـّى أﺷياء مﺜﻞ ّ
ﺗظﻬﺮ فيﻬا ﺑينﻤا في اﻷصﻞ ال ﻳُوجد هذا اﻷمﺮ في البوذﻳّة .ماذا ﻳﻌني هذا ؟ ﺑﻤا ّ
أن
ُ
ذات الﻤﺮء الﺤقيقيّة ﺗﻜﻤ ُن في روحﻪ اﻷصﻠيّة (اليوانشان) ،فإنﻪ وحدها اﻷ ّم الﺘي
أنجبت روحﻜﻢ اﻷصﻠيّة هي والدﺗﻜﻢ الﺤقيقيّة .طوال حياﺗاﺗﻜﻢ ﻋبﺮ سﻔﺮ الﺘجسّد في
الدروب السّﺘة ،أمّﻬاﺗﻜﻢ اآلدمية وغيﺮ اآلدميّة ال ﺗـُﺤﺼى وال ﺗـُﻌدّ .طوال ك ّﻞ حياﺗاﺗﻜﻢ
كﻢ من اﻷﺑناء أنجبﺘـُﻢ ؟ هﻢ أﻳ ً
ﻀا ال ح ْ
ﺼ َﺮ لﻬﻢ  .من هي والدﺗك إذن ؟ ومن هو اﺑنك
أغﻤ َ
ﻀت الﻌينان إلى اﻷﺑد ،فال أحد ﻳﻌﺮف اآلﺧﺮ ُمجدّدًا ؛ طبﻌًا هذا ال ﻳﻤن ُع أنﻜﻢ
؟ إذا ِ
أن اإلنسان في ال ّ
سﺘسدّدون الدّﻳون الﺘي ﻋﻠى ﻋاﺗقﻜﻢ .ولﻜن ﺑﻤا ّ
ﻀالل ،فﻬو ال
ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳُﻔارقَ هذﻩ اﻷﺷياء .البﻌض ال ﻳسﺘﻄيـع ﺗﺮك ﺗﻌﻠـّقﻪ ﺑاﺑنﻪ وﻳﺘﺤدّث
وﻳقول" :كﻢ كان هذا الﻄﻔﻞ لﻄيﻔا" ،ولﻜنﻪ ﻗد مات" .كﻢ كانت والدﺗي طيّبة"،
ولﻜنﻬا ﻗد ماﺗت .إنﻬﻢ ﻳﻜادون ﻳﻤوﺗون حزنـًا ﻋﻠيﻬﻢ ،وﻳﺘﻤنـّوْ ن لو ﻳﻔارﻗوا الﺤياة
وﻳﺘبﻌوهﻢ .ولﻜن ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗﻔ ّﻜﺮوا :أال ﻳﺄﺗون ﻋﻤْ دًا ليﺤيّﺮوكﻢ وﻳـُقﻠقوا راحﺘﻜﻢ؟ إنﻬﻢ
ﺑﻬذا ﻳﺤولون ﺑينﻜﻢ وﺑين الﻌيش ﺑﺼﻔة طبيﻌيّة.

رﺑّﻤا ال ﻳسﺘوﻋب الناس الﻌادﻳّون هذﻩ النقﻄة :إن ﺗﻌﻠـّقﺘﻢ ﺑﻬذا اﻷمﺮ ،سيﻜون من
الﻤسﺘﺤيﻞ ﻋﻠى اإلطالق أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـُﻤارسوا ،لذلك ال ﻳوجد هذا اﻷمﺮ ﺑﺘاﺗـًا في
البوذﻳّة .إن كنﺘﻢ ﺗﺮﻳدون الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗﺘﺮكوا جانبًا الﻤشاﻋﺮ
اإلنسانيّة .طبﻌًا ﺑﻤا أننا نقوم ﺑالﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ﺑين الناس الﻌادﻳّين ،ﻋﻠينا احﺘﺮام
آﺑائنا وﺗﺮﺑية أﺑنائنا ،في ك ّﻞ الﺤاالت ﻋﻠينا أن نﻜون طيّبين مع اآلﺧﺮﻳن ومﻌامﻠﺘﻬﻢ
ﺑإحسان ،ﺑﻤا فيﻬﻢ أﻗﺮﺑائنا ﺑون ّ
ﻷي َ
ٍكان ﺑﻤا فيﻬﻢ
ﺷك .إننا نـُولي نﻔس الﻌناﻳة ّ
اآلﺑاء واﻷﺑناء ونﻔ ّﻜﺮ في اآلﺧﺮﻳن في ك ّﻞ الظﺮوف ،هذا القﻠب لﻢ ﻳﻌُ ْد أنانيّا ،إنﻪ ﻗﻠب
والﺮحﻤة اآلن ؛ ﺑينﻤا ال ّ
ّ
ﻳﺨص الناس الﻌادﻳّين ،هؤالء ال
شﻌور
ُمﻔﻌﻢ ﺑالﻄيبة
ّ
ﻳﻌيشون إالّ من أجﻞ ال ّ
شﻌور.
الﻜﺜيﺮ من الناس ال ﻳﺘو ّ
صـﻠون إلى السّيﻄﺮة ﻋﻠى أنﻔسﻬﻢ ،مﻤّا ﻳُسبّب لﻬﻢ صﻌوﺑا ٍ
ت
في ﺗﻌﻬّدهﻢ ومﻤارسﺘﻬﻢ .البﻌض ﻳقول ّ
أن البوذا ﻗال لﻬﻢ كذا وكذا .ﻳقول لﻜﻢ
مﺜال ً أنﻪ سﺘﻌﺘﺮضﻜﻢ اليوم مﺤنة ،أو هذا اﻷمﺮ أو ذاك وكيف ﺑإمﻜانﻜﻢ أن ﺗﺘجنبوﻩ،
أو ّ
الﺮاﺑح في ﻳانﺼيب اليوم وﻳدفﻌﻜﻢ لﻠـّﻌب وﺗجﺮﺑة
الﺮﻗﻢ ّ
أن ﺷﺨﺼًا مّا ﻳُﻄﻠﻌﻜﻢ ﻋﻠى ّ
حظـﻜﻢ .ولﻜن ما ﻋدا اإلﺷارات الﺘي ﺗـُﻌﻄى لﻜﻢ لﺘالفي ﺧﻄﺮ ﻗاﺗﻞ ،ك ّﻞ ﺗﻠك الﺘي
ﺗﻬدفُ إلى منﺤﻜﻢ امﺘيازا ٍ
الﻌادي مﺼدرها الشياطين ﺑدون
ت في الﻤجﺘﻤع البشﺮي
ّ
اسﺘﺜناءٍ  .إن كان هدفﻜﻢ هو الﺤﺼول ﻋﻠى امﺘيازا ٍ
ت وسط الناس الﻌادﻳّين ،ولﻢ
ﺗﺘﻤ ّﻜـنوا من اجﺘياز هذا االمﺘﺤان ،فﻠن ﺗسﺘﻄيﻌوا إذن االرﺗﻔاع .إن كنﺘﻢ ﺗﻌيشون
والﺮﺧاء ﺑين الناس الﻌادﻳّين ،كيف سﺘقومون ﺑالﺘﻌﻬّد ؟ كيف سﺘﺤوّ لون
حياة اليُسﺮ
ّ
دﻳونﻜﻢ ؟ أﻳن سﺘجدون ُمﺤيﻄـًا ُمالئ ًﻤا لﺮفع طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة وإزالة الﻜارما ؟ الﻜ ّﻞ
ﻳجب أن ﻳسﺘوﻋبوا هذﻩ النقﻄة .حﺘـّى الشيﻄان سيﻤدُحﻜﻢ وسيقول لﻜﻢ أنﻜﻢ ﺑﻠﻐﺘﻢ
درجة ﻋالية جدّا ،أنﻜﻢ صﺮﺗﻢ ﺑوذا ﻋظي ًﻤا أو داوو ﻋظي ًﻤا ذا مﺮﺗب ٍة ﻋاليةٍ ،وأنﻜﻢ
ّ
ﻳﻤارس وﻳﺘﻌﻬّد
ولﻜن ك ّﻞ هذا ﺑاطﻞ ﺗﻤام البﻄالن .ﺑالنسبة لإلنسان الذي
رائﻌون،
ُ
مسﺘوى ﻋال ،ﻳجب ﻋﻠيﻪ أن ﻳنزع جانبًا ك ّﻞ الﺘﻌﻠـّقات ،وﻋندما ﺗالﻗون هذﻩ
حقـّا نﺤو
ً
الﻤشاكﻞ ،ﻳجب ﻋﻠيﻜﻢ االنﺘباﻩ ُ
ولزوم الﺤذر.
ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُﻔﺘـ َ َح أﻋيننا الﺜالﺜة أثناء الﻤﻤارسة .إن كانت الﻌين الﺜالﺜة مﻔﺘوحة ً،
سﺘﺤدث مشاكﻞ ﺑسبب هذا الﻔﺘح ،وﺑدون هذا الﻔﺘح سﺘﺤدث مشاكﻞ ﺑسبب ﻋدم
الﻔﺘح ،في كﻠﺘا الﺤالﺘيْن ليس الﺘﻌﻬد والﻤﻤارسة ﺑسﻬﻞ .ﺑﻌد فﺘح الﻌين الﺜالﺜة،
ﺗﺘﻬافت أنوا ٌ
ُ
ع ﺷﺘـّى من الواردات ،ﻳﻜو ُن من ال ّ
ﺼﻌب حقـّا الﺘـﺤ ّﻜﻢ في
وﻋندما
النﻔس .ك ّﻞ ما ﻳوجد في ﻋوالﻢ أﺧﺮى رائع ،جﻤيﻞ جدّا ومدهش ؛ وك ّﻞ هذا ﻳُﻤﻜن أن
ﻳـُﺜيﺮ نﻔوسﻜﻢ .وإثﺮ فقدان السّيﻄﺮة ﻋﻠى النﻔس ،ﺗﻜونون منزﻋجين ،وﺗبَﻌًا لذلك
ُ
ﻳﺤدث في أغﻠب اﻷحيان .لﻬذا السّبب
ﻳﺼبح القونق الذي ﺑﺤوزﺗﻜﻢ ُمﻀﻄﺮﺑًا ،هذا ما
فاإلنسان الذي ﻳالﻗي ظاهﺮة الشيﻄان الﻤنبﺜق من النﻔس ،ال ﻳﺘﺤ ّﻜﻢ في نﻔسﻪ،
وﺗﺘﻬدّدﻩ الﺤالة الﺘالية .مﺜالً ،حالﻤا ﺗدور ﺑذهن هذا اإلنسان فﻜﺮة سيّئة فﻬو في

ﺧﻄﺮ ال مﺤالة .في أحد اﻷﻳّام ،ﺗﺮى ﻋينﻪ الﺜالﺜة ﺑوضوح ﺷدﻳ ٍد ؛ فيﻔ ّﻜﺮ حينئذٍ:
"ﻋﻠى ميدان الﻤﻤارسة هذا ،أنا الذي أﺗﻤﺘـّع ﺑالﻌين الﺜالﺜة اﻷكﺜﺮ اﺗـّسا ً
ﻋا ،رﺑّﻤا ال
أكون ﺷﺨﺼا ﻋادﻳّا ؟ لقد لـُقـّــنـْ ُ
ت الﻔالون دافا ﻋﻠى ﻳدي الﻤﻌﻠـّﻢ "لي" وﻗد ﺗﻌﻠـّﻤﺘﻬا
جيّدا فﻌالً ،إنني أفﻀﻞ من اآلﺧﺮﻳن ،إذن رﺑّﻤا ال أكون ﺷﺨﺼا ﻋادﻳّا ".هذﻩ الﻔﻜﺮة
ﻀا" :رﺑّﻤا أكون أﻳ ً
هي منذ البداﻳة ﺑاطﻠة وﺧاطئة .وﻳﻔ ّﻜﺮ أﻳ ً
فـألر
ﻀا ﺑوذا ،إذن
َ
ﻳنظﺮ إلى نﻔسﻪ ،ﻳﺮى أنﻪ فﻌالً ﺑوذا .لـِ َﻢ ذلك ؟ ّ
ﻷن كﻞ مادّة
ﺑنﻔسي !" وﻋندما
ُ
موجودة في فﻀاء الﺤقﻞ الذي ﻳُﺤيط ﺑجسدﻩ ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗسﺘﺤي َﻞ وفقـًا ﻷفﻜارﻩ،
وهذا ﻳُسﻤّى أﻳ ً
ﻀا "الﺘﺤوّ ل الﺤاصﻞ ﻋن الﻌقﻞ".
ك ّﻞ ﺷيءٍ منﻌﻜس ﻋن الﻜون ﻳﻤﻜن أن ﻳﺘﺤوّ ل حسب أفﻜارﻩ ؛ ّ
ﻷن ك ّﻞ ما ﻳوجدُ داﺧﻞ
شﺨص ﻳﺘبع إمﻜانيّاﺗﻪ وﺧﺼائﺼﻪ ،الظ ّﻞ لﻪ أﻳ ً
دائﺮة حقﻞ ذلك ال ّ
ﻀا وجود مادّي ،هو
ﻀا ال نسﺘـﺜنيﻪ .ها هو ﻳﻔ ّﻜﺮ" :رﺑّﻤا أكون ﺑوذا ،ورﺑّﻤا أرﺗدي أﻳ ً
أﻳ ً
ﻀا لباس ﺑوذا".
فيﺮى فﻌال ً ّ
أن ما ﻳﺮﺗدﻳﻪ هو لباس ﺑوذا" .آﻩ ،أنا ﺑوذا حقـّا !" وﻳﻔﺮ ُ
ح أﺷدّ الﻔﺮح.
"ورﺑّﻤا أﻳ ً
ُ
وﻳنظﺮ إلى نﻔسﻪ من جدﻳد وﻳﺮى أنﻪ ﺑوذا
صﻐيﺮا !"
لست ﺑوذا
ﻀا
ُ
ً
ﻋظيﻢ" .ولﻌﻠـ ّـني أﻳ ً
ﻀا أﻋﻠى من لي هونق جﻬي !" .فيسﻤ ُع وﻗﺮ الشيﻄان في أذنﻪ
وهو ﻳقول" :أنت أﻋﻠى من لي هونق جﻬي ! أنت ﺗﺘجاوز لي هونق جي ﺑﻌدّة
درجات ".وﻳُﺼدّﻗﻪ أﻳ ً
ﻀا .ولﻜن ألﻢ ﺗﻔ ّﻜﺮوا كيف سﺘـﺘﻌﻬّدون في الﻤسﺘقبﻞ ؟ هﻞ
سﺘﺘﻌﻬّدون حقـّا ؟ من الذي ﻋﻠـّﻤﻜﻢ ال ّ
الﺤقيقي ﻋندما ﻳنزل إلى
شيولين؟ حﺘـّى البوذا
ّ
اﻷرض ليقو َم ﺑﻤﻬﻤّة ﻋﻠيﻪ أن ﻳُﻌيدَ ال ّ
شيولين من جدﻳ ٍد  ،القونق الذي كان ﻳﻤﻠﻜﻪُ ال
الﻤﺮة .إذن ﻋندما ﻳﻄﺮأ هذا
ﻳُﻌﻄى لﻪ ؛ ما في اﻷمﺮ هو أنﻪ ﻳﺘﻌﻬّد ﺑسﺮﻋة أكﺜﺮ هذﻩ ّ
الﻤشﻜﻞ ،سيﻠقى هذا الشﺨص ﻋناءًا في الﺘﺨﻠـّص منﻪ ،سيﺘولـّد لدﻳﻪ في الﺤال
أي ﺷيءٍ " :أنا ﺑوذا ،لسﺘﻢ في حاجة إلى
ﺗﻌﻠـّق .ﺑناءًا ﻋﻠى ذلك سيجﺮؤ ﻋﻠى ﻗول ّ
سيﺘﺼﺮفُ هﻜذا.
اﺗـّباع اآلﺧﺮﻳن ،أنا ﺑوذا ،سﺄﻗو ُل لﻜﻢ ما ﻳنبﻐي فﻌﻠﻪُ".
ّ
أليس لدﻳنا في "ﺷانقشون" أﺷﺨاص من هذا النوع ؟ ﺑﻠى ،أحدهﻢ كان في البداﻳة
ﺷﺨﺼًا جيّدًا ،ولﻜن ﺷيئا ً فشيئا ً وﻗع في هذا اﻷمﺮ .لقد أصبح ﺑوذا ،وفي نﻬاﻳة اﻷمﺮ
كان أﻋﻠى الجﻤيـع ﻋﻠى اإلطالق ! ك ّﻞ هذا سببﻪ ﻋدم القدرة ﻋﻠى السيﻄﺮة ﻋﻠى
ﺗﺮُ ،م ّﺮ
النﻔس وﺗﻜوﻳن روح الﺘﻌﻠـّق .لﻤاذا هذﻩ الظاهﺮة ؟ ﻳُقال في البوذﻳّة" :مﻬﻤا َ
ْ
وﺗﻤارس
ﺷيﻄاني ،ﻳجب أن ﺗﺜبُت وﺗـُﺮ ّكز وﺗﺘﻌﻬّد
ب
وﺗجاوز ،ليس ذلك سوى سﺮا ٍ
َ
ّ
نﺤو اﻷﻋﻠى ".لﻤاذا ال ﻳُس َﻤ ُح لﻜﻢ ﺑالﻤشاهدة والﺘﻌﻠـّق ﺑﻤا ﺗشاهدونﻪ ؟ إنﻪ ﺑال ّ
ﻀبط
ﺧوفـًا من ظﻬور هذا الﻤشﻜﻞ .الﻤﻤارسة في البوذﻳّة ال ﺗﻤﻠك لﻤقاومة هذا طﺮق
ﺷيولين ُمشدّدة وال كﺘب السّوطﺮا ﺗبيّن وسيﻠة ً لﻠﺘﺨﻠـّص منﻪ .وساكياموني في
ﻋﻬدﻩ لﻢ ﻳُﻌﻠـّﻢ هذا القانون ؛ وليﺘجنـّب الﻤشاكﻞ النـّاﺗجة ﻋن هذﻩ الظـّاهﺮة ،ظاهﺮة
صف كﻞ
"الشيﻄان الﻤنبﺜق من نﻔس الﻤﻤارس" و"الﺘﺤوّ ل الﺤاصﻞ ﻋن الﻌقﻞ"َ ،و َ
ال ّ
الشيﻄاني .لذلك ﻋندما ﺗﻜون
ﺼور والﻤشاهد الﺘي ﺗظﻬﺮ أثناء الشيولين ﺑالسّﺮاب
ّ
ُ
وﻳﻜون من ال ّ
ﺼﻌب جدّا الﺘﺨﻠـّص
الشيﻄاني
ﻳظﻬﺮ هذا السّﺮاب
لدﻳنا روح الﺘﻌﻠـّق،
ُ
ّ
منﻪ .ورﺑّﻤا حﺘـّى ّ
أن هذا الشﺨص سيﻀيـع وﻳسﻠك الﻄﺮﻳق الشيﻄانيّة .ﺑﻞ لقد سﻠك

هذا الشﺨص الﻄﺮﻳق الشيﻄانيّة حالﻤا وصف نﻔسﻪ ﺑـ"ﺑوذا" ،وفي النﻬاﻳة رﺑّﻤا
سيسﺘجﻠبُ فوﺗي وأﺷياء أﺧﺮى ،وحينﻬا سيﻀيـ ُع ﺗﻤا ًما .ﻗﻠبﻪُ أﻳ ً
سيﺘدهور،
ﻀا
ُ
وسيﻬوي إلى الﺤﻀيض .الناس من هذا النوع ﻋدﻳدون .حﺘـّى اآلن ،في هذﻩ
ً
مﻤﺘازا ،وﻳظﻬﺮ ذلك حﺘـّى من طﺮﻳقة
ُﺤس نﻔسﻪ
الدّروس الﺘﻜوﻳنيّة ،هناك من ﻳ ّ
حﺘى في البوذﻳّةُ .
كنت إذن ﺑﺼدد ﺗﻔسيﺮ
حدﻳﺜﻪ .حقيقة مﺮﺗبﺘنا هو موضوع مﺤظور
ّ
هذﻩ الﺤالة اﻷﺧﺮى الﺘي ﺗـُسﻤّى"الشيﻄان الﻤنبﺜق من نﻔس الﻤﻤارس" وﺗـُسﻤّى
أﻳ ً
ﻀا "الﺘﺤوّ ل الﺤاصﻞ ﻋن الﻌقﻞ" .في ﺑيﻜين ،ﻳوجد هذا النوع من الﺘالميذ،
ﻳوجدون أﻳ ً
ﻀا في مناطق أﺧﺮى ،وﺑاإلضافة إلى ذلك ،هﻢ ﻳُدﺧﻠون ﺗشوﻳ ً
ﺧﻄيﺮا
شا
ً
ﻋﻠى ﺑقيّة الﺘالميذ.
أحدهﻢ ﻗال لي" :أﻳّﻬا الﻤﻌﻠـّﻢ ،لﻤاذا ال ﺗقﻀي ﻋﻠى هذا الﻤشﻜﻞ "؟ ف ّﻜﺮوا جﻤيﻌًا ،إن
ﻗﻀيْـنا ﻋﻠى ك ّﻞ الﻌﺮاﻗيﻞ في طﺮﻳق الشيولين هذا ،كيف سيُﻤﻜنﻜﻢ الﺘﻌﻬّد ؟ إنﻪ
ﺑالﺘـّﺤدﻳد في الﻤواﻗف الﺘي ﻳوجد فيﻬا ﺗدﺧـّﻞ ﺷيﻄاني حيث نﺘبيّ ُن إن كنﺘﻢ حقـّا
ﻗادرﻳن ﻋﻠى إﺗﻤام الشيولين ،ﻋﻠى الﺘو ّ
صـﻞ لﻔﻬﻢ الﻄﺮﻳق حقـّا اﻋﺘﻤادًا ﻋﻠى درجة
وﻋيﻜﻢ ،إن كانت الﺘدﺧـّالت ﻗادرة ﻋﻠى ﺗشوﻳشﻜﻢ وﺗﻌﻄيﻠﻜﻢ ،إن كنﺘﻢ حقـّا ﻗادرﻳن
ت في مدرسة الشﺮع هذﻩّ .
إن َمﺜـ َﻞ ال ّ
ﻋﻠى الﻤواصﻠة ﺑﺜبا ٍ
شيولين كاﻷمواج الﻌظيﻤة
الﺤقيقي .إن كنﺘﻢ ال
ﻳﺘبقى في اﻷﺧيﺮ هو الذهب
الﺮم َﻞ ،فقط ما
ﺗجﺮفُ مﻌﻬا ّ
ّ
الﺘي ِ
ّ
ﺗالﻗون أﺷﻜال الﺘدﺧﻞ والﺘشوﻳش ﺗﻠك ،أﻗول لﻜﻢ ّ
أن الشيولين سيﻜون سﻬال ً لﻠﻐاﻳة.
ﻋندما سيﺮى ذلك كبار ال ُﻤﺘﺤققين في الدّرجات الﻌالية سﺘﻀﻄﺮبُ أفئدﺗﻬﻢ أكﺜﺮ
وأكﺜﺮ" :ماذا أنتَ ﺑﺼدد فﻌﻠﻪ ؟ أهذا هو إنقاذ البشﺮ؟ ال ﺗوجد أﻳّة ﻋﺮاﻗيﻞ
في الﻄﺮﻳق ،ﻳُواصﻞ الﻤﺮ ُء ﺗﻌﻬّدﻩ ومﻤارسﺘﻪ دُفﻌة ً واحدة ً إلى النﻬاﻳة  ،أهذا هو
ال ّ
ﺑالﺮاحة ،ليس هناك
شيولين ؟ كﻠـّﻤا ﺗاﺑـ َع الﻤﺮء القيام ﺑالﻤﻤارسة ،كﻠـّﻤا
أحس ّ
ّ
اﻷمﺮ هﻜذا ؟" هذا هو ال ُﻤشﻜﻞ ﺑالﺘـّﺤدﻳد ،وﻗد ف ّﻜ ُ
ﺮت
واردات أو ﺗشوﻳشات ،أﻳسﺘقي ُﻢ
ُ
فيﻪ مﻠيّا .في اﻷوّ ل أﺑ ْد ُ
ت ﺷياطين كﺜيﺮة من هذا النوع .لو نـُواصﻞ ﻋﻠى هذا النـّﺤو،
أرى أﻳ ً
ﻀا أنﻪ ليس من الﻌدل .اآلﺧﺮون ﻗالوا لي كذلك" :أنت ﺗﺘﺮكﻬﻢ ﻳﺘﻌﻬّدون
ﺑسﻬول ٍة ﺑالﻐةٍ .ليس لﻠبشﺮ سوى امﺘﺤاناﺗﻬﻢ ال ّ
شﺨﺼيّة ،ال ﺗـُوجد هناك سوى
مشاكﻞ ﻗﻠيﻠة ﺑينﻬﻢ ،وال ﺗزا ُل هناك ﺗﻌﻠـّقات كﺜيﺮة ﻳظﻠـّون ﻋاجزﻳن ﻋن نزﻋﻬا
ﻌﺮف إلى ﺷﺮﻋك اﻷكبﺮ أو
! ولﻜن في االﺧﺘالط ال ُﻤﺤيّﺮ والﻀاللة ،ﻳﺼيﺮ أمﺮ الﺘـ ّ ّ
ﻋدمﻪ ُمشﻜال ً ﺑذاﺗﻪ !" ﺑﻤا ّ
أن هذا ال ُﻤشﻜﻞ ﻳﻄﺮ ُ
ض إلى
ح نﻔسﻪُ ،ﻳُﻤﻜن أن
نﺘﻌﺮ َ
ّ
نت ﺑﺼدد ﺗﻔسيﺮﻩ هو ضﺮب من ضﺮوب ال ّ
ﺗشوﻳشات واﺧﺘبارات .ما ُك ُ
شيﻄان .إنﻪ
ﺼﻌب جدّا إنقاذ إنسان ٍ ،وفي ال ُﻤقاﺑﻞ من السّﻬﻞ جدّا َ
ﺑالﻔﻌﻞ من ال ّ
ضياع إنسان ٍ.
حالﻤا ﻳﺤيدُ ﻗﻠبُـكَ ﻋن الﻄﺮﻳق ال ُﻤسﺘقيﻢ ،ﺗﻀيـ ُع في الﺤال.

الوﻋي الﺮئيسي "ﺗسو ﻳيشي "Zhu yishi ،ﻳجب أن ﻳﻜون ﻗوﻳـّا
ّ
جﺮت ﻋﻠيﻬﻢ ﻋواﻗب وﺧيﻤة
إن اآلثام الﺘي اﻗﺘﺮفﻬا
البشﺮ طوال حياﺗاﺗﻬﻢ الساﺑقة ّ
ُ
وجﺮت ﻋﻠى الﻤﻤارسين ﻋﺮاﻗيﻞ الﻜارما ،لذلك ﺗوجد هناك:
ّ
الوالدة،والشيﺨوﺧة ،والﻤﺮض ،والﻤوت .هذﻩ هي الﻜارما الجﻤاﻋيّة .ولﻜن هناك
كﺜيﺮا ﻋﻠى الﻤﻤارسين
ﻗوي جدّا وﻳُدﺧﻞ االضﻄﺮاب
أﻳﻀا ﺷﻜﻞ آﺧﺮ من الﻜارما
ً
ّ
الﻄبيﻌي أن نﻔ ّﻜﺮ ﻋندما
وُ ﻳدﻋى كارما االفﻜار "سيسيانق ﻳي ."SixiangYe ،من
ّ
ّ
ولﻜن أفﻜار اإلنسان ،ﺑسبب ضاللﺘﻪ ،هي غالبًا أفﻜار ناﺑﻌة من ﺗﻌﻠـّقﻪ
نﻌيش.
ﺑالوجاهة ،ﺑالﻜسب ،ﺑالﺮغبة الجنسيّة ،ﺑالﻐﻀب...وغيﺮها .وﻋﻠى امﺘداد ّ
الزمن،
ﻳُﻜوّ ن ذلك نو ً
ﻋا من "كارما اﻷفﻜار" ال ﻳُسﺘﻬان ﺑﻬا ﺑﻞ ﻗوﻳّة لﻠﻐاﻳة .ﺑﻤا أنﻪ في
سﻤاوات وﻋوالﻢ أﺧﺮى ك ّﻞ ﺷيء ﻳنبضُ ﺑالﺤياة ،فالﻜارما كذلك حيّة .وﻋندما ﻳبدأ
ﺷﺨص في الﺘﻌ ّﻬد والﻤﻤارسة في ﺷﺮع ّ
حق ،ﻳجب أن ﻳُـزﻳ َﻞ الﻜارما ،وذلك ﻳﻌني
الﻄبيﻌي هنا أن هذﻩ الﻜارما
القﻀاء ﻋﻠيﻬا ﺗﻤا ًما وﺗﺤوﻳﻠﻬا إلى طاﻗة أﺧﺮى .من
ّ
سﺘﻤﺘنـ ُع وﺗــُقاو ُم ،مﻤّا ﻳﻜوّ ن صﻌوﺑات وﻋﺮاﻗيﻞ أمام الﻤﻤارس .والﻤزﻋج أن كارما
ﺗﻤﺮ ﺑﺮأسﻪ ﺷﺘائﻢ وﻋبارات
اﻷفﻜار هذﻩ ﺗـُؤثــّﺮ مباﺷﺮة ﻋﻠى ﻋقﻞ اإلنسان ،ﺑﺤيث ّ
ﺗﻤﺮ ﺑﺮأسﻪ أفﻜار نجسة ؛ مﻤّا ﻳجﻌﻞ ﺑﻌض
ُمبﺘذلة نﺤو الﻤﻌﻠـّﻢ والشﺮع اﻷكبﺮ ،كﻤا ّ
الﻤﻤارسين في حيﺮ ٍة من أمﺮهﻢ ،أي ال ﻳﻔﻬﻤون ما ﻳﺤدث وﻳظنـّون أنﻬﻢ ُهﻢ أصﺤاب
ّ
ﻳظن أنﻬا الﻔوﺗي ؛ ولﻜن اﻷمﺮ ليس كذلك ،إ ّن
ﺗﻠك اﻷفﻜار فﻌال ،هناك البﻌض اآلﺧﺮ
البشﺮي .هناك من ال ﻳﻤﻠك وﻋيًا
هذا ناﺗج ﻋن انﻌﻜاس كارما اﻷفﻜار ﻋﻠى الﻌقﻞ
ّ
رئيسيّا (ﺗسو ﻳيشي) ﻗوﻳّا ،وﻳنسا ُ
ق مع كارما اﻷفﻜار هذﻩ ُمﺮﺗﻜبًا ﺑذلك سيّئا ٍ
ت
ّ
ولﻜن أغﻠب الناس
ﻋظيﻤة ً ،في هذﻩ الﺤالة ﻳﻀ ّﻞ هذا الشﺨصُ وﻳﻬوي إلى اﻷسﻔﻞ.
ﻗوي) لﻤﻐالبة هذﻩ الﻜارما
القوي (ﺗسوﻳيشي
الذاﺗي
ﻳنجﺤُون في ﺗوظيف ﺗﻔﻜيﺮهﻢ
ّ
ّ
ّ
ومﺼارﻋﺘﻬا .هذا ﻳد ّل ﻋﻠى أن هؤالء ﺑإمﻜانﻬﻢ الوصول إلى الﺨالص ،ﻷنﻬﻢ ﻗبﻞ ك ّﻞ
ﺷيء ﻳسﺘﻄيﻌون الﺘـّﻤييز ﺑين الﺤ ّ
ق والباطﻞ ،أي أنﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜون درجة وﻋي طيّبة،
في هذﻩ الﺤالة ،ﻳﺘولـّى جسﻢ الشﺮع الذي ﻳﺘبﻌني ُمساﻋدﺗﻬﻢ في القﻀاء ﻋﻠى أكبﺮ
ﺗظﻬﺮ ،الﻬا ّم هو
ﻗدر مﻤﻜن من كارما اﻷفﻜار ﺗﻠك .هذﻩ الﺤالة واردة ﺑﻜﺜﺮة ؛ حالﻤا
ُ
أن ﺗﻜونوا ﻗادرﻳن ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ﻋﻠى الﺘﻐﻠـّب ﻋﻠى هذﻩ اﻷفﻜار ال ّ
ﻗوي
سيّئة .من لدﻳﻪ ﻋزم
ّ
ﻳﻤﻜنﻪ القﻀاء ﻋﻠى الﻜارما .

ﻳجب الﺤﻔاظ ﻋﻠى اسﺘقامة القـﻠب
ماذا ﻳﻌني ﻋدم اسﺘقامة القﻠب ؟ هذا ﻳﻌني ّ
أن هذا الشﺨص ﻳبقى غيﺮ ﻗادر ﻋﻠى
اﻋﺘبار نﻔسﻪ مﻤارسًاّ .
إن الﻤﻤارس لﻠ ّ
شﺮع سﺘﺼادفــُﻪ ِم َﺤن ﻋدﻳدة أثناء ﺗﻌﻬّدﻩ
الﻤ َﺤن ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘﻤﺜﻞ في ال ُﻤشاحنات والﺨﺼومات ﺑين اﻷفﺮاد أو
ومﻤارسﺘﻪ ،هذﻩ ِ
أﺷياء من هذا القبيﻞ ،مﻤّا ﻳـُؤثـ ّﺮ مباﺷﺮة ﻋﻠى طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗية ؛ هذﻩ هي أغﻠب

نﺘﻌﺮض أﻳ ً
ﻀا ؟ هناك حاالت ﺗو ّ
ﺗﻤﺮ
الﺤاالت الواردة .إال َم ﻳُﻤﻜن أن
ﻋك ُمﻔاجئة ّ
ّ
ﺑالجسﻢ ،وﺑﻤا أننا ﺑﺼدد إزالة الﻜارما الﺘي لدﻳناّ ،
ﻳظﻬﺮ في أﺷﻜال ﻋدﻳد ٍة.
فإن ذلك
ُ
في مﺮحﻠة مّا سنﺤاول أن نـُزﻋزع َ ثقﺘﻜﻢ في هذﻩ الﻄﺮﻳقة وهذا القونق ،ثقﺘﻜﻢ في
وجودها أصالً ،في إمﻜانيّة الﻤﻤارسة ،في إمﻜانيّة ارﺗقاء الدّرجات الﻌالية ﺑﻔﻀﻞ
الشيولين ،في وجود البوذا...في حقيقة ك ّﻞ هذا .نﻌﻢ ،في مﺮحﻠ ٍة ﻗادمةٍ ،ﻳُﻤﻜن أن
ﺗﺤدث مﺜﻞ هذﻩ الوضﻌيّة ،وسوف ﻳـُﻜوّ ن ذلك لدﻳﻜﻢ انﻄبا ً
ﻋا مﻐﻠوطـًا ﻳجﻌﻠﻜﻢ ﺗش ّﻜون
في وجود ك ّﻞ هذا ،ﻳجﻌﻠﻜﻢ ﺗظنـّون أنـّﻪ ﺑاطﻞ كﻠـّﻪ .والﻐاﻳة هي ُمﻌاﻳنة مدى ثباﺗﻜﻢ.
قﺮروا أن ﺗﺼﻤدوا وأن ﺗبقـَوْ ا ثاﺑﺘين ّ ،
فإن روح الﻌزم هذﻩ سﺘـُﻤ ّﻜـنﻜﻢ من
إن ﺗـ ُ ّ
ق ﺑﻄﺮﻳقة طبيﻌيّةّ ،
الﺘﺼﺮف الﺤ ّ
ﻷن طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة
سﺘﺘﺼﺮفون
الﺜبات حقـّا،
ّ
ّ
كﺜيﺮا ،لو داهﻤﺘﻜﻢ هذﻩ الﻤﺤنة
سﺘﻜون ﻋﻠى درجة ﻋالية .أمّا حاليّا فﺄنﺘﻢ ُمـﺘﺄرجﺤون ً
اآلن ،فﻠن ﺗسﺘﻄيﻌوا فﻬﻤﻬا اﻋﺘﻤادًا ﻋﻠى درجة الوﻋي ،ولن ﺗسﺘﻄيﻌوا مواصﻠة
ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ّ ،
َ
الﻤ َ
ﺗبﺮز في مﺨﺘﻠف الﻤجاالت.
ﺤن ﻳﻤﻜن أن
إن ِ
إنﻪ ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ﺗﺤدﻳدًا ﻳﺘ ّﻢ االرﺗقاء إلى الدّرجات الﻌالية ﻋبﺮ الشيولين .هناك
البﻌض منـّا ،حالﻤا ﻳشﻌﺮون ﺑﺘو ّ
ﻋكٍ مّا ،ﻳظنـّون أنﻬﻢ مﺮضى ،هذا ﻳﻌني أنﻬﻢ ﻳبقوْ ن
غيﺮ ﻗادرﻳن ﻋﻠى اﻋﺘبار أنﻔسﻬﻢ مﻤارسين .ﻋندما ﺗﺤدث لﻬﻢ مﺜﻞ ﺗﻠك اﻷﺷياء،
ُ
ﻳﻌﺘبﺮونﻬا مﺮ ً
ﺗﺤدث لي ك ّﻞ هذﻩ اﻷمور الﻤزﻋجة ؟" ها أنذا أﻗول لﻜﻢ
ضا" :لﻤاذا
أننا أزلنا ﻋنﻜﻢ الﻜﺜيﺮ والﻜﺜيﺮّ ،
كﺜيﺮا في الﺤقيقة .لو
وأن حجﻢ مشاكﻠﻜﻢ ﻗد ﺗﻀاءل
ً
لﻢ نـُزلـْﻬا ﻋنﻜﻢ ،لداهﻤﻜﻢ الﻤوت أو لالزمﺘﻜﻢ ﻋﻠـّة ﺧﻄيﺮة ﺑقيـّة حياﺗﻜﻢ .أفال
ﺗﺘﺤﻤّﻠون إذن ولو القﻠيﻞ من اإلزﻋاج ؟ ماذا من ﺷﺄنﻪ أن ﻳُناسبﻜﻢ ؟ سوف أذكﺮ
مﺜاالً ﻋﻠى هذا ،أثناء مﺤاضﺮاﺗي في ﺷانقشون جﻠب انﺘباهي رجﻞ ذو اسﺘﻌدا ٍد جيّ ٍد
ُ
جدّا ،لقد كان مﻌدنﻪ طيّبًا حقـّا ،وسُﺮﻋان ما وج ُ
وأردت أن
ّﻬت نﺤوﻩ اهﺘﻤامي،
وﻳﺼ َﻞ إلى
الﻤ َﺤن ليﺘﻤ ّﻜن من ﺗسدﻳد دﻳونﻪ في أﻗﺮب وﻗت
أح ّﻤـﻠﻪُ ﻗسﻄـًا أكبﺮ من ِ
ِ
إطالق القونق ،كان ذلك هدفي .وفي ﻳوم مّا ﺷﻌ َُﺮ ﺑﻌالمات الجﻠﻄة الدّماغية ووﻗع
أر ً
وأحس ﺑﺘﻌﻄـ ّـﻞ الﺤﺮكة لدﻳﻪ وﺑشبﻪ ﺷﻠﻞ في جﻤيع أطﺮافﻪ ،فـنقﻠوﻩ إلى
ضا
ّ
الﻤسﺘشﻔى ﺑسﺮﻋةٍ .وسُﺮﻋان ما صار ﺑإمﻜانﻪ النﻬوض والﺤﺮكة .ف ّﻜﺮوا ﻗﻠيالً  :هﻞ
ُﺤﺮكَ أطﺮافﻪ ﺧالل ذلك الوﻗت القﺼيﺮ ؟
من ال ُﻤﻤﻜن إثﺮ جﻠﻄة دماغية أن ﻳنﻬض وﻳ ّ
وفيﻤا ﺑﻌد ادّﻋى أن ذلك وﻗع لﻪ ﺑسبب مﻤارسة الﻔالون دافاّ ،
وأن هذﻩ اﻷﺧيﺮة هي
الﺘي ﻗادﺗﻪ إلى االنﺤﺮاف .ولﻢ ﻳُﻔ ّﻜﺮ لﺤظة ً واحدة ً كيف ﺗﻌافى من جﻠﻄ ٍة دماغيّ ٍة
ﺑﺘﻠك السّﺮﻋة .إنﻪ لو لﻢ ﻳﻜن مﻤارسا لﻠـدّافا لﻠـﻔظ أنﻔاسﻪُ اﻷﺧيﺮة ﻋندما وﻗع ﻋﻠى
دماغي.
اﻷرض أو لبقي مشﻠوالً مدى الﺤياة أو لﺼار ُمﺼاﺑًا حقـّا ﺑانسدا ٍد
ّ
ذلك ﻳُبيّن كﻢ من ال ّ
ﺼﻌب ﺗﺨﻠيص اإلنسان .لقد فﻌﻠنا الﻜﺜيﺮ من أجﻠﻪ ولﻜنﻪ ال ﻳُدرك
وﻳﺘﻔوّ ﻩ ﺑﺄﻗوال ﺑاطﻠة .ﺑﻌض الﺘالميذ القدماء ﻳسﺄلونني" :أﻳﻬا الﻤﻌﻠـّﻢ ،لﻤاذا نشﻌﺮ
ب صﺤّي في كامﻞ أنﺤاء الجسﻢ ؟ إننا نذهب إلى الﻤسﺘشﻔى لنﺄﺧذ حُـقنـًا أو
ﺑاضﻄﺮا ٍ
أدوﻳة ولﻜنﻬا ﺗبقى غيﺮ ناجﻌة" .نﻌﻢ ،لدﻳﻬﻢ الجُﺮأة ليقولوا لي مﺜﻞ هذا
الﻜالم ! طبﻌًا سﺘﻜو ُن غيﺮ ناجﻌةّ .
ﻷن ما ﺗشﻜون منﻪ ليس مﺮ ً
ضا .كيف إذن سﺘﻜون

طبيﻌي في
ناجﻌة ؟ ﺑإمﻜانﻜﻢ أن ﺗقوموا ﺑﻜشف طبّي وسﺘجدون أن كﻞ ﺷيء
ّ
ّ
ولﻜن اإلحساس ﺑالﺘو ّ
ﻋـك واالضﻄﺮاب ﻳبقى موجودًا .أحد ﺗالميذنا
أجسامﻜﻢ،
انﻜسﺮت ﻋﻠى جسﻤﻪ ﻋدﻳد الﺤُقن ولﻜن أﻳّـا منﻬا لﻢ ﻳسﺘﻄعْ أن ﻳﻠ َج داﺧﻞ الجسﻢ وفي
ُ
وﻳنﻔﻠت الدواء الذي ﺑداﺧﻠﻬا ..وما هي إالّ أن أدركَ :
ﻳنﻜسﺮ زجاج الﺤقنة
ك ّﻞ مﺮة
ُ
ُ
ألست مﻤارسًا ؟ ال مجال لﻠﺤُقن ".لقد ﺗذ ّكﺮ فقط في ذلك الﺤين أنﻪ
"ماذا دهاني ؟
مﻤارس وأنﻪ ال ﻳجب ﻋﻠيﻪ ﺗﻌاطي اﻷدوﻳة .إذن كﻠـّﻤا الﻗينا صﻌوﺑاتٍ ،ﻋﻠينا االنﺘباﻩ
جيّدًا لﻬذﻩ النقﻄة .هناك البﻌض ﻳظنـّون أن غاﻳﺘي هي فقط منﻌﻬﻢ من زﻳارة الﻄبيب
أو الﻤسﺘشﻔى ،فيُﻔ ّﻜﺮون ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة" :أنت ال ﺗسﻤ ُح لي ﺑالذهاب إلى الﻤسﺘشﻔى،
ﻋﻜﻬﻢ مﺮ ً
سﺄﺗداوى لدى مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق إذن ".و هﻜذا فإنﻬﻢ ﻳﻌﺘبﺮون ﺗو ّ
ضا
وﻳذهبون لﻠﻌالج ﻋند مﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق .ولﻜن أﻳن سيجدُون مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق حقيقيّا
؟ لو ﻳقع اﺧﺘياركﻢ ﻋﻠى دجّال فإنﻪ ﻳُﻬﻠﻜﻜﻢ ﺑسﺮﻋةٍ.
الﻜﺜيﺮ منﻬﻢ
من أﻳن لﻜﻢ القدرة ﻋﻠى مﻌﺮفة ما إذا كان الﻤﻌﻠـّﻢ حقيقيّا أم دجّاال ؟
ُ
ن ّ
ﺼبوا أنﻔسﻬﻢ ﺑﺄنﻔسﻬﻢ .ﺑالنسبة لي ،لقد وﻗع ﺧﺘباري وﺑﺤوزﺗي وثائق ُمﻤﻀاة من
ﻋﻠﻤي ﺑﺨﺼوص هذا االﺧﺘبار .الﻜﺜيﺮ من مﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق هﻢ
طﺮف مﻌاهد ﺑﺤث
ّ
دجّالون ،ﻳُﻄﻠقون ﻋﻠى أنﻔسﻬﻢ ما ﻳشاؤون من اﻷلقاب ،كﺜيﺮون هﻢ فﻌالً الذﻳن
ﻳقومون ﺑدﻋاﻳ ٍة ضﺨﻤ ٍة وﻳﺨدﻋون الناس .مﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق ال ُﻤزﻳّﻔون هؤالء
ﻀا مﻌالجة الﻤﺮضى ،لﻤاذا ؟ ّ
ﺑإمﻜانﻬﻢ أﻳ ً
ﻷن أجسامﻬﻢ مﻤﻠوكة من طﺮف الﻔوﺗي .إن
لﻢ ﻳﻜونوا مﻤﻠوكين ،فﻠن ﻳﺘو ّ
صـﻠوا إلى ﺧداع الناس ! هذﻩ الﻔوﺗي الﺘي ﺗﻤﻠﻜﻬﻢ ﻗادرة
ﻋﻠى إرسال القونق و ُمداواة الﻤﺮضى ،ﻷنﻬا أﻳ ً
ﻀا نوع من الﻜائنات الﻄاﻗيّة ،ولذلك
ّ
فإن لدﻳﻬا نﻔوذا ً ﻋﻠى البشﺮ .ولﻜن ،ومﺜﻠﻤا سبقَ أن ُ
ﻗﻠت ،إن كان أحد هذﻩ الﻔوﺗي
هو الذي ﻳقوم ﺑﻤداواﺗﻜﻢ ،فﻤاذا سيُﺮس ُﻞ ﻋﻠى أجسامﻜﻢ ؟ ك ّﻞ اﻷﺷياء الﺘي سينﻔﺜﻬا
هي ﻋﻠى صورﺗﻪ وﺗـُﻤﺜﻠﻪ في حالة ميﻜﺮوسﻜوﺑيّة ﻗﺼوى ،إن كان هذا ما سيﺤﺼﻞُ،
جني فإنﻪ من ال ّ
ﺼﻌب
سﺘﺘﺼﺮفون ﺑﻌد ذلك ؟ "إن كان من السّﻬﻞ دﻋوة
كيف
ّ
ّ
صﺮفﻪُ" .أنا هنا لست ﺑﺼدد الﺤدﻳث ﻋن الناس الﻌادﻳّين ّ
ﻷن هؤالء ال ﻳُﺮﻳدون أن
َ
ﻳﻜونوا سوى أناس ﻋادﻳّين و ُهﻢ ﻳبﺤﺜون ﻋن حﻠول آنيّ ٍة لﻤشاكﻠﻬﻢ .ولﻜن أنﺘﻢ
مﻤارسون ،ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗـُﻄﻬّﺮوا أجسامﻜﻢ ﺑدون انقﻄاع .فإن أرسﻞ ال ُﻤداوي ﻋﻠى
الجسﻢ مﺜﻞ هذﻩ الﻜائنات ،كﻢ ﻳﻠز ُمﻜﻢ من الوﻗت لﻜي ﺗﺘﻄﻬّﺮوا منﻬا ؟ وال ﺗنسوْ ا أنﻬا
مُزوّ دة ﺑقدر من الﻄاﻗة .البﻌض سيﺘساءلون" :لﻤاذا ﻳسﻤح لﻬا الﻔالون ﺑالدﺧول ؟
ّ
ﻳنص ما ﻳﻠي :ال أحد ﻳﺘد ّﺧـﻞ
كوني
أال ﻳﺘولـّى فاﺷن الﻤﻌﻠـّﻢ حﻤاﻳﺘنا ؟" هنالك مبدأ
ّ
في إرادﺗك ،ما ﺗﺮﻳدﻩُ أنت ال ﻳﺘد ّﺧـﻞ فيﻪ أحد .جسﻢ الشﺮع الذي ﻳﺘبﻌني رﺑّﻤا
ﺗﺼﺮون
سيﻤنﻌﻜﻢ في مﺮحﻠة أولى وﻳبﻌث لﻜﻢ ﺑإﺷارات ﺧﻔيّة ،ولﻜن ﻋندما ﻳﺮى أنﻜﻢ
ّ
جبﺮ أحدًا ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد
ﻋﻠى هذا
ّ
الﺘﺼﺮف ،ال ﻳﻬﺘ ّﻢ ﺑﻜﻢ ُمجدّدًا...كيف لنا أن نـ ُ َ
والﻤﻤارسة ؟ ليس ﺑوسﻌنا ال أن ندفﻌﻜﻢ لﻠﺘـﻌﻬّد وال أن نـُﺮغﻤﻜﻢ ﻋﻠيﻪ .مﻔﺘاح الﺘقدّم
الﺤقيقي ﺑﺄﻳدﻳﻜﻢ ،إن كنﺘﻢ ال ﺗﺮﻳدون هذا الﺘقدّم ،ال أحد ﻳسﺘﻄيـ ُع لﻜﻢ ﺷيئًا .مبادئ
ّ
الﻜون ﺷﺮحﺘﻬا لﻜﻢ ،والشﺮع ﺷﺮحﺘﻪ لﻜﻢ ؛ أمّا إن كنﺘﻢ ال ﺗﺮﻳدون أن ﺗﺘقدّموا ،فﻤن
ال ُﻤﺨﻄئ ؟ ما ﺗسﻌوْ ن إليﻪ ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ال ﻳﺘد ّﺧـﻞ فيﻪ الﻔالون ،وجسﻢ الشﺮع الذي

ﻀا ،هذا مؤ ّكد .هناك أﻳ ً
ﻳﺘبﻌني ال ﻳﺘد ّﺧـﻞ فيﻪ أﻳ ً
ﻀا من ﻳذهبُ لسﻤاع مﺤاضﺮات
مﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق آﺧﺮﻳن ،وﻋند الﻌودة إلى ﺑيوﺗﻬﻢ ﻳُﺤ ّ
سون ﺑقﻠق واضﻄﺮاب
طبيﻌي .إذن لﻤاذا لﻢ ﺗﺤﻤـ ِ ُﻜﻢ أجسام الشﺮع الﺘي ﺗﺘبﻌُـني ؟ ولﻜن ما
ﺷدﻳدﻳْن ،وهذا
ّ
كانت غاﻳﺘﻜﻢ ﻋندما ذهبﺘﻢ هنالك ؟ ألﻢ ﺗذهبوا لسﻤاع ذلك الﻤﻌﻠـّﻢ ؟ أال ﻳُﻤﺜﻞ ذلك
مﻄﻠبًا في حدّ ذاﺗﻪ ؟ إن لﻢ ﺗـُﺼﻐوا إليﻪ أنﺘﻢ ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ،كيف كان من الﻤﻤﻜن لﻪ أن
الﺘﺼﺮفات الﻔالون الذي
ﻳد ُﺧﻞ في أجسامﻜﻢ ؟ هناك البﻌض ﺷوّ هوا ﺑﻤﺜﻞ هذﻩ
ّ
ﺑﺤوزﺗﻬﻢّ .
إن هذا الﻔالون أثﻤن من حياﺗﻜﻢ نﻔسﻬا ،إنﻪ ﺷﻜﻞ من أﺷﻜال الﺤياة
الﻌﻠوﻳّة ،كيف ﺗـُﺘـﻠﻔونﻪ ﺑﺘﻠك السﻬولة ؟ حاليّا ،مﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق الﻤزﻳّﻔون ﻳﻤألون
السّاحة والبﻌض منﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘـّع ﺑشﻬﺮة فائقة .لقد ُ
ﻗﻠت ل ُﻤسيّﺮي مﻌﻬد البﺤوث الﻌﻠﻤيّة
حول الﺘشيﻜونق في ال ّ
ﺼين" :في الﻌﺼﺮ القدﻳﻢ ،أحدثت "داجي "Daji،ﺑﻠبﻠة ً
ﺷدﻳدة ً في ساحة الﻤﻤﻠﻜة ،ولﻜن رغﻢ ﺷﺮاسة هذﻩ الﺜﻌﻠب ،فإن ما ﻳﻔوﻗﻬا ﺑﻜﺜيﺮ هو
الجنوني الذي ﺗـُﺤدثﻪ موجة الﺘشيﻜونق-الﻜاذب الﺤاليّة في كامﻞ أنﺤاء
الﻬيَجان
ّ
وﺗسيﺮ
البالد ".كﻢ من الناس وﻗﻌوا ضﺤيّة لﻬا ؟! في الظاهﺮ ﺗبدو لﻜﻢ اﻷمور طيّبة ً
ُ
ﺑﺨيﺮ ولﻜن كﻢ هو ﻋددُ من ﻳﺤﻤﻠون أرواحًا سﻔﻠيّة ﻋﻠى أجسامﻬﻢ ؟ إنﻬا ﺗﺘﻤﻠـ ّـﻜﻬﻢ
حالﻤا ﻳُﺮسﻠﻬا ال ُﻤداوي ﺑاﺗـّجاهﻬﻢ كالﻜالب الﻤسﻌورة ! ولﻜن من ال ّ
ﺼﻌب جدّا ﻋﻠى
الناس الﻌادﻳّين أن ﻳُالحظوا ذلك وأالّ ﻳنﺨدﻋوا ﺑالﻤظاهﺮ.
لﺮﺑّﻤا ﻳﻔ ّﻜﺮ البﻌض" :أنا اليوم أسﻤع "لي هونق جي" ﻳُﻠقي مﺤاضﺮة في
أدرك ّ
ُ
أن الﺘشيﻜونق هو حقـّا ﻋﻠﻢ ﺷاسع وﻋﻤيق ! إن كانت هناك
الﺘشيﻜونق ،إثﺮها
ﻀﺮها أﻳ ً
الﻤﺮة القادمة ،سﺄح ُ
ﻀا ".أنا أوصيﻜﻢ ﺑﻌدم
مﺤاضﺮة ﺗشيﻜونق أﺧﺮى في
ّ
ُ
كﺮر أنﻪ من
ضارة ،فإنﻬا
الذهاب ،ﻷنﻪ إن اسﺘﻤﻌﺘﻢ إلى أﺷياء
سﺘﻤﺮ ﻋبﺮ آذانﻜﻢ .أ ّ
ّ
ّ
ﺼﻌب جدّا ﺗﻐييﺮ أفﻜاركﻢ ،من ال ّ
ﺼﻌب حقـّا ﺗﺨﻠيص اإلنسان ..من ال ّ
ال ّ
ﺼﻌب جدّا كذلك
وحﺘى ُمﻌﻠـّﻤو
ﺗﻌدﻳﻞ أجسامﻜﻢ .إن الساحة ﺗﻌُ ّج ﺑﻤﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ال ُﻤزﻳّﻔين.
ّ
الﺘشيﻜونق الﺤقيقيّون الذﻳن ﺗﻠقـّوْ ا الﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳقة أورﺗودوكسيّة ؛ هﻞ هﻢ فﻌال أنقياء
؟ هناك أرواح سﻔﻠيّة ﺷﺮسة ليس لﻬا القدرة ﻋﻠى أن ﺗﺘﻤﻠـّك ﺑجسد هؤالء الﻤﻌﻠﻤين
وهؤالء ليس ﺑإمﻜانﻬﻢ أن ﻳﻄﺮدوها .وليس لدﻳﻬﻢ القدرة ﻋﻠى مواجﻬة ﺗﻠك اﻷﺷياء
ﺑﺄﻋداد كبيﺮة ؛ فﻌندما ﻳُﺮسﻞ هؤالء الﻤﻌﻠـّﻤون القونقُ ،مﺨﺘﻠف أنواع اﻷﺷياء ﺗﺄﺗي
وﺗﺨﺘﻠط ﺑﻬذا القونق ،وﺧﺼوصًا ﺑين ﺗالميذهﻢ .رﺑّﻤا هؤالء الﻤﻌﻠـّﻤين ُمسﺘقيﻤون،
ّ
ولﻜن ﺗالميذهﻢ ال ،وهؤالء الﺘالميذ ﻳﺤﻤﻠون فوﺗي ﺑﺄصناف وأنواع ﺷﺘـّى.
إذن ،إن كنﺘﻢ ﺗﺮﻳدون حقـّا الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،ال ﺗذهبوا لسﻤاﻋﻬﻢ ،أمّا إذا كنﺘﻢ ال
أي ﺷيء آﺧﺮ ،فافﻌﻠوا ما ﺗﺮﻳدون ،لن أهﺘ ّﻢ
ﺗﻬﺘﻤّون ﺑالﻔالون دافا وﺗﺮﻳدون مﻤارسة ّ
ﺑﻜﻢ ،لن ﺗﻜونوا ﺗالميذ الﻔالون دافا ،وفي حال حدوث مشاكﻞ ال ﺗﺘـّﻬﻤوا الﻔالون دافا.
ﺗﺼﺮفﺘﻢ وفق مقياس
ال ﻳﻤﻜن أن ﺗﻜونوا مﻤارسين حقيقيّين لﻠﻔالون دافا إالّ إذا
ّ
السين سينغ ووفق ال ّ
ش ﺮع اﻷكبﺮ .هناك من سﺄلني" :وهﻞ ﺑوسﻌنا رﺑط ﻋالﻗات مع
مﻤارسي مذاهب أﺧﺮى في الﺘشيﻜونق؟"  ،أﻗول لﻜﻢ ّ
أن هؤالء هﻢ ﺑبساطة ناس
ﻳُﻤارسون الﺘشيﻜونق ،أمّا أنﺘﻢ ف ُﻤﻤارسوالشﺮع اﻷكبﺮ؛ إثﺮ ﺧﺮوجﻜﻢ من سﻠسﻠة

الﻤﺤاضﺮات والﺘﻜوﻳن هذﻩ ،سﺘﻔوﻗونﻬﻢ ﺑﻌدّة درجاتٍ .لقد ﺗ ّﻢ ﺗﻜوﻳن وﺑﻠورة هذا
الﻔالون ﻋبﺮ أجيال وأجيال ﺑﻔﻀﻞ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،لذا لدﻳﻪ طاﻗة جبّارة .طبﻌًا،
هذا النوع من الﻌالﻗات لن ﺗﻜون ﺧﻄيﺮة إذا انﺘبﻬﺘﻢ إلى هذﻩ النقﻄة :ال ﺗﺄﺧذوا منﻬﻢ
مجﺮد صداﻗة ﻋادﻳّة.
ﺷيئًا وال ﺗقبﻠوا منﻬﻢ ﺷيئًا ،وما سيﺮﺑط ﺑينﻜﻢ ال ﻳﻌدو أن ﻳﻜون
ّ
هذا ال ﻳﻤن ُع ّ
أن إمﻜانيّة الﻀﺮر ﺗبقى ﻗائﻤة إذا كان هذا الشﺨص مسﻜونـًا حقـّا
أي ﻋالﻗة مﻌﻪ .ﺑالنسبة لألزواج،
ﺑـﻔوﺗي ،في هذﻩ الﺤالة ،من ال ُﻤسﺘﺤسن ﺗجنـّب ّ
ّ
أظن أنﻪ ليس هناك إﺷﻜال إذا كان أحدهﻤا ﻳُﻤارس طﺮﻳقة أﺧﺮى .ولﻜن هناك نقﻄة
نـُبيّـنﻬا :ﺑﻔﻀﻞ مﻤارسﺘك لﻠشﺮع الﺤ ّ
ق ،سيﻜون ﻗﺮﺑُكَ من اآلﺧﺮﻳن مجﻠبة ً لﻠﺨيﺮ
لﻬﻢ .إن كان ﻳُﻤارس طﺮﻳقة ُمنﺤﺮفة أو ﺷيﻄانيّةّ ،
فإن كائنا ٍ
ت ُمنﺤﺮفة وﺷيﻄانيّة
ق ﺑجسﻤﻪ ،فﻤن أجﻞ حﻤاﻳﺘك ،سنـُﻄﻬ ُّﺮ جسﻤﻪ أﻳ ً
سﺘﻌﻠـ َـ ُ
ﻀا .في ﻋوالﻢ أﺧﺮى،
سنـُﻄﻬّﺮ ك ّﻞ ﺷيءٍ من أجﻠك ،سنﻔﻌ ُﻞ ذلك في منزلك أﻳ ً
ﻀا .وإالّ ،إن لﻢ ﻳ ُﻜن ما ﻳُﺤيط
طاهﺮا ،وكانت ك ّﻞ ﺗﻠك اﻷﺷياء ﺗـُزﻋجك ،فﻜيف سﺘﻜون مﻤارسﺘك ُمﻤﻜنة ؟
ﺑك
ً
ّ
ولﻜن هنالك حالة ال ﻳﻤﻜن فيﻬا لﻠﻔاﺷن الذي ﻳﺘبﻌُـني أن ﻳقو َم ﺑالﺘﻄﻬيﺮ :رأى أحد
الﺘالميذ ﻳو ًما فاﺷن الﻤﻌﻠـّﻢ ﻗاد ًما نﺤوﻩ فﻔﺮح فﺮحًا ﺷدﻳدًا وﺧاطبﻪ" :مﺮحبًا ﺑﻔاﺷن
الﻤﻌﻠـّﻢ ،ﺗﻔ ّ
ﻀﻞ ﺑالدﺧول إلى حجﺮﺗي ﻳا مﻌﻠـّﻤي ".فﺄجاﺑﻪ" :في حجﺮﺗك فوضى
وغادر .ﻋادة ،ﻋندما ﺗﻜون هناك أرواح ﻋدﻳدة في
كبيﺮة ،ﺗوجدُ أﺷياء كﺜيﺮة هنا".
َ
الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ،فجسﻢ ال ّ
شﺮع الذي ﻳﺘبﻌُـني ﺑإمﻜانﻪ إزاحﺘﻬا ،ولﻜن في حجﺮﺗﻪ كانت
وحسن ّ
ٌ
أن هذا الﺘﻠﻤيذ كان فﻄنـًا وفﻬﻢ اﻷمﺮ
هناك كﺘب ﺗشيﻜونق ﻋدﻳدة و ُمبﻌﺜﺮة.
لﻠﺮسﻜﻠة،
فجﻤ َع ك ّﻞ ﺗﻠك الﻜﺘب وﻗام ﺑﺤﺮق ﺑﻌض منﻬا وﺑبيـع البﻌض اﻷﺧﺮ ّ
ومباﺷﺮة ً ﺑﻌد ذلك رجع إليﻪ جسﻢ الشﺮع .هذا ما رواﻩ لي أحد الﺘالميذ.
هناك أﻳ ً
ﻀا أﺷﺨاص ﻳذهبون لقﺮاءة الﻄالع .ﻳسﺄلـُـني البﻌض" :أﻳّﻬا ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ،أنا
أمارس الﻔالون دافا ،ولﻜني أهﺘ ّﻢ أﻳ ً
التحوالت(جويي،)Zhouyi،
ﻀا ﺑــكتاب
ُ
ّ
وﺑالﺘـنجيﻢ وكشف ال ُﻤسﺘـقبﻞ ،هﻞ ﺑإمﻜاني أن أسﺘﻌﻤﻠﻬا أﻳ ً
ﻀا ؟" أﻗول لﻜﻢ أنﻜﻢ
ﻗدرا من الﻄاﻗة ،وﺗبَﻌًا لذلك ّ
فإن اﻷﻗوال الﺘي ﺗﺘﻠﻔـّـظون ﺑﻬا ﻳُﻤﻜ ُن أن
ﺗﻤﻠﻜون ً
ث لﻢ ﺗ ُﻜن ِلﺘﺤدُ َ
أثﺮا فﻌﻠيّا ،وهﻜذا ﻳُﻤﻜن أن ﺗـﺘسبّبُوا في وﻗوع أحدا ٍ
ث في
ﺗــُﺤدث ً
الﻌادي ضﻌيفٌ جدّا ،ك ّﻞ البﺮامج
اﻷصﻞ ،وﺑالﺘالي سﺘﺮﺗﻜبون حينﻬا إث ًﻤا .اإلنسان
ّ
الﺘي ﺗـُوجدُ فيﻪ غيﺮ ثاﺑﺘة ،وﻳُﻤﻜ ُن أن ﺗﺘﻐي َّﺮ ﺑسُﻬولة .ﻋندما ﺗﻔﺘﺤون فﻤﻜﻢ وﺗقولون
لﻪُ أنﻪ سيُالﻗي مﺤنة ،فﺮﺑّﻤا ﻳﺘﺤقـ ّ ُ
ق هذا اﻷمﺮ؛ أو إن كانت لﻪُ كارما كبيﺮة جدّا،
أن أﺷياء طيّبة سﺘﺤدُ ُ
سدَادُها ،و ُكـنﺘﻢ ﺗقولون لﻪ ّ
ث لﻪ دائ ًﻤا ،هﻞ من
وﻳجبُ ﻋﻠيﻪ َ
الﻤسﻤوح أالّ ﻳُوفي ﺑدَﻳْـنِ ِﻪ ؟ أال ﺗـُسبّبون لﻪ ال ّ
ﻀﺮر ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ؟ البﻌضُ ال
ﻳزالـُون ﻳجـدُون صُﻌوﺑة ً في ﺗﺮْ ك هذﻩ اﻷﺷياء ،إنﻬﻢ ُمـﺘشبّـﺜون ﺑﻬا دائ ًﻤا كﻤا لو
كانوا ﻳﻤﻠﻜون الﻤوهبة ،أليس هذا ﺗﻌﻠـّقــًا ؟ زﻳادة ً ﻋﻠى ذلك ،حﺘـّى وإن ُكـنﺘﻢ
ﺗـﻌﺮفون فﻌالً ما سيﺤدث ،فﻜ ُﻤﻤارسين ،ﻳجبُ أن ﺗـُﺤافظوا ﻋﻠى السين سينغ وال
ﻋادي ،هذا ﻗانون .كيف
ﻳنبﻐي لﻜﻢ أن ﺗﻜشِﻔوا كﻤا ﺗـُﺮﻳدون أسﺮار السّﻤاء إلنسان
ّ
التحوالت ؟ في ك ّﻞ الﺤاالت هناك أﺷياء لﻢ ﺗﻌُ ْد صﺤيﺤة ً،
ﻳﺘ ّﻢ الﺘـﻜﻬّن حسب كتاب
ّ

والﺘـﻜ ّﻬـنات ال ﺗـُس ِﻔ ُﺮ سوى ﻋن أمور ال ندري ما إذا كانت صﺤيﺤة ً أو ﺧاطئة ً ؛ في
ُمجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ،ﻳـُسﻤ ُح ﺑوجود أﺷياء مﺜﻞ الﺘـنجيﻢ .ﺑﻤا أنك ﺷﺨص مُزوّ د
حقـّا ﺑقونق ،فﺄنا أﻗول لﻜﻢ ّ
ُﺨﻀـ َع نﻔسﻪُ لﻤقياس
أن ال ُﻤﻤارس
الﺤقيقي ﻳجبُ أن ﻳ ِ
ّ
أرف َع من ذلك .ومع ذلك ،البﻌضُ ﻳﻄﻠبُ من اآلﺧﺮﻳن أن ﻳسﺤبُوا لﻪ "السّداسيّات"،
وﻳقولُ" :هﻞ ﺗسﺤبُ لي السّداسيّات ﻷرى كيف هو حالي وماهي الﻤﺮحﻠة الﺘي
الﻤﺤنة أو ﺗﻠكّ ".
ﺑﻠﻐﺘـُﻬا في مﻤارسﺘي ،أو أرى ما إذا ُك ُ
إن هذا ما
ـنت سﺄالﻗي هذﻩ ِ
ﻳﻄﻠبون من اآلﺧﺮﻳن الﺘـنبّؤ ﺑﻪ ،لو ﻳﺘنبّؤون لﻜﻢ ﺑﻬذﻩ االمﺘﺤانات ،كيف سﺘﺘﻤ ّﻜـنون
الﺘﺮﻗي ؟ ّ
ﺗﺤوﻳﺮهاُ ،ﺧﻄوط ﻳدﻩ ،ﺷﻜ ُﻞ وجﻬﻪ ،الﻌالمات
إن حياة ال ُﻤﻤارس ﻗد ﺗ ّﻢ
من
ُ
ّ
الﺜﻤانية لساﻋة وﺗارﻳخ مولدﻩ ﺑالﺘﺤدﻳد وكذلك البﺮامج الﺘي ﻳﺤﺘوي ﻋﻠيﻬا جس ُﻤﻪُ لﻢ
ﺗﻌُ ْد كالسّاﺑق وح ّ ُِو ْ
رت كﻠـّﻬا .ﻋندما ﺗﻄﻠبُ من الﻤنجـّﻢ ﻗﺮاءة ال ُﻤسﺘقبﻞ ،فﻬذا ﻳﻌني
إن ما سيقولﻪُ
أنك ﺗـُﺼدّق ذلك اﻷمﺮ ،وإالّ لﻤاذا ﺗقو ُم ﺑﻪ ؟ ّ
سﻄﺤي ،هذا ال ﻳ ُﺨ ّ
ص
ّ
سوى ماضيكَ  ،ولﻜن في الواﻗع هناك ﺗﻐيّﺮات جذرﻳّة ﻗد حﺼ ْ
ُـﻠت .إذن ف ّﻜﺮوا جﻤيﻌًا:
أنﺘﻢ طﻠبﺘﻢ منﻪ ﻗﺮاءة الﻤسﺘقبﻞ ،وسﻤﻌﺘـُﻤوﻩُ وصدّﻗـﺘـُﻤوﻩُ ،أليس كذلك ؟ أال ﻳُسبّبُ
إن ال ّ
لﻜﻢ هذا ضﻐﻄـًا نﻔسيّا ؟ ّ
ﻀﻐط موجود  ،وأنﺘﻢ ﺗـُﺤسّون ﺑﻪ  ،أليس ذلك ﺗﻌﻠـّقـًا ؟
إذن كيف سﺘﺘﺨﻠـ ّﺼون من هذا الﺘﻌﻠـّق ؟ أليس هذا امﺘﺤانـًا إضافيّا أضﻔﺘـُﻤوﻩُ أنﺘﻢ
ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ؟ ألن ﻳﻜون ﻋﻠيﻜﻢ ﺗﺤﻤّﻞ الﻤزﻳد من الﻌذاب ِلﺘﺘﺨﻠـّﺼوا من هذا الﺘﻌﻠـّق الذي
ﺗﻜوّ َن حدﻳﺜـًا ؟ ﻋند ك ّﻞ اجﺘياز وﻋند ك ّﻞ امﺘﺤان ،ﺗـُﻄـْ َﺮ ُ
الﺘﺮﻗي أو
ح دائ ًﻤا مسﺄلة
ّ
السّقوطّ .
إن اﻷمﺮ صﻌبٌ جدّا ﺑﻄبﻌ ِﻪ ،ولﻜنﻜﻢ ﺗـُﻀيﻔون إليﻪ ﻗس ًْﺮا امﺘﺤانا ٍ
ت أﺧﺮى،
ﻳجﺮ ﻋﻠيﻜﻢ الﻤزﻳد من الﻤﺤن
كيف سﺘسﺘﻄيﻌون اجﺘياز ك ّﻞ هذا ؟ هذا ﻳُﻤﻜن أن
ّ
ﺗﻐييﺮﻩ .إن
والﻤﺘاﻋب .الﻳنبﻐي أن ﻳﻌﺮف اآلﺧﺮون ﺷيئًا ﻋن مجﺮى حياﺗﻜﻢ ﺑﻌد أن ﺗ ّﻢ
ُ
ﻳﺮوْ نﻪُ وﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳُﺨ ِبﺮوكﻢ ﻋن الﻤﺮاحﻞ الﺘي سﺘالﻗون فيﻬا
كان اآلﺧﺮون َ
ِم َﺤنـًا ،كيف سﺘﺘﻤ ّﻜـنون من الﺘﻌﻬّد ؟ من أجﻞ هذا ﻳُﻤنـ َ ُع منﻌًا ﺑاﺗـّا ُرؤﻳﺘﻪُ .ال نسﻤح
ﺑﺮؤﻳﺘﻪ ،حﺘـّى ﺗالميذ نﻔس الﻤدرسة ال
ﻷولئك القادمين من مدارس (فامان) أﺧﺮى ُ
ﻀا ُرؤﻳﺘﻪُ ،ال أحد ﺑإمﻜانﻪ أن ﻳﺘﻜﻬ َّن ﺑﻪ ﺗﻜ ّﻬـنـًا صﺤيﺤًاّ ،
ﻳُﻤﻜنﻬﻢ أﻳ ً
ﻷن هذﻩ الﺤياة
هي حياة ُمﻐيّـﺮة ،إنﻬا حياة ُمﻬيّـئة لﻠ ّ
شيولين.
ﺑﻌ ُ
نقﺮأ ُكـﺘبًا أﺧﺮى ﺗ ُﻬ ّﻢ اﻷدﻳان أو ُكـﺘب ﺗشيﻜونق
ﻀﻬﻢ سﺄلونني" :هﻞ ﺑإمﻜاننا أن َ
؟" نﺤ ُن نجيبُ ّ
أن ُكـﺘب اﻷدﻳان ﺧا ّ
صة منﻬا البوذﻳّة ،كﻠـّﻬا ﺗـُﻌﻠـ ّ ُﻢ الناس أن ﻳﺘﻌﻬّدوا
ﻀا ننﺘﻤي إلى مدرسة ﺑوذا ،إذن من الﻤﻔﺮوض أنﻪُ
نﺤن أﻳ ً
ُ
وﻳُﻤارسوا السين سينغ.
شيﺮ إليﻬا ،وهي ّ
أن في كﺜيﺮ من السّوطﺮا ،هناك
ال ﻳُوجدُ مانعٌ .ولﻜن هناك نقﻄة ن ُ
جﺮاء الﺘـّﺮجﻤة ؛ وزﻳادة ً ﻋﻠى ذلك ،كﺜيﺮ من السّوطﺮا ﺗ ّﻢ ﺗﺄوﻳﻠﻬا
أﺷياء ﺧاطئة من ّ
ﻋﻠى ُمسﺘوﻳات ُمﺨﺘﻠﻔة ،وأفﻀى ذلك إلى ﺗﻌﺮﻳﻔا ٍ
ت وأحﻜام اﻋﺘباطيّةٍ ،مﻤّا سبّب
ﻋﺮﻗﻠة لﻠ ّ
شﺮع .ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص الذﻳن ﻳُﻔسّﺮون السّوطﺮا كيﻔﻤا اﺗـّﻔقَ ُهﻢ ﺑﻌيدون ك ّﻞ
الﺤقيقي لﻬذﻩ السّوطﺮا،
البُﻌ ِد ﻋن مﺮﺗبة البُوذا ،و ُهﻢ ال ﻳﻌﺮفون ُمﻄﻠقـًا الﻤﻐزى
ّ
وهذا ﻳنﺘـ ُ ُج ﻋنﻪُ ّ
أن فﻬﻤﻬُﻢ ِلﻤسﺄل ٍة ﺑﻌينﻬا ُهو أﻳ ً
ﻀا مُﺨﺘﻠفٌ  .إن ُكـنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون فﻬﻤﻬﻢ
َ
ﻳسيﺮا ،ولن ﺗسﺘﻄيﻌُوا فﻬﻤﻬﻢ اﻋﺘﻤادًا ﻋﻠى درجة وﻋي ُﻜﻢ.
ﻳﻜون ذلك
ُكﻠـّﻬﻢ ،لن
ً
ﺗدرسون دائ ًﻤا ﺑ ُﺨﺼوص
ولﻜنﻜﻢ ﺗقولون" :نﺤ ُن نﻬﺘ ّﻢ ﺑـالسّوطﺮا ".ﻋندما
ُ

السّوطﺮا ،هذا ﻳﻌني أن ُﻜﻢ ﺗﺘﻌﻬّدون وﺗـُﻤارسون داﺧﻞ ﺗﻠك الﻄﺮﻳقة ،ﻷنﻪ في ﺧالل
ﻳﻤز ُ
ج أصﺤاب الﻤدارس طﺮﻳقة وﺷﺮع مدرسﺘﻬﻢ ؛ فﻌندما ﺗقﺮؤونﻬا،
السّوطﺮاِ ،
ﺗﺘﻠقوْ َن أﺷياء ﺗﻠك الﻤدرسة ،هذا هو ال ُﻤشﻜﻞ .إذا ُكنﺘﻢ ﺗﻐوصون فيﻬا ،وﺗﺘﻌﻬّدون
حسب هذﻩ السّوطﺮا ،من ال ُﻤﻤﻜن جدّا أن ﺗﻜونوا ﻗد انﻀﻤﻤﺘـُﻢ إلى ذلك الﻔامان ولﻢ
ﺗﻌودوا في مدرسﺘنا نﺤ ُن .منذ القدﻳﻢ ،نؤ ّكدُ دائ ًﻤا ﻋﻠى وُ جوب لـُزوم طﺮﻳق ٍة واحد ٍة
الغيﺮ في الشيولين (ﺑو آر فامان) ،ال ﻳجبُ أن ﺗقﺮؤوا سوى ُكﺘب الﻤدرسة الﺘي
ﺗـُﺮﻳدون أن ﺗﺘﻌﻬّدوا فيﻬا ﺑﺤ ّ
ق.
ﺑينﻤا ﺑالنسبة ِل ُﻜـﺘب الﺘشيﻜونق ،لو ﺗـُﺮﻳدون الﺘﻌﻬّد ،ال ﺗقﺮؤوها ؛ ﺧا ّ
صة ﺗﻠك الﺘي
ﺗـُنش َُﺮ حاليّا ،ال ﺗقﺮؤوها .ﺑينﻤا ُكـﺘبٌ مﺜﻞ كتاب االمبراطور هوانق عن
ي (هوانق دي ناي دجينغ ،)Huangdi Neijing،مبادئ وتعليمات
الطبّ الباطن ّ
الروح والجسد ،أو ُكـﺘبٌ من نوع القانون الطاوي ،نﻔس ال ّ
شيء .رغﻢ
حول ممارسة ّ
أنﻬا ال ﺗﺤﺘوي ﻋﻠى مﺜﻞ ذلك الﻜ ّﻢ الﻜبيﺮ من اﻷﺷياء السّيئة ،فإنﻬا ﺗﺤﺘوي هي أﻳ ً
ﻀا
طﺮقَ ﺷيولين ،حالﻤا
ﻋﻠى آثار من ُمﺨﺘﻠف ال ُﻤسﺘوﻳات .إنﻬا ﺗـُﻤﺜ ُﻞ في حدّ ذاﺗﻬا ُ
ﺗﺮو ُ
ق لﻜﻢ جُﻤﻠة مّا وﺗجدون
ﺗقﺮؤونﻬا ،ﺗنﻀافُ إلى ﺗﻌﻬّدكﻢ و ُمﻤارسﺘﻜﻢ وﺗزﻋجُﻜﻢُ .
أنﻬا صﺤيﺤة ،حسنا ،هي ﺗﺄﺗي إليﻜﻢ إذن .إنﻬا ﺗنﻐﺮس في القونق الذي ِﺑﺤوزﺗِ ُﻜﻢ،
رغﻢ أنﻬا ليست ﺷيئًا سيّئًا ،ولﻜن ﻳنﻀافُ فجﺄة إلى القونق الذي ﺑِﺤوزﺗ ُﻜﻢ ﺷي ٌء
غﺮﻳبٌ ﻋنﻪُ ،كيف سيُﻤﻜنﻜﻢ القيام ﺑﻤﻤارسﺘﻜﻢ ؟ ألن ﺗﺤدُ َ
ث لﻜﻢ مشاكﻞ ﺑﻬذﻩ الﻜيﻔيّة ؟
ﺗﻤا ًما مﺜﻞ ال ِقﻄع االلﻜﺘﺮونيّة الﺘي ﺗـُﻜوّ ُن آلة ً ،لو ﺗـُﻀيﻔون إليﻬا ﻗﻄﻌة أﺧﺮى ،كيف
سﺘشﺘﻐ ُﻞ اآللة حسب رأﻳﻜﻢ ؟ سﺘﺘﻌﻄبُ في الﺤال ،هذا هو القانون .من جﻬ ٍة أﺧﺮى،
الﻜﺜيﺮ منﻬا كاذب وﻳﺤﻤ ُﻞ ُمﺨﺘﻠف اآلثار .أحدُ
ضﻤن ُكـﺘب الﺘشيﻜونق الﺤاليّة،
ُ
كبيﺮا ﻳﺜِبُ من الﻜﺘاب .ﺑالﻄبـع أنا ال
ﺗالميذنا ،لﻤّا فﺘح كﺘاب ﺗشيﻜونق ،رأى ثﻌبانـًا
ً
ـنت أﻗولﻪُ هو ّ
أرﻳدُ أن أﺗﺤدّث ﺑالﺘﻔﺼيﻞ .ما ُك ُ
ﺗﺼﺮفـًا
الﻳﺘﺼﺮفون
أن مﻤارسينا
ّ
ّ
الﻤﺘاﻋب
ُمسﺘقي ًﻤا وهﻜذا ﻳُسبّبون ﻷنﻔسﻬﻢ الﻤﺘاﻋب ؛ ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮىُ ،هﻢ ﻳج ِﻠبون
َ
ِف ل ُﻜﻢ ك ّﻞ هذا لﻜي ﺗﻌﺮفوا
ﻷنﻔسﻬﻢ ﺑسبب ﻋدم اسﺘقامة ﻗﻠوﺑﻬﻢ .من ال ُﻤﻔيد أن نﻜش َ
ﺗﺘﺼﺮفون وكيف ﺗـُﻤيّزون هذﻩ اﻷﺷياء ،لﻜي ال ﺗقع مشاكﻞ في ال ُﻤسﺘقبﻞ .رغﻢ
كيف
ّ
أنـّي لﻢ أسﺘﻌﻤﻞ ﻋبارات صارمة جدّا ﺑﺨﺼوص ماكنت ﺑﺼدد ﻗولﻪ ،إالّ ّ
أن
كﺜيﺮا ما ﺗﺤدُث مشاكﻞ في هذﻩ النقﻄة،
الجﻤيـع ﻳجبُ ﻗﻄﻌًا أن ﻳنﺘبﻬوا لﻬذﻩ النقﻄة،
ً
غالبًا ما ﺗﻜ ُﻤ ُن الﻤشاكﻞ هنا ﺑالﺘﺤدﻳدّ .
إن ال ّ
شيولين صﻌبٌ لﻠﻐاﻳة وجدّي لﻠﻐاﻳة ،ﻳﻜﻔي
مﺮة ًواحدة ً ،لذلك ﻳنبﻐي
ﻗﻠي ٌﻞ من الﺘﻬوّ ر وﻋدم الﺤذر ِل َجﻌْـ ِﻠ ُﻜﻢ ﺗسقﻄون وﺗﻀيﻌون ّ
الﺤﻔاظ ﻋﻠى اسﺘقامة القﻠب حﻔاظــًا ُمﻄﻠـَقـًا.

ﺗشيﻜونق فنون القﺘال ""Wushu
الباطني ،هناك أﻳ ً
ﻀا ﺗشيﻜونق فنون القﺘال .في ﺑداﻳة الﺤدﻳث
إلى جانب طﺮق الﺘﻌﻬّد
ّ
أمﺮا مّا ،وهو أنﻪُ حاليّا في أوساط الﺘﻌﻬّد
ﻋن هذا الﻤوضوع ،ﻳجبُ أن أﺑيّن ً
الناس ﻋن أنواع كﺜيﺮ ٍة من الﺘشيﻜونق.
والﻤﻤارسة ،ﻳﺘﺤدّث
ُ
ﻳظﻬﺮ ﺗشيﻜونق الﻔنون الجﻤيﻠة ،ﺗشيﻜونق الﻤوسيقى ،ﺗشيﻜونق ّ
فن الﺨط،
حاليّا،
ُ
الﺮﻗص ...هناك ﺷﺘـّى اﻷصناف ،أفﻜ ّﻞ هذا ﻳنﺘﻤي إلى الﺘشيﻜونق ؟ أنا أجدُ
ﺗشيﻜونق ّ
هذا غﺮﻳبًا .أنا أﻗو ُل أنﻪ ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ﻳُشوّ هون الﺘشيﻜونق ،ال فقط ﻳُشوّ هون
الﺮسﻢ
الﺘشيﻜونق ﺑﻞ ﻳدُوسونﻪ ﺑﺄﻗدامﻬﻢ .ما هو اﻷساس
النظﺮي ِلﻤا ﻳدّﻋونﻪُ ؟ أثناء ّ
ّ
الﺮﻗص ،أو الﻜﺘاﺑة ،ﻳدﺧﻞ ال ّ
شﺨص في حال ٍة ﺗـُشبﻪ النﻌاس أو
أو الﻐناء ،أو ّ
الﻐيبوﺑة ،وهذﻩ الﺤالة ﻳدﻋونﻬا "ﺗشيﻜونق" ،أفﻬذا هو الﺘشيﻜونق ؟ ال ﻳجبُ فﻬﻢ
اﻷمور ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة .أنا أسﺄلﻜﻢ :أليس هذا انﺘﻬا ًكا لﻠﺘشيﻜونق ؟ ّ
إن الﺘشيﻜونق ﻋﻠ ٌﻢ
ﺷاسع وﻋﻤيـ ٌ
البشﺮي .أﻳُﻤﻜن أن ﺗﻜون حالة النﻌاس
ق في ﺗﻌﻬّد ومﻤارسة الجسﻢ
ّ
هي الﺘشيﻜونق؟ إذن ما القول في ﺷﺄن الذهاب إلى دورة الﻤياﻩ في حالة نﻌاس ؟
أليست هذﻩ إهانة ﺑالﻐة لﻠﺘشيﻜونق ؟ أنا أﻗول لﻜﻢ أنﻬا حقـّا إهانة ﺑالﻐة لﻠﺘشيﻜونق.
شﺮق ،وجدنا هناك "ﺗشيﻜونق ّ
منذ سنﺘين ،وأثناء مﻌﺮض الﺼﺤّة ﺑال ّ
فن الﺨط".
ذهبت إلى هنالك لﻤشاهدة ﺗشيﻜونق ّ
ماذا ﻳﻌني "ﺗشيﻜونق ّ
ُ
فن الﺨط
فن الﺨط" ؟ لقد
الﺮﻳشة وﻳﻜﺘبُ ﺑﻬا حﺮوفـًا ،ث ّﻢ ﺑﻌد الﻜﺘاﺑة كان ﻳُﺮس ُﻞ ِﺑيَ ِد ِﻩ
هذا .كان أحدهﻢ ﻳُﻤسك ّ
ّ
ولﻜن ك ّﻞ ما كان ﻳُﺮسﻠﻪ كان ﺗشي أسودًا .مع
الﺘشي ﻋﻠى الﺤﺮوف واحدًا واحدًا،
نﻔس مﻠيئ ٍة ﺑﺤُبّ الﻤال وال ّ
شﻬﺮة ،كيف سيﻜون لﻪ ﻗونق حسب رأﻳﻜﻢ ؟ حﺘـّى الﺘشي
الذي ﺑﺤوزﺗﻪ ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻜون طيّبًا .وفي نﻬاﻳة اﻷمﺮ كانت كﺘاﺑﺘﻪُ مﻌﺮوضة هناك
وﺗـُبا ُ
ع ﺑﺄثﻤان ُمﺮﺗﻔﻌ ٍة جدّا ،ولﻢ ﻳ ُﻜن هناك من ﻳشﺘﺮﻳﻬا ﺑﺨالف السّائﺤين .أنا أﻗول
ّ
أن من ﻳشﺘﺮي هذﻩ الﻤﺨﻄوطات وﻳﺤﻤﻠﻬا إلى ﺑيﺘﻪ ،إنـّﻤا ﻳﺤﻤ ُﻞ النـّﺤس وال ّ
شـقاء
إلى ﺑيﺘﻪ .كيف لﻠـﺘشي اﻷسود أن ﻳﻜون طيّبًا ؟ حﺘـّى وجﻪُ هذا ال ّ
شﺨص كان مـ ُظﻠ ًﻤا،
لﻢ ﻳ ُﻜن في رأسﻪ سوى الﻤال ،لﻢ ﻳ ُﻜن ﻳُﻔ ّﻜﺮ سوى ﺑالﻤال ،كيف لﻪُ أن ﻳﻤﺘﻠك القونق ؟
الﻌالﻤي ّ
لﻔن
ﺑﻄاﻗة زﻳارﺗﻪ كان ﻳﻌﻠوها الﻌدﻳد من اﻷلقاب منﻬا "مﻌﻠـّﻢ الﺘشي
ّ
الﺨط" ،الخ ؛ كيف ﻳُﻤﻜن أن نﻌﺘبﺮ هذا النوع من اﻷﺷياء ﺗشيﻜونق ؟
ﺗﺄمّﻠوا ،ضﻤن الناس الذﻳن ﺗاﺑﻌوا دروسي %90 ،%80 ،من هؤالء الذﻳن
ﻀﺮون اليوم مﻌنا سيﻜونون ال فقط ﻗد ُﺧـﻠـِّﺼوا من ك ّﻞ اﻷمﺮاض ،ﺑﻞ وأﻳ ً
ﻳﺤ ُ
ﻀا
الﺤقيقيّ .
إن اﻷﺷياء الﺘي ﺗﺤﻤﻠونﻬا ﻋﻠى
سيﻜون ﺑﺤوزﺗﻬﻢ القونق ،القونق
ّ
مقﺼورا ﻋﻠيﻜﻢ وحدكﻢ ،لن
أجسامﻜﻢ ﺗﻔوق الﻌادﻳّة ﺑﻜﺜيﺮ .لو كان أمﺮ الﻤﻤارسة
ً
ﺗسﺘﻄيﻌوا الﺤﺼول ﻋﻠى مﺜﻠﻬا أﺑدًا ولو اسﺘﻐﺮق ذلك كامﻞ حياﺗﻜﻢ .حﺘـّى ﺑالنسبة
ب ﻳبدؤون الﻤﻤارسة منذ اليوم وﻳق ُ
ﻀون ك ّﻞ حياﺗﻬﻢ فيﻬا لن ﻳﺘﻤ ّﻜنوا ﻗط من
لشبا ٍ
الﺤُﺼول ﻋﻠى اﻷﺷياء الﺘي منﺤﺘﻜﻢ إﻳّاها ،ﺑﻞ ﺑاإلضافة ﻳنبﻐي أن ﻳﻜون لﻬﻢ مﻌﻠـّﻢ
حقيقي و ُكﻔؤ لﻜي ﻳقود ﺧـُﻄاهﻢ .لقد صُـﻐـْـنا هذا الﻔالون وهذﻩ اآلليّات ﻋبﺮ أجيال
ّ

وأجيال ،ومنذ البداﻳة أﻋﻄيناها لﻜﻢ .لذا أوصيﻜﻢ أالّ ﺗـُﻀيّﻌوها ﺑسﻬول ٍة ﻷنﻜﻢ حﺼﻠﺘﻢ
ﻋﻠيﻬا ﺑسﻬولةٍ .إنﻬا ثﻤينة جدّا ،ﺑﻞ ال ﺗـُقـَـدّ ُر ﺑﺜﻤن .في ﺧﺘام هذﻩ الدّورة الﺘﻜوﻳنيّة،
ما سﺘﺤﻤﻠونﻪ مﻌﻜﻢ سيﻜو ُن ﻗونق حقيقيّا ،إنﻬا مادّة ذات طاﻗة ُ
ﻋﻠيا .ﺑإمﻜانﻜﻢ أن
ﺗﻜﺘبوا ﺑﻌض الﺤُﺮوف ﻋند وُ صولﻜﻢ إلى الﻤنزل ،ال ﻳﻬ ّﻢ إن كان الﺨط جﻤيالً أم ال،
ّ
ولﻜن ما كﺘبﺘﻤوﻩ مُزوّ د ﺑالقونق ! إذن ،هﻞ في ﺧﺘام هذا الﺘﻜوﻳن ،ﻳُﻤﻜننا أن ند ُ
ﻋ َو
ك ّﻞ ﺗالميذنا " ُمﻌﻠـّﻤين" ،وهﻞ أصبﺤوا كﻠـّﻬﻢ " ُمﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق ّ
لﻔن الﺨط" ؟ أﻗول
ُ
ﻳﻤﻠك القونق حقـّا ،لﻤن ﻳﻤﻠك
أنﻪ ال ﻳجبُ فﻬﻢ اﻷمور ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة .ﺑالنسبة لﻤن
الﻄاﻗة ،فإنﻪ ،ﻋن غيﺮ ﻗﺼدٍ ،ك ّﻞ ما سيﻠﻤسﻪُ سيﻜﺘسي طاﻗة ً وﺑﺮﻳقـًا.
لقد طالﻌني أﻳ ً
الﺨبﺮ في إحدى الﻤجالّت ،وهو إﻋالن لﺘنظيﻢ دور ٍة ﺗﻜوﻳنيّ ٍة
ﻀا هذا
ُ
في ﺗشيﻜونق ّ
فن الﺨط ،فﺘﺼﻔـّﺤﺘﻪ ﺑسﺮﻋة ﻷرى كيف ﻳُﻌﻠـّﻤون ذلك .كان مﻜﺘوﺑًا ما
شﻬيق ّ
ﻳﻠي" :أوّ الً نـُﻌدّل ﺗنﻔسنا ،ال ّ
نجﻠس في وضع الﺘﺄ ّمـﻞ ونـُﺮ ّكز ﻋﻠى
والزفيﺮ ،ث ّﻢ
ُ
ﺗشي حقﻞ اإلكسيﺮ ،وﻳﺘواص ُﻞ هذا الﺘﻤﺮﻳن من حوالي ُرﺑع ساﻋ ٍة إلى نﺼف ساﻋةٍ،
ث ّﻢ نﺘﺨيّـ ُﻞ ّ
أن ﺗشي حقﻞ اإلكسيﺮ ﻳﺮﺗﻔ ُع وﻳد ُﺧ ُﻞ في ساﻋدنا ،ﻋندها نـ ُ ُ
ﺑالﺮﻳشة
ﻤسك ّ
الﺮﻳشة ؛ وﻋندما ﻳﺼ ُﻞ الﺘشي لﺮأس
ونﻐﻤسُﻬا في الﺤبﺮ ث ّﻢ نقودُ الﺘشي إلى طﺮف ّ
جﺮد إﻳﺼال الﺘشي إلى
الﺮﻳشة ،نبدأ ﺑالﻜﺘاﺑة ".أليس هذا ﺧداﻋـًا ودَ َجالً ؟ إذن ُم ّ
ّ
موضع مّا ،ﻳُﻤﺜـﻞ نو ً
ﻋا من الﺘشيﻜونق ؟ إذن ،ﺑﻬذﻩ الﻜيﻔيّة ،سنقوم ﺑﺘﻤﺮﻳن الجﻠوس
ﺑالﻌﺼي ونقود الﺘشي إلى طﺮف
والﺘﺮكيز لبﻌض الوﻗت ﻗبﻞ الﻐداء ،ث ّﻢ نـ ُﻤسك
ّ
الﻌﺼي لنﺄك َﻞ ،وﻳﻜون ذلك هو ﺗشيﻜونق الﻐداء ،أليس كذلك ؟ ّ
إن ما نﺄكﻠﻪ سيﻜون
ّ
ّ
ّ
ّ
إذن كﻠـّﻪ طاﻗة  -أنا أﻋﻄي هذا الﻤﺜال فقط ﻷوضح لﻜﻢ الﻤسﺄلة .أﻗول لﻜﻢ أن كﻞ هذا
هو ﺑبساط ٍة إهانة لﻠﺘشيﻜونق وحط من ﻗيﻤﺘﻪ ،وهو نظﺮة سﻄﺤيّة لﻠﻐاﻳة لﻠﺘشيﻜونق
؛ ال أﺑدًا ،ال ﻳجبُ فﻬﻢ اﻷمور ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة.
أمّا ﺑﺨالف ذلكّ ،
اﻋﺘبارﻩُ مدرسة ﺗشيﻜونق
فإن ﺗشيﻜونق فنون القﺘال ﻳُﻤﻜن ﺗﻤا ًما
ُ
وﺗوار ٍ
ث لﻤدّة آالف السّنين ،وهو ﻳﺤﺘوي
ﻗائﻤة ﺑذاﺗﻬا .لﻤاذا ؟ ﻷنﻪ ﺷﻬدَ ﻋﻤﻠيّة نقﻞ
ُ
ﻋﻠى نظﺮﻳّ ٍة كامﻠ ٍة في الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،ومجﻤوﻋة كامﻠة ً من طﺮق الﺘﻌﻬّد
اﻋﺘبارﻩُ نظا ًما ﻗائ ًﻤا ﺑذاﺗﻪ .ورغﻢ ذلك ّ
فإن ﺗشيﻜونق فنون
والﻤﻤارسة ،لذلك ﻳُﻤﻜن
ُ
الباطني .ﺑالﻔﻌﻞّ ،
إن الﺘشيﻜونق
القﺘال ﻳبقى في أدنى مسﺘوى ضﻤن طﺮﻗنا في الﺘﻌﻬّد
ّ
ﺼيﺼًا لﻠ ّ
ﺼﻠب هو نوع من ﻗِﻄع من مادّ ٍة -طاﻗةٍ ،مادّ ٍة ُمﻌَدّ ٍة ﺧ ّ
ال ّ
ﻀﺮﺑات .أذكﺮ لﻜﻢ
مﺜاالً :هناك ﺗﻠﻤيذ من ﺑيﻜين ،إثﺮ ﺧﺮوجﻪ من الدّورة الﺘﻜوﻳنيّة في الﻔالون دافا ،لﻢ
ﻳ ُﻜن ﻳسﺘﻄي ُع أن ﻳﻀﻐط ﺑيدﻳﻪ ﻋﻠى اﻷﺷياء .ﻋند ذهاﺑﻪ إلى الﻤﺘجﺮ ليشﺘﺮي ﻋﺮﺑة
ُجﺮ َب الﻌﺮﺑة ﺑيدﻩ ليﺮى ما إذا كانت مﺘينة ً ،ولﻜن ﺑﻀﻐﻄ ٍة واحد ٍة
أطﻔال ،أراد أن ﻳ ّ
من ﻳدﻩ "ﺑان" ! ﺗﻔ ّﻜﻜت الﻌﺮﺑة ،وﻗد وجد هذا غﺮﻳبًا جدّا .وفي منزلﻪ ،ﻋندما كان
ﻳنﻜسﺮ الﻤقﻌدُ.
ﻳجﻠس ﻋﻠى مقﻌدٍ ،لﻢ ﻳ ُﻜن ﻳسﺘﻄي ُع أن ﻳﺘـّﻜئ ﺑيدﻳﻪ ﻋﻠيﻪ وإالّ "ﺑان" !
ُ
ُ
ُ
ﻗﻠت لﻪُ ّ
ﻳﺤدث لﻪ ذلك .فﻠﻢ أفسّﺮ لﻪ ﺧشية إثارة روح الﺘﻌﻠـّق فيﻪُ .
أن
وﻗد سﺄلني ِل َﻢ
الﻄبيﻌي ،وأالّ ﻳنش ِﻐ َﻞ
ﺗسيﺮ مسارها
ﻳﺘﺮكَ اﻷﺷياء
ك ّﻞ ذلك
ُ
طبيﻌي ،وأنﻪ ﻋﻠيﻪ أن ُ
ّ
ّ
ﺑﻬاّ ،
وأن ك ّﻞ ذلك كان ﺷيئـًا جيّدًا .ﻋندما نﻜون ماهﺮﻳن في اسﺘﻌﻤال هذا القونق،

ّ
فإن ال َﺤ َج َﺮ ﻳﺘﻔﺘـ ّ ُ
ت في ﻳ ِد من ﻳﻀﻐط ﻋﻠيﻪ .أليس هذا هو الﺘشيﻜونق ال ّ
ﺼﻠبُ ؟ ولﻜن
ُهو ،لﻢ ﻳُﻤارس أﺑدًا الﺘشيﻜونق ال ّ
الباطني ،هذﻩ القونقننق من
ﺼﻠب .في طﺮق الﺘﻌﻬّد
ّ
الﻤﻔﺮوض أن ﺗظ َﻬ َﺮ ﺑﺼﻔ ٍة ﻋا ّمةٍ ،ولﻜن ﺑﻤا أنﻪ ﻳﺼﻌُبُ ﻋﻠى اإلنسان الﺤﻔاظ ﻋﻠى
طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة ،فﻔي غالب اﻷحيان ال نﺘﺮكﻜﻢ ﺗسﺘﺨدمون هذﻩ القونقننق حﺘـّى
وإن ظﻬﺮت .و ُﺧﺼوصًا في مﺮحﻠة ال ّ
شيولين في ُمسﺘواها اﻷدنى ،سين سينغ
اإلنسان ليس ُمﺮﺗﻔﻌًا ﺑﻌدُ ،والقونقننق الﺘي ﺗظ َﻬ ُﺮ في الﻤسﺘوى اﻷدنى ال نجﻌﻠﻬا
ﺗﺼﺮفﻪ .وﺑﻄول الﻤدّة ،وفي نﻔس الوﻗت الذي سﺘﺮفﻌون فيﻪ مسﺘواكﻢ ،هذﻩ
ﺗﺤت
ّ
اﻷﺷياء لن ﺗﻌود صالﺤة ً ،ولن ﻳﻜون هنا داع ٍ لظﻬورها.
كيف ﺗﺘ ّﻢ مﻤارسة ﺗشيﻜونق فنون القﺘال ﺑال ّ
ﻀبط ؟ مﻤارسة ﺗشيﻜونق فنون القﺘال
ﺗـُﺮ ّكز اهﺘﻤامﻬا ﻋﻠى نقﻞ الﺘشي .ومع ذلك ،في اﻷوّ ل ،هذا الﺘشي ليس سﻬﻞ النـقﻞ،
جﺮد أنك ﺗـُﺮﻳد نقﻠﻪُ إلى موضع ٍ ،ﻳنﺘق ُﻞ إليﻪ في الﺤال ،ليس كذلك .إذن ما
وال ﺑ ُﻤ ّ
ﻤﺮن اﻷﻳدي وجوانب الجسد ،اﻷﻗدام ،السّيقان ،اﻷذرع
الﻌﻤ ُﻞ ؟ ﻳجبُ أن نـ ُ ّ
أي ﺗﻤﺮﻳن ؟ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻀﺮبُ
والسّواﻋدّ ،
الﺮأس ،كﻠـّﻬا ﻳجبُ أن ﺗﺨﻀ َع لﻠﺘﻤﺮﻳنّ .
ُنف .ﺗﺨيّـﻠوا
ﺑيدﻳﻪ وأ ُكﻔـّـﻪ جذع ﺷجﺮ ٍة ،البﻌض اآلﺧﺮ ﻳﻀﺮﺑون البالط ﺑﺄﻳدﻳﻬﻢ ﺑﻌ ٍ
ﺗنزف اليدُ إن كان ال ّ
ﻀﺮبُ ﻗوﻳّا ﺑﻌض ال ّ
شيء.
مقدار اﻷلﻢ في الﻌظام ،كﻤا ﻳُﻤﻜ ُن أن
َ
ولﻜن ال نﺘو ّ
صـ ُﻞ ﺑﻌدُ إلى نقﻞ الﺘشي إلى هنالك .ما الﻌﻤ ُﻞ ؟ نبدأ في القيام ﺑﺤﺮكات
ﺗﺼيﺮ الذراﻋان واليدان
دائﺮﻳّة ﺑالذراﻋين ﺑﻄﺮﻳق ٍة ﺗجﻌ ُﻞ الدّ َم ﻳﺘج ّﻤ ُع فيﻬﻤا ،وهﻜذا
ُ
ُمنﺘﻔﺨﺘين .ﺑﻔﻀﻞ هذا االنﺘﻔاخ ،ﻋندما نﻀﺮبُ ﺑﻌد ذلك اﻷﻳدي ﻋﻠى الﺤجﺮ ،ﺗﻜون
كﺜيﺮا.
ﺗﺼيﺮ الﻌﻤﻠيّة غيﺮ ُمؤلﻤة
الﻌظام مﺤﻤيّة وال ﺗﺮﺗﻄ ُﻢ مباﺷﺮة ﺑالﺤجﺮ ،لذلك
ً
ُ
نﺘﻠقى دروس الﻤﻌﻠـّﻢ ومع ّ
ّ
ولﻜن
الزمن نﻌﺮفُ كيﻔيّة نقﻞ الﺘشي.
وطوال الﻤﻤارسة،
ّ
مﻌﺮفة نقﻞ الﺘشي ِلوحدها ال ﺗﻜﻔي أﻳ ً
ﻀا ،ﻷنﻪ ساﻋة الﻤﻌارك الﺤقيقيّة ،ال
ﻳنﺘظﺮونكَ  .طبﻌًا ،ﻋندما نﻌﺮفُ نقﻞ الﺘشي ،نﻜون ﻗادرﻳن ﺑﻔﻀﻞ ذلك ﻋﻠى ال ّ
ﺼﻤود
ﺗﺤت وﻗع ال ّ
ﺤس اﻷل َﻢ حﺘـّى ﺗﺤت ضﺮﺑات هﺮاو ٍة ضﺨﻤةٍ ،ﻷننا
ﻀﺮﺑات ،رﺑّﻤا ال نـ ُ ّ
نسﺘﻄيـ ُع أن ننﺘﻔ َخ ﺑنقﻞ الﺘشي .مع ذلك ،الﺘشي هو ال ّ
شيء االكﺜﺮ ﺑساطة ً وﺑدائيّة ً
في الﻔﺘﺮة اﻷولى ،ومع مﻤارسﺘﻪ ﺑاسﺘﻤﺮار ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺘﺤوّ ل هذا الﺘشي إلى مادّة
ﻳﺼيﺮ مادّة طاﻗيّة ُ
طاﻗيّة ُ
ﻋﻠيا ،ﻳُﻜوّ ُن ﺗدرﻳجيّا ﻗﻄﻌة ً من الﻄاﻗة كﺜيﻔة ً
ﻋﻠيا .وﻋندما
ُ
جدّا .ﻗﻄﻌة الﻄاﻗة هذﻩ ﺗﺘﻤﺘـ ّ ُع ﺑﺤيا ٍة وﺑﻌقﻞ ،فﻬي إذن أﻳ ً
ﻀا ﻗﻄﻌة ﻗونقننق ،إنﻪ
ﺼيﺼًا لﻠ ّ
ّ
ﺑالﻔﻌﻞ نو ٌ
ولﻜن هذا القونقننق ُمﻌدّ ﺧ ّ
ﻀﺮب و ِل ُﻤواجﻬة
ع من القونقننق.
ﻌﻤ َﻞ لﻠ ُﻤداواة .وﺑﻤا ّ
ال ّ
أن هذﻩ الﻤادّة الﻄاﻗيّة
ﻀﺮب ،وهو ال ﻳُﻌﻄي فاﻋﻠيّة ً إن اسﺘـ ُ ِ
ﺗﻤﺮ ﻋبﺮ ﻋالﻤنا هذاّ ،
فإن زمنﻬا أسﺮع من زمننا.
آﺧﺮ وال ّ
الﻌُـﻠيا ﺗوجد في ﻋالﻢ َ
ﻋندما ﺗـُﺮﻳدون ال ّ
ُ
ﻳﻜون
ﻀﺮب ،لسﺘﻢ في حاج ٍة لنقﻞ الﺘشي وال لﻠﺘﻔﻜيﺮ في ذلك ،ﺑﻞ
واسﺘقﺮ هناك .ﻋندما ﻳُو ّجﻬون إليﻜﻢ ضﺮﺑا ٍ
ت وﺗﺘﺼدّوْ ن لﻬا ،ﻳﻜون
القونق ﻗد ساﺑق
ّ
ﻀا .مﻬﻤا ﺗ ُﻜ ْن سُﺮﻋة ال ّ
القونق موجودًا أﻳ ً
ﻀﺮﺑات الﺘي ﺗـُوجّﻬونﻬا ،ﻳسْبق ُﻜﻢ دائ ًﻤا،
ﻷن مﻔﻬوم ّ
ّ
الزمن ليس نﻔسﻪ في الﻌال َﻤيْن .ﺑواسﻄة مﻤارسة ﺗشيﻜونق فنون القﺘال،
نﺼ َﻞ إلى ِحذق فنـّيا ٍ
ت مﺜﻞ "الﻜفّ ال ُﻤﺘﺼﻠـّبة الﺤدﻳدﻳّة"" ،كفّ الزنجﻔﺮ"،
ﻳُﻤﻜن أن ِ

"سيقان فاجﺮا" و"أﻗدام اﻷرهات" ،ك ّﻞ هذﻩ مﻬارات ناس ﻋادﻳّين ،ﺑإمﻜان إنسان
ﻋادي أن ﻳﺼ َﻞ إليﻬا ﻋبﺮ الﺘﻤارﻳن.
ّ
ُ
الباطني هو ّ
أن ﺗشيﻜونق فنون
وطﺮق الﺘﻌﻬّد
أﺑﺮز فارق ﺑين ﺗشيﻜونق فنون القﺘال
ُ
ّ
ﻳﺘﺤﺮ ُك الﺘشي ﺗﺤت الجﻠد .ﺑﻤا ّ
أن الﻤﻤارسة
القﺘال ﻳﺘﻄﻠـّبُ مﻤارسة ﺑالﺤﺮكات ،لذلك
ّ
ﺗـﺘ ّﻢ ﻋبﺮ حﺮكات ،النسﺘﻄيـ ُع أن ند ُﺧ َﻞ في حالة ﺗﺄمّﻞ ،إذن ال ﻳدﺧ ُﻞ الﺘشي منﻄقة
حقﻞ اإلكسيﺮ ،ﺑﻞ ﻳﺘنقـّـ ُﻞ ﺗﺤت الجﻠد وﻳد ُﺧ ُﻞ في الﻌﻀالت ،إذن ال نسﺘﻄيـع ﺗﻌﻬّد
الجسد وال الﺤُﺼول ﻋبﺮ ال ّ
شيولين ﻋﻠى ﻗدُرات ذات مسﺘوى ﻋال .ﺑينﻤا طﺮﻗنا في
الباطني ﺗسﺘوجبُ مﻤارسة ً في حالة الﺘﺄ ّمـﻞ .ﻋﻤو ًما ،الﻄﺮق من هذا النوع
الﺘﻌﻬّد
ّ
ﺗـُﻌﻠـّﻢ كيﻔيّة إدﺧال الﺘشي إلى الدّانﺘيان في أسﻔﻞ البﻄن ،وﺗـدﻋو إلى الﻤﻤارسة في
حالة الﺘﺄ ّمـﻞ وﺗﺤوﻳﻞ الجسد ،ﺑإمﻜانﻬا أن ﺗﺘﻌﻬّد الجسد وﺗـُﻤ ّﻜ َن من االرﺗقاء إلى
مسﺘوﻳات أﻋﻠى ﻋبﺮ ال ّ
شيولين.
رﺑّﻤا سﻤﻌﺘﻢ ما ﻳُقا ُل ﻋن هذﻩ الﻤقدُرة أو ﺗﻠكَ  ،هذا هو الﻤذكور في رواﻳات مﺜﻞ
الذهبي"" ،الدّرع الﺤدﻳدﻳّة"" ،ثقبُ ﺷجﺮ الﺤوْ رﻋﻠى ﺑُﻌد مائة
"درع الجﺮس
ّ
ّ
طائﺮا
ﻳﺨص "مقدُرة الجسﻢ الﺨﻔيف" ،البﻌض ﻳُﻤﻜن أن ﻳذهب وﻳجي َء
ﻗدم" .فيﻤا
ً
في الﻬواء ،البﻌض اآلﺧﺮ ﻳسﺘﻄيـ ُع حﺘـّى أن ﻳﺘوارى في ﻋوالﻢ أﺧﺮى .هﻞ ﻳُو َجدُ هذا
النوع من الﻤقدُرة ؟ نﻌﻢ ،هذا أكيد ،ولﻜنﻪ ال ﻳُوجد ﻋند الناس الﻌادﻳّين .أولئك الذﻳن
أصبﺤوا ﺑﻔﻀﻞ الﻤﻤارسة ﻳﺘﻤﺘـّﻌون حقـ ّا ﺑﻬذا النوع من الﻤقدُرة القوﻳّة ﻋﻠيﻬﻢ أالّ
ُ
وﺗﺘجاوز كﻠـّيًا مسﺘوى
ونظﺮا ﻷنﻬا ال ﺗﺄﺗي فقط من مﻤارسة فنون القﺘال
ﻳُظﻬﺮوها.
ً
الناس الﻌادﻳّين ،فﻬذا ال ّ
ﺑاطني
شﺨص ﻳجبُ إذن أن ﻳﺘﻌﻬّد وفق إلزامات طﺮﻳقة ﺗﻌ ّﻬ ٍد
ّ
؛ ﻳجبُ أن ﻳُولي ﻋناﻳة ً لﻄبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة وﻳﺮف َع من طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة ،ﻳجبُ أن
ْ
ﺼـﻞ ﻋﻠى ﺗﻠك الﻤقدُرة ﺑواسﻄة ال ّ
ﻳز َهدَ في ك ّﻞ مﺼﻠﺤ ٍة مادّﻳّةٍ .حﺘـّى وإن ﺗﺤ ّ
شيولين،
ال ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳسﺘﻌﻤﻠﻬا كﻤا ﻳشا ُء ﺑين الناس الﻌادﻳّين ،هذا مسﻤو ٌ
ح لﻪ ﺑﻪ فقط
الﺮواﻳات ّ
أن أﺷﺨاصًا ذوي ﻗدُرات
ﻋندما ﻳﻜون ﺑﻤﻌزل ﻋن ك ّﻞ اﻷنظار .لقد ﻗﺮأﺗﻢ في ّ
ب ﻳقﺘـﻠون وﻳُﺼارﻋون من أجﻞ "دجيان ﺗو"Jian Tu ،
ﺧارﻗ ٍة وسﺤﺮ ﻋجي ٍ
(رسوم لﺘقـنيات السّيف) ،من أجﻞ االسﺘﺤواذ ﻋﻠى ُكـنوز أو من أجﻞ امﺮأة .ف ّﻜﺮوا،
ُ
ﺷﺨصٌ ﻳﺘﻤﺘع حقـّا ﺑﻬذا النوع من القدُرات ،ألﻢ ﻳﺘﺤ ّ
ﺼـﻞ ﻋﻠيﻬا ﻋن طﺮﻳق الﺘﻌﻬّد
الباطني ؟ إنﻪ ﺑﻔﻀﻞ السين سينغ ﻗد ﺗﻤ ّﻜن من الﺤﺼول ﻋﻠى هذﻩ الﻤقدُرة ﺑواسﻄة
ّ
ال ّ
ب ورغبةٍ ،فﻜيف سيقـﺘ ُﻞ الناس ؟
شيولين ،فﻬو إذن ﺑﻄبﻌﻪ زاهدٌ في ك ّﻞ جاﻩٍ ،وكس ٍ
الﺮغبة ال ُﻤﻠﺤّة في الﺜﺮوة ؟هذا ﻳسﺘﺤي ُﻞ ﻋﻠى اإلطالق،
كيف ﻳُﻤﻜن أن ﺗﻜون لدﻳﻪ ﺗﻠك ّ
ُ
ليس ذلك سوى ُمﻐاال ٍة أدﺑيّ ٍة فنـيّةٍ .ﻳبﺤث الناس دائ ًﻤا ﻋن اﻷﺷياء ال ُﻤﺜيﺮة وﻳﻔﻌﻠون
اﻷمﺮ ،و ُهﻢ ﻳبذلون
ك ّﻞ ما في وُ سﻌﻬﻢ إلﺷباع هذﻩ الﺤاجة .وﻗد أدرك الﻜـُﺘـّابُ هذا
َ
جﻬودهﻢ إلﺷباع حاجة الناس لإلثارة ونيْـﻞ إﻋجاﺑﻬﻢ .و ُكﻠـّﻤا ﺗﻤادَوْ ا في كﺘاﺑة أﺷياء
جذاﺑة ،كﻠـّﻤا أحببﺘﻢ أن ﺗقﺮؤوا لﻬﻢ ،ولﻜن ليس ذلك سوى ُمبالﻐ ٍة فنـية ٍٍّ .أولئك
ّ
اﻷﺧص ،ال
ﻳﺘﺼﺮفون هﻜذا ،وﻋﻠى
الذﻳن هﻢ فﻌالً مُزوّ دون ﺑﻬذﻩ القدرة الﻌُﻠوﻳّة ال
ّ
ﻳُﻤﻜنﻬﻢ اسﺘﻌﺮا ُ
ضﻬا أمام الﻌامّة.

حبّ الظﻬور
ﺑﻤا ّ
أن ﺗالميذنا ﻳﺘﻌﻬّدون وﻳُﻤارسون وسط الناس الﻌادﻳّين ،فإنﻬﻢ ال ﻳﺘو ّ
صـﻠون إلى
ُمﻔارﻗة الﻜﺜيﺮ من الﺘﻌﻠـّقات ،والﻜﺜيﺮ من هذﻩ الﺘﻌﻠـّقات أصبﺤت طبـيﻌيّة ً فيﻬﻢ ،ولﻢ
الﺮغبة في حُبّ الظﻬور ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘجﻠـّى في ك ّﻞ
ﻳﻌُودوا ﻳسﺘﻄيﻌون الﺘـﻔﻄن إليﻬاّ .
الﻤواﻗف ،ﺗﺘجﻠـّى حﺘـّى في القيام ﺑﺄفﻌال حسنةٍ .ﻋندما ﻳﺤﺼ ُﻞ الﻤﺮء ،في الﺤياة
اليوميّة ،ﻋﻠى امﺘياز صﻐيﺮ ﻳﻬ ّﻢ مﺮكزﻩ أو مﺼالﺤﻪ ،فﻬو ﻳـ ُ ُ
ﻌﻠن ذلك وﻳﻤأل ﺑﻪ أسﻤاع
الجﻤيـع ":أنا ﺑارع ،أنا مﻤﺘاز ".ﻳﺤدُث اﻷمﺮ أﻳ ً
ﻀا ﻋندنا ؛ البﻌض ﻳقومون
ﻳﺮوْ َن ﺑوُ ضوح أكﺜﺮ ﻋبﺮالﺘيانﻤو ،أو ّ
َ
أن
ﺑالﻤﻤارسة
أحسن ﻗﻠيال ًمن اآلﺧﺮﻳن ،أو َ
حﺮكاﺗـِﻬـِﻢ أرﺷقُ ،لذا ُهﻢ ﻳُﺮﻳدون أن ﻳﻠ ِﻔﺘوا اﻷنظار.
ُ
سﻤﻌت ال ُﻤﻌﻠـّﻢ "لي" ﻳقو ُل كذا أو كذا ".فيﺘﺤﻠـ ّ ُ
ق حولﻪ
أحدهﻢ ﻳدّﻋي" :لقد
ت ُمسﺘﻌﻤالً فﻬﻤﻪُ
وﻳشﺮ ُ
ّ
ع في الﺤدﻳث ،فيـُشيـ ُع حﻜاﻳا ٍ
الﺨاص
اآلﺧﺮون ليسﺘﻤﻌوا،
َ
ﻀا حُبّ الظﻬور .هناك أﻳ ً
و ُمﻀيﻔـًا إليﻬا ﺑﻌض الجُزئيّات .ما ُهو مقﺼدُﻩُ ؟ أﻳ ً
ناس
ﻀا ٌ
ّ
وكﺄن أﺧبارهﻢ
آلﺧﺮ وﻳﺘﺤدّثون ﺑﻠذ ٍة ﺑالﻐةٍ،
ﻳُﺮوّ جون إﺷاﻋاتٍ ،ﻳنقﻠونﻬا من ﺷﺨص
َ
كبيﺮا ،ال أحدَ ﻳُﻀاهيﻬﻢ في الﻤﻌﺮفة وال أحدَ ﻳﻔﻬ ُﻢ
موثوﻗة .مﻬﻤا ﻳ ُﻜن ﻋدد ﺗالميذنا
ً
ورﺑّﻤا ليسوا واﻋين ﺑﻬا .في ﻋقﻠﻬﻢ
أفﻀ َﻞ منﻬﻢ ،هذﻩ ّ
الﺮوح أصبﺤت طبيﻌيّة ً فيﻬﻢُ ،
الﺮغبة في حُبّ الظﻬور ،وإالِّ ،ل َﻢ ﺗﺮوﻳـج هذﻩ ال ّ
شائﻌات ؟ هناك
الباطن ﺗوجدُ هذﻩ ّ
ﻀا أﺷﺨاصٌ ﻳُشيﻌون أﻗاوﻳ َﻞ ﺑ ّ
أﻳ ً
ﺄن ال ُﻤﻌﻠـّﻢ سيﻌود إلى الجبﻞ في هذﻩ الﻔﺘﺮة أوﺗﻠك.
ﻀا أﺷﺨاصٌ ﻳقولون ّ
ت من الجبﻞ ،فﻠﻤاذا سﺄﻋودُ إليﻪ ؟ هناك أﻳ ً
أن ال ُﻤﻌﻠـّﻢ
أنا لﻢ آ ِ
آلﺧـﺮ .لﻤاذا
أسﺮ ﻷحدهﻢ ﺑشيءٍ في اليوم الﻔارط ،أو أﻋﻄى دُروسًا ُﺧﺼوصيّة ً
ّ
َ
ب ،ولﻜن ما نﺘبيّنـُﻪ من ﺧاللﻬا ُهو روح
أي أثﺮ طيّ ٍ
ﺗﺮوﻳـج هذﻩ اﻷﺷياء ؟ ليس لﻬا ّ
ﺗﻌﻠـّقﻬﻢ ،حُبّ الظﻬور.
أناس ﻳﻄﻠبون منـّي ﺗوﻗيﻌي ،ما هي دوافﻌﻬﻢ ؟ هذﻩ أﻳ ً
هناك أﻳ ً
ﻀا ﻋادة من
ﻀا
ٌ
ﻋادات الناس الﻌادﻳّين ،ﻳُﺮﻳدون الﺘوﻗيـع ِليﺤﺘﻔظوا ﺑﻪ كﺘذكار .إن ُكنﺘﻢ ال ﺗﺘﻌﻬّدون،
حﺮف هو ﻋﻠى
حﺘـّى وإن أﻋﻄيﺘﻜﻢ ﺗوﻗيﻌي ،فﻬذا ال ﻳُجدي ﺷيئ ًا .في كﺘاﺑي ،ك ّﻞ
ٍ
صُورﺗي وﻋﻠى صورة الﻔالون ،ك ّﻞ جُﻤﻠ ٍة نﻄقﺘـﻬا أنا ،فﻠﻤاذا ﺗﻄﻠبون إذن ﺗوﻗيﻌي ؟
البﻌض ﻳُﻔ ّﻜﺮون" :ﺑواسﻄة الﺘوﻗيـع ،ﺑﺮكات ال ُﻤﻌﻠـّﻢ سوف ﺗﺤﻤيني ".هﻢ ال ﻳزالون
أي أهﻤّية لﻠبﺮكات .ﻳﻜﻔي ّ
أن هذا الﻜﺘاب
ﻳﺘﺤدّثون ﻋن البﺮكات ،ولﻜن نﺤ ُن ال نولي ّ
ذو ﻗيﻤ ٍة ال ﺗـُقدّ ُر .ﻋ ّﻢ ﺗبﺤﺜون ﺑﻌد ذلك ؟ ك ّﻞ هذا ﻳدُ ّل ﻋﻠى ُروح الﺘﻌﻠـّق فيﻬﻢ .هناك
أﻳ ً
وﺗﺼﺮفﻬﻢ ،فيبدؤون في
ﻀا أﺷﺨاصٌ ﻳُالحظون كيﻔيّة حدﻳث الﺘالميذ ال ُﻤﺤيﻄين ﺑي
ّ
ﺗقﻠيدهﻢ دون مﻌﺮفة ما إذا كان ذلك حسنـًا أم سيّئـًا .في الﺤقيقة ،ال ﻳﻬ ّﻢ من ﻳ ُﻜون
ال ّ
ﺗﺼﺮفﻪ ،ليس هناك سوى ﺷﺮع أوحد ،وليس هناك
شﺨصُ من ﺑيننا وكيف ﻳﻜون
ّ
الﺘﺼﺮف وفق هذا ال ّ
الﺤقيقي .اﻷﺷﺨاص
شﺮع اﻷكبﺮ ،هو وحدﻩُُّ الﻤقياس
سوى
ّ
ّ

الذﻳن ﻳُﺤيﻄون ﺑي لﻢ ﻳﺘﻠقـّوْ ا أﺑدًا دُروسًا ُﺧﺼوصيّة ً ،إنﻬﻢ مﺜﻠﻜﻢ ﺗﻤا ًما ،فقط هﻢ
كﺜيﺮا،
ﺗﺘﺮكوا مجاالً لﻬذﻩ الﺘﻌﻠـّقات.
ً
ﻳنﺘ ُﻤون لﻬيئة أﻋوان لجنة اﻷﺑﺤاث ،ال ﻳجب أن ُ
حالﻤا ﻳظ َﻬ ُﺮ هذﻩ الﺘﻌﻠـّق ،أنﺘﻢ ﺗـُﻠﺤقون ال ّ
ﻀﺮر ،وﺑدون أن ﺗشﻌُﺮوا ،ﺑدافا .ﺗﺨﺘﻠقون
ت ُمﺜيﺮة ،ﻳُﻤﻜن حﺘـّى أن ﺗـُولـّد ﺧالفا ٍ
إﺷاﻋا ٍ
ﺜيﺮ ﺗﻌﻠـّقات الﺘالميذ ،فيﻬﺮﻋون
ت وﺗـ ُ َ
ﺗنجﺮ ك ّﻞ هذﻩ الﺘـّبِﻌات ﻋن ال ُﻤشﻜﻞ ذاﺗﻪ ؟
أكﺜﺮ ...الخ ،أال
ّ
نﺤو الﻤﻌﻠـّﻢ ِليسﺘوضﺤوا َ
ُﻤﻜن أن ﻳُﻔﻀي أﻳ ً
إال َم ﻳ ُ
ﺑدأت أن ُ
ُ
ش ُﺮ الﻄﺮﻳقة منذ سنﺘين،
ﻀا حُبّ الظﻬور هذا ؟ لقد
رﺑّﻤا ضﻤن ﺗالميذ الﻔالون دافا القدماء ،هناك البﻌض ﻗد ﻗارب ﺑُﻠوغ مﺮحﻠة إطالق
اآلﺧﺮ ﻳ ُ
ُوﺷك أن ﻳد ُﺧ َﻞ مﺮحﻠة اليقظة الﺘدرﻳجيّة (دجيان
القونق ؛ البﻌض
ُ
وو ،)jianwu ،سيد ُﺧﻞ ﺑﺼﻔة فجئيّة في اليقظة الﺘدرﻳجيّة .لﻤاذا لﻢ ﺗظﻬﺮ ﻗدرات
مسﺘوى ﺑذلك الﻌﻠوّ ﺑينﻤا أنﺘﻢ
القونق هذﻩ من ﻗب ُﻞ ؟ لو أنني دفﻌـﺘﻜﻢ منذ البداﻳة إلى
ً
لﻢ ﺗنزﻋوا ﺑﻌدُ ﺗﻌﻠـّقات الناس الﻌادﻳّين ،فﻠن ﻳسﺘقيﻢ اﻷمﺮ .طبﻌًا ،طبيﻌﺘﻜﻢ
اﻷﺧالﻗيّة ﻗد ﺑﻠﻐت ﻋﻠوّ ا ﺷاهقـًا ،ولﻜنﻜﻢ لﻢ ﺗنزﻋوا ﺑﻌدُ الﻜﺜيﺮ من الﺘﻌﻠـّقات ،لﻬذا
السّبب ال نسﻤ ُح لﻜﻢ ﺑامﺘالك ﻗدرات القونق هذﻩ .ﻋندما سﺘﺘجاوزون هذﻩ الﻤﺮحﻠة
وﺗجدون أنﻔسﻜﻢ في حالة اسﺘقﺮار ،سنﺮسﻠﻜﻢ في الﺤين إلى حالة اليقظة الﺘدرﻳجيّة.
سﺘوى ﻋال
في حالة اليقظة الﺘدرﻳجيّة هذﻩ ،سﺘﻜون ﻋينﻜﻢ الﺜالﺜة مﻔﺘوحة ﻋﻠى ُم
ً
والﻜﺜيﺮ من ﻗدرات القونق سﺘظ َﻬ ُﺮ .ﺑالﻔﻌﻞ ،أﻗو ُل لﻜﻢ أنﻪ ،ﻋندما ﻳﺘﻌﻠـ ّ ُ
اﻷمﺮ
ق
جدّا
ُ
ُ
الﻜﺜيﺮ من ﻗدرات القونق ﺗظ َﻬ ُﺮ منذ البداﻳة ؛ سﺘﻜونون ﻗد ﺑﻠﻐﺘﻢ
حقيقي،
ﺑشيولين
ُ
ّ
كﺜيﺮا إلى درجة ّ
أن ﻗدرات القونق لدﻳﻜﻢ سﺘﻜو ُن ﻋدﻳدة ً جدّا .في
سﺘوى ﻋال
ُم
ً
ً
الﻜﺜيﺮ من ﺑيننا سيدﺧﻠون رﺑّﻤا في هذﻩ الﺤالة .هناك أﻳ ً
ﻀا
ال ُﻤسﺘقبﻞ القﺮﻳب،
ُ
أﺷﺨاصٌ لن ﻳﺘو ّ
سﺘوى ﻋال في ﺗﻌﻬّدهﻢ و ُمﻤارسﺘﻬﻢ ،ما ﻳﺤﻤﻠونﻪ
صﻠوا إلى ﺑُﻠوغ ُم
ً
سيﺘﻠقى البﻌضُ منﻬﻢ إطالق
في ذواﺗﻬﻢ وﻗدرﺗﻬﻢ ﻋﻠى الﺘﺤﻤّﻞ ُكﻠـّﻬا مﺤدودة ،لذلك
ّ
سﺘوى ُمﺘدنـّي
القونق واليقظة (كاي ﻗونق كاي وو )kaigong kaiwu،ﻋﻠى ُم
ً
جدّا ،وسﺘﻜو ُن ﻳقظة ً كامﻠة ً ،هذا ما سيﺤدُث ﺑالنسبة لﻠبﻌض.
ﻋندما أحدّثﻜﻢ ﻋن هذﻩ الﻤسﺄلة ،فِـﻠﻐاﻳة ﺗـنبيﻬﻜﻢ أنﻪ في حالة ظﻬور ﺷﺨص من هذا
اﻋﺘبارﻩُ ُمﺘيقظـًا ﻋظي ًﻤا .إنﻬا مسﺄلة ﻋﻠى غاﻳ ٍة من
النوع ،ال ﻳجبُ ﻋﻠى اإلطالق
ُ
الﺘﺼﺮف ِوفق هذا ال ّ
الجدّﻳة في ال ّ
الﺘﺼﺮف ال ّ
شيولين ،وحدﻩُ
ﺼﺤيح.
شﺮع اﻷكبﺮ هو
ّ
ّ
ال ﻳجب أن ﺗﺘـّبﻌوهﻢ وال ﺗسﺘﻤﻌوا إليﻬﻢ ﻷنﻜﻢ رأﻳﺘﻤو ُهﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌون ﺑقدرات القونق،
ﺗجﺮون لﺤﺘﻔﻬﻢ ،سيُولدُ
ﺑالقدرات اإللﻬيّة أو ﻷنﻬﻢ رأوْ ا ﺑﻌض اﻷﺷياء .إنﻜﻢ ﺑﻬذا
ُ
ﺧﻄﺮ فقدان ك ّﻞ ﺷيءٍ  ،ك ّﻞ ﺗﻠك اﻷﺷياء
فيﻬﻢ الﻔﺨﺮ والﻌُجبُ  ،وفي النﻬاﻳة ﻳﺘﻬدّدُهﻢ
ُ
ﺗﻠقى إطالق القونق ﻳُﻤﻜ ُن أﻳ ً
ﻀا أن ﻳسقط ،لو أن
وأﺧيﺮا سيسقﻄون .من
سﺘـُقﻔــَﻞُ،
ً
ّ
صدﻩ أﻳ ً
فﺨﻄﺮ السّقوط ﻳﺘﺮ ّ
ﻀا حﺘـّى وإن
ﺷﺨﺼًا ﺗنقﺼﻪ ﻗوّ ة السّيﻄﺮة ﻋﻠى النﻔس،
ُ
ﺑﻠغ اليقظة .حﺘـّى ﺑُوذا ﻳُﻤﻜن أن ﻳسقط َإن لﻢ ﻳُﺤسن الﺘﺤ ّﻜﻢ في نﻔسﻪ ،فﻀالً ﻋنﻜﻢ
أنﺘﻢُ :مﻤارسون وسط الناس الﻌادﻳّين ! ﺗبَﻌا ً لذلك ،مﻬﻤا ﺗ ُﻜن ﻗدرات القونق الﺘي
ظﻬﺮت كﺜيﺮة ً وجبّارة ً ،ومﻬﻤا ﺗ ُﻜن ﻗوّ ة ال ّ
شانﺘونق ﻋندكﻢ ،ﻳجبُ أن ﺗﻠزموا سيﻄﺮة ً
جيّدة ً ﻋﻠى أنﻔسﻜﻢ .في الﻔﺘﺮة القﺮﻳبة الﻤاضية ،هناك ﺷﺨصٌ من ﺑيننا اﺧﺘﻔى ﺗﻤا ًما

ﺘﺮوْ َن حﺘـّى ﺷانﺘونق أكﺜﺮ
وهو في مﻜانﻪ ،ث ّﻢ ﺑﻌد ﻗﻠيﻞ ظﻬﺮ من جدﻳ ٍد ؛ نﻌﻢَ ،و َ
س َ
ﻋ َجبًا .ماذا سﺘﻔﻌﻠون في ال ُﻤسﺘقبﻞ ؟ ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ ﺗالميذناُ ،مﺮﻳدﻳنا ،في ال ُﻤسﺘقبﻞ ،إن
َ
ظﻬﺮت هذﻩ الﺤالة ﻋندكﻢ أو ﻋند غيﺮكﻢ ،ال ﻳجبُ أن ﺗـﺘﻌﻠـّقوا ﺑﻬا وال أن ﺗﻀﻌوا هذا
ﺗﻀﻠـّون في الﺤال وﺗسقﻄون.
الشﺨص موضع اإلجالل .حالﻤا ﺗﺘﻐي ُّﺮ ﻗﻠوﺑﻜﻢ ،فﺄنﺘﻢ ِ
رﺑّﻤا ﺗﻜونون في درجة أرف َع من درجﺘﻬﻢ ،ولﻜن فقط ﻗدراﺗﻜﻢ اإللﻬيّة لﻢ ﺗظﻬَﺮْ ؛
ُولي اهﺘﻤا ًما فائقـًا
ورغﻢ ذلك ،في هذﻩ الناحية ،سﺘسقﻄون ؛ لذلك ال ُﻜـ ّﻞ ﻳجبُ أن ﻳ َ
ت هذﻩ النقﻄة ك ّﻞ هذﻩ اﻷهﻤّية ّ
لﻬذﻩ الﻤسﺄلة .لقد أﻋﺮْ ُ
ﻷن هذا النوع من الﺤاالت
سيظ َﻬ ُﺮ في القﺮﻳب الﻌاجﻞ ،وﻋند ظﻬورﻩ ،إن لﻢ ﺗﺘﻤ ّﻜـنوا من الﺘﺤ ّﻜﻢ في أنﻔسﻜﻢ لن
مﺨﺮجًا.
ﺗجدوا أﺑدًا
َ
ّ
إن مﻤارسًا ،حﺘـّى وإن ظﻬﺮ القونق لدﻳﻪ ،حﺘـّى وإن ﺑﻠغ إطالق القونق ،أو صار
ﻳﻌﺘبﺮ نﻔسﻪُ رائﻌًا ؛ ما ﺷاهدﻩُ ليس سوى مشﻬد
فﻌالً ُمﺘيقظــًا ،ال ﻳجبُ أﺑدًا أن
َ
شيولين ،فﻬذا ﻳﻌني ّ
الدّرجة الﺘي ﺑﻠﻐﻬا .ﻷنﻪُ ،إذا وصﻞ إلى ذلك الﻤسﺘوى ﻋبﺮ ال ّ
أن
درجة وﻋيﻪ ﻗد وصﻠت إلى ذلك الﻤسﺘوى ،وأن مقياس السين سينغ لدﻳﻪ ﻗد وصﻞ
إلى ذلك الﻤسﺘوى ،وﺑالﺘالي ّ
فإن حﻜﻤﺘﻪ ﻗد وصﻠت إلى ذلك الﻤسﺘوى أﻳ ً
ﻀا .لذلك
رﺑّﻤا ال ﻳُﺼدّ ُ
ق ﺑﺄﺷياء آﺗية من مسﺘوى أرفع .وﺗﺤدﻳدًا ﺑسبب هذا الﺘﻜذﻳب ،سوف
ﻳظن ّ
ّ
ﻳﻌﺘبﺮ ّ
أن ذلك هو ك ّﻞ ﺷيءٍ  .رغﻢ ذلك ،هو
أن ما رآﻩُ هو ﻋين الﺤقيقة ،وسوف
ُ
كﺜيﺮا ﻋن الﺤقيقةّ ،
ﻷن ُمسﺘواﻩُ لﻢ ﻳﺼ ْﻞ سوى إلى ذلك الﺤدّ.
ال ﻳزا ُل ﺑﻌيدًا ً
البﻌض سيﺘ ّﻢ إطالق القونق لدﻳﻬﻢ في ذلك الﻤسﺘوى ولن ﻳﺘجاوزوﻩُ ،ﻷنﻬﻢ لن
ﺗﻠقي إطالق
ﻳسﺘﻄيﻌوا االرﺗقاء أﻋﻠى في ﺗﻌﻬّدهﻢ ومﻤارسﺘﻬﻢ ،لذلك ال ﻳُﻤﻜنﻬﻢ سوى
ّ
القونق واليقظة في ذلك ال ُﻤسﺘوى .في ال ُﻤسﺘقبﻞ ،من ﺑين ﺗالميذنا الذﻳن سيُـﺘﻤّون
سيﺘﻠقى اليقظة في الﻄﺮق الدنيوﻳّة ال ّ
ﺼﻐﺮى ،البﻌض
ﺗﻌﻬّدهﻢ ومﻤارسﺘﻬﻢ ،البﻌض
ّ
سيﺘﻠقـ ّونﻬا ﻋﻠى مسﺘوﻳات ُمﺨﺘﻠﻔة ،والبﻌض سيﺘﻠقـ ّونﻬا ﺑﻌد الﺤُﺼول ﻋﻠى "جانق
ﻗوو" (ثﻤﺮة الﻜﻤال) .فقط أولئك الذﻳن ﻳبﻠﻐون اليقظة ﺑﻌد حُﺼولﻬﻢ ﻋﻠى ثﻤﺮة
ﻳﺮوْ ا ما ﻳﺤدث في مﺨﺘﻠف
الﻜﻤال هﻢ حقـّا ذوو الﻤسﺘوى اﻷرفع ،إنﻬﻢ ﻳسﺘﻄيﻌون أن َ
الدرجات وأن ﻳﺘجﻠـّوْ ا فيﻬا .حﺘـّى أولئك الذﻳن ﻳﺘﻠقـّوْ ن إطالق القونق واليقظة في
ﺼﻐﺮى ،ﻳسﺘﻄيﻌون أﻳ ً
الﻤسﺘوى اﻷدنى ،في مسﺘوى الﻄﺮق الدنيوﻳّة ال ّ
ﻀا ُرؤﻳة
ﺑﻌض الﻌوالﻢ وال ُﻤـﺘﺤققين ،وﻳسﺘﻄيﻌون الﺘواصُﻞ مﻌﻬﻢ .ولﻜن ال ﺗﻜونوا ُمﻌجبين
ﺑﺄنﻔسﻜﻢ في ذلك الﺤينّ ،
ﻷن إطالق القونق في طﺮﻳق دنيوﻳّة صﻐﺮى أو في ُمسﺘوى
ُم ّ
ﺘدن ال ﻳـُﺨوّ ل الﺤُﺼو َل ﻋﻠى ثﻤﺮة الﻜﻤال ،هذا أكيد .إذن ما الﻌﻤ ُﻞ ؟ ال ﻳسﺘﻄيﻌون
سوى البقاء في ذلك ال ُﻤسﺘوى ،ﺑينﻤا ﺗﻌﻬّدهﻢ ومﻤارسﺘﻬﻢ القادميْن نﺤو ال ُﻤسﺘوى
ُ
حيث أنﻜﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون ﺑُﻠوغ سوى ذلك
أمﺮا ِح ْﻜ ًﺮا ﻋﻠى ال ُﻤسﺘقبﻞ.
اﻷﻋﻠى ليسا إالّ ً
ال ُﻤسﺘوى ،ماذا ﺑوُ سﻌنا أن نﻔﻌﻞ لﻜﻢ سوى ﺗﻤﻜينﻜﻢ من إطالق القونق ؟ مﻬﻤا
ﺗﺜاﺑﺮون في ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ،لن ﺗسﺘﻄيﻌوا االرﺗقاء أكﺜﺮ نﺤو اﻷﻋﻠى ،إذن لﻢ
ﻳ ْبـقَ لﻜﻢ سوى الﺤﺼول ﻋﻠى القونق ﻷنﻜﻢ ﺑﻠﻐﺘﻢ نﻬاﻳة الﻤﻄاف في ﺗﻌﻬّدكﻢ
ومﻤارسﺘﻜﻢ ؛ سيﻜون هناك ناس كﺜيﺮون من هذا ال ّ
ﺼـنف .ومﻬﻤا ﻳﺤدُ ْث ،ﻳجبُ

ﺗﺼﺮفﺘﻢ وفق
ﺗﺼﺮفﻜﻢ صﺤيﺤًا حقـّا إالّ إذا
الﺤﻔاظ جيّدًا ﻋﻠى السين سينغ ،وال ﻳﻜون
ّ
ّ
الشﺮع اﻷكبﺮ .إن ﻳ ُﻜن ما لدﻳﻜﻢ هو ﻗدرات القونق أو إطالق القونق ،فقد حقـّقـﺘﻢ ك ّﻞ
هذا ﺑواسﻄة ال ّ
شيولين في الدّافـا .لو ﺗﻀﻌون الدّافـا في الﻤﺮﺗبة الﺜانية وﻗدراﺗﻜﻢ في
الﻤﺮﺗبة اﻷولى أوأنﻜﻢ ﺑﻌد ﺑﻠوغ اليقظة ﺗظنـّون ّ
ّ
الﺨاص صﺤيـح حقـّا ،أو
أن فﻬﻤﻜﻢ
أنﻜﻢ ﺗﻌﺘقدون أنﻔسﻜﻢ رائﻌين وفوق دافـا ،أﻗول لﻜﻢ أنﻜﻢ حينﻬا ﻗد ﺑدأﺗﻢ في السّقوط،
سﺘﻜونون في ﺧﻄﺮ وسﺘﻤ ُ
سيءٍ إلى أسوء .في ذلك الﺤين ،سﺘﻜون حقـّا
ﻀون من ّ
ﺗﺘﺼﺮفوا جيّدًاّ ،
كارثة ًﻋﻠيﻜﻢ ،سﺘﻜونون ﻗد ﻗ ُﻤﺘﻢ ﺑال ّ
فإن ﺧﻄﺮ
ُدى ؛ إن لﻢ
ّ
شيولين س ً
السّقوط ﻳﺘﻬدّدكﻢ وسيذهبُ ك ّﻞ ال ّ
شيولين الذي ﻗ ُﻤﺘﻢ ﺑﻪ هباءًا.
ﻀاّ :
دﻋوني أﻗ ْﻞ لﻜﻢ هذا اﻷمﺮ أﻳ ً
إن ُمﺤﺘوى كﺘاﺑي هذا مُﻜوّ ن من مجﻤوع دﻋواﺗي
لﻠ ّ
شﺮع أثناء ﻋدّة ُمﺤاضﺮات ودورات ﺗﻜوﻳنيّة .كﻠـّﻪُ ﻗد ﻗﻠﺘﻪ أنا ،ك ّﻞ جُﻤﻠ ٍة نﻄقـﺘـُﻬا
أنا ،كﻠـّﻪ نـ ُ ِقـ َﻞ حﺮفـًا حﺮفـًا ﻋن الﺘسجيالت ،وﺗ ّﻢ ن ْ
س ُﺨﻪ حﺮفـًا حﺮفـًا،
ي وﺗالميذي هﻢ الذﻳن ساﻋدوني ﻋﻠى كﺘاﺑﺘﻪ اﻋﺘﻤادًا ﻋﻠى الﺘسجيالت ؛ ث ّﻢ
و ُمﺮﻳد ّ
ع إالّ لﻬذا ال ّ
ت ﻋدﻳدة ً .ك ّﻞ هذا ﺷﺮﻋي ولﻢ أ ْد ُ
مﺮا ٍ
شﺮع.
صﺤّﺤﺘـُﻪُ ّ

الﻤﺤاضﺮة الساﺑﻌة
مسﺄلة ﻗﺘـﻞ الﻜائنات الﺤية
ﻗﺘـﻞ الﻜائنات الﺤيّة مسﺄلة حسّاسة جدّا .في هذا ال ّ
ﺼدد نﺤن صارمون جدّا ﺗـُجاﻩ
الﻤﻤارسين :ﻋﻠى هؤالء أالّ ﻳقﺘـﻠوا الﻜائنات الﺤيّة .سواء في مدرسة ﺑوذا أو
الﻤدرسة الﻄاوﻳّة أومدرسة البوّ اﺑة الجانبيّة ،مﻬﻤا ﺗ ُﻜن الﻤدرسة أو الﻤذهب ،ﺷﺮط
أن ﻳﻜون ﺷيولين ال ّ
ّ
ﻌﺘبﺮ هذﻩ الﻤسﺄلة ﻋﻠى غاﻳة من الجدّﻳة واﻷهﻤّية
شﺮع
الﺤق ،ﺗـ ُ ُ
وﻳﻜو ُن الﺘﺤﺮﻳﻢ ُمﻄﻠقـًا ،ﻳنبﻐي ﻋﻠى ك ّﻞ ﺷﺨص أالّ ﻳقﺘـﻞ الﻜائنات الﺤيّة ،هذا أكيد.
ونظﺮا ّ
ﺗنجﺮ ﻋن هذا اﻷمﺮ وﺧيﻤة لﻠﻐاﻳة فيجبُ أن نﺤدّثﻜﻢ ﻋنﻬا
ﻷن الﻌواﻗب الﺘي
ّ
ً
ﺑشﺮي،
ﺑالﺘـﻔﺼيﻞ .ﻗﺘـﻞ الﻜائنات الﺤيّة في البوذﻳّة اﻷولى ﻳﻌني أساسًا ﻗﺘـﻞ كائن
ّ
وهذﻩ هي أﺧﻄﺮ حالةٍ .فيﻤا ﺑﻌد ﺗوجّﻪ االهﺘﻤام نﺤو الﻜائنات الﺤيّة الﻜبيﺮة ،الدّوابّ
نﻌﺘبﺮ في أوساط ال ّ
شيولين مسﺄلة ﻗﺘـﻞ
الﻜبيﺮة وكائنات أﺧﺮى كبيﺮة الﺤجﻢ .لﻤاذا
ُ
الﻜائنات الﺤيّة ﻋﻠى ﺗﻠك الدّرجة من الﺨـﻄورة ؟ في الﻤاضي كانت البوذﻳّة ﺗقو ُل أنﻪ
لﻤّا ﻳُقـﺘـ َ ُﻞ أناس لﻢ ﻳﻜونوا ِليﻤوﺗوا في اﻷصﻞ ،ﻳُﺼبﺤون أﺷباحًا ُمﻐﺘﺮﺑة ًوهائﻤة ً.
طقوس "الﺘـﺨﻠيص" الﺘي ﻳﺘﺤدّثون ﻋنﻬا في الﻤاضي ﺗﺘﻌﻠـ ّ ُ
ق ﺑﻬؤالء اﻷﺷﺨاص،
ﺑدون هذا الﺘـﺨﻠيص ﺗظ ّﻞ هذﻩ الﻜائنات دون طﻌام وال ﺷﺮاب وﺗبقى في وضﻌيّة
ﺑائسة .هذا ما كانت ﺗجزم ﺑﻪ البوذﻳّة ﻗدﻳ ًﻤا.
ضﺮرا آلﺧﺮ فيجبُ أن ﻳُﻌﻄيﻪ كﻤّية ً ال ﺑﺄس
نﺤ ُن نقول أنﻪ ﻋندما ﻳُسبّبُ ﺷﺨصٌ مّا
ً
ﺑﻬا من الﺤسنات "دو" كﺘﻌوﻳض ،وما نﻌنيﻪ ﺑال ّ
ﻀﺮر هنا هو ﻋادة ً االسﺘﺤواذ ﻋﻠى
أمالك اآلﺧﺮﻳن ،الخ .ولﻜن لو نﻀ ُع حدّا ﺑﺼﻔة ُمباغﺘ ٍة لﺤياة كائن ،إن كان حيوانـًا
أو كائنـًا آﺧﺮ ،فﻬذا سيﺘﺮﺗـّبُ ﻋنﻪُ مباﺷﺮة كارما هامّة وثقيﻠة .في الﻤاضي كانت
ﻋبارة ﻗﺘـﻞ الﻜائنات الﺤيّة ﺗﻌني أساسًا ﻗﺘـﻞ اإلنسان ،وﻳﺘﺮﺗـّبُ ﻋنﻪ كارما ضﺨﻤة.
ّ
ولﻜن ﻗﺘـﻞ الﻜائنات الﺤيّة اﻷﺧﺮى ليس هيّـنـًا أﻳ ً
ﻀا ،إنﻪ ﻳُولـّدُ مباﺷﺮة كارما كبيﺮة
صة ً ،أثناء الشيولين ،نﻀ ُع لﻜﻢ ﺑﻌض الﻤﺤن ُم ّ
جدّا .ﺑالنسبة لﻠﻤﻤارسين ﺧا ّ
وزﻋة
ُ
الﻤﺤن ليست سوى حﺼيﻠة دﻳونﻜﻢ ال ّ
شﺨﺼيّة ال
ﻋﻠى ُمﺨﺘﻠف الﻤسﺘوﻳات ،وهذﻩ
غيﺮ ،إنﻬا إذن مﺼاﻋبﻜﻢ أنﺘﻢ وﻋﺮاﻗيﻠﻜﻢ أنﺘﻢ ،وضﻌناها لﻜﻢ في ُمﺨﺘﻠف ال ُﻤسﺘوﻳات
لﺘﺘﻤ ّﻜـنوا من االرﺗقاء .وطالﻤا أنﺘﻢ ﺗﺮفﻌون من طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة ،طالﻤا
ﺗسﺘﻄيﻌون اجﺘيازها .أمّا إذا داهﻤﻜﻢ فجﺄة ذلك الﻜ ّﻢ الﻬائﻞ من الﻜارما ،كيف
ﺼﺮفون وكيف سيُﻤﻜنﻜﻢ اجﺘياز هذﻩ االمﺘﺤانات ؟ في ذلك ال ُﻤسﺘوى من السين
سﺘﺘ ّ
سينغ أنﺘﻢ ﻋاجزون ﻋن النجاح ،وﻳﺘﻬدّدكﻢ ﺧﻄﺮ الﻌجز ﺗﻤا ًما ﻋن الﺘﻌﻬّد
والﻤﻤارسة.

لقد ﺗبي َّن لنا أنﻪ في الﻠﺤظة الﺘي ﻳُولـَدُ فيﻬا ال ّ
شﺨص ،في ﻋوالﻢ أﺧﺮى -في حيّز
ُمﻌيّن من فﻀاء هذا الﻜون ،ﻳُولـَدُ مﻌﻪ في نﻔس الوﻗت أمﺜا ٌل لﻪُ(ﺗوائﻢ)ﻋدﻳدون جدّا،
لﻬﻢ نﻔس الﻤالمح ،ﻳﺤﻤﻠون نﻔس اإلسﻢ ،وﻳقومون ﺗقﺮﻳبًا ﺑنﻔس اﻷﺷياء ،لذلك ﻳُﻤﻜن
اﻋﺘبارهﻢ ﻳنﺘﻤون كﻠـّﻬﻢ إلى نﻔس الﻤجﻤوﻋة .وهذا ﻳﺘﺮﺗـّبُ ﻋنﻪ الﻤشﻜﻞ الﺘالي :لو
ﻳﻤوت فجﺄة ً ،ﺑينﻤا أمﺜالـﻪُ
ّ
ُ
أن كائنـًا حيّا (ﺑﻤا في ذلك الﺤيوانات كبيﺮة الجسﻢ)
ال ُﻤ ّ
وزﻋون في الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى لﻢ ﻳُﻜﻤﻠوا ﺑﻌدُ مسار حياﺗﻬﻢ ال ُﻤبﺮمجة في اﻷصﻞ وال
ﺗزال لﻬﻢ ﺑﻌدُ سنين طوﻳﻠة ليﻌيشوها ،لو ﻳﺤدُ ُ
ث هذا ّ
فإن ذلك ال ّ
شﺨص الذي مات
هدف أو ُهدًى ،سيظ ّﻞ ﻳﻬي ُﻢ في الﻜون .في الﻤاضي كان
سيؤو ُل إلى وضﻌيّة ﺑدون
ٍ
ﻳُقا ُل ّ
أن اﻷﺷباح الوحيدة الﻬائﻤة ليس لﻬا طﻌا ٌم أو ﺷﺮابٌ وهي ﺑائسة حقـّا ،رﺑّﻤا
كان الﺤا ُل كذلك ،ولﻜن نﺤ ُن ﻋاﻳنـّا فﻌالً ّ
أن أؤلئك اﻷﺷﺨاص ﻳُوجدون في وضﻌيّة
مُﺮوّ ﻋة لﻠﻐاﻳة ،أنﻬﻢ ﺑاﻗون دائ ًﻤا في حالة انﺘظار وﻋﻠيﻬﻢ أن ﻳنﺘظﺮوا انﺘﻬاء مشوار
حياة أمﺜالﻬﻢ ال ُﻤنﺘشﺮﻳن في ُمﺨﺘﻠف الﻌوالﻢ ،وذلك ليَجدوا ِﻷنﻔسﻬﻢ جﻤيﻌًا وجﻬة
ُمﺤدّدة .وكﻠـّﻤا طال االنﺘظار ُكﻠـّﻤا ﺗﺤ ّﻤـﻠوا الﻤزﻳد من الﻌذاب ،و ُكﻠـّﻤا كان الﻌذابُ
كﺘﻔـي القاﺗﻞ ،ف ّﻜﺮوا إذن ،كﻢ
ُمؤل ًﻤا ُكﻠـّﻤا رزحت الﻜارما الﺘي سبّبت هذا الﻌذاب ﻋﻠى
ْ
من الﻜارما اإلضافيّة سﺘـُﺼب ُح لدﻳﻜﻢ ؟ هذا ما اسﺘﻄﻌنا ُرؤﻳﺘﻪُ ﺑواسﻄة ﻗدرات
القونق.
لقد رأﻳنا أﻳ ً
ﻀا الﺤالة الﺘالية :ﻋندما ﻳُولدُ ﺷﺨصٌ مّا ،في نﻔس الوﻗت وفي سﻤاء
ُمﻌيّـنة ،ﻳُوجد ﺗﺨﻄيط ُمﻔ ّ
ﺼ ٌﻞ لﺤياﺗﻪ ،أي مﺜالً في هذﻩ الﻤﺮحﻠة من حياﺗﻪ أو ﺗﻠك،
ـﺮ حياة هذا ال ّ
سيقو ُم ﺑﻬذا ال ّ
شﺨص ؟
شيء أو ذاك ،ك ّﻞ ﺷيءٍ ﻳُوجدُ ُمسْبقـًا .من سﻄـ ّ َ
طبﻌًا إنﻬا الﺤياة الﻌُﻠوﻳّة الﺘي ﺗـُـشﺮفُ ﻋﻠى هذا اﻷمﺮ .مﺜالً ،في مجﺘﻤع الناس
الﻌادﻳّين ،ﺑﻌد والدﺗﻪ سيُو َجدُ ال ّ
شﺨصُ في هذﻩ اﻷسﺮة ،في ﺗﻠك الﻤدرسة أو في
ُمؤسّسة الﻌﻤﻞ ﺗﻠك ﻋندما ﻳُﺼب ُح ﺷاﺑّا،وﺑواسﻄة الﻌﻤﻞ ﻳُقي ُﻢ ﻋالﻗا ٍ
ت مع ال ُﻤجﺘﻤع في
ُمﺨﺘﻠف الﻤجاالت ،هذا ﻳﻌني ّ
أن ك ّﻞ ال ُﻤجﺘﻤع ُمسﻄــ ّ ٌﺮ و ُمبﺮم ٌج ﺑﺘﻠك الﻜيﻔيّة ،إذن ،لﻤّا
وﺧالفـًا لﻤا هو ُمقـدّ ٌر في اﻷصﻞّ ،
ﻳﻤوت هذا ال ّ
ُ
ﺗﻐييﺮا ﻗد وﻗع.
فإن
شﺨص ﺑﻐﺘة ً ِ
ً
وال ُﻤﺘسبّبُ في هذا االضﻄﺮاب لن ﺗﻐ ِﻔ َﺮ لﻪُ الﺤياة الﻌُﻠوﻳّة  .ف ّﻜﺮوا ،ﺑاﻋﺘباركﻢ
ُمﻤارسين ،أنﺘﻢ ﺗﺮﻳدُون أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗﻤارسوا نﺤو الدّرجات الﻌُﻠيا ،ولﻜن لو أﺑَ ْت
ﺗﻠك الﺤياة الﻌُﻠوﻳّة أن ﺗﻌﻔو وﺗﺼﻔحَ ،هﻞ ﺗظنـّون ﺑﻌدُ أنﻪ ﺑإمﻜانﻜﻢ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة
؟ ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص لدﻳﻬﻢ ُمﻌﻠـّﻢ أﻗ ّﻞ مﺮﺗبة ً من الﺤياة الﻌُﻠوﻳّة الﺘي سﻄـّـﺮت ذلك
القدر ،في هذﻩ الﺤالة ،حﺘـّى ُمﻌﻠـّﻤﻬﻢ سيﺘﺤ ّﻤ ُﻞ ﻗسﻄـًا من النﺘائج وسيسقط في
الﻤﺮﺗبة  .ف ّﻜﺮوا إذن ،هﻞ هذﻩ مسﺄلة ﻋادﻳّة ؟ و ﺑالﺘالي فإنﻪ في حالة ارﺗﻜاب هذا
النوع من اﻷﺷياء ،ﻳُﺼب ُح من ال ّ
ﺼﻌب جدّا الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة.
من ﺑين ﺗالميذ الﻔالون دافا ،رﺑّﻤا ﻳﻜون هناك من ﻗاﺗ َﻞ في سنوات الﺤﺮب .هذﻩ
الﺤُﺮوب كانت في الﺤقيقة وضﻌيّة ً ناﺗجة ً ﻋن ﺗﻐيـّﺮ ها ّم في الظاهﺮة السﻤاوﻳّة،
ُﻠوي
وأنﺘﻢ لﻢ ﺗﻜونوا سوى ﻋنﺼﺮ من ﻋناصﺮ اﻷحداث .إذا لﻢ ﻳ ُﻜن ﺗﻐيّﺮ الﻤشﻬد الﻌ ّ
الﻌادي ،إذن لن
البشﺮي
ﺑشﺮي ،فﻬذا لن ﻳُولـّدَ ﺗﻐي ًّﺮا في الﻤجﺘﻤع
ﺑﺘﺤﺮك
مﺼﺤوﺑًا
ّ
ّ
ّ
ّ

جدﻳﺮا ﺑﺘسﻤيﺘ ِﻪ .ﺗﻠك اﻷحداث ﺗﺘﻄوّ ر حسب
ُﻠوي
ً
ﻳﻜون ذلك الﺘﻐيّﺮ في الﻤشﻬد الﻌ ّ
الﺘﻐيّﺮات ال ُﻜبﺮى ،لذلك ال ﻳﺘ ّﻢ احﺘساﺑُﻬا كﻠـّيًا ﻋﻠى ﻋاﺗقﻜﻢ .ما نﻌنيﻪ هنا هو الﻜارما
ﺷﺨﺼي ،ﺗﻠبية
هدف
الناﺗجة ﻋن أفﻌال ارﺗـ ُ ِﻜـ َب ْت ﺑساﺑقيّة اإلضﻤار سﻌيًا وراء
ٍ
ّ
لﻤآرب ذاﺗيّة أو ﺗجنـّبًا لﻀﺮر مّا .أمّا ك ّﻞ ما ﻳﺘﻌﻠـ ّ ُ
ق ﺑالﺘﻐيّﺮات في الﻌالﻢ ك ُﻜـ ّﻞ وﺗﻐيّﺮ
الظﺮوف الﻌامّة لﻠ ُﻤجﺘﻤع ،فال ﻳُﻌﺘـ َبَ ُﺮ ﻗﻀيّﺘﻜﻢ.
ف كارما ثقيﻠة ً .البﻌضُ ﻳُﻔ ّﻜ ُﺮ كالﺘالي:
ﻋﻤﻠيّة ﻗﺘـﻞ الﻜائنات الﺤيّة من ﺷﺄنﻬا أن ﺗـُﺨﻠـ ّ َ
"ال ﻳُﻤﻜننا ﻗﺘـﻞ الﻜائنات الﺤيّة ،ولﻜن أنا الذي أﺗولـّى الﻄبخ في الﻤنزل ،إذا ال أﻗﺘـ ُﻞ
ﺑﻌد اليوم ،ماذا سيﺄك ُﻞ أفﺮاد أسﺮﺗي ؟" أنا ال أهﺘ ّﻢ ﺑﻬذﻩ الﺤيﺜـيّات الﻤﻠﻤوسة ،أنا هنا
ﻋ َو الﻤﻤارسين إلى ال ّ
ﻷد ُ
شﺮع ال ﻷﺗناﻗش مع الناس الﻌادﻳّين حول الﺤياة اليوميّة.
كيﻔيّة ُمواجﻬة الﻤسائﻞ الﻌﻤﻠيّة ،ﻳجبُ ﺗقييﻢ ذلك وفق ال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ .ﺗبَﻌًا لذلك
ﻳﺘﺼﺮفون مﺜﻠﻤا
ﺗﺼﺮفوا حسب الﻄﺮﻳقة الﺘي ﺗﺮونﻬا ال ُﻤـﺜﻠى ،الناس الﻌادﻳّون
ّ
ّ
ﻳشاءون ،إنﻬا مسﺄلة ناس ﻋادﻳّين ،من ال ُﻤﺤال أن ﻳﻌﺘنِـقَ ك ّﻞ الناس ال ّ
شيولين
الﺤقيقي .ولﻜن ،ﺑﻤا أننا مﻤارسون ،ﻳجبُ أن نﻜون ُمﺘشدّدﻳن مع أنﻔسنا حسب
ّ
ّ
مقاﻳيس ﻋالية ،هذﻩ إذن إحدى الشﺮوط الﺘي نـُـﻠز ُم ﺑﻬا الﻤﻤارسين.
ﻀا النباﺗات .ك ّﻞ مادّة نجدُ ّ
البشﺮ والﺤيوانات ﻳنبﻀون ﺑالﺤياة ،ﺑﻞ أﻳ ً
أن الﺤياة
ال فقط
ُ
ﺗﺘجﻠـّى فيﻬا في ﻋوالﻢ أﺧﺮى .ﻋندما ﺗﻜون ﻋينﻜﻢ الﺜالﺜة مﻔﺘوحة ﻋﻠى
شﺮع" ،سﺘﺮوْ ن ّ
مسﺘوى"ﻋين ال ّ
أن الﺤجﺮ ،الجدران ،ك ّﻞ ﺷيءٍ ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﻜﻠـّﻤﻜﻢ
وﻳُﺤيّـيﻜﻢ .رﺑّﻤا سيﺘﺨيّ ُﻞ البﻌض" :من هذا ال ُﻤنﻄﻠق  ،الﺤبوب وال ُﺨﻀﺮ الﺘي نﺄ ُكﻠﻬا
هي أﻳ ً
ﻀا ﺗنبضُ ﺑالﺤياة ،ث ّﻢ ماذا سنﻔﻌ ُﻞ مع الذﺑاب والبﻌوض في الﻤنزل ؟ في
ال ّ
كﺜيﺮا ،وسيﻜون ﻋﻠينا أن نشاهدﻩُ وهو ﻳﻠسﻌُـنا دون
ﺼيف ﺗـُؤلﻤنا لسﻌات البﻌوض ً
ردّ الﻔﻌﻞ ،وأن نﺮى الذﺑاب ﻳﺤُط ﻋﻠى الﻄﻌام دون ﻗﺘـﻠﻪ ؟" دﻋوني اُو ّ
ضح لﻜﻢ ،ال
ﻳجبُ أن نقﺘـُـﻞ الﻜائنات الﺤيّة حسب هوانا ودون داع ٍ .ولﻜن ال ﻳجبُ أﻳ ً
ﻀا أن
نﺘﺼﺮف مﺜﻞ أﺷﺨاص مﻬووسينُ ،منشﻐﻠي البال دو ًما ﺑﻬذﻩ اﻷمور الﺘافﻬة،
ّ
ﻳُﺤاذرون في ُﺧﻄواﺗﻬﻢ أن ﻳدوسوا نﻤال ٍ
ت أو ﻳﺜبون من حين آلﺧﺮ ليﺘجنـّبوها .أالحظ
لﻜﻢ أنﻜﻢ ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة سﺘﻌيشون حياة ً ُمﺮهقة ً جدّا ،ألن ﻳﻜون ذلك ﺗﻌﻠـّقـ ًا من
جدﻳ ٍد ؟ إن كنﺘﻢ ﺗﻤشون وﺗﺜِبون من حين آلﺧﺮ وثبا ٍ
ت ﺧﻔيﻔة ،رﺑّﻤا ال ﺗدوسون
نﻤال ٍ
ميﻜﺮوسﻜوﺑي ،هناك
ت ولﻜنﻜﻢ سﺘدوسون جﻤﻬﺮة ًمن الجﺮاثيﻢ .من منظور
ّ
أﻳ ً
ﻀا كائنات حيّة دﻗيقة الﺤجﻢ ال ﺗـُﺤﺼى ،وفﻄﺮﻳّات وﺑﻜﺘيـﺮﻳا ،رﺑّﻤا ﺗﻜونون ﻗﺘﻠﺘﻢ
نﺘﺼﺮف ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة
منﻬا أﻋدادًا كبيﺮة ً ،وهﻜذا لن ﻳﺘسنـّى لنا الﻌيش .ال ﻳجبُ أن
ّ
ولي أهﻤّية لﻠنقاط اﻷساسيّة
وإالّ لﻢ ﻳﻌُ ْد ﺑإمﻜاننا الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .ﻳجبُ أن نـ ُ َ
ﻤارس ﺑﺼدق وﻋﻔوﻳّة.
َ
ونﺘﻌﻬّد ونـ ُ
ﻳﻌيش اإلنسان ،من حقـّﻪ أن ﻳُﺤافظ ﻋﻠى حياﺗﻪ ،من أجﻞ ذلك ﻳجبُ أن ﻳﺘﻜيّـف
ﻋندما
ُ
ﻳﻌيش فيﻪ مع ُمﺘﻄﻠـّبات الﺤياة البشﺮﻳّة .ال ﻳجبُ أن نﺘﻌ ّﻤدَ إﻳذاء
ال ُﻤﺤيط الذي
ُ
ﺼﻐيﺮة .مﺜالً
كﺜيﺮا ﺑﻬذﻩ اﻷﺷياء ال ّ
الﻜائنات الﺤيّة ،ولﻜن ال ﻳُﻤﻜننا كذلك أن نﺘﻌﻠـّق
ً
الﺤبوب وال ُﺨﻀﺮ الﻤزروﻋة هي حيّة ،ولﻜن ال ﻳُﻤﻜننا من أجﻞ ذلك أن نﻤﺘنع ﻋن

اﻷكﻞ وال ّ
ﻤارس إذن ؟ ﻳجبُ أن ﺗﻜون نظﺮﺗـنا أوسع وأﺷ َﻤ َﻞ.
َ
شﺮب ،كيف ﻳُﻤﻜن أن نـ ُ
الﺤشﺮات ﺑنﻔسﻬا ﺗﺤت أﻗدامﻜﻢ فﺘ ُﻤ ُ
ُ
مﺜالً ﻋندما ﺗﻤشون ﺗﺘسار ُ
وت .إذن من الﻤﻤﻜن
ع
جدّا ّ
أن ساﻋة موﺗﻬا ﻗد حانت ،في ك ّﻞ الﺤاالت أنﺘﻢ لﻢ ﺗـُﺼيبوها ﻋﻤدًا .في ﻋالﻢ
الﻜائنات الﺤيّة وفي ﻋالﻢ الجﺮاثيﻢ هناك أﻳ ً
البيئي ،ﺑقاؤها ﺑﺄﻋداد
ﻀا مسﺄلة الﺘـّوازن
ّ
ُ
نﺤن نﺘﻜﻠـ ّ ُﻢ ﻋن الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ﺑﺼدق و ﻋﻔوﻳّة .ﻋند
ضﺨﻤ ٍة ﻳُﻤﺜﻞ ُمشﻜﻠة ً .لذلك
نﻄﺮدُﻩ ونﺤُول دون دُﺧو ِلﻪ ﺑوضع السّﺘائﺮ ﻋﻠى
ﺗواجُد ذﺑاب أو ﺑﻌوض في الﻤنزلُ ،
النـّوافذ .ولﻜن أحيانـًا ال نﺘو ّ
صـ ُﻞ إلى إﺧﺮاجﻪ فال ﻳ ُﻬ ّﻢ إن ﻗﺘﻠناﻩُ .إن كان ﻳقﺘﺤ ُﻢ
الﻄبيﻌي لﻠﻐاﻳة أن
البشﺮ وﻳُﺮﻳدُ أن ﻳﻠسﻌﻬﻢ وﻳُزﻋجﻬﻢ ،فﻤن
ﻳﻌيش فيﻪ
الﻔﻀاء الذي
ُ
ُ
ّ
نﻄﺮدﻩُ ،وإن لﻢ ننجح في ذلك ،فال ﻳُﻤﻜننا أن نﻜﺘﻔي ﺑُشاهدﺗﻪ وهو ﻳﻠس ُع اآلﺧﺮﻳن.
ُ
ّ
أنﺘﻢ مﻤارسون ،لدﻳﻜﻢ مناﻋة ضدّﻩُ وال ﺗﺨ ْ
ولﻜن ﺑقيّة أفﺮاد أسﺮﺗﻜﻢ ال ﻳقومون
شونﻪُ،
ﺑالﻤﻤارسة ،هﻢ أناس ﻋادﻳّون ،وهﻢ ُ
ﻋﺮضة لألمﺮاض ال ُﻤﻌدﻳة ،وال ﻳُﻤﻜننا أن نشاهد
البﻌوض ﻳﻠس ُع وجﻪ طﻔﻞ دون فﻌﻞ ﺷيءٍ .
ِل ْ
نذكﺮْ مﺜاالً ،إنﻬا طﺮفة لساكياموني في السّنوات اﻷولى من حياﺗﻪ .في أحد اﻷﻳّام
أراد ساكياموني أن ﻳسﺘﺤ ّﻢ في الﻐاﺑة ،فﻄﻠب من ُمﺮﻳدﻩ أن ﻳُنظـّـف حوض
االسﺘﺤﻤام .ذهب ال ُﻤﺮﻳد ولﻜنﻪ وجد الﺤوض مﻠيئًا ﺑالﺤشﺮات ،إن هو نظـّـف
ّ
"إن الﺤوض
الﺤوض ،ﻳجبُ أن ﻳقﺘـﻞ ك ّﻞ الﺤشﺮات .فﻌاد إلى ساكياموني وﻗال لﻪ:
ْ
ﻳز ْد ﻋﻠى أن ﻗال" :اذهب
مﻠي ٌء ﺑالﺤشﺮات ".فﻠﻢ
ﻳﻠﺘﻔت إليﻪ ساكياموني ولﻢ ِ
ُ
ﻳﻌﺮفُ من أﻳن ﻳبدأ ،مع أوّ ل
ونظـّـف الﺤوض ".فﺮجع ال ُﻤﺮﻳد إلى
حيث كان وهو ال ِ
ُ
ُ
حيث
مﺮة ً أﺧﺮى إلى
حﺮكة سيقوم ﺑﻬا،
ﺗﻤوت الﺤشﺮات ،فﺮجع ﻋﻠى أﻋقاﺑﻪ ّ
ساكياموني وﺧاطبﻪُ" :أﻳّﻬا ال ُﻤﻌﻠـّﻢ الجﻠيﻞّ ،
إن الﺤوض ﻳزﺧـ َ ُﺮ ﺑالﺤشﺮات ،لو أﻗوم
ﺑﺄﻗـ ّﻞ حﺮكة سﺄﻗﺘـﻞ الﺤشﺮات ،".فﺮمقﻪ ساكياموني ﺑنظﺮ ٍة وﻗال لﻪ" :ما طﻠبﺘـُﻪ منك
هو ﺗنظيف حوض االسﺘﺤﻤام" .فجﺄة ً اﺗـّﻀح ك ّﻞ ﺷيءٍ لﻠ ُﻤﺮﻳد وذهب في الﺤال
ونظـّـف الﺤوض .هذا ﻳُﻌﻄي مﺜالً في الﻤسﺄلة ،ال ﻳﻌني أنﻪ إذا كانت هناك حشﺮات ال
نﺨﺮج من الﻤسﻜن ونبﺤث
ﻳجبُ أن نسﺘﺤ ّﻢ ثانية ؛ وإذا كان هناك ﺑﻌوض ﻋﻠينا أن ُ
ب ﻋﻠى ﺑُﻄوننا،
ْﺼ َ
ﻋن آﺧﺮ ؛ وإذا كانت الﺤبوب وال ُﺨﻀﺮ كائنات حيّة ﻋﻠينا أن نﻌ ِ
ونشﺮب .ال ﻳنبﻐي أن ﺗسيﺮ اﻷمور ﺑﺘﻠك الﻄﺮﻳقة ،ﻳجبُ أن ن ُﺤ ّﻞ الﻤشﻜﻞ
وال نﺄك َﻞ
َ
ونﻬﺘ ّﻢ ﺑال ّ
شيولين ﺑﺼدق ونزاهة ،ﻳﻜﻔينا أالّ نـُسيئ لﻠﻜائنات الﺤيّة ﻋن ﻗﺼدٍ .في
ج اإلنسان أﻳ ً
نﻔس الوﻗت ،ﻳﺤﺘا ُ
ﻀا إلى فﻀاء مالئﻢ وإلى ظﺮوف ﻋيش ُمﻌيّـنة ﻳجبُ
أن ﺗـُﺮاﻋى كذلك ،ﻋﻠى اإلنسان أن ﻳُﺤافظ ﻋﻠى ﻋيشﻪ وﻳﺤيا حياة ً طبيﻌيّة ً.
في الﻤاضي ،كان هناك ُمﻌﻠـّﻤو ﺗشيﻜونق ُمزﻳّﻔون ﻳقولون" :في اليوم اﻷوّ ل
والﺨامس ﻋشﺮ من ال ّ
ّ
الﺤق في القﺘـﻞ ".وآﺧﺮون ﻳقولون" :لنا
القﻤﺮي ،لنا
شﻬﺮ
ّ
ق في ﻗﺘـﻞ الﻄيور ".كﻤا لو ّ
الﺤ ّ
أن هذﻩ الﻄيور ليست كائنات حيّة .في اليوم اﻷوّ ل
والﺨامس ﻋشﺮ من ال ّ
القﻤﺮي ،هﻞ القﺘـ ُﻞ ال ﻳﻌني القﺘـ َﻞ ؟ هﻞ هو ﻳﻌني حﻔﺮ
شﻬﺮ
ّ
اﻷرض ؟ البﻌضُ هﻢ مﻌﻠـّﻤو ﺗشيﻜونق مزﻳّﻔون ومن السّﻬﻞ ﺗﻤييزهﻢ من ﺧالل
كالمﻬﻢ وأفﻌالﻬﻢ ،ليس لنا إالّ أن نـُقيّﻤﻬﻢ من ﺧالل ما ﻳقولونﻪ وما ﻳُﺮﻳدونﻪ ،ك ّﻞ

مﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق الذﻳن ﻳنشﺮون هذا النوع من اﻷﻗوال هﻢ في أغﻠب اﻷحيان
مسﻜونون ﺑالـﻔوﺗي .انظﺮوا إلى مﻌﻠـّﻢ الﺘشيﻜونق الذي ﻳسﻜنﻪُ الﺜﻌﻠب ،إنﻪ ﻳﻠﺘﻬ ُﻢ
الدّجاجة ﺑﻜ ّﻞ ﺷﺮاه ٍة وال ﻳُﺮﻳدُ حﺘـّى أن ﻳﻠﻔظ الﻌظام.
ق أﻳ ً
مسﺄلة ﻗﺘﻞ الﻜائنات الﺤيّة ال فقط ﺗـُولـّد كارما كبيﺮة ً ولﻜنﻬا ﺗﺘﻌﻠـ ّ ُ
ﻀا في نﻔس
الﺮحﻤة .أال ﻳنبﻐي ﻋﻠينا نﺤن الﻤﻤارسين أن نﻜون ُرحﻤا َء ؟ ﻋندما
الوﻗت ﺑﻤسﺄلة ّ
أن ك ّﻞ الﻜائنات في وضع ﺗﻌيس ّ
الﺮحﻤة فينا ،رﺑّﻤا سنﺮى ّ
وأن ك ّﻞ الﻜائنات
ﺗـُولـَدُ ّ
ﺗﺘﻌذبُ  ،هذا ما سيﺤدث.

مسﺄلة أكﻞ الﻠـﺤﻢ
ّ
أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ هي أﻳ ً
ولﻜن أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ال ﻳﻌني ﻗﺘـﻞ الﻜائنات الﺤيّة.
ﻀا مسﺄلة حسّاسة،
ها أنﻜﻢ ﺗﺘﻌﻠـّﻤون الشﺮع منذ مدّة طوﻳﻠة ولﻢ نﻄﻠـُبْ منﻜﻢ أن ﺗﻤﺘـنﻌوا ﻋن أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ.
الﻜﺜيﺮ من مﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق الذﻳن ﻳقولون لك حال دﺧولك إلى ﻗاﻋة درسﻬﻢ:
هناك
ُ
"من اآلن وصاﻋدًا ،ال ﻳجبُ أن ﺗﺄك َﻞ الﻠـ ّﺤﻢ" .ﻗد ﺗقول في نﻔسك" :هﻜذا فجﺄة ً ال
ُ
لست ُمسﺘﻌدّا لذلك نﻔسيّا ".رﺑّﻤا في منزلك اليوم،
ﻳُﻤﻜنني أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ثانية ً ،أنا
ﻳﻜونون ﻗد طﻬوْ ا دجاجًا أوأﻋدّوا سﻤ ًﻜاّ ،
إن رائﺤﺘﻬﻤا طيّبة جدّا ،ولﻜن لن ﺗسﺘﻄيـع
شيء ﺑالنسبة لﻠ ّ
أن ﺗﺘناول منﻬﻤا .نﻔس ال ّ
ﻳني ،ﻳُﻤنـ َ ُع ﺗﻤا ًما أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ.
شيولين الدّ ّ
الﻄﺮق الﻤﺄلوفة في مدرسة ﺑوذا وﺑﻌض طﺮق الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﺗدﻋو أﻳ ً
ﻀا إلى
ﻋدم أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ .نﺤ ُن ال نﻄﻠـُبُ منﻜﻢ هنا أن ﺗﻔﻌﻠوا نﻔس ال ّ
شيء ،ولﻜننا نﺘﺤدّث ﻋن
هذا الﻤوضوع أﻳ ً
ﻀا .كيف نﺘﺤدّث ﻋنﻪ ؟ في طﺮﻳقﺘنا نﺤ ُن ،ال ّ
شﺮع هو الذي ﻳشﺤذ
اإلنسان .ﻳﻌني ّ
أن الﻄﺮﻳقة ﺗجﻌ ُﻞ آثارها ونﺘائجﻬا ﺑيّـنة ًمن ﺧالل القونق وال ّ
َ
شﺮع.
أثناء الﻤﻤارسة وفي مﺨﺘﻠف الﻤسﺘوﻳات ،ﻳﻤﻜن أن ﺗﺘجﻠـّى ﻋدّة أحوال .مﺜالً في ﻳوم
مّا ،أو في هذا اليوم ﺑالذات ﺑﻌد انﺘﻬاء مﺤاضﺮﺗي ،البﻌض منﻜﻢ سيجدون أنﻔسﻬﻢ
في الﺤالة الﺘالية :ال ﻳسﺘﻄيﻌون أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ من جدﻳدٍ .سﺘبدو لﻬﻢ رائﺤة الﻠـ ّﺤﻢ
ﺑالﺮغبة في الﺘـّقيّـؤ .ليس اﻷمﺮ ّ
أن أحدًا ﻳُﺮاﻗبﻜﻢ
كﺮﻳﻬة ً ،وإن أكﻠوا منﻪ سيشﻌﺮون ّ
وﻳﻤنﻌﻜﻢ من أكﻠﻪ أو أنﻜﻢ أنﺘﻢ ﺗﻤﺘـنﻌون ﻋنﻪ ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ،ﺑﻞ إنﻜﻢ ﺗ ُﻤجّونﻪ وﺗﺮفﻀونﻪ
ﺑﺼﻔ ٍة طبيﻌيّ ٍة من أﻋﻤاﻗﻜﻢ .ﻋندما ﺗﺼﻠون إلى هذا الﻤسﺘوى ال ﺗسﺘﻄيﻌون أن
ﺗﺄ ُكـﻠوا منﻪ ُمجدّدًا ّ
ﻷن ذلك ﺗج ّﻞ ٍمن ﺗجﻠـّيات آثار القونق ،إذن في هذﻩ الﺤالة إن
أكﻠﺘﻢ منﻪ سﺘـﺘقيـّـئونﻪ ،هذا ُمؤ ّكد.
ﺗالميذنا القدماء ﻳﻌﻠﻤون ّ
أن الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة في الﻔالون دافا ﻳُﻤﻜن أن ﻳولـّد هذا
الﺤال ،وفي مﺨﺘﻠف الﻤسﺘوﻳات ﺗﺘجﻠـّى مﺨﺘﻠف اﻷحوال .هناك أﻳ ً
ﻀا ﺗالميذ لدﻳﻬﻢ
رغبة ﻋارمة ،رغبة ﻗوﻳّة فﻌالً في أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ،وﻳﺘناولون منﻪ في الﻌادة كﻤّيات
ُﺤس فيﻪ اآلﺧﺮون أنﻪ كﺮﻳﻪ ،ال ﻳُﺤسّون هﻢ ﺑﻬذا وﻳبقى
كبيﺮة .في الوﻗت الذي ﻳ ّ

ﺑاسﺘﻄاﻋﺘﻬﻢ أكﻠـﻪُ .إذن ما الﻌﻤ ُﻞ لجﻌﻠﻬﻢ ﻳنزﻋون هذا الﺘﻌﻠـّق ؟ ﻋندما ﻳﺄكﻠون
الﻠـ ّﺤﻢ ،سيشﻌﺮون ﺑآالم في البﻄن وﻋندما ﻳ ُﻜﻔـّـون ﻋن أكﻠﻪ ﺗ ُﻜفّ هذﻩ اآلالم ،ﻳُﻤﻜن
أن ﺗظﻬﺮ هذﻩ الﺤالة ،وهذا ﻳﻌني أنﻪ ﻳجب ﻋﻠيﻬﻢ أالّ ﻳﺄكﻠوﻩ ثانية ً .هﻞ هذا ﻳﻌني ّ
أن
مدرسﺘنا ﺗقﻄ ُع ك ّﻞ صـِﻠـَةٍﺑﺄكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ؟ ليس اﻷمﺮ كذلك .إذن كيف نـُﻌال ُج هذﻩ
الﻤسﺄلة ؟ ﻋندما ال نسﺘﻄي ُع أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ،هذا ﻳﻌني أننا ال نـُﺮﻳدُ ذلك من أﻋﻤاﻗنا فﻌالً.
ما الﻬدف من ذلك ؟ اإلﻗالع ﻋن الﻠـ ّﺤﻢ الﻤﻔﺮوض في الﻤﻌبد وﻋدم القدرة ﻋﻠى أكﻠﻪ
ﺗظﻬﺮ ﻋندنا لﻬﻤا نﻔس الﻬدف وهو جﻌْـ ُﻞ اإلنسان ﻳُﻔار ُ
ق رغبﺘﻪُ في الﻠـ ّﺤﻢ
الﺘي
ُ
وروح الﺘﻌﻠـّق ﺑﻪ.
ّ
اﻷرز ﺧاليًا من الﻠـ ّﺤﻢ ،ال ﻳسﺘﻄيـع حﺘـّى
ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ﻋندما ﻳﺄﺧذ وﻋاء ُﻩ من
ّ
اﻷرز ،هذﻩ رغبة من رغبات الناس الﻌادﻳّين .ذات صباح في ﺷانقشون ُ
كنت
اﺑﺘالع
الﺨﻠﻔي لـ"حدﻳقة النﺼﺮ" .ثالثة أﺷﺨاص كانوا ﻳﺘﺤدّثون
مارا ﺑ ُﻤﺤاذاة الباب
ّ
ّ
ﻤارس إن كنـّا ال
ُ
ﺑﺤﻤاس وهﻢ ﻳﻌبُﺮون ﺑاب الﺨﺮوج ،أحدهﻢ كان ﻳقولِ " :ل َﻢ نـ ُ
ـص من ُ
ﻋ ُﻤﺮي ﻋشﺮ سنوا ٍ
ت
نسﺘﻄيـ ُع أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ؟ أنا سﺄظ ّﻞ آ ُكـ ُﻞ منﻪ دائ ًﻤا ولو نقـ ُ َ
الﺮغبة ؟ من
الﺮغبة ! ف ّﻜﺮوا ،أليس ﻋﻠينا مﻔارﻗة هذﻩ ّ
!" كﻢ هي ُمﺘﺄجّجة هذﻩ ّ
اﻷكيد أنﻪ ﻳجبُ مﻔارﻗﺘﻬا .أثناء ال ّ
شيولين ،ﻋﻠى اإلنسان أن ﻳُﻄﻠـّق جﻤيـع أنواع
الﺮغبات والﺘﻌﻠـّقات .ﺑﻌبار ٍة أوضح ،ﻋندما ال نـُﻔار ُ
ق حبّـنا ﻷكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ،أال ﻳﻜون ذلك
ّ
ﺗﻌﻠـّقـًا لﻢ ﻳﺘ ّﻢ الﺘﺨﻠـّص منﻪ ﺑﻌدُ ؟ هﻞ نسﺘﻄيـ ُع إذن ﺑﻠوغ الﻜﻤال في ال ّ
شيولين ؟ لذا،
إن كان ﺗﻌﻠـّقـًا ﻳجبُ نزﻋﻪ .ولﻜن هذا ال ﻳﻌني أنﻪ انﻄالﻗــًا من اليوم لن نﺄكﻞ منﻪ
أﺑدًاّ ،
إن منﻌﻜﻢ من أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ليس هدفـًا في حدّ ذاﺗﻪ ،الﻬدف هو منﻌﻜﻢ من امﺘالك
ذلك النوع من الﺘﻌﻠـّق .إن ﺗو ّ
صـﻠﺘﻢ إلى انﺘزاع هذا الﺘﻌﻠـّق أثـناء الﻔﺘﺮة الﺘي ﻳﺘﻌذر
ﻋﻠيﻜﻢ فيﻬا أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ،رﺑّﻤا ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أكﻠﻪ من جدﻳدٍ :رائﺤة الﻠـ ّﺤﻢ لن ﺗـُش ِﻌﺮكﻢ
ﺑالﻐﺜيان ،ولن ﺗجدوا طﻌﻢ الﻠـ ّﺤﻢ ُمـقﺮفــ ًا ﻋندما ﺗذوﻗونﻪ .إذن في ﺗﻠك الﺤالةُ ،كـﻠوا
منﻪ ،ال ﻳُﺼب ُح لألمﺮ أهﻤّية.
ﻋندما ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أكﻠﻪ ثانية ً ،سﺘﻜونون فارﻗﺘﻢ روح ﺗﻌﻠـ ّـقﻜﻢ ،فارﻗﺘﻢ رغبﺘﻜﻢ في الﻠـ ّﺤﻢ.
ولﻜن من ال ُﻤﻤﻜن ّ
كبيﺮا ﻗد حدث ،ﻷنﻪ منذ ذلك الﺤين وصاﻋدًا لن ﺗشﻌُﺮوا
أن ﺗﻐي ًّﺮا
ً
ﺑنـُﻜﻬﺘﻪ ﻋندما ﺗﺄكﻠونﻪ ،ﻋندما ﻳﻄب ُخ س ّﻜان ﺑيﺘﻜﻢ الﻠـ ّﺤﻢ ،سﺘﺄكﻠون منﻪ مع البقيّة
ّ
وإالّ فﻠن ﺗشﺘاﻗوا إليﻪ ،وﻋندما ﺗﺄكﻠون منﻪ ،لن ﻳﻜون لﻪ مذا ٌ
ﺧاص في فﻤﻜﻢ،
ق
ّ
ﻋسيﺮ
ولﻜن الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة وسط الناس الﻌادﻳّين
ﻳُﻤﻜن أن ﺗظﻬﺮ هذﻩ الﺤالة.
ٌ
جدّا ،إن كان الﻠـ ّﺤﻢ ﻳُﻄبـَ ُخ في ﺑيﺘﻜﻢ ﺑﺼﻔ ٍة دائﻤةٍ ،فبﻄول الﻤدّة سوف ﺗجدونﻪ لذﻳذا ً
مﺮا ٍ
ت ﻋدّة ً طيﻠة
مﺮة ً أﺧﺮى .وهﻜذا رﺑّﻤا ﺗظﻠـّون ﺑين مدّ وجزر وﻳﺤدُث لﻜﻢ هذا ّ
ّ
ﺗقدّمﻜﻢ في ال ّ
شيولين ،إلى أن ﻳﺄﺗي ﻳو ٌم ﺗجدون فيﻪ أنﻔسﻜﻢ ﺑﻐﺘة ً غيﺮ ﻗادرﻳن ﻋﻠى
أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ،في ﺗﻠك الﺤالة ال ﺗﺄكﻠوا منﻪ وإالّ ﺗقيـ ّﺄﺗﻤوﻩُ ،وﻋندما ﺗسﺘﻄيﻌون أكﻠﻪ من
ﺗسيﺮ ﺑﺼﻔ ٍة طبيﻌيّةٍ .أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ أو ﻋَد ُمﻪُ
اﺗﺮكوا اﻷمور
ُ
جدﻳ ٍد افﻌﻠوا ،في النﻬاﻳة ُ
اﻷساسي هو ﺗﺮك روح الﺘﻌﻠـّق.
ليس مقﺼدًا في حدّ ذاﺗﻪ.
ّ

مدرسﺘنا هذﻩ ،الﻔالون دافا ،ﺗـُﺨوّ ُل لﻠﻤﻤارس ﺗﺤقيق ﺗقدّم سﺮﻳـع جدّا ،ﺷﺮﻳﻄة أن
ﺗﺮفﻌوا طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة ،ك ّﻞ مﺮحﻠ ٍة سيﺘ ّﻢ ﻋبورها ﺑسﺮﻋة كبيﺮة .هناك أﺷﺨاص
كﺜيﺮا ﺑﻄبﻌﻬﻢ إلى الﻠﺤﻢ ،وجود الﻠـ ّﺤﻢ أو ﻋدمﻪ ال ﻳُؤثﺮ ﻋﻠيﻬﻢ .حالة
غيﺮ ميّالين
ً
ﻋدم القدرة ﻋﻠى أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ لن ﺗدوم ﻋندهﻢ سوى أسبو ً
ﻋا أو أسبوﻋين ،في ظﺮف
هذﻩ ال ُﻤدّة سيﻜونون نزﻋوا ﻋنﻬﻢ هذا الﺘﻌﻠـّق .ﺑالنسبة آلﺧﺮﻳن هذﻩ الﺤالة ﻳُﻤﻜن أن
ﺷﻬﺮا ،ﺷﻬﺮﻳن ،ثالثة أﺷﻬﺮ ،رﺑّﻤا سﺘـّة أﺷﻬﺮ ،ﺑاسﺘﺜناء ﺑﻌض الﺤاالت
ﺗدوم
ً
ﻋﻤو ًما في ظﺮف أﻗ ّﻞ من سن ٍة ﻳُﺼب ُح مﻤﻜنـًا أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ من جدﻳدٍّ .
صةُ ،
الﺨا ّ
ﻷن
ﻋنﺼﺮا هامّا في غذاء اإلنسان .ﻳبقى أنﻪ ﺑالنسبة ﻷولئك الذﻳن
الﻠـ ّﺤﻢ أصبح اليوم
ً
ﻳﺤﺘﺮفون الﺘﻌﻬّد في الﻤﻌبد ،ﻳنبﻐي أالّ ﻳﺄكﻠوا الﻠـ ّﺤﻢ.
ْ
فـﻠـنﺘﺤدّث ﻗﻠيالً ﻋن كيﻔيّة فﻬﻢ الدّﻳانة البوذﻳّة لﻤسﺄلة أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢّ .
إن البوذﻳّة اﻷولى
في ﺑادئ اﻷمﺮ لﻢ ﺗنـ ُ ّ
ص ﻋﻠى منع الﻠـ ّﺤﻢ .في ﺗﻠك الﻔﺘﺮة ،ﻋندما كان ساكياموني
ﻳﺼﻄﺤبُ ﺗالمذﺗﻪ لﻠﺘﻌﻬّد ﺑﺤزم في الﻐاﺑة ،لﻢ ﺗ ُﻜن هناك أﺑدًا ﻗاﻋدة منع الﻠـ ّﺤﻢ هذﻩ.
لﻤاذا ؟ ﻷنﻪ ﻗبﻞ ألﻔين وﺧﻤسﻤائة سنة ،في الﻔﺘﺮة الﺘي كان ساكياموني ﻳُبﻠـّغ فيﻬا
البشﺮي ﻋﻠى درج ٍة ضئيﻠ ٍة من الﺘﻄوّ ر ،كانت ّ
ال ّ
الزراﻋة ﺗوجد
شﺮع ،كان ال ُﻤجﺘﻤع
ّ
في كﺜيﺮ من الﻤناطق ولﻜنﻬا أﻳ ً
ﻀا ال ﺗوجد في كﺜيﺮ من الﻤناطق اﻷﺧﺮى ،مساحة
اﻷرض الﻤزروﻋة كانت مﺤدودة ً جدّا وفي ك ّﻞ مﻜان كانت ﺗﻤﺘدّ الﻐاﺑة .كانت
الﺤبوب مﻄﻠوﺑة ً جدّا ونادرة ً جدّا .وأولئك الذﻳن كانوا ال ﻳزالون حدﻳﺜي ﻋﻬ ٍد
البدائي كانوا ﻳﻌيشون أساسًا ﻋﻠى ال ّ
ﺼيد ،وفي ﻋدّة مناطق كانوا ﻳﺘﻐذوْ ن
ﺑالﻤجﺘﻤع
ّ
ﻋﻠى الﻠـ ّﺤﻢ ﺑاﻷساس .وكان ساكياموني ،من أجﻞ جﻌﻞ أﺗباﻋﻪ ﻳبﺘﻌدون إلى أﻗﺼى
أي مﺼدر رزق ،كان
حدّ مﻤﻜن ﻋن روح الﺘﻌﻠـّق ،ال ﻳسﻤ ُح لﻬﻢ ﺑامﺘالك الﻤال أو ّ
سﺘجدُوا ال ّ
ﻳﺤﻤﻠﻬﻢ ليﺘسوّ لوا وﻳ ْ
ﺼدﻗات .كانوا ﻳﺄكﻠون ك ّﻞ ما ﻳُقــَدّ ُم لﻬﻢ ﻷنﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ
مﻤارسين ال ﻳجبُ أن ﻳﺨﺘاروا طﻌامﻬﻢ ،وفيﻤا ﻳُقــدَّ ُم لﻬﻢ رﺑّﻤا ﻳﻜون هناك لﺤﻢ.
ﺤﺮم) .نﻌﻢ،
ولﻜن في البوذﻳّة اﻷولى ،ﻳُذك َُﺮ االمﺘناع ﻋن "هون( "Hun ،الﻄﻌام ال ُﻤ ّ
ّ
إن منع الﻬون مﺼدرﻩ ﺑالﻔﻌﻞ هو البوذﻳّة اﻷولى ،ولﻜن اليوم ﻳُؤﺧـَذ الﻠـ ّﺤﻢ ﻋﻠى أنﻪ
هون .وأمّا في الﺤقيقة ،في ﺗﻠك الﻔﺘﺮة لﻢ ﺗﻜن هون ﺗﻌني الﻠـ ّﺤﻢ ﺑﻞ أﺷياء مﺜﻞ
القﺼبيّ ،
الﺮهبان
الزنجبيﻞ ...الخ .لﻤاذا كانت ﺗـُﻌﺘ َب ُﺮ هون ؟
الﺜوم ،الﺜوم
الﻜﺜيﺮ من ّ
ُ
ّ
اليوم ال ﻳسﺘﻄيﻌون ﺗﻔسيﺮ اﻷمﺮ ّ
ّ
ﺑﺤق ،إلى جانب ذلك هناك
ﻷن الﻌدﻳد منﻬﻢ ال ﻳﺘﻌﻬّد
أﺷياء ال ﻳﻌﺮفونﻬا أﻳ ً
أورث َﻬا ساكياموني ﺗـُسﻤّى "دجي ،دﻳنق،
ﻀا .الﻄﺮﻳقة الﺘي َ
الﺘجﺮد ﻋن ك ّﻞ رغبات الناس
الﺘجﺮد هو
ﺗجﺮد \أو\ ُزهد ،ﺗﺄ ّمـﻞ ،حﻜﻤة).
ّ
ّ
هوي" ( ّ
الﻌادﻳّين ،الﺘﺄ ّمـﻞ ﻳﻌني ّ
أن الﻤﻤارسين ﻳﺘﻌﻬّدون وﻳُﻤارسون في حالة ﺗﺄ ّمـﻞ ﺗا ّم
وﻋﻤيق وفي وضﻌيّة الجُﻠوس الﻠوﺗس ،وأنﻬﻢ ﻳجب أن ﻳدﺧﻠوا كﻠـّيًا في الﺘﺮكيز .ك ّﻞ
ُﻌﺘبﺮ ﺑدون اسﺘﺜناءٍ ﻋﺮاﻗيﻞ هامّة .لو ّ
ما ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﻌﻄﻞ الﺘﺮكيز وال ّ
أن
شيولين ﻳ ُ
ُ
ﺷﺨﺼًا ﻗد أكﻞ ثو ًما ﻗﺼبيّا ،ثو ًما أو زنجبيالًّ ،
سﺘنبﻌث
فإن رائﺤة ً كﺮﻳﻬة ًوﻗوﻳّة ً
الﺮهبان ﻳُﻜوّ نون حﻠقا ٍ
ت ذات
منﻪ .في ذلك الوﻗت في الﻐاﺑات أو في الﻤﻐارات ،كان ّ
سبﻌة أو ثﻤانية أﺷﺨاص ،وكانت ك ّﻞ حﻠقة ﺗـُﻤارس الﺘﺄمّﻞ في وضﻌيّة الجﻠوس .ولو

ّ
أن أحدهﻢ ﻳﺄكﻞ ﺷيئًا من ذلك النوع ،ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺼدُ َر منﻪ رائﺤة ﻗوﻳّة وكﺮﻳﻬة جدّا،
وهذﻩ من ﺷﺄنﻬا أن ﺗـُﻌﻄﻞ ﺗﻤﺮﻳن الجﻠوس والﺘﺮكيز كﻤا ﺗـُزﻋج راحة الﻤﻤارسين
الﻜﺜيﺮ من
اآلﺧﺮﻳن .لذلك ﻳُوجد ذلك اإللزام ،ﺗـُﻌﺘ َب ُﺮ هذﻩ اﻷﺷياء هون ،وﻳُﻤنـَ ُع أكﻠﻬا.
ُ
الﺮوائح ال ُﻤـﺜيﺮة
الﻜائنات الﺤيّة الﺘي ﺗـُولـَدُ من ﺷيولين الجسﻢ
ﺗﻜﺮﻩُ هذﻩ ّ
البشﺮي َ
ّ
ّ
والزنجبيﻞ في إثارة غﺮائز اإلنسان،
القﺼبي
لﻠﻐﺜيان .كذلك ﻳﺘسبّبُ الﺜوم والﺜوم
ّ
وﺗناولﻬا ﺑﻜﺜﺮ ٍة ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺨﻠق ﺗبﻌيّة ً ،لﻬذا السّبب ﺗـُسﻤّى هون.
الﺮهبان ﻳبﻠﻐون درجة ًﻋالية ً جدّا في ال ّ
شيولين
في الﻤاضي ﻋندما كان الﻌدﻳد من ّ
ُزئي لﻠقونق" ،كانوا ﻳُدركون ّ
أن
وﻳدﺧﻠون حالة "إطالق القونق" أو "اإلطالق الج ّ
شﺮوط في مﺮحﻠة ال ّ
اإللزامات وال ّ
شيولين ليست ﻋﻠى ﻗدر كبيﺮ من اﻷهﻤّية .ﻋندما
الﺮغبةّ ،
أي ﺗﺄثيﺮ .ما
نﻜون ﻗادرﻳن ﻋﻠى نزع ّ
فإن الﻤادّة في حدّ ذاﺗﻬا ال ﻳُﺼبح لﻬا ّ
ﻳُزﻋج حقيقة ً هو روح الﺘﻌﻠـّق .لﻬذا السّببّ ،
كبارا ﻋﻠى امﺘداد ُمﺨﺘﻠف
فإن ُرهبانـًا ً
ﻀا ّ
اﻷجيال الحظوا أﻳ ً
أن أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ليس هو اﻷساس ،ﺑﻞ الﻤسﺄلة اﻷساسيّة هي
القدرة أو ﻋدم القدرة ﻋﻠى نزع الﺘﻌﻠـّق ﺑﻪ ،ﺑدون هذا الﺘﻌﻠـّق ال ﻳ ُﻬ ّﻢ ما نﺄ ُكـﻠﻪ،
سيﻜون ذلك فقط ِل َﻤ ْﻞء البﻄن .ولﻜن ﺑﻤا ّ
أن الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ﻳﺘﻤّان ﺑﺘﻠك الﻄﺮﻳقة
في الﻤﻌبدّ ،
جﺮد ﺗقيّد،
كﺜيﺮا من الناس ﺗﻌوّ دوا ﻋﻠيﻬا .وفي النﻬاﻳة لﻢ ﻳﻌُد اﻷمﺮ ُم ّ
فإن ً
لقد أصبح هذا ﻗاﻋدة من ﻗواﻋد الﻤﻌبد ،ﻳُﻤنـَ ُع منﻌًا ﺑاﺗـّا أكﻠﻪُ ،وجﺮت الﻌادة ﻋﻠى
الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ﺑذلك ال ّ
الﺮاهب
شﻜﻞ .فقط ﺑﻌض الﻜﻠﻤات ﻋن
ّ
الﺮاهب أن
"دجيقونق ،"Jigong ،اﻷﻋﻤال الﻔنية ﺗﺤدّثت
كﺜيﺮا ﻋنﻪ ،ﻳجبُ ﻋﻠى ّ
ً
ﻳﻤﺘنع ﻋن أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ولﻜنﻪ هو كان ﻳﺄكـﻠـُﻪ ،لذلك اﺷﺘـُﻬﺮت ﻗ ّ
ﺼﺘﻪ .في الﺤقيقة ﺑﻌد
طﺮ ِد ِﻩ من مﻌبد "لينجيين ،"Lingyin ،أصبح الﻐذاء ﺑالنسبة لﻪ ُمشﻜالً ﻋﻠى غاﻳ ٍة
من اﻷهﻤّية ،كان ﻋﻠيﻪ أن ﻳُجاهد لﻠبقاء ﻋﻠى ﻗيد الﺤياة .ولﻜي ﻳﻤأل مﻌدﺗﻪ ،كان ﻳﺄكﻞ
ﺑﺄي نوع من الﻄﻌام ،لﻢ ﻳ ُﻜن ذلك
ك ّﻞ ما ﻳُﻤﻜن أكﻠﻪُ...فقط ليﻤأل َمﻌدﺗﻪ وﺑدون ﺗﻌﻠـّق ّ
هامّا ﺑالنسبة لﻪُ .وﺑوصولﻪ إلى ﺗﻠك الدّرجة ﻋبﺮ ال ّ
شيولين ،كان ﻳُدرك جيّدًا ذلك ،في
الواﻗع" ،دجيقونق" لﻢ ﻳﺄكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ سوى في مناسب ٍة أو مناسبﺘين .ولﻜن ﻋندما
أن راهبًا أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ّ
َـﺮ ّ
فإن ال ُﻜﺘـّاب ﻳُﺤيﻄونﻪ ﺑﻜﺜيﺮ من االهﺘﻤام ،كﻠـّﻤا كان
ﻳُذك ُ
الﻤوضوع غﺮﻳبًا كﻠـّﻤا أثار أكﺜﺮ رغبة القارئ ،وﺑﻤا ّ
الﻔني ﻳسﺘﻠﻬﻢ جذورﻩ
أن الﻌﻤﻞ
ّ
من الﺤياة اليوميّة ث ّﻢ ﻳﺘجاوز الواﻗع وﻳجﻌﻠﻪ أسﻤى ،فقد وُ ِضـ َع "دجيقونق" مﺤط
الﺮغبة والﺘﻌﻠـّقِ ،لنﻤأل
اﻷنظار .في الﺤقيقة ﻋندما نﻜون فارﻗنا فﻌالً روح ّ
أي طﻌام.
مﻌدﺗنا ،ﻳُﻤﻜننا ﺗناول ّ
في جنوب ﺷﺮق آسيا وفي الﻤناطق الجنوﺑيّة من ﺑﻠدنا مﺜﻞ
"ﻗوانقدونق" و"ﻗوانقسي ،"Guangxi ،نجد البوذﻳّين الالّﻳيﻜيّيـن ال ﻳﺘﺤدّثون
أن هذﻩ الﻌبارة ﻗد ﻋﻔا ﻋﻠيﻬا ّ
ﻋن ﺗﻌﻬّد ﺑوذا كﻤا لو ّ
الزمن ،هﻢ ﻳقولون أنﻬﻢ
ﻳُﻤارسون نظام ﺗق ّ
ـف أو أنﻬﻢ نباﺗيّون ،وهﻢ ﻳقﺼدون هنا أنﻬﻢ نباﺗيّون من أجﻞ
ش ٍ
أمﺮا ﺑﻬذﻩ البساطة .هﻞ ﻳﻜﻔي أن نﻜون
الﺘﻌﻬّد وﺑﻠوغ الﺘﺤقق .هﻢ ﻳﻌﺘبﺮون ﺗﻌﻬّد ﺑوذا ً
نباﺗيّـين من أجﻞ الوصول إلى مﺮﺗبة ﺑوذا ؟ الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠ ُﻢ ّ
أن هذا ﻳُﻤﺜﻞ فقط نو ً
ﻋا من
ّ
ولﻜن رغبة ً واحدة ً ﺗ ّﻢ الﺘﺨﻠـ ّصُ منﻬا ﺗبقى
الﺘﻌﻠـّق ورغبة من رغبات اإلنسان،

رغبة ًّ واحدة ً .ﻳجبُ أﻳ ً
ﻀا الﺘﺨﻠـّص من الﺤسد ،من روح الﻤنافسة ،من اإلﻋجاب
ﺑالنﻔس ،من حبّ الظﻬور ،ك ّﻞ أنواع الﺘﻌﻠـّقات واإلنسان لدﻳﻪ منﻬا
الﻜﺜيﺮ ،ﻳجبُ
ُ
ﻋﻠيﻪ أن ﻳنزع ك ّﻞ ﺗﻌﻠـّق وك ّﻞ رغبة ،ليﺼﻞ إلى االكﺘﻤال الﺘا ّم ﺑواسﻄة ال ّ
شيولين .هﻞ
جﺮد ﺗﺮك رغبة أكﻞ الﻠـ ّﺤﻢ ؟ هذا غيﺮ صﺤيـح.
نﺘﻌﻬّد لبﻠوغ مﺮﺗبة ﺑوذا ﺑ ُﻤ ّ
فيﻤا ﻳ ُﺨ ّ
ﺑﺄي طﻌام،
ص الﻄﻌام ،ليس هناك فقط الﺘﻌﻠـّق ﺑالﻠـ ّﺤﻢ ،ال ﻳجبُ أن نﺘﻌﻠـّقَ ّ
واﻷمﺮ سوا ٌء ﺑالنسبة ﻷﺷياء أﺧﺮى .البﻌضُ ﻳقول أنﻪ ﻳُﺤبّ أكﻞ هذا ال ّ
ﺼـنف أو
ُ
ذاك ،ﺗﻠك أﻳ ً
ﻀا رغبة ،ﻋند وُ صول الﻤﻤارس إلى درج ٍة ُمﻌيّـنةٍ ،لن ﻳبقى ﻋندﻩُ مﺜﻞ
هذا الﺘﻌﻠـّق .طبﻌًا لقد ﺑﻠـّﻐﺘـُﻜﻢ ﺷﺮﻋنا ﻋﻠى مسﺘوً ى ﻋال جدّا وض ّﻤـنـّاﻩُ مﺨﺘﻠف
ال ُﻤسﺘوﻳات ،من ال ُﻤﺤال أن ﺗﺼﻠوا منذ البداﻳة إلى ﺗﻠك النقﻄة .ﺗقولون أنﻜﻢ ﺗـُﺤبّون
ﺼـنف ،ولﻜن ﻋندما ﺗﺤي ُن لﺤظة اسﺘئﺼال هذا الﺘﻌﻠـّق في ال ّ
أكﻞ هذا ال ّ
شيولين ،لن
مﺄلوف
ﺗسﺘﻄيﻌوا أكﻠﻪ ثانية ً ،سﺘجدون لﻪُ طﻌ ًﻤا ردﻳئًا ﻋندما ﺗﺄكﻠون منﻪ ،طﻌ ًﻤا غيﺮ
ٍ
ﺑالﻤﺮة .ﻋندما ُ
كنت أﺷﺘﻐ ُﻞ ﺑﻤؤسّسة ﻋﻤﻠي ،كان مﻄﻌﻢ ال ُﻤؤسّسة ﻳُﻌاني دائ ًﻤا
لدﻳﻜﻢ
ّ
من ﻋجز في الﻤيزانيّة ،وفي النﻬاﻳة أغﻠق أﺑواﺑﻪُ .فﺄصبح الﻜ ّﻞ ﻳﺤﻤ ُﻞ طﻌامﻪ مﻌﻪ من
الﻤنزل .ك ّﻞ صباح ،كان ك ّﻞ واح ٍد ﻳُﻌدّ وجبة ً ث ّﻢ ﻳُسﺮع في الذهاب إلى الﻌﻤﻞ ،كان
أمﺮا ُمﺘﻌبًا .أحيانـًا ُ
كنت أﺷﺘﺮي ﻗﻄﻌﺘين من ال ُﺨبز وﻗﻄﻌة ًمن "الﺘوفو"Tofu ،
ذلك ً
مﻐﻤوسة ً في صﻠﺼة السّوجا .من الﻤﻔﺮوض ّ
ـﺜيﺮ
أن وجبة ًﺧﻔيﻔة ً كﻬذﻩ ال ﺗـ ُ ُ
اﻷمﺮ أﻳ ً
ﻀا ،إنﻪ ﺗﻌﻠـّق وﻳجبُ نز ُ
ﻋﻪ.
مشﻜالً ،ولﻜن مع أكﻠﻬا ﺑﺼﻔ ٍة دائﻤ ٍة ال ﻳسﺘقي ُﻢ
ُ
ﺗﺮوْ ا الﺘوفو ،ﻳﺼﻌدُ سائ ٌﻞ حامضٌ إلى فﻤﻜﻢ ،وال
فﻔي هذﻩ الﺤالة مﺜالً ،ﺑ ُﻤ ّ
جﺮد أن َ
لﻜي ال ﺗـُـنﻤّوا روح الﺘﻌﻠـّق ﺑﻪ .طبﻌًا ،هذا ال ﻳﺘجﻠـّى
ﺗسﺘﻄيﻌون مواصﻠة اﻷكﻞ ،وذلك ْ
سوى في درج ٍة ُمﻌيّـن ٍة من ال ّ
شيولين وليس في البداﻳة.
مﺮة ً ﺑوذا ﻳﺤﻤ ُﻞ في ﻳدﻩ كوز ﺧﻤﺮ ؟
في مدرسة ﺑوذا ،ال نﺘناو ُل الﻜﺤول .هﻞ رأﻳﺘﻢ ّ
ُ
ﻗﻠت أننا ال نسﺘﻄيـ ُع أكﻞ الﻠـّﺤﻢ ؛ وﻋندما نﻜون فارﻗنا هذا الﺘﻌﻠـّق أثناء
أﺑدًا.
ال ّ
شيولين وسط الناس الﻌادﻳّين ،ﻳُﻤﻜن أن نﺄكﻞ منﻪ ثانية ً ،ليس في ذلك مشﻜﻞ.
نشﺮب منﻪ ثانية ً أﺑدًا.
ولﻜن ﻋﻠى ﻋﻜس ذلك ،ﺑﻌد االمﺘناع ﻋن ال ُﻜﺤول ،ال ﻳُﻤﻜن أن
َ
أليس جسدُ الﻤﻤارس مُزوّ دًا ﺑالقونق ؟ ُمﺨﺘﻠف أﺷﻜال القونق وﺑﻌض ﻗدرات القونق
ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘجﻠـّى ﻋﻠى مساحة جسدكﻢ ،وكﻠـّﻬا نقيّة وطاهﺮة .ﻋندما ﺗشﺮﺑون
ﻐادر جﻤيﻌًا جسدكﻢ ﺑسﺮﻋةٍ ،في طﺮفة ﻋين ال ﻳﻌودُ ﻋندكﻢ ﺷي ٌء ﻋﻠى
ال ُﻜﺤول ،ﺗـ ُ ُ
الﺮائﺤةّ .
إن ال ُﻜﺤول ﻋادة مﻜﺮوهة ،وهو ﻳُسبّبُ اضﻄﺮاﺑًا
جسدكﻢ ،ﻷنﻬا ﺗﺨشى ﺗﻠك ّ
لﻄبيﻌة اإلنسان .لﻤاذا في ﺑﻌض الﻄﺮق ال ُﻜبﺮى نجدُ ُ
ﺷﺮب الﻜﺤول ضﺮورﻳّا
لﻠشيولين ؟ ّ
الﺮوح الﻔاﻋﻠة ،ﺑﻞ هي ﺗﻬدفُ إلى
ﻷن هذﻩ الﻄﺮق ال ﺗـُﻤارس ﺷيولين ّ
الﺮوح الﻔاﻋﻠة.
ﺗﺨدﻳﺮ ّ
هناك أناس ﻳﺘﻌاطوْ ن الﻜﺤول ﺑﻜﺜﺮ ٍة ،وأناس مولﻌون ﺑالﺨﻤﺮ ،البﻌض ﻗد ﺗسﻤّﻤوا من
الﻜﺤول ،هﻢ ال ﻳسﺘﻄيﻌون اﻷكﻞ ﺑشﻬيّة ﺑدون الشﺮب أثناء وجبة الﻄﻌام ،صاروا ال
ﻳسﺘﻄيﻌون االسﺘﻐناء ﻋن ال ّ
الﺘﺼﺮف.
شﺮب .نﺤ ُن الﻤﻤارسون ،ال ﻳجوز لنا هذا
ّ

ﺑدون ّ
ُﺜيﺮ ﻋﺼب
ﺷك ،ﺷﺮب الﺨﻤﺮ من ﺷﺄنﻪ أن ﻳﺨﻠق إدمانا ً ،ﺑﻤا أنﻪ رغبة ،فﻬو ﻳ ُ
ﺷﺮب ،كﻠـّﻤا أصبح في ﺗبﻌيّ ٍة أﻗوى لﻠﻜﺤول .ﻋﻠينا أن
اإلدمان ﻋند اإلنسان ،كﻠـّﻤا
َ
نـُﻔ ّﻜﺮ كﻤﻤارسين":أال ﻳﺘﻌيّ ُن ﻋﻠينا أن ننزع هذا الﺘﻌﻠـّق ؟" ﻳجبُ أن ننزع هذا
وﻋﻠي أن ألﺘقي
الﺘﻌﻠـّق .ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳُﻔ ّﻜﺮون":ال أسﺘﻄيـع ،أنا رجﻞ أﻋﻤال
ّ
ﺑالﺤﺮفاء ".أو"ﻋﻤﻠي ﻳﺘﻤﺜ ُﻞ ﺗﺤدﻳدًا في الﻌالﻗات الﺨارجيّة الدّوليّة ،وأنا أسافﺮ
كﺜيﺮا ،ليس من السّﻬﻞ مناﻗشة مسائﻞ الﻌﻤﻞ دون ﺷﺮب الﺨﻤﺮ".وأنا أﻗول ّ
أن هذا
ً
ليس صﺤيﺤًا ،ﻋﻤو ًما ،أثناء النقاش وال ُﻤﻔاوضات مع اﻷجانب ﺧا ّ
صة ،وﺑالنسبة
لﻠ ّ
شﺮب ،رﺑّﻤا ﺗﻄﻠبُ أنت مشﺮوﺑًا ﺧاليًا من الﻜﺤول ،وﻳﻄﻠبُ اآلﺧﺮ ما ًء مﻌدنيّا
وآﺧﺮ ﻳﻄﻠبُنبيذاً..ال أحد سيسﻜبﻪ في حﻠوﻗﻜﻢ ﻋنوة ً ،ﺗشﺮﺑون ما ﺗـُﺮﻳدون وﺑالقدر
الذي ﺗسﺘﻄيﻌون ،و ُﺧﺼوصًا ﺑين ال ُﻤـﺜقـﻔين ،ال ﻳُوجدُ هذا الﻤشﻜﻞ ،هذا ما ﻳﻜون في
أغﻠب اﻷحيان.
ﻀا ﺗﻌﻠـّق ،البﻌض ﻳقول ّ
الﺘدﺧين هو أﻳ ً
أثﺮ ُمـن ّ
شط
أن الﺘدﺧين ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻜون لﻪ ٌ
و ُمﻌيد لﻠﺤيوﻳّة ،أﻗول ّ
ُﺤس الناس
أن ذلك ﺧداع ﻷنﻔسنا وﺧداع لآلﺧﺮﻳن .ﻋندما ﻳ ّ
ب أثناء الﻌﻤﻞ أو أثناء كﺘاﺑة مقال ،وﻋندما ﻳُﺮﻳدون االسﺘﺮاحة ﻗﻠيالً ،ﻳﺘناولون
ﺑﺘﻌ ٍ
سيجارة ،إثﺮها ﻳُﺤسّون ﺑﺮجوع النشاط .في الﺤقيقة ليست السّيجارة هي السّبب،
وإنﻤا ذلك ﻷنﻬﻢ أﺧذوا اسﺘﺮاحة ً .ﺗﻔﻜيﺮ اإلنسان ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺨﻠقَ انﻄباﻋات مﻐﻠوطة،
وﺗجﺮ انﻄبا ً
كﻤا ﻳﺨﻠ ُ
ﻋا مﻐﻠوطـًا،
أحاسيس وهﻤيّة ً .وفيﻤا ﺑﻌد ﺗـُﺼبح حقـّا فﻜﺮة،
ق
ّ
َ
ُ
ّ
لدﻳﻜﻢ االنﻄباع ّ
ولﻜن ذلك ﻳسﺘﺤي ُﻞ ﻋﻠى اإلطالق،
ﺗبﻌث فيﻜﻢ الﺤيوﻳّة
أن السّيجارة
أي إضافةٍّ .
البشﺮي ﺑﺤال ،ﺧذوا ﺷﺨﺼًا د ّﺧن
إن الﺘـّبـغ ال ﻳُﻔيد الجسﻢ
ّ
إنﻬا ال ﺗـُﻌﻄي ّ
لﻔﺘﺮ ٍة طوﻳﻠةٍ ،لو ﻳقوم الﻄبيب ﺑﺘشﺮﻳـح جسدﻩ ،سيﺮى ّ
أن ﻗﺼبﺘيﻪ سوداوان ﺗﻤا ًما
ّ
وأن رئﺘﻪ كﻠـّﻬا سوداء حﺘـّى من الدّاﺧﻞ.
أال نﺘﺤدّث نﺤن الﻤﻤارسين ﻋن ﺗنقية الجسد ؟ ﻳـُﻄـَﻬ ُّﺮ الجسد ﺑاسﺘﻤﺮار ،وﺗﺮﺗقون
ﺗسﺘﻤﺮون دائ ًﻤا في ﺗﻠوﻳث
ﺑﺼﻔ ٍة مﺘواصﻠ ٍة نﺤو الﻤسﺘوﻳات الﻌﻠوﻳّة .ولﻜن إن كنﺘﻢ
ّ
جسدكﻢ ،أال ﺗسيﺮون ﺑال ّ
الﻌﻜسي لﻤا ﻳجبُ أن نﻔﻌﻠﻪُ ؟ وزﻳادة ًﻋﻠى
ﻀبط في االﺗـّجاﻩ
ّ
ذلك ،هو أﻳ ً
ﻀا رغبة ُمﻠ ّﺤة .البﻌض ﻳﻌﺮفون أنﻪ ليس جيّدًا ولﻜنﻬﻢ ال ﻳسﺘﻄيﻌون
االسﺘﻐناء ﻋنﻪ .في الﺤقيقة دﻋوني أﻗ ْﻞ لﻜﻢ ،ليس من السّﻬﻞ ﻋﻠيﻬﻢ االمﺘناع ﻋنﻪ
ﺗﻔﻜيﺮ مسﺘقي ٌﻢ ﻳقودُ ُﺧﻄاهﻢ وﻳُوجّﻬﻬﻢ .اليوم ،ﺑﻤا
من ﺗﻠقاء أنﻔسﻬﻢ ﻷنﻪ ليس لدﻳﻬﻢ
ٌ
أنﻜﻢ مﻤارسون ،اﻋﺘبﺮوﻩ ﺗﻌﻠـّقـًا ﻋﻠيﻜﻢ ﺗﺮْ ُكﻪُ وسﺘﺮوْ َن إن كنﺘﻢ ﻗادرﻳن ﻋﻠى اإلﻗالع
ﻋنﻪ .أﻋﻄيﻜﻢ نﺼيﺤة ً ،إن كنﺘﻢ ﺗﺮﻳدون حقـّا الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،أﻗـ ِﻠﻌوا ﻋن
الﺘدﺧين منذ اليوم ،من اﻷكيد أنﻜﻢ ﻗادرون ﻋﻠى ذلك .في جوّ دروسنا الﺘﻜوﻳنيّة ال
أحد ﻳُﻔ ّﻜ ُﺮ في الﺘدﺧين ،لوﺗـُﺮﻳدون ﺑﺤ ّ
ق اإلﻗالع ﻋن الﺘدﺧين ،من اﻷكيد أنﻜﻢ
لﻠقﺮف .نﻔس
ﺗسﺘﻄيﻌون ذلك ،وﻋندما ﺗﺄﺧذون سيجارة ً ُمجدّدًا سﺘجدونﻬا ُمﺜيﺮة
ِ
اﻷمﺮ ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺤدُ َث ﻋند ﻗﺮاءة هذا الدّرس من الﻜﺘاب .طبﻌًا إن لﻢ ﺗﻜن لﻜﻢ نيّة
الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،سوف لن نﻬﺘ ّﻢ ﺑﻜﻢ ،أمّا ﺑاﻋﺘباركﻢ مﻤارسين ،أرى أنﻪ ﻳجب
ﻋﻠيﻜﻢ االمﺘناع ﻋنﻪ .وﻷد ّ
مﺮة ﺑوذا أو داوو جالسًا والسّيجارة
ﻋ ْﻢ ﺑﻤﺜال ،هﻞ رأﻳﺘﻢ ّ
أي مﻜان ؟ ﺑاﻋﺘباركﻢ مﻤارسين ،ماهو هدفﻜﻢ ؟
في فﻤﻪ ؟ هﻞ رأﻳﺘﻤــوهﻢ هﻜذا في ّ

أال ﻳﺘﻌيّ ُن ﻋﻠيﻜﻢ االمﺘناع ﻋن الﺘدﺧين ؟ من أجﻞ ذلك ،أﻗو ُل أنﻪ إذا كنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون
ﻳسيﺮ
ضار ﺑﺼﺤّﺘﻜـﻢ ث ّﻢ إنﻪُ رغـبة ،هذا
الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ﻳنبﻐي االمﺘـناع ﻋنﻪ ،هذا
ّ
ُ
ﺑال ّ
الﻌﻜسي لﻤا هو مﻄﻠوب من مﻤارسينا.
ﻀبط في االﺗـّجاﻩ
ّ

ﻋن الﺤسد
شﺮع ،أذ ُك ُﺮ دائ ًﻤا مسﺄلة الﺤسد .لﻤاذا ؟ ّ
أثناء دﻋوﺗي لﻠ ّ
ﻷن الﺤسد ﻳﺘجﻠـّى ﺑﺤدّ ٍة
ﺼين ،إلى درجة ّ
ﺑالﻐ ٍة في ال ّ
أن الناس هناك ﻗد ﺗﻌوّ دوا ﻋﻠيﻪ وصاروا حﺘـّى ال
إن لﻬذا أصالً
ﺼينيّين ﺑﺘﻠك الﺤدّة ؟ ّ
ﻳنﺘبﻬون لوجودﻩ .لﻤاذا ﻳوجد الﺤسدُ ﻋند ال ّ
وسببًا ﺗارﻳﺨيّا .في الﻤاضي كان ال ّ
ﺼينيّون ُمﺘﺄثﺮﻳن ﺑالﻜونﻔوﺷيوسيّة ﺑﻌُﻤق ،كانوا
ُظﻬﺮﻩُ ،مﺜالً في لﺤظة الﻐﻀب ،ال
ﻳﺘﻤيّـزون ﺑﻄبـع كﺘوم ﻳ ِ
ُبﻄـ ُن ك ّﻞ ﺷيءٍ وال ﻳ ُ
ﻳُظﻬﺮون ذلك ،في لﺤظة الﻔﺮح ال ﻳُظﻬﺮون ذلك أﻳ ً
ﻀا ،كانوا ﻳﺘﻜﻠـّﻤون ﻋن الﺘﺤ ّﻜﻢ
ﺼبﺮ .ث ّﻢ أصبح هذا ﻋادة ً ،وما نﺘ َج ﻋنﻬا هو ّ
في النﻔس وال ّ
أن ك ّﻞ ﺷﻌبنا نﻤّى طبﻌًا
انﻄوائيّا وكﺘو ًما لﻠﻐاﻳة .ﺑدون ّ
ﺷك ،هذا الﻄبـ ُع لﻪُ مزاﻳاﻩُ ،إذ ال ﻳﺘب ّج ُح ال ّ
شﺨصُ
ﺑذكاءﻩ وصﻔاﺗﻪ .ولﻜن لﻪ أﻳ ً
ﻀا نقائﺼُﻪ والﺘي من ﺷﺄنﻬا أن ﺗـُﻔﻀي إلى حال ٍة نﻔسيّ ٍة
صة ً في فﺘﺮة نﻬاﻳة ال ّ
وذهنيّ ٍة سيّئةٍ .وﺧا ّ
شﺮع هذﻩ حيث أصبﺤت الﻤظاهﺮ السﻠبيّة
ً
ﻋﻢ الﺤسد ﻋند اإلنسان .لو ّ
ﺑﺮوزا ،وهﻜذا ﻳُﻤﻜنﻬا أن ﺗـُد ّ
أﺧبارا
ﻳﺘﻠقى
أن ﺷﺨﺼًا
أكﺜﺮ
ً
ّ
سارة ً وهو في جﻤْ ع من الناس ،فﻔي الﺤين ك ّﻞ اآلﺧﺮﻳن سيﺄ ُكﻞ الﺤسدُ ﻗﻠوﺑَﻬﻢ ؛
ّ
لذلك من اﻷفﻀﻞ لﻠ ّ
شﺨص أن َ
ﻳﻠز َم الﻜﺘﻤان ﻋندما ﻳﺤﺼُﻞ ﻋﻠى منﺤ ٍة في ُمؤسّسة
أي مﻜان آﺧﺮّ ،
النﻔسي لو ﻋﻠﻤوا ﺑذلك.
ﻷن اآلﺧﺮﻳن سيﻔقدون ﺗوازنﻬﻢ
ّ
ﻋﻤﻠﻪ أو في ّ
الﻐﺮﺑيّون ﻳُسﻤّون هذا "الﻐيﺮة ال ّ
شﺮﻗيّة" أو "الﻐيﺮة اآلسيوﻳّة" .ك ّﻞ الﻤنﻄقة
كﺜيﺮا ﺑالﻜونﻔوﺷيوسيّة ال ّ
ﺼينيّة ،وﺗﺼﻄ ِبـ ُغ نسبيّا ﺑﺼبﻐة الﻐيﺮة
اآلسيوﻳّة ُمﺘﺄثﺮة
ً
هذﻩ ،ولﻜنﻬا ﺗﺘجﻠـّى ﺑﻄﺮﻳق ٍة ﺑالﻐ ٍة جدّا في ال ّ
ﺼين ﺑالذات.
س في الﻤاضي ،لو ّ
ﻳﻌود هذا أﻳ ً
أن السّﻤاء
ار ُ
ﻀا لﻠﻤساواة ال ُﻤﻄﻠقة الﺘي كانت ﺗـ ُ َﻤ َ
ﺧيﺮ مّا ،ك ّﻞ الناس ﺗـﺘقاس ُﻤﻪُ
ُ
ﺗـُﻄبـِـ ُ
ق ﻋﻠى اﻷرض ك ّﻞ الناس
سﺘﻤوت ؛ إن كان هناك ٌ
؛ ﻋند القيام ﺑزﻳاد ٍة في اﻷجور ،ال داﻋي لﻠنسبة الﻤئوﻳّة ،الﻜ ّﻞ ﻳجبُ أن ﻳﺄ ُﺧذ ﻗسﻄﻪُ.
في الظاهﺮ نظا ٌم كﻬذا ﻳبدو ﺷاهدًا ﻋﻠى الﻌدالة ،ك ّﻞ الناس موضوﻋة ﻋﻠى ﻗدم
ال ُﻤساواة .ولﻜن كيف لﻠجﻤيـع أن ﻳﻜونوا سوا ًءا ؟ ك ّﻞ واح ٍد لدﻳﻪ ﻋﻤ ٌﻞ مﺨﺘﻠفٌ ،
ﻀا ﺗﺨﺘﻠِفُ  .في كوننا ،هناك أﻳ ً
الجﻬود الﻤبذولة في الﻌﻤﻞ هي أﻳ ً
ﻀا ﻗانون :ال
ﻳﺨسﺮ .وسط الناس الﻌادﻳّين،
ﻳُوجدُ رﺑ ٌح ﺑدون ﺧسار ٍة ،لﻜي ﻳﺮﺑح الﻤﺮء ﻳجبُ أن
َ
ﻳُقا ُل ّ
أن من ال ﻳﻌﻤ ُﻞ ال ﻳﺮﺑ ُح ،من ﻳﻌﻤ ُﻞ أكﺜﺮ ﻳﺮﺑ ُح أكﺜﺮ ،ومن ﻳﻌﻤ ُﻞ أﻗ ّﻞ ﻳﺮﺑ ُح أﻗ ّﻞ ؛
س الﻤساواة
ﻤار ُ
أي ﺷﺨص ﻳبذ ُل الﻤزﻳدَ ﻳجبُ أن ﻳﺮﺑح الﻤزﻳدَ .في الﻤاضي كانت ﺗـ ُ َ
ّ
أن الجﻤيـع ﻳُولدون سواء ّ
ال ُﻤﻄﻠقة ،كان ﻳُقا ُل ّ
وأن ما ﻳﻜﺘسبونﻪ ﺑﻌد الوالدة هو الذي
ﻳُﻐيّﺮهﻢ .أنا أﻗو ُل ّ
أن هذا القول ُمﻄﻠ ٌ
ق جدّا ،وك ّﻞ ﺷيءٍ ُمبال ٌغ فيﻪ إلى درج ٍة ﻗﺼوى

(ذكﺮ وأنﺜى) ؟
ﻳﺘـّجﻪُ نﺤو البُﻄالن .لﻤاذا إذن ﻳُولد اﻷﺷﺨاص ُمﺨﺘﻠﻔين في الجنس
ٌ
لﻤاذا ليس لدﻳﻬﻢ نﻔس الﻤالمح ؟ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳُولدُ مﺮﻳ ً
ﺧﻠقي .إذن لسنا
ﻀا وﺑﺘشوّ ٍﻩ
ّ
ﻋﻠوي ،نﺮى ّ
أن ك ّﻞ حياة اإلنسان
ُمﺘﻄاﺑقين ﺑﻌﻀنا مع البﻌض اآلﺧﺮ .من منظور
ّ
ﺗـُوجد ُمسبقـًا ﺑﺄكﻤﻠﻬا في ﻋوالﻢ أﺧﺮى ،كيف لنا أن نﻜون كﻠـ ّـنا ُمﺘﻤاثﻠين ؟ ك ّﻞ
الناس ﻳُﺮﻳدون الﻤساواة ،ولﻜن إذا كان ﺷيء مّا ليس ُمقدّ ًرا في حياة ﺷﺨص مّا،
كيف إذن نـُﻤارس ال ُﻤساواة ؟ ّ
إن الناس ليسوا ُمﺘساوﻳن.
الﻐﺮﺑيّون ﻳﺘﻤيّـزون ﺑﻄبـع ﻳﻤي ُﻞ إلى الظاهﺮﻳّة ،ﻋندما ﻳﻜونون مسﺮورﻳن ،ﻳُﻤﻜن أن
نﺮى ذلك ،ﻋندما ﻳﻜونون غاضبين ،ﻳُﻤﻜن أن نﺮى ذلك أﻳ ً
ﻀا .هذا الﻄبـع لدﻳﻪ
مزاﻳاﻩ ،ولدﻳﻪ نقائﺼُﻪ أﻳ ً
ﻀا ،فﻬﻢ ﻳﺘـّﺼﻔون ﺑقﻠـّة ال ّ
ﺼبﺮ .إذن ،هذان الﻄبﻌان ناﺗجان
ﻋن مﻔاهي َﻢ ُمﺨﺘﻠﻔة ،وﻳُﻔﻀيان أﻳ ً
ﻀا إلى نﺘائج ُمﺨﺘﻠﻔة ﻋﻠى مسﺘوى الﻔﻌﻞ .ﺑالنسبة
منﺤﻪ ﺑﻌض االمﺘيازات ،سيﻔ ِقدُ
لﻠﺼينيّين ،لوﻳقو ُم ا
لﻤدﻳﺮ ﺑالﺜناء ﻋﻠى أحدهﻢ أو ِ
ُ
ُ
النﻔسي .إن ﺗﺤ ّ
ﺼـ َﻞ ﻋﻠى زﻳاد ٍة في الﻤنﺤة ،ﻳجبُ أن ﻳﻀﻌﻬا في
ﺗوازنﻬﻢ
اآلﺧﺮون
ّ
سﺮا ودون أن ﻳﻌﻠ َﻢ اآلﺧﺮون ﺑذلك .حﺘـّى أنﻪ في أﻳّامنا هذﻩ ،من ال ّ
ﺼﻌب أن
جيبﻪ ّ
مﺜالي وﺗﻌﻤ ُﻞ جيّدًا ،ﻳجبُ أن ﺗﻜون أوّ ل
ﻳﻜون الﻤﺮْ ُء ُموظﻔـًا مﺜاليّا" :ﺑﻤا أنك ُموظف
ّ
ُﻐادر ؛ ﻗﻢ ﺑﻜ ّﻞ ال ّ
شﻐﻞ ﺑﻤا أنك أكﺜﺮ كﻔاءة ً ،ﺑينﻤا نﺤ ُن ال
ﺷﺨص ﻳﺄﺗي وآﺧﺮ ﺷﺨص ﻳ ُ
نقد ُِر ﻋﻠى ذلك ".وهﻜذا ﺗـُﺼب ُح مﺤ ّﻞ اسﺘﻬزاء الجﻤيـع ،إنﻪ من ال ّ
ﺼﻌب أن ﻳﻜون
الﻤﺮْ ُء إنسانـًا طيّبًا.
كﺜيﺮا .رئيس الﻌﻤﻞ الحظ ّ
أن أحدهﻢ اﺷﺘﻐﻞ اليوم
اﻷمﺮ
في البﻠدان اﻷجنبيّة ،ﻳﺨﺘﻠف
ً
ُ
اﻷﺧيﺮ ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻌُدّ ﺑﻔﺮح اﻷوراق الﻤاليّة ورﻗة ً
جيّدًا فيزﻳدُﻩُ في الﻤنﺤة .وهذا
ُ
ورﻗة ً أمام الجﻤيـع" :آﻩّ ،
الﺮئيس منﺤني الﻜﺜيﺮ من الﻤال اليوم ".ﻳُﺮي أوراﻗﻪ
إن ّ
ﺗنجﺮ ﻋنﻪ
الﻤاليّة ﻋﻠى الﻤأل ورﻗة ً ورﻗة ً والﻐبﻄة ﺗﻤﻠؤﻩُ ،ﻳ ُﻤ ّﺮ اﻷمﺮ دون أن
ّ
ﺼين ،لو ّ
ﻋواﻗب .في ال ّ
أن أحدًا ﻳﺤ ُ
ﺼ ُﻞ ﻋﻠى زﻳاد ٍة نسبيّ ٍة في الﻤنﺤة ،حﺘـّى ال ُﻤدﻳﺮ
ﻳﺘﺮكَ مجاالً لآلﺧﺮﻳن ليﺮوْ ها .في البﻠدان
ﺑنﻔسﻪ ﻳﻄﻠبُ منﻪ أن ﻳُﺨﻔيﻬا وأن ال ُ
الﻐﺮﺑيّة ،لو ّ
أن ﺗﻠﻤيذا ً ﻳنجح في امﺘﺤان مّا ﺑـ100نقﻄةٍ ،سيﺮ ُكضُ نﺤو منزلﻪ وهو
ُ
ُ
حﺼﻠت ﻋﻠى100نقﻄة ".وﻳجﺮي
حﺼﻠت ﻋﻠى 100نقﻄة،
ﻳﺼي ُح ﺑﻔﺮح" :اليوم
هﻜذا من الﻤدرسة إلى البيت .وﻳﻔﺘ ُح أحد الجيﺮان النافذة" :ﺗوم ،أحسنت ﻳا اﺑني !"
"هيﻪ ! جاك ،أحسنت ،هذا رائع ".لو ﻳﺤدُ ُ
ث هذا الﻤوﻗف في ال ّ
ﺼين ،سﺘﺄﺧذ اﻷمور
ُ
"حﺼﻠت ﻋﻠى
منﺤًى سيّئـًا ،ﻳﺼي ُح الولدُ ﺑﻔﺮح وهو ﻳجﺮي من الﻤدرسة إلى البيت:
ُ
حﺼﻠت ﻋﻠى 100نقﻄة ".ولﻜن حالﻤا ﻳُﻔﺘــَ ُح لﻪ الباب ،ﻳُبادرﻩُ من في
100نقﻄة،
البيت ﺑالﺘوﺑيخ" :وما ال ُﻤدهش في ذلك ؟ فقط من أجﻞ 100نقﻄة ؟ ﻳالك من مﻐﺮور
! من الذي لﻢ ﻳﺤ ُ
ﺼـ ْﻞ ﻋﻠى 100نقﻄة ؟" هذان النوﻋان ال ُﻤﺨﺘﻠﻔان من الﻤﻔاهيﻢ
ﻳُﻤﻜن أن ﻳُولـّدا نﺘائج ُمﺨﺘﻠﻔة .هذا ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﺜيﺮ الﻐيﺮة ﻋند اإلنسان ،ﻋندما
ُﺤس اآلﺧﺮون ﺑاالسﺘياء ﻋوض أن ﻳﻔﺮحوا ﻷجﻠﻪ .هذا
ﻳﺘﺼﺮفُ أحدهﻢ ﺑشﻜﻞ جيّد ،ﻳ ّ
ّ
ما ﻳُﻤﻜ ُن أن ﻳﺤدُث.

س منذ سنين ﻗﻠيﻠة سبّبت اضﻄﺮاﺑًا لﻌقﻠيّات الناس
ﻤار ُ
ال ُﻤساواة ال ُﻤﻄﻠقة الﺘي كانت ﺗـ ُ َ
ومﻔاهيﻤﻬﻢ .ولنذ ُكﺮْ مﺜالً مﺤسوسًا ،ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻜون ﻷحدهﻢ االنﻄباع ّ
أن ك ّﻞ اآلﺧﺮﻳن
ﺑﺄي مﻬ ّﻤ ٍة ﺗقﺮﻳبًا ،وﻳﻌﺘقدُ أنﻪ
ﻳ ِقﻠـّون ﻋنﻪ كﻔاءة ً في الﻌﻤﻞ ،وأنﻪ ٌ
ﻗادر ﻋﻠى أن ﻳقوم ّ
مﻤﺘاز .في ﻗﺮارة نﻔسﻪ ﻳُﻔ ّﻜ ُﺮ هﻜذا" :لو ﻳُﻌﻄونني منﺼب مدﻳﺮ مﺼنع أو مدﻳﺮ
أﻋﻤال ُمؤسّسة ،أنا ﻗادر ﻋﻠى أداء هذﻩ الوظيﻔة ؛ وحﺘـّى وظيﻔة سامية رسﻤيّة أنا
ﻗادر ﻋﻠى ﺗولـّيﻬا ؛ حﺘـّى منﺼب وزﻳﺮ أوّ ل أنا ﻗادر ﻋﻠى ذلك ".ورﺑّﻤا ﻳﻤدحُﻪ الﻤدﻳﺮ
وﻳُشيدُ ﺑﻤوهبﺘﻪ وكﻔاءﺗﻪ في ك ّﻞ الﻤجاالت .رﺑّﻤا ُزمالؤﻩ أﻳ ً
ﻀا ﻳقولون ﻋنﻪ أنﻪ رج ٌﻞ
موهوبٌ ّ ،
قـﺘدر .في نﻔس الوﻗت ،أحد
أن لدﻳﻪ الﻜﺜيﺮ من الﻜﻔاءات وأنﻪ حقـّا ُم ٌ
أي مجال.
زمالءﻩ في الﻔﺮﻳق أو في الﻤﻜﺘب ،ال ﻳُـﺘ ِق ُن فﻌﻞ ﺷيءٍ  ،وليس كﻔؤا ً في ّ
وفي ﻳوم مّا ،هذا اﻷﺧيﺮ هو الذي ﻳﺘولـّى منﺼب ُمدﻳﺮ وليس هو ،ﺑﻞ وﻳُﺼب ُح أﻳ ً
ﻀا
رئيسﻪ في الﻌﻤﻞ .سﺘﻀﻄﺮبُ الﺤالة النﻔسيّة لذلك ال ّ
شﺨص ،سيشﺘﻜي إلى الجﻤيـع
سدًا.
وإلى ّ
الﺮئيس ،وﻳﻤﺘأل ﻗﻠبُﻪُ مﺮارة ً و َح َ
ُ
ﺗﻤﺘـﻠك الﻤوهبة
سﺄﻋﻠـّﻤﻜﻢ ﻗانونـًا ال ﻳسﺘﻄيـ ُع الناس الﻌادﻳّون مﻌﺮفﺘﻪ :أنت ﺗﺮى أنك
ّ
ولﻜن هذا ال ﻳنﺘﻤي إلى حياﺗك ال ُﻤقدّرة ؛ واآلﺧﺮ غيﺮ صالح
في ك ّﻞ الﻤجاالت،
ّ
مدﻳﺮا .كيﻔﻤا ﻳُﻔ ّﻜﺮ الناس الﻌادﻳّون ﺑﻬذا
ولﻜن هذا ُمقدّر في حياﺗﻪ ،فيُﺼب ُح
لشيء،
ً
ال ّ
شﺄن ،فذلك ﻳبقى وجﻬة نظﺮ ناس ﻋادﻳّين ال غيﺮ .من منظور الﺤياﺗات الﻌﻠوﻳّة،
البشﺮي ال ﺗﺘ ّﻢ إالّ وفق ﻗوانين ُمﺤدّدة ،إذن ما سيﻔﻌﻠﻪُ اإلنسان
سيﺮورة الﻤجﺘﻤع
ّ
أثناء حياﺗﻪ ال ﻳُبَﺮْ َم ُج حسب كﻔاءﺗﻪ .ﺗﺘﺤدّث البوذﻳّة ﻋن دورة ﺗسدﻳد الﻜارما ،ذلك
ﻳُقدّ ُر حسب الﻜارما الﺘي لدﻳك ،مﻬﻤا ﺗ ُﻜ ْن موهبﺘك كبيﺮة ً ،إن لﻢ ﻳ ُﻜ ْن لدﻳك في
ﺼ َﻞ ﻋﻠى ﺷيء طوال هذﻩ الﺤياة .أنﺘﻢ ﺗﺮوْ ن ّ
رصيدك حسنات (دو) ،رﺑّﻤا لن ﺗﺤ ُ
أن
أحدهﻢ ال ﻳﺼﻠ ُح لشيء ولﻜن لدﻳﻪ رصيد كبيﺮ من الدّو ،لذلك ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻜون ُموظﻔـًا
ﻋادي ال ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳُدرك هذا اﻷمﺮ ،لذلك ﻳﻌﺘقدُ دائ ًﻤا
ساميًا وﻳُﻜوّ ن ثﺮوة ً .إنسان
ّ
وجدﻳﺮا ﺑﻤوهبﺘﻪ .لذلك ﻳُﺼارع وﻳُﺨاص ُﻢ
أنﻪ ﻳجبُ ﻋﻠيﻪ أن ﻳﻔﻌﻞ ما ﻳبدو لﻪ مناسبًا
ً
ب ﺑالﻐـيْن ،وﻳﻌﺘقد ّ
أن ما ﻳﺤدث
طيﻠة حياﺗﻪ ،ﻗﻠبُﻪُ مجﺮوح دو ًما وﻳ ّ
ُﺤس ﺑﻤﺮار ٍة وﺗﻌ ٍ
وﻳﻐﺮ ُ
ق ﺷيئ ًا فشيئ ًا في أغوار
لﻪ ظـ ُـﻠ ٌﻢ .ال ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳﺄ ُك َﻞ جيّدًا وال ﻳنا َم جيّدًا،
َ
ﻳﺄسﻪ ،وﻋندما ﻳﺘقدّم في الس ّّن ،ﻳﻜون ﻗد أهﻠك ﺗﻤا ًما ص ّﺤـﺘﻪ وﻋانى من جﻤيـع أنواع
اﻷمﺮاض.
نﺤن الﻤﻤارسين ﺑﺼﻔ ٍة ﺧا ّ
نﺘﺼﺮف هﻜذا .نﺤن نﺘﺤدّث ﻋن ﺗﺮْ ك
صةٍ ،ال ﻳجبُ أن
ّ
ﺗسيﺮ ﺑﺼﻔ ٍة طبيﻌيّةٍ ،ما هو لﻜﻢ لن ﻳﻀيـ َع منﻜﻢ ،وما ليس لﻜﻢ لن ﺗﺤﺼُﻠوا
اﻷمور
ُ
ﻋﻠيﻪ وإن صارﻋﺘﻢ من أجﻞ ذلك .طبﻌًا هذا ليس ُمﻄﻠقـًا .إن كان ك ّﻞ ﺷيء ﺑﻬذﻩ
اإلطالﻗيّة ،فﻠن ﺗﻜون هناك ﻗﻀيّة ارﺗﻜاب السيّئات ،ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى ،هناك أﻳ ً
ﻀا ﻋوامﻞ
غيﺮ ثاﺑﺘة .ولﻜن في ك ّﻞ الﺤاالت ،ﺑﺼﻔﺘنا مﻤارسين ،من الﻤﻔﺮوض ّ
أن فاﺷن الﻤﻌﻠـّﻢ
ﻳقوم ﺑﺤﻤاﻳﺘنا ،إن أراد اآلﺧﺮون االسﺘﺤواذ ﻋﻠى ُمﻤﺘﻠﻜاﺗك لن ﻳﺘﻤ ّﻜـنوا من ذلك.
ﺗسيﺮ ﺑﺼﻔ ٍة طبيﻌيّةٍ ،أحيانـًا أنت ﺗﺮى ّ
أن هذا ال ّ
شيء أو
لذلك نﺘﻜﻠـّﻢ ﻋن ﺗﺮْ ك اﻷمور
ُ
ذاك هو لكَ  ،اآلﺧﺮون أﻳ ً
ﻀا ﻳُؤ ّكدون أنﻪ لكَ  ،ولﻜن في الﺤقيقة هو ليس لك .رﺑّﻤا

ﻳﻤﻀي في اﻋﺘبارك أنﻪ لكَ ولﻜنﻪ ﻳبقى في النﻬاﻳة ليس لكَ  ،وهﻜذا ﺗﺤدﻳدًا ،نﺮى ما
ﻗادرا ﻋﻠى ﺗﺮْ ِك ِﻪ ،إن كنت ال ﺗسﺘﻄيـ ُع ﺗﺮْ كﻪُ فﻬو إذن ﺗﻌﻠـّق وﻳجب أن
إذا كنت
ً
ُ
وحيث ّ
أن الناس
نسﺘﻌﻤﻞ ﺗﻠك الﻄﺮﻳقة لجﻌْـ ِﻠكَ ﺗـُﻔارق ذلك الﺘﻌﻠـّق ،ﺗﻠك هي الﻤسﺄلة.
الﻌادﻳّين ال ﻳسﺘﻄيﻌون فﻬﻢ هذا القانون ،فإنﻬﻢ دائ ًﻤا في حالة صﺮاع ومنافسة من
أجﻞ مﺼالﺤﻬﻢ.
ّ
إن الﺤسد ﻳﺘجﻠـّى ﺑﻄﺮﻳق ٍة ﺑارز ٍة جدّا لدى الناس الﻌادﻳّين ،وﻳﺘجﻠـّى أﻳ ً
ﻀا منذ القدﻳﻢ
ﺑﻄﺮﻳق ٍة واضﺤ ٍة في أوساط ال ّ
شيولينُ .مﺨﺘﻠف الﻤدارس ال ﺗـُﻄي ُ
ق ﺑﻌﻀﻬا البﻌض،
مدرسﺘك جيّدة ،مدرسﺘﻪ أفﻀﻞ ...وﻳجد أفﺮادها مﺘﻌة ً في انﺘقاد اآلﺧﺮﻳن ،أنا أرى
أنﻬا كﻠـّﻬا في مسﺘوى الﻤداواة والﺤﻔاظ ﻋﻠى الﺼﺤّة .أغﻠبيّة الﻤذاهب الﺘي ﺗﺘبادل
الﺨﺼومات هي طﺮق ﺑاطﻠة وناﺗجة ﻋن الﻔوﺗي ،وحﺘـّى أنﻬا ال ﺗـُﺮ ّكز ﻋﻠى السين
سينغ .أحدهﻢ لﻢ ﻳﺘو ّ
صـﻞ إلى امﺘالك ﻗدرات وﺧوارق القونق رغﻢ مﻤارسة دامت
أكﺜﺮ من ﻋشﺮﻳن سنة ،واآلﺧﺮ حﺼﻞ ﻋﻠى القونق فقط إثﺮ مدّة ﻗﺼيﺮة من ﺑداﻳة
ُ
مارست منذ أكﺜﺮ من
ُﺤس اﻷوّ ل ﺑاالنزﻋاج واالضﻄﺮاب" :لقد
مﻤارسﺘﻪ ،إذن ﻳ ّ
ﻋشﺮﻳن سنة وال أﺗو ّ
صـﻞ ﺑﻌدُ إلى امﺘالك ﻗدرات القونق ،ولﻜن هو لدﻳﻪ ﻗدرات
كﺜيﺮا في داﺧﻠﻪ" :ما لدﻳﻪ
ﻗونق ،كيف ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻜون لدﻳﻪ ﻗدرات ﻗونق ؟" وﻳﻐﺘاظ ً
ﺗﻜوﻳني ﻋقدﻩُ
هو الﻔوﺗي ،إنﻪ االنﺤﺮاف والدّﺧول في حالة ﺷيﻄانيّة !" .أثناء درس
ّ
مﻌﻠـ ّﻢ ﺗشيﻜونق ،ﺑﻌض ال ُﻤﺘﻌﻠـّﻤين كان ﻳﺮس ُﻢ ﻋﻠى وجﻬﻪ ﺗﻌاﺑيﺮ االزدراء" :ﻳا لﻤﻌﻠـّﻢ
الﺘشيﻜونق هذا ! أنا ال أرﻳدُ حﺘـّى سﻤاع ما ﻳقول ".رﺑّﻤا كان هذا الﻤﻌﻠـّﻢ حقـّا ال
ﻳﺘﻜﻠـّﻢ ﺑبﺮاﻋ ٍة مﺜﻠﻪ ،ولﻜن هذا الﻤﻌﻠـّﻢ ﻳﺘﻜﻠـّﻢ ﻋﻤّا ﻳنﺘﻤي لﻤدرسﺘﻪ الﺨا ّ
صة .ﺑينﻤا ذلك
أي ﺷيء ،لدﻳﻪ كوم من ال ّ
ال ّ
شﻬادات ،وﻳُشارك في الدّروس الﺘﻜوﻳنيّة
شﺨص ﻳﺘﻌﻠـّﻢ ّ
لﻜ ّﻞ مﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ،رصيدﻩ من الﻤﻌﻠومات ضﺨ ٌﻢ حقـّا ،وﻳﻔوق حﺘـّى رصيد
مﻌﻠـّﻢ الﺘشيﻜونق هذا .ولﻜن ما فائدة ك ّﻞ ذلك ؟ ّ
إن ذلك ﻳنﺘﻤي إلى مسﺘوى الﻤداواة
وﺗﻠقى منﻬا ،كﻠـّﻤا اضﻄﺮﺑت البﺮامج الﺘي فيﻪ
والﺤﻔاظ ﻋﻠى الﺼﺤّة ،كﻠـّﻤا اسﺘوﻋب
ّ
وأصبﺤت مُشوّ ﺷة و ُمﻌقدة ،وكﻠـّﻤا وجد صﻌوﺑة ً في الﺘﻌﻬّدّ ،
ﻷن في داﺧﻠﻪ ﺗﻌُ ّﻢ
الﻔوضى .ﺑالنسبة لﻠ ّ
الﺤقيقي ،ﻳجبُ االلﺘزام ﺑﻄﺮﻳقة واحدة ال غيﺮ ،ال ﻳجب
شيولين
ّ
أن نﺤيدَ ﻗيدَ أنﻤﻠة .هذﻩ الظاهﺮة ﺗﺘجﻠـّى أﻳ ً
ﻀا ﻋند مﻤارسي الﻄﺮﻳق الﺤقيقيّين ،إنﻬﻢ
ال ﻳُﻄيقون ﺑﻌﻀﻬﻢ البﻌض ،هﻢ لﻢ ﻳﺘﺨﻠـّﺼوا ﺑﻌدُ من روح الﻤنافسة ،وهذﻩ ﻳُﻤﻜن أن
ﺗـُولـّد ﺑسﻬول ٍة الﺤسد.
ْ
ﺼة ً :في"ﻗ ّ
ولـنﺮْ و هنا ﻗ ّ
ﺼة ﺗﻌيين اآللﻬة في مﺮاﺗبﻬا" (فانق ﺷان ﻳان ﻳيFeng ،
 ،)shen yan yiﻳﺮى "ﺷان ﻗونقباووّ "Shen Gongbao ،
أن "دجيانغ
ّ
ّﻤاوي اﻷﻋظﻢ ﻳُﺮسﻞ
ولﻜن الﻤولى الس
ﺗسييا "Jiang Ziya ،هﺮ ٌم وغيﺮ ُكﻔؤ،
ّ
ُ
ﺗوازنﻪ وهدوءﻩُ" :لﻤاذا ﻳﺘ ّﻢ
دجيانغ ﺗسييا لﺘﻌيين اآللﻬة ،فيﻔقدُ ﺷان ﻗونقباوو
ﻗوي،
إلي أنا ،ﺷان ﻗونقباوو ،كﻢ أنا
إرسال دجيانغ ﺗسييا لﺘسﻤية اآللﻬة ؟ انظﺮوا ّ
ّ
ُ
لست أنا الذي
حﺘـّى ﻋندما ﺗـُقﻄـَـ ُع رأسي فإنﻬا ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗﻌود إلى مﻜانﻬا ،لﻤاذا

ﻳﺘ ّﻢ إرسالﻪ لﺘﻌيين اآللﻬة ؟" وﻳدﺧﻞ في حال ٍة من الﻐيﺮة ال ّ
شدﻳدة ،وﻳُسبّب الﻤﺘاﻋب
لـدجيانغ ﺗسييا.
في ﻋﻬد ساكياموني كانت البوذﻳّة اﻷولى ﺗﺘﺤدّث ﻋن ﻗدرات القونق ،ولﻜن في
ﻳجﺮؤ ﻋﻠىالﺤدﻳث ﻋنﻬا .لو ﺗﺘﺤدّث ﻋن ﻗدرات القونق،
البوذﻳّة اليوم لﻢ ﻳﻌُد أحد
ُ
سيقولون أنك دﺧﻠت في حالة ّ
الزوهيو رومو .أﻳّة ﻗدرات ﻗونق ؟! إنﻬﻢ ال ﻳﻌﺘﺮفون
الﺮهبان الﺤاليّون ﻳجﻬﻠون ﺗﻤا ًما حقيقة اﻷمﺮ .لقد كان
ﺑﻬا أصالً .لﻤاذا ؟ ّ
ﺑينﻬﻢ
من
ﻋشﺮة ُمﺮﻳدﻳن مشﻬورﻳن،
لساكياموني
"مودجالياﻳانا "Maudgalyâyana ،الذي أﻋﻠنﻪ ساكياموني أﻗوى الجﻤيـع في
ّ
أﻳ ً
ال ّ
ﺑينﻬن
ومن
لساكياموني ُمﺮﻳدات
ﻀا
كان
لقد
شانﺘونق.
"أوﺑاالفانـّا "Uppalavannâ ،وهي أﻳ ً
ﻀا أﻗوى واحدة في ال ّ
شانﺘونق .نﻔس
ال ّ
دﺧﻠت البوذﻳّة إلى ال ّ
الﺮهبان الﻤﻌﺮوفين في
ﺼين ،كان هناك الﻌدﻳد من ّ
شيء لﻤّا أ ُ ِ
ﻋبﺮ النﻬﺮ ﺑواسﻄة ﻋو ٍد من القﺼب ﻋند ﻗدومﻪ إلى
ك ّﻞ الﻌﺼور ؛ ﺑودهيدارما
َ
ﺼين .رغﻢ ذلك ،وطيﻠة ﺗقدّم مسار الﺘارﻳـخ ،أصبﺤت ال ّ
ال ّ
شانﺘونق ﺗـُقﺼى أكﺜﺮ
الﺮئيسي هو ّ
الﺮهبان الﻤسؤولين ورؤساء الﻤﻌاﺑد اﻷجالّء
فﺄكﺜﺮ .والسّبب
أن كبار ّ
ّ
ليسوا ﺑال ّ
ﻀﺮورة أﺷﺨاصًا ذوي اسﺘﻌداد جيّد ،رغﻢ أنﻬﻢ ﻳُﺼبﺤون رهبانـًا مسؤولين
ورؤساء ،فال ﻳﻌدو ذلك أن ﻳﻜون وظيﻔة ﺑين الناس الﻌادﻳّين ،هﻢ أﻳ ً
ﻀا ﻳسيﺮون في
طﺮﻳق الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ولﻜنﻬﻢ مﺤﺘﺮفون .إن كنت ﺗـُﻤارس في ﺑيﺘك فﺄنت لست
مﺤﺘﺮفـًا .ومﻬﻤا ﻳ ُﻜ ْن ،النجاح أو ﻋدم النجاح في ال ّ
شيولين ال ﻳﺘﻌﻠـّق سوى ﺑالقﻠب،
الﺮهبان ال ّ
ﺼﻐار
والﻤقياس نﻔ ُ
سﻪُ ﺑالنسبة لﻜ ّﻞ الناس ،ال ﻳُس َﻤ ُح ﺑﺄﻗ ّﻞ نقﺼان .ﺑينﻤا ّ
الذﻳن ﻳوُ ﻗدون النار وﻳشﺘﻐﻠون في الﻤﻄبخ ليسوا ﺑال ّ
ﻀﺮورة أﺷﺨاصًا ذوي اسﺘﻌداد
الﻤﺤن وال ّ
الﺮهبان ال ّ
ﺼﻌوﺑات ،كﻠـّﻤا
ُمﺘواضع .كﻠـّﻤا ﻋانى ّ
ﺼﻐار ﻗسﻄـًا أكبﺮ من ِ
الﺮهبان الﻜبار ﺑﺮفاهيّة
صار من السّﻬﻞ ﻋﻠيﻬﻢ ﺑﻠوغ إطالق القونق ،وكﻠـّﻤا ﻋاش ّ
ﺼﻌب ﻋﻠيﻬﻢ ﺑﻠوغ إطالق القونقّ ،
أكﺜﺮ ،كﻠـّﻤا صار من ال ّ
ﻷن ﺗﻠك هي مسﺄلة ﺗﺤوﻳﻞ
الﺮاهب ال ّ
ﺼﻐيﺮ ﻳﻌيش دائ ًﻤا في الجﻬود ال ُﻤﻀنية والﻤﺘاﻋب ،لذلك هو
الﻜارماّ .
ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳُسﺮع في ﺗسدﻳد دﻳونﻪ وﺑﻠوغ اليقظة ﺑسﺮﻋة أكﺜﺮ ،وذات ﻳوم ،فجﺄة ً،
ﻳقع إطالق القونق لدﻳﻪ .ومع إطالق القونق وﻳقظﺘﻪ أو ﻳقظﺘﻪ الجُزئيّة ،ﺗظﻬﺮ
الﺮهبان اآلﺧﺮﻳن في الﻤﻌبد ﻳﺄﺗون ﺑجانبﻪ ليسﺘﻔسﺮوا ﻋن
القدرات اإللﻬيّة ،ك ّﻞ ّ
ّ
الﺮئيس الﻤسؤول ال ﻳُﻄيق ذلك" :كيف لي أن
اﻷمﺮ ،والﻜ ّﻞ ﻳﻬﺘ ّﻢ ﺑﻪ وﻳُجﻠـّﻪُ.
ولﻜن ّ
ق فﻌالً ؟ لقد وﻗع في ّ
الﺮئيس ﺑﻌد اليوم ؟ وهﻞ هو ﺗﺤق ٌ
الزوهيو رومو ،ﻳجب
أكون ّ
ُﻄﺮدُ من الﻤﻌبد .وﺷيئًا فشيئًا في البوذﻳّة الﻤنﺘشﺮة في رﺑوع
أن ﻳُﻐادر الﻤﻌبد ".وﻳ َ
ﻳجﺮؤ ﻋﻠى الﺤدﻳث ﻋن ﻗدرات القونق .لقد رأﻳﺘﻢ كﻢ كان
الﻬان ،ال أحد صار
ُ
دجيقونق ﻗوﻳّا ،لقد كان ﻳقوم ﺑجﻠب جذوع اﻷﺷجار من جبﻞ "إﻳﻤاي،"Emei ،
وﻳُﺨﺮجﻬا من البئﺮ واحدة ً واحدة ً ،ولﻜنﻪ في النﻬاﻳة طـُﺮدَ من مﻌبد لينجيين.
مشﻜﻞ الﺤسد ﺧﻄيﺮ جدّا ،ﻷنﻪ ﻳﺘﻌﻠـّق مباﺷﺮة ًﺑنجاح ال ّ
شيولين وﺑﻠوغﻪ درجة
الﻜﻤال .دون الﺘﺨﻠـّص من الﺤسد ،ك ّﻞ اﻷرواح اﻷﺧﺮى الﺘي نﻤّاها اإلنسان في ﺗﻌﻬّدﻩ

شة لﻠﻐاﻳة .هناك القاﻋدة الﺘالية :أثناء ال ّ
ﺗـُﺼبح ه ّ
شيولين ،إن لﻢ ﻳﺘﻤ ّﻜن اإلنسان من
ﺼـﻞ ﻋﻠى ثﻤﺮة الﻜﻤال ،لن ﻳﺤ ُ
الﺘﺨﻠـّص من حسدﻩ ،لن ﻳﺤ ُ
ﺼـﻞ ﻋﻠيﻬا ُمﻄﻠقـًا .رﺑّﻤا
سﻤﻌﺘﻢ في الﻤاضي ﻋن البوذا أميﺘاﺑﻬا كيف ﺗﺤدّث ﻋن إمﻜانيّة ذهاب ال ّ
شﺨص إلى
ّ
ولﻜن اﻷمﺮ ليس مﻤﻜنـًا ﺑدون ﺗﺮك
الﻌﻠوي مﺼﺤوﺑًا ﺑقسطٍ من الﻜارما،
الﻌالﻢ
ّ
الﺤسد .ﻗﻠيﻞ من ال ّ
ﻀﻌف والنقص في نواحي أﺧﺮى ،الذهاب مع ﻗدر ضئيﻞ من
الﻜارما وإﺗﻤام ال ّ
شيولين هناك ،ك ّﻞ هذا مﻤﻜن ،ولﻜن لن ﻳﻜون ذلكَ مﻤﻜنـًا ﻋﻠى
اإلطالق إن لﻢ ﻳقع الﺘﺨﻠـّص من الﺤسد .اليوم أﻗو ُل لﻠﻤﻤارسين :ال ﺗﺘﻤ ّ
سـﻜوا
ﺑﺄوهامﻜﻢ ،الﻐاﻳة الﺘي ﺗـُﺮﻳدون ﺑﻠوغﻬا هي الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة نﺤو ُمسﺘوﻳات ﻋﻠيا،
سد .لذلك أ ّك ُ
دت ﻋﻠى هذا الﻤوضوع.
لذلك ﻳجبُ حﺘ ًﻤا أن ﺗﺘﺨﻠـّﺼوا من ال َﺤ َ

موضوع الﻤداواة
ﻋند حدﻳﺜي ﻋن الﻤداواة ،ليست نيّﺘي أن أﻋﻠـّﻤﻜﻢ إﻳّاها .ﻳُﻤنـ َ ُع ﻋﻠى ك ّﻞ ﺗالميذ
الﻔالون دافا الﺤقيقيّين أن ﻳُﻌالجوا أمﺮاض اآلﺧﺮﻳن ؛ حالﻤا ﺗـُﻤارسون
الﻤداواة ،ﻳسﺘﺮج ُع الﻔاﺷن الذي ﻳﺘبﻌُني ك ّﻞ ما ﻳنﺘﻤي لﻠﻔالون دافا مﻤّا ﺗﺤﻤﻠونﻪ ﻋﻠى
أجسامﻜﻢ ،ﻳسﺘﺮجع الﻔاﺷن ك ّﻞ ﺷيءٍ  .لﻤاذا نﻌﺘبﺮ هذا ال ُﻤشﻜﻞ ﻋﻠى هذا القدر من
اﻷهﻤّية ؟ ﻷنﻪ ظاهﺮة ﺗـُﻠﺤق ال ّ
ﻀﺮر ﺑال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ .دون الﺤدﻳث ﻋن اﻷضﺮار الﺘي
ﻠﺤقﻬا ﺑالﺼﺤّة ،هناك من الناس من ،إثﺮ ُمﻤارسة ال ُﻤداواة ،ﺗظ ّﻞ أﻳدﻳﻬﻢ ﺗـُدغدغ،
ﺗـ ُ ِ
سيَسْـﺘبْـقـُون أﻳّا كان ليُﻌالجوﻩُ ،ﺑﻐاﻳة إظﻬار ﻗدُراﺗﻬﻢ ،أليس هذا ﺗﻌﻠـّقـًا ؟ هذا من
ﺷﺄنﻪ أن ﻳُؤثﺮ ﺑﺨﻄور ٍة ﻋﻠى ﺗﻌﻬّدهﻢ ومﻤارسﺘﻬﻢ.
ﻋدد كبيﺮ من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ال ُﻤزﻳّﻔين اسﺘﺄثﺮوا ﺑﻌقﻠيّة الناس الﻌادﻳّين الذﻳن
ﻳُﺮﻳدون ُمﻌالجة الﻤﺮضى ﺑﻌد ﺗﻌﻠـّﻢ الﺘشيﻜونق ،لذلك ﻳُﻠقـّـنونﻜﻢ هذﻩ اﻷﺷياء .هﻢ
ﻳقولون أنﻪ ﺑاإلمﻜان ﺷﻔاء مﺮض مّا ﻋبﺮ إرسال الﺘشي ،أليست هذﻩ ُمزحة ً ؟ أنت
ﺗﻤ ِﻠ ُك ﺗشي ،و ُهو أﻳ ً
ﻀا .كيف لك أن ﺗشﻔي مﺮضﻪُ فقط ﻋبﺮ إرسال الﺘشي نﺤوﻩُ ؟
أن الﺘشي الذي ﻳﻤﻠ ُﻜﻪُ هو الذي ﻳُؤثﺮ ﻋﻠيكّ .
ﻳﺼيﺮ ،أي ّ
من الﻤﻤﻜن جدّا ّ
إن
أن الﻌﻜس
ُ
الﺘشي ال ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳُﻤارس ﻗوّ ة ﻋﻠى ﺗشي آﺧﺮ .ﻳُﻤﻜن أن نﻤﺘﻠك ﻗدرات القونق في
مﺮحﻠة ال ّ
شيولين في درجة ﻋﻠيا ،حينئ ٍذ ما نـُﺮسﻠﻪ سيﻜون مادّة طاﻗيّة ُ
ﻋﻠيا ﻗادرة
حقـّا ﻋﻠى ال ّ
شﻔاء ،ﻋﻠى الﺘﺄثيﺮ ﻋﻠى الﻤﺮض وجﻌْـ ِﻠ ِﻪ ﻳﺘﺮاجعُ ،ولﻜنﻬا ال ﺗسﺘﺄصﻠﻪُ.
لذلك ،من أجﻞ مداوا ٍة حقيقيّة ،ﻳنبﻐي وُ جود ﻗدرة ﻗونق ﺧا ّ
صة ﺗـُؤدّي إلى ﺷﻔاء
جذري .لﻜ ّﻞ مﺮض ﺗوجد ﻗدرة ﻗونق ُمناسبة ُمﺨ ّ
ﺼﺼة ل ُﻤداواﺗﻪ .وﻗدرات القونق
ّ
الﻤجﻌولة لﻠﻤداواة ،أ ُ
ﻋدّ منﻬا أكﺜﺮ من ألف :ﺑقدر ما ﺗـُوجد أمﺮاض ،ﺑقدر ما ﺗـُوجد
ﻗدرات ﻗونق ُمﺨ ّ
ﺼﺼة ل ُﻤداواﺗﻬا .ﺑدون ﻗدرات القونقُ ،مﺤاولﺘﻜﻢ في الﻌالج سﺘظ ّﻞ
دون جدوى مﻬﻤا كانت مﻬارة أﻳدﻳﻜﻢ.

سـنين اﻷﺧيﺮة ،هناك أناس أثﺮوا ﺑشﻜﻞ ﺧﻄيﺮ ﻋﻠى ميدان ال ّ
في ال ّ
شيولينُ .مﻌﻠـّﻤو
الﺘشيﻜونق الذﻳن ﺧﺮجوا ليﺘولـّوْ ا فﻌالً إزالة اﻷمﺮاض وﺗقوﻳة ال ّ
ﺼﺤّة ،اﻷوّ لون
الذﻳن مﻬّدوا لﻬذا الﻄﺮﻳق ،هﻞ ﻋﻠـّﻤوا الناس ال ُﻤداواة ؟ لقد كانوا هﻢ الذﻳن ﻳُﻌالجون
مﺮضﻜﻢ أو كانوا ﻳُﻌﻠـّﻤونﻜﻢ كيﻔيّة الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة وكيف ﺗقوّ ون جسدكﻢ ؛
ﻳُﻠقـّـنونﻜﻢ مجﻤوﻋة ً من طﺮق الﻤﻤارسة ،وفيﻤا ﺑﻌدُ ،ﻳبقى أن ﺗـُداووا أنﻔسﻜﻢ
ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ﻋن طﺮﻳق الﻤﻤارسة .ﺑﻌد ذلك ،ظﻬﺮ ُمﻌﻠـّﻤو ﺗشيﻜونق ُمزﻳّﻔون وسﻤّﻤوا
اﻷجواء ﺑﺤ ّ
أي ﺷﺨص ﻳُﺮﻳد مﻌالجة الﻤﺮضى ﻳسﺘجﻠبُ فوﺗي ،هذا ُمؤ ّكد .وفي ﺗﻠك
قّ .
ﻀا ُمﻌﻠـّﻤو ﺗشيﻜونق ﻳُﻌالجون الﻤﺮضىّ ،
الﻔﺘﺮة وذلك الظﺮف ،كان هناك أﻳ ً
ﻷن ذلك
كان ﻳﺘـّﻔق مع الظاهﺮة السّﻤاوﻳّة في ﺗﻠك الﻔﺘﺮة .رغﻢ ذلك ،هي ليست مﻬارة ً ﺗقنيّة ً
من مﻬارات الناس الﻌادﻳّين ولﻢ ﻳ ُﻜن ﺑاإلمﻜان إﺑقاؤها ﺑﺼﻔ ٍة دائﻤةٍ ،ظﻬورها كان
ّﻤاوي في ذلك الوﻗت ولﻢ ﻳ ُﻜن سوى نﺘاج ﺗﻠك الﻔﺘﺮة .إثﺮ
مﺮدّﻩُ ﺗﻐيّﺮ في الظﺮف الس
ّ
ذلك ﺗ ّﻢ ال ّ
شﺮوع في ﺗﻌﻠيﻢ ال ُﻤداواة ﺧ ّ
ﺼيﺼًا ،وﺑدأت الﻔوضى .هﻞ ﺑاسﺘﻄاﻋة ﺷﺨص
ﻋادي أن ﻳُداوي اﻷمﺮاض في ظﺮف ثالثة أو ﺧﻤسة أﻳّام ؟ البﻌض ﻳدّﻋي أنﻪ ﻗادر
ّ
ﻋﻠى مﻌالجة هذا الﻤﺮض أو ذاك .ﻳنبﻐي أن أﻗول لﻜﻢ ّ
أن هذا النوع من الناس
مسﻜون ،هﻞ ﺗدرون ماذا ﺗﺤﻤﻠون ﻋﻠى ظﻬوركﻢ ؟ لدﻳﻜﻢ الﻔوﺗي ولﻜنﻜﻢ أنﺘﻢ أنﻔسﻜﻢ
ﺗدرون ذلك ،ﺗـُﺤسّون أنﻜﻢ ُمﺮﺗاحون وأنﺘﻢ فﺨورون ﺑقدراﺗﻜﻢ.
ال ﺗـُﺤسّون ﺑﻪ ،ال ُ
ّ
إن مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق حقيقيّا ال ﻳبﻠغ ُهذا الﻬدف سوى ﻋبﺮ سنين طوﻳﻠة من الﻤﻤارسة
شاﻗّة .ﻋندما ﺗـُﻌالجون مﺮﻳ ً
ال ّ
ﻀا ،هﻞ ﺗساءلﺘﻢ ﻋﻤّا إذا كنﺘﻢ ﺗﻤﻠﻜون ﻗدرات ﻗونق
ذات ﻗوّ ة كافية لﻤﺤو كارما اآلﺧﺮﻳن ؟ هﻞ ﺗﻠقـّـيﺘﻢ ﺗبﻠيﻐـًا حقيقيّا ؟ كيف صﺮﺗﻢ
اﻷمﺮاض ﺑيد
ﻗادرﻳن ﻋﻠى ﺷﻔاء الﻤﺮضى في ﻳومين أو ثالثة أﻳّام ؟ كيف سﺘشﻔون
َ
ّ
ولﻜن هؤالء ال ُﻤﻌﻠـّﻤين ال ُﻤزﻳّﻔين لﻠﺘشيﻜونق
الﻌادي الذي هو أنﺘﻢ ؟
اإلنسان
ّ
ﻳسﺘﻐﻠـّون جيّدًا ُ
ضﻌﻔﻜﻢ ،لقد أدركوا روح الﺘﻌﻠـّق في اإلنسان ،أنﺘﻢ ﺗﺼبُون إلى
الﻤقدُرة ال ّ
شﻔائيّة ،أليس كذلك ؟ حسنـًا ،إنﻪ ﻳُﻌﻄي دورة ﺗﻜوﻳنيّة ً في الﻤﻌالجة،
ُمﺨ ّ
ﺼﺼة لﺘﻠقينﻜﻢ طﺮﻗـًا ﻋالجيّة ًمﺜﻞ الوﺧز ﺑاإلﺑَﺮ ﺑواسﻄة الﺘشي ،الﻌالج ﺑواسﻄة
ﻀوء ،الﻄﺮد (أو اإلجالء) ،الﻌالج ﺑال ّ
ال ّ
ﺮي ،االسﺘﺨﺮاج ﺑﺤﺮك ٍة من اليد،
ﻀﻐط اإلﺑَ ّ
ّ
ولﻜن الﻐاﻳة ليست سوى االسﺘﺤواذ ﻋﻠى نقودكﻢ.
الﻄﺮق مﺘنوّ ﻋة حقـّا،
ْ
ف ﻗﻠيالً ﻋند هذا "االسﺘﺨﺮاج ﺑﺤﺮكة من اليد" .الﺤالة الﺘي ﻋاﻳنـّاها هي
فﻠـنﺘوﻗــ ّ ْ
اﻷساسي ﻷمﺮاضﻪ ولﻜ ّﻞ أحزانﻪ
الﺘالية :لﻤاذا ﻳُﻌاني اإلنسان من الﻤﺮض ؟ اﻷصﻞ
ّ
هي الﻜارما ،هذﻩ الﻤادّة السّوداء الﺘي هي حقﻞ الﻜارما ؛ إنﻬا ﺗـنﺘﻤي إلى ﺷـيءٍ مّا
سيء .الﻜائنات السيّئة غيﺮ الﻤﺮئيّة هي أﻳ ً
ﻀا ذات
ذو طبـع ﻳين
(سـﻠبي) وﺷـيءٍ مّا ّ
ّ
طبـع ﻳين ،كﻠـّﻬا أﺷياء سوداء ،لذلك ﻳُﻤﻜنﻬا أن ﺗس ُﻜـن هناك ،ذلك ال ُﻤﺤيط
اﻷساسي الذي ﻳُولـّد اﻷمﺮاض البشﺮﻳّة ،إنﻪ اﻷصـﻞ
ﻳُـالئـ ُﻤـﻬا .هذا هو السّبب
ّ
ئيسي لﻠﻤﺮض .طبﻌًا ،الﻤﺮض ﻳُوجد ﻋﻠى صورﺗين :ﻋﻠى صورة كائنات صﻐيﺮة
الﺮ
ّ
ّ
غيﺮ مﺮئيّة وكﺜيﻔة جدّا ،في ﺷﻜﻞ ﻗِﻄع من الﻜارما ؛ ال ّ
ﺼورة اﻷﺧﺮى ﺗبدو وكﺄنﻬا

ُ
ُ
الﻌائﻠي ،ﻳوجد
ﺗﻜون نﺘا َج اإلرث
حيث
ب ،وهي حالة نادرة نسبيّـا،
مﺤﻤولة ﻋبﺮ أنبو ٍ
ّ
هذا النوع من الﺤاالت أﻳ ً
ﻀا.
اﻷكﺜﺮ وُ رودًا ،ﻳشﻜو ﺷﺨص مّا في ناحي ٍة من نواحي
نﺤن نﺘﺤدّث هنا ﻋن الﺤاالت
َ
ب ،أوﺗﻌظـّﻢ مُﻔﺮطٍ  ...الخ ،في أﺑﻌا ٍد أﺧﺮى ،ما ﻳُوجد في
جسدﻩ من ورم ،أوالﺘﻬا ٍ
ﺧﻔي ﻳﺮﺑُض هناك في فﻀاءٍ ﻋﻤيق لﻠﻐاﻳة .مﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق
حقيقة اﻷمﺮ هو كائن
ّ
ﻳﺮﻳَان فقط ّ
ﻋادي ال ﻳﺮاﻩُ ،وﺗاﻳي ﻗونقننق ﺑسيﻄة ال ﺗﺮاﻩُ أﻳ ً
أن هناك ﺗشي
ﻀا .هﻤا َ
ّ
أسود ﻋﻠى الجسﻢ .وحيث ﻳُوجد ﺗشي أسود ،هناك موضع اﻷلﻢ أو الﻤﺮض .هذا
اﻷساسي لﻠﻤﺮض ،اﻷصـﻞ هو ّ
ّ
أن في
ولﻜن الﺘشي اﻷسود ليس اﻷصﻞ
القول ثاﺑت.
ّ
مﺮئي ،وهو الذي ﻳُﺮسﻞ ذلك الﺤقﻞ .من أجﻞ ذلك
ﻋالﻢ أﻋﻤق وأﺑﻌد هناك كائن ال
ّ
اطﺮدوﻩ ! ﺑﻌد وﻗ ٍ
ت
ﻳﺘﺤدّث البﻌض ﻋن "إجالء" ذلك الﺤقﻞ أو "طﺮدﻩ" .حسنـًاُ ،
سيظﻬﺮ من جدﻳدٍ ،ﺑﻌض الﻜائنات ﻗوﻳّة جدّا ،ﺑﻌد وﻗ ٍ
ت ﻗﺼيﺮ من
ﻗﺼيﺮ من الﻄﺮد،
ُ
طﺮدها ﺗﻌودُ إلى أماكنﻬا ،إنﻬا ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗـُﻌوّ ض نﻔسﻬا ﺑنﻔسﻬا ؛ لو نـُﻌال ُج
الﻤﺮض ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ،لن نقد َِر ﻋﻠى إزالﺘﻪ.
من منظورالﺘاﻳي ﻗونقننق ،هناك حيث ﻳُوجد ﺗشي أسود ،ذلك الﺘشي سقيﻢ ؛ حسب
الﻄبّ ال ّ
الﺘـقﻠيدي ،هناك انسداد في القنوات ،و ُمﺮور الﺘشي والدّم ُمﺘﻌﻄﻞ ﺑﻤا
يني
ﺼ ّ
ّ
ّ
الﻐﺮﺑي ،هناك ﻗﺮوح ،أورام ،الﺘﻬاﺑات...الخ،
أن هذﻩ القنوات ُمنسدّة ؛ حسب الﻄبّ
ّ
في هذا الﻌالﻢ ،ﻳﺘجﻠـّى اﻷلﻢ في هذﻩ اﻷﺷﻜال .ﻋندما ﺗنزﻋون ذلك ال ّ
شيء ﻋن
الﻤﺮﻳض سﺘﺮوْ ن ّ
أن الﻤﺮض ﻳﺨﺘﻔي من جسﻤﻪ .إن ﻳﻜن نﺘوءًا في إحدى فقﺮات
الظﻬﺮ أو ﺗﻌظـ ّ ًﻤا مﻔﺮطـًا ،حالﻤا ﺗنزﻋون ذلك الشيء وﺗﻄﺮدون ذلك الﺤقﻞ ،سﺘﺮوْ ن
أي أثﺮ لﻠﺘﻌظـّﻢ
الﻤﺮﻳض ﻳُﻌافى في الﺤال :لو ﺗـُﻌيدون الﻜشف ﺑاﻷﺷﻌّة ،لن ﻳُﺮى ّ
الﻤﻔﺮطّ ،...
اﻷصﻠي.
ﻷن الدّور ﻳﻠﻌبُﻪُ ذلك الﻜائن ،ذاك هو السّبب
ّ
البﻌض ﻳدّﻋي أنﻪ ﻳُﻤﻜن ﺗﻌﻠـّﻢ ال ُﻤداواة في ظﺮف ثالثة إلى ﺧﻤسة أﻳّام ،هﻢ ﻳُﻌﻠـّﻤونﻜﻢ
"االسﺘﺨﺮاج ﺑﺤﺮكة من اليد" .ولﻜن أروني البُﺮهان ! اإلنسان ضﻌيف جدّا ،هذا
مﺮئي ُمﺮﻋب فﻌالً ،إنﻪ ﻳﺘﺤ ّﻜﻢ في دماغﻜﻢ وﻳُسيّﺮكﻢ كﻤا ﻳشاء ،ﺑﻞ إنﻪ
الﻜائن الالّ-
ّ
ﻳسﺘﻄيـع وضع حدّ لﺤياﺗﻜﻢ ﺑسﻬولةٍ .أنﺘﻢ ﺗدّﻋون القدرة ﻋﻠى إمساكﻪ ،ولﻜن كيف ؟
ﺤﺮكون أﻳدﻳﻜﻢ هنا
ﻳد اإلنسان
الﻌادي الﺘي لدﻳﻜﻢ ال ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗﻠﻤسﻪُ ،أنﺘﻢ ﺗـ ُ ّ
ّ
وهناك ،وهو ﻳﺘﺮكﻜﻢ ﺗﻔﻌﻠون ،ﺑﻞ وحﺘـّى أنﻪ ﻳسﺨﺮ منﻜﻢ وراء ظﻬوركﻢ ،حﺮكاﺗﻜﻢ
ﺘﻜﺮرة ﺑدون ﺑﻠوغ الﻬدف ُمﻀﺤﻜة حقـّا ،ولو ﺗﻤ ّﻜـنﺘﻢ من لﻤسﻪ حقـّا ،سيجﺮ ُ
ح
ال ُﻤ ّ
ُ
رأﻳت في السّاﺑق أﺷﺨاصًا أﻳدﻳﻬﻢ
ﻳدكﻢ في الﺤال ،وسيﻜون جُﺮحًا حقيقيّا فﻌالً ! لقد
ﺗبدو في حال ٍة طبيﻌيّةٍ ،حسب ُمﺨﺘﻠف الﻔﺤوصات الﻄـبّية ،أجسامﻬﻢ وأﻳدﻳﻬﻢ ال ﺗـُﻤﺜﻞ
ﻳﺘﺮكوها
أي ﺑوادر مﺮض ،ولﻜنﻬﻢ ال ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳﺮفﻌوا أﻳدﻳﻬﻢ وال ﻳسﻌُﻬﻢ إالّ أن ُ
ّ
ُ
َ
ﺗﺘدلـّى إلى جانبﻬﻢ ،لقد ﻗاﺑﻠت مﺮْ ضى في هذﻩ الﺤالة .كان جسﻤﻬﻢ الﻤوجود في
ﻋوالﻢ أﺧﺮى ُمﺼاﺑًاُ ...مﻌاﻗـًا حقـّا .إن كان جسﻤﻜﻢ في الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ُمﺼاﺑًا ،كيف
ال ﺗﻜونون ُمﻌاﻗين ؟ هناك أناس ﻳسﺄلونني" :أﻳّﻬا ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ،هﻞ أسﺘﻄيـ ُع أنا أﻳ ً
ﻀا

ُ
ﺗﻌﺮ ُ
ﻗﻤت ﺑاسﺘئﺼال هذا الﻌُﻀو أو ذاك
ضت لﻌﻤﻠيّة ﺗﻌقيﻢ أو
القيام ﺑالﻤﻤارسة ؟ لقد ّ
من جسدي ،".أنا أﻗول ّ
جﺮ الجﺮاحة ﻋﻠى جسﻢ الﻌوالﻢ
أن هذا غيﺮ ُمﻬ ّﻢ ،لﻢ ﺗـ ُ َ
اﻷﺧﺮىّ ،
إن ذاك الجسﻢ هو الذي ﻳﻌنينا في الﻤﻤارسة .لذلك ُ
ﻗﻠت منذ ﻗﻠيﻞ أنﻪ ﻋندما
ﺗـُﺮﻳدون إمساكﻪُ ،إن لﻢ ﺗﺘو ّ
ﻳﺘﺮكﻜﻢ ﺗﻔﻌﻠون ،وإن لﻤسﺘﻤوﻩ،
صﻠوا إلى مالمسﺘﻪُ ،
ﻳجﺮ ُ
ح ﻳدَكﻢ.
ُ
اصﻄﺤبت مﻌي ﺗالميذي
لﻐاﻳة مساندة مﻠﺘقيات الﺘشيﻜونق ال ُﻜبﺮى القوميّة،
لﻠ ُﻤشاركة في الﻤﻌﺮضيْن اآلسيوﻳّيْن لﻠﺼﺤّة ﺑبيﻜين .أثناء هذﻳن الﻤﻌﺮضيْن ،كانت
طﺮﻳقـﺘنا دائ ًﻤا الﻄﺮﻳقة اﻷكﺜﺮ ﺑ ً
ُﺮوزا .أثناء الﻤﻌﺮض اﻷوّ ل ،ذاع ﺧبﺮ الﻔالون دافا
الﻤن ّ
ﺼات
ﺑﻜونﻬا مدرسة ًرائدة ً؛ وفي الﻤﻌﺮض الﺜاني ،كان هناك جﻤع غﻔيﺮ .أمام ِ
اﻷﺧﺮى ،لﻢ ﻳ ُﻜن هناك كﺜيﺮ من الناس ،ﺑينﻤا حول من ّ
ﺼﺘنا ﺗﺤﻠـّقت أﻋداد كبيﺮة من
صﻔوف ،في ال ّ
ﺼفّ اﻷوّ ل كانوا جﻤيﻌﻬﻢ ﻳﺤﻤﻠون
الناس .كان الناس ﻳقﻔون في ثالثة
ٍ
أرﻗام ﺗسجيﻞ لﻌيادة ال ّ
ﺼباح ،وفي الﺜاني كانوا ﻳنﺘظﺮون الﺘسجيﻞ لﻌيادة ﺑﻌد الظﻬﺮ،
وفي الﺜالث كانوا ﻳنﺘظﺮون أن ﻳﺤﺼُﻠوا ﻋﻠى إمﻀائي .نﺤن ال نـ ُداوي الﻤﺮض،
ولﻜن ِل َﻢ فﻌﻠنا ذلك ؟ ﻷجﻞ ُمساندة ُمﻠﺘقيات الﺘشيﻜونق ال ُﻜبﺮى الﺘي ﺗـُنظـّﻤﻬا الدّولة
ونـُسْﻬـِﻢ في ازدهار هذا الﻤيدان ،لذلك ﺷاركنا فيﻬا.
لقد ّ
وز ُ
ق ِّطع طاﻗ ٍة مُﻜوّ نة من
ﻋت طاﻗﺘي ﻋﻠى ﺗالميذي ،ﻗسﻄـًا لﻜ ّﻞ فﺮدٍ ،في ﺷﻜﻞ ِ
ﺗﻌﺮض ﺑﻌﻀﻬﻢ
أكﺜﺮ من مائة ﻗدرة ﻗونق .وغـ ُـﻠـّﻔـ َ ْت أﻳدﻳﻬﻢ ﺑﻬذﻩ الﻄاﻗة ،ورغﻢ ذلك ّ
ّ
لﻌض في اليدﻳن ،ﺑﻌﻀﻬﻢ إلى حدّ ﺗﻜوّ ن ﺑﺜور ،والبﻌض اآلﺧﺮ إلى حدّ النزﻳف ،ﺑﻞ
َ
وحدث هذا ﺑﻜﺜﺮة .هذا الﻜائنات الالّ-مﺮئيّة ضارﻳة حقـّا ،ف ّﻜﺮوا ،كيف لﻜﻢ أن ﺗﻠﻤسوا
ﻋادي ؟ ﻗبﻞ ك ّﻞ ﺷيءٍ  ،أنﺘﻢ غيﺮﻗادرﻳن ﻋﻠى إمساكﻪ ،ال ﺗسﺘﻄيﻌون
أحدها ﺑيد إنسان
ّ
فﻌﻞ ﺷيءٍ ﺑدون ﻗدرة ﻗونق ﺧا ّ
صة .ﻷنﻪ في ﻋوالﻢ أﺧﺮى ﻳﻌﺮف جيّدًا ما ﺗنوون
فﻌﻠﻪُ ،هو ﻳﻌﻠ ُﻢ ُم ْ
س َبقـًا الﻔﻜﺮة الﺘي جالت ﺑذهنﻜﻢ ،ﻋندما ﺗـُﺮﻳدون القبض ﻋﻠيﻪ ،ﻳﻜون
ﻳﺨﺮج الﻤﺮﻳض من ﻋندكﻢ ،ﻳﺘﻤ ّﻜن منﻪ من جدﻳدٍ ،وﻳﻌود
ﻗد ساﺑق ﺑالﻔﺮار .حالﻤا ُ
الﻤﺮض .إن كنـّا نﺮﻳد اسﺘﻌﻤال اليدﻳْن لﻠﻤداواة ،،ﻳجب الﻠـّجوء إلى ﻗدرة ﻗونق
ُمﻌيّنة ،حالﻤا ن ُﻤدّ أﻳدﻳنا "ﺑاف !" ﻳظ ّﻞ ﻋالقـًا هناك .وﺑﻌد ﺗﺜبيﺘﻪ ﻋﻠى ﻋين الﻤﻜان،
هناك أﻳ ً
ﻀا ﻗدرة ﻗونق أﺧﺮى ﺗـُسﻤّى في القدﻳﻢ "القدرة ال ُﻜبﺮى ﻋﻠى ﻗبض النﻔس"
الﺮوح الﻔاﻋﻠة
وﻗدرة القونق هذﻩ أﻗوى من اﻷولى ،حيث ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳسﺘﺨﺮج ّ
ً
ﻳﺼيﺮ ال ّ
ﻋاجزا ﻋن الﺤﺮكة.
شﺨص
"اليوانشان" ﺑﺄكﻤﻠﻬا من اإلنسان ،وفي الﺤال
ُ
هذا القونقننق ﻳُسﺘﻌﻤ ُﻞ مع دﻗّة كبيﺮة في ﺗﺤدﻳد الﻬدف ،نﺤن نﻬدفُ ﺗﺤدﻳدًا إلى ذلك
ّ
اﻷرز في ﻳدﻩ نﺤو "سون
الﻜائن .الجﻤيع ﻳﻌﻠﻢ أنﻪ لﻤّا وجّﻪ البوذا ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا ﻗدح
صﻐيﺮا
ووكونق ،"Sun Wukong،هذا اﻷﺧيﺮ ،ﺑجسدﻩ الﻌﻤالق ،أصبح ﺑﻐﺘة
ً
لﻠﻐاﻳة .هذا هو الﻤﻔﻌول الذي ﺗﻤﻠﻜﻪ هذﻩ القدرة .مﻬﻤا ﻳ ُﻜن ِصﻐﺮ أو ِكبَﺮ الﻜائن الالّ-
صﻐيﺮا لﻠﻐاﻳة.
ﻳﺼيﺮ
مﺮئي ،لﻤّا نـُﻤسﻜﻪ في ﻗبﻀة اليد،
ً
ُ
ّ

من جﻬة أﺧﺮى ،ال ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗـُدﺧﻠوا ﻳدكﻢ في الجسد الﻤادّي لﻠﻤﺮﻳض لﻜي
البشﺮي في مجﺘﻤع
ُدﺧﻞ اضﻄﺮاﺑًا ﻋﻠى الﺘﻔﻜيﺮ
ﺗسﺘﺨﺮجوﻩ من هناك .هذا ﻳُﻤﻜن أن ﻳ ِ
ّ
الﺘﺼﺮف مﺤظور
الناس الﻌادﻳّين ،هذا
حظﺮا ُمﻄﻠقـًا ،ال نسﺘﻄي ُع إﺗيانﻪُ حﺘـّى ولوْ
ّ
ً
كنـّا ﻗادرﻳن ﻋﻠيﻪ .اليد الﺘي نـُدﺧﻠﻬا هي ﻳد الﻌالﻢ اآلﺧﺮ .ﺑالنسبة لشﺨص مﺮﻳض
الﺨﻔي ،ﻳد الﻌالﻢ
ﺑالقﻠب ،ﻋندما ن ُﻤدّ ﻳدنا إلى موضع القﻠب لنسﺘﺄصﻞ ذلك الﻜائن
ّ
اآلﺧﺮ هي الﺘي ﺗدﺧﻞُ .وفي طﺮفة ﻋين ٍ ،لﻤّا ﺗـُﻤسﻜﻪ هذﻩ اليد ﺑسُﺮﻋةُ ،
ضﻤّوا ﻳدكﻢ
الﺤ ّ
ﺷﺮس فﻌالً،
سيّة ،فﺘـُﺼبح اليدان ﻳدًا واحدة ً .وهاهو مسجون في ﻗبﻀﺘﻜﻢ .إنﻪ
ٌ
أحيانـًا ﻋندما ﺗ ُ
شدّون ﻋﻠيﻪ في ﻳدكﻢ ،ﻳُﺤاول أن ﻳﺘﻤﻠـّص ،وﻳﺘﻠوّ ى ليجدَ منﻔذاً،
ُﺼدر صﺮاﺧـًا .رغﻢ أنﻜﻢ ﺗﺮونﻪُ ﺑذلك الﺤجﻢ ال ّ
ّ
ﺼﻐيﺮ في اليد،
وﻳﻌض ،وحﺘـّى أنﻪ ﻳ ُ
ﻳﺼيﺮ ضﺨ ًﻤا .ليس ﺑﻤقدور ك ّﻞ الناس أن ﻳﻠ َﻤسُوﻩ ،ال
ﻋندما ﺗـُﻄﻠقون ﻳدكﻢ ﻳُﻤﻜن أن
َ
سﻪُ ﺑدون هذا القونقننق ،ليس اﻷمﺮ ﺑالسّﻬولة الﺘي نﺘﺼوّ ُرها.
نسﺘﻄي ُع أﺑدًا لﻤ َ
طبﻌًا ،في ال ُﻤسﺘقبﻞ ،رﺑّﻤا ﻳُسﻤـَ ُح ﺑبقاء هذا النوع من الﻤداواة ﺑواسﻄة الﺘشيﻜونق،
لقد وُ جدَ دائ ًﻤا في الﻤاضي .ولﻜنﻪ ال ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺘ ّﻢ إالّ وفق ﺷﺮوطٍ  ،ﻳجبُ أن ﻳﻜون
شﺨص مﻤارسًا ،أثناء مسارﻩ في ال ّ
ال ّ
والﺮحﻤة ،ﻳُﻤﻜن أن
الﺮأفة
ّ
شيولين ،ومن ﺑاب ّ
ﻳﻔﻌﻞ ذلك من أجﻞ مجﻤوﻋ ٍة صﻐيﺮ ٍة ٍّ من الناس ّ
الﻄيّبين ،هذا ُمﻤﻜن .ولﻜنﻪ ال
ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳُزﻳ َﻞ ﺗﻤا ًما ،ومن الجُذور ،كارما هؤالء الناس ،ليس لدﻳﻪ ما ﻳﻜﻔي من
سي هو
ﻗوّ ة الﻔﻀيﻠة لﻔﻌﻞ ذلك ،لذا فاالمﺘﺤان ﻳبقى موجودًا ،ولﻜن فقط الﻤﺮض الﺤ ّ
الذي ُ
ﺷ ِﻔ َيُ .مﻌﻠـّﻤو الﺘشيﻜونق الﻌادﻳّون ليسوا أناسًا حﺼﻠوا ﻋﻠى الﻄﺮﻳقة ﻋبﺮ
ال ّ
شيولين ،ال ﻳسﺘﻄيﻌون سوى ﺗﺄجيﻞ مﺮض اآلﺧﺮﻳن إلى وﻗ ٍ
ت الحق ،ورﺑّﻤا
ﻳسﺘﻄيﻌون أﻳ ً
ﻀا ﺗﻐييﺮﻩ أو ﺗﺤوﻳﻠﻪ إلى صﻌوﺑا ٍ
ت أﺧﺮى .ورغﻢ ذلك ،من الﻤﻤﻜن
أنﻬﻢ هﻢ أنﻔسﻬﻢ ﻳجﻬﻠون سيﺮورة الﺘﺄجيﻞ هذﻩ ،إن كانت طﺮﻳقﺘﻬﻢ ﺗـُﻤارس ﺷيولين
الﺜانوي هو الذي ﻳقوم ﺑذلك .منﻬﻢ من ﻳنﺘﻤي
الﺜانوي (الﻔو ﻳيشي) ،فالوﻋي
الوﻋي
ّ
ّ
إلى ﺑﻌض الﻄﺮق الﻤﻌﺮوفة وﻳبدون مشﻬورﻳن جدّا ،ومع ذلك الﻜﺜيﺮ من ُمﻌﻠـّﻤي
ﺼيت الواسع ،ﻳﻔﺘقﺮون إلى القونقّ ،
الﺘشيﻜونق الﻤﻌﺮوفين هؤالء وذوي ال ّ
ﻷن
ُ
ﻳﺘﻤﺮكز كﻠـّﻪ ﻋﻠى أرواحﻬﻢ الﺜانوﻳّة (الﻔو ﻳوانشان) .هذا
القونق الذي ﺑﺤوزﺗﻬﻢ
ﻳﻌني أنﻪ ْ
شيولين ،فذلك ّ
الﺘﺼﺮف هﻜذا أثناء ال ّ
ﻷن ﺑﻌض
إن كان من الﻤسﻤوح
ّ
اﻷﺷﺨاص ﻳبقوْ ن في ذلك ال ُﻤسﺘوى وال ﻳسﺘﻄيﻌون الﺨﺮوج منﻪ رغﻢ ﻋشﺮات
وﻋشﺮات ال ّ
سـنين من الﻤﻤارسة ،لذلك طيﻠة حياﺗﻬﻢ ﻳُﻌالجون الﻤﺮضى و ﻳُﻌالجونﻬﻢ
ﻳﺘﺼﺮفوا كذلك.
دائ ًﻤا .وﺑﻤا أنﻬﻢ ﻳُو َجدون في ذلك ال ُﻤسﺘوى ،فإنﻪ ﻳُس َﻤ ُح لﻬﻢ أن
ّ
ﺗالميذ ﺷيولين الﻔالون دافا ال ﻳُﻤﻜنﻬﻢ إطالﻗـًا مﻌالجة الﻤﺮْ َ
ضى .ﻳُﻤﻜن أن ﻳقﺮؤوا هذا
ّ
الﻜﺘاب ﻋﻠى الﻤﺮﻳض ،إن ﻗــَبـِﻠﻪُ ،رﺑّﻤا ﻳُشﻔى مﺮ ُ
ولﻜن النﺘيجة ﺗﺨﺘﻠف حسب
ضﻪُ،
حجﻢ الﻜارما.

الﻤﻌالجة في الﻤسﺘشﻔى والﻤداواة ﺑواسﻄة الﺘـشيﻜونق
سوف نﺘﺤدّث اآلن ﻋن الﻌالﻗات القائﻤة ﺑين الﻤﻌالجة في الﻤسﺘشﻔى والﻤداواة
الﻐﺮﺑي ﻳُنﻜﺮون وجود
ﺑواسﻄة الﺘشيﻜونق .ﺑﻌض اﻷطبّاء الذﻳن ﺗﻌﻠـّﻤوا الﻄبّ
ّ
ﻗادرا ﻋﻠى
الﺘشيﻜونق وهﻢ ﻳُﻤﺜﻠون اﻷغﻠبيّةُ .هﻢ ﻳقولون" :إن كان الﺘشيﻜونق
ً
شﻔاء ،ف ِﻠ َﻢ ﻳﺼﻠ ُح الﻤسﺘشﻔى إذن ؟ أﺑدلوا إذن مسﺘشﻔياﺗنا ! ّ
ال ّ
إن الﺘشيﻜونق الذي
لدﻳﻜﻢ ﻳُﻤﻜنﻪ أن ﻳشﻔي فقط ﺑﻠﻤسة ﻳدٍ ،ال حاجة لﻠﺤُقن ،لألدوﻳة وال لﻠدّﺧول إلى
منﻄقي وليس
الﻤسﺘشﻔى ،أليس من اﻷفﻀﻞ ﺗﻌوﻳض الﻤسﺘشﻔى ؟" هذا القول غيﺮ
ّ
أي أساس .هناك أناس ال ﻳﻌﺮفون الﺘشيﻜونق ،في الﺤقيقة ،الﻤداواة ﻋبﺮ
لﻪ ّ
لﻄﺮق الناس الﻌادﻳّين في الﻌالج ،إنﻬا ﺷيء
الﺘشيﻜونق ال ﻳُﻤﻜن أن ﺗﻜون مﻤاثﻠة ً ُ
ﺧارق .لو ّ
الﻌادي ،فﻬﻞ
البشﺮي
كبيﺮا ﻋﻠى الﻤجﺘﻤع
أن ﺷيئًا ﺧارﻗـًا ﻳُدﺧﻞ اضﻄﺮاﺑًا
ً
ّ
ّ
سيُس َﻤ ُح ﺑوجودﻩ ؟ ّ
إن البوذا لﻪ ﻗدرة ﺧارﻗة ﺗﻔوق الﺘﺼوّ ر ،ﺗﻜﻔي حﺮكة واحدة من
ﻳد ﺑوذا لﺘﺨﺘﻔي ك ّﻞ أمﺮاض البشﺮﻳّة من الوجود .فﻠﻤاذا ال ﻳﻔﻌﻞ ذلك ؟ والبوذا
كﺜيﺮون جدّا ،فﻠﻤاذا ال ﻳُﻌبّﺮون ﻋن رحﻤﺘﻬﻢ وﻳشﻔونﻜﻢ ؟ ّ
ﻷن مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين
ﻳجب أن ﻳبقى كﻤا هو ،ال ّ
شيﺨوﺧة ،الﻤﺮض والﻤوت هي حاالﺗﻪ ال ُﺨﺼوصيّة .ك ّﻞ
ﺷيء ﻳنبـ ُع من ﻋالﻗة السّبب والنﺘيجة ،ك ّﻞ ﺷيء ﻳد ُﺧ ُﻞ ضﻤن سﻠسﻠة ﺗسدﻳد
الﻜارما ،إن س ّجـﻠتَ دﻳنـًا ﻳجبُ أن ﺗـُسدّدﻩ.
إن ﺷﻔ ْيتَ مﺮﻳ ً
ﻀا ،فﻬذا ﻳﻌني أنك ﺗـُدﺧﻞ االضﻄﺮاب ﻋﻠى هذا القانون ،ك ّﻞ الناس
ﻳسﺘﻄيﻌون إذن أن ﻳﺮﺗﻜبوا سيّئا ٍ
ت دون أن ﻳدفﻌوا ثﻤنﻬا ،كيف ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺤﺼُﻞ هذا
؟ ّ
شيولين ،من ﺑاب ال ّ
إن مﻤارسًا ،أثناء ال ّ
والﺮحﻤة ،وﻋندما ال ﺗﻜون لدﻳﻪ
شﻔقة
ّ
ُﺼﻔي جذرﻳّا هذا الﻤشﻜﻞ ،ﻳُس َﻤ ُح لﻪ أن ﻳقوم ﺑالﻤداواة،
القوّ ة ﺑالقدر الذي ﻳجﻌﻠﻪُ ﻳ
ّ
ّ
الﺮحﻤة ﺑدأت ﺗظ َﻬ ُﺮ فيﻪ ،نسﻤ ُح لﻪ ﺑذلك .ولﻜن ،إذا كنﺘﻢ حقـّا ﻗادرﻳن ﻋﻠى أن
ﻷن ّ
ﺗﺤﻠـّوا هذا الﻤشﻜﻞ ،وأن ﺗﺤُﻠـّوﻩ ﻋﻠى نﻄاق واسع ،فﻬذا غيﺮ مسﻤوح ؛ فﺮﺑّﻤا ﺑﺘﻠك
الﻄﺮﻳقة ﺗـُدﺧﻠون االضﻄﺮاب ﺑشﻜﻞ ﺧﻄيﺮ ﻋﻠى مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ،لذا فﻬو
مﻤنوع .لذلك ﺗﻌوﻳض مسﺘشﻔيات الناس الﻌادﻳّين ﺑالﺘشيﻜونق أمﺮ ﻳسﺘﺤي ُﻞ ﻋﻠى
اإلطالقّ ،
ﻷن الﺘشيﻜونق ﻗانون ﻳﺘجاوز الﻤﺄلوف.
ﺼين مسﺘشﻔيات ﺗشيﻜونقْ ،
أن ذلك جائز ،ولو ّ
ـنﻔﺘﺮض ّ
ْ
لو نـُقي ُﻢ في ال ّ
أن ك ّﻞ كبار
ول
ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳﺄﺗون لﻠﻌﻤﻞ فيﻬا ،فﻬﻞ ﺗـُقدّرون ماذا سيﺤدُ ُ
ث؟ ّ
الﺘﺼﺮف
إن
ّ
ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة مﻤنوعّ ،
الﻌادي.
البشﺮي
ﻷن ال ُﻜ ّﻞ ﻳجب أن ﻳُﺤافظ ﻋﻠى صﻔة الﻤجﺘﻤع
ّ
ّ
لو نـُقي ُﻢ مسﺘشﻔى ﺗشيﻜونق ،أو مسﺘوصﻔـًا ،أو مﺮكز نقاهة ،أو مﺼﺤّة ﺗشيﻜونق،
فﺤال ﺗﺄسيسﻬا ،سيشﻬدُ مﻌﻠـّﻢ الﺘشيﻜونق هبوطـًا سﺮﻳﻌًا جدّا في فاﻋﻠيّة مداواﺗﻪ،
ﻳﺘﺼﺮف
سيﺘﺼﺮف مﺜﻠﻤا
أي مﻔﻌول .لﻤاذا ؟ ﻷنﻪ
ّ
ّ
في الﺤال لن ﺗـُﻌﻄي ُمﻌالجﺘﻪ ّ
الناس الﻌادﻳّون ،ﻳجب إذن أن ﻳﻜون في مسﺘوى القانون الذي ﻳُسيّﺮ الناس
َ
ﻳﻜون في نﻔس مسﺘوى حالة الناس الﻌادﻳّين ،فاﻋﻠيّة مداواﺗﻪ ﻳجب أن
الﻌادﻳّين،
ﺗﻜون نﻔس الﺘي في الﻤسﺘشﻔى .وﺗ َبﻌًا لذلكُ ،مﻌالجﺘﻪ سﺘـُﺼبح هزﻳﻠة ً ،وسيبدأ هو

أﻳ ً
ﻀا في الﺤدﻳث ﻋن الﻌالج الذي ﻳسﺘﻐﺮق حﺼﺼًا ﻋدﻳدة ً ،هذا ما سيﺤدُث في
الﻐالب.
ُنﻜﺮ ّ
أن
ومﻬﻤا ﻳﻜن اﻷمﺮ ،إن أﻗي َﻢ مسﺘشﻔى ﺗشيﻜونق أم ال ،ال أحد ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳ َ
الﺘشيﻜونق ﻗادر ﻋﻠى ﺷﻔاء اﻷمﺮاض .لقد انﺘشﺮ الﺘشيﻜونق ونال ﺷﻌبيّة ً في
الﻤجﺘﻤع منذ أمد طوﻳﻞ ،الﻌدﻳد من اﻷﺷﺨاص حقـّقوا فﻌالً ﻋبﺮ الﻤﻤارسة غاﻳة
ال ّ
شﻔاء و ﺗقوﻳة البدن .إن ﻳ ُﻜن الﻤﺮض ﻗد ﺗ ّﻢ ﺗﺄجيﻠﻪ إلى وﻗت الحق من طﺮف مﻌﻠـّﻢ
الﺘشيﻜونق أو وضﻌيّات أﺧﺮى ،في ك ّﻞ الﺤاالت لﻢ ﻳﻌُد الﻤﺮض موجودًا في الوﻗت
الﺮاهن ،ﻳﻌني أنﻪ ال أحد ﻳُﻤﻜنﻪ أن ﻳنﻔي ﻗدرة الﺘشيﻜونق ﻋﻠى ﺷﻔاء اﻷمﺮاض.
ّ
أغﻠبيّة الﻤﺮضى الذﻳن ﻳﻬﺮﻋون إلى مﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳُﻌانون من أمﺮاض
ُجﺮﺑوا حظﻬﻢ لدى ُمﻌﻠـّﻤي
ُمسﺘﻌﺼية ،لﻢ ﻳُﻔﻠح الﻤسﺘشﻔى في ﺷﻔائﻬا فيﺄﺗون لي ّ
الﺘشيﻜونق ،وفي النﻬاﻳة ﻳُشﻔوْ ن .ك ّﻞ أولئك الذﻳن ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳﺘﻌافوْ ا في
الﻤسﺘشﻔى ال ﻳﻠجؤون لﻤﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ،وﺧا ّ
صة في الﻔﺘﺮة اﻷولى ،الﻜ ّﻞ ﻳﺮى
ذلك ،لذا ﻳسﺘﻄيـع الﺘشيﻜونق أن ﻳشﻔي .ولﻜن هذا ال ﻳجبُ أن ﻳﺘ ّﻢ كﻤا ﺑقيّة ال ّ
شؤون
في مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين .ﻳُﻤنـ َ ُع منﻌًا ُمﻄﻠقا ﺗد ّﺧﻠﻪ ﻋﻠى نﻄاق واسع ،ﻳُس َﻤ ُح
ﺑﻤداوا ٍة ﻋﻠى نﻄاق ضيّـق وليس لﻬا ﺗﺄثيﺮ ضﺨﻢ وﺗﺘ ّﻢ دون ضجّة ،ولﻜنﻬا ال
ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗشﻔي الﻤﺮض جذرﻳّا ،هذا ُمؤ ّكد .من اﻷفﻀﻞ أن ﻳُداوي الﻤﺮ ُء نﻔسﻪ
ﺑنﻔسﻪ ﻋن طﺮﻳق مﻤارسة الﺘشيﻜونق.
شﻔاءّ ،
ﻀا مﻌﻠـّﻤو ﺗشيﻜونق ﻳقولون ّ
هناك أﻳ ً
أن الﻤسﺘشﻔى غيﺮ ﻗادر ﻋﻠى ال ّ
وأن
فاﻋﻠيّة الﻤداواة في الﻤسﺘشﻔى ﻗد ﺗﺮاجﻌت في أﻳّامنا هذﻩ إلى هذا الﺤدّ أو ذلك .ما
ئيسي حسب رأﻳي هو
الﺮ
رأﻳنا في اﻷمﺮ ؟ طبﻌًا ،هذا ﻳﻌود إلى ﻋدّة أسباب .والسّبب ّ
ّ
ّ
اﻷﺧالﻗي لإلنسانيّة هو الذي سبّب ك ّﻞ هذﻩ اﻷمﺮاض
أن هبوط مسﺘوى الﻤقياس
ّ
الﻐﺮﻳبة ،الﻤسﺘشﻔى ال ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳُﻌالجﻬا ،اﻷدوﻳة ﺗبقى غيﺮ ناجﻌة ،وهناك أﻳ ً
ﻀا
الﻜﺜيﺮ من اﻷدوﻳة الﻜاذﺑةّ ،
ﻳﺘدهور إلى
إن اﻷفﻌال البشﺮﻳّة هي الﺘي جﻌﻠت الﻤجﺘﻤع
ُ
هذا الﺤدّ .ال ﻳُﻤﻜن ﻷح ٍد أن ﻳﺘـّﻬﻢ اآلﺧﺮﻳن ،ك ّﻞ فﺮ ٍد لﻌب دورﻩُ في زﻳادة الﺘدهور،
لذلك سيُالﻗي ك ّﻞ إنسان ِمﺤنـًا في ﺗﻌﻬّدﻩ ومﻤارسﺘﻪ.
ّ
هناك أمﺮاض ال ﻳﺘو ّ
ولﻜن أصﺤاﺑﻬا ﻳﺘﻌذﺑون حقيقة ً
صـﻞ ال ُﻤسﺘشﻔى إلى ﺗشﺨيﺼﻬا،
وليس وه ًﻤا .هناك أﻳ ً
ﻀا أناس ﻳُﻌانون من أمﺮاض اسﺘﻄاع الﻄبّ ﺗشﺨيﺼﻬا ولﻜنﻪ
ال ﻳﻌﺮفُ ماذا ﻳُسﻤّيﻬا ،إنﻬا أمﺮاض لﻢ ﻳس ِب ْق ﻷح ٍد مﻌﺮفﺘﻬا ،في الﻤسﺘشﻔى ﻳُﻄﻠقون
ﻋﻠيﻬا كﻠـّﻬا اس ًﻤا جﻤاﻋيّا "أمﺮاض ﻋﺼﺮﻳّة" .هﻞ الﻤسﺘشﻔى ﻗادر ﻋﻠى ال ّ
شﻔاء ؟
درا ﻋﻠى ال ّ
شﻔاء ،لﻤاذا إذن ﻳ ِﺜـ ُ
ق
اإلجاﺑة هي نﻌﻢ ،ﺑالﻄبـع ؛ لو لﻢ ﻳ ُﻜن الﻤسﺘشﻔى ﻗا ً
ﺑﻪ الناس ؟ لﻤاذا ﻳذهب الجﻤيع إليﻪ لﻠﺘداوي ؟ ّ
إن الﻤسﺘشﻔى ﻗادر مﻬﻤا ﻳ ُﻜ ْن ﻋﻠى
ّ
ال ّ
ولﻜن وسائﻠﻪ في الﻌالج ﺗنﺘﻤي لﻤسﺘوى الناس الﻌادﻳّين ،رغﻢ ذلك ،هذﻩ
شـﻔاء،
الﻌادي ،ﺑﻌﻀﻬا ﺧﻄيﺮ جدّا .لﻬذا السّبب ،ﻳُوصي الﻤسﺘشﻔى
اﻷمﺮاض ﺗﺘجاوز
ّ
ﺑالﻌالج في أﻗﺮب وﻗ ٍ
ت مﻤﻜن ٍ ،ﻷنﻪ ﻋندما ﻳسﺘﻔﺤ ُﻞ الﻤﺮض ،لن ﻳسﺘﻄيـع لﻪ ﺷيئًا،

إن ّ
ث ّﻢ ّ
الزﻳادة في مقادﻳﺮ ﺗناول الدّواء ﻳُﻤﻜن أﻳ ً
ﻀا أن ﺗـُسﻤّﻢ الﻤﺮﻳض .حاليّا،
مسﺘوى الﻄبّ هو ﺗﺤدﻳدًا نﻔس مسﺘوى ُ
ﻋﻠومنا وﺗقـنياﺗنا ،كﻠـّﻬا في مسﺘوى الناس
فإن ﻗدرﺗﻬا الﻌالجيّة ﺗقفُ ﻋند ذلك الﺤدّ .ﻋﻠينا هنا أن نـُو ّ
الﻌادﻳّين ،لذلك ّ
ضح
الﻌادي ،مﺜﻠﻪ مﺜﻞ الﻌالج في الﻤسﺘشﻔى ،ال
مسﺄلة ً ،الﻌالج ﺑواسﻄة الﺘشيﻜونق
ّ
اﻷصﻠي لﻠﻤﺮض إلى وﻗت الحق،
ﻳقومان سوى ﺑﺘﺄجيﻞ الﻤﺤنة الﺘي هي السّبب
ّ
ﻠﻤس الﻜارما ﺑﺘاﺗـًا.
دفﻌُﻬا إلى النﺼف الﺜاني من الﺤياة أو ﺑﻌد ذلك ،و هﻜذا لﻢ ﺗـ ُ ْ
الﺘـقﻠيديّ .
إن مداواة هذا اﻷﺧيﺮ ﺗـُشبﻪ إلى حدّ كبيﺮ
الﺼيني
ِلن ُﻤ ّﺮ إلى موضوع الﻄبّ
ّ
ّ
مداواة الﺘشيﻜونق .في ال ّ
ﺼين القدﻳﻤة ،كان اﻷطبّاء الﺘـقﻠيدﻳّون ﻳﺘﻤﺘـّﻌون ﻋادة
ﺑالـﺘاﻳي ﻗونقننق ،مﺜﻞ "سون سيﻤياوو" ،"Sun Simiao ،هوا ﺗوو"Hua ،
" ،Tuoﺑيان ﺗشو" ،"Bian Que ،لي ﺷيجان "Li Shizhen،الخ ...كانوا
كﻠـّﻬﻢ مُزوّ دﻳن ﺑالقدرات الﺨا ّ
صة ،وهذﻩ حقائق مُدوّ نة في وثائق طبّية .رغﻢ ذلك،
في أﻳّامنا هذﻩ ،هذﻩ اﻷﺷياء اﻷصﻠيّة هي في غالب اﻷحيان موضع انﺘقادات ،ما
الﺘـقﻠيدي ليس سوى ﺑﻌض الوصﻔـات أو الﻤﻌﺮفة
الﺼيني
ورثناﻩ من الﻄبّ
ّ
ّ
الﺘـقﻠيدي في ال ّ
ﺼين القدﻳﻤة كان ُمـﺘـقدّ ًما جدّا ،كان ﻳﻔوق الﻄبّ
الﺘجﺮﻳبيّة .الﻄبّ
ّ
ال ُﻤﻌاصﺮ ﺑﻜﺜيﺮ .البﻌض ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻌﺘقدوا ّ
أن الﻄبّ ال ُﻤﻌاصﺮ ُمـﺘـقدّم جدّا ،كشف ُمﻌدّ
البشﺮي ،ﻳُﻤﻜن أن ﻳقوم ال ّ
شﺨص
الﺮؤﻳة داﺧﻞ الجسﻢ
ﺑالدّماغ
االلﻜﺘﺮوني ﻳُﻤ ّﻜن من ّ
ّ
ّ
ﺼورة أو ﺑاﻷﺷﻌّة .صﺤيـح ّ
ﺼدى ،ﺑال ّ
ﺑﻜشف ﺑال ّ
أن الﺘجﻬيزات الﻌﺼﺮﻳّة مﺘقدّمة
ٍ
جدّا ،ولﻜنﻬا ﺗبقى ،حسب رأﻳي ،دون طبّ ال ّ
ﺼين القدﻳﻤة.
لﻤّا رأى "هوا ﺗوو" ور ًما في دماغ "ﺗساو ﺗساو ،"Cao Cao ،أراد أن ﻳسﺘﺄصﻠﻪ
ظن ّ
ولﻜن ﺗساو ﺗساو ّ
ّ
أن هوا ﺗوو ﻳُﺮﻳد ﻗﺘـﻠﻪ وز ّ
ج ﺑﻪ في
لﻪ ﻋبﺮ فﺘح الجﻤجﻤة،
السّجن ،وفي النﻬاﻳة مات هذا اﻷﺧيﺮ وهو في السّجن .وﻋندما ﺗجسّدت ﺑوادر
ّ
ولﻜن هوا ﺗوو كان ﻗد
الﻤﺮض ﻋند ﺗساو ﺗساو ،ﺗذ ّكﺮ هوا ﺗوو وأرسﻞ في طﻠبﻪ،
ﺘﺄثﺮا ﺑذلك الﻤﺮض .كيف
ﻀي وﻗت ﻗﺼيﺮ ،مات ﺗساو ﺗساو فﻌالً ُم ً
مات .وﺑﻌد ُم ّ
ﻋﺮف هوا ﺗوو ؟ لقد رآﻩ ﺑﻜ ّﻞ ﺑساطةٍ ،إنﻬا ﻗدرة ﺧارﻗة ﻳﻤﺘﻠﻜﻬا البشﺮﻳّون ،ك ّﻞ
اﻷطبّاء الﻜبار في الﻤاضي كانوا ﻳﻤﺘﻠﻜون هذﻩ الﻤوهبة .ﺑﻌد فﺘح الﺘيانﻤو ،وﻋند
البشﺮي،
ب ،ﻳُﻤﻜن أن نﺮى في نﻔس الوﻗت الجوانب اﻷرﺑﻌة لﻠجسﻢ
النظﺮ إلى جان ٍ
ّ
شﻤال واليﻤين ؛ نسﺘﻄيـع أﻳ ً
ﻋندما نﻔﺤﺼُﻪ من أمام ،ﻳُﻤﻜن أن نﺮى الﺨﻠف ،ال ّ
ﻀا أن
نـُﻌاﻳنﻪ طبقة ً طبقة ً وكﺄنـنا نـ ُ ّ
جزؤﻩُ إلى ﺷﺮائح ؛ وﻳُﻤﻜن أﻳ ً
ﻀا أن ننﻔذ َ إلى ما وراء
اﻷصﻠي لﻠﻤﺮض .هﻞ هذا مﻤﻜن ﺑواسﻄة الﻄﺮق الﻄـبّية الﺤاليّة
ﻋالﻤنا لنﺮى السّبب
ّ
اإللﻜﺘﺮوني،
؟ إنﻬا ﺑﻌيدة ﻋن ذلك ،ﻋﻠينا أن ننﺘظﺮ ألف سن ٍة أﺧﺮى ! إن كان الﻜشف
ّ
ﺼدى والﻜشف ﺑاﻷﺷﻌّة ﺗـُﻤ ّﻜن أﻳ ً
الﻜشف ﺑال ّ
البشﺮي،
الﺮؤﻳة داﺧﻞ الجسﻢ
ﻀا من ّ
ّ
ّ
فإن هذﻩ اآلالت ﺗبقى ضﺨﻤة الﺤجﻢ وﻳسﺘﺤي ُﻞ نقـﻠﻬا ،وال ﺗﻌﻤﻞ ﺑدون الﻜﻬﺮﺑاء.
شﺨص دائ ًﻤا مﻌﻪ ،وهي ال ﺗسﺘﻬﻠك طاﻗة ًّ ،
ّ
ولﻜن هذﻩ الﺘيانﻤو ﻳﺤﻤﻠﻬا ال ّ
إن اﻷمﺮ
غيﺮ ﻗاﺑﻞ لﻠﻤقارنة.

ق ﺑﻬا ﺗﻤا ًما ،في ال ّ
الﺤالي ،أنا أﻗول أنﻪ ال ﻳُوثــَـ ُ
ﺼين
البﻌض ﻳﻤدحون أدوﻳة الﻌﺼﺮ
ّ
القدﻳﻤة كانت اﻷﻋشاب الﻄـبّية ﺗسﺘﻄيـع أن ﺗسﺘﺄصﻞ الﻤﺮض في الﺤال .هناك ﻋدّة
أﺷياء فـُـ ِقدت إلى اﻷﺑد؛ وهناك الﻌدﻳد منﻬا أﻳ ً
ﻀا ﺗ ّﻢ الﺤﻔاظ ﻋﻠيﻬا إلى ﻳومنا هذا
ال ّ
ُ
الﺘﻜوﻳنيّة
ﺑدورﺗي
أﻗوم
كنت
ﻋندما
شﻌب.
وﻳﺘناﻗـﻠﻬا
ﺑـ"ﺗشيﺘشيﻬاﻳﺮ ،"Qiqihaer ،رأﻳت في ال ّ
شارع ﺷﺨﺼًا ﻳقـﻠ ُع أسنان الﻤﺮضى.
منذ الوهﻠة اﻷولى ،كنتَ ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗـُﻤي َّز أنﻪ ﺷﺨص من أهالي الجنوب ،لﻢ ﻳ ُﻜن
ع ّ
ﻳﺮﺗدي لباس س ّﻜان ال ّ
الشﺮﻗي .لﻢ ﻳ ُﻜن ﻳﺮفض أحدًا ،كان ﻳنز ُ
سن ك ّﻞ من
شﻤال
ّ
ﻳﻄﻠبُ منﻪ ذلك ،وكان كو ٌم من اﻷسنان الﻤقﻠوﻋة ﻳﺘج ّﻤ ُع أمامﻪُ .غاﻳﺘﻪُ لﻢ ﺗﻜن ﻗﻠع
اﻷسنان وإنـّﻤا ﺑيـع ُمسﺘﺤﻀﺮ ِﻩ .كان ُمسﺘﺤﻀﺮﻩُ ﻳُـﺜيﺮ أﺑﺨﺮة صﻔﺮاء ذات رائﺤة
السن ،كان ﻳﻔﺘ ُح ّ
ّ
الزجاجة الﺘي ﺗﺤﺘوي ﻋﻠى ال ُﻤسﺘﺤﻀﺮ
ﻗوﻳّة جدّا .ﻗبﻞ أن ﻳقﻠ َع
ّ
السن الﻤﺮﻳﻀة ،ث ّﻢ ﻳجﻌ ُﻞ الﻤﺮﻳض
وﻳُوجّﻬﻬا نﺤو ﺧدّ الﻤﺮﻳض ﺗﺤدﻳدًا فوق موضع
ﻳسﺘنش ُ
ق ﺑﻌض اﻷنﻔاس من ال ُﻤسﺘﺤﻀﺮ ،وحالﻤا ﻳد ُﺧـﻞ هذا اﻷﺧيﺮ في جسﻢ
ب ،وفي
الﻤﺮﻳض ،ﻳُﻐﻠق زجاجﺘﻪ وﻳﻀﻌُﻬا .ث ّﻢ ﺑﻌد ذلك ﻳُﺨﺮج من جيبﻪ ﻋود ثـقا ٍ
ّ
السن ﺑﻌود الﺜـقاب
ﻳﻠﻤس
نﻔس الوﻗت الذي ﻳُواصﻞ فيﻪ الﺤدﻳث ﻋن ُمسﺘﺤﻀﺮﻩ،
ُ
ّ
ّ
السن ولﻜن لﻢ ﻳ ُﻜن
السن ،ﺑدون ألﻢ ،كنتَ ﺗﺮى فقط ﺑﻌض آثار الدّم ﻋﻠى
فﺘسقط
ّ
هناك نزﻳف .ﺗﺄ ّمـﻠواّ ،
ولﻜن ذلك
ﻳنﻜسﺮ لو ضﻐﻄنا ﻋﻠيﻪ ﻗﻠيالً،
إن ﻋود الﺜـقاب
ُ
ّ
ال ّ
ب.
شﺨص اﻗـﺘﻠع
السن ﺑﻌود ثـقا ٍ
أنا أﻗول أنﻪ في ال ّ
ﺼين هناك الﻜﺜيﺮ من اﻷﺷياء الﺘي ﻳﺘ ّﻢ ﺗناﻗﻠﻬا وﺗوارثﻬا وسط
ال ّ
ـقار َن ﺑﻬا ،ها
شﻌب ،و اﻷدوات الدّﻗيقة ال ُﻤسﺘﻌﻤﻠة في الﻄبّ
الﻐﺮﺑي ال ﻳُﻤﻜن أن ﺗـ ُ َ
ّ
ﻳقﺘﻠع
ب .لﻜي
َ
نﺤن نﺮى ما هو اﻷكﺜﺮ نجاﻋة ً :إنﻪ ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳنزع سنـّا ﺑﻌود ثـقا ٍ
ّ
ولﻜن
وإﻋﻄاء ِﻩ ُحقـنـًا هنا وهناك،
الﻐﺮﺑي سنـّا  ،ﻳﻠجﺄ أوّ الً إلى ﺗﺨدﻳﺮ الﻤﺮﻳض
الﻄبّ
ِ
ّ
ّ
الﺤُـقنة هي أﻳ ً
السن ﺑﻜالّب،
كﺜيﺮا ،ث ّﻢ ﻋندما ﻳُﻌﻄي ال ُﻤﺨدّر مﻔﻌولﻪ ،ﻳقﻠ ُع
ﻀا ُمؤلﻤة
ً
ّ
السن و ﻳﺘﺮكﻪ في الدّاﺧﻞ .فيﺄﺧذ إذن مﻄﺮﻗة
ﻳﻜسﺮ جذر
رغﻢ جُﻬد طوﻳﻞ ،رﺑّﻤا
ُ
ومق ّ
ﺼا لﺼقﻠﻬا ،ضﺮﺑات الﻤﻄﺮﻗة ﺗبﻌث في جسدك القشﻌﺮﻳﺮة من الﻔزع ،ث ّﻢ ﻳﺄﺧذ
ّ
السن .البﻌض ﻳﺼ ُﻞ ﺑﻪ اﻷمﺮ إلى الوثب من ﻋﻠى
أداة دﻗيقةوﺑواسﻄﺘﻬا ﻳشذبُ
ُكﺮسيّﻪ ،ﻳﺘﺄلـّﻢ ال ّ
كﺜيﺮا وﻳبﺼُـ ُ
قﺮوا من
شﺨص
ق الدّم لبﻌض الوﻗت .واآلن لﻜﻢ أن ﺗـ ُ ّ
ً
هو اﻷفﻀﻞ ومن هو اﻷكﺜﺮ ﺗقدّ ًما ،ال ﻳجبُ أن نـُقيّﻢ اﻷداة ال ُﻤسﺘﻌﻤﻠة حسب ﺷﻜﻠﻬا
الﺘـقﻠيدي القدﻳﻢ كان مُﺘﻄوّ ًرا جدّا،
الﺼيني
الﺨارجي ،ﻳجب ﺗقيـيﻢ الﻔﻌاليّة .الﻄبّ
ّ
ّ
ّ
الﻐﺮﺑي اليوم ال ﻳسﺘﻄيـع الﻠـّﺤاق ﺑﻪ حﺘـّى ﺑﻌد سنوات طوﻳﻠةٍ.
والﻄبّ
ّ
ّ
إن ﻋﻠﻢ ال ّ
ﺼين القدﻳﻤة كان ُمﺨﺘﻠﻔـًا ﻋن ﻋﻠﻤنا ال ُﻤﻌاصﺮ الﻤﺄﺧوذ ﻋن الﻐﺮب ،كان
ُ
نﺤن ال نسﺘﻄيـ ُع أن نﻔﻬﻢ
ﻳﺘـّبـ ُع منﻬجًا آﺧﺮ ،ﻳُﻔﻀي إلى نوع آﺧﺮ من الوضﻌيّات.
ﺼين القدﻳﻤة اﻋﺘﻤادًا ﻋﻠى مﻌارفنا الﺤدﻳﺜةّ ،
ﻷن ﻋﻠﻢ ال ّ
ﻋﻠوم وﺗقنيات ال ّ
ﺼين القدﻳﻤة
البشﺮي ،والﺤياة والﻜون ،وهﻜذا كان ﻳﺘـّب ُع
كان ﻳُوجّﻪ أﺑﺤاثﻪ ُمباﺷﺮة نﺤو الجسﻢ
ّ
ﻐاﻳﺮا .في ذلك الﻌﺼﺮ ،كان ك ّﻞ من ﻳذهب إلى الﻤدرسة ﻳُﺮ ّكز ﻋﻠى مﻤارسة
سبيالً ُم ً
ﺗﻤﺮﻳن الجﻠوس ؛ كان ﻋﻠيﻬﻢ أن ﻳجﻠسوا جﻠسة ً صﺤيﺤة ً ،ﻋندما كانوا ﻳُﻤسﻜون

الﻤ َﻬـن كانت ﺗـُولي
ّ
ﺑالﺮﻳشة كان ﻋﻠيﻬﻢ أن ﻳُﻌدّلوا الﺘشي لدﻳﻬﻢ وﻳُﻌدّلوا ﺗنﻔـّسﻬﻢ ،ك ّﻞ ِ
الﺮوح ،لﺘﻌدﻳﻞ الﺘنﻔـ ّس ،ك ّﻞ الﻤجﺘﻤع كان ﻳﻤﺘﺜـ ُﻞ لﻬذا.
أهﻤّية لﺘنقية ّ
البﻌض ﻳقول" :لو اﺗـّبﻌنا منﻬج ﻋﻠﻢ ال ّ
ﺼين القدﻳﻤة ،هﻞ كنـّا سنﻤﺘﻠك اليوم القﻄار
والسيّارة ؟ هﻞ كنـّا سنﻤﺘﻠك اﻷساليب الﻌﺼﺮﻳّة اليوم ؟" أﻗول أنﻪ ال ﻳجب أن
ﻐاﻳﺮا ﺗﻤا ًما انﻄالﻗـًا من الوضﻌيّة الﺤاليّة ،ﻳجب أن ﺗـُدﺧﻠوا ثورة
ﺗﻔﻬﻤوا سياﻗا ً ُم ً
ﻋﻠى طﺮﻳقة ﺗﻔﻜيﺮكﻢ .ال ﺗﻠﻔاز ،كنـّا سنﺤﻤﻠﻪ ك ّﻞ أمام جبﻬﺘﻪ ،ﻳُﻤﻜن أن نﺮى ك ّﻞ ما
نـُﺮﻳدُ رؤﻳﺘﻪ وسنﻜون أﻳ ً
ﻀا مُزوّ دﻳن ﺑقدرات القونق .ال ﻗﻄار وال سيّارة ،كنـّا
سنﻜون ﻗادرﻳن ﻋﻠى االرﺗﻔاع في الﻔﻀاء ونﺤن جالسون ،لن نﺤﺘاج حﺘـّى لﻤﺼﻌدٍ.
كان ذلك سيج ُّﺮ نسق ﺗﻄوّ ر آﺧﺮ لﻠﻤجﺘﻤع ،ليس ﺑال ّ
مﺤﺼورا داﺧﻞ هذا
ﻀﺮورة
ً
اإلطارّ .
ﻳظﻬﺮ ث ّﻢ ﻳﺨﺘﻔي ﺑسُﺮﻋ ٍة ُمدهشةٍ،
إن الﻄبق الﻄائﺮ لس ّﻜان الﻜواكب اﻷﺧﺮى
ُ
ﻳُﻤﻜنﻬﻢ أن ﻳﻜبُﺮوا في الﺤجﻢ وﻳﺼﻐﺮوا كﻤا ﻳشاؤون .لقد سﻠﻜوا طﺮﻳقـًا آﺧﺮ في
الﺘﻄوّ ر ُمﺨﺘﻠﻔـًا أﻳ ً
ﻋﻠﻤي آﺧﺮ.
ﻀا ،إنﻪ منﻬج
ّ

الﻤﺤاضﺮة الﺜامنة
االمﺘناع ﻋن الﻄﻌام "ﺑيقو"Bigu ،
ﺗﻄﺮق أحدهﻢ إلى ظاهﺮة االمﺘناع ﻋن الﻄﻌامّ .
إن ظاهﺮة االمﺘناع ﻋن الﻄﻌام
لقد ّ
شيولين ولﻜن أﻳ ً
ﺗـُوجد فﻌالً ،ال فقط في أوساط ال ّ
ﻀا ﻋند ﻋد ٍد من الناس في مجﺘﻤﻌنا
البشﺮي .ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ال ﻳﺄكﻠون وال ﻳشﺮﺑون لﻤدّة ﻋدّة سنوات أو أكﺜﺮ من
ّ
ّ
ﻋشﺮ سنين ،ولﻜنﻬﻢ ﻳﻌيشون جيّدًا .البﻌض ﻳقولون ّ
أن االمﺘناع ﻋن الﻄﻌام هو
الدليﻞ ﻋﻠى ﺑﻠوغ درج ٍة ُمﻌيّـن ٍة ؛ البﻌض اآلﺧﺮ ﻳقولون أنﻪ مظﻬﺮ من مظاهﺮالﺘنقية
مسارا في ال ّ
مسﺘوى ﻋال.
شيولين ﻋﻠى
الجسﻤية ؛ والبﻌض اآلﺧﺮ ﻳﻌﺘبﺮونﻪ
ً
ً
في الﺤقيقة ،اﻷمﺮ غيﺮ ذلك .ما هو اﻷمﺮ ؟ في الواﻗع ،االمﺘناع ﻋن الﻄﻌام هو ليس
ص ٍة في ال ّ
سوى طﺮﻳق ٍة ﺧا ّ
ظﺮوف
أي
شيولين ﻳسﺘﻌﻤﻠونﻬا في
ٍ
ٍ
ظﺮوف ُمﻌيّـنةٍ .في ّ
ﺼين القدﻳﻤة ،وﺧا ّ
ُمﻌيّـن ٍة ﻳسﺘﻌﻤﻠونﻬا ؟ في ال ّ
صة ﻗبﻞ ظﻬور اﻷدﻳان ،الﻜﺜيﺮ من
الﻤﻤارسين كانوا ﻳﻠجؤون لﻄﺮﻳق ٍة في ال ّ
سﺮﻳ ٍة وﺗﻌﺘﻤد ﻋﻠى النـّسك ،لﻜي
شيولين ّ
كﻬوفُ ،مبﺘﻌدﻳن ﻋن
ﻳﺘﻌﻬّدوا وﻳُﻤارسوا ،كانوا ﻳﺘوغـ ّـﻠون في جبال ُمقﻔﺮة أو
ٍ
الﻌامّة .إثﺮ ﻗيامﻬﻢ ﺑﻬذا االجﺮاء ﺗواجﻬﻬﻢ مشﻜﻠة الﻐذاء .دون اسﺘﻌﻤال طﺮﻳقة
"ﺑيقو" ،كان ﻳﻜون من ال ُﻤسﺘﺤيﻞ ﻋﻠيﻬﻢ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،كانوا سيﻤوﺗون جو ً
ﻋا
ذهبت من"ﺷونغ ﺗشينغ"Chongqing ،إلى ووهان ﻷن ُ
ُ
وﻋﻄ ً
شﺮ
شا .ﻋندما
الدّﻋوة ،وﻋند نزولي ﻋﻠى واد "ﻳانقﺘسي "Yangzi ،نﺤو ال ّ
شﺮق ﻋﻠى مﺘن
ُ
ﺘي الﻤﺼبّات الﺜالثة مﻐارا ٍ
ت مﺤﻔورة ً ﻋﻠى سﻔح الجبﻞ،
سﻔينةٍ،
رأﻳت ﻋﻠى كال ضﻔـ ّـ ْ
نجد منﻬا الﻜﺜيﺮ في الجبال ال ّ
شﻬيﺮة .في الﻤاضي ،كان الﻤﻤارسون ﻳدﺧﻠون إليﻬا
ﺑواسﻄة حبﻞ ﻳقﻄﻌونﻪ فيﻤا ﺑﻌدُ ،فإن لﻢ ﻳﻔﻠﺤوا في ال ّ
شيولين ،كانوا ﻳﻬﻠﻜون في
صة ً في ال ّ
الدّاﺧﻞ .ﺑدون ماءٍ وال طﻌام ،كانت إذن ﺗﻠك طﺮﻳقة ً ﺧا ّ
شيولين
ﻳسﺘﻌﻤﻠونﻬا في هذا النوع من الظﺮوف الﺨا ّ
صة جدّا.
الﻌدﻳد من الﻄﺮق ﺗ ّﻢ ﺗناﻗﻠﻬا وﺗبﻠيﻐﻬا ﺑﻬذا الشﻜﻞ ،وهي ﺗﺤﺘوي إذن ﻋﻠى االمﺘناع
ﻋن الﻄﻌام ؛ طﺮق كﺜيﺮة أﺧﺮى ال ﺗﺘﻀﻤـّن االمﺘناع ﻋن الﻄﻌام ،أغﻠبيّة الﻄﺮق الﺘي
ﻳﺘ ّﻢ ﺗناﻗﻠﻬا اليوم في الﻤجﺘﻤع ال ﺗﺤﺘوي ﻋﻠيﻪ .نﺤن نقول ّ
أن الﻤﻤارسة ﻳجب أن
ﺗﺘﺼﺮفوا ﻋﻠى هواكﻢ وكﻤا ﺗشاؤون .ﺗجدون ّ
أن هذﻩ
ﺗﻜون ِصﺮْ فة ً ،ال ﻳجب أن
ّ
الﻄﺮﻳقة جيّدة وﺗـُﺮﻳدون أﻳ ً
ﻀا أن ﺗﻤﺘنﻌوا ﻋن الﻄﻌام ،ولﻜن ما هي دوافﻌﻜﻢ لالمﺘناع
ُجﺮﺑونﻬا ﻋﻠى سبيﻞ الﻔﻀول ،أو
ﻋنﻪ ؟ البﻌض ﻳظنـّون أنﻬا طﺮﻳقة جيّدة وﻳ ّ
ﻳﺤسبون ّ
أن لدﻳﻬﻢ ﻗدرة ﺗﺤ ّﻜﻢ (كونق فو) جيّدة وأنﻪ ﺑإمﻜانﻬﻢ اسﺘﻌﺮاض ذلك ،ﻳُوجد
ُمﺨﺘﻠف أنواع الﻌقﻠيّات لدى اﻷﺷﺨاص .حﺘـّى وإن ﺗبنـّيْـنا هذﻩ الﻄﺮﻳقة لﻠﺘﻌﻬّد
والﻤﻤارسة ،ﻳجب أﻳ ً
ﻀا أن نسﺘﻬﻠك طاﻗـﺘنا ال ّ
شﺨﺼيّة لﻜي نـُﻐذي جسدنا ،مﻤّا ﻳنﺘـ ُ ُج

ﻋنﻪ ّ
أن الﻤﻜسب ال ﻳُﻐﻄي الﺨسارة .ك ّﻞ الناس ﻳﻌﻠﻤون ،ﺧا ّ
صة ً ﺑﻌد ظﻬور الدّﻳن ،أنﻪ
ﻋندما ﺗقومون ﺑالﺘﺄمّﻞ في وضﻌيّة الجﻠوس في الﻤﻌبد أو ﺑالﻤﻤارسة في الﺨﻠوات،
ﻳُقـَدّ ُم لﻜﻢ دائ ًﻤا الﻄﻌام وال ّ
شﺮاب ،إذن فﻠيس هناك مجال لﻬذﻩ الﻤسﺄلةُ .ﺧﺼوصًا
الﻌادي ،لسﺘـُﻢ في حاجة أﺑدًا لﻠـّجوء إلى
البشﺮي
وأنـنا نﺘﻌﻬّد ونـُﻤارس في الﻤجﺘﻤع
ّ
ّ
هذﻩ الوسيﻠة ،وفي ك ّﻞ الﺤاالت ،إن كان هذا ال ﻳنﺘﻤي إلى مدرسﺘﻜﻢ لﻠ ّ
شﺮع ،ال
ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗسﺘﻌﻤﻠوﻩ حسب رغبﺘﻜﻢ .و لﻜن إن كنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون حقـّا مﻤارسة االمﺘناع
ﻋن الﻄﻌام ،افﻌﻠوا كﻤا ﻳبدو لﻜﻢ .ﻋﻠى حسب ﻋﻠﻤي ،ﻋندما ﻳُﺮﻳد ُمﻌﻠـّﻢ ﺗﻠقين طﺮﻳقة
ذات مسﺘوى ﻋال ،وﻋندﻩ حقـّا نيّة إرﺷاد الﻌباد ،وكان ال ّ
ّ
الﺨاص ﺑﻤدرسﺘﻪ
شيولين
ﻳقﺘﻀي االمﺘناع ﻋن الﻄﻌام ،ﻳﻤﻜن ظﻬور هذﻩ الظاهﺮة ،ولﻜنﻪ ال ﻳسﺘﻄيـع أن
ﻳُﻌﻤّﻤﻬا ،في أغﻠب اﻷحيان ،ﻳﺼﻄﺤبُ الﺘﻠﻤيذ لﻠﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة في كنف السﺮﻳّة
والﻌُزلة.
حاليّا هناك أﻳ ً
ﻀا ُمﻌﻠـ ّﻤو ﺗشيﻜونق ﻳُﻠقـ ّـنون الناس االمﺘناع ﻋن الﻄﻌام .هﻞ ﻳنج ُح
الﻤﺮ ُء حقـّا في االمﺘناع ﻋن الﻄﻌام ؟ في النﻬاﻳة ال ،من سينج ُح في فﻌﻞ ذلك ؟ لقد
ُ
ﺗﻌﺮضوا لﺨﻄﺮ
كﺜيﺮا من الناس ﺗ ّﻢ نقﻠﻬﻢ إلى ال ُﻤسﺘشﻔى
رأﻳت
وكﺜيﺮا من الناس ّ
ً
ً
الﻤوت .إذن كيف حﺼﻠت مﺜﻞ هذﻩ الﺤاالت ؟ ظاهﺮة "ﺑيقو" موجودة ،أليس كذلك ؟
ﺑﻠى .ولﻜن هناك نقﻄة ﺗسﺘﺤ ّ
ق الﺘوضيح ،وهي أنﻪ ال ﻳُس َﻤ ُح ﻷح ٍد ﺑإدﺧال االضﻄﺮاب
الﻌادي ،ﻳُﻤن ُع إدﺧال االضﻄﺮاب
البشﺮي
هﻜذا وﺑﻜ ّﻞ ﺑساط ٍة ﻋﻠى حالة الﻤجﺘﻤع
ّ
ّ
ﻋﻠيﻪ .دون الﺤدﻳث ﻋن ﻋدد الﻤﻤارسين الذﻳن لن ﻳﺄكﻠوا ولن ﻳشﺮﺑوا ُمجدّدًا في ك ّﻞ
البﻠدْ ،
ْ
ـنﻔﺘﺮض أنﻪ فقط في إﻗﻠيﻢ ﺷانقشون ال أحد سيﺄك ُﻞ أو سيشﺮبُ ُمجدّدًا ،كﻢ
فﻠ
سيُس ّﻬـﻞ هذا ﻋﻠينا الﻌيش ! لن نﺤﺘاج ثانية ً إلى إجﻬاد أنﻔسنا في الﻄبخّ .
إن ﺧدمة
اﻷرض ﺷاﻗّــ ّة ﺑالنسبة لﻠﻔالّحين ،ال أحد سيﺄكﻞ ثانية ً ،هذا سيُس ّﻬـﻞ اﻷمور،
البشﺮي كﻤا
سنﻜﺘﻔي ﺑالﻌﻤﻞ دون أن نﺄ ُك َﻞ .هﻞ ﻳُق َب ُﻞ هذا ؟ هﻞ سيبقى الﻤجﺘﻤع
ّ
ألﻔناﻩ ؟ ال ﺑالﺘﺄكيد ،من الﻤﺤظور أن ﻳُدﺧﻞ هذا النوع من اﻷﺷياء االضﻄﺮاب ﻋﻠى
مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ﻋﻠى نﻄاق واسع.
ﻋند ﻗيام ﺑﻌض مﻌﻠﻤي الﺘشيﻜونق ﺑﺘﻠقين "ﺑيقو" ،أصبﺤت حياة الﻌدﻳد من الناس
في ﺧﻄﺮ .ﺑﻌض الناس ﻳﺮغبون في مﻤارسة االمﺘناع ﻋن الﻄﻌام ،ولﻜن ﺑﻤا أنﻬﻢ لﻢ
ﻳﺘﺨﻠـّوا ﻋن ذلك الﺘﻌﻠـّق ،ولﻢ ﻳﺘﺨﻠـّوا أﻳ ً
ﻀا ﻋن الﻜﺜيﺮ الﻜﺜيﺮ من ﺗﻌﻠـّقات الناس
ﻌﺮضُ أمامﻬﻢ أطﻌﻤة ﺷﻬيّة ،إن لﻢ ﻳﺘناولوا منﻬا ﻳﺼﻌب ﻋﻠيﻬﻢ
الﻌادﻳّين ،فﻌندما ﺗـ ُ َ
الﺮغبة ،ﺗسُوء اﻷمور .ﻳنﻔذ صبﺮهﻢ
السيﻄﺮة ﻋﻠى نﻬﻤﻬﻢ ،وحالﻤا
ﺗظﻬﺮ هذﻩ ّ
ُ
الﺮغبة ،ﻳجب أن ﻳﺄكﻠوا ،وإالّ أحسّوا ﺑالجوع.
وﻳُﺮﻳدون اﻷكﻞ ؛ ﻋندما ﺗﺘﻤﻠـّﻜﻬﻢ هذﻩ ّ
ولﻜنﻬﻢ ﻳﺘقيّؤون إن أكﻠوا ،ال ﻳقدرون ﻋﻠى االﺑﺘالع ،مﻤـّا ﻳجﻌﻠﻬﻢ ﻋﺼبيّين وﻳنﺘاﺑﻬﻢ
ﻋﺮضوا حياﺗﻬﻢ
الﺨوف .الﻜﺜيﺮ من الناس نـ ُقـ ِﻠوا إلى الﻤسﺘشﻔى ،والبﻌض اآلﺧﺮ ّ
فﻌالً لﻠﺨﻄﺮ .هناك من طﻠب منـّي أن أزﻳﻞ ك ّﻞ هذﻩ الﻔوضى ،أنا أﻳ ً
ﻀا ال أرﻳد أن
ﺗﺼﺮفـًا غيﺮ مﻌقول ،من سيﻬﺘ ّﻢ
ﻳﺘﺼﺮفون
أﺗد ّﺧـﻞ في ذلك .ﺑﻌض مﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق
ّ
ّ
ﺑﺘﺮﺗيب الﻔوضى الﺘي ﻳﺘﺮكونﻬا وراءهﻢ ؟

جﺮاء االمﺘناع ﻋن الﻄﻌام ،ألﻢ
وفي ك ّﻞ الﺤاالت ،إن وﻗﻌت لدﻳﻜﻢ مشاكﻞ من ّ
ﺗسﺘجﻠبوا ذلك ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ؟ نﺤن نقول ّ
أن هذﻩ الظاهﺮة ﺗوجد فﻌالً ،ولﻜنﻬا ليست حالة ً
ّ
ﺗ ُﺨ ّ
ﺧاص ؛ ليست غيﺮ طﺮﻳقة في
ص درجة ً ﻋالية ً وال ﻋالمة ً ذات مدلول
الﻤﻤارسة ُمﺘـّﺨذة في ظﺮوف ُمﻌيّـنة ،ولﻜنﻬا ال ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُﻌَ ّﻤ َﻢ .ﻳُوجد الﻜﺜيﺮ من
ع ﻋن الﻄﻌام ،هﻢ ﻳﺘﺤدّثون ﻋن وجود امﺘناع ﺗا ّم وامﺘناع
اﻷﺷﺨاص ﻳُﺮﻳدون االمﺘنا َ
أصناف .البﻌض ﻳقولون أنﻬﻢ ﻳشﺮﺑون الﻤاء ،وآﺧﺮون
جزئي ،إنﻬﻢ ﻳُقسّﻤونﻪ إلى
ٍ
ّ
ﻳقولون أنﻬﻢ ﻳﺄكﻠون الﻐالل ،إنﻬا كﻠـّﻬا امﺘناﻋات ُمزﻳّﻔة ﻋن الﻄﻌام ،من ال ُﻤؤ ّكد أنﻬﻢ
ال ﻳسﺘﻄيﻌون ال ّ
ﺼﻤود لﻔﺘﺮ ٍة طوﻳﻠ ٍة  .الﻤﻤارسون الﺤقيقيّون ﻳبقوْ ن في مﻐاراتٍ،
الﺤقيقي ﻋن الﻄﻌام.
دون أن ﻳﺄكﻠوا وال ﻳشﺮﺑوا ،هذا هو االمﺘناع
ّ

سﺮﻗة الﺘـشي "ﺗو ﺗشي"Tou qi ،
جﺮد ذكﺮ الﻌبارة ،وال
ﻋندما نﺘﺤدّث ﻋن سﺮﻗة الﺘشي ،ﻳﻤﺘق ُع وجﻪ البﻌض ﺑ ُﻤ ّ
ﻳجﺮؤون ﻋﻠى الﻤﻤارسة ﺑسبب الﺨوف .ﻋدد كبيﺮ من الناس ال ﻳجﺮؤون ﻋﻠى
الﻤﻤارسة وال االﻗﺘﺮاب من الﺘشيﻜونق فقط ﺑسبب اﻷﻗاوﻳﻞ الﺘي ﺗﺘﺮدّد في ميدان
شيولين والﺘي ﺗﻬ ّﻢ ظواهﺮ مﺜﻞ ّ
ال ّ
الزوهيو رومو ،سﺮﻗة الﺘشي وغيﺮها .ﺑدون هذﻩ
اﻷﻗاوﻳﻞ ،رﺑّﻤا كان سيُقدم الﻤزﻳد من الناس ﻋﻠى الﻤﻤارسة .هناك أﻳ ً
ﻀا مﻌﻠـّﻤو
ﺗشيﻜونق ذوي سين سينغ رديء ﻳُبﻠـّﻐون ﺧ ّ
ﺼيﺼًا هذا النوع من اﻷﺷياء وﻳُسبّبون
فوضى كبيﺮة في ميدان ال ّ
شيولين ،في الﺤقيقة ليس اﻷمﺮ ُمﺮﻋبًا كﻤا ﻳقولون .نﺤن
نقول ّ
أصﻠي
أن الﺘشي ليس غيﺮ الﺘشي ،مﻬﻤا ﺗـُﻄﻠقون ﻋﻠيﻪ من نﻌوتٍ" :ﺗشي
ّ
مﺨﺘﻠط"" ،ﺗشي" هذا أو "ﺗشي" ذاك .طالﻤا ّ
أن الﻤﺮء لدﻳﻪ ﺗشي في جسﻤﻪ ،ﻳظ ّﻞ
في درجة الﻤداواة والﺤﻔاظ ﻋﻠى ال ّ
ﺼﺤّة ،ﻋندئ ٍذ هو ال ﻳنﺘﻤي إلى مﻤارسي القونق.
طالﻤا ّ
أن لدﻳﻪ ﺗشي ،هذا دليﻞ ﻋﻠى أنﻪ لﻢ ﻳﺘو ّ
صﻞ ﺑﻌد إلى ﺗﻄﻬيﺮ كامﻞ لﻠجسﻢ ،وأنﻪ
ال زال ﻳﺤﻤﻞ في داﺧﻠﻪ ﺗشي سقي ًﻤا ،هذا أكيد .ال ّ
شﺨص الذي ﻳسﺮق الﺘشي ﻳُوجد هو
أﻳ ً
ﻀا في درجة الﺘشي ،ﺑالنسبة لنا نﺤن الﻤﻤارسين ،من سيﺮغبُ في هذا الﺘشي
القذر ؟ ّ
إن إنسانـًا ال ﻳقوم ﺑالﻤﻤارسة لدﻳﻪ في جسﻤﻪ ﺗشي ﻗذر جدّا ،ﺑﻌد الﻤﻤارسة
ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﺼبح صافيًا وﺷﻔـّافـًا .فوق الﻤوضع ال ُﻤﺼاب ﺑﻤﺮض ،ﻳُﻤﻜن أن ﺗظﻬﺮ
ﻗﻄﻌة من مادّة سوداء كﺜيﻔة جدّا .ﺑواسﻄة مﻤارسة مﺘواصﻠة ،وﻋندما ﻳﺼ ُﻞ حقـّا
إلى مﺮحﻠة ﺗبدﻳد اﻷمﺮاض وﺗقوﻳة ال ّ
ﺼﺤة ،ﻳﻤي ُﻞ الﺘشي ﺗدرﻳجيّا إلى االصﻔﺮار .إن
ﻌافى حقـّا وال ﻳﻌود لﻠـﺘشي وجود،
ﺗقدّم الﻤﺮء أكﺜﺮ في الﻤﻤارسة ،ﻳجد نﻔسﻪ ُم ً
فيدﺧﻞ إذن في حالة الجسﻢ الﻠـّبني (ناي ﺑاي ﺗي.)Nai bai ti ،
هذا ﻳﻌودُ ﺑنا إلى القول ّ
أن من لدﻳﻪ ﺗشي لدﻳﻪ أمﺮاض .نﺤن مﻤارسو ﻗونق ،ﺑِ َﻢ
سيُﻔيدنا الﺘشي في الﻤﻤارسة ؟ ّ
ّ
الﺨاص لﻢ ﺗنﺘ ِﻪ ﺑﻌدُ ،فﻜيف ﺗﻄﻠبون
إن ﺗنقية جسﻤﻜﻢ
الﻤزﻳد من الﺘشي القذر ؟ ﺑالﺘﺄكيد ،ال ﻳجب أن ﺗﻄﻠبوا ذلك .من ﻳُﺮﻳد الﺘشي ﻳُوجد

أﻳ ً
ﻀا في مسﺘوى الﺘشي ،وفي ذلك الﻤسﺘوى ال ﻳسﺘﻄيع الﻤﺮء الﺘﻤييز ﺑين الﺘشي
الﺮديء ،ال ﻳﻤﻠك ﺗﻠك القدرة .ﺑينﻤا ﺑالنسبة لـ"جان ﺗشيZhen ،
الجيّد والﺘشي ّ
سﻪُ ،فقط الناس
( "qiالﺘشي
الﺤقيقي) الذي لدﻳﻜﻢ في الدّانﺘيان ،ال ﻳسﺘﻄيﻌون لﻤ َ
ّ
الﺤقيقي .أمّا ﺗشي الجسﻢ
ﻗوي ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳﻠﻤسوا هذا الﺘشي
الﻤُزوّ دون ﺑقونق
ّ
ّ
القذر ،ﺑإمﻜانﻜﻢ أن ﺗدَ ُ
أي أهﻤّية .لو أرﻳد
ﻋوا اآلﺧﺮﻳن ﻳسﺮﻗونﻪ منﻜﻢ ،ليس لﻬذا ّ
سيﺼيﺮ ﺑﻄني ُمنﺘﻔ ًﺨا في
جﺮد الﺘﻔﻜيﺮ في ذلك،
االمﺘالء ﺑالـﺘشي أثناء الﻤﻤارسة ،فب ُﻤ ّ
ُ
الﺤال.
ﺗـُوجد في الﻤدرسة الﻄاوﻳّة مﻤارسة في وضﻌيّة الوُ ﻗوف "ﺗيان
ﺗسي جوهانق ،"Tian zi zhuang،أمّا مدرسة ﺑوذا فﺘﺘﺤدّث ﻋن "ﺑنق ﺗشي
الﺮأس ﺑواسﻄة اليدﻳن)،
ﻗواندﻳنق( "Peng qi guanding ،سﻜب الﺘشي ﻋبﺮ ّ
هناك في الﻜون ﺗشي ال ﻳن َ
ﻀبُ  ،ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗﻤﺘﻠئوا منﻪ في ك ّﻞ لﺤظةٍ .ﺑﻔﺘح ﻗناة
الﺮأس) ،ﺗسﺘﻄيﻌون أن
الوو ﻗونق (في كﻔـّي اليدﻳن) وﻗناة ﺑاﻳﻬوي (في ﻗﻤّة ّ
ﺗﻤﺘﻠئوا من الﺘشي ،ر ّكزوا ذهنﻜﻢ ﻋﻠى الدّانﺘيان ُ ،ﺧذوا ﺑﺄﻳدﻳﻜﻢ الﺘشي ،وسﺘﻤﺘﻠئون
منﻪ في الﺤال .ولﻜن حﺘـّى وإن ُمﻞ َء ك ّﻞ جسﻤﻜﻢ ﺑالـﺘشي ،ﺑ َﻢ سيُﻔيد ذلك ؟ ﻋندما
ﻳقوم ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ﺑﺘﻤارﻳن الﺘشي وﻳجﻤﻌون منﻪ كﻤّية كبيﺮة ،ﻳشﻌﺮون ّ
أن
أصاﺑع أﻳدﻳﻬﻢ وأجسامﻬﻢ ُمنﺘﻔﺨة .ﻋندما ﻳقﺘﺮبُ اآلﺧﺮون منﻬﻢ ،ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﺤسّوا
كﺜيﺮا في مﻤارسﺘﻜﻢ !" .أﻗول ّ
أن هذا
ﺑﻤﺜﻞ وجود حقﻞ حواليﻬﻢ" .آﻩ ،إنﻜﻢ ﺗﺘقدّمون
ً
ُﻤارس غيﺮ الﺘشي ،مﻬﻤا ﺗ ُﻜن
أي ﻗيﻤة ،هﻞ لدﻳﻪ أدنى ﻗونق ؟ إنﻪ لﻢ ﻳ
ْ
ليس لدﻳﻪ ّ
ض القونق .ﺗﻤارﻳن
كﻤّية الﺘشي الﺘي ﻳﻤﻠﻜﻬا الﻔﺮدُ هذا الﺘشي ال ﻳُﻤﻜ ُن أﺑدًا أن ﻳُﻌوّ َ
الﺘشي ﺗﻬدفُ إلى ﺗﻌوﻳض ﺗشي الجسﻢ ﺑـﺘشي جيّد آ ٍ
ت من الﺨارج ،وﺑالﺘالي ﺗنقية
الجسﻢ ،ولﻜن ِل َﻢ سيﺼﻠـُح جﻤ ُع الﺘشي ؟ ﻋندما ﺗﻜونون في ذلك الﻤسﺘوى ،وطالﻤا
ﺗﻐييﺮا أساسيّا ،ليس ذلك هو القونق ﺑﻌدُ .مﻬﻤا سﺮﻗﺘـﻢ منﻪ ،لن ﺗﻜونوا
لﻢ ﺗشﻬدوا
ً
سوى حاوﻳات ﺗشي كبيﺮةِ ،ﺑ َﻢ ﻳُﻔيد ذلك ؟ إنﻪ لﻢ ﻳﺘﺤوّ ل ﺑﻌدُ إلى مادّة طاﻗيّة ﻋﻠيا ؛
إذن م ّﻢ أنﺘﻢ ﺧائﻔون ؟ ال ﻳبقى لﻜﻢ سوى أن ﺗﺘﺮكوا الناس الذﻳن ﻳُﺮﻳدون حقـّا سﺮﻗة
الﺘشي منﻜﻢ ﻳﻔﻌﻠون ذلك.
ْ
فﻠـيُﻔ ّﻜﺮ الجﻤيـع ،طالﻤا ﻳُوجدُ ﺗشي في جسﻤﻜﻢ ،ﻳبقى الﻤﺮض موجودًا .إذن من
ﻳسﺮﻗﻪ منﻜﻢ ألﻢ ﻳس ِْﺮ ْق أﻳ ً
ُ
ﻳﻤﻠك القدرة ُمﻄﻠقـًا
ﻀا الﺘشي السّقيﻢ الذي لدﻳﻜﻢ ؟ إنﻪ ال
ﻋﻠى ﺗﻤييز هذﻩ اﻷﺷياءّ ،
ﻷن من ﻳُﺮﻳدُ الﺘشي ﻳُوجد أﻳ ً
ﻀا في مسﺘوى الﺘشي ،ليست
أي مقدرة .الناس الﻤُزوّ دون ﺑقونق ال ﻳﺮغبون في الﺘشي ،هذا ُمؤ ّكد .إن لﻢ
لدﻳﻪ ّ
ﺗـُﺼدّﻗوا ذلك ،ﻳُﻤﻜن أن نقو َم ﺑﺘجﺮﺑة ،لو ّ
أن أحدًا ﻳُﺮﻳد حقـ ّا أن ﻳسﺮق الﺘشي الذي
ﺑ َﺤوْ زﺗﻜﻢ ،ا ْﺑقـوْ ا واﻗﻔين هناك واﺗﺮكوﻩ ﻳﻔﻌ ْﻞ ،من جﻬﺘﻜﻢ ،ﺗﺨيّـﻠوا ّ
أن ﺗشي الﻜون
ﻳنﺼبّ فيﻜﻢ ،واآلﺧﺮ ﻳسﺮﻗﻪ من الﺨﻠف .كﻢ هذا ُمﺮﺑح ،إنﻪ ﻳُساﻋدكﻢ ﻋﻠى اإلسﺮاع
نظﺮا
في ﺗنقية جسﻤﻜﻢ ،وﻳُوفــ ّﺮ ﻋﻠيﻜﻢ ﻋناء ﺗﻜﺮار حﺮكات اليدﻳن صُﻌودًا ونـُزوالًً .
ﻷنﻪ أنﺘـج فﻜﺮة سيّئة ً ،وسﺮق مﻤﺘﻠﻜات اآلﺧﺮﻳن ،رغﻢ أنﻪ أﺧذ ﺷيئًا ردﻳئًا ،فﻬو
ﺗﺼﺮفـًا ُمﻀادّا لﻠﻔﻀيﻠة (دو) ،لذلك ﻳجب أن ﻳُﻌﻄيﻜﻢ دو.
ﺗﺼﺮف
ﻋﻠى ك ّﻞ حال
ّ
ّ

وﺗﺘﻜوّ ن دورة ،من جﻬة ﻳﺄﺧذ الﺘشي الذي ﺗﻤﻠﻜونﻪ ،ومن جﻬ ٍة أﺧﺮى ﻳُﻌﻄيﻜﻢ دو.
ﺗجﺮأ ثانية ً.
من ﻳسﺮق الﺘشي ال ﻳﻌﻠ ُﻢ ذلك ،لو كان ﻳﻌﻠ ُﻢ لﻤا ّ
ك ّﻞ أولئك الذﻳن ﻳسﺮﻗون الﺘشي لو ُن وجوهﻬﻢ ﻳﻤيﻞ إلى ّ
الزرﻗة ،كﻠـّﻬﻢ هﻜذا .من ﺑين
أولئك الذﻳن ﻳُﻤارسون في الﺤدﻳقة ،ﻋدد كبيﺮ لدﻳﻬﻢ فقط نيّة الﺘـداوي وهﻢ ُمﺼاﺑون
ﻳﻄﺮدَ الﺘشي السّقيﻢ،
ﺑشﺘـّى أنواع االمﺮاض .ﻋندما ﻳُﻌال ُج الﻤﺮء نﻔسﻪ ،ﻳجب أن
ُ
ﻳﻄﺮدﻩ ،ﺑﻞ ﺑالﻌﻜس ﻳجﻤﻌﻪ في جسﻤﻪّ ،
إن لدﻳﻪ
ولﻜن ّ ذلك الذي ﻳسﺮق الﺘشي ،ال ُ
ﺷﺘـّى أنواع الﺘشي السّقيﻤة ،ك ّﻞ جسﻤﻪ من الدّاﺧﻞ صار أسودًا .وهو ﻳﻔقد ﺑاسﺘﻤﺮار
حسناﺗﻪ وجسﻤﻪ من الﺨارج صار أسود أﻳ ً
ﻀا ،حقﻞ الﻜارما ﻋندﻩ اﺗـّس َع ،فقد
حسناﺗﻪ ﺑﻜﻤّيات كبيﺮة ،جسﻤﻪ أسود ﺗﻤا ًما سواء من الدّاﺧﻞ أو الﺨارج .لو ّ
أن
شﺨص الذي ﻳسﺮق الﺘشي كان ﻳﻌﻠ ُﻢ ّ
ال ّ
أن ﺗﻐي ًّﺮا مﺜﻞ ذلك حﺼُﻞ لدﻳﻪ ،وأنﻪ أﻋﻄى
حسناﺗﻪ لآلﺧﺮﻳن ،أنﻪ ارﺗﻜب مﺜﻞ ﺗﻠك الﺤﻤاﻗة ،كان لن ﻳﻔﻌﻞ ذلك أﺑدًا.
أمﺮا ﺧارﻗـًا و ُم ً
ﻌجزا" :لو ﺗﻜو ُن في الوالﻳات الﻤﺘـّﺤدة،
البﻌض وصﻔوا الﺘشي ﺑﻜونﻪ ً
ﺑإمﻜانك الﺘقاط الﺘشي الذي أرسﻠﻪُ نﺤوك" أو "انﺘظﺮ من الجﻬة اﻷﺧﺮى ﺧﻠف
الجدار ،وسﺘسﺘﻄيـع أن ﺗﻠﺘقط الﺘشي الذي سﺄرسﻠـُﻪُ" .البﻌض ُمﺮهﻔون جدّا،
ّ
ﻳﻤﺮ ﻋبﺮ هذا
وﻳسﺘﻄيﻌون حقـّا الﺘقاط الﺘشي الذي ﺗ ّﻢ إرسالﻪ.
ولﻜن هذا الﺘشي ال ّ
ﻳﻤﺮ ﻋبﺮ أﺑﻌا ٍد أﺧﺮى ،وليس هناك جدار في هذﻩ اﻷﺑﻌاد اﻷﺧﺮى .إذن
البُﻌد ،إنﻪ ّ
لﻤاذا ال ﺗـ ُﺤسّون ﺷيئًا ﻋندما ﻳُﺮسﻞ ﺑﻌض مﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق الﺘشي حﺘـّى في أرض
ُمنبسﻄة ؟ ّ
ﻷن في أﺑﻌا ٍد أﺧﺮى ،هناك حجاﺑًا ،إذن ليس لﻠـﺘشي ﻗوّ ة نﻔاذ كﻤا ﻳقول
اآلﺧﺮون .
ال ّ
شيء الذي لﻪ حقـ ّ ّّا ﻗيﻤة وﺗﺄثيﺮ ﻳبقى دائ ًﻤا القونق .ﻋندما ﻳسﺘﻄيـع مﻤارس أن
ﻳُﺮس َﻞ ﻗونق ،فﻬو لﻢ ﻳﻌُد لدﻳﻪ ﺗشي ،وما ﻳُﺮسﻠﻪ هو مادّة ذات طاﻗة ﻋالية ،ﺗﺮاها
الﺘيانﻤو ﻋﻠى ﺷﻜﻞ نور .ﻋندما ﻳﺘ ّﻢ إرسالﻬا ﻋﻠى جسد اآلﺧﺮﻳن ،ﺗـُولـّدَ إحساسًا
ﺑالﺤﺮارة ال ُﻤﺤﺮﻗة وﻳُﻤﻜن أن ﺗـُؤثـّﺮ مباﺷﺮة ً ﻋﻠى الناس الﻌادﻳّين .ولﻜنﻬا أﻳ ً
ﻀا
ليست ﻗادرة ً ﻋﻠى ﺷﻔاء الﻤﺮض ﺗﻤا ًما ،ال ﻳُﻤﻜنﻬا سوى أن ﺗ ُ
ﺼدّﻩُ .لﻠوصول إلى
حقيقي ،ﻳنبﻐي امﺘالك ﻗدرات ﻗونقُ ،مﺨﺘﻠف اﻷمﺮاض ﺗـُوافقﻬا ُمﺨﺘﻠف ﻗدرات
ﺷﻔاءٍ
ّ
القونق .من ُرؤﻳة ميﻜﺮوسﻜوﺑيّة ،ك ّﻞ جُزيءٍ من القونق الذي ﺗﻤﻠﻜونﻪ ﻳﺤﻤﻞ أﻳ ً
ﻀا
الﺘﻌﺮف ﻋﻠى الناس ،ﺑﻤا أنﻪ ﻳﺘﻤﺘـّع ﺑذكاءٍ ومﻜوّ ن من مادّة
صورﺗﻜﻢ .إنﻪ ﻳسﺘﻄيـع
ّ
ﻋـﻠيا ؛ لو ّ
طاﻗيّة ُ
أن أحدًا ﻳسﺮﻗﻪ منك ،هﻞ سيبقى هناك ؟ لن ﻳبقى هناك ،وال ﻳُﻤﻜن
لﻪ أﻳ ً
ﻀا أن ﻳﻀﻌﻪُ هناك ،ﻷنﻪ ال ﻳنﺘﻤي إلى ذلك ال ّ
شﺨص الذي سﺮﻗﻪ .ﺑالنسبة لﻜ ّﻞ
الﻤﻤارسين الﺤقيقيّين ،ﻋندما ﺗظﻬﺮ ﻋندهﻢ ﻗدرات القونق ،ﻳﻬﺘ ّﻢ ﺑﻬﻢ مﻌﻠـّﻤﻬﻢّ ،
إن
الﻤﻌﻠـّﻢ ﺑاق ٍهناك وﻳﺮى ك ّﻞ ما ﺗﻔﻌﻠون .ﻋندما ﻳﺄﺧذ ﺷﺨص مّا ُمﻤﺘﻠﻜات اآلﺧﺮﻳن ،
ّ
ق أﻳ ً
فإن ُمﻌﻠﻤﻪُ ال ﻳُواف ُ
ﻀا.

ﻗﻄف الﺘـشي "ﺗساي ﺗشي"Cai qi ،
نﺤ ُن ال نﺘولـّى ح ّﻞ مشاكﻞ مﺜﻞ سﺮﻗة الﺘشي وﻗﻄف الﺘشي من أجﻠﻜﻢ أثناء ﺗبﻠيﻐنا
مسﺘوى ﻋال .أنا أﺗﺤدّث ﻋنﻬا ّ
ﻷن غاﻳﺘي هي :إصالح ال ّ
شيولين،
لﻠشﺮع ﻋﻠى
ً
ﻳﺘﻄﺮق ﺑﻌدُ
والقيام ﺑﺄﻋﻤال طيّبة ،والﻜشف ﻋن هذﻩ الظواهﺮ الﻔاسدة ؛ ﻋﻠ ًﻤا وأنﻪ لﻢ
ّ
أحد ﺑﺘاﺗـًا إلى الﺤدﻳث ﻋنﻬا .أرﻳد منﻜﻢ أن ﺗﻌﺮفوها ﻷجنـّب ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص اﻗﺘﺮاف
سيّئا ٍ
مسﺘﻤﺮة وأجنـّب أولئك الذﻳن ﻳجﻬﻠون حقيقة الﺘشيﻜونق أن ﻳﻤﺘقﻌوا
ت ﺑﺼﻔة
ّ
ﺧوفـًا حالﻤا ﻳدور الﺤدﻳث ﻋنﻬا.
ّ
الﻜوني مﻌين ال ﻳنﻀبُ  ،البﻌض ﻳﺘﺤدّثون أﻳ ً
اإلﻳجاﺑي
ﻀا ﻋن ﺗشي السّﻤاء
إن الﺘشي
ّ
ّ
السﻠبي (دي ﻳين جي
(ﺗيان ﻳانق جي ﺗشي )tian yang zhi qi ،وﺗشي اﻷرض
ّ
ﺗشي .)di yin zhi qi،أنﺘﻢ أﻳ ً
ﻀا جزء من الﻜون ،ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗقﻄﻔوا منﻪ ﺑقدر
الﻜوني ،اﺧﺘﺼاصﻬﻢ كيﻔيّة ﻗﻄف
ما ﺗـُﺮﻳدون .ولﻜن ،البﻌض ال ﻳقﻄﻔون الﺘشي
ّ
النباﺗي ،وحﺘـّى أنﻬﻢ سجّﻠوا ُﺧالصة ﺗجارﺑﻬﻢ ﻗائﻠين ّ
أن ﺗشي الﺤوْ ر أﺑيض
الﺘشي
ّ
ﻀا مﺘى وكيف ﻳُقﻄفُ  .هناك أﻳ ً
ﺼـنوﺑﺮ أصﻔﺮ وأﻳ ً
وﺗشي ال ّ
ﻀا ناس ﻳدّﻋون" :كانت
هناك ﺷجﺮة أمام منزلي ،لقد سب ُ
ﺘﻜﺮر لﻠـﺘشي الذي
جﺮاء ﻗﻄﻔي ال ُﻤـ ّ
ّبت موﺗﻬا من ّ
سيءٍ ؟ الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠﻢ ّ
أن ﺗﻌﻬّدنا
ﻋندها ".ﻳا لﻬذﻩ الﻤقدُرة ! أليس هذا اﻗﺘﺮاف فﻌﻞ ّ
ومﻤارسﺘنا الﺤقيقيّيْن ﻳُﺮ ّكزان ﻋﻠى اآلثار الﻄيّبة ،نﺤ ُن نﺘﺤدّث ﻋن االنﺘساب إلى
ّ
(الﺮحﻤة) ؟ لﻜي
الﺨاص ﺑالﻜون ،أال ﻳنبﻐي ﻋﻠيﻜﻢ الﺘﺮكيز ﻋﻠى "ﺷان"
الﻄبـع
ّ
ننﺘسب إلى طبـع الﻜون جﻬان ﺷان ران ،ﻳجب أن نـُﺮ ّكز ﻋﻠى "ﺷان" .لو ﺗﺮﺗﻜبون
دائ ًﻤا سيّئاتٍ ،هﻞ ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُـنﻤّوا القونق ؟ كيف سﺘـُشﻔى أمﺮا ُ
ضﻜﻢ ؟ أليس هذا
ﺑالﺘﺤدﻳد ﻋﻜس ما ﻳجبُ ﻋﻠى مﻤارسينا فﻌﻠﻪُ ؟ ّ
إن هذا ﻳﻌني ﻗـﺘﻞ كائنات حيّة
ّ
"إن أﻗوالك ُمﺤيّﺮة أكﺜﺮ فﺄكﺜﺮ ،ﻗـﺘﻞ
سيءٍ ! رﺑّﻤا سيقول البﻌض:
واﻗﺘﺮاف فﻌﻞ ّ
الﺤيوانات هو ﻗـﺘﻞ الﻜائنات الﺤيّة ،وﻗـﺘﻞ النباﺗات هو أﻳ ً
ﻀا ﻗـﺘﻞ الﻜائنات الﺤيّة !"
ﺑالﻔﻌﻞ ﺗﻠك هي الﺤقيقة ،في الدّﻳانة البوذﻳّة نﺘﺤدّث ﻋن سامسارا الدّروب السّﺘة ،
ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُﺼب َح نبﺘة ً أثناء سﻔـَﺮ ﺗجسّدك ،هذا ما هو مذكور في الدّﻳانة البوذﻳّة.
نﺤن هنا ال نﺘﺤدّث ﻋن ذلك ﺑﺘﻠك الﻄﺮﻳقة .ولﻜن نﺤن نقول لﻜﻢ ّ
شجﺮة هي أﻳ ً
أن ال ّ
ﻀا
فﻜﺮي ُمﺘقدّم جدّا.
ﺗﺘﻤﺘـ ّ ُع ﺑﺤيا ٍة ،ال فقط ﺗﺘﻤﺘـ ّ ُع ﺑالﺤياة ولﻜن ﺑنشاطٍ
ّ
ْ
ولـنذ ُكﺮْ مﺜاالً :هناك في الوالﻳات ال ُﻤﺘـّﺤدة رجﻞ ُمﺘﺨ ّ
ﺼص في اﻷﺑﺤاث االلﻜﺘﺮونيّة،
هو ﻳُﻌﻠـّﻢ الناس كيﻔيّة اسﺘﻌﻤال جﻬاز كشف الﻜذب .وفي ﻳوم مّا ،ﺧﻄﺮت ﺑﺮأسﻪ
أغاف ،وإثﺮ ذلك سقى هذﻩ اﻷﺧيﺮة إلى
فﻜﺮة ،فﺜبّت ﻗﻄبَ ْي الجﻬاز االثنيْن ﻋﻠى نبﺘة
ٍ
حدّ الجذور ،فاكﺘشف ّ
أن ُمؤ ّ
ﺷﺮ الجﻬاز ﻗد رسﻢ سﺮﻳﻌًا ﺧﻄـّا ُمنﺤنيًا ﻳُوافق ذلك الذي
ب،
ﻳُنﺘجﻪ دماغ اإلنسان أثناء لﺤظة ﺧاطﻔة من االنﺘشاء والسّﺮور.
َ
فﻌجب أﺷدّ الﻌَ َج ِ
شارع صائﺤًا" :النبﺘة أﻳ ً
ج لﻠ ّ
ﻳﺨﺮ ُ
ﻀا لﻬا
ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻜون لﻠنبﺘة مشاﻋﺮ ! كان َﻳ َودّ لو ُ

مشاﻋﺮ !" ،وهذﻩ الواﻗﻌة دفﻌﺘﻪ إلى مواصﻠة أﺑﺤاثﻪ في ذلك الﻤيدان ،وﻗام ﺑﻌدّة
ﺗجارب.
ﻳدوس إحداهﻤا ﺑقدميْﻪ إلى أن ﻳُﻤيﺘﻬا،
مﺮة ً نبﺘﺘيْن مﻌًا ،وطﻠب من ﺗﻠﻤيذﻩ أن
أﺧذ ّ
َ
ﺑﺤﻀور اﻷﺧﺮى .ث ّﻢ وضع هذﻩ اﻷﺧيﺮة في ﻗاﻋ ٍة ورﺑﻄﻬا ﺑجﻬاز الﻜشف ،ث ّﻢ دﻋى
ﺤﺮك النبﺘة ساكنـًا ﻋند
ﺧﻤسة ً من ﺗالميذﻩ لدﺧول هذﻩ القاﻋة واحدًا ﺑﻌد اآلﺧﺮ؛ لﻢ ﺗـ ُ ّ
دﺧول الﺘالميذ اﻷرﺑﻌة اﻷوّ لين ،وﻋندما دﺧﻞ الﺨامس ،ذاك الذي داس النبﺘة ،وﻗبﻞ
ﻳقﺘﺮب ،كان ال ُﻤؤ ّ
ﺷﺮ ﻗد رسﻢ وﺑسُﺮﻋة ﺧﻄـّا ُمنﺤنيًا ُمﻤاثالً لذلك الذي نﺤﺼُﻞ
أن
َ
كﺜيﺮا ! هذﻩ الﺘجﺮﺑة ﺗـُو ّ
ضح
ﻋﻠيﻪ ﻋندما ﻳﻜون ﺷﺨص مّا في حالة فزع .فاندهش
ً
تح ّ
حقيقة ً كبيﺮة ً :ﻳُﻌﺘـبَ ُﺮ اإلنسان دائ ًﻤا منذ القدﻳﻢ كائنـًا ساميًا ،ﻳﺘﻤﺘـّع ﺑقدُرا ٍ
سيّةٍ،
ﻗادرا ﻋﻠى الﺘﻤيـيز ،مُزوّ دًا ﺑدماغ وﺑقدر ٍة ﻋﻠى الﺘﺤﻠيﻞ .كيف ِلنبا ٍ
ت أن ﻳقوم ﺑالﺘﻤيـيز
ً
أن أحدًا في الﻤاضي ﻗال ّ
أن لدﻳﻪ حواسّا ؟ لو ّ
؟ أليس هذا ﻳﻌني ّ
أن النبات مُزوّ د
الﺘﻌﺮف إلى الناس ،الﻋﺘبﺮ اآلﺧﺮون أنﻪ ﻳقول
ﺑﺤواس ،ﺑﻔﻜﺮ وﺑشﻌور ،وﻗادر ﻋﻠى
ّ
ّ
ُﺧﺮافات .في الواﻗع ،ﻗدراﺗﻪ ال ﺗقفُ ﻋند ذلك الﺤدّ ،في ﺑﻌض النواحي ،ﻳبدو أنﻪ ﻗد
َ
ﺗجاوز الﻜائنات البشﺮﻳّة الﺤاليّة.
ص َﻞ جﻬاز الﻜشف ﺑنبﺘة ،ث ّﻢ ﺗساءل" :ما نوع الﺘجﺮﺑة الﺘي ﻳُﻤﻜن
في أحد اﻷﻳّامَ ،و َ
ﺗﺮدّ الﻔﻌﻞ ".حالﻤا جالت ﺑذهنﻪ هذﻩ
أن أﻗوم ﺑﻬا ؟ سﺄحﺮق أوراﻗﻬا ﺑالنار ﻷرى كيف ُ
الﻔﻜﺮة كان ال ُﻤؤ ّ
ﺷﺮ ﻗد رسﻢ ﺑﺤدّة ﺧﻄـّا ُمنﺤنيًا مﻤاثالً لذلك الذي لدى إنسان ﻳﺼي ُح
الﺤواس ،والذي كانوا
طالبًا الﻐوث إلنقاذ حياﺗﻪ .هذا القونقننق الذي ﻳﺘجاوز
ّ
ّ
ولﻜن
ﻳدﻋونﻪ في الﻤاضي "لﻐة ﺗناﻗﻞ اﻷفﻜار" ،هو ﻗدرة داﺧﻠيّة كامنة في اإلنسان،
البشﺮ الﺤاليّين ﻗد ﺗقﻬقﺮوا ،ﻳجب أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـُﻤارسوا من جدﻳ ٍد لﺘﻌودوا لألصﻞ،
ﺗﺮجﻌوا إلى الﺤقيقة اﻷولى وﺗسﺘﺮدّوا طبيﻌﺘﻜﻢ الﻔﻄﺮﻳّة ،ﻗبﻞ أن ﺗﺘﻤﺘـّﻌوا ﺑﻬا ثانية.
ّ
ولﻜن النبﺘة مُزوّ دة ﺑﻪ ،ﺗسﺘﻄيع أن ﺗﻌﻠ َﻢ ماذا ﺗـُﻔ ّﻜﺮون ،إنﻪ ﺷيء ال ﻳُﺼدّ ُ
ق ﻋند
ّ
ولﻜن هذا هو ُﺧالصة ﺗجارب ﻋﻠﻤيّة .لقد أجﺮى ﺷﺘـّى أنواع الﺘجارب
سﻤاﻋﻪ،
واكﺘشف ّ
أن النبﺘة مُزوّ دة أﻳ ً
ﻀا ﺑقونقننق الﺘﺤ ّﻜﻢ ﻋن ﺑُﻌدٍ .وﻗد أحدثت مقاالﺗـُﻪُ ﺑﻌد
ن ْ
ش ِﺮها ضجّة كبيﺮة في ك ّﻞ الﻌالﻢ.
دارسو ﻋﻠﻢ النبات في ك ّﻞ البﻠدان ر ّكزوا أﺑﺤاثﻬﻢ ﻋﻠى هذا الﻤيدان ،ﺑﻤا فيﻬﻢ ﺑﻠدنا،
ﻗﻠت في اليوم الﻔارط ّ
أمﺮا ﺧياليّا .لقد ُ
أن ك ّﻞ ما ﻳﺤدث اليوم ،ك ّﻞ
ولﻢ ﻳﻌُد هذا ﻳُﻌﺘـبَ ُﺮ ً
كاف لﺘﻐيـيﺮ الﻤﺮاجع الدراسيّة الﺤاليّة .ولﻜن
ما ﺗ ّﻢ اكﺘشافﻪ من ﻗِبـَﻞ اإلنسانيّة ،هو
ٍ
ﺗﺤت ﺗﺄثيﺮ الﻤﻔاهيﻢ الﺘـقﻠيدﻳّة ،ﻳﺮفض الناس دائ ًﻤا االﻋﺘﺮاف ﺑﻬذﻩ االكﺘشافات وال
ُدﺧﻠـُﻬا حيّز الﺘﻄبيق.
أحد ﻳُﻌ ّﻤ ُﻤﻬا وﻳ ِ
شﻤال ال ّ
رأﻳت في ُمنﺘز ٍﻩ ﺑال ّ
ُ
ﺼين غاﺑة ًمن ال ّ
شﺮﻗي لﻠ ّ
ﺼـنوﺑﺮ ﺑﺄكﻤﻠﻬا ميّﺘة ً .كان
لقد
ﻳﺘﻤﺮنون ﻋﻠى مﻤارسة ال ندري ما هي ،كانوا ﻳﺘدحﺮجون أر ً
ضا ،ث ّﻢ
هناك أناس
ّ
ﻳشﺮﻋون في ﻗﻄف الﺘشي ﺑﺤﺮكات اﻷرجُﻞ واﻷﻳدي ،وﺑﻌد فﺘﺮة ﻗﺼيﺮة ،ذﺑُﻠت هذﻩ

سيء ؟ من ُمنﻄﻠق مﻤارسينا ،هذا ﻳﻌني
الﻐاﺑة وماﺗت .هﻞ ما فﻌﻠوﻩ هو ﻋﻤﻞ جيّد أم ّ
وﺗنﺘسب ﺗدرﻳجيّا
ﻗـﺘﻞ كائنات حيّة .ﺑﺼﻔﺘكَ مﻤارسًا ،ﻳجب أن ﺗﻜون ﺷﺨﺼًا طيّبًا
َ
َ
ّ
الﺮدﻳئة فيكَ  .حﺘـّى من وجﻬة نظﺮ الناس
الﺨاص ﺑالﻜون،
لﻠﻄبـع
وﺗنز َ
ع اﻷﺷياء ّ
الﻌادﻳّين ،ليس ﻋﻤالً جيّدًا كذلك ،إنﻪ ﺗﺨﺮﻳب لﻠﻤﻤﺘﻠﻜات الﻌامّة ،لﻠﻤساحات الﺨﻀﺮاء
البيئي ؛ مﻬﻤا ﺗ ُﻜ ْن ّ
ننظﺮ منﻬا ،هذا ال ﻳُﻤﻜن أﺑدًا أن ﻳﻜون
الزاوﻳة الﺘي
ولﻠﺘـّوازن
ُ
ّ
ﻋﻤالً جيّدًا .في الﻜون ،الﺘشي ال ﻳَنﻔدُ ،ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺄﺧذوا منﻪ ﺑالقدر الذي ﺗـ ُﺮﻳدون.
البﻌض ﻳﺘﻤﺘـّﻌون ﺑﻄاﻗة كبيﺮة ،وﺑﻌد ﺑﻠوغ مسﺘوً ى ُمﻌيّن في مﻤارسﺘﻬﻢ ،ﻳُﺼبﺤون
النباﺗي ﺑﺤﺮكة ﻳ ٍد واحد ٍة ال غيﺮ .ولﻜن
ﻗادرﻳن ﻋﻠى ﻗﻄف مساح ٍة ﺷاسﻌ ٍة من الﺘشي
ّ
ليس ذلك سوى الﺘشي ،وما الذي ﻳُﻤﻜن أن نﻔﻌﻠﻪُ ﺑﻪ حﺘـّى ولو ﻗﻄﻔنا منﻪ كﻤّية ً
كبيﺮة ً ؟ البﻌض ﻳذهبون إلى ال ُﻤنﺘزﻩ وال ﻳﻔﻌﻠون سوى ذلك ،إنﻬﻢ ﻳقولون" :ال
ُ
وﺗﻜون
ذراﻋي أثناء الﻤشي،
أحﺮك هﻜذا
داﻋي ﻷن أﻗوم ﺑالﻤﻤارسة ،ﻳﻜﻔي أن
ّ
ّ
مﻤارسﺘي ﻗد ﺗﻤّت ".إنﻬﻢ ﻳﻜﺘﻔون ﺑامﺘالك الﺘشي ،إنﻬﻢ ﻳﻌﺘبﺮون الﺘشي ﺗﻤا ًما مﺜﻞ
ُ
ﻳنبﻌث من أجسامﻬﻢ .أليس الﺘشي
ﺤس ﺑﻬواءٍ ﺑار ٍد
القونق .ﻋندما نقﺘﺮب منﻬﻢ ،نـ ُ ّ
النباﺗي ذا طبيﻌة ﻳين (سالبة)؟ ّ
ُولي أهﻤّية لﻠﺘـّوازن ﺑين اليين
ّ
إن الﻤﻤارس ﻳجب أن ﻳ َ
ُ
ّ
واليانق (الﻄبيﻌة السّالبة والﻄبيﻌة ال ُﻤوجبة) ،ولﻜن هﻢ ،من كﻞ أجسامﻬﻢ ﺗنبﻌث
رائﺤة صﻤغ ال ّ
ﺼـنوﺑﺮ ،و ُهﻢ مع ذلك ﻳﻌﺘقدون أنﻬﻢ ُمـﺘقدّمون جدّا في مﻤارسﺘﻬﻢ.

ُﻤارس ﻳﺘﺤ ّ
ﺼـ ْﻞ ﻋﻠى القونق
من ﻳ
ْ
ُﻤارس ﻳﺘﺤ ّ
ﺼ ْﻞ ﻋﻞ القونق ،هذﻩ مسﺄلة جذرﻳّة .ﻳسﺄلني اآلﺧﺮون ماهي
من ﻳ
ْ
امﺘيازات الﻔالون دافا ،جواﺑي هو ّ
أن الﻔالون دافا ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳُﻤ ّﻜ َن من ﺑﻠوغ الﺤالة
ﺗﺄثيﺮا ﻋﻠى اإلنسان وهﻜذا ﻳﺘ ّﻢ اﺧﺘﺼار الوﻗت ال ُﻤﺨ ّ
ﺼص
الﺘي ﻳُﻤارس فيﻬا القونق
ً
لﻠﻤﻤارسة ؛ أنﻪ ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳ ُﺤ ّﻞ مشﻜﻠة ضيق الوﻗت من أجﻞ الﻤﻤارسة ؛ ﺑﻤا ّ
أن
القونق ﻳجﻌﻠـُﻜﻢ في حالة مﻤارس ٍة ﺑﺼﻔ ٍة دائﻤةٍ .في اآلن نﻔسﻪ ،طﺮﻳقﺘـنا هي حقـّا
الﻔيزﻳائي ﻳُﻤﻜن أن ﻳش َﻬدَ ﺗﻐي ًّﺮا
لﻠﺮوح والجسد ،إذن فجس ُﻤنا
طﺮﻳقة ﺗﻌﻬّد ُمزدوج ّ
ّ
ُ
نﺤن اليوم
هائالً .لﻠﻔالون دافا امﺘياز آﺧﺮ ها ّم ،لﻢ أﺗﺤدّث ﻋنﻪ أﺑدًا في السّاﺑق ،ها
نظﺮا ّ
ﻷن ذلك ﻳﺘﻀ ّﻤ ُن ُمشﻜﻠة ُكبﺮى ﺗﻌود إلى ماض ﺑﻌيد جدّا وﻳُؤثــ ّ ُﺮ
نﻜشِفُ ﻋنﻪً .
ﻋﻠى نﻄاق واسع جدّا في أوساط ال ّ
ﻳجﺮؤ أحدٌ ﻋبﺮ الﺘارﻳـخ ﻋﻠى الﻜشف
شيولين ؛ لﻢ ُ
ﻋنﻪ ،وﻗد كان ﻋﻠى أﻳّة حال مﻤنو ً
ﻋا فﻌ ُﻞ ذلك ،ولﻜن إن لﻢ أﺗﺤدّ ْث ﻋنﻪ ،لن ﻳسﺘقيﻢ
اﻷمﺮ أﻳ ً
ﻀا.
ُ
ﺑﻌض الﺘالميذ ﻳقولون" :ك ّﻞ كﻠﻤ ٍة من كﻠﻤات ال ُﻤﻌﻠـّﻢ اﻷكبﺮ"لي هونق جي" هي من
أسﺮار السّﻤاء ،إنﻪ ﺑوْ ٌ
ح ﺑﺄسﺮار السّﻤاء ".ومع ذلك ،ما نقوم ﺑﻪ هو حقـّا هداﻳة
الناس إلى الﻤسﺘوﻳات الﻌالية ،أي إنقاذ الﻜائنات البشﺮﻳّة .ﻳجبُ أن نﺘﺤ ّﻤ َﻞ
مسؤوليّﺘﻜﻢ جﻤيﻌـًا ،وﺑﻤا أننا ﻗادرون ﻋﻠى االضﻄالع ﺑﻬذﻩ الﻤسؤوليّة ،فﻬي إذن لﻢ

اﻋﺘباطي دون ﺗﺤﻤّﻞ الﻤسؤوليّة ال ﻳُﻤﻜن إالّ
ﺗﻌُ ْد إفشاءًا ﻷسﺮار السّﻤاء .ﺑينﻤا كشفٌ
ّ
أن ﻳﻜون إفشاءًا ﻷسﺮار السّﻤاء .اليو َم ،سنـُﻤيط الﻠـّﺜا َم ﻋن هذﻩ الﻤسﺄلة :من
ُﻤارس ﻳﺘﺤ ّ
ﺼ ْﻞ ﻋﻠى القونق .في نظﺮي ،ك ّﻞ الﻄﺮق الﺤاليّة ،ﺑﻤا فيﻬا طﺮق مدرسة
ﻳ
ْ
ﺑوذا ،مدرسة الدّاوو ومدارس البوّ اﺑة الﺨا ّ
صة الﺘي ﻳﺘ ّﻢ ﺗناﻗﻠـُﻬا منذ القدﻳﻢ دائ ًﻤا،
الﺜانوي) ﺗﺘﺤ ّ
ﺼﻞ ﻋﻠى القونق .الﺘسو ﻳوانشان
الﺮوح الﺜانوﻳّة (الوﻋي
كﻠـّﻬا ﺗﺮكت ّ
ّ
الذاﺗي ،ال ّ
ﺨﺼي ،ك ّﻞ ﺷﺨص ﻳجبُ أن ﻳﻌﻠ َﻢ فيﻢ
ش
الذي نﺘﺤدّث ﻋنﻪ هنا ،ﻳﻌني الوﻋي
ّ
ّ
ﻳُﻔ ّﻜ ُﺮ وما الذي ﻳﻔﻌﻠﻪُ ،هذﻩ هي الذات الﺤقيقيّة .ولﻜنﻜﻢ ﺗجﻬﻠون ﺗﻤا ًما ما ﻳﻔﻌﻠﻪ الﻔو
اسﻤكَ ،
ﻳوانشان .رغﻢ أنﻪ وُ ِلدَ في نﻔس الوﻗت الذي وُ ِلدتَ فيﻪ أنتَ  ،ﻳﺤﻤ ُﻞ نﻔس ِ
جسﻤكَ وﻳُشبﻬُكَ ﺗﻤا ًما ،ولﻜن لﻠﺤدﻳث ﺑدﻗــ ّ ٍة هو ليس أنتَ .
ﻳﻤ ِﻠ ُك نﻔس
ِ
هنالك ﻗانون في هذا الﻜون ،من ﻳﺨسﺮْ ﻳَ ْ
ُﻤارس ﻳﺘﺤ ّ
ﺼـ ْﻞ ﻋﻠى
ﺮﺑح ،من ﻳﺘﻌ ّﻬ ْد وﻳ
ْ
القونق .ك ّﻞ الﻄﺮق الﺘي وُ جدِت في الﺘارﻳخ ﻋﻠـّﻤت الناس أن ﻳدﺧﻠوا أثناء مﻤارسﺘﻬﻢ
النﻌاس ،دون الﺘﻔﻜيﺮ في ﺷيءٍ  ،لﻜي ﻳدﺧﻠوا فيﻤا ﺑﻌدُ في ﺗﺮكيز
في حال ٍة ﺗـُشبﻪ
َ
ﻋﻤيق ،وفي اﻷﺧيﺮ ﻳُﺼبﺤون ال ﻳﻌﻠﻤون ﺷيئًا .ﺑالنسبة لﻠبﻌض ثالث ساﻋا ٍ
ت من
ﺗﻤﺮ في طﺮْ فة ﻋين ٍ ،ونجدُ اآلﺧﺮﻳن ُمﻌجبين ﺑقوّ ة
الﺘﺄمّﻞ في وضﻌيّة الجﻠوس ّ
ﺗﺮكيزهﻢ .هﻞ ﻗاموا حقـّا ﺑالﻤﻤارسة ؟ هﻢ أنﻔسُﻬﻢ ال ﻳدرون ﺷيئًا ﻋن ذلك .الﻄﺮق
ﺗذكﺮ ّ
أن ﺑﻌد موت "ال ّ
الﺤواس)،
شيشان( "shishen ،روح
الﻄاوﻳّة ُﺧﺼوصًا
ّ
ُ
(الﺮوح اﻷصﻠيّة) .ما ﺗـُسﻤّيﻪ هي "ﺷيشان" هو ﺗسو ﻳوانشان
ﻳُولدُ ﻳوانشان
ّ
ﻋندنا ،وما ﺗـُسﻤّيﻪ هي ﻳوانشان هو فو ﻳوانشان ﻋندنا .إن ماﺗت روح حواسّكَ
(ﺷيشان) فقد ُم ّ
ت فﻌالً ،روحك اﻷصﻠيّة (ﺗسو ﻳوانشان) لﻢ ﻳﻌُ ْد لﻬا وجود في
الواﻗعُ .مﻤارسو طﺮق أﺧﺮى ﻳقولون" :أﻳّﻬا الﻤﻌﻠـّﻢ ،ﻋندما
أمارس ،ال أﻋود أﻋﺮفُ
ُ
أحدًا من أفﺮاد ﻋائﻠﺘي ".هناك أﻳ ً
ﻀا ناس ﻳقولون لي" :أنا ال أفﻌﻞ مﺜﻞ اآلﺧﺮﻳن
الذﻳن ﻳسﺘيقظون في ساﻋ ٍة مب ّﻜﺮ ٍة صباحًا وﻳنامون في ساﻋ ٍة مﺘﺄ ّﺧﺮ ٍة ليالً ليقوموا
ﺑالﻤﻤارسة ،أنا ال أفﻌ ُﻞ ﺷيئًا سوى أن أﺗﻤدّدَ ﻋﻠى اﻷرﻳﻜة حال ﻋودﺗي إلى الﻤنزل،
وفي نﻔس الوﻗت الذي ﻳﺨﺮج فيﻪ منـّي "أنا" لﻠقيام ﺑالﻤﻤارسة ،أﺑقى ُمﻤدّدًا وأنظﺮ
أمارس ".أنا أجد هذا ُمؤسﻔـًا ،رغﻢ أنﻪ ليس ُمؤسﻔـ ًا في نﻬاﻳة
إلى نﻔسي وأنا
ُ
اﻷمﺮ.
ﺗﺮكَ هذﻩ
لﻤاذا من ُح الﺨالص لﻠـﻔو ﻳوانشان ؟ "لو دونقبينَ "Lu Dongbin،
الجﻤﻠة" :نودّ لو نﻤن ُح الﺨالص لﻠﺤيوانات أفﻀﻞ من البشﺮّ ".
إن اإلنسان حقـّا
ق ﺑﻌناءٍ ﺑالغّ ،
ﻳسﺘﻔي ُ
ﻷن الناس الﻌادﻳّين ﻳُﻀﻠـّﻠﻬﻢ ُمجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ،وال
ﺘﺮوْ َن ،البﻌض حالﻤا
ﻳسﺘﻄيﻌون نزع روح ﺗﻌﻠـّقﻬﻢ إزاء مﺼالﺤﻬﻢ الﻔﻌﻠيّةَ .
س َ
ﻷي أح ٍد
سيﺨﺮجون من القاﻋة ﺑﻌد الدّرس ،سيﻌودون أناسًا ﻋادﻳّين ،ولن ﻳﻐ ِﻔﺮوا ّ
ﻳُﻠﺤق ﺑﻬﻢ ال ّ
ﻀي فﺘﺮ ٍة ،لن ﻳﻌﺘبﺮوا أنﻔسﻬﻢ ثانية ً
ﻀﺮر أو
ّ
ﻳﻤس منﻬﻢ .ﺑﻌد ُم ّ
مﻤارسين ﺑﺘاﺗـًا .ﻋبﺮ الﺘارﻳـخ ،كﺜيﺮ من اﻷﺷﺨاص الذﻳن ﻳﺘﻌﻪّ ّّدون وﻳُﻤارسون في

الﻄﺮﻳقة ﻋاﻳنوا فيﻤا مﻀى هذﻩ النقﻄةّ ،
أن اإلنسان ﻳﺼﻌُبُ جدّا ﺗﺨﻠيﺼُﻪ ،والسّبب
هو ّ
كﺜيﺮا في الوهﻢ والسّﺮاب .البﻌض
أن روحﻪ الﻔاﻋﻠة (ﺗسو ﻳوانشان) ضﻠـّت
ً
ﻳﺘﻤﺘـّﻌون ﺑدرجة وﻋي جيّد ٍة ،وﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳنﺘبﻬوا ﻋند أدنى إﺷار ٍة .البﻌض ال
ﻳُﺼدّﻗون حﺘـّى لو ﺗﺘﺤدّثون ﻋن ذلك ﺑﻄﺮﻳق ٍة ضافيةٍ ،هﻢ ﻳﻌﺘبﺮون ماﺗقولونﻪُ
ادّﻋاءا ٍ
كﺜيﺮا ﺑﺘﻌﻬّد طبيﻌة أﺧالﻗﻬﻢ ،فﺤالﻤا ﻳﺮجﻌون
ت فارغة ً .رغﻢ أننا أوصيناهﻢ
ً
مﺮة أﺧﺮى كﻤا ﻳﺤﻠو لﻬﻢ .هﻢ ﻳﻌﺘقدون ّ
أن الﻤﺼالح
وسط الناس الﻌادﻳّين،
ﻳﺘﺼﺮفون ّ
ّ
الﻔﻌﻠيّة ،الﻤﺤسوسة والﻤﻠﻤوسة لﻠناس الﻌادﻳّين هي جوهﺮﻳّة أكﺜﺮ ،وأنﻬا هي الﺘي
شﺮع الذي فسّﺮﻩ لﻬﻢ الﻤﻌﻠـّﻢ ﻳبدو لﻬﻢ مﻌقوالً
ﻳجبُ أن ﻳسﻌى الﻤﺮ ُء في طﻠبﻬا .ال ّ
أﻳ ً
ﻀا ،ولﻜن صﻌبٌ جدّا ﺗﻄبيقﻪُ .اﻷمﺮ اﻷكﺜﺮ صﻌوﺑة هوﺗﺨﻠيص ﺗسو ﻳوانشان
اإلنسان ،ﺑينﻤا الﻔو ﻳوانشان ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳﺮى مشاهد الﻌوالﻢ وال ّ
سﻤاوات اﻷﺧﺮى.
لﻬذا السّبب ﻳُﻔ ّﻜﺮون إذن" :لﻤاذا أكﻠـ ّـفُ نﻔسي ﻋناء ﺗﺨﻠيص روحك الﻔاﻋﻠة ؟
روحك الﺜانوﻳّة ﺗنﺘﻤي إليك أﻳ ً
ﻀا ،أليس ﺗﺨﻠيﺼُﻬا ﻋبارة ً ﻋن نﻔس ال ّ
شيء ؟
ـﺮ ﺑالﺨالص ،في كﻠﺘا الﺤالﺘين ،سﺘﻜو ُن أنت
اإلثنﺘان ُهﻤا أنتَ  ،ال ﻳﻬ ّﻢ من منﻬﻤا ﺗظﻔـَ ُ
ـﺮ ﺑﻪ".
الذي ﺗظﻔـ َ ُ
ْ
شيولين .لو ّ
فﻠـنﺘﺤدّث ﻋن وسيﻠﺘﻬﻢ الﻔﻌﻠيّة في ال ّ
الﺮؤﻳة ﻋن
أن اإلنسان مُزوّ د ﺑقدرة ّ
ﻳﺮى هذا الﻤشﻬد :ﻋند مﻤارسﺘكَ في وضﻌيّة الجﻠوس ،في الﺜانية
ﺑُﻌدٍ ،ﻳُﻤﻜن أن َ
ُبادر ﺑالﺨﺮوج من
الﺘي ﺗدﺧ ُﻞ فيﻬا في الﺘﺮكيز ،ﺗﺮى ﺷﺨﺼًا مﻤاثالً لك ﺗﻤا ًما ﻳ ُ
ﺗﺮوْ ن
جسﻤك .ولﻜن ،كيف لك أن ﺗـُﻤي َّز أﻳن ﺗـُوجدُ ذاﺗـُك الﺤقيقيّة ؟ إنﻬا جالسة هناَ .
أنﻪ ﺑﻌد ﺧﺮوج اآلﺧﺮ ،ﻳﺤﻤﻠﻪ الﻤﻌﻠـّﻢ لﻠﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة في ﻋالﻢ صي َّﺮﻩُ لﻪُ ،رﺑّﻤا
ﻳﺘﻤﺜـ ّ ُﻞ في ﺷﻜﻞ مجﺘﻤع من الﻤاضي ،أو مجﺘﻤع حدﻳثٍ ،أو مجﺘﻤع في ﻋالﻢ آﺧﺮ،
كﺜيﺮا من الﻤشا ّ
ق ،وﻳدوم هذا ساﻋة ً أو ساﻋﺘين
ﻳُﻠقــّنﻪ الﻤﻌﻠـّﻢ الﻤﻤارسة ،ﻳﺘﺤ ّﻤ ُﻞ
ً
إثﺮ الﻤﻤارسة ،أنت أﻳ ً
ﻀا ﺗـُـﻔي ُ
ق من الﺘﺮكيز ،هذﻩ هي
في اليوم .ﻋندما ﻳﻌودُ َ
الوضﻌيّة الﺘي ﻳُﻤﻜن ُرؤﻳﺘـُﻬا.
ّ
ولﻜن اﻷمﺮ ُمﺜيﺮ أكﺜﺮ لﻠ ّ
شـﻔقة ﻋندما ال ﻳﺮى الﻤﺮ ُء ذلك .في صورة كونﻪ ال ﻳﻌﻠ ُﻢ،
أﺧيﺮا .هناك
فﻬو ﻳقﻀي ،في حالة وﻋي مﻠﺘبس ،ساﻋﺘين من الﺘﺮكيز وﻳﺨﺮج منﻬا
ً
ناس ﻳنامون ،ﻳنامون ساﻋﺘين أو ثالث ساﻋا ٍ
ت وﻳﻌُدّون ذلك مﻤارسة القونق في
حين أنﻬﻢ أسﻠﻤوا أنﻔسﻬﻢ كﻠـّيـًا لآلﺧﺮﻳن .ﻳﺘ ّﻢ هذا مدّة فﺘﺮا ٍ
ت ُمـنﺘظﻤة ،ك ّﻞ ﻳوم
ﻳُق ّ
ﻀي الﻤﺮ ُء فﺘﺮة ً ُمﻌيّـنة ً في الﻤﻤارسة في وضﻌيّة الجﻠوس .هناك أﻳ ً
ﻀا
الﻤﻤارسة الﺘي ﺗﺘ ّﻢ دُفﻌة ًواحدة ً ،رﺑّﻤا سﻤﻌﺘﻢ ما ﻳُقا ُل ﻋن ﺑودّهيدارما الذي مارس
الﺮهبان
الﺘﺄمّﻞ ﻗبالة جدار مدّة ﺗسع سنين ،في الﻤاضي ،كان هناك الﻌدﻳد من ّ
ت من ال ّ
ﻳجﻠسون دُفﻌة واحدة طيﻠة ﻋدّة ﻋشﺮﻳّا ٍ
سـنين ،الﻤﻤارسة الجالسة اﻷطول
ﻋبﺮ الﺘارﻳـخ دامت حسب الوثائق أكﺜﺮ من ﺗسﻌين ( )90سنة ً ،وﻗد وُ جدَ أﻳ ً
ﻀا
أطو َل منﻬا .كان الﻤﺮ ُء ﻳبقى جالسًا هناك ،فوق أجﻔانﻪ طبقة كﺜيﻔة جدّا من الﻐـُبار
وﻗد نبَتَ الﻌُشبُ ﻋﻠى جسﻤﻪ .ﺑﻌض الﻄﺮق الﻄاوﻳّة ﺗﺘﺤدّث أﻳﻀا ﻋن هذا ،وﺧا ّ
صة

ﺑﻌض طﺮق مدرسة البوّ اﺑة الﺨا ّ
صة ﺗﺘﺤدّث ﻋن النـّوم ،ﻳنام الﻤﺮء دفﻌة ً واحدة ً
طيﻠة ﻋدّة ﻋشﺮﻳّات من ال ّ
سـنين دون أن ﻳُﻔيق ودون أن ﻳﺨﺮج من حالة الﺘﺮكيز.
ولﻜن من الذي ﻗام ﺑالﻤﻤارسة ؟ إنﻪ الﻔو ﻳوانشان الذي ﺧﺮج ِليقو َم ﺑالﻤﻤارسة ،لو
اﻷﺧيﺮ ﻳُﻤﻜن
كان ﺑاإلمﻜان ،لﺮأﻳنا الﻤﻌﻠـّﻢ ﻳﺼﻄﺤبُ الﻔو ﻳوانشان لﻠﻤﻤارسة .هذا
ُ
أﻳ ً
ﻗادرا ﻋﻠى إزالﺘﻬا كﻠـّﻬا.
كﺜيﺮا من الﻜارما ،والﻤﻌﻠـّﻢ ليس
ﻀا أن ﻳﻜون ﻗد سجّﻞ
ً
ً
مارس هنا ﺑجدّﻳةٍ ،سﺄﺧﺮ ُ
ج ﻗﻠيالً ،وسﺄﻋودُ ﺑﻌد وﻗ ٍ
ت ﻗﺼيﺮ،
فيقول لﻪ إذن" :
ْ
انﺘظﺮني".
ُ
رغﻢ ّ
الﺘﺼﺮف ﺑﺨالف ذلك .فيﻤا ﺑﻌدُ،
سيﺤدث ،إالّ أنﻪ ال ﻳسﺘﻄيـ ُع
أن الﻤﻌﻠـّﻢ ﻳﻌﻠ ُﻢ ما
ّ
ﻳﺄﺗي ال ّ
ع ال ُﻤﺮﻳد ،أو ﻳسﺘﺤي ُﻞ إلى فﺘا ٍة جﻤيﻠ ٍة ِليُﻐﺮﻳﻪ ،ﺷﺘـّى أنواع
شيﻄان ِلـيُﻔز َ
ث .وﻋندما ﻳﺮاﻩ صامدًا حقـّا ،إذ ّ
اﻷﺷياء ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺤدُ َ
أن الﻔو ﻳوانشان ﻳسﺘﻄيـ ُع أن
أكﺜﺮ ﺑﻤا أنﻪ ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳﻌﻠ َﻢ حقيقة اﻷﺷياء ،ﻳﺘﻤﻠـ ّـ ُك ال ّ
ش َ
يﻄان الﻐيظ
ﻳﺘﻌﻬّد ﺑسﻬول ٍة َ
الﻤﺮة ﺗ ّﻢ سدادُ الدّﻳن .ﺑﻌد هذا
وﻳُﺮﻳدُ أن ﻳقﺘـُﻠـَﻪ ،ولﻜي ﻳنﺘق َﻢ ﻳقـﺘـُﻠـُﻪ فﻌالً ،هذﻩ
ّ
طائﺮا مﺜﻞ سﺤاﺑ ٍة من الدّﺧان الﺨﻔيف.
الﻤقﺘﻞ ،ﻳبﺘﻌدُ الﻔو ﻳوانشان ﻋن جسﻤﻪ
ً
وﻳﺘج ّ
سدُ من جدﻳدٍ ،فيُولدُ في أسﺮ ٍة فقيﺮ ٍة جدّا ،وﻳُقاسي ِم َﺤنـًا منذ طﻔولﺘﻪ ،وحالﻤا
ﻳبﻠغ ّ
ﻳﺘﻌﺮف إليﻪ .فيسﺘﺨدم
الﺮﺷد ،ﻳﺄﺗي مﻌﻠـّﻤﻪ ﺑاحﺜـًا ﻋنﻪ ،وطبﻌًا لﻢ ﻳﻌُ ْد
ّ
سن ّ
الﻤﻌﻠـّﻢ إذن ﻗدرة ﻗونق ِليُﻄﻠقَ ذاكﺮﺗﻪ ال ُﻤ ّ
ﺨزنة ،وسﺮﻳﻌًا ما ﻳﺘذ ّك ُﺮ ،أليس هذا هو
َ
ﺗﻤﺮ أﻋوام
الﻤﻌﻠـّﻢ ؟ وﻳقول لﻪ الﻤﻌﻠـّﻢ" :ﻳﻜﻔي
ﻤارس ".وهﻜذا ّ
َ
اآلن ،ﻳُﻤﻜنك أن ﺗـ ُ
كﺜيﺮة ،ﻳُﻠقـّـنﻪ الﻤﻌﻠـّﻢ فيﻬا ك ّﻞ الﻤﻌﺮفة.
ﺑﻌد نﻬاﻳة الﺘﻠقين ،ﻳقول لﻪ الﻤﻌﻠـّﻢ" :ال ﺗزا ُل هناك كﺜيﺮ من الﺘﻌﻠـّقات ﻋﻠيك
الﺘشﺮد ﻗاسية جدّا ،ﻳﻬي ُﻢ في الﻤجﺘﻤع،
الﺘشﺮد ".حياة
لﺘﻌيش حياة
مﻔارﻗﺘﻬا ،اﺧﺮج
ّ
ّ
َ
ﺨﺘﻠف أنواع الناس ،ﻳسﺨﺮون منﻪُ ،ﻳشﺘﻤونﻪُ وﻳُﻬينونﻪُ ،ﻳُﻤﻜن أن
ﻳﺘسوّ ُل وﻳﻠﺘقي ُم
َ
ﻳﻌﺘبﺮ نﻔسﻪ مﻤارسًا ،ﻳﺘدﺑّﺮ جيّدًا ﻋالﻗاﺗﻪ ﺑالناس،
ﻳُالﻗي ﺷﺘـّى أصناف اﻷﺷياء .هو
ُ
ﻳُﺤافظ ﻋﻠى طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة وﻳﺮفﻌﻬا ﺑاسﺘﻤﺮار ،وﻳبقى دون مباال ٍة أمام
الﺘشﺮد.
إغﺮاءات مﺼالح الناس الﻌادﻳّين ،وﺑﻌد مﺮور أﻋوام كﺜيﺮة ﻳﻌود من هذا
ّ
والس ّّﻋادة الﻜامﻠة ،لﻢ ﻳﻌُ ْد لك ﺷي ٌء
ﻳقول لﻪ الﻤﻌﻠـّﻢ" :لقد وصﻠتَ إلى الﻄﺮﻳق
ّ
لﻠﺮحيﻞ ،ما ﻋﻠيك فﻌﻠﻪُ هو ﺗﺼﻔية أمورك
ﺗﻔﻌُﻠﻪُ ،ارجعْ إلى منزلك
وهي ْء نﻔسك ّ
ّ
الﺨا ّ
صة ﺑﺤياة الناس الﻌادﻳّين ".إذن ،ﺑﻌد ك ّﻞ ﺗﻠك ال ّ
سـنين ،ﻳﺮجع الﻔو ﻳيشي ،ومع
ُرجوﻋﻪ ،ﻳﺨﺮج الﺘسو ﻳوانشان من جﻬﺘﻪ من ﺗﺮكيزﻩ ،ﻳُﻔي ُ
ق الﺘسو ﻳيشي من رﻗا ِد ِﻩ.
ولﻜنﻪ مع ذلك ،لﻢ ﻳﺘﻌﻬّد وﻳُﻤارس حقـّا ،إنﻪ الﻔو ﻳوانشان الذي ﻗام ﺑذلك ،إذن فالﻔو
ّ
ولﻜن الﺘسو ﻳوانشان ﺗﻌذب هو أﻳ ً
ﻳوانشان هو الذي ﻳﺘﺤ ّ
ﻀا ،ﺑﻌد
ﺼـﻞ ﻋﻠى القونق،
ك ّﻞ ﺷيءٍ  ،لقد ﻗ ّ
ﻀى ك ّﻞ ﺷباﺑﻪ في الﻤﻤارسة في وضﻌيّة الجﻠوس ،و ُ
ﻋ ُﻤﺮﻩ كإنسان
ُ
ﻳﻤﺘﻠك
ُﺤس أنﻪ مُزوّ دٌ اآلن ﺑالقونق وأنﻪ
ﻋادي ﻗد انقﻀى كﻠـّﻪ .إذن ما الﻌﻤ ُﻞ ؟ إنﻪ ﻳ ّ
ّ

ﻗدرات وﺧوارق القونق ﺑﻌد ُﺧﺮوجﻪ من الﺘﺮكيز ؛ إن أراد أن ﻳُﻤارس ال ُﻤداواة أو
ﻳﻔﻌﻞ ﺷيئًا آﺧﺮ ،ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳﻔﻌ َﻞ ما ﻳُﺮﻳدُﻩ ،والﻔو ﻳوانشان ﻳُﻠبّي لﻪ طﻠباﺗﻪ .ﻷنﻪ
مﻬﻤا ﻳ ُﻜ ْن هو الﺘسو ﻳوانشان ،إنﻪ هو سيّد الجسﻢ ولﻪُ ﺗﻌودُ الﻜﻠﻤة اﻷﺧيﺮة .وﻋﻠى
ك ّﻞ حال ،لقد ﻗ ّ
مﺮت وانﺘﻬت.
ﻀى ﺗﻠك السّنين الﻜﺜيﺮة جالسًا هناك ،وك ّﻞ حياﺗﻪ ّ
وﻋندما ﺗنﺘﻬي هذﻩ الﺤياة ،ﻳُﻔارﻗﻪ الﻔو ﻳوانشان وك ّﻞ ﻳُواص ُﻞ طﺮﻳقﻪ .حسب البوذﻳّة،
مﺮة ً أﺧﺮى في دروب الﺘجسّد ال ّ
سـﺘة .وﺑﻤا أنﻪ من جسﻤ ِﻪ ﻗد
سيﻜو ُن ﻋﻠيﻪ أن ﻳد ُﺧ َﻞ ّ
شيولين ،فقد جﻤ َع هو أﻳ ً
ﺧﺮج ُمﺘيقظ كبيﺮ ﺑواسﻄة ال ّ
ﻀا كﻤّية ًكبيﺮة ً من الدّو ،كيف
الﻌﻤ ُﻞ إذن ؟ سي ْ
شﻐـَـ ُﻞ منﺼبًا مﺮموﻗـًا أو ﻳﻜون صاحب ثﺮو ٍة طائﻠ ٍة في حياﺗﻪ
ُدى ؟
غيﺮ هذا ،إذن ألﻢ ﻳﺘﻌ ّﻬ ْد وﻳ
ْ
ليس َ
ال ُﻤقبﻠةَ .
ُﻤارس س ً
إن ﺗﻤ ّﻜـنـّا من كشف حقيقة هذﻩ الﻤسﺄلة ،فﻠيس ذلك إالّ ﺑﻌد ُمالﺑسا ٍ
إثﺮها
ت ج ّﻤ ٍة َ
ُ
كشﻔت النـّقاب ﻋن لـُﻐز كان مﺼونـًا
حﺼﻠنا في النﻬاﻳة ﻋﻠى اإلذن ﺑﻔﻌﻞ ذلك .لقد
ُ
أﺑﺮزت
ﻳﺘﻄﺮقَ إليﻪ ﻋﻠى اإلطالق ،لقد
سﺮ اﻷسﺮار الذي ال ﻳُﻤﻜن ﻷح ٍد أن
ّ
منذ اﻷزلّ ،
جدت .ألﻢ أﻗ ْﻞ ّ
شيولين الﺘي وُ ْ
أﻋﻤاق أﻋﻤاق حقيقة ك ّﻞ طﺮق ال ّ
أن ذلك ﻳﺮﺗبط ﺑجذور
وأي طﺮﻳق ٍة ال
أي مذه ٍ
ب ّ
ضارﺑة في الﻌُﻤق في الﺘارﻳـخ ؟ هذﻩ هي اﻷسباب .ف ّﻜﺮواّ ،
ﻳقومان ﺑال ّ
شيولين هﻜذا ؟ لقد ﺗﻌﻬّدﺗﻢ طوﻳالً ،ومع ذلك ،ليس لﻜﻢ ﻗونق في نﻬاﻳة
إن اإلنسان ﻳﺘيﻪُ
شيولين ،أليست هذﻩ مﺄساة ً ﺑالنسبة لﻜﻢ ؟ ولﻜن من سﺘﻠومون ؟ ّ
ال ّ
في السّﺮاب إلى حدّ ﻋظيﻢ ،إنﻪ ال ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳﻔ َﻬ َﻢ اﻋﺘﻤادًا ﻋﻠى درجة وﻋيﻪ ،رغﻢ
ك ّﻞ اإلﺷارات الﺘي ﺗـُﻌﻄى لﻪُ ،ﻳظ ّﻞ ال ﻳﺘو ّ
مسﺘوى
ص ُﻞ إلى الﻔﻬﻢ .إن ﺗﺤدّثنا ﻋﻠى
ً
ﻋال ،ﻳبدو لﻪ اﻷمﺮ ُمسﺘﺤيﻞ الﺘﺼدﻳق ؛ إن ﺗﺤدّثنا ﻋﻠى مسﺘوى ُم ّ
ﺘدن ،ال ﻳسﺘﻄيـع
أن ﻳﺮفع درجة فﻬﻤﻪ .رغﻢ ك ّﻞ ما ﻗﻠﺘـُﻪُ ،ال ﻳزا ُل هناك ناس ﻳﻄﻠبون منـّي ال ُﻤداواة،
ﻋ ْد أدري حقـّا ماذا أجيبﻬﻢُ .
نﺤن نﺘﺤدّث ﻋن ال ّ
لﻢ أ ُ
شيولين ،ال نسﺘﻄيـ ُع أن نﺄ ُﺧذ َﻋﻠى
ﻋاﺗقنا سوى الذﻳن ﻳﺘﻌﻬّدون وﻳُﻤارسون نﺤو الﻤسﺘوى الﻌالي.
في مذهبنا ،الﺘسو ﻳيشي هو الذي ﻳﺤﺼ ُﻞ ﻋﻠى القونق ،ولﻜن هﻞ ﻳﻜﻔي ﻗو ُل ذلك لﻜي
ﺼ َﻞ الﺘسو ﻳيشي حقـّا ﻋﻠى القونق ؟ من ﻳسﻤ ُح ﺑذلك ؟ ليس اﻷمﺮ هﻜذا ،ﺑﻞ ّ
ﻳﺤ ُ
إن
هذا ﻳﺘﻄﻠـّبُ ﺑال ّ
سبَقة ً .مﺜﻠﻤا ﺗﻌﻠﻤون ،ﻳقوم مذهبنا ﺑال ّ
ﻀﺮورة ﺷﺮوطـًا ُم ْ
شيولين دون
االنﻔﺼال ﻋن مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ،إنﻪ ال ﻳﺘجنـّبُ ال ُﻤﻀاﻳقات وال ﻳسﺘﺜـني نﻔسﻪُ
ﺧسائﺮ في مجال الﻤﺼالح
منﻬا ؛ في ال ُﻤﺤيط ال ُﻤﻌقـّد لﻠناس الﻌادﻳّين ،ﺗﺘﺤﻤّﻠون
َ
ﺑذهن واع ؛ ﻋندما ﻳسﺘﺄثﺮ اآلﺧﺮون ﺑﻤﺼالﺤﻜﻢ ،الﺗدﺧﻠون في صﺮاﻋات وﺷجارات
مﺜﻞ اآلﺧﺮﻳن ؛ في ك ّﻞ الدّﺧائﻞ الﺘي ﺗﺘﺤدّى السين سينغ ﺗـﻜونون في وضع ال ُﻤﻌﺘدى
ُ
حيث ﺗسبﻜون ﻋزﻳﻤﺘﻜﻢ وﺗﺮفﻌون طبيﻌة أﺧالﻗﻜﻢ
ﻋﻠيﻪ ؛ إنﻪ في ذلك الوضع القاسي
ونﻔوسﻜﻢ ،وﺗﺮﺗﻔﻌون فوق ﺗﺄثيﺮ ك ّﻞ ضﺮوب اﻷفﻜار الﺨبيﺜة لﻠناس الﻌادﻳّين.

جﻠي ؟ أليست روحﻜﻢ الﻔاﻋﻠة
ف ّﻜﺮوا ،ألسﺘﻢ أنﺘﻢ الذﻳن ﺗـُقاسون ِم َﺤنـًا ﺑذهن واع
ّ
هي الﺘي ﺗقوم ﺑالﺘﻀﺤية ؟ أال ﺗﻔقدون مﺼالﺤﻜﻢ وسط الناس الﻌادﻳّين ﺑذهن ﻳقظٍ
ووﻋي ﺗا ّم ؟ إذن ،هذا القونق ﻳجبُ أن ﻳﻌودَ إليﻜﻢ ،من ﻳﺨسﺮْ ﻳﻜسبْ  .هذا هو السّبب
الذي من أجﻠﻪ ﻳﺘﻌﻬّد مذهبنا وﻳُﻤارس دون االنﻔﺼال ﻋن البيئة ال ُﻤﻌقـّدة لﻠناس
ﻤارس وسط صﺮاﻋات الناس الﻌادﻳّين ؟ ﺑال ّ
ﻀبط
َ
الﻌادﻳّين .لﻤاذا ﻋﻠينا أن نﺘﻌﻬّد ونـ ُ
ﻷننا نـُﺮﻳد الﺤﺼول نﺤ ُن أنﻔسنا ﻋﻠى القونق .في الﻤسﺘقبﻞ ،الﺘالميذ ال ُﻤﺤﺘﺮفون
الذﻳن ﻳﺘﻌﻬّدون وﻳُﻤارسون في الﻤﻌبد سيﻜون ﻋﻠيﻬﻢ أن ﻳﺨﺮجوا وﻳﻬيﻤوا ﺑين الناس
الﻌادﻳّين.
س أﻳ ً
ﻀا وسط الناس
ﻤار ُ
البﻌض ﻳقولون" :حاليّا ،هناك طﺮق ﺗشيﻜونق أﺧﺮى ﺗـ ُ َ
الﻌادﻳّين ،أليس كذلك ؟" ولﻜنﻬا كﻠـ ّﻬا ﺗﻬدفُ لشﻔاء اﻷمﺮاض والﺤﻔاظ ﻋﻠى ال ّ
ﺼﺤة،
ﺑينﻤا ال ّ
الﺤقيقي نﺤو الﻤسﺘوى الﻌالي ال أحد ﻳُبﻠـّﻐﻪ لﻠﻌامّة ،الوحيدون الذﻳن
شيولين
ّ
ﻳـُبﻠـّﻐون ذلك الشيولين هﻢ الذﻳن ﻳﺘـّﺨذون ُمﺮﻳدًا واحدًا .أولئك الذﻳن لدﻳﻬﻢ حقـّا في
ُ
سﺮاً .أثناء هذﻩ ال ّ
سـنين
ﻋﻬدﺗﻬﻢ ُمﺮﻳدون ،ﻗد اصﻄﺤبوهﻢ ﺑﻌيدًا لﺘﻠقينﻬﻢ الﻄﺮﻳقة ّ
الﻌدﻳدة الﻤاضية ،من ﺗﻜﻠـّﻢ ﻋنﻬا ﻋﻠى الﻤأل ؟ ال أحد .ﻋندما ﻳﺘﺤدّث ﻋنﻬا مذهبنا،
ّ
فألن ﺗﻠك هي طﺮﻳقﺘنا في ال ّ
شيولين ،ال نﺤ ُ
ﺼ ُﻞ ﻋﻠى القونق سوى ﺑﺘﻠك الﻜيﻔيّة .وفي
اآلن نﻔسﻪ ،آالف وآالف اﻷﺷياء الﺘي ﻋﻠينا أن نـُزوّ دكﻢ ﺑﻬا في مذهبنا ،سﺘـُﻌﻄى
كامﻠة ً لﺮوحﻜﻢ الﻔاﻋﻠة ،لﻜي ﺗﺤﺼﻠوا أنﺘﻢ أنﻔسﻜﻢ حقـّا ﻋﻠى القونق .لقد ُ
ﻗﻠت أنني
ُ
ُ
ب .البﻌض ﻗد فﻬﻤوا هذا ،أنا
فﻌﻠت ﺷيئًا لﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ السّاﺑقون أﺑدًًّ ا ،لقد
فﺘﺤت أكبﺮ ﺑا ٍ
ال أﻗول ﺷيئا ً ُمبالﻐـًا فيﻪ .أنا لي ﻋادة ،لو مﺜالً ﻋندي ارﺗﻔاع ﺑﻌشﺮة أﻗدام ،ال أﻋﻠ ُن
سوى ﻋن ﻗدم واحد ٍة ،رﺑّﻤا ﺗظنـّون أنني أﺗباهى .ولﻜن في الواﻗع ،لﻢ أﺑ ُْح سوى
فنظﺮا لﻠﻬوّ ة ال ّ
ﺑقـﻠـ ّ ٍة ﻗﻠيﻠةٍ ،ﺑينﻤا ال ّ
شاسﻌة
شﺮع اﻷكبﺮ الذي هو أﻋﻠى وأﻋﻤق ﺑﻜﺜيﺮ،
ً
سﺘو َﻳيْن ،ال أسﺘﻄيـ ُع أن أكشﻔﻪُ ل ُﻜﻢ ُمﻄﻠقـًا.
ﺗﻔﺼ ُﻞ ﺑين ال ُﻤ َ
الﺘي ِ
ﺑﻬذﻩ الﻜيﻔيّة ،ﻳﺘ ّﻢ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة في مذهبنا ،نﺘﺮكﻜﻢ حقـّا ﺗﺤﺼُﻠون ﻋﻠى القونق
مﺮ ٍة ﻳﺤدث فيﻬا هذا منذ ﺧﻠق السّﻤاء واﻷرض ،وﻳُﻤﻜن أن
ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ،إنﻬا أوّ ل ّ
ﺗـُﺮاجﻌوا الﺘارﻳـخ .ﻳﻜﻤن االمﺘياز في كونﻜﻢ ﺗﺤﺼﻠون ﻋﻠى القونق ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ،وفي
ال ُﻤقاﺑﻞ ،هذا صﻌبٌ أﻳ ً
ﻀا .في الﻤﺤيط ال ّ
شائك لﻠناس الﻌادﻳّين ،في ُ
صـﻠب مشاحنات
السين سينغ ﺑين الناس ،ﻳجب أن ﺗس ُﻤوا ووﺗﺘجاوزوا ك ّﻞ ذلك ،هذا ال ّ
ﺼﻌب.
ﺼﻌوﺑة هي ّ
ال ّ
ﻳﺨسﺮ ،وهو في ﺗﻤام ﻋﻠﻤﻪ ووﻋيﻪ ،مﺼالﺤﻪ في مجال
أن الﻤﺮء
ُ
ﺷؤون الناس الﻌادﻳّين ؛ إزاء الﻤﺼﻠﺤة ال ّ
شﺨﺼيّة ،ﺗبقوْ َن دون اكﺘﺮا ٍ
ث أم ال ،في
ال ّ
ﺼﺮاﻋات وال ُﻤؤامﺮات ﺑين الناس ،ﺗبقوْ ن دون اكﺘﺮاث أم ال ؛ ﻋندما ﻳُﺼابُ
أصدﻗاؤكﻢ وأﻗﺮﺑاؤكﻢ ﺑﻤﺼائب ،ﺗبقوْ ن دون اكﺘﺮاث أم ال ،النظﺮة الﺘي ﺗـُقيّﻤون ﺑﻬا
ذلك ،هذﻩ هي ال ّ
ﺼﻌوﺑة في أن ﻳﻜون الﻤﺮ ُء مﻤارسًا ! أحدهﻢ ﻗال لي" :أﻳّﻬا الﻤﻌﻠـّﻢ،
ﻳﻜﻔينا أن ﻳﻜون الواحد منـّا ﺷﺨﺼًا طيّبـًا وسط الناس الﻌادﻳّين ِليُﻤﻜنﻪ ﺑﻠوغ الﻜﻤال

في ال ّ
شيولين ؟" لقد أحزنني فﻌالً سﻤا ُ
ع ذلك ! لﻢ أﻗﻞ لﻪ ﺷيئًا .هناك أصناف ﺷﺘـّى
من ال ّ
ﻳقدر  ،من ﻳﻔﻬ ْﻢ ْ
ﻳجن ِ.
شيولين ،ك ّﻞ ﻳﻔﻬ ُﻢ كﻤا
ُ
لقد ﻗال الوو ﺗسي" :الﻄﺮﻳـق الذي ﻳُﻤﻜن اإلفﺼاح ﻋنﻪ ليس الﻄﺮﻳـق الﺨالد" .لو
كان ﺑاإلمﻜان النجاح في ال ّ
شيولين ﺑسﻬول ٍة كﻤا لو كان ﻳﺘ ّﻢ الﺘقاطﻪ من اﻷرض ،لن
ﻳبقى ثﻤينـًا كﻤا ُه َو .مذهبنا ﻳجﻌ ُﻞ من ال ُﻤﻀاﻳقات وال ّ
ﺼﻌوﺑات هي اإلطار الذي
ﺗﺤﺼﻠون فيﻪ ﻋﻠى القونق ﺑﺄنﻔسﻜﻢ ،لﻬذا ﻳجبُ أن ننﻀبط َإلى أكﺜﺮ حدّ مﻤﻜن
ﺑﻀواﺑط حياة الناس الﻌادﻳّين ؛ ولﻜن لن نجﻌﻠﻜﻢ حقـّا ﺗﺨسِﺮون ﺷيئًا من الناحية
الﻤادي.
الﻤادﻳّة .ومع ذلك ،ﻳجبُ أن ﺗﺮفﻌوا طبيﻌة أﺧالﻗﻜﻢ ونﻔوسﻜﻢ في هذا الﻤﺤيط
ّ
هذا هو االمﺘياز ،مذهبنا هو اﻷنسبُ ّ
ﻷن الﻤﺮء ﻳسﺘﻄيـع أن ﻳﺘﻌﻬّد وﻳُﻤارس ﺑين
اﻷواصﺮ مع الﻌالﻢ .ولﻜن هنا أﻳ ً
ﻀا
الناس الﻌادﻳّين وليس في حاج ٍة إلى أن ﻳقﻄ َع
َ
ُﻤارس في البيئة اﻷكﺜﺮ ﺗﻌقيدًا،
السﺮ في أنﻪ اﻷصﻌبُ  ،ﻳجبُ ﻋﻠى الﻤﺮء أن ﻳﺘﻌﻬّد وﻳ
ّ
َ
الﺘي هي ﺑيئة الناس الﻌادﻳّين .وامﺘيازﻩ اﻷكبﺮ ﻳﻜ ُﻤن أﻳ ً
ﻀا هناك ،ﻷنﻪ ﻳجﻌﻠﻜﻢ
الجذري في مذهبنا ،اليوم كشﻔﺘـُﻪ
ﺗﺤﺼﻠون أنﺘﻢ أنﻔسﻜﻢ ﻋﻠى القونق ،هذا هو اﻷمﺮ
ّ
لﻜﻢ .طبﻌًا ،ﻋندما ﻳﺤﺼﻞ الﺘسو ﻳوانشان ﻋﻠى القونق ،ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠيﻪ الﻔو ﻳوانشان
كذلك ،لﻤاذا ؟ مﺜﻠﻪ مﺜﻞ ك ّﻞ البﺮامج ،وك ّﻞ الﻜائنات الﺮوحيّة لجسﻤﻜﻢ ،وﺧالﻳاكﻢ،
كﻠـّﻬا ﺗنﻤّي طاﻗﺘﻬا (القونق) .ولﻜنﻪ سيبقى دائ ًﻤا دونكَ  ،أنت السّيد ،وهو حافظ
ال ّ
شﺮع.
سبَقَ  .في أوساط الشيولين ،هناك أﺷﺨاص ﻋدﻳدون
أضيفُ ﺑﻌض الﻜﻠﻤات إلى ما َ
ﻋﻠوي .سافﺮوا في ك ّﻞ مﻜان ﺑﺤﺜـًا
أرادوا منذ القدﻳﻢ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة نﺤو مسﺘوى
ّ
شﺮع وأنﻔقوا ماالً
ﻋن ال ّ
مﻌﺮوف
كﺜيﺮا ،ولﻜنﻬﻢ لﻢ ﻳنجﺤُوا في الﻌﺜور ﻋﻠى مﻌﻠـّﻢ
ٍ
ً
ونيْـﻞ القبول منﻪ رغﻢ أنﻬﻢ جاﺑوا البالد من ﺷﻤالﻬا إلى جنوﺑﻬا .مﻌﻠـّﻢ مﻌﺮوف ليس
ﺑال ّ
ﻀﺮورة مﻌﻠـ ّ ًﻤا ﻋارفـًا .وهﻜذا أجﻬدوا أنﻔسﻬﻢ ﺑدون فائدة ،أر ِهقوا وأنﻔقوا
اﻷموال ،ولﻜنﻬﻢ لﻢ ﻳﺤﺼﻠوا ﻋﻠى ﺷيءٍ  .وها ّ
ﻌﺮضُ اليوم
أن طﺮﻳقة مﻤﺘازة ً جدّا ﺗـ ُ َ
ﻋﻠيﻜﻢ ،ها أنا أﻗدّمﻬا ﺑين ﻳدﻳﻜﻢ وأضﻌﻬا ﻋﻠى ﻋﺘبة ﺑاﺑﻜﻢ .ﻳبقى أن نﺮى هﻞ أنﺘﻢ
ﻗادرون ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد ،هﻞ أنﺘﻢ ﻗادرون ﻋﻠى النجاح .إن كنﺘﻢ ﻗادرﻳن ،أﺗﻤّوا ﺗﻌﻬّدكﻢ
ومﻤارسﺘﻜﻢ ؛ إن كنﺘﻢ غيﺮ ﻗادرﻳن وال ﺗسﺘﻄيﻌون الﺘﻌﻬّد ،ال ﺗﻌﺘقدوا أنﻜﻢ سﺘﺘﻌﻬّدون
ﻐﺮ ُر ﺑﻜﻢ،
وﺗـُﻤارسون في الﻤسﺘقبﻞ .لن ﻳبقى هناك أحد لﺘﻌﻠيﻤﻜﻢ ،إالّ الشيﻄان الذي ﻳـ ُ ّ
لن ﺗﺘﻤ ّﻜـنوا ﺑﻌدها من الﺘﻌﻬّد .إن ُ
كنت غيﺮ ﻗادر ﻋﻠى ﺗﺨﻠيﺼﻜﻢ ،ال أحد سيقد ُِر ﻋﻠى
حقيقي في ال ّ
ّ
الﺤق
شﺮع
ذلك .في الﺤقيقة ،إذا كنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون الﻌﺜور اآلن ﻋﻠى مﻌﻠـّﻢ
ّ
ِليُﻌﻠـّﻤﻜﻢ ،فﻬذا أصﻌبُ ﺑﻜﺜيﺮ من ال ّ
ﺼﻌود إلى السّﻤاء ،لﻢ ﻳﻌُ ْد هناك أحد ﻳﻌﺘني ﺑﻬذا.
ﻌﺮضة هي أﻳ ً
في فﺘﺮة نﻬاﻳة ال ّ
ﻀا لﺨﻄﺮ الﻔساد
شﺮع ،حﺘـّى الدّرجات الﻌالية جدّا ُم ّ
في "الﻜالبا "kalpa ،اﻷﺧيﺮ ،لﻢ ﻳﻌُ ْد أصﺤاﺑﻬا ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳُﻜﻠـّﻔوا أنﻔسﻬﻢ ﻋناء
االهﺘﻤام ﺑالناس الﻌادﻳّين .مذهبنا هو اﻷنسبُ  ،ث ّﻢ ّ
إن الﻤﻤارسة ﺗنﻄب ُ
ق مباﺷﺮة ﻋﻠى
الﺨاص ﺑالﻜون ،مسار ال ّ
ّ
ﺼ ًﺮا ،ﺗﺘﻤﺜـّـﻞ الﻄﺮﻳقة
الﻄبـع
شيولين هو اﻷكﺜﺮ سُﺮﻋة ً وﻗِ َ
في اسﺘﻬداف ﻗﻠب اإلنسان ُمباﺷﺮة.

الدورة السﻤاوﻳـة "جو ﺗيان"Zhoutian ،
في الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ،ﻳﺘﺤدّثون ﻋن الدّورة السّﻤاوﻳة ال ُﻜبﺮى والدّورة السّﻤاوﻳة
ﺼﻐﺮى ،إذن سنـُو ّ
ال ّ
ضح ماهي الدّورة السّﻤاوﻳة .ﺗﻠك الﺘي ﻳﺘﺤدّثون ﻋنﻬا في الﻌادة،
هي و ْ
ص ُﻞ القنوات (ﻗنوات الﻄاﻗة ،الﻤيﺮﻳدﻳانات) "رنﻤاي "Renmai ،ال ُﻤسيّﺮة
والقنوات ال ُﻤشﺮفة "دوماي ،"Dumai ،هذﻩ الدّورة السّﻤاوﻳة هي دورة سﻤاوﻳّة
سﻄﺤيّة وليست ذات أهﻤّية ،إنﻬا ال ﺗﺼﻠ ُح سوى لﻠ ُﻤداواة والﺤﻔاظ ﻋﻠى ال ّ
ﺼﺤّة،
ﺼﻐﺮى .هناك أﻳ ً
وﺗـُسﻤّى الدّورة السّﻤاوﻳة ال ّ
ﻀا صنف آﺧﺮ من الدّورات السّﻤاوﻳة،
ال ﻳُسﻤّى ال الدّورة السّﻤاوﻳة ال ّ
ﺼﻐﺮى وال الدّورة السّﻤاوﻳة ال ُﻜبﺮى ،إنﻪ نوع من
ﻳﺘﺤﺮك داﺧﻞ الجسﻢ ،ﻳقوم
الدّورات السّﻤاوﻳة ﻳنﺘﻤي لشيولين الﺘﺄمّﻞ الﻌﻤيق .إنﻪ
ّ
ﺑالدّوران ﻋبﺮ ﻗناة موضع الﻐدّة ال ّ
ﺼـنوﺑﺮﻳة ِليَنز َل فيﻤا ﺑﻌد ،ﻳﺨﺘﺮقَ ﺑاطن الجسﻢ
مﺮة أﺧﺮى ِل َي ْ
ﺼ َﻌدَ ؛ إنﻬا دورة داﺧﻠيّة ،إنﻬا دورة
إلى حدود الدّانﺘيان
وﻳدور ّ
َ
سﻤاوﻳة حقيقيّة ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻌﻬّدها ومﻤارسﺘﻬا أثناء الﺘﺄمّﻞ الﻌﻤيق .ﺑﻌد ﺗﻜوّ نﻬا ،ﻳُﻤﻜن أن
ﺗﺨﻠق هذﻩ الدّورة السّﻤاوﻳة سيالً من الﻄاﻗة ﻗوﻳّا وجارفـًا ،من ﺷﺄنﻪ وحدَﻩُ أن ﻳج ُّﺮ
مﻌﻪ ك ّﻞ القنوات اﻷﺧﺮى لﻠجسﻢ وﻳُﻄﻬّﺮها .ﺗﺘﺤدّث الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﻋن الدّورة
السّﻤاوﻳة ،والبوذﻳّة ال ﺗﺘﺤدّث ﻋنﻬا .ماذا ﺗقول الدّﻳانة البوذﻳّة ﺑﻬذا ال ّ
شﺄن ؟ طيﻠة
فﺘﺮة ﺗبﻠيﻐﻪ لﻠ ّ
شﺮع ،لﻢ ﻳﺘﺤدّث ساكياموني ﻋن القونق ،لﻢ ﻳذكﺮ القونق ،ومع ذلك
طﺮﻳقﺘﻪ لﻬا أﻳ ً
الﺨاص في الﺘﺤوّ ل أثناء ال ّ
ّ
شيولين .كيف ﺗﺘ ّﻢ دورة القنوات
ﻀا ﺷﻜﻠﻬا
في البوذﻳّة ؟ ﻋندنا أوّ الً ﻗناة ﺑاﻳﻬوي ﻳﺘ ّﻢ فﺘﺤُﻬا كامﻠة ً ،ث ّﻢ ﺗنزل الدّورة في ﺷﻜﻞ
الﺮأس إلى أسﻔﻞ الجسﻢ ،وﺑﻬذﻩ الﻜيﻔيّة ﻳﺘ ّﻢ في النﻬاﻳة ﺗﻄﻬيﺮ كامﻞ
لولبي من ﻗﻤّة ّ
ّ
القنوات.
القناة الﻤﺤورﻳّة في الﻤدرسة الباطنيّة لﻬا أﻳ ً
ﻀا نﻔس الﻬدف .البﻌض ﻳقول أنﻪ ال
ﺗـُوجد ﻗناة مﺤورﻳّة "جونقﻤاي ،"Zhongmai ،لﻤاذا ﻳقوم ﺷيولين الﻤدرسة
الباطنيّة ﺑﺘﻌﻬّد ومﻤارسة ﻗناة مﺤورﻳّة ؟ في الﺤقيقة ﻗنوات الجسﻢ جﻤيﻌﻬا ﺗﻌُدّ أكﺜﺮ
ُ
ﺗﺘشاﺑك مﺜﻞ اﻷوﻋية الدموﻳّة وﻋددها ﻳﻔوق هذﻩ اﻷﺧيﺮة .إن
آالف ،وهي
من ﻋشﺮة
ٍ
كان ال ﻳُوجد أوﻋية دموﻳّة ﺑين اﻷحشاء ،فإنﻪ ﺗـُوجد ﻗنوات ﺑينﻬا .إذن ،الجسﻢ
طﺮف من الجسﻢ ،ﻳﺘ ّﻢ
الﺮأس إلى ك ّﻞ
ٍ
البشﺮي مﻠيء ﺑالقنوات ال ُﻤﺘقاطﻌة من أﻋﻠى ّ
ّ
و ْ
صﻠﻬا ﺑﻌﻀﻬا ﺑبﻌض .رﺑّﻤا ال ﺗﻜون سوﻳّة ً في البداﻳة ،فيﺘ ّﻢ ﺗﻄﻬيﺮها ،ث ّﻢ ﻳﺘ ّﻢ
ﺗدور
ﺗوسيﻌﻬا ﺷيئًا فشيئًا إلى أن ﺗـُﻜوّ ن ﺗدرﻳجيّا ﻗناة ُمسﺘقيﻤة ﺗﻤا ًما .هذﻩ القنوات
ُ
ﺗدور ﻋﻠى مساحة ُمسﻄـّﺤة،
جارة ًمﻌﻬا ﺑﻌض الﻌجالت الﺨياليّة الﺘي
حول مﺤورها ّ
ُ
والﻐاﻳة من هذا أﻳ ً
ﻀا هو ﺗﻄﻬيﺮ ك ّﻞ ﻗنوات الجسﻢ.

جﺮ ك ّﻞ القنوات ﻋن طﺮﻳق
ﺷيولين مدرسﺘنا الﻔالون دافا ﻳﺘجنـّب هذﻩ الﻄﺮﻳقة في ّ
إحداها ،إنﻪ ﻳﻄﻠبُ منذ البداﻳة ﺗﻄﻬيﺮ ك ّﻞ القنوات في نﻔس الوﻗت ،دورة ً لﻜ ّﻞ
القنوات في نﻔس الوﻗت .مﻤارسﺘنا ﺗنﻄﻠق منذ البداﻳة ﻋﻠى مُسﺘوً ى ﻋال جدّا،
لجﺮ ك ّﻞ القنوات من طﺮف واحد ٍة
ﻠي .ﺑالنسبة
ّ
ُمﺘجنـّبة ً أﺷياء ال ُﻤسﺘوى السﻔ ّ
لﺘﻄﻬيﺮها ﺗﻤا ًما ،البﻌض ال ﻳبﻠغ هذا الﻬدف حﺘـّى ﻋبﺮ مﻤارس ٍة طيﻠة حياة كامﻠ ٍة ؛
ﻋسيﺮ
البﻌض ﻳجبُ أن ﻳﺘﻌﻬّدوا وﻳُﻤارسوا طيﻠة ﻋشﺮات السّنين ِليُﺤققوا ذلك ،إنﻪ
ٌ
جدّا .في كﺜيﺮ من الﻄﺮق ،ﻳُقا ُل أنﻪ من الﻤسﺘﺤيﻞ النجاح في ال ّ
شيولين أثناء حيا ٍة
واحد ٍة ،ﺑينﻤا في كﺜيﺮ من ال ّ
شﺮائع ال ُﻜبﺮى ذات ال ُﻤسﺘوى الﻌالي جدّا والﻌﻤيق،
ﻳسﺘﻄيـع الﻤﻤارسون أن ﻳ ُﻤدّوا في أﻋﻤارهﻢ ،أليست ﺗﺘﺤدّث أﻳ ً
ﻀا ﻋن ﺗﻌﻬّد الجسد
(ﺷيو مينغ) ؟ مع ذلك اإلمداد في الﻌُﻤﺮ ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳُواصﻠوا ال ّ
شيولين ،الذي
ﻳُﻤﻜن أن ﻳدو َم طوﻳالً جدّا.
إن كانت الدّورة السّﻤاوﻳة ال ّ
ﺼﻐﺮى ُموجّﻬة أساسًا لﺘبدﻳد اﻷمﺮاض والﺤﻔاظ ﻋﻠى
ﺼﺤةّ ،
ال ّ
فإن الدّورة السّﻤاوﻳة ال ُﻜبﺮى ﺗـُﻤﺜـّﻞ في حدّ ذاﺗﻬا الﻤﻤارسة ،إنﻬا البداﻳة
شيولينّ .
الﻔﻌﻠيّة لﻠ ّ
إن الدّورة السّﻤاوﻳة ال ُﻜبﺮى الﻤذكورة في الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ليست
ﻗوﻳّة ً كدورﺗنا الﺘي ﺗﻬدفُ إلى ﺗﻄﻬيﺮ كامﻞ لﻜ ّﻞ القنواتّ .
إن اﻷولى ﺗﻜﺘﻔي ﺑبﻌض
ﺗﻤﺮ ﻋبﺮ
القنوات ،إنﻬا ﺗﺘبـ ُع القنوات ﻳين الﺜالث والقنوات ﻳانق الﺜالث في اليدﻳنّ ،
أسﻔﻞ القدمين ،السّاﻗين ،إلى ال ّ
شﻌﺮ ،ﺗسﺮي في ك ّﻞ الجسﻢ لﺘقوم ﺑدور ٍة ﺗا ّمةٍ ،هذا
هو مسار دورﺗﻬﻢ السّﻤاوﻳة ال ُﻜبﺮىّ .
إن الدّورة السّﻤاوﻳة ال ُﻜبﺮى هي داللة منذ
البداﻳة ﻋﻠى الﻤﻤارسة الﺤقيقيّة ،لﻬذا السّبب ﺑﻌض ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ال ﻳُﻠقـّـنون
الدّورة السّﻤاوﻳة الﻜبﺮى ،ما ﻳُﻠقـّـنونﻪ ليس سوى أﺷياء من أجﻞ ال ُﻤداواة والﺤﻔاظ
ﺼﺤة .رغﻢ ّ
أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﺤدّثون أﻳ ً
ﻋﻠى ال ّ
ﻀا ﻋن الدّورة السّﻤاوﻳّة ال ُﻜبﺮى ،إالّ أنﻬﻢ
ال ﻳُزوّ دونﻜﻢ ﺑشيءٍ  ،وال ﺗسﺘﻄيﻌون ﺗﻄﻬيﺮ القنوات ﺑﺄنﻔسﻜﻢ .دون أن ﺗﻜونوا
الﻔﻜﺮي "ﻳينيان" ،ﺗـُﺮﻳدون أن
مُزوّ دﻳن ﺑشيءٍ وفقط ﺑاالﻋﺘﻤاد ﻋﻠى نشاطﻜﻢ
ّ
ﺗـُـﻄﻬّﺮوها ،الﻜالم سﻬﻞ حقـّا !! إنﻜﻢ كﻤا لو كنﺘﻢ ﺗقومون ﺑﺤﺮكات رﻳاضيّة ،هﻞ
ﻳُﻤﻜن ﺗﻄﻬيﺮها هﻜذا ؟ ّ
إن الﺘﻌﻬّد ﻳﺘوﻗّفُ ﻋﻠى ال ّ
شﺨص والقونق ﻳﺘوﻗّف ﻋﻠى ال ُﻤﻌﻠـّﻢ
"ﺷيو ﺗساي ﺗسي دجي ،ﻗونق ﺗساي ﺷي فوxiu zai zi ji gong zai ،
 ،"shifuهذا لن ﻳبدأ في االﺷﺘﻐال إالّ ﻋندما ﻳﺘ ّﻢ ﺗزوﻳدكﻢ ﺑﺼﻔ ٍة كامﻠ ٍة ﺑﻬذا "النظام
اآللي" الداﺧﻠ ّي.
ّ
ﺗﺮى الﻤدرسة الﻄاوﻳّة منذ القدﻳﻢ ّ
البشﺮي هو كون ُمﺼﻐـّﺮُ ،مﻌﺘبﺮة ً أنﻪ
أن الجسﻢ
ّ
كبيﺮا من الﺨارج ،فﻠﻪُ نﻔس ال ِﻜبَﺮ من الدّاﺧﻞ ،وأنﻪ مﺜﻠﻤا ﻳﺘجﻠـّى
مﻬﻤا كان الﻜون
ً
نظيﺮﻩُ .هذا الﺘﻔسيﺮ ﻳبدو غيﺮ ﻗاﺑﻞ
الﺨارج في ﺷﻜﻞ ،ﻳﺘجﻠـّى الدّاﺧﻞ في ﺷﻜﻞ
َ
البشﺮي
لﻠﺘﺼدﻳق وﻋسيﺮ الﻔﻬﻢ .هذا الﻜون ﻳبدو ﺷاسﻌًا جدّا ،كيف نـُقارنﻪ ﺑالجسﻢ
ّ
؟ سنـُﻔس ُّﺮ لﻜﻢ هذا القانون ؛ ﻋﻠوم الﻔيزﻳاء الﺤدﻳﺜة ﺗشﺘﻐﻞ ﻋﻠى أﺑﺤا ٍ
ث حول ﻋناصﺮ
الذرات ،االلﻜﺘﺮونات ،البﺮوﺗونات ،الﻜواركز،
الﻤادّة ،انﻄالﻗـ ً َّا من الجُزﻳئات،
ّ
وُ صوالً إلى النوﺗﺮﻳنو ،ولﻜن ما سيﻜون حجﻢ الﻌناصﺮ ال ُﻤ ّ
جزأة أكﺜﺮ ؟ وُ صوالً إلى

هذا الﺤدّ ،لﻢ ﻳﻌُد من الﻤﻤﻜن رؤﻳة ﺷيءٍ ﺑالﻤجﻬﺮ ،لو نـ ُ ّ
جزء أكﺜﺮ فﺄكﺜﺮ ،ماذا
سﺘﻜو ُن الجُزﻳئات ال ُﻤـﺘناهية في ال ّ
ﺼﻐﺮ ؟ ال نﻌﻠ ُﻢ ﺷيئًا .في الواﻗعُ ،ﺧالصة فيزﻳاءنا
الﺤدﻳﺜة ﺗبقى ﺑﻌيدة جدّا ﻋن مﻌﺮفة الجُزﻳئات ال ُﻤﺘناهية في ال ّ
ﺼﻐﺮ لﻬذا الﻜون.
بﺼﺮا ﺑﺼﻔ ٍة
ﻋندما ﻳُﻔارق اإلنسان جسدﻩُ ،ﻳُﻤﻜن أن ﺗقو َم ﻋيناﻩُ ﺑدور ُمﻜبّﺮ وﺗـ ُ ِ
ﺼ َﺮ ﺑﺼﻔ ٍة مجﻬﺮﻳّ ٍة أكﺜﺮ.
مجﻬﺮﻳّةٍ .كﻠـّﻤا ارﺗقى الﻤﺮ ُء في الدّرجة كﻠـّﻤا أﺑ َ
لقد ﺗﺤدّث ساكياموني ،من ُمنﻄﻠق الدرجة الﺘي حقـّقﻬا ،ﻋن نظﺮﻳّة الﺜالثة آالف
مجﺮﺗنا ،هناك أﻳ ً
ﻀا ناس آﺧﺮون لﻬﻢ أجساد مﺜﻞ
ﻋالﻢ الﻌﻤالﻗة ؛ هذا ﻳﻌني أنﻪ في
ّ
الﺮمﻞ الﺘي ﺗ ُ
ﻀ ّﻢ ثالثة
الﻜائنات البشﺮﻳّة ﻋندنا .وﻗد ﺗﺤدّث كذلك ﻋن نظﺮﻳّة حبّة ّ
آالف ﻋالﻢ ﻋﻤالﻗة ،اﻷمﺮ الذي ﻳُوافق مﻌارف فيزﻳاءنا ال ُﻤﻌاصﺮة .ما الﻔﺮق ﺑين
الذرة ود ََوران اﻷرض حول ال ّ
شﻤس ؟ وهﻜذا ،ﻗال
د ََوران االلﻜﺘﺮون حول
ّ
ساكياموني أنﻪ ،ﻋﻠى ُمسﺘوى ُرؤﻳ ٍة مجﻬﺮﻳّةٍ ،ﺗـُوجد ثالثة آالف ﻋالﻢ ﻋﻤالﻗة في
حبّة رمﻞ ،أي ﻋالﻢ ﻳﺤﺘوي ﻋﻠى حيا ٍة وموادّ .إن كان هذا صﺤيﺤًا ،ف ّﻜﺮوا ،أليس
هناك أﻳ ً
الﺮمﻞ هذﻩ ؟ ث ّﻢ أليس هناك ثالثة
ﻀا رما ٌل في الﻌوالﻢ الﺘي ﺗﺤﺘوﻳﻬا حبّة ّ
الﺮمال ؟ ث ّﻢ أليس هناك أﻳ ً
ﻀا رما ٌل في الﺜالثة
آالف ﻋالﻢ ﻋﻤالﻗة في حبّ ٍة من هذﻩ ّ
نسﺘﻤﺮ هﻜذا إلى ما ال
الﺮمﻞ هذﻩ ؟ ﻳُﻤﻜن أن
ّ
آالف ﻋالﻢ الﻌﻤالﻗة الﺘي ﺗﺤﺘوﻳﻬا حبّة ّ
نﻬاﻳة .من أجﻞ ذلك ﻗال ساكياموني ،مع أنﻪ كان ﻗد ﺑﻠغ درجة ﺗاﺗﻬاﻗاﺗا ،هذﻩ
الﻌبارة" :كبيﺮ إلى حدّ أنﻪ ليس هناك ﺧارج ،صﻐيﺮ إلى حدّ أنﻪ ليس هناك داﺧﻞ".
بﺼﺮ أصﻐﺮ ج َُزﻳْئ
بﺼﺮ حدودﻩ،
ٌ
وصﻐيﺮ إلى حدّ أننا ال نـ ُ ُ
الﻜون كبيﺮ إلى حدّ أننا ال نـ ُ ُ
من مادّﺗﻪ اﻷصﻠيّة.
ﺗسيﺮ
ﺑﻌضُ مﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳقولون" :في واحدة من مسا ّم الجسﻢ ،هناك ُمدُن،
ُ
س
فيﻬا ﻗﻄارات وسيّارات ".ﻳبدو هذا غيﺮ مﻌقول ،ولﻜن لو نﺤاو ُل أن نﻔﻬ َﻢ
ُ
وندر َ
الﻌﻠﻤي ،لن نجد هذا القو َل غيﺮ مﻌقول .ﻋندما ﺗﺤدّ ُ
ثت ﻋن فﺘح
حقـّا ﻋﻠى الﻤسﺘوى
ّ
الﺮؤﻳا الﺘالية ﻋندما فـُﺘـِـﺤت ﻋيونﻬﻢ
الﺘيانﻤو في اليوم الﻔارط ،كﺜيﺮ من الناس َرأوْ ا ّ
مﻤﺮ داﺧﻞ الجبﻬة ،مع اإلحساس
ﻳﺮوْ ن أنﻔسﻬﻢ ﻳﺮ ُكﻀون نﺤو الﺨارج طيﻠة ّ
الﺜالﺜةَ :
ﺑﺄنﻬﻢ ال ﻳبﻠﻐون النﻬاﻳة أﺑدًا .ك ّﻞ ﻳوم ،أثناء الﻤﻤارسة ،ﻳَﺮى الﻤﺮ ُء نﻔسﻪُ ﻳﻌدو طيﻠة
هذﻩ الﻄﺮﻳق الواسﻌة الﻤﺤﻔوفة ﺑالجبال والﻤياﻩُ ،م ً
ومارا ً ﺑناس كﺜيﺮﻳن.
جﺘازا ُمدنـًا
ّ
أن ذلك وه ٌﻢ .ما الذي ﻳﺤدُ ُ
ﻳُﺮاودﻩ اإلحساس ّ
ث ؟ إنﻬا ُرؤﻳة واضﺤة جدّا ،ليست
الﻤجﻬﺮي ﺷاسﻌًا إلى الﺤدّ
البشﺮي في الﻤسﺘوى
وه ًﻤا .أنا أجزم أنﻪ إن كان الجسﻢ
ّ
ّ
الذي ذكﺮناﻩ ،فﻠيس إذن وه ًﻤاّ .
ﺗﻌﺘبﺮ في مﻤارسﺘﻬا منذ
ﻷن الﻤدرسة الﻄاوﻳّة،
ُ
البشﺮي كونـًا .إذن ،إن كان حقـّا كونـًا ،فالﻤسافة من الجبﻬة إلى
القدﻳﻢ ،الجسﻢ
ّ
الﻐدّة ال ّ
ﺼـنوﺑﺮﻳة ﺗﻔوق مائة وثﻤانية آالف "لي"* ،ﺑإمﻜانﻜﻢ أن ﺗـﻤﻀوا ﻗــُدُ ًما،
فالﻄﺮﻳق طوﻳﻞ.
إذا ﺗ ّﻢ ﺗﻄﻬيﺮ الدورة السﻤاوﻳّة الﻜبﺮى ﺑﺼﻔة كامﻠة أثناء الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،هناك
أي ﻗونقننق ؟ الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠ ُﻢ ّ
أن الدّورة السّﻤاوﻳة
ﻗونقننق ﻳُﻤﻜن أن ﻳظ َﻬ َﺮ ﻋند الﻤﻤارسّ ،

ال ُﻜبﺮى ﺗـُسﻤّى أﻳ ً
ﻀا الدّورة السّﻤاوﻳة "ﺗسي وو ،"zi wu ،أو دورة "ﺗشيان
كون ،"Qian kun ،أو أﻳ ً
ﻀا دورة "هو ﺷو ."He Che،وحﺘـّى ﻋﻠى مسﺘوى
سﻄﺤي جدّا ،دوران الدّورة السّﻤاوﻳة الﻜبﺮى ﻳُﻜوّ ن سائالً طاﻗيّـا ،ﺗزدادُ كﺜافﺘﻪ
ّ
ﺗدرجﻪ نﺤو ُمسﺘوﻳات أﻋﻠى ،ﻳﺘﺤوّ ل إلى ﺷﺮﻳط من الﻄاﻗة ذا كﺜاف ٍة
ﺗدرﻳجيّا وأثناء ّ
ننظﺮ إليﻪ ﻋبﺮ الﺘيانﻤو
ﻳﺘﺤﺮك ،وأثناء د ََورانِ ِﻪ ،لو
كبيﺮ ٍة جدّا .ﺷﺮﻳط الﻄاﻗة هذا
ّ
ُ
ُﺤﺮك الﺘشي داﺧﻞ الجسﻢ :ﺗشي
سﺘوى
ﻋﻠى ُم
سﻄﺤي ،نﻜﺘشفُ أنﻪ ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳ ّ
ّ
ً
القﻠب ﻳنزا ُ
ﺑﺮؤﻳة
ح ﺑاﺗـّجاﻩ اﻷمﻌاء ،وﺗشي الﻜبد ﻳنﺘﺼبُ فوق الﻤﻌدة .لو نﺮى ُ
مجﻬﺮﻳّة ﻳُﻤﻜن أن نـُﻌاﻳن ّ
أن ما ﻳنقﻠﻪُ هي أﺷياء كبيﺮة جدّا ،لو نسﺘﻄيـ ُع أن نـُﺮس َﻞ
هذا ال ّ
الﻄاﻗي ﺧارج الجسﻢ ،فذلك حينئ ٍذ هو ﻗونقننق حﻤﻞ اﻷجسام ﻋن ﺑُﻌ ٍد
شﺮﻳط
ّ
ﻗوي جدّا ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺤﻤﻞ
(الﺘيﻠيﻜينيزي .)Télékinésie ،من ﻳﻜون مُزوّ دًا ﺑقونق
ّ
ضﻌيف ﻳُﻤﻜن
أﺷياء ضﺨﻤة ،ﺗﻠك هي "الﺘيﻠيﻜينيزي ال ُﻜبﺮى" .ومن ﻳﻜون ذا ﻗونق
ٍ
أن ﻳﺤﻤ َﻞ أﺷياء صﻐيﺮة جدّا ،ﺗﻠك هي"الﺘﻠيﻜينيزي ال ّ
ﺼﻐﺮى" ،هذا هو ﺗﻤﺜــ ّـﻞ
ﻗونقننق الﺘﻠيﻜينيزي وكيﻔيّة ﺗﻜوّ نﻪ.
الدّورة السّﻤاوﻳة ال ُﻜبﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ مباﺷﺮة ً في مﻤارسة القونق ،إذن من ﺷﺄنﻬا أن
ت ُمﺨﺘﻠﻔة وأﺷﻜاالً ُمﺨﺘﻠﻔة من القونق ،ﻳُﻤﻜن أﻳ ً
ﺗـُنﺘ َج حاال ٍ
ﻀا أن ﺗقودَنا إلى حال ٍة
ﺧا ّ
ب ﻗدﻳﻤ ٍة مﺜﻞ حياتات
ص ٍة جدّا .ماهي هذﻩ الﺤالة ؟ ﻗد ﻗﺮأﺗﻢ رﺑّﻤا في ُكﺘ ٍ
ي أومبادئ وتعليمات حول
السرمديّين ،أو كتاب كيمياء اإلكسير ،القانون الطاو ّ
الروح والجسد جُﻤﻠة ً مﺜﻞ "ﺑاي ري فاي ﺷانق"Bai ri fei sheng ،
ممارسة ّ
(االرﺗﻔاع في َوضح النﻬار) ،ﻳﻌني ّ
أن ال ّ
شﺨص ﻳﺮﺗﻔ ُع في السّﻤاء في وضح النﻬار.
ﺑالﻔﻌﻞ ،أﺧبﺮكﻢ ﺑﻬذا ،ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺮﺗﻔع ﺷﺨص في السّﻤاء ُمباﺷﺮة ً ﺑﻌد ﺗﻄﻬيﺮ دورﺗﻪ
السّﻤاوﻳة الﻜبﺮىّ ،
إن اﻷمﺮ ﺑﻬذﻩ البساطة .البﻌضُ ﻳُﻔ ّﻜﺮ ُرﺑّﻤا أنﻪ ﺑﻌد هذﻩ ال ّ
سـنين
الﻜﺜيﺮة من الﻤﻤارسة ،من اﻷكيد ّ
أن أولئك الذﻳن ﺗ ّﻢ ﺗﻄﻬيﺮ دورﺗﻬﻢ السّﻤاوﻳة ﻋددهﻢ
كبيﺮ .أجيبﻬﻢ أنﻪ ﺑﻞ ليس من ال ُﻤسﺘبﻌد أن ﻳﻜون هناك ﻋدﻳد ﻋشﺮات اآلالف من
الناس ﻗد ﺑﻠﻐوا ذلكّ ،
ﻷن الدّورة السّﻤاوﻳة ال ُﻜبﺮى ال ﺗـُﻤﺜﻞ ﻋﻠى ك ّﻞ حال سوى
ال ُﺨﻄوة اﻷولى في مﻤارسة القونق.
إذن ،لﻤاذا ال نﺮى هؤالء الناس ﻳﺮﺗﻔﻌون في الﻬواء ؟ لﻤاذا ال نﺮاهﻢ ﻳﻄيﺮون ؟
الﻌادي ،ال ﻳجبُ أن نـُزﻋ َج وال
البشﺮي
ﻳُﻤنـَ ُع إدﺧال االضﻄﺮاب ﻋﻠى حالة الﻤجﺘﻤع
ّ
ّ
ُ
سيﺤدث لو ّ
نـُﻐي َّﺮ ال ّ
أن ك ّﻞ الناس
ﺼورة االجﺘﻤاﻋيّة لﻤجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ،ما الذي
أﺧذوا ﻳﻄيﺮون في السّﻤاء ؟ هﻞ سيبقى ذلك ُمجﺘﻤﻌًا ﺑشﺮﻳّا ﻋادﻳّا ؟ هذا هو السّبب
ﻀا سببٌ آﺧﺮ ،ﺑﻤا ّ
الﺮئيسي ؛ هناك أﻳ ً
أن الﻬدف من الﻌيش وسط الناس الﻌادﻳّين هو
ّ
أالّ ﻳظ ّﻞ اإلنسان إنسانـًا ﺑﻞ أن ﻳﻌودَ ﻷصﻠﻪ وﻳسﺘﺮج َع حقيقﺘﻪ اﻷولى ،إذن هناك أﻳ ً
ﻀا
كﺜيﺮا من الناس ﻗادرﻳن فﻌالً ﻋﻠى
مسﺄلة درجة الوﻋي .ﻋندما سيﺮى أحدهﻢ
ً
الﻄيﺮان ،سيﺘـّجﻪ هو أﻳ ً
ﻀا إلى ال ّ
شيولين ومسﺄلة درجة الوﻋي لن ﻳبقى لﻬا وُ جود.
إذن ،ﻋندما ﺗبﻠﻐون ذلك ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ،ﻳجب أالّ ﺗـُظﻬﺮوا ذلك لآلﺧﺮﻳن
ﺑبساطة ،ﻳجب أالّ ﺗـُﺮوا ذلك ؛ ﻷنﻪ ال ﻳزا ُل ﻋﻠى اآلﺧﺮﻳن أن ﻳﺘﻌﻬّدوا .لﻬذا السّبب،

ﺑﻌد ﺗﻄﻬيﺮ الدّورة السّﻤاوﻳة ال ُﻜبﺮى ،ﻳﻜﻔي أن نـُﺤﻜﻢ إﻗﻔال طﺮف إصبـع اليد منﻜﻢ أو
القدم أو جُزءًا آﺧﺮ من الجسﻢ ،ولن ﻳﻌود ﺑاسﺘﻄاﻋﺘﻜﻢ الﻄيﺮان.
ﺗظﻬﺮ
ﻋندما ﻳُشارفُ ﺗﻄﻬيﺮ الدّورة السّﻤاوﻳّة ال ُﻜبﺮى ﻋﻠى الوﻗوع ،هناك حالة
ُ
أحيانـًا كﺜيﺮة ،البﻌض ﻳﻜون جسدهﻢ دائ ًﻤا ُمنﺤنيًا إلى اﻷمام أثناء الﻤﻤارسة في
وضﻌيّة الجﻠوس .ذلك ﻳﻌني ّ
أن ال ّ
شﺨص لدﻳﻪ حالة ﺗﻄﻬيﺮ جيّدة في الظﻬﺮ ،وهو
ُﺤس ﺑالﺜقﻞ في اﻷمام ؛ إن كان ال ّ
شﺨص ﻳﻤي ُﻞ إلى
ُﺤس ﺑﺨﻔـّة كبيﺮة في الظﻬﺮ وﻳ ّ
ﻳ ّ
ُﺤس الﺜق َﻞ في الظﻬﺮ والﺨﻔـّة في اﻷمام .إن كان ك ّﻞ
االنﺤناء إلى الﺨﻠف ،فذلك ﻷنﻪ ﻳ ّ
جسدك ُمﻄﻬ ًّﺮا ﺗﻤا ًما ،سيُﻤﻜنك االرﺗﻔاع وثبًا وسﺘشﻌﺮ أنك ﺗـُقﺘـَـﻠ ُع من اﻷرض مع
اإلحساس ﺑاالرﺗﻔاع في الﻬواء في وضﻌيّة الجﻠوس ( .)Lévitationإن كان
ّ
ولﻜن هذا ليس
نﺘﺮكﻜﻢ ﺗﻔﻌﻠون،
صﺤيﺤًا أنﻜﻢ ﺗسﺘﻄيﻌون االرﺗﻔاع فوق اﻷرض ،لن ُ
الناس الذﻳن ﻳنﺘﻤون إلى الﻤﺮحﻠﺘين الﻌُﻤﺮﻳّﺘين
ُمﻄﻠقـًا .ظﻬور ﻗدرات القونق ﻳُﺤبّذ
َ
اﻷولى واﻷﺧيﺮة ،اﻷطﻔال ليس لﻬﻢ روح ﺗﻌﻠـّق ،وكذلك اﻷﺷﺨاص ال ُﻤسنـّون
وﺧا ّ
صة النساء ال ُﻤسنـّات ؛ إذن فﻌند هؤالء ظﻬور ﻗدرات القونق والﺤﻔاظ ﻋﻠيﻬا
صة ً ال ّ
الﺮجال ،وﺧا ّ
شبّان ،حالﻤا ﺗظﻬﺮ لدﻳﻬﻢ ﻗدرات
أسﻬﻞ مﻤّا ﻋند اآلﺧﺮﻳن .ﺑينﻤا ّ
القونق ،فال ﻳﻤﻠﻜون أن ﻳﻜبﺤوا حبّ الﺘباهي ﺑﻬا ؛ ومن جﻬ ٍة أﺧﺮى ،ﻳُﻤﻜن أن
ﻳسﺘﻌﻤﻠوها كوسيﻠ ٍة لﻠﻤنافسة ﺑين الناس الﻌادﻳّين .في هذﻩ الﺤالة ،لن نسﻤ َح
ﺑظﻬورها ﻋندهﻢ ؛ وحﺘـّى في صورة ظﻬور ﻗدرات ﻗونق ناﺗجة ﻋن الﻤﻤارسة،
سيﺘ ّﻢ اإلغالق ﻋﻠيﻬا .ﻋند وُ جود موضع ُمﻐﻠق ،ال ﻳﻌود ﺑإمﻜان ال ّ
شﺨص أن ﻳﺮﺗﻔع
ولﻜن هذا ال ﻳﻌني ّ
ّ
أن هذﻩ الﺤالة سﺘـُﻤن ُع ﻋنﻜﻢ ﻋﻠى اإلطالق ،رﺑّﻤا
فوق اﻷرض.
مﺮة ً ،سيﻜو ُن هناك أﻳ ً
ﻀا ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص ﻳسﺘﻄيﻌون أن
سنﺘﺮكﻜﻢ ﺗﻌيشونﻬا ّ
ُ
ﻳﺤﺘﻔظوا ﺑﻬا.
لقد ظﻬﺮت هذﻩ الﺤالة في ك ّﻞ أماكن الدّورات الﺘﻜوﻳنيّة .ﻋندما كنت أﻋﻄي
مﺤاضﺮاﺗي ﺑشاندونق ظﻬﺮت هذﻩ الﺤالة ﺑين ﺗالميذنا القادمين من
"دجينان "Jinan ،وكذلك أولئك القادمين من ﺑيﻜين ،أحدهﻢ ﻗال لي" :ﻳا ُمﻌﻠـّﻤي،
لدي اإلحساس أنني أرﺗﻔع دائ ًﻤا فوق اﻷرض ﻋندما أمشي ؛
ما الذي ﻳﺤدُث لي ؟ ّ
وفي ﺑيﺘي ﻋندما أنا ُم ،أرﺗﻔع فوق السّﺮﻳﺮ ؛ وﻋندما أضع الﻐﻄاء ،حﺘـّى الﻐﻄاء
ﻳﻄيﺮ ".أثناء دورﺗي الﺘﻜوﻳنيّة ال ُﻤقامة في
ﻳﻄﻔو مﻌي ،كﻤا لو كان ﺑالونـًا ﻳُﺮﻳدُ أن
َ
"ﻗوي ﻳانق ،"Guiyang ،كانت هناك ﺗﻠﻤيذة ﻗدﻳﻤة من "ﻗيشو"Guizhou ،
ّ
السن ،ﻗد وضﻌت في غﺮفﺘﻬا سﺮﻳﺮان ُمﺘقاﺑالن ،ك ّﻞ منﻬﻤا
وهي امﺮأة ُمﺘقدّمة في
إلى جدار .كانت ﺗـُﻤارس الﺘﺄمّﻞ في وضﻌيّة الجﻠوس ،وأحسّت ﺑنﻔسﻬا ﺗﺮﺗﻔع في
ﺗجﻠس ﻋﻠى السّﺮﻳﺮ اآلﺧﺮ ؛ وحالﻤا
الﻬواء ،ﻋندما فﺘﺤت ﻋينيﻬا ،وجدت أنﻬا
ُ
الﺮجوع ،رجﻌت وهي جالسة في الﻬواء.
ﺧﻄﺮت ﻋﻠى ذهنﻬا فﻜﺮة ّ

كان هناك ﺗﻠﻤيذ من "ﺗشينق داوو "Qingdao،ﻳقو ُم ﺑﺘﻤﺮﻳن الﺘﺄ ّمـﻞ في وضﻌيّة
الجﻠوس في حُجﺮ ٍة ﺑ ُﻤﻔﺮدﻩ ،وذلك أثناء فﺘﺮة اسﺘﺮاحة ُمنﺘﺼف النﻬار ؛ وحالﻤا
جالس ،كان ﻳﺜِبُ ﺑقوّ ٍة إلى
اﺗـّﺨذ وضﻌيّة الجﻠوس ،ﺷﺮع ﻳﺮﺗﻔع في الﻬواء وهو
ٌ
درجة أنﻪ كان ﻳﺮﺗﻔ ُع ُ
ﻋﻠوّ مﺘﺮ أو ﻳزﻳد فوق السّﺮﻳﺮ .كان ﻳﻌﻠو وﻳﻬبط ﺑاسﺘﻤﺮار،
ُمﺤدثـًا ضجّة ً ِﺑوثباﺗﻪ ،حﺘـّى ّ
ﺜيﺮا
أن غﻄاء السّﺮﻳﺮ وﻗ َع ﻋﻠى اﻷرض .لقد كان ذلك ُم ً
ﺑالنسبة لﻪُ وفي نﻔس الوﻗت ُمﺨيﻔـًا ﺑﻌض الشيء ،وواصﻞ وثباﺗِ ِﻪ كامﻞ السّاﻋة
ﺼﺼة السﺘﺮاحة ُمنﺘﺼف النﻬار .وفي النﻬاﻳة د ّ
ال ُﻤﺨ ّ
ق جﺮس اسﺘئناف الﻌﻤﻞ ،فقال
ع اآلﺧﺮﻳن ﻳﺮونني هﻜذا ،ماذا سﺄفﻌ ُﻞ ؟ ﻳجبُ أن أﺗوﻗّف
في نﻔسﻪ" :ال ﻳجبُ أن أدَ َ
في الﺤال ".فﺘوﻗّﻔت َوثباﺗﻪ .الناس ال ُﻤسنـّون ﻳسﺘﻄيﻌون الﺘﺤ ّﻜﻢ في أنﻔسﻬﻢ جيّدًا.
لو كان ﺷاﺑّا ،وحانت ساﻋة الﻌﻤﻞ لَﻔ ّﻜﺮ في نﻔسﻪْ :
ت الجﻤيع ِل َي َﺮوْ ني ،إنني
"فﻠـيﺄ ِ
أرﺗﻔ ُع في الﻬواء ".هنا ﺗﻜ ُﻤ ُن صﻌوﺑة ﻗﻤع حبّ الظﻬور" .ﺗﻌالوْ ا وانظﺮوا كﻢ
أطيﺮ ".كانت مقدُرﺗﻪ ﺗﻠك سﺘﺘالﺷى حالﻤا ﻳُﺮﻳﻬا ،من الﻤﻤنوع
أمارس جيّدًا ،إنني
ُ
الﺘﺼﺮف هﻜذا .ﻳُوجد كﺜيﺮ اﻷمﺜﻠة من هذا النوع ضﻤن الﺘالميذ من ك ّﻞ
ّ
الجﻬات.
إننا نـُﻄالب منذ البداﻳة أن ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻄﻬيﺮ ك ّﻞ القنوات ﺗﻤا ًما .إلى حد ّﻳومنا هذا ،هناك 80
 %إلى  % 90من اﻷﺷﺨاص ﺑيننا ﺑﻠﻐوا مﺮحﻠة الﺨﻔـّة وزوال اﻷمﺮاض .وفي اآلن
نﻔسﻪ ،ومﺜﻠﻤا ﻗﻠنا في موضع آﺧﺮ ،ال فقط ندفﻌُﻜﻢ إلى ﺑﻠوغ هذﻩ الﺤالة ونـُﻄﻬ ُّﺮ
جسدكﻢ كامالً ،ﺑﻞ أﻳ ً
ﻀا ﻳجبُ أن نـﻀع في أجسامﻜﻢ أﺷياء كﺜيﺮة لﻜي ﻳظﻬﺮ ﻋندكﻢ
القونق أثناء الدّورة الﺘﻜوﻳنيّة ؛ هذا ﻳﻌني ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى أنني أرفﻌﻜﻢ إلى اﻷﻋﻠى
وأدفﻌﻜﻢ إلى اﻷمام .أنا أفسّﺮ لﻜﻢ ال ّ
شﺮع ﺑاسﺘﻤﺮار أثناء الدّورة الﺘﻜوﻳنيّة ،وطبيﻌﺘﻜﻢ
اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة أﻳ ً
ﻀا ال ﺗﻔﺘﺄ ﺗشﻬدُ ﺗﻐي ًّﺮا .الﻜﺜيﺮ من ﺑيننا ،ﺑﻌد ُﺧﺮوجﻬﻢ من هذﻩ
القاﻋة ،سيُﺤسّون كﻤا لو أنﻬﻢ أصبﺤوا أﺷﺨاصًا آﺧﺮﻳن ،وحﺘـّى مﻔﻬومﻜﻢ لﻠﻌالﻢ
ﺗﺘﺼﺮفون في الﻤسﺘقبﻞ ،ولن ﺗﻌيشوا في
سيشﻬدُ حﺘ ًﻤا ﺗﺤوّ الً .سﺘﻌﺮفون كيف
ّ
الﺤيﺮة الﺘي ُكنﺘﻢ ﺗﻌيشون فيﻬا ساﺑقـًا ،أؤ ّكد لﻜﻢ هذا ؛ وﺑالﺘالي ّ
فإن طبيﻌﺘﻜﻢ
اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة ﺗﻜون حﺘ ًﻤا ﻗد ارﺗﻔﻌت.
ﺑالنسبة لﻠدّورة السّﻤاوﻳة ال ُﻜبﺮى ،رغﻢ أنﻪ من غيﺮ الﻤسﻤوح لﻜﻢ االرﺗﻔاع فوق
ّ
اﻷرض ،فسوف ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗـُﺤسّوا ﺑﺨﻔـّة كبيﺮة ،سﺘﻤشون
وكﺄن هواءًا ﺧﻔيﻔـًا ﻳﻬُبّ
ﺗﺤت ﻗدميﻜﻢ .فيﻤا ﻗبﻞُ ،كنﺘﻢ ﺗـُﺤسّون ﺑالﺘﻌب إثﺮ ﺑﻌض ال ُﺨﻄوات فقط ،واآلن ،مﻬﻤا
ﺗ ُﻜ ْن الﻤسافة ،سﺘبدون دائ ًﻤا ُمﺮﺗاحين ﺑﻌد الﻤشي ؛ سﺘقودون الدّراجة كﻤا لو ّ
أن
أحدًا ﻳدفﻌﻜﻢ من الوراء ؛ لن ﻳﺘﻤﻠـّـﻜﻜﻢ اإلرهاق مﻬﻤا ﻳ ُﻜن ﻋدد الﻄواﺑق الﺘي
ﺗﺼﻌدونﻬا ،سيﻜون اﻷمﺮ هﻜذا ﺑالﺘﺄكيد .من ﻳﺘﻌﻠـّﻢ الﺘﻌﻬّد ﺑﻤﻔﺮدﻩ ﺑواسﻄة ﻗﺮاءة
الﻜﺘاب ﻳسﺘﻄيـ ُع أﻳ ً
ﻳﻜﺘسب الﺤالة الﻤﻄﻠوﺑة .أنا ﻳُﻤﻜنني السّﻜوت ﻋن الﻌبارات
ﻀا أن
َ
ّ
صة في هذا ال ّ
ولﻜن ما أﻗولﻪ هو ﺑالﺘﺄكيد حقيقة .وﺧا ّ
ﺼدد ،لو لﻢ
الﺘي ال أرﻳد ﻗولﻬا،

أكن أﻗول الﺤقيقة أثناء دﻋوﺗي لﻠ ّ
ُ
وكنت أﺗﻜﻠـّﻢ
مﻌنى،
شﺮع ،وكانت ﻋباراﺗي ﺑدون
ً
هدف ُمﺤدّدٍ ،فﻤا سﺄفﻌﻠﻪ كان ﻳﻜون ﺑدون ّ
ﻋ َﺮ ً
ﺷك ﺗبﻠيﻐـًا
ضا وكيﻔﻤا اﺗـّـﻔق وﺑدون
َ
ٍ
لﻄﺮﻳقة ﺑاطﻠة .ما أفﻌﻠﻪُ ليس أﻳ ً
ﺑﺄي
ﻀا ﺷيئًا سﻬالً ،ك ّﻞ الﻜون ﻳُﺼﻐي إليﻪ ،ال ﻳُس َﻤ ُح ّ
زﻳْـغ.
ُ
الناس ﺑﻤﻌﺮفة الدّورة السّﻤاوﻳة ال ُﻜبﺮى ،في الﺤقيقة ،هذا ال ﻳﻜﻔي.
ﻋﻤو ًما ،ﻳﻜﺘﻔي
ُ
من أجﻞ الﺘو ّ
صﻞ في أسﺮع وﻗت مﻤﻜن إلى ﺗﻌوﻳض الجسد كﻠـّيًا ﺑﻤادّ ٍة من طاﻗ ٍة
ﻋالي ٍة وﺗﺤوﻳﻠﻪ ،ﻳجبُ أﻳ ً
ﻀا وجود ﺷﻜﻞ آﺧﺮ من دور ٍة سﻤاوﻳّ ٍة ﻳدور في اﺗـّجا ٍﻩ آﺧﺮ
وﻳجﺮ مﻌﻪ ك ّﻞ ﻗنوات جسﻤك ،هذا ما ﻳُسﻤّى ﺑـ"الدّورة السّﻤاوﻳّة ماوو ﻳوMao ،
ّ
 ،"youوال ﻳﻌﺮفﻪ رﺑّﻤا سوى ﻋدد ﻗﻠيﻞ لﻠﻐاﻳة من الناس فقط .في ﺑﻌض الﻤؤلـّﻔات،
ﺗﻔسيﺮا ﺑﻬذا ال ّ
ﺼدد ،ال ﻳقولون
ﺗـُذك َُﺮ هذﻩ الﻌبارة من حين آلﺧﺮ ،ولﻜن ال أحد ﻳُﻌﻄي
ً
النظﺮي ،ﻷنﻪ من
لﻜﻢ ﺷيئًا ﻋنﻪ .هﻢ ﻳﻜﺘﻔون ﺑﺘناولﻪ ﺑﻄﺮﻳقة ضباﺑيّ ٍة وﻋﻠى الﻤسﺘوى
ّ
أسﺮار اﻷسﺮار .ها نﺤ ُن نﻜشِﻔﻪُ لﻜﻢ كامالً هنا :ﻳُﻤﻜن أن ﻳنﻄﻠقَ من ﻗناة ﺑاﻳﻬوي
(وﻳُﻤﻜن أن ﻳنﻄﻠقَ أﻳ ً
ﻀا من ﻗناة "هوي ﻳين )"Huiyin ،ث ّﻢ ﻳﺘ ّﻢ إﺧﺮاجﻪ وﻳﺘقدّم
البشﺮي ،ﻳنزل من
ﻳﻔﺼ ُﻞ ﺑين جﻬة اليين وجﻬة اليانق من الجسﻢ
ُمﺤاذﻳًا لﻠﺨط الذي ِ
ّ
ﻳﻤﺮ ﻋبﺮ أصاﺑع اليد واحدًا واحدًا ،ث ّﻢ ﻳسﺮي طوال
ﻋﻠى جانب أذن ث ّﻢ من الﻜﺘفّ ،
وﻳﻤﺮ ﺗﺤت ﻗدم ليﺼﻌد في داﺧﻞ السّاق ،ث ّﻢ ﻳُﻌاودُ النزول من جدﻳ ٍد ﻋبﺮ
جانب الجسﻢ
ّ
ﻳﻤﺮ ﺗﺤت القدم اﻷﺧﺮى ،ﻳﻠﺘﺤ ُ
ﻳﻤﺮ ﻋبﺮ
ق ﺑجانب الجسدّ ،
داﺧﻞ السّاق اﻷﺧﺮىّ ،
الﺮأس ُمـﺘﻤّا الدّورة كامﻠة ً ؛ هذﻩ
أصاﺑع اليد واحدًا واحدًا
وأﺧيﺮا ﻳﺮج ُع إلى أﻋﻠى ّ
ً
هي "الدّورة السّﻤاوﻳة ماوو ﻳو" .آﺧﺮون ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﺨ ّ
ﺼﺼوا كﺘاﺑًا ِلﺘناولﻬا ،وﻗد
ت ﻗﻠيﻠ ٍة فقط  .من رأﻳي ّ
و ّ
أن هذا ال ﻳسﺘﺤ ّ
ضﺤﺘـُﻬا في كﻠﻤا ٍ
سﺮ السّﻤاء،
ق أن ﻳُﻌﺘبَ َﺮ ّ
ومع ذلك ﻳﺮى اآلﺧﺮون أنﻪ ثﻤين جدّا والﻳﻜشِﻔونﻪ أﺑدًا ،ال ﻳﺘﺤّدثون ﻋن "الدّورة
حقيقي ل ُﻤﺮﻳدﻳﻬﻢ .ورغﻢ أنني ذكﺮﺗـُﻬا ،ال
السّﻤاوﻳة ماوو ﻳو" إالّ في صورة ﺗﻠقين
ّ
َ
ﻳﻜون
ﻳجبُ أن ﺗـُﻤارسوا ﺗﺤت ﺗسييﺮ و ُمﺮاﻗبة الﺘﻔﻜيﺮ ،ﺑﻬذا ما سﺘـُﻤارسونﻪ لن
طﺮﻳقة مدرسﺘنا الﻔالون دافاّ .
إن ﺗﻌ ّﻬدًا ومﻤارسة حقيقـيّيْن نﺤو الﻤسﺘوى الﻌالي
فﻜﺮي ؛ ك ّﻞ ﺷيءٍ ﻗد وُ ضـ ِ َع فيﻜﻢ وهو جاهز
أي نشاطٍ
ّ
ﻳﺘ ّﻢ في الالّ -فﻌﻞ ،دون ّ
وﺗشﺮ ُ
ع
لالﺷﺘﻐال .هذﻩ اﻷﺷياء ﺗﺘﻜوّ ُن آليّا ،إنﻬا أنظﻤة داﺧﻠيّة ﺗـُسي ُّﺮكﻢ ،وﺗـُﺤوّ لﻜﻢ،
َ
ُ
الوﻗت .في أحد اﻷﻳّام ،أثناء مﻤارسﺘﻜﻢ،
ﺑ ُﻤﻔﺮدها في االﺷﺘﻐال ﻋندما ﻳﺤي ُن
الﺘﺤﺮك في
الﺮأس من هذا الجانب فإنﻬا ﺑﺼدد
سﺘشﻌﺮون ﺑﺮأسﻜﻢ
ّ
ﺗﺤﺮك ّ
ﻳﺘﺤﺮك .إن ّ
ّ
الﺘﺤﺮك في ذلك
الﺮأس من الجانب اآلﺧﺮ ،فإنﻬا ﺑﺼدد
ّ
ﺗﺤﺮك ّ
ذلك االﺗـّجاﻩ ؛ وإن ّ
االﺗـّجاﻩ اآلﺧﺮ .سﺘدور هذﻩ اآلليّات في االﺗـّجاهين اإلثنين.
ﻋندما ﺗـُﻄـَﻬ ُّﺮ ك ّﻞ من الدّورة السّﻤاوﻳة الﻜبﺮى والدّورة السّﻤاوﻳة ال ّ
ﺼﻐﺮى ،ﻳُﻤﻜن
الﺮأس أثناء الﻤﻤارسة في وضﻌيّة الجُﻠوس ،ﺗﻠك ظاهﺮة ﺗد ّل ﻋﻠى ُمﺮور
أن
ﻳنﺤني ّ
َ
ُ
نﺤن
واﻷمﺮ سواء ﺑالنسبة لدورة الﻔالون السّﻤاوﻳة الﺘي نـُﻤارسﻬا،
الﻄاﻗة ﻋبﺮﻩُ.
ُ
نـُﻤارسُﻬا ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ؛ ﺑالﻔﻌﻞ ،في اﻷوﻗات الﺘي ال ﺗـُﻤارسون فيﻬا ﺗنﻄﻠق الدّورة

ﺗدور دوْ ًما ،مﻤارسﺘﻜﻢ ﺗـُقوّ ي هذا النظام ال غيﺮ .نﺤ ُن
من ﺗﻠقاء نﻔسﻬا .ﻋادة هي
ُ
نقول ّ
أن ال ّ
الﻌادي،
شﺮع ﻳشﺤذ اإلنسان "فا ليان ران" ،أليس كذلك ؟ في الوﻗت
ّ
ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُالحظوا ّ
ﺗﺘﺤﺮ ُك دائ ًﻤا حﺘـّى وإن لﻢ ﺗﻜونوا ﺑﺼدد
أن دورﺗﻜﻢ السّﻤاوﻳة
ّ
الﻤﻤارسة ؛ ﺗﻠك الﻄبقة من الﺘشي دجي (آليّات الﺘشي) الﻤوضوﻋة ﺧارج الجسد،
هي طبقة من القنوات الﻜبيﺮة الﺨارجيّة الﺘي ﺗجﻌﻞ جسدكﻢ في حالة مﻤارس ٍة ؛ ك ّﻞ
ذلك ﻳﺘ ّﻢ ﺑﺼﻔة آليّة .وﻳُﻤﻜن أﻳ ً
ﺗدور في االﺗـّجاﻩ ال ُﻤﻌاكس ،وفي كال
ﻀا أن
َ
االﺗـّجاهيْنُ ،مﻄﻬّﺮة ً ﻗنواﺗِكَ في ك ّﻞ لﺤظةٍ.
إذن ،ما هي الﻐاﻳة من ﺗﻄﻬيﺮ الدّورات السّﻤاوﻳّة ؟ إ ّن ﺗﻄﻬيﺮ الدّورات السّﻤاوﻳة ال
ﻳُﻤﺜــّـ ُﻞ في حدّ ذاﺗﻪ هدف الﻤﻤارسة .حﺘـّى وإن ﺗ ّﻢ ﺗﻄﻬيﺮ دورﺗﻜﻢ السّﻤاوﻳة ،أنا أﻗو ُل
ّ
أي ﻗيﻤةٍ .ﻳُواص ُﻞ الﻤﺮ ُء ال ّ
جﺮ القنوات كﻠـّﻬا انﻄالﻗـًا
شيولين ،ﺑﻐاﻳة ّ
أن ذلك ليس لﻪ ّ
من ﻗنا ٍة واحد ٍة ﺑواسﻄة الدّورة السّﻤاوﻳة وذلك من أجﻞ ﺗﻄﻬيﺮ ﻗنوات الجسد كﻠـّيًا.
لقد ﺑدأنا فﻌﻞ ذلك .مع الﻤﻤارسة ال ُﻤﺘواصﻠة ،سيﻜﺘشفُ البﻌضُ أثناء دوران الدّورة
السّﻤاوﻳة الﻜبﺮىّ ،
كﺜيﺮا ﺑﻔﻌﻞ الﻤﻤارسة ،ﻗدر سُﻤك إصبـع،
أن القنوات ﻗد اﺗـّسﻌت
ً
أن الﻄاﻗة ﻗد أصبﺤت ﻗوﻳّة جدّاّ ،
كﺜيﺮا .وﺑﻤا ّ
ّ
فإن سيﻞ
وأن داﺧﻠﻬا أصبح ُمـﺘـّسﻌًا
ً
ﻀا جدّا و ُمشﻌّا ﺑﻌد ﺗﻜوّ نﻪ .هذا أﻳ ً
الﻄاﻗة ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﺼبح ﻋﺮﻳ ً
ﻀا ال ﻳﻜﻔي ؛ إذن إلى
نﺘﺮك ك ّﻞ ﻗنوات الجسﻢ ﺗﺘـّس ُع
أي حدّ ﻳجبُ أن نـُواصﻞ الﻤﻤارسة ؟ ﻳجبُ أن ُ
ّ
ﺑاسﺘﻤﺮار ،سﺘـُﺼبـح الﻄاﻗة أﻗوى أكﺜﺮ فﺄكﺜﺮ و ُمشﻌّة ً أكﺜﺮ فﺄكﺜﺮ .وفي النﻬاﻳة
ُ
ﺗﺘبﻠور في جﻠﻤو ٍد واحدٍ ،إلى
سنﺘﺮك هذﻩ القنوات البالغ ﻋددها فوق الﻌشﺮة آالف
ُ
حدّ ﺑﻠوغ حال ٍة دون ﻗنوا ٍ
ت وال نقاط ،وك ّﻞ الجسﻢ ﻳُؤلـّفُ ﻗالبًا واحدًا ،هذﻩ هي الﻐاﻳة
البشﺮي إلى مادّة
القﺼوى من ﺗﻄﻬيﺮ القنوات .ذلك ﻳﻬدفُ إلى ﺗﺤوﻳﻞ ك ّﻞ الجسﻢ
ّ
طاﻗيّة ُ
ﻋﻠيا.
ﻋند ﺑﻠوغ هذﻩ الﻤﺮحﻠة من الﻤﻤارسة ،ﻳﻜون جسﻢ الﻤﻤارس ﻗد أُﺑ ِد َل ﺑاﻷساس ﺑﻤادّة
طاﻗيّة ُ
ﻋﻠيا ؛ ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى ،فقد وصﻞ الﻤﻤارس حينﻬا إلى أﻋﻠى مسﺘوى في
ﺷيولين ﺷي دجيان فا ،الجسﻢ الﺤسّي لإلنسان ﻗد ﺑﻠغ ﻗﻤّة الشيولين .هذﻩ الﻤﺮحﻠة
ﻋندما ﻳﺘ ّﻢ ﺑﻠوغﻬا ،ﺗﻜو ُن ُمﺼا َحبة ً ﺑنوع من الﺤاالت ﻋند الﻤﻤارس ،ماهي هذﻩ
الﺤالة ؟ ّ
غني جدّا ووافﺮ جدّا .ﻋندما ﻳﺘﻌﻬّد الﻤﺮء
إن القونق الذي ظﻬﺮ لدﻳﻪ
ّ
ﻋادي ،أي أثناء مسار ﺷيولين ﺷي دجيان فا ،ك ّﻞ الﺘاﻳي
وﻳُﻤارس ﺑجسﻢ إنسان
ّ
ّ
ولﻜن ُمﻌظﻤﻬا ﻳظ ّﻞ ُمقﻔالً طيﻠة
ﺗظﻬﺮ ﺑدون اسﺘﺜناءٍ ،
ﻗونقننق الﺘي لدى اإلنسان
ُ
ال ّ
شيولين وسط الناس الﻌادﻳّين .إضافة ً إلى ذلك ،ﻋﻤود القونق لدﻳﻪ ﻗد ﺑﻠغ ارﺗﻔا ً
ﻋا
الﺑﺄس ﺑﻪ ،وك ّﻞ أﺷﻜال القونق ﺗ ّﻢ ﺗقوﻳﺘﻬا وﺗدﻋيﻤﻬا ﺑواسﻄة ﻗونق جبّار .ومع ذلك
ليس لﻬا فاﻋﻠيّة سوى في ﻋالﻤنا هذا ،وهي ال ﺗسﺘﻄيـ ُع أن ﺗـُﻤارس نﻔوذا ً في
الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ،ﻷنﻬا ليست سوى ﻗدرات ﻗونق ُمﻜﺘسبة من ﺷيولين ﺑﻤﻌيّة الجسد
ﻋادي .ولﻜنﻬا اآلن وافﺮة وغنيّة ؛ هي ﺗوجد في ك ّﻞ الﻌوالﻢ،
الﺤسّي إلنسان
ّ
ت كبيﺮة ً .ما ﻳﺤﻤﻠﻪُ
و ُمﺨﺘﻠف اﻷﺷﻜال الﺘي ﻳﺘـّﺨذها الجسﻢ في ك ّﻞ ﻋالﻢ ﺗشﻬدُ ﺗﻐيّﺮا ٍ
الجسﻢ ،وما ﺗﺤﻤﻠﻪُ اﻷجسام في ك ّﻞ ﻋالﻢ ،هو اآلن ﻋﻠى درجة ﻋظيﻤة من الﺜﺮاء

والﺘـنوّ ع ﺑﻞ مشﻬدﻩ مُﺮوّ ع .البﻌض ﺗﻜون أجسامﻬﻢ ُمﻐﻄـّاة ً ﺑﻌيون ،ك ّﻞ مسا ّم الجسﻢ
ﻋيو ٌن ،هناك ﻋيو ٌن حﺘـّى في دائﺮة حقﻞ فﻀائﻬﻢ .ﺑﻤا أنﻬا طﺮﻳقة من طﺮق مدرسة
ﺑوذا ،البﻌض لدﻳﻬﻢ صور ﺑوذا أو ﺑودهيساﺗﻔا ﺗـُﻐﻄـّي كامﻞ الجسﻢ .أﺷﻜال ُمﺨﺘﻠف
أنواع القونق هي ﻋﻠى درجة ﻗﺼوى من الﺜﺮاء والﻐزارة ،وﺑاإلضافة إلى ذلك،
ﻳظﻬﺮ ﻋدد كبيﺮ جدّا من الﻜائنات الﺤيّة.
ُ
ّ
"الزهﺮات الﺜالث ال ُﻤجﺘﻤﻌة ﻋند ﻗﻤّة
في هذﻩ الﻤﺮحﻠة ،ﺗظﻬﺮ حالة أﺧﺮى ﺗـُدﻋى
الﺮأس" .هي حالة ُمﻠﻔﺘة لالنﺘباﻩ حقـّا ،حالة ﺑيّـنة جدّا ،حﺘـّى أنﻬا مﺮئيّة ﺑالنسبة
ّ
ّ
الﺮأس ،واحدة منﻬا
مسﺘوى
لـﺘيانﻤو مﻔﺘوحة ﻋﻠى
مﺘدن .هناك ثالث زهﺮات ﻋﻠى ّ
ً
هي زهﺮة لوﺗس ولﻜنﻬا ليست نﻔس الﺘي في ﻋالﻤنا الﻤادّي ،االثنﺘان اﻷﺧﺮﻳان هﻤا
وهن رائﻌاتّ .
ّ
أﻳ ً
الزهﺮات الﺜالث ﺗدُرْ ن فوق الﺮأس
ﻀا زهﺮﺗان من ﻋوالﻢ أﺧﺮى،
ّ
ّ
وهن ﺗدُرْ ن أﻳ ً
أنﻔسﻬن.
ﻀا ﻋﻠى
في اﺗـّجاﻩ ﻋقارب السّاﻋة ث ّﻢ في االﺗـّجاﻩ ال ُﻤﻌاكس،
ك ّﻞ زهﺮ ٍة لﻬا ﻋﻤودٌ ضﺨ ٌﻢ ﺑنﻔس ﻗﻄﺮ ّ
الزهﺮة .هذﻩ اﻷﻋﻤدة الﺜالثة الﻜبيﺮة ﺗﺮﺗﻔ ُع إلى
حدّ السّﻤاء ،ولﻜنﻬا ليست أﻋﻤدة ﻗونق ،إنﻬا ال ﺗـُوجد سوى ﻋﻠى ﺗﻠك ال ّ
ﺼورة ،ذلك
حقـّا ﺑدﻳـع ورائع ،وأنﺘﻢ أﻳ ً
ﻀا سﺘندهشون ﻋندما سﺘﺮوْ ن ذلك ﺑﺄنﻔسﻜﻢ .ﻋند
الوصول إلى هذﻩ الﻤﺮحﻠة من ال ّ
شيولين ،ﻳﻜون الجسﻢ أﺑيض الﻠـّون ونقيّا والبشﺮة
ونﻀ َﺮة ً  .هنا ﻗد وصﻞ الﻤﻤارس إلى أﻋﻠى حالة في ﺷيولين ﺷي دجيان فا.
رﻗيقة ً
ِ
ولﻜن أﻳ ً
شﺨص أن ﻳُﺘاﺑـع ال ّ
ﻀا هذا ال ﻳُﻤﺜﻞ الوصول إلى القﻤّة ،ﻳظ ّﻞ ﻋﻠى ال ّ
شيولين،
أن ﻳﺘقدّ َم.
مع الﺘـقدّم ُﺧﻄوة أﺧﺮى ،ﻳدﺧﻞ الﻤﻤارس إلى الدرجة االنﺘقاليّة ﺑين ﺷي دجيان فا
وﺗشو ﺷي دجيان فا ،وهي ﺗـُدﻋى حالة "دجينق ﺑاي ﺗي( "jing bai ti ،جسﻢ
ويُّ دﻋى أﻳ ً
ﻀا جسﻢ ﺑياض الﻜﺮﻳسﺘال .ﻋندما ﻳﺼ ُﻞ الجسﻢ ﻋبﺮ
البياض الشﻔـّاف) ُ
فإن ذلك ﻳﻌني ّ
الشيولين إلى الﺤالة الﻌُـﻠيا من ﺷي دجيان فاّ ،
أن الجسﻢ الﺤسّي
لإلنسان هو الذي ﺗﺤوّ ل إلى أﻋﻠى ﺷﻜﻞ لﻪ الغيﺮ .ﻋندما ﻳﺘ ّﻢ الدّﺧول حقـّا في هذﻩ
الﺤالة ،ﻳﻜون ك ّﻞ الجسﻢ ﻗد صار مُﻜوّ نـًا ﺑﺄكﻤﻠﻪ من مادّة طاﻗيّة ﻋاليةٍ .لﻤاذا نـُسﻤّيﻪ
جسﻢ البياض الشﻔـّاف ؟ ﻷنﻪ ﻗد ﺑﻠغ النقاء ال ُﻤﻄﻠق ،أﻋﻠى درج ٍة من النقاء .ﺑواسﻄة
الﺘيانﻤو ،نﺮى ّ
أن ك ّﻞ الجسﻢ ﺷﻔـّاف ،مﺜﻞ البﻠـّور ال ّ
ﺼافي ،كﻤا لوأنﻪ ال ﻳوجد ﺷي ٌء
؛ ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘجﻠـّى حالة كﻬذﻩْ ،
ولـنق ْﻞ ﺑﺼدق أنﻪ ﻗد صار اآلن جسﻢ ﺑوذاّ .
ﻷن الجسﻢ
ّ
الﺨاص .إذا ﺗ ّﻢ الوصول إلى ﺗﻠك
الﻤُﻜوّ ن من مادّة طاﻗيّة ﻋالية ُمﺨﺘﻠف ﻋن جسﻤنا
الﻤﺮحﻠة ،ك ّﻞ ﻗدرات القونق وك ّﻞ اﻷﺷياء الﺨارﻗة الﺘي ظﻬﺮت ﻋﻠى الجسﻢ ،ﻳجبُ
ﺗﺮ ُكﻬا كﻠـّيًا وﻳق ُع ﺗﻐييبﻬا في فﻀاءٍ ﻋﻤيق جدّا ،ﻷنﻬا اآلن ﺑال فائدة .منذ ذلك الﺤين
وصاﻋدًا ال ﻳُﻤﻜن اسﺘﻌﻤالﻬا في ﺷيءٍ ُمﻄﻠقـًا .فقط ،في الﻤسﺘقبﻞ ،ﻳوم ﺗنجﺤون في
ﺘﺮوْ ا مسار
ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ وﺗﺤﺼﻠون ﻋﻠى الﻄﺮﻳق ،وﻋندما ﺗنظﺮون وراءكﻢ ِل َ
ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ،سﺘـُﺨﺮجونﻬا ِلﺘنظﺮوا .في ذلك الﺤين ،ال ﻳبقى سوى ﺷيئان
اﻷصﻠي ال ُﻤنبﺜق من ال ّ
شيولين
اثنان :ﻋﻤود القونق الذي ال ﻳزا ُل موجودًا ،والﻤولود
ّ

والذي كب َُﺮ .ومع ذلك ،هذان اإلثنان ﻳُوجدان في ﻋالﻢ ﻋﻤيق جدّا ،الناس
الﻤﺘوسّﻄون الذﻳن ﺗوجد ﻋيونﻬﻢ الﺜالﺜة ﻋﻠى مسﺘوى غيﺮ ُمﺮﺗﻔع ،ال ﻳﺮونﻬﻤا ،ال
ﻳُﻤﻜن أن َﻳ َﺮوْ ا سوى ّ
أن هذا ال ّ
شﺨص لﻪ جسﻢ ﺷﻔـّاف.
ﺑﻤا ّ
انﺘقالي ،فﻤع ُمﺘاﺑﻌة ال ّ
شيولين ،ندﺧ ُﻞ
أن "دجينق ﺑاي ﺗي" ليس سوى مسﺘوى
ّ
حقـّا في ﺷيولين ﺗشو ﺷي دجيان فا ،والذي ﻳُدﻋى أﻳ ً
ﻀا "ﺗﻌﻬّد ومﻤارسة جسﻢ
ﺑوذا" .ﻳﻜون الجسﻢ مُﻜوّ نـًا ﺑﺄكﻤﻠﻪ من القونق ،وحينﻬا ،سين سينغ اإلنسان ﻳﻜون
اسﺘقﺮ .ﻳبدأ ال ّ
شﺨص مﻤارسﺘﻪ من جدﻳدٍ ،وﻗدرات القونق ﺗظﻬﺮ من جدﻳ ٍد ؛
ﻗد
ّ
إن لﻬا نﻔوذا ً
ولﻜنﻬا لﻢ ﺗﻌُ ْد ﺗـُدﻋى ﻗدرات القونق ﺑﻞ القدرات اإللﻬيّة لشﺮع ﺑوذاّ .
ﻋﻠى ك ّﻞ الﻌوالﻢ وﺗﺘﻤﺘـ ّ ُع ﺑقوّ ٍة ال ﺗـ ُ َﺤدّ .في الﻤسﺘقبﻞ ،إن واصﻠﺘﻢ ﺑجدّ وثبات ﺗﻌﻬّدكﻢ
ومﻤارسﺘﻜﻢ ،فﻌندما ﻳﺘﻌﻠـّق اﻷمﺮ ﺑﺄﺷياء من مسﺘوﻳات أﻋﻠى ،فسﺘـُدركون ﺑﺄنﻔسﻜﻢ
وﺑﺄي صورة ﺗﺘﻌﻬّدونﻬا وﺗـُﻤارسونﻬا.
كيف
ّ

اإلﻋجاب ﺑالنـﻔس
سنﻄﺮق اآلن موضو ً
ﻋا ﻳﺘﻌﻠـّق ﺑﺤالة اإلﻋجاب ﺑالنﻔس .أﺷﺨاص ﻋدﻳدون ﻳقومون
ُ
ﺑالﻤﻤارسة منذ زمن طوﻳﻞ ؛ هناك أﻳ ً
أناس لﻢ ﻳقوموا أﺑدًا ﺑالﻤﻤارسة ،ولﻜنﻬﻢ
ﻀا
ٌ
الﺤقيقي لﻠﺤياة وف ّﻜﺮوا فيﻪ .حالﻤا
ﺑﺤﺜوا طول حياﺗﻬﻢ ﻋن الﺤقيقة وﻋن الﻤﻌنى
ّ
ﻳﺘﻌﻠـّﻤون طﺮﻳقﺘنا الﻔالون دافا ،ﺗـُﺼبـ ُح رؤﻳﺘﻬﻢ فجﺄة أوضح ﺑﺨﺼوص مسائﻞ كﺜيﺮة
اﺑﺘﻐوْ ا أن ﻳﻔﻬﻤوها أثناء حياﺗﻬﻢ ولﻜن دون الﺘو ّ
صـﻞ إلى ذلك .رﺑّﻤا ﻋندما ﺗﺘسامى
أفﻜارهﻢ ،ﻳﺘﻤﻠـ ّـﻜﻬﻢ اإلﻋجاب ﺑﺄنﻔسﻬﻢ .أنا أﻋﻠ ُﻢ ّ
أن مﻤارسًا حقيقيّا ﻳﻌي هذا ،وأنﻪ
ُﻄﺮ ُ
ﻳُقدّرﻩ ح ّ
ح الﻤشﻜﻞ الﺘالي ،فﺮحﺘﻪُ ﻳُﻤﻜن أن
ق ﻗدرﻩ .ولﻜن ،في أغﻠب اﻷحيان ﻳ َ
ب فيﻪ ،ومن ﺗبﻌا ِﺗﻪ أنﻪ ﻳُﻤﻜن أن ﻳقودَﻩُ إلى أن
ﺗـُولـّد إﻋجاﺑًا ﺑالنﻔس وهذا ُ
غيﺮ مﺮغو ٍ
ﻳﻜون هجينـًا في ﻋالﻗاﺗﻪ االجﺘﻤاﻋيّة مع الناس الﻌادﻳّين ،أو في إطار مجﺘﻤع الناس
الﻌادﻳّين ؛ في رأﻳي ّ
أن اﻷمﺮ ال ﻳسﺘقي ُﻢ هﻜذا.
أكبﺮ ﻗسطٍ من ﺷيولين طﺮﻳقﺘنا ﻳﺘ ّﻢ في ُمجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ،ال ﺗسﺘﻄيﻌون
ُ
االنﻔﺼال ﻋن ُمجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ،ﻳجبُ أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـُﻤارسوا ﺑذهن واع ٍ .ﻳجبُ
ﺗسﺘﻤﺮوا في الﺤﻔاظ ﻋﻠى ﻋالﻗ ٍة ﻋادﻳّ ٍة مع الناس ؛ طبﻌًا ،طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة
أن
ّ
والنﻔسيّة ُمﺮﺗﻔﻌة جدّا ،ﻗﻠوﺑﻜﻢ ُمسﺘقيﻤة ،أنﺘﻢ ﺗﺮفﻌون طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة و ُمسﺘواكﻢ،
ﺑﺄي أفﻌال سيّئة ،هﻜذا ،وليس غيﺮ هﻜذا ﻳﻜون
وﺗقومون ﺑﺄفﻌال حسنة وال ﺗقومون ّ
ّ
ﻳﺘﺼﺮفون كﻤا لو كانت أذهانﻬﻢ مُشوّ ﺷة ً وكانوا سئﻤين من
ولﻜن البﻌض
الﺘﺼﺮف.
ّ
ّ
اﻷرضي ّّة ،ﻳقولون كال ًما غيﺮ مﻔﻬوم ﺑالنسبة لآلﺧﺮﻳن .فيﺘساء ُل اآلﺧﺮون:
الﺤياة
ّ
"كيف ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻜون هذا ال ّ
شﺨص هﻜذا ﺑﻌد ﺗﻌﻠـّﻤﻪ الﻔالون دافا ؟ لﻜﺄنﻪ مﺨبول".

ﺗﺄثﺮا ﺑالﻐـًا ،ﻳبدو وكﺄنﻪ فقد
في الﺤقيقة ليس كذلك ،مافي اﻷمﺮ هو أنﻪ ُمﺘﺄثﺮ
ً
صواﺑﻪُ ﺑﻌض ال ّ
الﺘﺼﺮف هﻜذا ليس
وﻳﺘﺼﺮفُ ﺑﻄﺮﻳقة غيﺮ مﺄلوفة .ف ّﻜﺮوا،
شيء
ّ
ّ
الﺘﻄﺮف ،هذا أﻳ ً
صﺤيﺤًا أﻳ ً
ﻀا ﺗﻌﻠـّق .ﻳجبُ أن ﺗﺘﺮكوﻩُ
ﻀا ،أنﺘﻢ ﺗنزلقون في
ّ
وﺗﻌيشوا مﺜﻞ الجﻤيـع حياة ﻋادﻳّة وسط الناس الﻌادﻳّين ،ﻳجبُ أن ﺗﺘﻌﻬّدوا
سيظن ّ
ّ
أن ﺑﻌقﻠﻜﻢ مسّا ،لن
وﺗـُﻤارسوا ﺑﻄﺮﻳق ٍة ﻋادﻳّةٍ .وسط الناس الﻌادﻳّين ،الجﻤيـع
ﻳُﻌامﻠوكﻢ ﻋﻠى ﻗدم الﻤساواة مع اآلﺧﺮﻳن وسيبﺘﻌدون ﻋنﻜﻢ ،الأحد سوف ﻳﻤنﺤﻜﻢ
الﺮفع من طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة ،ال أحد ﻳﻌﺘبﺮكﻢ ﻋادﻳّين ،أنا أﻗول ليس هذا ما
فﺮصة ّ
َ
ﻳﻜون .ولذا ،الﻜ ّﻞ ﻳجبُ أن ﻳنﺘبﻬوا جيّدًا لﻬذا الﻤشﻜﻞ ،من الواجب ﻗﻄﻌًا
ﻳجبُ أن
حسن الﺘﺤ ّﻜﻢ في النﻔس.
طﺮﻳقﺘنا ليست مﺜﻞ الﻄﺮق الﻌادﻳّة الﺘي ﺗﻀ ّﻢ حﺮكا ٍ
ت ُمﺘﺄرجﺤة مع ذهن ﺷارد،
جﻠي .هناك ناس
أو ُمﺨدّر أو مُشوّ ش .طﺮﻳقﺘنا ﺗسﺘدﻋي أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـُﻤارسوا ﺑذهن ّ
ﻳقولون أحيانـًا كﺜيﺮة" :أﻳّﻬا الﻤﻌﻠـّﻢ ،حالﻤا أغﻤضُ
ﻋيني ،ال أسﺘﻄيـ ُع أن أمﺘن َع ﻋن
ّ
الﺘﺄرجح ".الﺷيء ﻳُﺮغﻤﻜﻢ ﻋﻠى ذلك ،لقد اﺗـّﺨذﺗﻢ ﻋادة إطالق روحﻜﻢ الﻔاﻋﻠة ،أنﺘﻢ
ﺗـُﻄﻠقون روحﻜﻢ الﻔاﻋﻠة حالﻤا ﺗـُﻐﻤﻀون أﻋيُنﻜﻢ ،فﺘﻐيبُ ﺗﻤا ًما ،لقد درجﺘـُﻢ ﻋﻠى هذﻩ
الﻌادة .لﻤاذا ال ﺗﺘﺄرجﺤون ﻋندما ﺗﻜونون جالسين هنا ؟ اﺑقوْ ا مﻔﺘوحي الﻌينين ،ث ّﻢ
أغﻤﻀوهﻤا ﺑﺮفق وﺗـُؤدة ،هﻞ ﺗﺘﺄرجﺤون اآلن ؟ هذا مسﺘﺤيﻞ ﻋﻠى اإلطالق .لقد
ظننﺘﻢ ّ
أن مﻤارسة الﺘشيﻜونق ﻳنبﻐي أن ﺗﻜون هﻜذا ،ﺗـُوجدُ لدﻳﻜﻢ فﻜﺮة ُمس َبقة،
ﺗـُسﻠﻤون أنﻔسﻜﻢ لﻠذهاب حالﻤا ﺗـُﻐﻤﻀون أﻋيُنﻜﻢ ،ال ﺗﻌﻠﻤون حﺘـّى أﻳن ﺗذهبون.
أن روحﻜﻢ الﻔاﻋﻠة ﻳجبُ أن ﺗبقى واﻋية وﻋيا ً كامالًّ ،
نﺤ ُن نقول ّ
ﻷن هذﻩ الﻄﺮﻳقة
جﻠي .لدﻳنا أﻳ ً
ﺗﻬدِفُ إلى ال ّ
ﻀا
شيولين ﻋﻠى ذواﺗﻜﻢ ،ﻳجبُ أن ﺗـُﺤقـّقوا ُرﻗيّـﻜﻢ ﺑذهن
ّ
ﺗﻤﺮﻳن الﺘﺄ ّمـﻞ ،كيف نقوم ﺑﻪ ؟ نﺤ ُن نﻄﻠبُ منﻜﻢ أن ﺗﻜونوا دائ ًﻤا واﻋين ﺑﺄنﻜﻢ ﺑﺼدد
الﻤﻤارسة هنا وذلك مﻬﻤا ﻳ ُﻜ ْن غوْ صُﻜﻢ في الﺘﺮكيز ﻋﻤيقـًا ،ﻳُﻤْ ـنـ َ ُع منﻌًا ُمﻄﻠقـًا
ﻗﺼيﺮا ﻋﻠى
الدّﺧول في حالة الالّوﻋي .ماذا ﻳﻌني هذا فﻌﻠيّا ؟ ال ﺗﻠبﺜون وﻗﺘـًا
ً
جﻠوسﻜﻢ في مﻜانﻜﻢ حﺘـّى ﻳﺘﻤﻠـ ّـﻜﻜﻢ إحساس رائع ومﻤﺘع لﻠﻐاﻳة ،كﻤا لو كـنﺘﻢ
ُﺤس ّ
أن ك ّﻞ
ﺗجﻠسون في ﻗشﺮ ﺑيﻀةٍ ،ﻳﻌﻠﻢ الﻤﺮ ُء أنﻪ ﺑﺼدد الﻤﻤارسة ،ولﻜنﻪ ﻳ ّ
الﺘﺤﺮك .هذا ك ّﻞ ما ﻳجبُ أن ﻳﺘجﻠـّى في طﺮﻳقﺘنا ﺑالﻀﺮورة.
جسﻤﻪ غيﺮ ﻗادر ﻋﻠى
ّ
هناك أﻳ ً
ﻀا حالة أﺧﺮى ،مع ﺗﻤدﻳد فﺘﺮة الجﻠوس ،ﻳﻔقد الﻤﺮ ُء اإلحساس ﺑوجود
ُﺤس أﻳ ً
ﻀا ﺑﻐياب جسدﻩ ،ذراﻋيﻪ ،ﻳدﻳﻪ ،الﻳبقى سوى
ساﻗيْﻪ ،الﻳدري أﻳن ذهبﺘا ،وﻳ ّ
ُﺤس ﺑوجود رأسﻪ أﻳ ً
ﻀا ،ال ﺗبقى سوى
الﺮأس .مع ُمﺘاﺑﻌة الﻤﻤارسة أكﺜﺮ ،ال ﻳﻌود ﻳ ّ
ّ
فﻜﺮة ،ﺑارﻗة ضﻌيﻔة واﻋية أنﻪ هنا ﺑﺼدد الﻤﻤارسة .ﺗﻜﻔينا هذﻩ الﺤالة .لﻤاذا ؟
ﻋندما ﻳقوم اإلنسان ﺑالﻤﻤارسة في ﺗﻠك الﺤالة ،ﻳﻜون جسدﻩ في أوج حالة الﺘﺤوّ ل،
ﺗﻠك هي الﺤالة ال ُﻤـﺜﻠى ،لذلك نﻄﻠبُ منﻜﻢ أن ﺗدﺧﻠوا في ﺗﻠك الﺤالة من الﺘﺄ ّمـﻞ .ولﻜن
أﻳ ً
ﻀا ،ﻋﻠيﻜﻢ أالّ ﺗسقﻄوا في إغﻔاء ٍة أو في حالة الوﻋيّ ،رﺑﻤا في هذﻩ الﺤالة،
سيﺘﺤ ّ
ﺼـﻞ كائن آﺧﺮ ﻋﻠى أﺷياءكﻢ الﺤسنة نﺘيجة الﻤﻤارسة.

ﻳجبُ حﺘ ًﻤا ﻋﻠى ك ّﻞ مﻤارسينا أن ﻳﺤﺮصوا ﻋﻠى ﻋدم الظﻬور ﺑﺼور ٍة غيﺮ ﻋادﻳّ ٍة
دورا جيّدًا وسط الناس الﻌادﻳّين ،سيﺘساء ُل
وسط الناس الﻌادﻳّين .إذا كنﺘﻢ ال ﺗﻠﻌبون ً
ﻳجﺮ إلﺤاق
اآلﺧﺮون كيف ﻳﺤدث أن ﻳُﺼبح الناس هﻜذا ﺑﻌد ﺗﻌﻠـّﻢ الﻔالون دافا ؟ هذا ّ
ال ّ
ﻀﺮر ﺑسُﻤﻌة الﻔالون دافا ،ﻳجبُ ﻗﻄﻌًا االنﺘباﻩ إلى هذا اﻷمﺮ .في نواحي أﺧﺮى من
ال ّ
ص ﻋﻠى ﻋدم ﺗﻜوﻳن حالة
ﻳﺤﺮ َ
شيولين كﻤا في ك ّﻞ مسارﻩ ،ﻋﻠى الﻤﻤارس أن ِ
اإلﻋجاب ﺑالنﻔس ،هذﻩ الﺤالة ﻳسﺘﻐﻠـّﻬا ال ّ
شيﻄان ﺑسﻬول ٍة ﺷدﻳد ٍة.

االنـقﻄاع ﻋن الﻜالم ،ﺗﺤ ّﻜـﻢ الﻔﺮد في أﻗوالﻪ – ﺗﻌ ّﻬد الﻜالم "ﺷيو
كو"Xiu kou ،
ّ
ﺗنص ﻋﻠى االنقﻄاع ﻋن الﻜالم .هذا "الشيو كو" (ﺗﻌﻬّد
كانت الدّﻳانات في الﻤاضي
ّ
ﻳﺨص ﺑاﻷساس الﻤﻤارسين ال ُﻤﺤﺘﺮفين-
الﻜالم) الذي كانت ﺗدﻋو إليﻪ الدّﻳانات
الﺮهبان والﻄاوﻳّين ،كان ﻳجب لزوم ال ّ
ﺼﻤت وﻋدم الﻜالم .ﺑﻤا أنﻬﻢ كانوا مﻤارسين
ّ
في الﻤﻌبدّ ،
الﺮئيسي كان إلﻐاء روح الﺘﻌﻠـّق إلى أﻗﺼى حدّ مﻤﻜن ؛ كان
فإن هدفﻬﻢ
ّ
ﺗﻤﺮ ﺑذهن الﻔﺮد ،ﻳُﻤﻜن أن ﻳُس ّجـ َﻞ كارما .ﺗـُقسّﻢ اﻷدﻳان
جﺮد الﻔﻜﺮة الﺘي ّ
ﻳُﻌﺘبَ ُﺮ أنﻪ ﺑ ُﻤ ّ
أي منﻬا حسب
الﻜارما إلى طيّبة وسيّئة ،وإن ﺗ ُﻜ ْن طيّبة أم سيّئة ،ال ﻳجبُ ﺗسجيﻞ ّ
فﻜﺮة الﻔﺮاغ في مدرسة ﺑوذا وفﻜﺮة الﻌدم في مدرسة الدّاوو ،لذلك ﺗنﺤو االثنﺘان
ﺑﺄي ﺷيءٍ ؛ ﻷننا ال نﺮى في ُ
ﻋﻤق اﻷﺷياء رواﺑط ال ّ
سبب والنﺘيجة
نﺤو ﻋدم القيام ّ
الﺮواﺑط السّببية
الﺘي ﺑينﻬا ،ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى هﻞ هي أﺷياء طيّبة أم سيّئة وماهي ّ
مسﺘوى ُمﺮﺗﻔﻌًا كﻬذا ،وال ﻳسﺘﻄيﻌون رؤﻳة
ﺑينﻬا .الﻤﻤارسون الﻌادﻳّون ال ﻳبﻠﻐون
ً
هذﻩ اﻷمور ،مﻤّا ﻳنﺘج ﻋنﻪ أننا نﺨشى ما ﻳﻠي ،وهو ّ
أمﺮا ﻳبدو طيّبًا في الظاهﺮ،
أن ً
سيء ﻋند القيام ﺑﻪ .ﻷجﻞ ذلك ،ﻳﺘﺤدّثون ﻋن الالّ -فﻌﻞ ﻗدر
ﻳُﻤﻜن أن ﻳﺘبيّن أنﻪ ّ
يُّ مﻜن أن نﺘالفى ﺗسجيﻞ كارما جدﻳدة .ﻷننا ﻋندما
اإلمﻜان ،ال نﻔﻌ ُﻞ ﺷيئًا ،وهﻜذا ُ
قاسي ِم َﺤنـًا .مﺜالً ﺑالنسبة لﻤﻤارسينا ،الﻤﺮحﻠة
نـُسجّﻞ كارماَ ،و َج َ
ب أن نﻤﺤوها ،ونـ ُ
َ
الﺘي سوف ﻳﺘﻠقـّون فيﻬا إطالق القونق ُمﺤدّدة ُم ْ
دﺧﻠوا ﺷيئًا إضافيّا
سبَقـًا ؛ فإن ﺗـ ُ ِ
مﺼاﻋب ِلجُﻤﻠة ال ّ
شيولين ،من أجﻞ ذلك ﻳﺘﺤدّثون
وسط الﻄﺮﻳق ،ﻳُﻤﻜن أن ﻳُسب َّب هذا
َ
ﻋن الالّ -فﻌﻞ.
ّ
إن ﺷيو كو من وجﻬة نظﺮ مدرسة ﺑوذا هو ما ﻳﻠي ،ﻋندما ﻳﺼوغ ُ اإلنسان ﻋبارا ٍ
ت
ﺗﺤت إمﺮة فﻜﺮﻩ ووﻋيﻪ ،إذن ّ
فإن فالﻔﻜﺮ والوﻋي ﻳقومان ﺑﻔﻌﻞ .ﻋندما ﻳُﻜوّ َن
اإلنسان فﻜﺮة ً ،أو ﻳقو ُل ﺷيئًا ،أو ﻳﻔﻌ ُﻞ ﺷيئًا ،أو ﻳﺄ ُم َﺮ حوا ّ
سﻪُ وأﻋﻀاءﻩُ ،فﺮبّ ّّما
ّ
أن ذلك في حدّ ذاﺗﻪ نو ٌ
ع من الﺘﻌﻠـّق لدى الناس الﻌادﻳّين .مﺜالً ،هناك ﺧالفات ﺑين
الناس" :أنت دمث ُاﻷﺧالق واآلﺧﺮ ال"" ،أنت ﺗـُﻤارس جيّدًا واآلﺧﺮ مﻤارسﺘﻪ
سيّئة" ،هذﻩ اﻷﺷياء نﻔسﻬا هي مﺼدر ﺧالفاتْ .
ولنذ ُكﺮْ أمﺜﻠة ﻋادﻳّة مﺜﻞ" :أنا أرﻳد
القيام ﺑﻬذا ال ّ
شيء أو ذاك" أو "ذلك اﻷمﺮ ﻳجبُ أن ﻳﺘ ّﻢ اآلن ﺑﻬذﻩ الﻜيﻔيّة أو ﺗﻠك" ؛

ﺗقﺼدَ .ﺑﻤا ّ
رﺑّﻤا أنك ﺑقيامك ﺑﻬذا ال ّ
أن
س من مﺼﻠﺤة أح ٍد دون أن
شيء ﻗد ﺗ َﻤ ّ
ِ
الﺨالفات الﻤوجودة ﺑين الناس ُمﻌقدة جدّا ،رﺑّﻤا نـُس ّجـﻞ كارما ﺑدون وﻋي ٍٍّمنـّا.
من أجﻞ ذلك ،كان مﻄﻠوﺑًا لزوم ال ّ
ﺼﻤت ال ُﻤﻄﻠق .في الﻤاضي ،كانت الدّﻳانة دائ ًﻤا
ﺗـُولي اهﺘﻤا ًما فائقـًا لﻠـشيو كو ،هذا ما كانت ﺗـُﻌﻠـّﻤﻪ الدّﻳانة.
ُمﻌظﻢ مﻤارسي مدرسﺘنا الﻔالون دافا ﻳﺘﻌﻬّدون وﻳُﻤارسون وسط الناس الﻌادﻳّين
(ﺑاسﺘﺜناء الﺘالميذ الذﻳن ﻳﺘﻌﻬّدون وﻳُﻤارسون في مﻌبدٍ) ،إذن هﻢ ال ﻳسﺘﻄيﻌون أن
َ
ﺗﻜون لﻬﻢ
ﻋادي في مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ،وأن
ﻳﺘجنـّبوا حياة ً ﻋادﻳّة ً إلنسان
ّ
ﻋالﻗات اجﺘﻤاﻋيّة .الﻜ ّﻞ لﻪُ ﻋﻤﻠﻪُ وﻳجبُ أن ﻳقوم ﺑﻪ جيّدًا ؛ البﻌض ال ﻳﻌﻤ ُﻞ سوى
ﺑالﻜﻠﻤات ،إذن أال ﻳُوجد هناك ﺗناﻗض ؟ ليس هناك ﺗناﻗض .لﻤاذا ليس هناك ﺗناﻗض ؟
إن ﺷيو كو الذي نـُﻄالِبُ ﺑﻪ ﻳﺨﺘﻠفُ ﺗﻤا ًما ﻋن الذي لدﻳﻬﻢ ،ﺑﻤا ّ
ّ
الﻤذاهب ﺗﺨﺘﻠِفُ ،
أن
َ
نﺤن ﻋندما نﺘﻠﻔظ ﺑﺄﻗوالّ ،
ّ
ُ
شيولين ﺗﺨﺘﻠفُ هي أﻳ ً
فإن إلزامات ال ّ
فإن أﻗوالنا
ﻀا.
ﺗـُﻄاﺑ ُ
ق سين سينغ مﻤارس ٍ ،ليس هنالك ثﺮثﺮة وال أﻗوال غيﺮ الئقة .ﺑﻤا أننا
ﺮاﻗب أنﻔسنا وفق مقياس ال ّ
شﺮعِ ،لنـُقيّ َﻢ ما إذا ﻳُﻤﻜن أن نقو َل
مﻤارسون ،ﻳجبُ أن نـ ُ َ
ذاك الﻜالم أم ال .إذا كان ما سنقولﻪ ُمﻄاﺑقـًا لﻤقياس السين سينغ لدى الﻤﻤارس ﻋﻠى
شﺮع ،ليس هناك إذن مشﻜﻞٌ .ث ّﻢ إننا ﻳجب أن نﺘﺤدّث ﻋن ال ّ
ضوء ال ّ
شﺮع ونن ُ
ش َﺮ
شﺮع َ ،فال ﻳُﻤﻜن إذن أن نﺼ ُﻤتَ ّ .
ال ّ
إن ﺷيو كو الذي نﺘﺤدّث ﻋنﻪ ﻳﻬ ّﻢ ما ﻳﺘﻌﻠـّق
ﺑال ّ
الﺘجﺮد منﻬﻤا ،والﻠـّذان ال ﻋالﻗة لﻬﻤا
ﺼيت والﻤﺼالح الﻠـّذان ﺗجدون صﻌوﺑة في
ّ
االجﺘﻤاﻋي في حدّ ذاﺗﻪ الذي ﻳﻀﻄﻠ ُع ﺑﻪ الﻤﻤارس ؛ وﻳﻬ ّﻢ أﻳ ً
ﻀا الﺜﺮثﺮة
ﺑالﻌﻤﻞ
ّ
الﺘافﻬة ﺑين ﺗالميذ نﻔس الﻔامان ؛ أو الﺘﻌﻠـّق ﺑﺤبّ الظﻬور ؛ أو ﺗﺮوﻳـج أﻗاوﻳﻞ
وأحادﻳث مﺼدرها غيﺮ موثوق ﺑﻪ ؛ أو الﻠـّذة والﺤﻤاس في الﺤدﻳث ﻋن اﻷﺧبار
ﺘﻔﺮﻗة لﻠ ُﻤجﺘﻤع .أنا أﻋﺘقدُ ّ
سبَقَ ليس مﺮدّﻩُ سوى روح الﺘﻌﻠـّق الﺘي
ال ُﻤ ّ
أن ك ّﻞ ما َ
أﻋﺘبﺮ أنﻪ ﻋﻠينا االمﺘناع ﻋن الﻜالم في هذﻩ الﻤجاالت،
الﻌادي ّّﻳن .أنا
ﺗـُﻤيّز الناس
ُ
ّ
الﺮهبان ﻳُولونﻪُ أهﻤّية كبيﺮة جدّا ،كانوا
هذا ما نـُسﻤّيﻪ ﺷيو كو .في الﻤاضي ،كان ّ
ﺗﻤﺮ ﺑﺄذهانﻬﻢ .من أجﻞ ذلك كانوا ﻳدﻋون
جﺮد فﻜﺮ ٍة ّ
ﻳﻌﺘقدون أنﻬﻢ ﻳُس ّجـﻠون كارما ﺑ ُﻤ ّ
إلى "الجسﻢ ،الﻔﻢ ،الﻌقﻞ" .ﺗﻌﻬّد الجسﻢ الذي كانوا ﻳﺘﺤدّثون ﻋنﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ في ﻋدم
ارﺗﻜاب سيّئات .ﺑينﻤا ﺷيو كو ﻳﺘﻤﺜﻞ في االمﺘناع ﻋن الﻜالم .ﺗﻌﻬّد الﻌقﻞ ﻳﻌني أنﻪ
ﻳجبُ ﻋﻠينا أالّ نـُﻔ ّﻜ َﺮ حﺘـّى .في الﻤاضي ،كان ال ّ
شيولين في الﻤﻌبد صار ًما جدّا إزاء
ذلك .إلزا ُمـنا نﺤ ُن ﻳﺘـّـﻔ ُ
ق مع مقياس سين سينغ مﻤارس ٍ ،ليس ﻋﻠينا سوى أن
ب جيّدًا ما ﻳجبُ أن ﻳُقا َل وما ال ﻳجبُ أن ﻳُقا َل.
نـُﺮاﻗِ َ

الﻤﺤاضﺮة الﺘاسﻌة
الﺘـشيﻜونق والﺮﻳاضة
ظن الناس ّ
ﺑﺼﻔ ٍة ﻋا ّمةٍ ،ﻳﻐﻠِبُ ﻋﻠى ّ
أن الﺘشيﻜونق لﻪ ﻋالﻗة ُمباﺷﺮة مع الﺘﻤارﻳن
الﺮﻳاضيّة .طبﻌًا ،في مسﺘوً ى ُم ّ
ننظﺮ إليﻪ من منظار الﺤُﺼول ﻋﻠى صﺤّة
ﺘدن ،لو
ُ
ّ
جيّدةّ ،
ولﻜن الﻄﺮق الﺨا ّ
صة ﺑالﺘشيﻜونق
والﺮﻳاضة ُمﺘﻄاﺑقان.
فإن الﺘشيﻜونق
ّ
كﺜيﺮا ﻋن ﺗﻠك الﺘي لدى الﺘﻤارﻳن الﺮﻳاضيّة .ﻋندما
والوسائﻞ الﺘي ﻳسﺘﻌﻤﻠـُﻬا ﺗﺨﺘﻠفُ
ً
ﻳُﺮﻳد الناس الﺤﺼول ﻋﻠى صﺤّة جيّدة ﺑواسﻄة الﺮﻳاضة ،فإنﻬﻢ ﻳزﻳدون من
الﺘﻤارﻳن البدنيّة وﻳُﻜﺜﻔونﻬا ،ﺑينﻤا ﺷيولين الﺘشيﻜونق ،ﻋﻠى الﻌﻜس ﺗﻤا ًما ال ﻳﺘﻄـﻠـّبُ
ﺗﻤارﻳن ،وإن وُ جدت فﻬي ﺗﻜون دائ ًﻤا ﺑﺼﻔ ٍة ُمﺘﺄنـّية ،ﺑﻄيئة ومع حﺮكا ٍ
ت دائﺮﻳّةٍ،
ﻳُﻤﻜن حﺘـّى أن نبقى دون حﺮاكٍ وفي حالة جُﻤودٍ .إذن أﺷﻜال الﺘشيﻜونق وأﺷﻜال
البدني ُمﺨﺘﻠﻔة .في ُمسﺘوً ى ﻋال ،ال ﻳﺘوﻗّف الﺘشيﻜونق ﻋند حدّ ﺷﻔاء
الﺘـﻤﺮﻳن
ّ
اﻷمﺮاض وﺗقوﻳة الﺼﺤّة ،إنﻪ ﻳﺘﻀ ّﻤ ُن أﺷياء ذات ُمسﺘوى أرفع وداللة أﻋﻤقّ .
إن
الﺘشيﻜونق أﻋﻤق وأرحب من اﻷﺷياء البسيﻄة الﺘي هي في مسﺘوى الناس
الﻌادﻳّين ،إنـّﻪ أمﺮ ﺧارق ،وﺑاإلضافة إلى ذلك ،هو ﻳﺘجﻠـ ّ ّّى ﺑﺄﺷﻜال ُمﺨﺘﻠﻔ ٍة في
ت ُمﺨﺘﻠﻔة ،وهذا ﺷيء ﻳﺘجاوز مسﺘوى الناس الﻌادﻳّين إلى حدّ
ُمسﺘوﻳا ٍ
ﺑﻌيدٍ.
ﻳﺨص طبيﻌة الﺘﻤارﻳن نﻔسﻬا ،ﻳُوجد أﻳ ً
ّ
ﻀا ﺑينﻬﻤا اﺧﺘالف كبيﺮ.الﻤﻄﻠوب ﻋادة
فيﻤا
الﺮﻳاضيّين زﻳادة الﺘﻤارﻳن البدنيّة والﺘـﻜﺜيف منﻬا ،وﺧا ّ
لﻠﺮﻳاضيّين
صة ﺑالنسبة ّ
من ّ
في أﻳّامنا هذﻩ ،ﻋﻠيﻬﻢ دائ ًﻤا أن ﻳُﺤافظوا ﻋﻠى لياﻗة ﺑدنيّة ﻋالية ﻷجسامﻬﻢ ليسﺘجيبوا
لﻤسﺘوى الﻤنافسة الﺤدﻳﺜة ومقاﻳيسﻬا .من أجﻞ ذلك ،ﻋﻠيﻬﻢ أن ﻳُﻜﺜـ ّ ّّـﻔوا الﺤﺮكات
الﺨﻠوي وإﺑقاء الجسﻢ
وﻳولـّدوا دورة دموﻳّة سﺮﻳﻌة ،ﻷجﻞ ﺗقوﻳة مقدُرة اﻷﻳض
ّ
الﺨﻠوي ؟ ّ
ﻷن
سﺘﻤﺮة في أكﻤﻞ نشاطٍ  .لﻤاذا ﻋﻠيﻬﻢ ﺗقوﻳة مقدرة اﻷﻳض
ﺑﺼﻔ ٍة ُم
ّ
ّ
الﺮﻳاضيّين ﻳجبُ أن ﺗـُﺤافظ ﻋﻠى لياﻗة ﺑدنيّة ُمـﺜﻠى لﻠ ُﻤـنافسة .ﻳﺘﻜوّ ن الجسﻢ
أجسام ّ
ﺗﻤﺮ ﺑال ّ
ﻀﺮورة ﺑالﻤﺮاحﻞ الﺘالية:
البشﺮي من ﻋد ٍد ال ﻳُﺤﺼى من الﺨالﻳا ،وكﻠـّﻬا ّ
ّ
ـظﻬﺮ
ـ
وﺗ
كبيﺮة
ّة
ﻳ
حيو
لدﻳﻬا
االنقسام،
من
ها
ل
الﺨارجة
أي
الﻌﻬد،
حدﻳﺜة
الﺨالﻳا
ِﺘوّ
ُ ُ
ﻋدﻳّا .ﻋند وُ صولﻬا إلى الذروة ،ﺗ ُﻜفّ ﻋن ﺗﺼا ُ
سقـًا ﺗﺼا ُ
ﻋدها وال ﻳبقى لﻬا سوى
ن َ
ﺗﺘقﻬقﺮ إلى أﻗﺼى درجة ﺗـُـ ْبدَ ُل ﺑﺨالﻳا جدﻳدة .ﻳُﻤﻜن أن نﺄﺧذ كﻤﺜال
الﺘﺮاجع ،وﻋندما
ُ
الﺨﻠوي ،وذلك
إثني ﻋشﺮ ساﻋة ً من اليوم ،ﻋند السّادسة صباحًا ،ﻳبدأ االنقسام
ّ
ﻳﺘجﻠـّى دائ ًﻤا ﻋبﺮ ﺗﺼا ُ
ﻋ ٍد ُمﺘـّسق ،إلى حُدود الﺜامنة ،الﺘاسﻌة أو الﻌاﺷﺮة ﺗﻜون ﺗﻠك
ﺗسﺘﻤﺮ ،ال
دائ ًﻤا فﺘﺮة الﺘﺼاﻋد .مع ساﻋة ُمـنﺘﺼف النﻬار ،لﻢ ﺗﻌُد ﺗسﺘﻄيـ ُع أن
ّ
ُ
ﺗﻤﻠك نﺼف نشاطﻬا ،هذا
ﻳُﻤﻜنﻬا اآلن سوى االنﺤدار .في ذلك الﺤين ال ﺗزا ُل الﺨﻠيّة
لﺮﻳاضي
ﺑدني
النـّشاط ال ُﻤﺨﺘزل إلى النـّﺼف لﻢ ﻳﻌُد ﻳﻔي ﺑالﺤاجة من أجﻞ اسﺘﻌدا ٍد
ّ
ّ
ﺘﻬيءٍ لﻠﻤنافسة.
ُم ّ

ُﺤﺮك الدّورة الدموﻳّة ﺑسُﺮﻋة ،جاﻋالً
ما الﻌﻤﻞ ؟ ﻳجب ﻋﻠى
ﺗﻤﺮنﻪ لي ّ
الﺮﻳاضي ﺗﻜﺜيف ّ
ّ
الﺮﻳاضة في هذا االﺗـّجاﻩ .ﺑﻌبار ٍة
الﺨالﻳا الجدﻳدة ﺗﺘﻜاثﺮ لﺘـُﻌوّ ض القدﻳﻤة ،ﺗنﺨﺮط ُ ّ
أﺧﺮى ،فإ ّن الﺨالﻳا ال ﺗبﻠـُغ نﻬاﻳة مسار حياﺗﻬا ،إنﻬا ﺗـُقﺼَـفُ في نﺼف الﻄﺮﻳق من
ّ
ولﻜن الﺨالﻳا
هذا الﻤسار ،لذلك ﻳظ ّﻞ الجسﻢ دائ ًﻤا ﻗوﻳّا و ُمﺤافظا ﻋﻠى حيوﻳّﺘﻪ.
س َﻢ إلى ما ال نﻬاﻳةّ ،
إن ﻋدد انقسامات الﺨﻠيّة الواحدة ُمﺤدّد.
البشﺮﻳّة ال ﻳُﻤﻜن أن ﺗنق ِ
نﻔﺮض ّ
ْ
مﺮة طيﻠة كامﻞ حياة الﻔﺮد ،في الواﻗع
ِل
أن الﺨالﻳا ﻗادرة ﻋﻠى االنقسام مائة ّ
نﻔﺮض ّ
ْ
أن ﺷﺨﺼًا ﻋادﻳّا ﻳُﻤﻜنﻪ أن ﻳﻌيش مائة
هي ﺗنقس ُﻢ أكﺜﺮ من مﻠيون ّ
مﺮة .ولـْ
ﺗﻌيش
الﺨﻠوي ،إن كانت هذﻩ الﺨالﻳا ال
مﺮة من االنقسام
سن ٍة ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻠك الﻤائة ّ
ُ
ّ
سوى نﺼف حياﺗﻬاّ ،
فإن هذا ال ّ
شﺨص لن ﻳُﻤﻜنﻪ أن ﻳﻌيش سوى ﺧﻤسين سنة.
الﺮﻳاضيّينّ ،
ﻷن رﻳاضيّي اليوم ﻳﺘ ّﻢ
ولﻜننا لﻢ ﻳس ِب ْق وأن رأﻳنا مشاكﻞ ُكبﺮى لدى ّ
سن الﺜالثينّ ،
إﺑﻌادُهﻢ من السّاحة حﺘـّى ﻗبﻞ ﺑُـﻠوغﻬﻢ ّ
ﻷن مسﺘوى ال ُﻤـنافسة الﺤدﻳﺜة
الﺮﻳاضيّين ،إثﺮ ذلك ﻳﻌيشون من جدﻳ ٍد
ﻋال جدّا وﻳسﺘدﻋي إﻗﺼاء ﻋد ٍد كبيﺮ من ّ
حياة ًﻋادﻳّة ً ،ﻳبدو إذن ّ
أن ذلك ال ﻳُسبّب لﻬﻢ ﻋواﻗب وﺧيﻤة ً .نظﺮﻳّا ،ﻳﺘ ّﻢ اﻷمﺮ ﺑذلك
ّ
ولﻜن مشوار حياﺗﻬﻢ
الشﻜﻞ :ﺑاسﺘﻄاﻋﺘﻬﻢ فﻌالً إﺑقاء جسﻤﻬﻢ في لياﻗة ﺑدنيّة جيّدة،
ﻳقﺼ ُُﺮ .في الظاهﺮّ ،
إن رﻳاضيّا ﺑالﻐـًا من الﻌُﻤﺮ ﻋشﺮ سنوا ٍ
ت ﻳبدو في الﻌشﺮﻳن،
ورﻳاضيّا ﺑالﻐـًا من الﻌُﻤﺮ ﻋشﺮﻳن ﻳبدو في الﺜالثين .في ُمﻌظﻢ اﻷحيان ،ﻳبدو
الﺮﻳاضيّون في ّ
سن ناضج ٍة ُمب ّﻜ ًﺮا أو أك َب َﺮ من سنـّﻬﻢ .هناك في اﻷمﺮ امﺘيازات وفي
ّ
نﻔس الوﻗت مساوئ ،ﻳجبُ ﺗقيي ُﻤﻪُ ﺑﻄﺮﻳق ٍة جدليّ ٍة ؛ في الواﻗع ،هﻢ ﻳنﺨﺮطون في
ذلك االﺗـّجاﻩ.
ّ
إن ﺷيولين الﺘشيﻜونق هو ﻋﻠى الﻌﻜس ﺗﻤا ًما من الﺘﻤارﻳن الﺮﻳاضيّة ،إنـّﻪ ال
ت ﻋنيﻔة ،ﺑﻞ ﻳﺘ ّﻢ القيام ﺑﻬا ،إن وُ ْ
ﻳسﺘدﻋي حﺮكا ٍ
جدت ،ﺑﺮفق ،ﺑﺼﻔ ٍة ُمﺘﺄنـّي ٍة
و ُمسﺘدﻳﺮ ٍة ،ﺑﻄيئ ٍة جدّا ،ﺑﻞ وحﺘـّى ﻳبقى الشﺨص ﺑدون حﺮاكٍ وساكنـًا .ﺗﻌﻠ ُﻤون جيّدًا
ّ
أن طﺮﻳقة ال ّ
شيولين في الﺘﺄ ّمـﻞ الﻌﻤيق ﺗﺘﻄﻠـّب الجﻤود ،حﺘـّى دﻗــّات القﻠب ﺗنﺨﻔضُ
سُﺮﻋﺘﻬا ،ونﻔس ال ّ
شيء ﺑالنسبة لﻠدّورة الدموﻳّة وك ّﻞ الباﻗي .في الﻬند ،كﺜيﺮ من
"اليوﻗي "yogis ،ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳجﻠسوا ﺗﺤت الﻤاء أو ﻳُدفـَـنوا طيﻠة أﻳّام ،في
نﻔﺮض ّ
ْ
أن ﺧالﻳا
حالة سُﻜون ﺗا ّم ،وﻳﺼﻠون حﺘـّى إلى الﺘﺤ ّﻜﻢ في دﻗّــّات القﻠب .فﻠـْ
مﺮة في اليومّ ،
إن مﻤارسًا ﻳُﻤﻜن أن ﻳَ ِﺼ َﻞ إلى جﻌﻞ ﺧالﻳا جسﻤﻪ
اإلنسان ﺗنقس ُﻢ ّ
مﺮة في اﻷسبوﻋين أو حﺘـّى فﺘﺮة ً أطول
مﺮة في اﻷسبوعّ ،
مﺮة في اليومينّ ،
ﺗنقس ُﻢ ّ
صـﻞ إلى ﺗﻤدﻳد فﺘﺮة حياﺗﻪ .رغﻢ ّ
ﺑﻜﺜيﺮ ،ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ﻳﺘو ّ
أن اﻷمﺮ ﻳﺘﻌﻠـّق هنا ﺑﻄﺮق
ﺗﺘﻌﻬّد الﺮوح ال الجسد ،إالّ أنﻬا ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُﺤقق ذلك وﺗـُﻤدّدَ حياﺗﻪ .البﻌض
ﻳﺘساءلون" :أليست حياة اإلنسان وﻗَد َُرﻩُ ُمﺤدّدان ُم ْ
س َبقـًا ؟ كيف ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻌيش
الﻤﺮ ُء فﺘﺮة ً أطو َل دون ﺗﻌﻬّد الجسد ؟" هذا مﻤﻜن ﺑالﻔﻌﻞ ،ﻋندما ﺗﺘجاوز درجة
الﻤﻤارس الﻌوالﻢ الﺜالثة "سان دجي "san jie ،ﻳُﻤﻜنﻪ حينئ ٍذ ﺗﻤدﻳد ُ
ﻋ ُﻤﺮﻩ ،ولﻜنﻪ
ﻳبدو هﺮ ًما جدّا.

إن طﺮﻳقة حقيقيّة لﺘﻌﻬّد الجسد ﻳجبُ أن ﺗﺤﻔـَـظ ْ
ّ
وﺗﺨ َ
زن ﺑاسﺘﻤﺮار الﻤادّة الﻄاﻗيّة
س َبة أثناء الﻤﻤارسة في الﺨالﻳا البشﺮﻳّة ،وﺗزﻳدَ ﺑاسﺘﻤﺮار من كﺜافة هذﻩ
الﻌُـﻠيا ال ُﻤﻜﺘ َ
الﻤادّة ،وفي نﻔس الوﻗت ﻳُﻤﻜنﻬا أن ﺗ ُﺤدّ من ﺧالﻳا اإلنسان الﻌادﻳّة وﺗـُبدِلﻬا ﺗدرﻳجيّا.
نوﻋي ،سيﻜون ﺑاسﺘﻄاﻋة الﻤﻤارس البقاء ﺷاﺑّا ﻋﻠى
في ذلك الﺤين سيَق ُع ﺗﻐيّﺮ
ّ
مسار ال ّ
شيولين ﺑﻄيء جدّا ،ﻳجبُ أن ﻳبذ َل الﻤﻤارس الﻜﺜيﺮ من ﻋندﻩ.
الدّوام .طبﻌًا،
ُ
ﻳجبُ أن ﻳُﺮهِقَ جسدﻩُ ،أن ﻳﺘﺤﻤّـ َﻞ ِم َﺤـنـًا ِل َي ْ
اﻷمﺮ هيّـنـًا
ش َﺤذ ه ّﻤـﺘﻪ وﻋزﻳﻤﺘﻪُ ،ليس
ُ
ﺑالﻤﺮة .هﻞ نسﺘﻄيـ ُع البقاء دون ُمباالة إزاء ال ُﻤشاحنات ﺑين النـّاس والﺘي ﺗﻀع في
ّ
الﻤيزان الﻄبيﻌة اﻷﺧالﻗيّة ؟ هﻞ نسﺘﻄيـ ُع البقاء دون ُمباالة ﺗـُجاﻩ الﻤﺼالح
ال ّ
جﺮد ﺗﻤنـّي
شﺨﺼيّة الﺤياﺗيّة ؟ القيام ﺑﻜ ّﻞ هذا صﻌب جدّا ،ال ﺗﺘﺤقق هذﻩ الﻐاﻳة ﺑ ُﻤ ّ
ﺗﺤقيقﻬا .ال ﻳُﻤﻜن لﻠﻤﺮء ﺗﺤقيق هذﻩ الﻐاﻳة إالّ ﻋندما ﻳﺮﺗﻔ ُع السين سينغ والدّو
ﺑواسﻄة ال ّ
شيولين.
جﺮد ﺗﻤارﻳن رﻳاضيّة،
كﺜيﺮ من الناس ال ﻳُﻤيّـزون إلى اآلن ﺑين الﺘشيﻜونق وﺑين ُم ّ
في الواﻗع هناك فارق كبيﺮ جدّا ﺑينﻬﻤا ،ليسا نﻔس ال ّ
شيء ُمﻄﻠقـًا .إنـّﻪ فقط في أدنى
ُمسﺘوى ،ﻋند االﺷﺘﻐال ﻋﻠى الﺘشي ،وﻋندما ﻳﻜون الﻬدفُ هو إزالة اﻷمﺮاض
ﻌافى ،آنذاك ﻳُﺼبح الﻬدفُ من الﺘشيﻜونق والﻬدفُ من
والﺤﺼول ﻋﻠى ﺑدن سﻠيﻢ و ُم ً
اﻷمﺮ نﻔسُﻪ ﺑﺘاﺗـًاّ .
إن ﺗﻄﻬيﺮ
شﺘﺮكـًا ،ولﻜن في الﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ،ال ﻳظ ّﻞ
ّ
ُ
الﺮﻳاضة ُم َ
الجسد الذي ﻳﺘ ّﻢ أثناء الﻤﻤارسة لﻪُ هدفﻪُ ؛ ث ّﻢ ّ
س َﻢ ﺑسﻤا ٍ
ت
إن الﻤﻤارس ﻋﻠيﻪ أن ﻳﺘـ ّ ِ
ِب لﻤبادئ غيﺮﻋادﻳّة وال ﻳجبُ أن ﻳﻤﺘـﺜِ َﻞ لﻤنﻄق الناس الﻌادﻳّين .ما ﻋدا ذلك،
وﻳنﺘس َ
ّ
فإن الﺘﻤارﻳن الﺮﻳاضيّة ليست سوى ﺷﺄن الناس الﻌادﻳّين.

الﻔﻜﺮ ،النـشاط الﻔﻜﺮي"اليينيان"Yinian ،
الﻔﻜﺮي لإلنسان .في أوساط
ما نسﻤّيﻪ ﺑالـ"ﻳينيان" هو في الواﻗع النشاط
ّ
ال ّ
الﻌقﻠي لدماغ اإلنسان ؟ كيف نقيـ ّ ُﻢ
شيولين ،ما هو مﻔﻬوم اﻷفﻜار في النشاط
ّ
ُمﺨﺘﻠف أﺷﻜال الﺘـﻔﻜيﺮ لدى اإلنسان ؟ وكيف ﺗﺘجﻠـّى هذﻩ اﻷﺧيﺮة ؟ ال ﺗزا ُل هناك
البشﺮي ،إنﻬا
كﺜيﺮ من الﻤسائﻞ ال ُﻤسﺘﻌﺼية ﻋﻠى فﻬﻢ أﺑﺤاث الﻄبّ الﺤدﻳث لﻠدّماغ
ّ
فﻌالً ليست ﺑنﻔس السّﻬولة الﺘي ﺗجﺮي ﺑﻬا اﻷﺑﺤاث ﺑ ُﺨﺼوص أﺷياء سﻄﺤيّة من
جسدنا .في مسﺘوً ى أكﺜﺮ ُ
ﻋﻤقـًا ،هناك لﻠﻔﻜﺮأﺷﻜال ُمﺨﺘﻠﻔة ﺑاﺧﺘالف الﻌوالﻢ .ولﻜن
نظﺮا ّ
ليس هذا أﻳ ً
ﻷن ُمﻌﻠـّﻤي
ﻀا ما ﻳقولﻪُ ﺑﻌض ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻋن الﻤسﺄلةً .
ﺗﻔسيﺮﻩُ
الﺘشيﻜونق هؤالء هﻢ أنﻔسﻬﻢ ال ﻳﻌﻠﻤون حقيقة اﻷمﺮ ،فإنﻬﻢ ال ﻳسﺘﻄيﻌون
َ
ﺑوُ ضوح .هﻢ ﻳظنـّون أنﻪ حالﻤا ﻳبدأ نشاط الدّماغ ،وﺗﺘﻜوّ ن فﻜﺮة مّا ،ﻳنﺘج ﻋنﻬا فﻌﻞ
الذاﺗيّ ،
؛ هﻢ ﻳﻌﺘقدون إذن ّ
أن فﻜﺮﺗﻬﻢ هي الﺘي ﺗقو ُم ﺑﻬا ،في الواﻗع
أن ﺗﻔﻜيﺮهﻢ
ّ
ﺑالﻤﺮة فﻜﺮﺗﻬﻢ هي الﺘي ﺗقو ُم ﺑﻬا.
ليست
ّ

فﻠنـﺘﻄﺮ ْق في ﺑادئ اﻷمﺮ إلى أصﻞ الﻔﻜﺮة ،في ال ّ
ﺼين القدﻳﻤة ،كان الناس ﻳﺘداولون
ّ
ﻋبارة "القﻠبُ ﻳُـﻔـ ّﻜﺮ" .لﻤاذا كانوا ﻳقولون ّ
أن القﻠب ﻳُـﻔـ ّﻜ ُﺮ ؟ لقد كان ﻋﻠﻢ ال ّ
ﺼين
البشﺮي والﺤياة
القدﻳﻤة ُمـﺘقدّ ًما جدّا ،ﻷنﻪُ كان ﻳُو ّجﻪُ أﺑﺤاثﻪُ ُمباﺷﺮة ًإلى الجسﻢ
ّ
أن ﻗﻠوﺑﻬﻢ ﺗـُـﻔـ ّﻜﺮ ،آﺧﺮون ﻳُﺤسّون ّ
والﻜون .هناك أناس ﻳُﺤسّون فﻌالً ّ
أن دماغﻬﻢ
هو الذي ﻳُـﻔـ ّﻜ ُﺮِ .ل َﻢ هذا ؟ أولئك الذﻳن ﻳقولون ّ
أن ﻗﻠوﺑﻬﻢ ﺗـُـﻔـ ّﻜ ُﺮ لﻬﻢ الﺤ ّ
ق في ﻗول
ﻋادي صﻐيﺮ جدّاّ ،
نﺮى ّ
الﺮسائﻞ القادمة
أن ﻳوانشان إنسان
وأن حقيقة ّ
ذلك ،ﻷننا َ
ّ
سﻪُ ،ليس الدّماغ في حدّ ذاﺗﻪ هو الذي ﻳبﻌَ ُ
ث
من دماغ اإلنسان ال ﻳُـنﺘجﻬا الدّماغ نﻔ ُ
الﺮسائﻞ ﺑﻞ ﻳُوانشان اإلنسان .وﻳوانشان اإلنسان ال ﻳبقى دائ ًﻤا في النـّيوان ﻗونق.
ّ
ما ﺗـُسﻤّيﻪ الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﺑالنيوان ﻗونق هو ﺗﺤدﻳدًا الﻐـُـدّة الﺼنوﺑﺮﻳّة الﺘي
ﺤس ﺑالﻔﻌﻞ ّ
أن
اكﺘشﻔﻬا الﻄبّ الﺤدﻳث ،إن كان اليُوانشان ﻳُو َجدُ في النـّيوان ﻗونق ،نـ ُ ّ
ﺤس فﻌالً ّ
أن
الدّماغ هو الذي ﻳُـﻔـ ّﻜ ُﺮ وﻳبﻌث رسائﻞ ؛ وإن كان ﻳُوجدُ في القﻠب ،نـ ُ ّ
القﻠب هو الذي ﻳُـﻔـ ّﻜ ُﺮ.
َ
ّ
ٌ
كون ُمﺼﻐـ ّ ٌﺮ ،وﻋدﻳد الﻜائنات الﺤيّة الﺘي ﺗنشﺄ لدى الﻤﻤارس
البشﺮي
إن الجسﻢ
ّ
ﺗﻐييﺮ في اﻷمﻜنة ،وﺗﺤوّ ل اليوانشان إلى البﻄن،
ﻳُﻤﻜن أن ﺗـُـﻐيّﺮ أمﻜنﺘﻬا .إن وﻗع
ٌ
ﺤس ﺑالﻔﻌﻞ ّ
َ
ﺤس
أن
الﺮﺑﻠة أو القدم ،نـ ُ ّ
البﻄن ﻳُـﻔـ ّﻜ ُﺮ ؛ إن ﺗﺤوّ ل إلى ّ
ﻳُﻤﻜن أن نـ ُ ّ
الﺮﺑﻠة أو القدم ﻳُﻔ ّﻜﺮان ،من ال ُﻤؤ ّكد ّ
ﻋندئ ٍذ ّ
أن اﻷمﺮ ﺑﻬذﻩ الﻜيﻔيّة ولو أنﻪُ ﻳبدو
أن ّ
مسﺘﺤيﻞ الﺘـّﺼدﻳـق ﻋند سﻤاﻋﻪ .حﺘـّى وإن لﻢ ﺗبﻠـُﻐوا ﺑﻌدُ درجة ً ُمﺮﺗﻔﻌة ً في
ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ،ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗشﻌُﺮوا ﺑوُ جود هذﻩ الظاهﺮة .لو كان جسﻢ اإلنسان
مﻌدو ًما من روحﻪ اﻷصﻠيّة وما ﻳﺘبﻌُﻬا من مزاج وطبـع و ُﺧﺼوصيّاتٍ ،إن كانت هذﻩ
اﻷﺷياء غيﺮ موجود ٍة فيﻪ ،فإنﻪ لن ﻳﻜون سوى ﻗﻄﻌ ٍة من الﻠـّﺤﻢ ؛ لن ﻳﻜون إنسانـًا
كامالً ،ﻳﺘﻤﺘـ ّ ُع ﺑشﺨﺼيّ ٍة ُمسﺘقـﻠـّةٍ .إذن ما هي وظيﻔة دماغ اإلنسان ؟ حسب رأﻳي،
دماغ اإلنسان ،كﻤا هو موجود في ﻋالﻤنا الﻤادّي هذا ،ليس سوى مﺼنع ﺗﻜﺮﻳﺮ.
الﺮسائﻞ الﺤقيقيّة ﻳب َﻌ ُ
ّ
ولﻜن ما ﻳُﺮسﻠﻪُ ليس لﻐة ً ،ﺑﻞ نو ً
ﻋا من
ث ﺑﻬا اليوانشان،
ّ
رسال ٍة كونيّةٍ ،ﺗﺤﺘوي ﻋﻠى دالال ٍ
ﻳﺘﻠقى هذﻩ الﺘﻌﻠيﻤات ،وﻳُﺤوّ لـُﻬا
ت ُمﻌيّـنةٍ .دماغـُـنا
ّ
الﺘﻌبيﺮي الذي نﻌﺮفﻪ وهو لﻐﺘنا الﺤاليّة ،ونﺤ ُن نـُﻌبّﺮ ﻋن هذﻩ الﺘﻌﻠيﻤات
إلى الشﻜﻞ
ّ
ت ﺑاليدﻳن ،نظﺮا ٍ
ﺑواسﻄة إﺷارا ٍ
دور الدّماغ .الﺘﻌﻠيﻤات الﺤقيقيّة
ت وحﺮكاتٍ ،ذلك هو ُ
والﻔﻜﺮة الﺤقيقيّة ناﺑﻌان من الـيوانشان .جﺮى االﻋﺘقاد في أغﻠب اﻷحيان ّ
أن ﺗﻠك
هي الوظيﻔة ال ُﻤباﺷﺮة وال ُﻤسﺘقﻠـّـة لﻠدّماغ ؛ ﺑينﻤا في الواﻗع ،ﻳُوجد اليوانشان
أحيانـًا في القﻠب ،والبﻌض ﻳشﻌﺮون فﻌالً
ّ
أن ﻗﻠوﺑﻬﻢ هي الﺘي
ﺗـُﻔـ ّﻜﺮ.
البشﺮي ﺗو ّ
الناس الذﻳن ﻳقومون اليوم ﺑﺄﺑﺤا ٍ
صـﻠوا إلى ال ُﺨالصة
ث في مجال الجسﻢ
ّ
الﺘالية ،وهي ّ
ُ
أن ما ﻳُﺮسﻠﻪ دماغ اإلنسان ﻳُشبﻪ موجا ٍ
ـناﻗش
ت كﻬﺮﺑائيّة،
ُ
نﺤن ال نـ ُ

البشﺮي في الواﻗع ،ولﻜن ﻋﻠى ك ّﻞ حال ،لقد
هنا في ُﺧﺼوص ما ﻳُﺮسﻠﻪ الدّماغ
ّ
أﻗﺮوا ّ
مادي ،ليس إذن ﺧياالً .إذن ِل َﻢ ﺗﺼﻠ ُح هذﻩ اﻷﺷياء
أن ما ﻳُﺮسﻠﻪُ لﻪ وُ جود
ّ
ّ
أحﺮك اﻷﺷياء من أماكنﻬا
سـﻠة ؟ ﺑﻌض ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳدّﻋون" :أنا
ّ
ال ُﻤﺮ َ
ﺑواسﻄة الﺘﻔﻜيﺮ (اليينيان) ،أفﺘ ُح ﻋينكَ الﺜالﺜة ﺑواسﻄة الﺘﻔﻜيﺮ ،أﺷﻔي مﺮضَكَ
ﺑواسﻄة الﺘﻔﻜيﺮ..الخ ".في الواﻗع ،هناك مﻌﻠـّﻤو ﺗشيﻜونق ﻳجﻬﻠون هﻢ أنﻔسﻬﻢ ما
هي نوﻋيّة ﻗدرات القونق الﺘي ﻳﻤﺘﻠﻜونﻬا ،وهﻢ ال ﻳﻔﻬﻤونﻬا أﻳ ً
ﻀا .هﻢ ﻳﻌﻠﻤون فقط
أنﻬﻢ ﻋندما ﻳُـﻔ ّﻜﺮون ﺑﻤا ﻳُﺮﻳدون فﻌﻠﻪ ،ﻳسﺘﻄيﻌون فﻌﻠﻪُ في الﺤال .في الواﻗع ،ﻋندما
ﻳﺘﺤﺮك ﺗﻔﻜيﺮهﻢّ ،
فإن ﻗدرات القونق ﺗﺨﻀ ُع لﺘسييﺮ ﺗﻔﻜيﺮهﻢ ،إنﻬا هي الﺘي ﺗـُـنﻔـّذ
ّ
ّ
ولﻜن اليينيان في حدّ ذاﺗﻪ غيﺮ ﻗادر ﻋﻠى
اﻷﻋﻤال ﺑﺼﻔة فﻌﻠيّة ﺗﺤت إمﺮة ﺗﻔﻜيﺮهﻢ،
فﻌﻠي ،فذلك ّ
أن ﻗدرات القونق لدﻳﻪ هي الﺘي
مﻤارس ﺑﻌﻤﻞ
القيام ﺑﻌﻤﻞ .ﻋندما ﻳقو ُم
ٌ
ّ
ﺗﻌﻤﻞُ.
ﻗدرات القونق هي ﺑالﻔﻌﻞ َمـﻠـَـﻜة كامنة في جسﻢ اإلنسان ؛ مع الﺘﻄوّ ر الﺘدرﻳج ّي
فﺄكﺜﺮ ﺗﻌقيدًا ،وأصبح ﻳُولي ﻗسﻄـًا أكبﺮ
أكﺜﺮ
لﻠ ُﻤجﺘﻤع
َ
البشﺮي ،أصبح ﺗﻔﻜيﺮ اإلنسان َ
ّ
فﺄكبﺮ من اﻷهﻤّية لواﻗع الﻌالﻢ الذي ﻳُو َجدُ فيﻪ ،وأصبح في ﺗبﻌيّة ُمـﺘزاﻳدة لألدوات
ﺗنﺤدر ﺑﺼﻔ ٍة ﺧﻄيﺮ ٍة
ال ُﻤسﻤّاة ﺑالﺤدﻳﺜة ؛ ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة أﺧذت مﻠﻜاﺗـُﻪ الﻔﻄﺮﻳّة
ُ
سﺘﻤﺮ ٍة .ﺗﺘﺤدّ ُ
الﺮجوع لألصﻞ واسﺘﺮجاع الﺤقيقة اﻷولى،
و ُم
ث الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ﻋن ّ
ّ
أثناء ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ﻳجبُ أن ﺗسﻌَوْ ا وراء "جﻬان" (الﺤقيقة) ،لﺘﺮجﻌوا في
النﻬاﻳة إلى اﻷصﻞ وﺗسﺘﺮجﻌوا الﺤقيقة اﻷولى ؛ ﻋندما ﺗسﺘﺮدّون طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷصﻠيّة
الذاﺗيّة ،ﻋندها ﻳُﻤﻜن أن ﺗظﻬﺮ فيﻜﻢ من جدﻳ ٍد مـَﻠـَـﻜاﺗﻜﻢ الﻔﻄﺮﻳّة الذاﺗيّة .ﻳُسﻤّونﻬا
ـﻜات فﻄﺮﻳّة ﺗنﺘﻤي لإلنسان .ﻳبدو في الظاهﺮ ّ
اليوم :الـﺘاﻳي ﻗونقننق ،ولﻜنﻬا مـَﻠـ َ ٌ
أن
اإلنساني ﻳﺘقدّم ،ولﻜنﻪ في الﺤقيقة ﻳﺘﺮاجـعُ ،وﻳبﺘﻌدُ أكﺜﺮ فﺄكﺜﺮ ﻋن طبيﻌة
الﻤجﺘﻤع
ّ
روﻳت ّ
ُ
أن "جانق ﻗووالو" ﻳﺮكبُ حﻤارﻩ وهو ُمﺘـّجﻪ إلى
كوننا .في اليوم الﻔارط،
أن الﺘـقدّم ﻳﻌني الﺘﺮاجـعّ ،
الﺨﻠف ،رﺑّﻤا ﺑدا لﻜﻢ هذا غيﺮ مﻔﻬوم .لقد اكﺘشف ّ
وأن
اإلنسان ﻳبﺘﻌدُ أكﺜﺮ فﺄكﺜﺮ ﻋن طبيﻌة الﻜون .أثناء ﺗﻄوّ ر الﻜون ،و ُﺧﺼوصًا في الوﻗت
الﺤالي الذي غﻤﺮﺗنا فيﻪ الﻤوجة ال ُﻜبﺮى الﻗﺘﺼاد السّوق ،ﺗدهورت أﺧالﻗيّات كﺜيﺮ
ّ
من الناس ﺑشﻜﻞ ﺧﻄيﺮ ،إنﻬﻢ ﻳبﺘﻌدون ﺑاسﺘﻤﺮار ﻋن طبيﻌة الﻜون جﻬان ﺷان ران ؛
أي حدّ ﺑﻠغ انﺤﻄاط أﺧالق
أولئك الذﻳن ﻳﺘبﻌون ﺗيّار الناس الﻌادﻳّين ال ﻳُدركون إلى ّ
اإلنسان ،لذلك ﻳذهبُ البﻌض حﺘـّى إلى اﻋﺘبار ذلك ﺷيئًا جيّدًا .فقط الناس الذﻳن
رفﻌوا درجة طبيﻌة أﺧالﻗﻬﻢ ﻋبﺮ ال ّ
شيولين ،وﻋندما ﻳُـﻠقون نظﺮة إلى الوراء،
أي مدًى ﺗدهورت أﺧالق اإلنسانيّة ﺑشﻜﻞ ُمﺮﻳـع.
ﻳُﻤﻜنﻬﻢ أن ﻳَ َﺮوْ ا إلى ّ
ﺑﻌض ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳقولُ" :سﺄساﻋدكﻢ ﻋﻠى ﺗﻄوﻳﺮ ﻗدرات القونق لدﻳﻜﻢ".
ﻳﻤﻠك الﻤﺮْ ّْ ُء الﻄاﻗةّ ،
ُ
فإن ﻗدرات القونق لدﻳﻪ ﺗﻜون
أي ﻗدرات ﻗونق ؟ ﻋندما ال
ّ
دون فاﻋﻠيّة ،كيف ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗـُﻄوّ روها إن لﻢ ﺗ ُﻜن ﻗد ظﻬﺮت ﺑﻌدُ ؟ هﻞ
ﺗسﺘﻄيـﻌون أن ﺗـُـﻄوّ روها إن كانت ﻗدرات القونق فيﻬﻢ لﻢ ﺗﺘـّـﺨذ لﻬا ﺷﻜالً ﺑﻌدُ

ﺑﻔﻀﻞ ﻗوّ ة طاﻗﺘﻬﻢ الشﺨﺼيّة ؟ ﻳسﺘﺤي ُﻞ ﻋﻠى اإلطالق .ما ﻳدّﻋونﻪ من "ﺗﻄوﻳﺮ
ﻗدرات القونق" ،هو رﺑط ﻗدرات القونق لدﻳﻬﻢ والﻤُﻜوَّ نة منذ السّاﺑق ،ﺑدماغﻜﻢ،
والﻐاﻳة هي جﻌ ُﻞ ﻗدرات القونق ﺗﻌﻤ ُﻞ ﺗﺤت إمﺮة اليينيان لدﻳﻜﻢ .حسب زﻋﻤﻬﻢ ،لقد
طوّ روا ﻗدرات القونق لدﻳﻜﻢ ؛ في الواﻗع هﻢ لﻢ ﻳُﻄوّ روا أﻳّة ﻗدرة ﻗونق لدﻳﻜﻢ ،لﻢ
ﻳﻔﻌﻠوا سوى ذلك الشيء البسيط.
ﻳﺄمﺮ ﻗدرات القونق لدﻳﻪ ﺑالقيام ﺑﺄفﻌال ؛ ﺑينﻤا
الﻔﻜﺮي
ﺑالنسبة لﻤﻤارس ،نشاطﻪ
ُ
ّ
ﻳﺄمﺮ أطﺮافﻪ وأﻋﻀاءﻩ الﺤسيّة ﺑالقيام
الﻔﻜﺮي
ﻋادي ،نشاطﻪ
ﺑالنسبة إلنسان
ُ
ّ
ّ
ﺑﺄفﻌال ،ﺗﻤا ًما مﺜﻠﻤا ﻳﺤدُث في مﺼنع ،ﻋندما ﻳُﻌﻄي مﻜﺘب اإلنﺘاج أو مﻜﺘب ُمدﻳﺮ
ﻋا .ﻳُﻤﻜن ُمقارنة اﻷمﺮ أﻳ ً
الﻤﺼنع ﺗﻌﻠيﻤاتٍ ،ﺗـُـنﻔـّـذها اﻷﻗسام ال ُﻤوالية لﻪُ ﺗِبا ً
ﻀا
أوام َﺮها وﺗـُﺮسﻞ فﺮق الجنود لﻠقيام
ﺑالقيادة الﻌسﻜﺮﻳّة ،ﺗـُﻌﻄي القيادة الﻤﺮكزﻳّة
ِ
كنت ألقي ُمﺤاضﺮاﺗي في ُمﺨﺘﻠف الجﻬات ُ ،
ﺑﻤﻬﻤّاتٍ .ﻋندما ُ
كنت أﺗﺤدّث دائ ًﻤا ﻋن
هذا الﻤوضوع مع ُمدﻳﺮي الﻠـّجان الﻤﺤﻠـّية لﻠبُﺤوث حول الﺘشيﻜونق .وﻗد ﺑُﻬـِﺘوا
لألمﺮ" :ولﻜن نﺤن منذ ﺑداﻳﺘنا نقو ُم ﺑبُﺤو ٍ
ث ﺑﻬدف مﻌﺮفة كﻤّية الﻄاﻗة الﻜامنة
البشﺮي ".ولﻜن في الواﻗع ليس اﻷمﺮ
والوﻋي الﻜامن الﻠـّذان ﻳﺤﺘوي ﻋﻠيﻬﻤا الﻔﻜﺮ
ّ
البشﺮي،
كذلك ،لقد ضﻠـّوا السّبيﻞ منذ البداﻳة .أﻗول أنﻪ لﻜي ﺗﺘ ّﻢ دراسة ﻋﻠﻢ الجسﻢ
ّ
ﻳنبﻐي حُدوث ثور ٍة في اﻷفﻜار ،ﻳجبُ ﻋﻠيﻬﻢ أالّ ﻳسﺘﻌﻤﻠوا ُمجدّدًا الﻄﺮﻳقة االسﺘنﺘاجيّة
وطﺮﻳقة فﻬﻢ الناس الﻌادﻳّين إلدراك اﻷﺷياء ما فوق الﻌادﻳّة.
ﺑالنسبة لﻠـيينيان ،ﺗـُو َجدُ أﻳ ً
ﻀا أﺷﻜا ٌل أﺧﺮى :مﺜالً ،ﻳﺘﺤدّث البﻌض ﻋن الالّوﻋي
(ﺗشيان ﻳيشي ،)Qian yishi ،الﻌقﻞ الباطن (سيا ﻳيشي ،)Xia yishi ،اإللﻬام،
ّ
ﻳﺨص الﺤﻠﻢ ،ال أحد من ُمﻌﻠـّﻤي الﺘشيﻜونق ﻳُﺮﻳد ﺗﻔسيﺮﻩُ .ﻷنﻪ ﻋند
الﺤﻠﻢ ،الخ .فيﻤا
والدﺗك ،في كﺜيﺮ من ﻋوالﻢ الﻜون ،ﻋدّة "أنت" (ذوا ٍ
ت لك) رأت النـّور في نﻔس
ﺗﻠك الﻠﺤظة ،وهي ﺗـُش ّﻜـ ُﻞ مﻌك "أنت" كامال ً(ذاﺗـًا كامﻠة) ،ولﻬا ﻋالﻗات ُمﺘبادلة مع
ﺑﻌﻀﻬا البﻌض ،وﺗﻔﻜيﺮ ك ّﻞ واحدة مـُﺘـّﺼﻞ ﺑاﻷﺧﺮى .لك أﻳ ً
ﻀا روحك
الﻔاﻋﻠة وأرواحك الﺜانوﻳّة ،هناك أﻳ ً
ﻀا في جسﻤك صور كائناﺗك الﺤيّة الﻤُـﺘنوّ ﻋة
آثارا من
اﻷﺧﺮى ،وك ّﻞ ﺧﻠيّ ٍة واﻷﻋﻀاء الﺤيوﻳّة الﺨﻤسة واﻷحشاء السﺘـّة ﺗﺤﻤﻞ ً
ﺗﺮوْ ن
صورك الﺘي ﺗﺘجﻠـّى في الﻌالﻢ اآلﺧﺮ ،إذن فاﻷمﺮ في غاﻳة الﺘـّﻌقيد .في الﺤُﻠﻢَ ،
ومﺮة ً ﺑشﻜﻞ آﺧﺮ ،ولﻜنﻬا من أﻳن ﺗﺄﺗي في نﻬاﻳة اﻷمﺮ
مﺮة ًﺑﻬذا الشﻜﻞ
ّ
ؤى ّ
ُر ً
؟ ﻳﻌﺘبﺮ ﻋﻠﻢ الﻄبّ ّ
أن اﻷحالم ناﺗجة ﻋن ﺗﻐيّﺮات في القشﺮة الدماغيّة .ذاك هو
ﺗجﻠـّيﻬا ﻋﻠى الﻤسﺘوى الﻤادّي ،ولﻜنﻬا في الواﻗع نﺘيجة رسائﻞ ﻗادمة من الﻌالﻢ
اآلﺧﺮ .لﻬذا ،ﻋندما ﻳﻜو ُن فﻜﺮكﻢ مُشوّ ً
ﺷا ﺑسبب حُـﻠﻢ ،إذن كﻞ ما ﻳدور في الﺤﻠﻢ ال
ﻳﻌنيﻜﻢ ،ال داﻋي ﻷن ﺗشﻐـَـﻠوا أنﻔسﻜﻢ ﺑﻪ .ولﻜن هناك نو ٌ
ع من اﻷحالم ﻳﻌنيﻜﻢ
يسي ،أي روحﻜﻢ
ُمباﺷﺮة ً ،حﺘـّى أنﻪُ ال ﻳجبُ أن نـُسﻤّيﻪ حُـﻠ ًﻤا .إن حﻠـ ُ َﻢ وﻋيﻜﻢ ّ
الﺮئ ّ
الﻔاﻋﻠة ،أنﻪ رأى أحد أﻗارﺑﻜﻢ أمامﻜﻢ ،أو أنﻜﻢ أحسسﺘﻢ ﺑشيءٍ مّا فﻌالً ،أو رأﻳﺘﻢ
ﺷيئًا ،أو فﻌﻠﺘﻢ ﺷيئًا ،فﻬذا ﻳﻌني ّ
أن روحﻜﻢ الﻔاﻋﻠة ﻗد ﻗامت حقـّا ﺑشيءٍ مّا أو رأت

ﺷيئًا مّا في الﻌالﻢ اآلﺧﺮ ،أنﺘﻢ الذﻳن ﻗ ُﻤـﺘﻢ ﺑذلك ،وﻋن وﻋي ٍ ،لقد كان ذلك واضﺤًا
مادي آﺧﺮ ،في
جدّا ،واﻗﻌيّا جدّا .ﺗﻠك اﻷﺷياء ﺗوجدُ فﻌالً ،فقط أنﺘﻢ ﻗﻤﺘﻢ ﺑﻬا في ﻋالﻢ
ّ
زماني آﺧﺮ .هﻞ ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗـﻌﺘبﺮوها حُﻠ ًﻤا ؟ ال ،ولﻜن ﺑﻤا ّ
أن جسدكﻢ
مﻜان-
ّ
سﻌُـنا إالّ أن نـُسﻤّيﻪ حُـﻠ ًﻤا ؛ فقط حُـﻠ ٌﻢ من هذا
الﻤادي في هذا الﻌالﻢ ﻳنا ُم فﻌالً ،ال ﻳَ َ
ّ
النوع لﻪ ﻋالﻗة ُمباﺷﺮة مﻌﻜﻢ.
ﻳﺘﺤدّثون ﻋن اإللﻬام ،ﻋن الﻌقﻞ الباطن ،ﻋن الالّوﻋي في اإلنسان ،الخ .أنا أﻗول ّ
أن
ب ،اﺧﺘﺮﻋوها انﻄالﻗـًا من
من اﺧﺘﺮع هذﻩ الﺘسﻤيات ليسوا رجال ﻋﻠﻢ ﺑﻞ رجال أد ٍ
الﺤالة الذهنيّة لﻠناس الﻌادﻳّين ،وهي ﺗﺨﻠو من الﺤقيقة الﻌﻠﻤيّة .وما مﻌنى الالّوﻋي
إن هذا ﻳبدو ضباﺑيّا جدّا ،ﺑﻤا ّ
من وجﻬة نظﺮهﻢ ؟ ﻳﺼﻌبُ ﺗﻔسيﺮﻩُ ﺑوُ ضوحّ ،
أن
اإلنسان ُم ّ
ﺨز ٌن وﻳﻌُ ّج ﺑالﻤﻌﻠومات ال ُﻤﻌقـّدة لﻠﻐاﻳةّ ،
ُ
ﻳﻜون
فإن هذا الﻌق َﻞ أﺷبﻪ ما
ب من الذاكﺮة الﻤُشوّ ﺷة والباهﺘة .ﺑينﻤا الﻌقﻞ الباطن الذﻳن ﻳﺘﺤدّثون ﻋنﻪ نجد
ﺑﻀﺮ ٍ
أنﻪ ﻗاﺑ ٌﻞ لﻠﺘـّﻔسيﺮ ﻋﻠى ك ّﻞ حال .مﻔﻬوم حالة الﻌقﻞ الباطن ،ﻳﻌني ُ
ﻋﻤو ًما القيام ﺑﻌﻤﻞ
في حال ٍة نﻔسيّ ٍة وذهنيّ ٍة مُشوّ ﺷ ٍة جدّا ،والناس ﻳقولون في أغﻠب اﻷحيان أنﻬﻢ ﻗاموا
ﺑﻪ وفق ما ﻳُﻤﻠيﻪ ﻋﻠيﻬﻢ ﺑﻪ ﻋقﻠﻬﻢ الباطن ،أي دون ﻗﺼد .هذا النوع من الﻌقﻞ
الﺜانوي (الﻔو ﻳيشي) الذي نﺘﺤدّث ﻋنﻪ .ﻋندما
الباطن هو ﺑالﺘﺤدﻳد ُمﻄاﺑق لﻠوﻋي
ّ
ﻳنﻄﻠ ُ
الﺮئيسي (ﺗسو ﻳيشي) وال ﻳﻌود ﻳـُﺮاﻗبُ الدّماغ ،ﻳُﺼب ُح ﻋندها الﻌق ُﻞ
ق الوﻋي
ّ
مُشوّ ً
ﻳﺼيﺮ
ﺷا كﻤا لو أنـّﻪ نائ ٌﻢ ،هذا ﺷبيﻪٌ ﺑالﺤُـﻠﻢ أثناء النـوم ،أو ﺑﺤالة الالّوﻋي،
ُ
ال ّ
الﺮوح الﺜانوﻳّة .في
شﺨص ﺑسﻬول ٍة ﺗﺤت سيﻄﺮة الوﻋي
الﺜانوي ،ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى ّ
ّ
ﻗادرا ﻋﻠى القيام ﺑبﻌض اﻷﺷياء ،ﺑﻌبارة أﺧﺮى
الﺜانوي
ﺗﻠك اآلونة ،ﻳُﺼبـ ُح الوﻋي
ً
ّ
ﺗﺘﺼﺮفون
ﺗﻔﻌﻠون هذﻩ اﻷﺷياء ﻋندما ﺗﻜونون في حالة ذهنيّة مُشوّ ﺷة .ولﻜنﻜﻢ
ّ
ﺗﺼﺮفـًا صﺤيﺤًاّ ،
ُ
الﺜانوي ﻳُدرك حقيقة اﻷﺷياء في الﻌالﻢ اآلﺧﺮ،
ﻷن الوﻋي
ﻋﻤو ًما
ّ
ّ
وال ﻳ ُِﻀﻠـّﻪُ مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين .لذا ﻋندما ﻳﻌودُ ال ّ
شﺨصُ ِلوﻋيﻪ وﻳﺮى ماذا
ف َع َّـ َﻞ ،ﻳقو ُل في نﻔسﻪ" :هذا ال ّ
أسﺄت فﻌﻠﻪُ ! لو ُ
ُ
كنت في ﺗﻤام وﻋيي لﻤا
شيء ،كﻢ
فﻌﻠﺘـُﻪُ أﺑدًا ﺑذلك الشﻜﻞ ".ولﻜن مﻬﻤا ﺗجدون ذلك ال ّ
شيء سيّئـًا في ﺗﻠك الﻠﺤظة ،فﻔي
ظﺮف ﻋشﺮة أو ﺧﻤسة ﻋشﺮ ﻳو ًما ،حينﻤا ﺗـُﻔ ّﻜﺮون فيﻪ من جدﻳ ٍد سﺘقولون" :آﻩ ،كﻢ
فﻌﻠت ذلك ؟" هذا ﻳﺤدُث ﺑﻜﺜﺮ ٍة .ذلك ّ
ُ
ﺗﺼﺮ ُ
الﺜانوي
ﻷن الوﻋي
فت جيّدًا حينﻬا ! كيف
ّ
ّ
أثﺮ طيّبٌ في
ال ﻳُولي أهﻤّية ً لنﺘائج الﻔﻌﻞ في الﻠﺤظة ذاﺗﻬا ،ولﻜن سيﻜون لﻬا ٌ
ال ُﻤسﺘقبﻞ .هناك أﻳ ً
أثﺮا الحقـًا ولﻜن فقط في الﻠﺤظة نﻔسﻬا ؛
ﻀا أﺷياء ال ﺗـُـنﺘج ً
الﺘﺼﺮفّ ،
أثﺮ طيّب في
ﻋندما ﻳﺘولـّى الﻔو ﻳيشي
ّ
فإن هذﻩ اﻷﺷياء ﻳُﻤﻜن أن ﻳﻜون لﻬا ٌ
الﺤال.
ﻳوجدُ هناك ﺷﻜ ٌﻞ آﺧﺮ ،وهو أنﻪُ في أغﻠب اﻷحيان ،الناس الذﻳن لﻬﻢ اسﺘﻌداد جيّد
ﺗﻜون لﻬﻢ ﻗاﺑﻠيّة أكﺜﺮ من غيﺮهﻢ ﻷن ﻳﻔﻌﻠوا أﺷياء ﺗﺤت إمﺮة وإﺷﺮاف الﺤياﺗات
أمﺮ آﺧﺮ ﺗﻤا ًما ،سوف لن نﺘﺤدّث ﻋنﻪ هنا ،نﺤن هنا نﺘﺤدّث
الﻌُﻠوﻳّة .طبﻌًا ،هذا ٌ
ﺑاﻷساس ﻋن حاالت الوﻋي الناﺑـﻌة من اإلنسان نﻔسﻪ.

ﻳﻌﺘبﺮ الناس ّ
ص اإللﻬام ،ﺗﻠك أﻳ ً
ﻀا ﻋبارة اسﺘنبﻄﻬا رجال اﻷدبُ .
فيﻤا ﻳ ُﺨ ّ
أن
ﻋﻤو ًما
ُ
ص الﻤﻌارف ال ُﻤ ّ
اإللﻬام ﻳ ُﺨ ّ
ﺨزنة طيﻠة حيا ٍة كامﻠ ٍة والﺘي ﺗظ َﻬ ُﺮ من جدﻳ ٍد في طﺮفة
ﻋين مﺜﻞ البوارق .أنا أﻗول أنﻪ ،حسب نظﺮﻳّة الﻔﻠسﻔة الﻤادّﻳة ،ﻋندما ﺗﺘﺮاكﻢ
الﻤﻌارف أثناء حيا ٍة كامﻠةٍ ،كﻠـّﻤا ّ
ﺧزن ال ّ
مﻌارف ،كﻠـّﻤا اسﺘﻌﻤﻞ دماغﻪ أكﺜﺮ،
شﺨص
َ
أكﺜﺮ .في هذﻩ الﺤالةّ ،
فإن اﻷفﻜار من ﺷﺄنﻬا أن ﺗنبﺜقَ كﻤا لو
وكﻠـّﻤا كان الدّماغ فﻌّاالً َ
من نافور ٍة دائﻤةٍ ،وﻋندها ال مجال لﻠﺤدﻳث ﻋن اإللﻬام .ك ّﻞ ما ﻳنﻄب ُ
ق ﻋﻠيﻪ لﻔظ
"إلﻬام" ،أو "لﺤظة طﻔور اإللﻬام" ،ال ﻳﺘ ّﻢ في هذﻩ الﺤالة .في غالب اﻷحيان ،ﻳﺘ ّﻢ
اﻷمﺮ ﺑال ّ
ﺼﻔة الﺘالية :ﻋندما ﻳسﺘﻌﻤﻞ ﺷﺨص مّا الدّماغ لﻠﺘـﻔـﻜيﺮ ،فبﻄول الﻌﻤﻞ،
ُﺤس في النـّﻬاﻳة ّ
أن جﻤيـع الﻤﻌارف نﻔدت منﻪ ،كﻤا لو كانت ﻳُـنبو ً
ﻋا وجفّ ؛ ال
ﻳ ّ
ﻳسﺘﻄيـ ُع ُمواصﻠة كﺘاﺑة الﻤقال أو ﻳﻀيـ ُع منﻪ ﺧيط اﻷفﻜار أثناء ﺗﺄليف لﺤن أغني ٍة أو
ﻋﻠﻤي .في غالب اﻷحيان ،ﻳﻜون ال ّ
شﺨص في
ال ﻳسﺘﻄيـع ُمواصﻠة ﺑﺤث موضوع
ّ
ُ
ﻳﻜون
ﻔﺮغــًا ،ﻳﻜون ﻗد رمى الﻜﺜيﺮ من أﻋقاب السّجائﺮ ﻋﻠى اﻷرض،
ﺗﻠك الﻠﺤظة ُم َ
رأسُﻪ ُمؤل ًﻤا من فﺮط الﺘـﻔـﻜيﺮ ال ُﻤﺮ ّكز ،دون الﺘـو ّ
أي فﻜﺮ ٍة.
صـﻞ إلى الﺤُﺼول ﻋﻠى ّ
َ
نﻜون ِليﺄﺗي اإللﻬام في النﻬاﻳة ؟ أمام مﺜﻞ ذلك اإلرهاق
أي حال ٍة ﻳجبُ أن
إذن ،في ّ
ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﻔ ّﻜ َﺮ ال ّ
الﺮاحة" .ﻷنﻪ
شﺨصُ " :ال داﻋي ،من اﻷفﻀﻞ أن آ ُﺧذ ﻗسﻄـًا من ّ
الﺮئيسي آﺧذا ً ﺑزمام أمور الدّماغ ،كﻠـّﻤا ضﻌُـﻔت إمﻜانيّة ﺗدﺧـّﻞ
كﻠـّﻤا كان الوﻋي
ّ
الﺤياﺗات اﻷﺧﺮى .وحالﻤا ﻳسﺘس ِﻠ ُﻢ ال ّ
لﻠﺮاحة وﻳُﻄﻠ ُ
ق سبي َﻞ أفﻜار ِﻩ ،وﻋندما ال
شﺨصُ ّ
ﻳُﻔ ّﻜﺮ ُمجدّدًا في ذلك اﻷمﺮ ،في ﺗﻠك اآلونة من ال ّ
شﺮود ،ﺗﺄﺗي الﻔﻜﺮة ﺑﻐﺘة واحدة ً
اإللﻬام
ﻳﺤدُث
الﺤاالت
ُمﻌظﻢ
في
الدّماغ.
وﻳُﺮسﻠﻬا
هﻜذا.
لﻤاذا نﺤﺼ ُﻞ ﻋﻠى اإللﻬام في ﺗﻠك الﻠﺤظة ؟ ﺑﻤا ّ
أن الدّماغ هو ﺗﺤت سيﻄﺮة الوﻋي
الﺮئيسي ﻋﻠيﻪ نـﻔوذا ً أﻗوى،
سط الوﻋي
الﺮئيسي ،فﻜﻠـّﻤا اسﺘﻌﻤﻠنا الدّماغ ،كﻠـّﻤا ﺑ َ
ّ
ّ
الﺜانوي.ﻋندما نـُﻔـ ّﻜﺮ إلى حدّ ال ّ
شﻌور ﺑاﻷلﻢ في
وكﻠـّﻤا ﻋس َُﺮ الﺘـّدﺧـﻞ ﻋﻠى الوﻋي
ّ
كﺜيﺮا لﻌدم إﻳجاد الﻔﻜﺮةّ ،
الﺜانوي ،ﺑﻤا أنﻪ ﻳنﺘﻤي أﻳ ً
ﻀا
فإن الوﻋي
الﺮأس ،ونﺘﻌذبُ
ّ
ً
ّ
ُسيﻄﺮ أﻳ ً
ﻀا ﻋﻠى جُزءٍ من
إلى الجسﻢ ،ووُ ِلـدَ في نﻔس الوﻗت من ﺑﻄن اﻷ ّم وﻳ
ُ
الﺮأس ،وﻳﺘﺤ ّﻤ ُﻞ أﻳ ً
بﺮحًا .فﻌندما
ﻀا أل ًﻤا ُم ّ
الجسﻢ ،فإنﻪُ ﻳُﻌاني ﺑدورﻩ اﻷوجاع وألﻢ ّ
ﻳشﺮ ُ
الﺜانوي في ﻋﺮض ك ّﻞ ما ﻳﻌﺮفﻪُ ﻋﻠى
ع الوﻋي
الﺮئيسي،
ﻳﺮﺗﺨي الوﻋي
َ
ّ
ّ
الدّماغ ،ﻷنﻪ في ﻋالﻢ آﺧﺮ ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳﺮى حقيقة اﻷﺷياء ،وﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ،ﻳُـﺘ ّﻢ
ال ّ
ﺗﺄليف ،أو إﺑداع فنـّي.
شﺨصُ القيام ﺑﺄﺑﺤاث،
ٍ
الﺜانوي .ﺗﻤا ًما مﺜﻞ
البﻌض ﻳقو ُل أنﻪ في هذﻩ الﺤالة ،ﻳُﻤﻜن إذن أن نسﺘﻌﻤﻞ الوﻋي
ّ
السّؤال الﻤﻜﺘوب ﻋﻠى ﻗﻄﻌة ورق والذي ﺗﻠقيّـﺘــُﻪ منذ ﻗﻠيﻞ" :كيف ﻳُﻤﻜننا أن
الﺜانوي ؟" أنﺘﻢ غيﺮ ﻗادرﻳن ﻋﻠى ﺗﺤقيق ﺗواصُﻞ مﻌﻪ ،ﻷنﻜﻢ
صـ َﻞ مع الوﻋي
نﺘوا َ
ّ
أي مقدُرة ،من اﻷفﻀﻞ
لسﺘﻢ سوى أﺷﺨاص ُمبﺘدئين في الﻤﻤارسة وليست لدﻳﻜﻢ ّ

ﻋدم ُمﺤاولة الﺘواصﻞ ،غاﻳﺘﻜﻢ ال ﺗﻌدو أن ﺗﻜون ﺗﻌﻠـّـقـًا .هناك أناس ﻳُﻔ ّﻜﺮون رﺑّﻤا:
الﺜانوي ،سوف نـُﻜوّ ن الﻤزﻳد من الﺜﺮوات ،ليﺘﻄوّ ر الﻤجﺘﻤع
"ﺑﺘوظيف الوﻋي
ّ
البشﺮي ﺑاسﺘﻤﺮار ".هﻞ هذا مﻤﻜن ؟ ال ،هذا غيﺮ مﻤﻜن ! ولﻜن لﻤاذا ؟ ّ
ﻷن وﻋيﻜﻢ
ّ
الﺜانوي هو أﻳ ً
كﺜيﺮا .مع وُ جود ﻋوالﻢ ﻋﻠى ﺗﻠك الدّرجة من
ﻀا مﻌارفﻪ مﺤدودة
ً
ّ
ّ
ّ
الﺘﻌقيد ،ذلك الﻌدد الﻀﺨﻢ من الﻤسﺘوﻳات والدرجات ،ﺗبدو ﺗﺮكيبة هذا الﻜون ُمﻌقدة
ُ
ﻳﺘجاوز
غاﻳة الﺘﻌقيد ،ﺑينﻤا هو ،ال ﻳُﻤﻜنﻪ مﻌﺮفة سوى ما ﻳُوجدُ في ﻋالﻤﻪ هو ،ما
ﻋالﻤﻪ ال ﻳﻌﺮف ﻋنﻪ ﺷيئًا .ث ّﻢ إنـّﻪ ،هناك أﻳ ً
ﻀا ﻋددٌ
كبيﺮ جدّا من الﻌوالﻢ ال ُﻤﺨﺘﻠﻔة
ٌ
الﺮفيﻌة جدّا ﺗسﺘﻄيـ ُع أن
ﻋﻠى مسﺘوﻳات ﻋﻤودﻳّة ،فقط الﺤياﺗات الﻌﻠوﻳّة ذات الدّرجة ّ
ﺗﺘﺤ ّﻜ َﻢ في سيﺮورة اإلنسانيّة ،هذﻩ اﻷﺧيﺮة ﺗﺘ ّﻢ وفق ﻗوانين االرﺗقاء.
ُمجﺘﻤ ُع الناس الﻌادﻳّين ﻳﺘﻄوّ ر حسب نواميس الﺘارﻳـخ ،حﺘى وإن كنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدونﻪُ أن
ﺑآﺧﺮ ،أو أن ﻳبﻠـُغ هذا الﻬدف أو ذاكَ ّ ،
ﻳﺘﻄوّ َر ﺑﻬذا ال ّ
فإن الﺤياﺗات الﻌُﻠوﻳّة ال
شﻜﻞ أو
َ
ﺗنظﺮ ﺑذاك الﻤنظار .هﻞ من الﻤﻤﻜن أن ﻳﻜون أﺑناء الﻌُﺼور القدﻳﻤة ﻗد ﺗﺨيّـﻠوا
ُ
والدراجة الﺘي ﺗـُوجدُ اليوم ؟ أﻗو ُل أنﻪ ليس من ال ُﻤسﺘﺤيﻞ أن
الﻄائﺮة والقﻄار
ّ
ﻳﻜونوا ﻗد ﺗﺨيّـﻠوها .ﺑﻤا ّ
أن الﺘارﻳـخ لﻢ ﻳﻜن ﻗد ﺗﻄوّ َر إلى حدود ﺗﻠك الﻤﺮحﻠة ،فإنﻬﻢ
كانوا ﺑالﺘـّالي غيﺮ ﻗادرﻳن ﻋﻠى اﺧﺘﺮاﻋﻬا .ﺑاالسﺘناد إلى النظﺮﻳّة الﻤﺄلوفة ﻋند
ﺼـﻠﺘﻬا البشﺮﻳّةّ ،
فإن الناس لﻢ ﻳﺘو ّ
الناس الﻌادﻳّين وإلى الﻤﻌارف الﺘي ح ّ
صﻠوا إلى
ﺗﻠك االﺧﺘﺮاﻋات ّ
ﻷن الﻌﻠﻢ الذي ﺑﻠﻐﺘﻪ اإلنسانيّة لﻢ ﻳﻜن ﻗد ﺑﻠغ ال ُﻤسﺘوى الﻤﻄﻠوب.
في الواﻗع ،ﺗقدّ ُم ﻋﻠﻢ اإلنسانيّة ﻳﺨﻀ ُع لسيﺮور ٍة ُمبﺮمج ٍة ُمسْبقـًا ،حﺘـّى لو أردﺗﻢ من
هدف وﺑذلﺘﻢ من أجﻞ ذلك ﻗﺼارى جُﻬدكﻢ ،فبدون ّ
ﺷك لن
ﺗﻠقاء أنﻔسﻜﻢ ﺑُـﻠوغ
ٍ
ﺗبﻠـُﻐوﻩُ .طبﻌًا ،هناك أﺷﺨاص ﺗﻠﻌبُ مﻌﻬﻢ أرواحﻬﻢ الﺜانوﻳّة دورها دائ ًﻤا ،أحد
الﻜﺘـّاب ﻗال" :أنا أسﺘﻄيـ ُع أن أكﺘب ﻋدﻳد ﻋشﺮات اآلالف من الﺤُﺮوف ﻳوميّا ،ال
كﺜيﺮا
ب .رﻳشﺘي غزﻳﺮة جدّا ﻋندما أرﻳد ُ الﻜﺘاﺑة ،واآلﺧﺮون ﻳُﻌ َجبون
ّ
ً
أحس ﺑالﺘـّﻌ ِ
الﺮئيسي
ﺑﻜﺘاﺑﺘي ﻋند ﻗﺮاءﺗﻬاِ ".ل ِّ َم ذلك ؟ إنﻬا النـّﺘيجة الﺤاصﻠة ﻋن ﻋﻤﻞ وﻋيﻪ
ّ
الﺜانوي مﻌًاّ ،
الﺜانوي هو أﻳ ً
ﻀا ﻗادر ﻋﻠى االضﻄالع ﺑنﺼف الدّور.
إن وﻋيﻪ
ووﻋيﻪ
ّ
ّ
ّ
ولﻜن مﺜﻞ هذﻩ الﺤاالت ليست واردة ً لﻜ ّﻞ الناس ،في أغﻠب الﺤاالت ،ال ﻳﺘد ّﺧـ ُﻞ
الﺜانوي ،لن ﺗﺤﺼﻠوا ﻋﻠى
الﺜانوي ُمﻄﻠقـًا في ذلك .إن أردﺗﻢ اسﺘﻌﻤال وﻋيﻜﻢ
الوﻋي
ّ
ّ
ُ
سيﻜون ﻋﻠى الﺨالف ﺗﻤا ًما مﻤّا ﺗﺘوﻗﻌونﻪُ.
نﺘائج طيّبة ،ﺑﻞ ﻋﻠى الﻌﻜس،

القﻠب النقي الساكن "ﺗشينغ دجينغ سين"Qing jing xin ،
الﻌدﻳد من النـّاس ال ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳدﺧﻠوا في حال ٍة نﻔسيّ ٍة هادئ ٍة أثناء الﻤﻤارسة،
هﻢ ﻳبﺤﺜون في ك ّﻞ مﻜان ﻋن ُمﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق ِليسﺄلوهﻢ" :أﻳّﻬا ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ،لﻤاذا ال
أسﺘﻄيـ ُع أن أدﺧـ ُ َﻞ في حالة سﻜين ٍة أثناء الﻤﻤارسة ؟ حال جُـﻠوسي لﻠﺘﺄ ّمـﻞ ،أفـ ّﻜ ُﺮ في

ﻳشﺮدُ فﻜﺮي مع ﺷﺘـّى أنواع اﻷفﻜارّ ".
حي لﻌبارة
ك ّﻞ ﺷيءٍ ،
ُ
إن ذلك حقـّا ﺗجسيﻢ ّ
البﺤار" ،ك ّﻞ ﺷيءٍ ﻳﺼﻌدُ إلى السﻄح ،أنﺘﻢ ﻋاجزون ﺗﻤا ًما
"ﻳَقﻠـِـبُ الودﻳان وﻳُـقﻠـّـبُ
َ
ﻋن إﻳجاد هدوء البال .لﻤاذا ال ﺗنجﺤون في الدّﺧول في حالة هدوءٍ ؟ البﻌض ال
ﻳﻔﻬﻤون ذلك وﻳظنـّون أنـ ّ ّّﻩ لﻠﺤُﺼول ﻋﻠى ذلك هناك حيﻞ ووسائﻞ ،فيذهبون في
أﺧيﺮا من إﻳجاد
ب مﻌﻠـّﻤين مﻌﺮوفين" :ﻋﻠـّﻤني ﺑﻌض الﻤﻬارات ﻷﺗﻤ ّﻜ َن
ً
طﻠ ِ
الﻬدوء" .حسب رأﻳي هذا ﻳد ّل ﻋﻠى أنﻜﻢ ﺗبﺤﺜون ﺧارج أنﻔسﻜﻢ .إن كنﺘﻢ ﺗـُﺮﻳدون
رفع ُمسﺘواكﻢ ،ﻳجبُ أن ﺗبﺤﺜوا داﺧﻞ أنﻔسﻜﻢ ،وأن ﺗـُﺮ ّكزوا مجﻬوداﺗﻜﻢ ﻋﻠى أنﻔسﻜﻢ.
فقط ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺮﺗقوا حقـّا في مﻤارسﺘﻜﻢ وﺗجدوا السّﻜينة أثناء ﺗﻤارﻳن
الﺘﺄ ّمـﻞ في وضﻌيّة الجُـﻠوس ،الﺘﻤ ّﻜن من الدّﺧول في حالة سﻜينة هي ﻗدرة ،درجة
ﺗﺼﻠون إليﻬا هي ُمؤ ّ
ﺷﺮ ﻋﻠى ُمسﺘواكﻢ.
الﺘﺮكيز الﺘي ِ
ﻋادي أن ﻳد ُﺧـ َﻞ ﺑيُسﺮ في حالة سﻜين ٍة ؟ ال ُمﻄﻠقـًا ،إالّ إذا كان
هﻞ ﺑإمﻜان إنسان
ّ
ﺷﺨﺼًا ذا اسﺘﻌدا ٍد جيّ ٍد جدّا .ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮى ،إن كان النـّاس ال ﻳدﺧﻠون في الﻬدوء،
ّ
ّ
ولﻜن ﺗﻔﻜيﺮكﻢ وﻗﻠبﻜﻢ
الﺮئيسي ليس ﺗقـنيّا ،ليس هناك مﻬارة أو حيﻞ،
فإن السّبب
ّ
هﻤا الﻠـّذان ليسا نقيّين .أنﺘﻢ ﺗﻌيشون وسط الناس الﻌادﻳّين ،ﻋندما ﺗـُواجﻬون
الﺨالفات ﺑين الناس ،من أجﻞ الﻤﺼﻠﺤة ال ّ
والﺮغبات
شﺨﺼيّة ،الﻤشاﻋﺮ السّبﻌة
ّ
ّ
الست "ﺗشي ﺗشينق ليو ﻳو "Qi qing liu yu ،و ُمﺨﺘﻠف الﺘﻌﻠـّقات ،أنﺘﻢ ﺗدﺧﻠون
في صﺮاﻋات و ُمشاحنات مع اآلﺧﺮﻳن ،أنﺘﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗنزﻋوا ﻋنﻜﻢ ك ّﻞ هذا،
ﺘجﺮدﻳن منﻬا ،ولﻜنﻜﻢ ﺗـُﺮﻳدون أن ﺗدﺧﻠوا في حالة سﻜينةٍ،
ال ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗﻜونوا ُم ّ
كيف ﺗﻌﺘبﺮون ّ
أن اﻷمﺮ ﺑﺘﻠك السّﻬولة ؟ البﻌض ﻳقول وهو ﻳُﻤارس الﺘﻤارﻳن" :أنا ال
ﻳشﺮدَ فﻜﺮي ".وحالﻤا ﻳﻔﺮغ من ﻗول هذﻩ
أصدّق ذلك ،ﻳجبُ أن أجد السّﻜينة وال
ُ
ب ،ذلك ّ
ﻷن ﻗﻠبﻪ ليس نقيّا ،إذن من
الﻜﻠﻤات ،ﺗﻌودُ إليﻪ
ُ
اﻷفﻜار من ك ّﻞ صو ٍ
ال ُﻤسﺘﺤيﻞ إﻳجاد السّﻜينة.
رﺑّﻤا ال ﻳسﺘسيـغ البﻌض رأﻳي" :أال نﺮى رغﻢ ذلك ُمﻌﻠـّﻤي ﺗشيﻜونق ﻳُـﻠقـّـنون
اآلﺧﺮﻳن اسﺘﻌﻤال ﺑﻌض الﺘقنيات ؟ نسﺘﻄيـ ُع أن نـُﺮ ّك َز ﻋﻠى نـُقﻄ ٍة واحد ٍة "ﺷو
ﻳي ،"Shou yi ،مﻤارسة الﺘﺼوّ ر "ﻗوان سيانغ ،"Guan xiang ،ﺗﺮكيز الﻔﻜﺮ
ﻋﻠى الدّانﺘيانُ ،مشاهدة الدّانﺘيان من الدّاﺧﻞ ،أو ﺗﺮدﻳد اسﻢ ﺑوذا".الخّ .
إن هذﻩ
ﻀا أﺷﻜال ﺗج ّﻞ لقدرة الﺘﺤ ّﻜﻢّ .
جﺮدَ طﺮق ولﻜن أﻳ ً
إن ﻗدرة الﺘﺤ ّﻜﻢ
طﺮق ،وليست ُم ّ
ﺗﺘﻌﻠـ ّ ُ
ق ُمباﺷﺮة ﺑدرجة السين سينغ الﺘي حققناها ﻋبﺮ الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة،
وﺑالﻤسﺘوى الذي ارﺗقيْـنا إليﻪ ،ﻋﻠى ك ّﻞ حال ،ال نسﺘﻄيـ ُع إﻳجاد السّﻜينة فقط
جﺮﺑوا ،مع ك ّﻞ ﺗﻌﻠـّقاﺗﻜﻢ ورغباﺗﻜﻢ
ﺑاسﺘﻌﻤال هذﻩ الﻄﺮق .إن كنﺘﻢ ال ﺗـُﺼدّﻗون ذلكّ ،
سﺘﺮوْ ن إن كنﺘﻢ
أي ﺷيءٍ ،
الجامﺤة إلى درجة أنﻜﻢ ال ﺗقدرون ﻋﻠى
ّ
َ
الﺘجﺮد من ّ
ﻗادرﻳن ﻋﻠى الدّﺧول في حالة سﻜينةٍ .البﻌض ﻳقول ّ
أكﺜﺮ
أن ﺗﺮدﻳد اسﻢ ﺑوذا ﻳبدو
َ
سﺘﻤﺮ السﻢ ﺑوذا ؟
فاﻋﻠيّة ً ،هﻞ ﺗسﺘﻄيﻌون الوُ صول إلى حالة سﻜين ٍة مع الﺘـﺮدﻳد ال ُﻤ
ّ
ّ
"إن مﻤارسة فامان البوذا أميﺘاﺑﻬا أسﻬﻞ ،ﻳﻜﻔي أن نـُﺮدّدَ اسﻢ
هناك أناس ﻳقولون:

أن ﺗﻠك ﻗدرة ﺗﺤ ّﻜﻢ ؛ ﺗقولون ّ
نﺮ !" أنا أﻗول ّ
أن ذلك سﻬﻞ،
ﺑوذا" .هيّا ،ردّدوﻩُ ِل َ
أي فامان سﻬﻞ.
أﻗول لﻜﻢ أنﻪ ليس ﺑالسّﻬﻞ ،ليس هناك ّ
ك ّﻞ الناس ﻳﻌﻠ ُﻤون ّ
أن ساكياموني كان ﻳﺘﺤدّث ﻋن دﻳنق (الﺘﺮكيز ،الﺘﺄ ّمـﻞ) ،وإال َم
ﻳﺘجﺮد الﻤﺮ ُء
(الﺘجﺮد ،الزهد) ،ﻳجب أن
كان ﻳدﻋو ﻗبﻞ دﻳنق ؟ كان ﻳﺘﻜﻠـّﻢ ﻋن دجي
ّ
ّ
من ك ّﻞ رغباﺗﻪ وﺗﻌﻠـّقاﺗﻪ ،ﻋندما ﻳزول ك ّﻞ هذا ،ﻳسﺘﻄيـ ُع ﻋندها الﺘو ّ
صـﻞ إلى
ّ
ولﻜن الدﻳنق هو أﻳ ً
ﻀا ﻗدرة ﺗﺤ ّﻜﻢ ،أنﺘﻢ ﻋاجزون
الﺘﺮكيز .أليس ذلك هو القانون ؟
الﺘدرﻳجي من ك ّﻞ اﻷﺷياء
ﺗجﺮدكﻢ
ﺗجﺮ ٍد ﺗا ّم ؛ مع
ﻋن الوُ صول منذ البداﻳة إلى
ّ
ّ
ّ
السّيئة ،ﻗدرﺗﻜﻢ ﻋﻠى الﺘﺮكيز سﺘقوى ﺷيئًا فشيئًا .ﻋندما نذ ُكﺮ اسﻢ ﺑوذا ،ﻳجبُ أن
نذ ُك َﺮﻩُ ﺑذهن ﺧال من ال ّ
شواغﻞ ،دون أن ﻳُﻔﻜـّﺮ القـﻠب في ﺷيءٍ  ،إلى أن ﺗﺼيﺮ ك ّﻞ
أجزاء ال ُﻤ ّخ اﻷﺧﺮى ُمﺨدّرة ًمن أثﺮ الذكﺮ ،ال ﻳﻌود الﻤﺮ ُء ﻳﻌﻠ ُﻢ ﺷيئًا -فﻜﺮة واحدة
آالف أﺧﺮى -وحﺮوف اسﻢ ﺑوذا ﺗﺘش ّﻜـﻞ أمامﻜﻢ .أليست هذﻩ ﻗدرة ﺗﺤ ّﻜﻢ
ﺗﻄﺮدُ ﻋشﺮة
ٍ
ُ
نﺼ َﻞ إلى ذلك منذ البداﻳة ؟ ال ،ال نﺼ ُﻞ إلى ذلك ،إذن ال ﻳُﻤﻜن ﺑﻜ ّﻞ
؟ هﻞ نسﺘﻄيـ ُع أن ِ
ﺘﺮوْ ا .مع ُمواصﻠة
ﺗﺄكي ٍد أن ندﺧـ َﻞ في الﺘﺮكيز ؛ إن كنﺘﻢ ال ﺗـُﺼدّﻗون ذلك ،حاولوا ِل َ
أي
ﺗﺮدﻳدﻩ ،سﺘـُﻔ ّﻜﺮون في ﺷﺘـّى أنواع اﻷﺷياءُ " :مدﻳﺮ ُمؤسّسة ﻋﻤﻠي ال ﻳُﻌيﺮني ّ
اهﺘﻤام ،لقد أﻋﻄاني منﺤة ً ضئيﻠة ً لﻠﻐاﻳة هذا ال ّ
شﻬﺮ ".وكﻠـ ّ ّّما أمﻌنﺘﻢ في الﺘـﻔﻜيﺮ
في ذلك ،كﻠـّﻤا زاد غﻀبُﻜﻢ ،ولﻜنﻜﻢ ال ﺗزالون ﺗـُﺮدّدون اسﻢ ﺑوذا ،هﻞ ﺗسﺘﻄيﻌون
القيام ﺑالﻤﻤارسة ﺑﻬذا الشﻜﻞ ؟ أليست هذﻩ مسﺄلة ﻗدرة ﺗﺤ ّﻜﻢ ؟ أليس مﺮدّ هذا ﻋدم
نقاوة ﻗﻠبﻜﻢ ؟ أولئك الذﻳن لﻬﻢ ﺗيانﻤو مﻔﺘوحة ،ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳﺘﺄمّـﻠوا الدّانﺘيان في
داﺧﻠﻬﻢ .ﺑﻤا ّ
أن الدّان ﻳﺘجﻤّع في ُمسﺘوى أسﻔﻞ البﻄن من اإلنسان ،ﺑقدر ما ﺗﻜون
مادّة الﻄاﻗة نقيّة ،ﺑقدر ماﺗﻜون ُمﻀيئة ً ،وﺑقدر ما ﺗﻜون غيﺮ نقيّة ،ﺑقدر ما ﺗﻜون
ُمظﻠﻤة وسوداء .هﻞ ﻳُﻤﻜن أن ند ُﺧـ َﻞ في حالة سﻜين ٍة فقط ﺑواسﻄة ُمشاهدة الدّانﺘيان
من الدّاﺧﻞ وﺗﺄ ّمـﻞ الدّان ؟ هذا ُمسﺘﺤيﻞ .ال ﻳﻬ ّﻢ ما هي الﻄﺮﻳقة ال ُﻤسﺘﻌﻤﻠة في حدّ
ذاﺗﻬا ،ما في اﻷمﺮ هو ّ
أن اﻷفﻜار واليينيان ليسا نقيّيْن وصافييْن .أنﺘﻢ ﺗـُشاهدون
وﺗﺮوْ ن ّ
أن الدّان ُمش ّع ورائع ؛ ﺑﻌد لﺤظا ٍ
ت ﻳبدأ هذا الدّان في
داﺧﻞ الدّانﺘيانَ ،
الﺘﻐيّـﺮ ،وهاهو ﻳُﺼب ُح منزالً" .هذﻩ الﻐـﺮفة سﺘﻜون لزواج اﺑني ،اﻷﺧﺮى الﺑنﺘي،
واﻷﺧﺮى لنا نﺤن ّ
الزوجان الﻌجوزان ،وﻗاﻋة الجُـﻠوس في الوسط ،هذا ُمـناسب
ﺗﻤا ًما ! هﻞ سيﻤنﺤونني هذا الﻤنزل ؟ ﻳجب أن أجد وسيﻠة ً المﺘالكﻪ ،ولﻜن كيف ؟"
ّ
كﺜيﺮا ﺑﻬذﻩ اﻷﺷياء ،هﻞ ﺗظنـّون أنﻜﻢ ﺗسﺘﻄيﻌون الدّﺧول هﻜذا
إن الناس ُمﺘﻌﻠـّقون
ً
في حالة سﻜين ٍة ؟ البﻌض ﻳقولون" :أنا آﺗي إلى ُمجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين كشﺨص
ّ
ولﻜن ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص
ﻳنز ُل في فندق ،وﺑﻌد إﻗام ٍة ﻗﺼيﺮ ٍة ،سﺄرح ُﻞ ﺑسُﺮﻋةٍ".
اﻷصﻠي.
سوْ ا ﺑيﺘﻬﻢ
ﻳﺘشبّـﺜون ً
كﺜيﺮا ﺑﻬذا الﻤﻜان ون َ
ّ
ﺑالنسبة لﻠ ّ
ُﻤارس جاﻋالً هدفﻪُ هو
الﺤقيقي ،ﻳجب ﻋﻠى الﻤﺮء أن ﻳﺘﻌﻬّد وﻳ
شيولين
َ
ّ
القﻠب ،هو ﺑاطن الذات ،ﻳجب أن ﻳب َﺤ َ
ث في الدّاﺧﻞ ،وال ﻳب َﺤ َث أﺑدًا ﺧارج ذاﺗﻪ .في
ّ
ﺑﻌض الﻤذاهب ،ﻳُقا ُل ّ
أن البوذا ﻳُوجد في القﻠب ،هذا صﺤيـح أﻳ ً
ولﻜن البﻌض
ﻀا.
ﻳﻔﻬﻤون ذلك فﻬ ًﻤا مﻐﻠوطـًا ،وﻳقولون ّ
أن البوذا ﻳُوجد في ﻗﻠوﺑﻬﻢ ،كﻤا لو كانوا هﻢ

أنﻔسﻬﻢ ﺑوذا ،كﻤا لو كان في ﻗﻠوﺑﻬﻢ ﺑُوذا .أليس من الﺨﻄﺄ فﻬﻢ اﻷمﺮ هﻜذا ؟ كيف
لنا أن نﻔﻬﻤﻪُ هﻜذا ؟ في الواﻗع ذلك ﻳﻌني أنﻪ ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـُﻤارسوا جاﻋﻠين
القﻠب ،وأنﻜﻢ لن ﺗﻀﻤنوا النـّجاح ﺑﻐيﺮ ذلك .هذا هو القانون .أنـ ّ ّّى لﻜﻢ
غاﻳﺘﻜﻢ هي
َ
أن ﻳﻜون ﺑوذا داﺧﻠﻜﻢ؟ ليس هناك غيﺮ ال ّ
شيولين ﺗسﺘﻄيﻌون من ﺧاللﻪ الوُ صول إلى
الﻜﻤال.
إن كنﺘﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون الدّﺧول في حالة سﻜينةٍ ،فذلك ّ
ﻷن ذهنﻜﻢ غيﺮ ﺧال ولﻢ ﺗبﻠﻐوا
السﻄﺤي إلى الﻌﻤيـق وﻳﺘﻜام ُﻞ مع
مسارا ﻳﻤﺘدّ من
ُم
سﺘوى ُمﺮﺗﻔﻌًا .هذا ﻳﺘﻄﻠـ ّ ّّبُ
ً
ّ
ً
ارﺗﻔاع ال ُﻤسﺘوى .ﻋندما ُ
ﺗزول روح ﺗﻌﻠـَقﻜﻢ ،ﺗﺮﺗﻔ ُع درجﺘﻜﻢ وﺗﺘﻌ ّﻤ ُ
ق ﻗدرﺗﻜﻢ ﻋﻠى
الﺘــّﺮكيز أﻳ ً
ﻀا .إن كنﺘﻢ ﺗﺮﻳدون الوصول إلى السّﻜينة ﺑاسﺘﻌﻤال هذﻩ الﺤيﻠة أو ﺗﻠك
الوسيﻠة ،أﻗول ّ
أن ك ّﻞ ذلك ﺑﺤث نﺤو الﺨارج .االنﺤﺮاف في الﻤﻤارسة أو اﺗـّباع
طﺮﻳق ﺑاطﻠة ﻳﻌنيان ﺑالﺘـّﺤدﻳد هذا النـّوع من البﺤث ﺧارجًا .وﺧا ّ
صة في البوذﻳّة ،إن
ﺑﺤﺜﺘﻢ نﺤو الﺨارج ،سيُقا ُل أنﻜﻢ ﺗـﺘـّبﻌون طﺮﻳقـًا ﺷيﻄانيّة ً .ﺑينﻤا في ال ّ
شيولين
القﻠب ،وفقط ﻋندما ﺗﺮفﻌون
الﺤقيقي ،ﻳجبُ أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـﻤارسوا ُمسﺘﻬدفين
َ
ّ
طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة ،ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗﺼﻠوا إلى صﻔاء القـﻠب والسّﻜينة ؛ ال
لﺮفع من السين سينغ ،ﻳجبُ أن ﺗـُـﻠقوُ ا
ﻳُﻤﻜن أن ﺗـنﺘسبُوا إلى طبيﻌة كوننا إالّ ﺑا ّ
الﺮغبات ،ك ّﻞ الﺘﻌـﻠـ ّقات وك ّﻞ اﻷﺷياء ال ّ
سيّئة ﻋند اإلنسان ،حينﻬا فقط
وراءكﻢ ك ّﻞ ّ
ﺗـ ُ ْجـﻠـ ُ َ
سﺘـﺘﺤﺮرون من ﻗيود طبيﻌة
سيء وﺗﺼﻌدون.
ون جسﻤﻜﻢ من ك ّﻞ ما هو
ّ
ّ
الﻜون ومادّﺗﻜﻢ -دو سﺘﺘﺤوّ ل إلى ﻗونق ؛ ّ
إن اﻷمﺮان مشﺮوطان ﺑبﻌﻀﻬﻤا
وﻳﺘﻜامالن ،أليس كذلك ؟ ذلك هو القانون.
الذاﺗي الذي ﻳﻤنع الﻤﻤارس من الدّﺧول في حالة سﻜينة ،هو ّ
أن هذا
إذن ،السّبب
ّ
اﻷﺧيﺮ ال ﻳسﺘجيبُ لﻠﻤقاﻳيس وال ّ
شﺮوط الﻤﻄﻠوﺑة من مﻤارس .حاليّا ،ﺗوجد هناك
أﻳ ً
ﻀا أسباب موضوﻋيّة ﺗـُزﻋجﻜﻢ إلى حدّ ﺧﻄيﺮ وﺗﺤُول ﺑينﻜﻢ وﺑين الﺘﻌﻬّد
والﻤﻤارسة نﺤو الﻤسﺘوﻳات الﻌﻠيا ،إنﻬا ﺗـُؤثـّﺮ ﺑشﻜﻞ ﺧﻄيﺮ ﻋﻠى الﻤﻤارسين .الﻜ ّﻞ
الﺘدرﻳجي ،وإﻋادة إحياء االﻗﺘﺼاد ،أصبﺤت القوانين
ﻳﻌﻠ ُﻢ أنﻪ مع اإلصالح واالنﻔﺘاح
ّ
السياسيّة أﻳ ً
أدﺧﻠت الﻜﺜيﺮ من الﺘﻜنولوجيّات الﺤدﻳﺜة في البالد،
ﻀا أكﺜﺮ ُمﺮونة ؛ ِ
ومسﺘوى الﻌيش آﺧذ في الﺘـﺤسّن ؛ ك ّﻞ الناس الﻌادﻳّين ﻳﻌﺘبﺮون ذلك ﺷيئًا جيّدًا.
ﺑﺼﻔ ٍة جدليّةٍ ،هناك أﺷياء سيّئة أﻳ ً
ﻀا دﺧﻠت إلى ﺑالدنا إثﺮ اإلصالح واالنﻔﺘاح ،وهي
أدﺑي أو
إﺑاحي وﻋناصﺮ جنسيّة في ﻋﻤﻞ
من ك ّﻞ اﻷصناف .إذا لﻢ ﺗﺘ ّﻢ إضافة وصف
ّ
ّ
مجﻠـّة ،ﻳبدو أنﻬﻤا ال ﻳُباﻋان ،والﻐاﻳة الﺘي ﻳُﺮادُ ﺗﺤقيقﻬا هي أكبﺮ كﻤّية من الﻤبيﻌات
َ
ﻳﻜون هناك
؛ إذا لﻢ ﺗوجد مشاهد فﺮاش في اﻷفالم والﺘـﻠﻔزﻳون ،ﻳبدو أنﻪ لن
ّ
ﻳﺨص
ﺘﻔﺮجين ؛ فيﻤا
ﺘﻔﺮجون ،والﻐاﻳة الﺘي ﻳُﺮادُ ﺗﺤقيقﻬا هي أكبﺮ ﻋدد من ال ُﻤ ّ
ُم ّ
آﺧﺮ ،لﻢ ﻳ ُﻜن
الﻔنون الﺘشﻜيﻠيّة ،ال أحد صار ﻳﻌﻠ ُﻢ إن كان ذاك فنـّا حقيقيّا أم ﺷيئًا َ
ﻳُوجدُ ﺷيء من هذا في الﻔنون القدﻳﻤة لألمّة ال ّ
ﺼينية ،وﺗﺮاث اﻷمّة الﺼينيّة لﻢ ﻳﺘ ّﻢ
ﻋﻪ أو ﺧﻠقﻪُ من ِﻗبﻞ هذا ال ّ
اﺧﺘﺮا ُ
شﺨص أو ذاكَ  .ﻋندما ﺗﺤدّ ُ
ثت ﺑشﺄن الﺤﻀارات
ﻗﻠت ّ
القدﻳﻤةُ ،
اﻷﺧالﻗي لإلنسانيّة
أن ك ّﻞ ﺷيءٍ لﻪُ أصﻠﻪ وجُذورﻩ .لقد ﺗشوّ ﻩ الﻤقياس
ّ

والشﺮ ﺷﻬدَ ﺗﻐي ًّﺮا ،هذا هي وضﻌيّة
وﺷﻬد ﺗﻐي ًّﺮا ،حﺘـّى الﻤقياس الذي ﻳُﺤ ِدّدُ الﺨيﺮ
ّ
الناس الﻌادﻳّين اليوم .ولﻜن مقياس طبيﻌة الﻜون جﻬان ﺷان ران هو الﻤقياس
اﻷوحد لﺘقيـيﻢ ما إذا كان إنسان مّا جيّدًا أم سيّئًا ،وهو ثاﺑت ال ﻳﺘﻐيّﺮ .ﺑﺼﻔﺘك
ﺗقيس نﻔسك وفق ذلك الﻤقياس ال
مﻤارسًا ،إن ُكـنتَ ﺗـُﺮﻳد النجاح ،ﻳجب إذن أن
َ
وفق مقاﻳيس الناس الﻌادﻳّين .إذن ،من الناحية الﻤوضوﻋيّة الﺨارجيّة ،ﺗوجدُ اﻳ ً
ﻀا
جنسي ،إﺑاحيّة واسﺘﻬﺘار،
دﺧائﻞ .وأكﺜﺮ من ذلك ،ﺧﻠيط كامﻞ ﻗد ظﻬﺮ ،ﺷذوذ
ّ
مﺨدّرات الخ..
البشﺮي ﺗﻄوّ ر إلى الﺤدّ الذي وصﻠنا إليﻪ اليوم ؛ ف ّﻜﺮوا ،ماذا سيُﺼبـ ُح لو
الﻤجﺘﻤع
ّ
ﺗواصﻞ الﺤا ُل هﻜذا ؟ هﻞ من ال ُﻤﻤﻜن أن ﻳُس َﻤ َح لﻪ ﺑالبقاء هﻜذا إلى اﻷﺑد ؟ إن لﻢ
ﻳُﺮْ س ِ اإلنسان النـظام ،فسﺘﻔﺮ ُ
مﺮة حﻠـّت فيﻬا كارثة ﺑاإلنسانيّة،
ضﻪُ السّﻤاء .ك ّﻞ ّ
هذﻩ اﻷﺧيﺮة كانت ﺗـُوجد دائ ًﻤا في مﺜﻞ هذﻩ الﺤالة .طوال ك ّﻞ هذﻩ ال ُﻤﺤاضﺮات ،لﻢ
أﺗﺤدّث أﺑدًا ﻋن مسﺄلة نﻬاﻳة الﻌالﻢ ﺑالنسبة لإلنسانيّة .اﻷدﻳان ﺗﺘﺤدّث ﻋنﻬا ،الﻜﺜيﺮ
من الناس ﻳﺘﺤدّثون أﻳ ً
سﺄثيﺮ هذﻩ الﻤسﺄلة ،ف ّﻜﺮوا
ﻀا ﻋن هذا الﻤوضوع السّاﺧن.
ُ
جﻤيﻌًا :في مجﺘﻤﻌنا هذا ،مجﺘﻤع الناس الﻌادﻳّين ،ﺷﻬدت القيﻢ اﻷﺧالﻗيّة لإلنسان
ﺗﻐي ًّﺮا هائالً ! أصبﺤت الﻌالﻗات ﺑين النـّاس مشﺤونة لﻠﻐاﻳة ! ف ّﻜﺮوا ،ألﻢ ﺗبﻠغ
فإن ال ُﻤﺤيط الﻤوجود حاليّا ﻳ ُ
اإلنسانيّة مﺮحﻠة ً نﻬاﻳة ً في الﺨﻄورة ؟ لذلك ّ
ُﻔﺮز أﻳ ً
ﻀا
ﺗشوﻳ ً
ﺧﻄيﺮا ﺑالنسبة لﻤﻤارسينا في ﺗﻌﻬّدهﻢ ومﻤارسﺘﻬﻢ نﺤو
شا واضﻄﺮاﺑًا
ً
صور أجسا ٍد ﻋارﻳ ٍة مﻌﺮوضة في ك ّﻞ مﻜانُ ،مﻌﻠـّقة في ال ّ
شارع،
ُـﻠوي.
ُ
ال ُﻤسﺘوى الﻌ ّ
ﻳُشاهدها الﻤﺮ ُء حالﻤا ﻳﺮف ُع رأسﻪُ.
لقد ﻗال الوو ﺗسي" :ﻋندما ﻳسﻤ ُع إنسان رفيـ ٌع الدّاوو (الﻄﺮﻳق) ،ﻳُـﻌجـّـ ُﻞ
أﺧيﺮا ال ّ
شﺮع ا ّ
لﺤق
ﺑﻤﻤارسﺘﻪ ".ﻋندما ﻳسﻤ ُع إنسان رفيـع الدّاوو ،فﻬو ﻳﻌﻠ ُﻢ أنﻪ نال
ً
أظن ّ
ع في الﺘﻌﻬّد ؟ أنا ّ
الذي ليس من السّﻬﻞ نيﻠـُﻪُ ،فإن لﻢ ﻳ ُﻜن اليو َم فﻤﺘى سيشﺮ ُ
أن
سيﺨﺮج
ُمﺤيﻄـًا ُمﻌقـّـدًا هو ﻋﻠى الﻌﻜس ﺷيء جيّد ،من ال ُﻤﺤيط اﻷكﺜﺮ ﺗﻌقيدًا،
ُ
اإلنسان اﻷﻋﻠى درجة ً ؛ إن ﻗد َِر ﻋﻠى ال ُﺨـﻠوص منﻪ ﺑنجاح ،فسﺘﻜون نﺘيجة
ال ّ
أكﺜﺮ صالﺑة ً.
شيولين َ
ت حقـّا في ﺗﻌﻬّدﻩ ومﻤارسﺘﻪ ،أنا أﻗول ّ
ﺑالنسبة لﻤﻤارس ثاﺑ ٍ
أن ذلك ﻋﻠى الﻌﻜس
أي فـُﺮصة لﺮفع طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة ،لن
أي ﺧالف وال ّ
ﺷيء جيّد .إن لﻢ ﻳظﻬﺮ ّ
الﺘﺮﻗي .إن كان الجﻤيـ ُع طيّبين وﻳسودهﻢ الﺘﻔاهﻢ ،فﻜيف سيﺘسنـّى
ﺗﺘﻤ ّﻜـنوا من
ّ
ارس ؟ الﻤﻤارسون الﻌادﻳّون ﻳنﺘﻤون إلى صنف "إنسان
لﻠﻤﺮء أن ﻳﺘﻌﻬّد نﻔسﻪ وﻳُﻤ َ
سط ﻳسﻤع الدّاوو" ،القيام ﺑالﻤﻤارسة أو ﻋد ُمﻪُ سيّان ﻋندهﻢ ،ﻳﺼﻌُبُ جدّا أن
َو َ
ﻳﺘﻤ ّﻜن هذا النوع من اﻷﺷﺨاص من النجاح .ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص الﺤاضﺮﻳن هنا ﻳجدون
كالم ال ُﻤﻌﻠـّﻢ مﻌقوالً
كﺜيﺮا أثناء الدّرس ،إالّ أنﻬﻢ حالﻤا ﻳﻌودون إلى مجﺘﻤع الناس
ً
الﻌادﻳّين ،ﻳجدون ّ
أن مﺼالﺤﻬﻢ اآلنيّة أكﺜﺮ واﻗﻌيّة ً وﻋﻤﻠيّة .حسنـًا ،إنﻬا اﻗﺮب
لﻠواﻗع ؛ ومع ذلك ،ﺑقﻄع النظﺮ ﻋنﻜﻢ ،ﻋدد كبيﺮ من اﻷثﺮﻳاء وأصﺤاب الﻤالﻳين في

الﻐﺮب أدركوا ﺑﻌد الﻤوت أنﻪ لﻢ ﻳبقَ لﻬﻢ ﺷيء :الﺜﺮوات الﻤادّﻳة ،نﺄﺗي لﻠدنيا دون
جﻠبﻬا ونـُﻔارق الدنيا دون حﻤﻠﻬا ،ﻳبقى ُ
ﺷﻌور ﺑالﻔﺮاغ .وفي ال ُﻤقاﺑﻞ لﻤاذا القونق
ﻳنﻐﺮس ُمباﺷﺮة ًﻋﻠى جسﻢ روحﻜﻢ اﻷصﻠيّة ،ﺗسﺘﻄيﻌون أن
ثﻤين لﻠﻐاﻳة ؟ ﻷنﻪ
ُ
ﺗجﻠبوﻩ مﻌﻜﻢ ﻋند ﻗدومﻜﻢ إلى الدنيا وﺗﺤﻤﻠوﻩ مﻌﻜﻢ ﻋندما ﺗـُﻔارﻗون الدنيا ؛ نﺤن
نقول ّ
الﻤادي
أن اليوانشان ﺧالد ال ﻳﻔنى ،وهذا ليس ﺧياليّا .ﺑﻌد أن ﻳﻄﺮح جسدنا
ّ
ﻋنﻪ ﺧالﻳاﻩّ ،
فإن ﻋناصﺮﻩ الجُزﻳئيّة اﻷكﺜﺮ ِصﻐـَ ًﺮا الﻤوجودة في الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى لﻢ
ﺗﻔـْ َن ؛ لﻢ ﻳﻜن ذلك سوى ﻗشﺮ ٍة ﺧارجيّة نزﻋﻬا الجسدُ.
ُ
كنت ﺑﺼد ِد الﺤدﻳث ﻋنﻪ ﻳﺘﻌﻠـّق ﺑﻤسﺄلة السين سينغ ﻋند اإلنسان .لقد ﻗال
ك ّﻞ ما
ساكياموني الجُﻤﻠة الﺘـّالية ،وﻗالﻬا ﺑودهيدارما أﻳ ً
ﺼين ،أرض ال ّ
ﻀا" :ال ّ
شﺮق هذﻩ،
سيظﻬﺮ فيﻪ رجال ذوو فﻀيﻠ ٍة ُ
ﻋظﻤى ".في ال ّ
ﺼين ،كﺜيﺮ من
هي الﻤﻜان الذي
ُ
ّ
الﺮهبان وال ّ
كﺜيﺮا ﺑﻬذﻩ الجُﻤﻠة .كانوا
ﻳﻌﺘزون
مﺮ الﻌﺼور كانوا
ﺼينيّين ﻋﻠى ّ
ّ
ً
ﻋا ﻋن طﺮﻳق ال ّ
ﻳﻔﻬﻤونﻬا ﻋﻠى أنﻪ ﺑإمﻜانﻬﻢ امﺘالك القونق اﻷكﺜﺮ ارﺗﻔا ً
شيولين ؛
وهﻜذا كان كﺜيﺮ من النـّاس مسﺮورﻳن وفﺨورﻳن" :إنﻪ دائ ًﻤا نﺤن ال ّ
ﺼينيّين،
ال ّ
ﻳظﻬﺮ فيﻪ رجال ذوو اسﺘﻌداد مﻤﺘاز ورائع ورجال ذوو
ﺼين هي الﻤﻜان الذي
ُ
فﻀيﻠة ُ
الﺤقيقي لﻠجﻤﻠة.
ﻋظﻤى ".في الواﻗع ،كﺜيﺮ من الناس لﻢ ﻳﻔﻬﻤوا الﻤﻐزى
ّ
ﺼين ،ﻳُﻤﻜن أن نشﻬد ظﻬور رجال ذوي فﻀيﻠة ُ
لﻤاذا في هذا الﻤﻜان ،ال ّ
ﻋظﻤى،
لﻤاذا نشﻬدُ ظﻬور رجال ذوي ﻗونق ُمﺮﺗﻔع جدّا هنا ؟ كﺜيﺮ من الناس ال ﻳسﺘﻄيﻌون
الﺤقيقي لﻠﻌبارات الﺘي ﻳقولﻬا ذوو الدّرجات الﻌالية ،هﻢ ال ﻳُدركون أﻳ ً
ﻀا
فﻬﻢ الﻤﻌنى
ّ
الﺮوحيّة .حسنـًا ،سنﺘﺮك جانبًا دراسة
طﺮﻳقة ﺗﻔﻜيﺮ اﻷفﺮاد الﻌﻠوﻳّين وحالﺘﻬﻢ ّ
مﻌناها ،ولﻜن ف ّﻜﺮوا ﻗﻠيالً ؛ إنﻪ فقط وسط النـّاس اﻷكﺜﺮ ﺗﻌقيدًا ،وفي الﻤﺤيط اﻷكﺜﺮ
ﺗﻌقيدًا حيث ﻳسﺘﻄيـع الﻤﺮءُ ،ﻋبﺮ ال ّ
شيولين ،أن ﻳﺘﺤ ّ
ﺼـﻞ ﻋﻠى ﻗونق الدّرجة الﻌُـﻠيا،
هذا هو الﻤﻌنى.

االسﺘﻌداد "ﻗان دجي"Genji ،
ما ﻳُﺤدّد اسﺘﻌداد اإلنسان هو كﻤّية الﻤادّة ال ُﻤسﻤّاة دو الﺘي ﻳﺤﻤﻠﻬا جسﻤﻪ في ﻋالﻢ
آﺧﺮ .مع ﻗﻠيﻞ من الدّو وكﻤّي ٍة كبيﺮ ٍة من الﻤادّة السّوداء ،ﻳﻜون حقﻞ الﻜارما ﺷاسﻌًا
وﻳُﻌﺘـَبَ ُﺮ االسﺘﻌداد غيﺮ جيّ ٍد ؛ مع كﻤّية كبيﺮة من الدّو وكﺜيﺮ من الﻤادّة البيﻀاءّ ،
فإن
صﻐيﺮا وﻳﻜون االسﺘﻌداد جيّدًا .الﻤادّة البيﻀاء والﻤادّة السّوداء
حقﻞ الﻜارما ﻳﻜون
ً
ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘﺤوّ َل إحدا ُهﻤا إلى اﻷﺧﺮى .كيف ﻳﺘ ّﻢ هذا الﺘﺤوّ ل ؟ القيام ﺑﺄفﻌال طيّب ٍة
الﻤﺤن واآلالم
ﻳُولـّدُ الﻤادّة البيﻀاء ؛ ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺤﺼيﻞ هذﻩ الﻤادّة البيﻀاء ﻋبﺮ ُمقاساة ِ
وإﺗيان اﻷفﻌال الﺤسنة .الﻤادّة السّوداء ﺗﺘولـّد من اﻷفﻌال السّيئة واﻷﺷياء السّيئة،
ﺗﻤﺮ ﺑنظام الﺘﺤوّ ل هذا وفي نﻔس الوﻗت ﻳﺤﻤﻠـُﻬا الﻤﺮء مﻌﻪ
ﺗﻠك هي الﻜارما .إنﻬا ّ
أﻳ ً
ونظﺮا ﻷنﻬا ﺗﺘبـ ُع ُمباﺷﺮة ً اليُوانشان فإنﻬا ليست ِنﺘاج حيا ٍة واحد ٍة ،ﺑﻞ
ﻀا.
ً
ﺗجﻤّﻌت منذ ماض ﺑﻌيدٍ .لذلك نﺘﺤدّث ﻋن ﺗﺮاكﻢ الﻜارما وﺗﺮاكﻢ الدّو ،وﻳُﻤﻜن أﻳ ً
ﻀا أن
ورثـَا وﺗـُـنقـَـال ﻋن اﻷجداد .أحيانـًا ،أﺗذ ّكﺮ ما ﻳقولﻪ الﺼينيّون القدامى أو ال ّ
شيوخ
ﺗـ ُ َ

ال ُﻤسنـّون" :لقد جﻤّع اﻷجداد الدّو" ،أو"جﻤع الدّو" ،أو"االفﺘقار إلى الدّو" ،كﻢ
هي صائبة ﻋباراﺗﻬﻢّ ،
إن ذلك صﺤيـح ﺗﻤا ًما.
االسﺘﻌداد الجيّد أو السّيء لإلنسان ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﺤدّد درجة وﻋيﻪ الجيّدة أو ال ّ
سيئة.
سدَ درجة وﻋي اإلنسان .لﻤاذا ؟ ّ
ﻷن اإلنسان ذو االسﺘﻌداد
سيء ﻳُﻤﻜن أن ﻳُﻔ ِ
اسﺘﻌداد ّ
الجيّد لﻪ الﻜﺜيﺮ من الﻤادّة البيﻀاء ،وهذﻩ الﻤادّة البيﻀاء ﺗنسج ُﻢ مع كوننا ،هي
ﺗﺘـوافق مع طبيﻌة جﻬان ﺷان ران ،وﺗﺘواص ُﻞ مﻌﻬا دون حواجز .طبيﻌة الﻜون
سﺘﺘجﻠـّى ُمباﺷﺮة ً في جسﻤﻜﻢ ،سﺘـﻜو ُن ﻋﻠى صـِﻠة ُمباﺷﺮة مع جسﻤﻜﻢ .وﻋﻠى
سيءٍ فﻬي ﺗذهبُ
الﻌﻜس من ذلك ﺑالنسبة لﻠﻤادّة السّوداء ،ﺑﻤا أنﻬا ُمﺘولـّدة ﻋن فﻌﻞ ّ
ﺑال ّ
الﻌﻜسي لﻄبيﻌة الﻜون .إن ﺑﻠﻐت هذﻩ الﻤادّة السّوداء كﻤّية ً
ﻀبط في االﺗـّـجاﻩ
ّ
البشﺮي حقالً ﻳﻌز ُل اإلنسان .كﻠـّﻤا انﺘشﺮ هذا الﺤق ُﻞ
كبيﺮة ً ،فسﺘـُش ّﻜـﻞ حول الجسﻢ
ّ
أكﺜﺮ كﻠـّﻤا صار كﺜيﻔـًا وسﻤيﻜـًا ،وﺑﻤا أنﻪ ال ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳﻠﺘقط طبـيﻌة الﻜون جﻬان
ﺷان ران ّ
فإن درجة وﻋيﻪ ﺗسوء أكﺜﺮ فﺄكﺜﺮ .ذلك ﻷنﻪ ارﺗﻜب أﻋﻤاالً سيّئة ًوولـّد
مادّة سوداء ،في غالب اﻷحيان ،إنسان من هذا ال ّ
ﺼـنف ليس ُمسﺘﻌدّا لإلﻳﻤان
ﺑال ّ
شيولين :كﻠـّﻤا كانت درجة وﻋيﻪ ضﻌيﻔة ،كﻠـّﻤا ﻋﺮﻗـﻠـَـﺘـْﻪ دﻳونﻪ (الﻜارما) ؛ كﻠـّﻤا
ُف إﻳﻤانﻪ ،وﻳُﺼبـ ُح ال ّ
ﻋسيﺮا ﻋﻠيﻪ.
شيولين إذن
ّ
مﺮ ِ
ً
ﺑﻤﺤن ،كﻠـّﻤا ضﻌ َ
ﻳﻜون ال ّ
شيولين أﻳسﺮ ﺑالنسبة إلنسان مُزوّ ٍد ﺑﻜﻤّي ٍة كبيﺮ ٍة من الﻤادّة البيﻀاء ،ﻷنﻪ
شيولين ،طالﻤا أنﻪ ﻳﺘـّﺼفُ ﺑﻄبﻌة الﻜون وﻳﺮف ُع طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّةّ ،
أثناء ال ّ
فإن مادّﺗﻪ
ُ
ﻳﻤﻠك كﻤّية ً كبيﺮة ً
البيﻀاء -دو ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘﺤوّ ل ُمباﺷﺮة إلى ﻗونق .ﺑينﻤا ذاك الذي
من الﻤادّة السّوداء ،فﻤﺜﻞ منﺘوج في مﺼنع ،هو ﻳﺤﺘا ُ
ج إلى ﻋﻤﻠيّ ٍة إضافيّ ٍة ؛ إذا كان
ُ
ﺗﻜﺮﻳﺮها،
اآلﺧﺮون ﻳﺄﺗون ﺑﻤوادّ نﺼف -جاهزة ،فإنﻪ هو
ﻳﻤﻠك موادّ ﺧامّة ،وﻳجبُ
ُ
هذا الﺘﻤ ّ
ُقاسي مﺤنـًا ليُزﻳﻞ الﻜارما الﺘي
شي ﻳُﺼبـ ُح أكيدًا .لذلك ،ﻳجبُ ﻋﻠيﻪ أوّ الً أن ﻳ
َ
لدﻳﻪ ،أن ﻳُﺤوّ لﻬا إلى مادّة ﺑيﻀاء ،مادّة الدّو ،وفقط إثﺮ ذلك ﻳُﻤﻜنﻪ أن ﻳُـنﻤّي طاﻗﺘﻪ
ُ
مسﺘوى ُمﺮﺗﻔع .ولﻜن ﻋادة ً ،هذا ال ّ
ﻳﻤﻠك درجة
ﺼـنف من الناس
(القونق) إلى
ً
ﺑالﻤﺤن وال ّ
سيﺼيﺮ ُمﻜذﺑًا أكﺜﺮ
شدائد،
وﻋي ُمﺘواضﻌة منذ البداﻳة ؛ إن ﺗـُـﺜقﻠوا كاهﻠﻪ ِ
ُ
وصبﺮﻩ ﻋﻠى ﺗﺤﻤّـﻠﻬا س َيـنﻔدُ ﺑسﺮﻋةٍ ،لذلكّ ،
فإن اإلنسان الذي لدﻳﻪ
من ذي ﻗبﻞُ،
ُ
كﺜيﺮا الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .في الﻤاضي،
كﻤّية كبيﺮة من الﻤادّة السّوداء ﻳﺼﻌُبُ ﻋﻠيﻪ
ً
كانت الﻤدرسة الﻄاوﻳّة ،وكذلك مذاهب ﺗﺘو ّﺧى ﺗﻠقين الﻤﻌﺮفة ل ُﻤﺮﻳ ٍد واحدٍ ،كانت
ﺗﺘﺤدّ ُ
ث ﻋن ﺑﺤث ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ﻋن ال ُﻤﺮﻳد ال ﻋن ﺑﺤث ال ُﻤﺮﻳد ﻋن ال ُﻤﻌﻠـّﻢّ ،
ﻷن القﺮار في
ﺷﺄن ال ُﻤﺮﻳد ﻳﺘ ّﻢ أﻳ ً
ﻀا من ﺧالل ﺗقييﻢ كﻤّية هذﻩ اﻷﺷياء الﺘي ﻳﺤﻤﻠـُﻬا.
ّ
ولﻜن ذلك ليس ُمﻄﻠقـًا .البﻌض لﻬﻢ اسﺘﻌداد
االسﺘﻌداد ﻳُﺤدّد درجة وﻋي اإلنسان،
ً
ّ
مﻤﺘازا :الﻜﺜيﺮ من أفﺮاد ﻋائﻠﺘﻬﻢ ﻳُﻤارسون
ولﻜن لﻬﻢ ُمﺤيﻄـًا ﻋائﻠيّا
سيء جدّا،
ّ
ّ
الﺘشيﻜونق ،أو أن ﺑﻌﻀﻬﻢ لدﻳﻪ ﻋقيدة دﻳنيّة ﻗوﻳّة وإﻳﻤان ﻋﻤيـق ﺑال ّ
شيولين .في هذﻩ

البيئة ،ﻳُﻤﻜ ُن أن ﻳنساﻗوا هﻢ أﻳ ً
ﻀا إلى اإلﻳﻤان ﺑﻪ ،وﺗﺘﺤ ّ
س ُن درجة وﻋيﻬﻢ ،إذن فذلك
ليس ُمﻄﻠقـًا .هناك أﻳ ً
ﻀا ناس لﻬﻢ اسﺘﻌداد جيّد جدّا ،ولﻜن ﻋادة ً ،ﻳﻜونون ﻗد ﺗﻠقـّوْ ا
البشﺮي هذا –وﺧا ّ
صة ً مع
ﺗﻜوﻳنـًا ﻗائ ًﻤا ﻋﻠى الﻤﻌارف الﻤﺤدودة ل ُﻤجﺘﻤﻌنا
ّ
اسﺘبدادﻳّة الﺘنشئة االﻳدولوجيّة في السّـنين القﻠيﻠة الﻤاضية والﺘي ﺗجﻌ ُﻞ من فﻜﺮ
ُ
ﻳﺘجاوز ُمﺤيط مﻌارفﻬﻢ ،وهذا
ﺑﺄي ﺷيءٍ
اإلنسان ضيّقـًا جدّا -لذلك فﻬﻢ ال ﻳُؤمنون ّ
ﻳُؤثﺮ ﺑشﻜﻞ ﺧﻄيﺮ ﻋﻠى درجة وﻋيﻬﻢ.
ْ
ولنذ ُكﺮْ مﺜاالً ،أثناء ُمﺤاضﺮاﺗي ،ﺗﺤدّ ُ
ثت في اليوم الﺜاني ﻋن فﺘح الﺘيانﻤو .كان
سﺘوى
ﻳُوجد هناك ﺷﺨص ذو اسﺘﻌدا ٍد جيّدٍ ،فﺘﺤنا ﻋينﻪ الﺜالﺜة منذ البداﻳة ﻋﻠى ُم
ً
كﺜيﺮا من الﻤشاهد الﺘي ال ﻳﺮاها اآلﺧﺮون ،فقال لآلﺧﺮﻳن" :آﻩ ! لقد
ﻋال جدّا ،ورأى ً
رأﻳت في كامﻞ أرجاء مﻜان الدّﻋوة ،الﻌدﻳدَ من ﻋجالت ال ّ
ُ
شﺮع ﺗنز ُل ﻋﻠى أجسام
ُ
ُ
رأﻳت الﻬالة
الﺤقيقي لﻠ ُﻤﻌﻠـّﻢ "لي" ؛ لقد
رأﻳت الجسﻢ
َف من الﺜﻠج ؛ لقد
الناس كنـُد ٍ
ّ
ُ
رأﻳت كيف هي الﻔالون وكﻢ هو كبيﺮ ﻋدد أجسام
النورانيّة لﻠﻤﻌﻠـّﻢ "لي" ؛ لقد
رأﻳت كيف ﻳدﻋو الﻤﻌﻠـّﻢ "لي" إلى ال ّ
ال ّ
ُ
شﺮع في مﺨﺘﻠف ال ُﻤسﺘوﻳات ،لقد
شﺮع .لقد
رأﻳت أﻳ ً
ُ
ُ
ﻀا ﻋندما
رأﻳت كيف ﻳُﻌدّ ُل الﻔالون جسﻢ الﺘالميذ في الدّورة الﺘﻜوﻳنيّة .لقد
كان الﻤﻌﻠـّﻢ ﻳُﻌﻄي مﺤاضﺮﺗﻪ ّ
أن "أجسام ﻗونق" الﻤﻌﻠـّﻢ هي الﺘي ﺗﺘولـّى ﺗدرﻳس
ورأﻳت أﻳ ً
ُ
ﺗنﺜﺮ الورودَ ،"...الخ.
مسﺘوى ؛
الشﺮع في ك ّﻞ طبقة ،في ك ّﻞ
ﻀا حورﻳّات ُ
ً
لقد رأى أﺷياء رائﻌة ً جدّا ،اﻷمﺮ الذي ﻳد ّل ﻋﻠى ّ
أن اسﺘﻌداد ذلك الشﺨص
ً
مﻤﺘازا حقـّا .ولﻜنﻪ ﺑﻌد أن ﺗﺤدّث ﻋن ك ّﻞ ذلك ،ﺧﺘ َﻢ حدﻳﺜﻪ ﺑﻬذﻩ الﻌبارات" :أنا
كان
ال أصدّق هذﻩ اﻷﺷياء ".ﺑﻌض اﻷﺷياء ﺗ ّﻢ إثباﺗـُﻬا من ﻗِبَـﻞ الﻌﻠﻢ الﺤدﻳث ،الﻜﺜيﺮ من
اﻷﺷياء ﻗد صارت ﻗاﺑﻠة لﻠﺘﻔسيﺮ ﺑواسﻄة الﻌﻠﻢ الﺤدﻳث ،ونﺤ ُن أﻳ ً
ﻀا ﺗﺤدّثنا ﻋن
ُ
ﺑﻌﻀﻬاّ .
ﺗﺘجاوز فﻌالً مﻌارف الﻌﻠﻢ الﺤدﻳث ،هذا أكيد .وﻋﻠى
ﻷن مﻌارف الﺘشيﻜونق
ضوء هذا الﻤﺜال ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗﺮوْ ا ّ
أن االسﺘﻌداد ال ﻳُﺤدّدُ كﻠـّيًا درجة
الوﻋي.

اليقظة "وو"Wu ،
ما هي "ال َيقظة" ؟ "اليقظة" هي ﻋبارة مﺄﺧوذة من الدّﻳانة البوذﻳّة .في البوذﻳّة،
ﺗﻌني هذﻩ الﻌبارة فﻬﻢ الﻤﻤارس لشﺮع ﺑوذا ،واالسﺘﻔاﻗة الﻤﻌﺮفيّة واالسﺘﻔاﻗة
النﻬائيّة ،أي اسﺘﻔاﻗة الﺤﻜﻤة .ولﻜن اليوم ،نجدُ هذﻩ الﻌبارة رائجة ً وسط الناس
الﻌادﻳّين ،ﻳقولون ّ
الﺮجﻞ أو ذاكَ
ذكي جدّا ،أنﻪ ﻗادر ﻋﻠى مﻌﺮفة ماذا ﻳُﻔ ّﻜ ُﺮ
أن هذا ّ
ّ
رئيسُﻪ في الﻌﻤﻞ ،وأن ﻳﻔ َﻬ َﻢ نواﻳاﻩُ في الﺤال ،وأنﻪُ ﻳﻤ ِﻠ ُك موهبة القيام ﺑﻤا ﻳجبُ
إلرضاءﻩ .ﻳقولون ّ
أن ر ُجالً من هذا النوع ﻳﺘﻤﺘـ ّ ُع ﺑدرجة ﻳقظة جيّدة (درجة وﻋي
جيّدة) ؛ في أغﻠب اﻷحيان ﻳنﺤُون نﺤو فﻬﻢ اﻷمﺮ ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة .ولﻜن ﻋندما
ﺗﺘجا ِوزون ُمسﺘوى الناس الﻌادﻳّين ،وﻋندما ﺗ َ
سﺘوى أﻋﻠى
ﻀﻌون أنﻔسﻜﻢ في ُم
ً

ﻗﻠيالً ،سوف ﺗجدون ّ
ُقﺮها الناس الﻌادﻳّون هي في أغﻠب اﻷحيان
أن الﻤبادئ الﺘي ﻳ ّ
ﺑالﻤﺮة ﺑذلك الﻤﻌنى .إنسان ﺧبيث،
مﻐﻠوطة .اليَقَظة الﺘي نﺘﺤدّث ﻋنﻬا ليست
ّ
ﺑالﻌﻜس ،لﻪُ درجة ﻳقظة سيّئةّ ،
ﻷن إنسانـًا ذكيّا جدّا ال ﻳقوم سوى ﺑﺄﺷياء سﻄﺤيّة
لينا َل إﻋجاب ُمدﻳﺮﻩ أو رئيسﻪ في الﻌﻤﻞ .ﺑينﻤا في الواﻗع ،اآلﺧﺮون هﻢ الذﻳن
ﻳقومون ﺑالﻌﻤﻞ حقـّا .وهﻜذا ﻳُﺼب ُح مدﻳنـًا لآلﺧﺮﻳن ؛ وﺑﻤا أنﻪ ماكﺮ فﻬو ﻳﻌﻠ ُﻢ ﺗﻤا ًما
وﻳﺨسﺮ اآلﺧﺮون أكﺜﺮ
سبُ أكﺜﺮ،
ُ
ما الذي ﻳجبُ فﻌﻠﻪُ ليُﺮجّح الﻜﻔـّة لﺼالﺤﻪ ،وهﻜذا ﻳﻜ َ
؛ وﺑﻤا أنﻪ ذو دهاءٍ فﻬو ال ﻳﺮضى أﺑدًا ﺑالﺨسارة ،وحﺘـّى أنﻪ من ال ّ
ﻳﺨسﺮ،
ﺼﻌب أن
َ
إذن ،فﻤن ﻋﻠيﻪ أن ﻳﺘﺤﻤّـﻞ الﺨسارة هﻢ اآلﺧﺮون .ﺑقدر ما ﻳُوجّﻪ اهﺘﻤامﻪُ نﺤو
مﺼالﺤﻪ في الﺤياة ،ﺑقدر ما ﻳﻜو ُن أفقﻪ ضيّقـًا وﺑقدر ما ﻳجدُ ّ
أن الﻤﺼالح الﻤادﻳّة
ّ
أي
ﻳظن أنﻪ
لﻠناس الﻌادﻳّين هي أﺷياء ال ﻳجبُ إضاﻋﺘﻬا ؛ هو
ّ
واﻗﻌي ولن ﻳقبﻞ ّ
ﺧسار ٍة.
ﺗدرون كﻢ هي ُمﺘﻌبة حياﺗﻪُ،
سدُﻩُ ! ال ﺗﺤ ُ
هناك حﺘـّى من ﻳﺤ ُ
سدُوﻩ ،أؤ ّكد لﻜﻢ .أنﺘﻢ ال ُ
ليس لدﻳﻪ ﺷاهية لﻠﻄﻌام ،ال ﻳنا ُم جيّدًا ،وحﺘـّى في الﺤُﻠﻢ ،ﻳُالحقﻪ الﺨوف من فقدان
شﺨﺼيّة ،فﻬو كﻤا لو كان ﻳ ِﻠـ ُج في ﻗﺮن ثور ،أال ﺗﺮوْ ن ّ
مﺼالﺤﻪ .ﺗجاﻩ الﻤﺼالح ال ّ
أن
ﻳﻌيش طوال حياﺗﻪ إالّ من أجﻞ ذلك .نﺤ ُن نقو ُل أنﻪ أمام
حياﺗﻪ مﺮهقة ؟ إنﻪ ال
ُ
الﻤﺼاﻋب "لو ﺗﺘﺮاجﻌون ُﺧﻄوة ً واحدة ً إلى الﺨﻠف ،سيﻜو ُن أمامﻜﻢ م ْﻞء البﺤار
ّ
ولﻜن إنسانـًا من
امﺘدادًا وم ْﻞء السّﻤاوات رحاﺑة ً" .سيﻜو ُن هناك حﺘ ًﻤا أفق آﺧﺮ.
هذا النوع ال ﻳﺘﺮاجعُ ،إنﻪ ﻳﺨوضُ حياة ُمﺮهقة جدّا ؛ من اﻷفﻀﻞ ل ُﻜﻢ أالّ ﺗﺤذوا
شيولين ﻳُقال ﻋن هذا ال ّ
ذوﻩُ .في ميدان ال ّ
شﺨص أنﻪ الشﺨص اﻷكﺜﺮ ضاللة ً ،أنﻪ
ِح َ
ﺗاﻩ ﺗﻤا ًما وسط الناس الﻌادﻳّين من أجﻞ مﺼالح مادّﻳة .وﺗـُﺮﻳدون منﻪ أن ﻳُﺤافظ ﻋﻠى
حسناﺗﻪ -دو ،كﻢ ُهو سﻬﻞ الﻜالم ! ﺗﺮﻳدونﻪ أن ﻳقو َم ﺑالﻤﻤارسةُ ،هو ال ﻳُؤمن
ﺗﺮدّوا ﺑالﻤﺜﻞ ﻋﻠى من
ﺑذلك" :القيام ﺑالﻤﻤارسة ؟ أنﺘﻢ الﻤﻤارسون ،ﻳجبُ ﻋﻠي ُﻜﻢ أالّ ُ
ﺗﺮدّوا ﺑنﻔس
ﻳﻀﺮﺑُﻜﻢ وأالّ ﺗشﺘﻤوا من ﻳشﺘِ ُﻤـﻜﻢ .إن ﻋامﻠﻜﻢ أحد ﺑقسوة ،ال ﻳجبُ أن ُ
ال ُﻤﻌامﻠة ،ﺑﻞ ﺑالﻌﻜس ﻳجبُ أن ﺗش ُﻜﺮوﻩُ .أنﺘﻢ كﻠـّـﻜﻢ جُبناء ! مجانين !" ،ﺑالنسبة
شيولين أمﺮ غيﺮ مﻔﻬوم .ﺑالﻌﻜس ،سوف ﻳقو ُل ﻋنﻜﻢ ّ
إلنسان من هذا النوع ،ال ّ
أن
أمﺮكﻢ غﺮﻳب جدّا ،وسوف ﻳنﻌﺘﻜﻢ ﺑال ُﻤﻐﻔـّـﻠين .حسب رأﻳﻜﻢ ،أليس صﻌبًا إنقاذ هذا
ال ّ
شﺨص ؟
اليَقظة الﺘي نﺘﺤدّث ﻋنﻬا ليست ﺗﻠك اليَقظة ؛ ولﻜن ﺗﻤا ًما مﺜﻠﻤا ﻳقو ُل ذلك ال ّ
شﺨص
شﺨﺼيّة ،هذﻩ هي اليَقظة الﺘي نﺘﺤدّ ُ
نﻜون ُمﻐﻔـّـﻠين إزاء مﺼالﺤنا ال ّ
َ
ث ﻋنﻬا.
هو أن
ُ
نﺤن لسنا حقـّا ُمﻐﻔـّـﻠين ،نﺤ ُن فقط زاهدون في مﺜﻞ هذﻩ الﻤﺼالح الشﺨﺼيّة،
طبﻌًا،
ﻋﻠﻤي ٍُ ،مﻬﻤّة ً أو ﻋﻤالً
ولﻜن من زواﻳا أﺧﺮى ،نﺤ ُن أذكياء .إن ﻳ ُﻜ ْن موضوع ﺑﺤ ٍ
ث
ّ
ُمسندًا من طﺮف رئيس الﻌﻤﻞ ،نسﺘﻄيـ ُع أن نﻀﻄ ِﻠـ َع ﺑﻬا جيّدًا ﺑذهن ﻳقِظٍ  .فقط ﺗجاﻩ
مﺼالﺤنا الشﺨﺼيّة وفي ال ّ
ﺼﺮاﻋات ﺑين الناس ،نﻜون ال ُمبالين .من ﻳسﺘﻄيـ ُع أن
ﻳنﻌَﺘـ ُﻜﻢ ﺑالﺤﻤقى ؟ ال أحد سيقو ُل أنﻜﻢ حﻤقى ،هذا ُمؤ ّكد.

الﺤقيقي لﻠﻜﻠﻤة ؛ نجدُ ّ
أن القوانين مﻌﻜوسة ﺗﻤا ًما
سنﺘﺤدّث اآلن ﻋن اﻷحﻤق ﺑالﻤﻌنى
ّ
ُـﻠوي .هناك احﺘﻤال ضﻌيف أن ﻳﺮﺗﻜب أحﻤق آثا ًما ﺧﻄيﺮة في
في الﻤسﺘوى الﻌ ّ
الﻌادي ،أن ﻳﺘﺨاصﻢ أو ﻳﺘﺼارع مع اآلﺧﺮﻳن من أجﻞ مﺼالﺤﻪ
البشﺮي
الﻤجﺘﻤع
ّ
ّ
الشﺨﺼيّة ،إنﻪ ال ﻳﻬﺘ ّﻢ ﺑالوجاهة وال ﻳﻔقدُ حسناﺗﻪ (الدّو) .وفي ال ُﻤقاﺑﻞ سيُﻌﻄيﻪ
اآلﺧﺮون الدّو .ﻋندما ﻳﻀﺮﺑونﻪ وﻳشﺘﻤونﻪ ،ﻳُﻌﻄونﻪ الدّو ،وهذﻩ الﻤادّة ثﻤينة لﻠﻐاﻳة.
في كوننا ،ﻳُوجد هذا الﻤبدأْ :
س َﺮ الﻤﺮ ُء لﻜي
سﺮْ ال ﻳﻜسبْ  ،ﻳجبُ أن ﻳﺨ َ
من ال ﻳﺨ َ
الناس أحﻤقـًا ،الﻜ ّﻞ ﻳشﺘﻤﻪُ" :هيﻪ ،أنت ،أﻳّﻬا اﻷحﻤق ".حالﻤا
ب .ﻋندما ﻳﺮى
ُ
ﻳﻜ َ
س َ
شـﺘيﻤةّ ،
فإن كﻤّية ً من الدّو ﻗد أل ِقيَ ْ
ﻳﻔﺘﺤون أفواهﻬﻢ وﻳُﺮسﻠون نﺤوﻩ هذﻩ ال ّ
ـت إليﻪ.
لقد ﺗسﻠـّيْﺘﻢ ﻋﻠى حساﺑﻪ ،أنﺘﻢ إذن الﻐالبون .ﻳجبُ إذن أن ﺗﺘﺤﻤّـﻠوا الﺨسارة.
ﻳﺮ ُكـﻠونﻪ ﺑالقدم" :ﻳا لكَ من أحﻤق ".إذن ،فقﻄﻌة أﺧﺮى من الدّو ﺗـُـﻠقى إليﻪ.
ﻳُﻬينونﻪ ،ﻳﺮ ُكـﻠونﻪ ﺑالقدم و ُهو ال ﻳزﻳدُ ﻋﻠى أن ﻳﻀﺤكَ ﺑبالهةٍ" :افﻌﻠوا كﻤا
ﺗشاؤون ،ﻋﻠى ك ّﻞ حال ،أنﺘﻢ ﺗﻌﻄونني دو ،وأنا ال أرفﻀﻬا!" إذن ،من منظور
س ُﺮ
القانون اﻷﻋﻠى ،ف ّﻜﺮوا ،من هو اﻷذكى ؟ أليس هو ؟ إنﻪ هو اﻷذكى .إنﻪ ال ﻳﺨ َ
سبُﻬا
أدنى دو ،أنﺘﻢ ﺗـُـﻠقون إليﻪ دو وهو ال ﻳدفﻌُﻬا
ﺑالﻤﺮة وﻳﺘﻠقاها كامﻠة ً ،وﻳﻜﺘ ِ
ّ
َ
ﻳﻜون أحﻤقـًا في حياﺗﻪ ال ُﻤقبﻠة،
ﺑﻜامﻞ الﻔﺮحة .إن كان أحﻤقـًا في هذﻩ الﺤياة ،فﻠن
ّ
إن روحﻪ اﻷصﻠيّة ليست حﻤقاء ؛ في الدّﻳانة ،ﻳُقا ُل أنﻪ إذا كان الﻤﺮ ُء مُزوّ دًا ﺑﻜﻤّي ٍة
كبيﺮ ٍة من الدو ،فﻔي حياﺗﻪ القادمة ،سيﻜو ُن ذا منﺼب مﺮموق أو ثﺮوة طائﻠةّ ،
ﻷن
ك ّﻞ ذلك ﻳُـنا ُل ﺑﺤسنات اإلنسان (دو).
نﺤ ُن نقو ُل ّ
أن الدّو ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘﺤوّ َل ُمباﺷﺮة إلى ﻗونق .الﻤسﺘوى الذي ﺗبﻠﻐونﻪ ﻋبﺮ
ال ّ
شيولين ،أليس ُمﺤدّدًا ﺑﺘﺤوّ ل حسناﺗﻜﻢ (دو) ؟ هذﻩ اﻷﺧيﺮة ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘﺤوّ ل
ُمباﺷﺮة ً إلى ﻗونق .والقونق الذي ﻳُﺤدّدُ مسﺘوى ال ّ
شﺨص ومدى ﻗوّ ة القونق لدﻳﻪ
أليس ناﺗجًا ﻋن ﺗﺤوّ ل هذﻩ الﻤادّة ؟ حسب رأﻳﻜﻢ أليست هذﻩ الﻤادّة إذن ثﻤينة جدّا ؟
ﻳسﺘﻄيـ ُع الﻤﺮ ُء أن ﻳج ِﻠبﻬا مﻌﻪُ ﻋند والدﺗﻪ وﻳﺤﻤﻠﻬا مﻌﻪُ ﻋند موﺗﻪ .ﺗقو ُل البوذﻳّة ّ
أن
الﻤسﺘوى الذي ﺗبﻠﻐونﻪ ﻋبﺮ ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ُهو ﺑالﻔﻌﻞ مﺮﺗبة الﺜﻤﺮة لدﻳ ُﻜﻢ .ﺑقدر
ما ﺗـُﻌﻄون من ﻋندكﻢ ،ﺑقدر ما ﺗﺄﺧذون ،ذلك هو القانون .في الدّﻳن ،ﻳُقا ُل أنﻪ إذا
كﺜيﺮا من الدّو ،فسيﻜون ذا مﺮكز ﻋال أو ثﺮوة طائﻠة في حياﺗﻪ
كان الﻤﺮ ُء ﻳﻤ ِﻠ ُك
ً
ال ُﻤقبﻠة .ﺑقدر ضئيﻞ جدّا من الدّو ،حﺘـّى مُﺘسوّ ل لن ﻳُﻤﻜنﻪ الﺤُﺼول ﻋﻠى صدﻗاتٍ،
سﺮْ ال ﻳ ْﻜسبْ ! ﻋندما ﻳﻜو ُن الﻤﺮ ُء
ﻷنﻪ ليس لدﻳﻪ دو ِليقو َم ﺑال ُﻤبادلة ،من ال ﻳﺨ َ
ُمﻌوزا ً من أدنى دوّ ،
ـﻠي لجسدﻩ وروحﻪ ،سيﻜو ُن ذلك
فإن ما
ُ
ﻳنﺘظﺮﻩ هو إفناء ُك ّ
الﺤقيقي.
الﻤوت
ّ
في الﻤاضي ،كان هناك ُمﻌﻠـّﻢ ﺗشيﻜونق ﻗد ﺑﻠغ مﺮﺗبة ﻋالية ً جدّا حين ظﻬورﻩ
لﻠﻌُﻤوم ،ولﻜنﻪ فيﻤا ﺑﻌدُ اهﺘ ّﻢ ﺑال ّ
شﻬﺮة والﻤﺼالح .فﺤﻤﻞ ُمﻌﻠـّﻤﻪ ُروحﻪ الﺜانوﻳّة
ﺑﻌيدًاّ ،
ﻷن ﺗﻌﻬّدﻩ ومﻤارسﺘﻪ ﻳنﺘﻤيان لﺼنف ﺷيولين الﻔو ﻳوانشان .ﻋندما كانت
روحﻪ الﺜانوﻳّة مﻌﻪُ ،فإنﻬا كانت ﺗـُسي ُّﺮﻩُْ .
ولنذ ُكﺮْ مﺜاالً ،في أحد اﻷﻳّام ﺷﺮﻋت

ُمؤسّسة ﻋﻤﻠﻪ في ﺗوزﻳـع الﻤساكن ،وﻗال ال ُﻤدﻳﺮ":ك ّﻞ من ُهﻢ في حاج ٍة إلى مسﻜن
ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳﻌﺮضوا وضﻌيـّاﺗﻬﻢ وأسباب احﺘياجﻬﻢ إلى مسﻜن ".فﻌﺮض ك ّﻞ
ﺼﻤت .وفي النـّﻬاﻳة ،ﻋ ِﻠ َﻢ ال ُﻤدﻳﺮ ّ
منﻬﻢ وضﻌيـ ّﺘﻪ ،أمـّا هو ،فقد لزم ال ّ
أن ذلك
شﺨص ﻳُﻌاني من وضﻌيّ ٍة صﻌب ٍة أكﺜﺮ من اآلﺧﺮﻳنّ ،
ال ّ
وأن ﻋﻠيﻪ أن ﻳﻤن َﺤﻪُ الﻤسﻜن.
فانبﺮى ﺷﺨصٌ آﺧﺮ ﻗائالً" :ال ،ال ﻳُﻤﻜنﻜﻢ أن ﺗﻤنﺤُوﻩ هذا الﻤسﻜن ،ﻳجبُ أن
ﺗﻤنﺤوني أنا إﻳّاﻩُ ،أنا في أﺷدّ الﺤاجة إلى مسﻜن ".فقال لﻪُ" :إذن،هو لكَ ".من
ﻋادي ،لقد كان هذا ال ّ
شﺨص أحﻤقـًا .كان هناك أناس ﻳﻌﻠﻤون أنﻪ
وجﻬة نظﺮ إنسان
ّ
مﻤارس ،فسﺄلوﻩ" :أنﺘﻢ الﻤﻤارسون ،ال ﺗـُﺮﻳدون ﺷيئًا ،ولﻜن ﻋ ّﻢ ﺗبﺤﺜون في
النﻬاﻳة ؟" فﺄجاب":أنا أرﻳدُ ما ال ﻳُﺮﻳدﻩ اآلﺧﺮون ".في الواﻗع لﻢ ﻳ ُﻜ ْن أحﻤقـًا،
ﺑالﻌﻜس ،لقد كان ذكيّا جدّا .فقط ،ﺗـُجاﻩ مﺼالﺤﻪ ال ّ
ﻳﺘﺼﺮفُ ﺑﺘﻠك
شﺨﺼيّة ،كان
ّ
مﺮة أﺧﺮى":وما
الﻄﺮﻳقة ،كان ﻳﺘـﺮك اﻷﺷياء ﺗسيﺮ مسارها
الﻄبيﻌي .ث ّﻢ طﻠبوا منﻪ ّ
ّ
الذي ال ﻳﺮﻳدﻩ الناس هذﻩ اﻷﻳام؟" فﺄجاب":الﺤﺼى ﻋﻠى اﻷرض ،الﺘي ﺗﺘدحﺮ ُ
ج
ﻋادي،
ﺗﺤت أﻗدام الناس ،ال أحد ﻳُﺮﻳدُها ،أنا أجﻤ ُع هذﻩ الﺤﺼى ".ﺑالنسبة إلنسان
ّ
ﻋادي ال ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳﻔ َﻬ َﻢ مﻤارسًا ،من ال ُﻤسﺘﺤيﻞ أن
هذا ﻳبدو غيﺮ مﻌقول ،إنسان
ّ
ﻳﻔ َﻬ َﻤﻪُ ،درجة ﻳقظة ك ّﻞ منﻬﻤا ُمﺨﺘﻠﻔة جدّا ﻋن اﻷﺧﺮى ،البوْ ُن ﺷاسع ﺑين كال
ال ُﻤسﺘوﻳيْن .طبﻌـًا ،هو لﻢ ﻳ ُﻜ ْن ﻳجﻤ ُع الﺤﺼى ﺑدون ّ
ﺷك ،ولﻜنـّﻪ أفﺼح ﻋن مبدأ
ُ
ﻳﻌجز الناس الﻌادﻳّون ﻋن فﻬﻤﻪ":أنا ال أسﻌى وراء أمور الناس الﻌادﻳّين" .ﺑالنسبة
لﻠﺤﺼى ،الﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠ ُﻢ ،ومﻜﺘوبٌ في السّوطﺮا البوذﻳّة أﻳ ً
ﻀا أنﻪ ،في ﻋالﻢ السّﻌادة
بّ ،
الزهور من
ب،
الﻜامﻠة،
ُ
ُ
الﻌﺼافيﺮ من ذه ٍ
ب ،اﻷرض من ذه ٍ
اﻷﺷجار من ذه ٍ
ب ،وحﺘـّى جس ُﻢ ﺑوذا هو أﻳ ً
ب ،الﻤناز ُل أﻳ ً
ذهبي و ُمﺘألﻷ .هناك ال
ﻀا
ﻀا من ذه ٍ
ذه ٍ
ّ
حﺼى ،ﻳُقا ُل ّ
ﺗـُوجدُ
ﻳﺤﻤ َﻞ حقـّا حﺼاة ً إلى
أن الﺤﺼى ﺗ ُﺤ ّﻞ مﺤ ّﻞ النقود .طبﻌًا لن ِ
ً
َف مبدئًا غيﺮ مﻔﻬوم لﻠناس الﻌادﻳّينّ .
إن
هناك ،ولﻜنﻪ ﻋﻠى ك ّﻞ حال ،ﻗد َكش َ
ﻳقولون":الناس الﻌادﻳّون لﻬُﻢ ما ﻳس َﻌوْ ن في طﻠبﻪ ،نﺤ ُن ال نسﻌى
الﻤﻤارسين ﺑالﻔﻌﻞ
ُ
ب ما ﻳﻄﻠبون ؛ نﺤ ُن ال نﻬﺘ ّﻢ ﺑﻤا ﻳﻤﻠ ُﻜﻪ الناس الﻌادﻳّون ؛ وما نﻤﻠ ُﻜﻪُ
ُ
نﺤن ،ال
في طﻠ ِ
ﻳُﻤﻜن لﻠناس الﻌادﻳّين امﺘال ُكﻪُ حﺘـّى وإن أرادوا".
ﺑالﻔﻌﻞ ،اليقظة الﺘي ُكـنـّا نﺘﺤدّث ﻋنﻬا آنﻔـًا هي اليقظة الﺘي نـُالﻗيﻬا أثناء ال ّ
شيولين.
إنﻬا ﺑالﺘﺤدﻳد ﻋﻠى الﻌﻜس من ﺗﻠك الﺘي لدى الناس الﻌادﻳّين .اليقظة الﺘي نﺘﺤدّث
ُدرسﻪ الﻤﻌﻠـّﻢ ،من
ﻋنﻬا حقـّا هي :طوال مسار مﻤارسﺘنا ،من ﺧالل الشﺮع الذي ﻳ ّ
الﻤ َﺤن الﺘي نـُالﻗيﻬا أثناء ﺗﻌﻬّدنا
ُدرسﻪ الﻤﻌﻠـّﻢ
ﺧالل الدّاوو الذي ﻳ ّ
الﻄاوي ،من ﺧالل ِ
ّ
ُ
نﺤن ﻗادرون ﻋﻠى اﻋﺘبار أنﻔـسنا مﻤارسين ،هﻞ نﺤ ُن ﻗادرون ﻋﻠى
ومﻤارسﺘنا ،هﻞ
الﺘﺼﺮف وفق هذا ال ّ
فﻬﻢ ك ّﻞ هذا وﻗبولﻪ ،هﻞ نﺤ ُن ﻗادرون أثناء ال ّ
شﺮع
شيولين ﻋﻠى
ّ
؟ ﺑالنسبة لبﻌض الناس ،مﻬﻤا ﺗقولون لﻬﻢ ،ال ﻳُﺼدّﻗونﻜﻢ ،ﺗبقى أمور الناس
الﻌادﻳّين هي اﻷكﺜﺮ واﻗﻌيّة ً ﺑالنسبة لﻬﻢُ .هﻢ ﻳﺘشبّـﺜون ﺑﻤﻔاهيﻤﻬﻢ الجامدة وال
ُ
ﻳبﺤث سوى ﻋن ﺷﻔاء
ﻳﺘﺮكونﻬا ،اﻷمﺮ الذي ﻳُﻔﻀي إلى ﻋدم إﻳﻤانﻬﻢ .البﻌض ال
ﻗﻠت هنا ّ
أمﺮاضﻪ ؛ ﻋندما ُ
ﺑالﻤﺮة لﻠ ُﻤداواة ،ﺷي ٌء مّا في
أن الﺘشيﻜونق ال ﻳﻬدِفُ
ّ
داﺧﻠﻬﻢ ردّ الﻔﻌ َﻞ ﺑقوّ ٍة ،وﺑالﺘالي لﻢ ﻳُﺼدّﻗوا ما ﻗﻠﺘـُﻪُ فيﻤا ﺑﻌدُ.

ُﻄورا في كﺘاﺑي كيﻔﻤا
هناك أناس لﻢ ﺗﺘﺤس ّْن درجة ﻳقظﺘﻬﻢ إلى اآلن ،هﻢ ﻳ ُﺨﻄـّون س ً
ﺷاؤوا وﻳﻀﻌون ﻋالماتٍ .ك ّﻞ مﻤارسينا الذﻳن لدﻳﻬﻢ ﺗيانﻤو مﻔﺘوحة ،ﻳُﻤﻜنﻬﻢ أن
ﻳَ َﺮوْ ا ّ
حﺮف هو ﻋﻠى صورة جسﻢ
ذهبي ٍ ،ك ّﻞ
أن هذا الﻜﺘاب ﻳﺘألﻷ وﻳش ّع ﺑبﺮﻳق
ٍ
ّ
ال ّ
أمﺮا كاذﺑًا واحدًا ،فذلك ﻳﻌني أنني أﺧد ُ
شﺮع الذي ﻳﺘبﻌـني .لو ُ
ﻋﻜﻢ ؛ ﺗﻠك
ﻗﻠت ً
الﺨﻄوط الﺘي رسﻤﺘﻤوها ،كﻠـّﻬا سوداء ،كيف وجدﺗﻢ الجﺮأة ﻋﻠى أن ﺗﻀﻌوا ﻋالما ٍ
ت
ﺑﺼﻔ ٍة اﻋﺘباطيّ ٍة ؟ ما الذي نﻔﻌﻠﻪُ هنا ؟ ألسنا نقودكﻢ إلى ال ُﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى ﺑواسﻄة
الشيولين ؟ هناك أﺷياء ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗـُﻔ ّﻜﺮوا فيﻬا ،هذا الﻜﺘاب ﻳسﺘﻄيـ ُع أن ﻳُوجّﻬﻜﻢ في
ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ،أفال ﺗﻌﺘقدون أنﻪ ثﻤي ٌن ؟ هﻞ سُجودكﻢ أمام البوذا ﺑإمﻜانﻪ أن
ﻳُدﺧﻠﻜﻢ حقـّا في ال ّ
ﺗجﺮؤون ﺑﺘاﺗـًا ﻋﻠى لﻤس ﺗﻤﺜال
شيولين ؟ أنﺘﻢ أﺗقياء جدّاً ،ال
ُ
ﺑوذا ،أنﺘﻢ ﺗﺤﺮﻗون لﻪُ
البﺨور ك ّﻞ ﻳوم ،ﺑينﻤا ال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ ،الذي ُهو ﻗادر حقـّا ﻋﻠى
َ
هداﻳﺘﻜﻢ في ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ ،ﺗسﻤﺤون ﻷنﻔس ُﻜﻢ ﺑﺘدنيس ﻗداسﺘﻪ.
درجة اليقظة الﺘي نﺘﺤدّ ُ
ث ﻋنﻬا ،ﺗﻌني درجة فﻬﻤﻜﻢ لﻤا ﻳﺤدث من أمور أثناء
الشيولين في ُمﺨﺘﻠف ال ُﻤسﺘوﻳات ،أو لبﻌض الﻤسائﻞ وﺑﻌض القوانين الﺘي ﺗﺤدّث
ّ
ولﻜن هذا ال ﻳﻌني ما نـُسﻤّيﻪ ﺑاليقظة الجذرﻳّة .اليقظة الجذرﻳّة الﺘي
ﻋنﻬا ال ُﻤﻌﻠـّﻢ.
نﺘﺤدّ ُ
ث ﻋنﻬا هي ّ
أن ﺷﺨﺼًا مّا ،أثناء حياﺗﻪ ،حالﻤا ﻳبدأ ﺗﻌﻬّدﻩ ومﻤارسﺘﻪ ،ﻳﺮﺗﻔع
والﺮغبات البشﺮﻳّة ،طاﻗﺘﻪ
ﺑاسﺘﻤﺮار إلى اﻷﻋﻠى وﻳﺘﺤوّ ل ،ﻳنزع ﺑاسﺘﻤﺮار الﺘﻌﻠـّقات
ّ
(القونق) ال ﺗﻔﺘﺄ ﺗﻜب ُُﺮ نﺤو اﻷﻋﻠى إلى أن ﻳﺼﻞ في النﻬاﻳة إلى آﺧﺮ مﺮحﻠة من ﺗﻌﻬّدﻩ
ومﻤارسﺘﻪ .ﺑﻤا ّ
سﻪُ في
أن مادّة الدّو لدﻳﻪ كﻠـّﻬا ﻗد ﺗﺤوّ لت إلى ﻗونق ،فيجدُ الﻤﺮ ُء نﻔ َ
نﻬاﻳة مﻄاف ال ّ
شيولين الذي ﺑﺮمجﻪُ لﻪ الﻤﻌﻠـّﻢ ؛ وفي طﺮفة ﻋين ﺗـُﻔﺘـَـ ُح كامﻞ
الﻤﻐاليق في انﻔجار .وﺗﺮﻗى الﺘيانﻤو إلى ﻗﻤّة الدّرجة الﺘي ﻳﻜون فيﻬا الﻤﺮ ُء آنذاكَ ،
فيﺮى ال ّ
الﺤقيقي لﻜ ّﻞ الﻌوالﻢ الﺘي ﺗنﺘﻤي إلى الدّرجة الﺘي ﺑﻠﻐﻬا،
شﺨصُ الشﻜﻞ
ّ
وأﺷﻜال وجود ُمﺨﺘﻠف الﻜائنات الﺤيّة في ُمﺨﺘﻠف اﻷمﻜنة-الزمانيّة ،ﻳﺮى حقيقة
ﻗادرا ﻋﻠى الﺘواصُﻞ مع كائنا ٍ
ت حيّ ٍة
كوننا .ﺗظ َﻬ ُﺮ ﻗواﻩ اإللﻬيّة كامﻠة ً وﻳﻜون الﻤﺮ ُء
ً
من ك ّﻞ اﻷصناف .ﻋندما ﻳﺘ ّﻢ الوصول إلى هذﻩ الﻤﺮحﻠة ،أليس الﻤﺮ ُء حينئ ٍذ ُمﺘيقظـًا
كبيﺮا ؟ إنسانـًا ُمﺘيقظـًا ﺑواسﻄة ﺗﻌﻬّدﻩ و ُمﻤارسﺘﻪ ؟ لو نـُﺘﺮج ُﻢ ذلك إلى الﻠـّﻐة
ً
الﻬندﻳّة القدﻳﻤة فﻬو "ﺑوذا."Bouddha ،
اليقظة الﺘي ﺗﺤدّثنا ﻋنﻬا ،هذا النوع من اليقظة الجذرﻳّة ،ﺗنﺘﻤي إلى نوع اليقظة
ال ُﻤباغﺘة .اليقظة ال ُﻤباغﺘة (دون وو )Dunwu ،ﺗﻌني ّ
ُﻤارس
أن الﻤﻤارس ﻳﺘﻌ ّﻬدُ وﻳ
ُ
سﺘوى ﺗبﻠـُﻐـُﻪ طاﻗﺘﻪ (القونق) وما هي
أي ُم
في حالة ُمقﻔﻠة طيﻠة حياﺗﻪ ،هو ال ﻳدري ّ
ً
ﺑﺄي ردّة فﻌﻞ ،حﺘـّى ﺧالﻳا الجسﻢ
أﺷﻜال القونق الناﺑﻌة من مﻤارسﺘﻪ ؛ ُهو ال ﻳ ّ
ُﺤس ّ
ُمقﻔﻠة ،القونق الناﺗج ﻋن مﻤارسﺘﻪ ُمقﻔﻞ أﻳ ً
ﻀا ،ولن ﻳﺘ ّﻢ فﺘ ُﺤﻪُ إالّ في ال ُﺨﻄوة
وحي الﻜبيﺮ (دا ﻗان
اﻷﺧيﺮة من ﺗﻌﻬّدﻩ ومﻤارسﺘﻪ .فقط ،اإلنسان ذو االسﺘﻌداد ّ
الﺮ ّ
ﻳﺼ َﻞ إلى ذلكّ ،
ﻷن هذا النوع من ال ّ
شيولين ﻋسيﺮ حقـّا .ﻳبدأ الﻤﺮْ ُء
ﺗشي) ﻳُﻤﻜن أن ِ
ب ،وﺑ ُﻤﺜاﺑﺮ ٍة ،ال ﻳني ﻳﺮف ُع طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة والنﻔسيّة،
ﻋبﺮ
ّ
الﺘﺼﺮف كإنسان طيّ ٍ

وﻳﺘﺤﻤّـﻞ ِمﺤنـًا ،وﻳﺮﺗقي ﺑواسﻄة الﺘﻌﻬّد ،وﻳﻜون صار ًما في الﺮفع من طبيﻌﺘﻪ
اﻷكﺜﺮ
اﻷﺧالﻗيّة ،ولﻜنﻪ ال ﻳﺮى طاﻗﺘﻪُ (القونق) .ﺷيولين إنسان من هذا النوع هو
ُ
َ
لﻜي ﻳظ ّﻞ ال ﻳﻌﻠ ُﻢ ﺷيئًا رغﻢ
ﻳﻜون إنسانـًا ذا اسﺘﻌدا ٍد
صُﻌوﺑة ً ،ﻳجبُ أن
روحي كبيﺮْ ،
ّ
ك ّﻞ ﺗﻠك السّـنين الﻄوال في الﻤﻤارسة.
نوع آﺧﺮ من اليقظة هي ﺗﻠك الﺘي نـُسﻤّيﻬا اليقظة الﺘدرﻳجيّة (دجيان
وو .)Jianwu ،منذ البداﻳة ،كﺜيﺮ من الناس أحسّوا ﺑد ََوران الﻔالون ،وفي نﻔس
ُ
سيﻤﺮون في
ب ُمﺨﺘﻠﻔة ،ﺑﻌض اﻷﺷﺨاص
الوﻗت ،لقد
ّ
فﺘﺤت لﻜﻢ الﺘيانﻤو .ﻷسبا ٍ
الﺮؤﻳة ،من الﻀباﺑيّة إلى الوُ ضوح ،من
الﺮؤﻳة إلى إمﻜانيّة ّ
ال ُﻤسﺘقبﻞ من اسﺘﺤالة ّ
اسﺘﺤالة االسﺘﺨدام إلى االسﺘﺨدام الﻤاهﺮ ،ومسﺘواهﻢ ﻳﺮﺗﻔ ُع ﺑاسﺘﻤﺮار .مع رفع
طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة ونزع ُمﺨﺘﻠف الﺘﻌﻠـّقات ،ﺷﺘـّى أصناف ﻗدرات القونق سﺘظ َﻬ ُﺮ
ﻋا .ﺗقدّم ك ّﻞ مسار ال ّ
ﺗـِبا ً
شيولين ومسار ﺗﺤوّ ل الجسﻢ ،ك ّﻞ هذﻩ الﺘﻐيّﺮات سﺘﺤدث في
َ
ﺗﻜون مﺮئيّة أو مﺤسوسة ﺑالنسبة ل ُﻜﻢ .ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة،
أوضاع من ﺷﺄنﻬا أن
سﺘﺘﻌﻬّدون وﺗـُﻤارسون إلى آﺧﺮ ُﺧﻄو ٍة ،وﺗﻌﺮفون ُكـﻠـّيا حقيقة الﻜون ،و ُمسﺘواكﻢ
سيبﻠـ ُغ القﻤّة الﺘي ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗبﻠﻐوها في ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ .ﺗﺤوّ ل الجسد وﺗقوﻳة
مسﺘوى ُمﻌيّـنـًا ،سﺘﺼﻠون ﺗدرﻳجيّا إلى هذﻩ الﻐاﻳة .ك ّﻞ هذا
ﻗدرات القونق سيبﻠـُﻐان
ً
ﻳنﺘﻤي إلى اليقظة الﺘدرﻳجيّة .طﺮﻳقة ﺷيولين اليقظة الﺘدرﻳجيّة ليست ﺑالسّﻬﻠة أﻳ ً
ﻀا:
ﺑﻌﻀﻬﻢ حالﻤا ﺗظﻬﺮ لدﻳﻬﻢ ﻗدرات القونق ،ال ﻳسﺘﻄيﻌون ُمﻔارﻗة روح الﺘﻌﻠـّق،
سيﻤيﻠون ﺑسﺮﻋة إلى اسﺘﻌﺮاضﻬا والقيام ﺑﺄفﻌال سيّئةٍ .فيسقط القونق لدﻳﻬﻢ،
وسيﻜونون ﻋبﺜـًا ﻗد ﻗاموا ﺑال ّ
سيجﺮ ذلك ﻋﻠيﻬﻢ الﻬالك .هناك
شيولين ،وفي النﻬاﻳة
ّ
أﻳ ً
الﺮؤﻳة ،ﻳسﺘﻄيﻌون ُرؤﻳة ظﻬور كائنا ٍ
ت حيّ ٍة
ﻀا ناس سيﻜونون ﻗادرﻳن ﻋﻠى ّ
مُﺘنوّ ﻋ ٍة في ُمﺨﺘﻠف ال ُﻤسﺘوﻳات ؛ وهؤالء ﻳُﻤﻜن أن ﻳُسوّ لوا لﻜﻢ أن ﺗﻔﻌﻠوا هذا
ال ّ
شيء أو ذاكَ  ،أن ﺗﺘﻌﻬّدوا وﺗـُﻤارسوا في طﺮﻳقﺘﻬﻢ وﻳق َبـﻠوكﻢ كﺄﺗباع ٍ ،ولﻜنﻬﻢ ال
ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳجﻌﻠوكﻢ ﺗﺤﺼﻠون ﻋﻠى ثﻤﺮة الﻜﻤال ،ﻷنﻬﻢ هﻢ أنﻔسﻬﻢ لﻢ ﻳﺤﺼُﻠوا
ﻋﻠى ثﻤﺮة الﻜﻤال.
وﻋﻠى ك ّﻞ حال ،أفﺮاد ﻋوالﻢ الﻤسﺘوﻳات الﻌﻠوﻳّة ُهﻢ كﻠـّﻬﻢ إلﻬيّون ﺧالدون،
وﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳُﺼبﺤوا هائﻠين وﻳبسﻄوا ﻗواهﻢ اإللﻬيّة كامﻠة ً ؛ فإن لﻢ ﺗ ُﻜن ﻗﻠوﺑﻜﻢ
ُمسﺘقيﻤة ،سﺘﺘـّبﻌونﻬﻢ ،أليس كذلك ؟ حالﻤا ﺗﺘـّبﻌونﻬﻢ ّ
فإن ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ
ُدى .حﺘـّى ولو كانوا ﺑوذا حقيقيّين أو ُمﺘيقـظين طاوﻳّين حقيقيّين،
سيذهبان س ً
فسيﻜو ُن ﻋﻠيﻜﻢ أن ﺗـُﻌيدوا ال ّ
شيولين من جدﻳ ٍد اﺑﺘداءًا من ال ّ
ﺼـﻔﺮ .أليس أهﻞ
السّﻤاء ،ﻋﻠى اﺧﺘالف درجاﺗﻬﻢ ،كﻠـّﻬﻢ إلﻬيّين ؟ فقط ﻋندما ﻳﻜون الﻔﺮد ﻗد ﺑﻠغ َ
درجة ً ُمﺘناهية الﻌُﻠوّ في ال ّ
شيولين وﻳﻜون ﻗد وصﻞ إلى ُمبﺘﻐاﻩُ ،حينﻬا ﻳسﺘﻄيـ ُع أن
الﺮجال السّﻤاوﻳّون ﻳبدون حقـّا
ﻳنﻌﺘِـقَ نﻬائيّا .ﺑينﻤا في نظﺮ الناس البُسﻄاء ،هؤالء ّ
ُ
ﻋظﻤاء ،هائﻠين ،و ُمقﺘدرﻳن جدّا ؛ ولﻜنﻬﻢ لﻢ ﻳﺤﺼُـﻠوا ﺑالﻀﺮورة ﻋﻠى ثﻤﺮة الﻜﻤال.
أمام ﺗد ّﺧـﻞ ُمﺨﺘﻠف الواردات ،وإغواء ﺷﺘـّى ضﺮوب الﻤشاهد ،هﻞ ﺗسﺘﻄيﻌون البقاء
ﺤﺮكوا ساكنـًا ؟ لذلك نقو ُل ّ
شيولين مع الﺘيانﻤو الﻤﻔﺘوحة هو أﻳ ً
أن ال ّ
ﻀا
دون أن ﺗـ ُ ّ

ُ
ب ﻋﻠى الﻤﺮء .ومع ذلك ،من
صﻌبٌ  ،إذ
ﺗﻜون ال ُﻤﺤافظة ﻋﻠى السين سينغ أصﻌَ َ
حُسن الﺤظ أننا نﻔﺘ ُح لبﻌض اﻷﺷﺨاص ﻗدرات القونق في ُمنﺘﺼف الﻄﺮﻳق ،لﻜي
ﻳدﺧﻠوا في حالة اليقظة الﺘدرﻳجيّة .لﻜ ّﻞ ٍ نﻤن ُح فﺘ َح الﺘيانﻤو ،ولﻜن ﺑالنسبة لﻜﺜيﺮ من
الناس ،نﻤن ُع ﻗدرات القونق ﻋندهﻢ من الظﻬور ؛ وليس إالّ ﺑﻌد ارﺗﻔاع ﺗدرﻳج ّي
سﺘوى ُمﻌيّن ،وﻋندما ﺗﻜونون ﻗد اكﺘسبﺘﻢ حالة نﻔسيّة
لﻄبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة إلى حدّ ُم
ً
ﺤﺮرها فيﻜﻢ ،من حينﻬا ،في ﺷﻜﻞ انﻔجار.
ُم
سﺘقﺮة وﺗﺤ ّﻜ ًﻤا جيّدًا في النﻔس ،آنذاك نـ ُ ّ
ّ
سﺘوى ُمﻌيّـنـًا ،سنﺘﺮكﻜﻢ ﺗدﺧﻠون في حالة اليقظة
وﻋندما ﺗﻜونون ﻗد ﺑﻠﻐﺘـُﻢ ُم
ً
أﻳسﺮ لﻜﻢ ،ﻗدرات القونق
الﺘدرﻳجيّة ؛ ﻋندها سيﻜو ُن أمﺮ الﺘﺤ ّﻜﻢ في أنﻔسﻜﻢ
َ
الﻤُﺘنوّ ﻋة لدﻳﻜﻢ سوف ﺗظ َﻬ ُﺮ ،وسوف ﺗـُواصﻠون ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ نﺤو اﻷﻋﻠى،
وفي النﻬاﻳة ك ّﻞ ﺷيءٍ سيﺘ ّﻢ إطالﻗﻪُ .سنﺘﺮ ُكﻜﻢ ﺗﺤﺼﻠون ﻋﻠيﻬا في نﺼف الﻄﺮﻳق من
الشيولين ،الﻜﺜيﺮ منـّا ﻳنﺘﻤون إلى هذا النوع من الﺤاالت ،لذلك ﻳجبُ أالّﺗسﺘﻌجﻠوا
الﺮؤﻳة.
أمﺮ ّ
ﻀا من ّ
رﺑّﻤا سﻤﻌﺘـُﻢ ﻋﻤّا ﻳُقا ُل أﻳ ً
أن مدرسة الدّهاﻳانا ﺗـﺘﻜﻠـّﻢ ﻋن االﺧﺘالف الﻤوجود
ﺑين اليقظة ال ُﻤباغﺘة واليقظة الﺘدرﻳجيّة .هوﻳنانق ،الﻤﻌﻠـّﻢ السّادس في مدرسة
الدّهاﻳانا كان ﻳُؤمن ﺑاليقظة ال ُﻤباغﺘة ،ﺑينﻤا "ﺷانشيو "Shenxiu ،مﻌﻠـّﻢ مدرسة
ال ّ
ّ
ﻳﺨص
شﻤال ،كان ﻳُؤمن ﺑاليقظة الﺘدرﻳجيّة .وﻗد أثارا ﻋبﺮ الﺘارﻳـخ ﺧالفـًا فيﻤا
الﻔﻠسﻔة البوذﻳّة ،مﺼﺤوﺑًا ﺑ َجدَل طوﻳﻞ .أنا أﻗو ُل ّ
مﻌنى ،لﻤاذا ؟
أي
أن هذا ليس لﻪُ ّ
ً
ّ
ﻷن ما ﻳﺘجادالن حولﻪُ ال ﻳﻬ ّﻢ سوى مﻌﺮفة ﻗانون ُمﻌيّن في مسار ال ّ
شيولين .هذا
القانون ،البﻌضُ ﻳسﺘﻄيﻌون مﻌﺮفﺘﻪ منذ البداﻳة ،ﺑينﻤا آﺧﺮون ﻳﻔﻬﻤونﻪ ﺑدرجة
ُ
ﻳﻜون
اليقظة أو ﻳﻌﺮفونﻪ ﺗدرﻳجيّا .ال ﻳﻬ ّﻢ إن فﻬ َﻤﻪُ الﻤﺮ ُء دُفﻌة واحدة أو ﺷيئًا فشيئًا.
أحسن لو فﻬ َﻤﻪُ من الدّفﻌة اﻷولى ،ليس سيّئًا أﻳ ً
َ
ﻀا أن ﻳﻔﻬ َﻤﻪُ ﺗدرﻳجيّا ،اإلثنان
ﻳُوصالن إلى اليقظة ،أليس كذلك ؟ إذا كان اإلثنان ﻳُوصالن إلى اليقظة ،فال أحد
منﻬﻤا ُمﺨﻄئ.

اإلنسان ذو االسﺘﻌداد الﺮوحي الﻜبيﺮ "دا ﻗان ﺗشي جي رانDa ،
"Gen Qi Zhi Ren
الﺮوحي الﻜبيﺮ (دا ﻗان ﺗشي")Da Gen Qi ،؟
ماذا ﻳﻌني "اإلنسان ذو االسﺘﻌداد
ّ
ﻳُوجد فﺮق ﺑين اإلنسان ذي االسﺘﻌداد الﻜبيﺮ واإلنسان ذي االسﺘﻌداد الجيّد أو
السيء .من ال ّ
ﺼﻌب جدّا أن نجدَ هذا النوع من الناس الذﻳن ﻳﺘﻤﺘـّﻌون ﺑـ"دا ﻗان
ّ
ﺗشي" ،ال نشﻬدُ ظﻬور والدة أح ٍد منﻬﻢ إالّ ﺑﻌد ُمﺮور حقب ٍة ﺗارﻳﺨيّ ٍة طوﻳﻠ ٍة جدّا.
طبﻌًا ،إنسان ذو اسﺘﻌداد كبيﺮ هو ﻗبﻞ ك ّﻞ ﺷيءٍ إنسان ذو كﻤّي ٍة كبيﺮ ٍة من الدّو ،حقﻞ
َ
هذﻩ الﻤادّة البيﻀاء ﻳجبُ أن
ﻳﻜون ﺷاسﻌًا حقـّا ،هذا أكيد .وفي نﻔس الوﻗت ،ﻳجبُ
ﻳﻜون أﻳ ً
َ
والﻤ َﺤن ُمﻀاﻋﻔة ً ،ﻳجبُ أن ﻳﺘﻤﺘـّع ﺑﺮوح
الﻤ َﺤن
ﻀا
أن
ِ
ﻗادرا ﻋﻠى ﺗﺤﻤّـﻞ ِ
ً

َ
َ
ال ّ
ﻗادرا ﻋﻠى
الﺘجﺮد ،ﻳجبُ أن
ﻗادرا ﻋﻠى
ﺼبﺮ إلى درج ٍة كبيﺮ ٍة ،ﻳجبُ أن
ّ
ﻳﻜون ً
ﻳﻜون ً
َ
وﻳﻜون ﻳﺘﻤﺘـ ّ ُع ﺑدرجة وﻋي جيّدة..
الﺤﻔاظ ﻋﻠى (فﻀيﻠﺘﻪ ،حسناﺗﻪ)-الدّو،
الخ.
والﻤ َﺤ ُن ُمﻀاﻋﻔة ً ؟ في البوذﻳّة  ،ﻳُﻌﺘبَ ُﺮ ّ
أن وضﻌيّة اإلنسان كﻠـّﻬا
الﻤﺤ ُن
ِ
ماهي ِ
ﺗﺘﻌذب طالﻤا ُكـنتَ في هيئ ٍة آدميّ ٍة  .حسب البوذﻳّة ،الﻜائنات
ﻋذاب ،ﻳجبُ ﻋﻠيك أن
َ
ُ
الﺤيّة في ك ّﻞ الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ال
ﺗﻤﻠك جس ًﻤا ﺑشﺮﻳّا مﺜﻞ الذي لنا ،لذلك هي ال ﺗـُﺼابُ
ﺑالﻤﺮض ،ولذلك أﻳ ً
ﻀا ال ﺗوجدُ الوالدة وال ّ
شيﺨوﺧة والﻤﺮض والﻤوت ،ومن هذا
ال ُﻤـنﻄﻠق هي ال ﺗـُﻌاني هذا ال ّ
ﺼـنف من الﻌذاب .ساكن الﻌالﻢ اآلﺧﺮ ﻳسﺘﻄيـ ُع أن
ﻳﻄيﺮ في الﻔﻀاء ،وهو ال ﻳﻌﺮفُ ﺧﻔـّة وال ِثقال ،هذا رائعّ .
الﻌادي
إن ُمشﻜﻞ اإلنسان
َ
ّ
ﻳﻜ ُﻤ ُن ﺑالﺘﺤدﻳد في كونﻪ ﻳﻤﻠك هذا الجسد :إنﻪ ال ﻳﺘﺤﻤّـ ُﻞ البﺮدَ وال الﺤﺮارة َ وال
الﺘـﻌب ،وﺑاإلضافة إلى ذلك هناك الوالدة وال ّ
شيﺨوﺧة
ع وال
الﻌﻄش وال الجو َ
َ
َ
والﻤﺮض والﻤوت ؛ في ك ّﻞ الﺤاالت ،ال ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗﺘﻤﺘـّﻌوا
ﺑالﺮاحة.
ّ
ُ
ﻗﺮأت في إحدى ال ّ
ﺼﺤف الﺨبﺮ الﺘالي :أثناء زلزال "ﺗانقشان،"Tangshan ،
لقد
جﺮاء ّ
ّ
ولﻜن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗ ّﻢ إﻋادﺗـُﻪُ إلى الﺤياة ﺑﻔﻀﻞ
الزلزال،
كﺜيﺮ من الناس ماﺗوا من ّ
ّ
اإلسﻌافات .وﺗ ّﻢ إجﺮاء ﺑﺤ ٍ
ﺧاص ﻋﻠى هؤالء الناجين :لقد سُـئِﻠوا
سوسيولوجي
ث
ّ
ّ
ﺜيﺮ لﻠدهشة والﻐﺮاﺑة،
ماهو اإلحساس الذي ﺷﻌُﺮوا ﺑﻪ لﺤظة الﻤوت.
ولﻜن اﻷمﺮ ال ُﻤ َ
هو ّ
أن ك ّﻞ هؤالء اﻷﺷﺨاص ﺗﺤدّثوا ﻋن ﺷيءٍ فﺮﻳدٍ ،وﺑدون اسﺘﺜناءٍ  ،وهو أنﻪ لﺤظة
ُﺤس الﻤﺮ ُء ﺑنوع من االنﻌﺘاق مع لذ ٍة كامنة
الﻤوت ،ليس هناك ﺧوف ،ﺑالﻌﻜس ،ﻳ ّ
ﺗﺤﺮروا فجﺄة ً من ﻗيود الجسد ،وأنﻬﻢ ﻳسبﺤون
في داﺧﻠﻪ ؛ البﻌضُ أحسّوا أنﻬﻢ ﻗد ّ
في الﻬواء ﺑﺨﻔـ ّ ٍة و ُمـﺘﻌةٍ ،حﺘـّى أنﻬﻢ ﻗد رأوْ وا أجسادهﻢ ؛ ﺑﻌﻀﻬﻢ رأى كائنات
الﻌوالﻢ اﻷﺧﺮى ؛ البﻌض اآلﺧﺮ ذهبوا إلى هذا الﻤﻜان أوذاكَ  .كﻠـّﻬﻢ ﻗالوا أنﻪ في ﺗﻠك
الﻠﺤظة ،ﻳﺘﻤﻠـ ّ ُ
ـك الﻤﺮ َء إحساس ﺑاالنﻌﺘاق وﺑﻠذ ٍة كامنةٍ ،وليس هناك إحساس
ﺑالﻌذاب .ﺑﻌبار ٍة أﺧﺮىّ ،
الﺤسي لإلنسان هو في حدّ ذاﺗﻪ
إن امﺘالك هذا الجسد
ّ
ﻋذاب ،ولﻜن ﺑﻤا ّ
أن ك ّﻞ الناس ﻗد وُ ِلدوا من ﺑُﻄون أمّﻬاﺗﻬﻢ ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ،فقد
صاروا غيﺮ واﻋين ﺑﻬذا الﻌذاب.
أﻗو ُل ّ
والﻤ َﺤ َن ُمﻀاﻋﻔة ً .لقد ُ
ﻗﻠت في اليوم
الﻤ َﺤ َن
ِ
أن اإلنسان ﻳجبُ أن ﻳُقاسي ِ
الﻔارط ّ
أن مﻔﻬوم الﻤﻜان-الزماني لدى اإلنسانيّة ﻳﺨﺘﻠفُ ﻋن أمﻜنة-زمانيّة أﺧﺮى
أكﺜﺮ ﺷساﻋة" ،ﺷيشان" واحد ﻋندنا ﻳُساوي ساﻋﺘين ،ولﻜنﻪ ﻳُساوي سنة ً ﺑالنسبة
لس ّﻜان الﻌالﻢ آﺧﺮ .هﻢ ﻳقولون ﻋن ﺷﺨص ﻳُﻤارس القونق في مﺜﻞ هذﻩ الظﺮوف
ُ
ﻳﻤﻠك ﻋز ًما راسﺨـًا لﻠﺤﺼول ﻋﻠى
القاسية أنﻪ رائع حقـّا ؛ وإن كان هذا الشﺨص
الﻄﺮﻳق وكان ﻳُﺮﻳد الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،فﻬﻢ ﻳﺮمقونﻪ ﺑﻜ ّﻞ إﻋجاب وإكبار .حﺘـّى في
س ْد طبيﻌﺘﻪ اﻷصﻠيّة ﺑﻌدُ ،وهو ال ﻳزا ُل ﻳُﺮﻳد الﺘﻌﻬّد
ظﺮوف ﺑﺘﻠك القسوة ،لﻢ ﺗﻔ ُ

الﺮجوع .لﻤاذا ﻳُﻤﻜن ُ أن نـُساﻋدَ مﻤارسًا ُمساﻋدة غيﺮ
والﻤﻤارسة من أجﻞ ّ
ُﻤارس ﺷﺨص مّا ﺗﻤﺮﻳن وضﻌيّة الجﻠوس لﻤدّة
مشﺮوط ٍة ؟ هذا هو السّبب .ﻋندما ﻳ
ُ
ليﻠ ٍة في ﻋالﻢ الناس الﻌادﻳّين ،فإنﻬﻢ ﻳﻠﻤﺤونﻪُ وﻳقولون ّ
أن ذلك ال ّ
شﺨص رائع حقـّا،
ت كامﻠةٍ .ذلك ّ
ّ
ست سنوا ٍ
أن "ﺷيشان" ﻋندنا ﻳُساوي
ﻳجﻠس هﻬُـنا منذ
وأنﻪ
ُ
سنة ًهناكّ .
إن الﻜائنات البشﺮﻳّة ﺗوجدُ في ﻋالﻢ فﺮﻳد لﻠﻐاﻳة.
الﻤ َﺤ َن
والﻤ َﺤ َن ُمﻀاﻋﻔة ً ؟ فﻠنذ ُكﺮْ مﺜاالً  :في أحد اﻷﻳّام ،ﻳذهبُ
ِ
كيف ﻳﺘﺤ ّﻤ ُﻞ الﻤﺮ ُء ِ
أحدهﻢ إلى الﻌﻤﻞُ .مؤسّسة ﻋﻤﻠﻪ ﺗـُﻌاني من صﻌوﺑاتٍ ،هناك ُموظﻔون زائدون ﻋن
ﺗسﺘﻤﺮ هﻜذا ،سﺘﺘ ّﻢ إﻋادة هيﻜﻠة لﻠ ُﻤؤسّسة
النـّﺼاب ؛ الوضﻌيّة ال ﻳُﻤﻜن أن
ّ
ومﻤارسة الﺘشﻐيﻞ ﺑﻌقود ُمؤﻗــّـﺘة ،وال ُﻤوظﻔون ّ
الزائدون ﻳجبُ أن ﻳُﻐادروا مﺮاكزهﻢ.
و ُهو ،ﻳنﺘﻤي إلى الﻤوظﻔين ّ
الزائدﻳن ،إذن فﻬاهو ﻗد فقدَ فجﺄة ًمورد رزﻗﻪ .كيف
سيﻌيش ؟ وهو غيﺮ ﻗادر ﻋﻠى القيام
سيﻜو ُن مزاجُﻪ ؟ لﻢ ﻳﻌد لدﻳﻪ ُمﺮﺗـّب ،كيف
ُ
ﺑﻌﻤﻞ آﺧﺮ .هاهو ﻳﻌودُ إلى ﺑيﺘﻪ وهو ﻳج ُّﺮ ﻗدميﻪ .حال وصولﻪ ،ﻳجدُ ّ
أن أحد والدﻳﻪ
مﺮﻳض واﻷمﺮ ﺧﻄيﺮ جدّا ،فيقﻠ ُ
ق ﻗﻠقـًا ﺷدﻳدًا ،ﻳجبُ أن ﻳنقﻠﻪُ ﻋﻠى جناح السّﺮﻋة إلى
الﻤسﺘشﻔى ،فيقﺘﺮضُ ﺑﻌناءٍ مبﻠﻐـًا من الﻤال إلدﺧالﻪ إلى الﻤسﺘشﻔى .ث ّﻢ ﻳﺄﺧذ طﺮﻳق
درسة اﺑنﻪ
الﻌودة إلى الﻤنزل لﺘﺤﻀيﺮ حاجيات الﻤﺮﻳض ،ولﻜنﻪ حالﻤا ﻳﺼﻞُ ،ﺗﺄﺗي ُم ّ
ﻗائﻠة ً" :لقد جﺮ َح اﺑنـُـكَ طﻔالً في ﺧﺼومة ،هيّا ﺑسُﺮﻋ ٍة لﺘﺮى
اﻷمﺮ ".فيذهبُ
َ
اﻷمﺮ ث ّﻢ ﻳﻌودُ إلى البيت ،وحالﻤا ﻳجﻠسّ ،
ﻳﺮن الﻬاﺗف وﻳقو ُل لﻪ من ﻋﻠى
وﻳُسوّ ي
َ
ﻋادي
الﺨط" :زوجﺘـُك لﻬا ﻋشيق ".طبﻌًا ،لن ﺗـُالﻗوا هذا النوع من اﻷﺷياء .إنسان
ّ
الﻌيش هﻜذا ؟ من اﻷفﻀﻞ
لن ﻳسﺘﻄيـع ﺗﺤﻤّـﻞ هذﻩ الﻤﺤن ،سيُـﻔـ ّﻜﺮ في نﻔسﻪِ " :ل َﻢ
ُ
أن أﺑﺤث لي ﻋن ﻗﻄﻌة حبﻞ وأﺷنـ ُ ُ
ق ﺑﻬا نﻔسي ،لﻢ أﻋ ْد أرْ غبُ في
َ
ﻳﻜون الﻤﺮ ُء
الﻌيش ! سﺄسﺘﺮﻳـ ُح من مﺘاﻋبي نﻬائيّا !" هذا ما أﻋنيﻪ ﺑقولي ﻳجبُ أن
اﻷمﺮ ﺑال ّ
ﻀﺮورة ﺑﻬذا
والﻤﺤن ُمﻀاﻋﻔة ً ،طبﻌًا ،ال ﻳﻜو ُن
الﻤﺤن
ِ
ﻗادرا ﻋﻠى ﺗﺤﻤّﻞ ِ
ُ
ً
ّ
ولﻜن الﺨدﻳﻌة ﺑين الناس ،وال ُﻤشاحنات الﺘي ﺗﺨﺘبﺮ السين سينغ،
الشﻜﻞ.
وال ّ
الﻜﺜيﺮ من الناس الذﻳن ال
ﺼﺮاﻋات حول الﻤﺼالح الشﺨﺼيّة ال ﺗ ِقـ ّﻞ ﻋن هذا.
ُ
ﻳﻌيشون سوى من أجﻞ كﺮام ٍة زائﻔ ٍة ﺷنقوا أنﻔسﻬﻢ ﻷنﻬﻢ لﻢ ﻳﻌودوا ﻗادرﻳن ﻋﻠى
قاسي
َ
ﻤارس وسط هذا ال ُﻤﺤيط ال ُﻤﻌقـّد ،وأن نـ ُ
ﺗﺤﻤّﻞ ذلك .لﻬذا ﻳجبُ أن نﺘﻌﻬّد ونـ ُ
َ
ﻳﻜون لنا في اآلن نﻔسﻪ ﻗﻠبٌ واسع ال ّ
َ
الﻤ َ
ﺼبﺮ.
والﻤ َﺤ َن ُمﻀاﻋﻔة ً ،وأن
ﺤن ِ
ِ
ما مﻌنى :ﻗﻠبٌ واسع ال ّ
ﺼبﺮ ؟ ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ مﻤارسين ﻳجبُ ﻋﻠيﻜﻢ ﺑ ْدءًا أن ﺗﺼﻠوا إلى
ﻋدم ردّ الﻤﺜﻞ ﻋﻠى من ضﺮﺑ ُﻜﻢ ،ﻋﻠى ﻋدم ﺷﺘﻢ من ﺷَﺘ َﻤـ ُﻜﻢ ؛ ﻳجبُ أن ﺗـُﻤارسوا
"ران( "Ren ،ال ّ
ﺼبﺮ) .وإالّ ،فﻬﻞ أنﺘﻢ جدﻳﺮون ﺑﺄن ﺗﻜونوا مﻤارسين ؟ هناك
أناس ﻳقولون" :مﻤارسة ال ّ
ﻋﻠي ،أنا طبﻌي رديء ".إن كان طبـﻌك
ﺼبﺮ ﻋسيﺮة
ّ
ردﻳئـًا ،ﺑإمﻜانك أن ﺗـُﺼﻠﺤﻪ ،مﻤارس القونق ﻳجبُ ﻋﻠيﻪ أن ﻳُﻤارس ال ّ
ﺼبﺮ (ران).
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻐﺘاظون حﺘـّى في ﺗﺮﺑية أﺑنائﻬﻢ ،وﻳنﻬالون ﻋﻠيﻬﻢ ﺑسيﻞ من ال ّ
ﺼﺮاخ
لﻠﺘﺼﺮف هﻜذا لﺘﺮﺑية أﺑنائﻜﻢ ،ال ﻳجبُ أن ﺗﻜونوا غاضبين
والﺘوﺑيـخ .ولﻜن ال داﻋي
ّ

حقـّا ؛ ﻳجبُ أن ﺗـُﺮﺑّوا أﺑنائﻜﻢ ﺑﻄﺮﻳق ٍة مﻌقول ٍة أكﺜﺮ ،هﻜذا ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗـُﺮﺑّوهﻢ .إن
الﺤﻔاظ ﻋﻠى صواﺑﻜﻢ حﺘـّى في أﺷياء صﻐيﺮة ،وكنﺘﻢ ﺗﻐﻀبون،
ُكـنﺘﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون ِ
هﻞ ﺗظنـّون أنﻪ ﻳبقى ﺑإمﻜانﻜﻢ أن ﺗـُـن ّﻤوا طاﻗﺘﻜﻢ (القونق)؟ البﻌضُ ﻳقولون" :إن
نت أمشي في ال ّ
ُك ُ
شارع ،وركﻠني أحدهﻢ ﺑقدمﻪ ،ولﻢ ﻳ ُﻜن هناك أحد ﻳﻌﺮفني،
ﺼبﺮ ".أﻗو ُل ّ
س َﻢ ﺑال ّ
أن هذا ال ﻳﻜﻔي ،رﺑّﻤا في ﻳوم مّا،
فﺄسﺘﻄيـ ُع حينئ ٍذ أن أﺗـ ّ ِ
سيﺼﻔﻌُكَ أحدهﻢ ﻋﻠى وجﻬك ﺑﺤُﻀور أكﺜﺮ ﺷﺨص ﺗﺨشى أن ﺗﻔقد ماء وجﻬكَ
كﺜيﺮا ؛ كيف سﺘـُﻌال ُج هذا ال ُﻤشﻜﻞ ؟ هذا ِلنﺮى ما إذا ُكـنﺘﻢ ﻗادرﻳن
أمامﻪُ ،وسﺘﺨج ُﻞ
ً
ّ
ولﻜن اﻷمﺮ ﻳبقى
ﻋﻠى ﺗﺤ ّﻤـﻞ ذلك ﺑﺼبﺮ أم ال .حسنـًا ،ﺗسﺘﻄيﻌون ﺗﺤ ّﻤـﻠﻪُ ﺑﺼبﺮ
ﻋالقـًا ﺑقﻠوﺑﻜﻢ ،هذا ال ﻳﻜﻔي .ال ُﻜ ّﻞ ﻳﻌﻠ ُﻢ أنﻪ ﻋندما ﻳبﻠـ ُغ اإلنسان مﺮﺗبة أرهات ال ﻳﻌود
ﻷي ﺷيءٍ أﺑدًا ،ال ﻳُبالي ﻋﻠى اإلطالق ﺑﺄمور الناس الﻌادﻳّين ،ﻳبدو
ﻳُولي أهﻤّية ً ّ
دائ ًﻤا سﻌيدًا ،ﻳسﺘﻬزأ ﺑﻜ ّﻞ ﺷيءٍ والﻔﺮ ُ
ح ﻳﻤأل ُمﺤيّاﻩُ ،مﻬﻤا ﻳ ُﻜن ثِقـ ُﻞ الﺨسارة الﺘي
الﺘﺼﺮف ﺑﻬذﻩ الﻄﺮﻳقة ،ﺗﻜونون ﻗد ﺑﻠﻐﺘـﻢ مﺮﺗبة
ﻳﺘﻜبّدُها .إن ُكـنﺘﻢ ﺗسﺘﻄيﻌون حقـّا
ّ
الﺜﻤﺮة اﻷوليّة لـ :أرهات.
أحدهﻢ ﻗال أنﻪ إن كان ﻋﻠينا أن نـُﻤارس ال ّ
ﻋادي
ﺼبﺮ إلى ذلك الﺤدّ ،حﺘـّى إنسان
ّ
ﻳُﻤﻜن أن ﻳقول ﻋنـّا أنـّـنا جُبناء جدّا وأنﻪ من السّﻬﻞ لﻠﻐاﻳة إهانﺘـُـنا .أﻗو ُل ّ
أن ذلك
ليس جُبنـًا .ف ّﻜﺮوا ،حﺘـّى ﺑين الناس الﻌادﻳّين ،اﻷﺷﺨاص ال ُﻤسنـّون واﻷﺷﺨاص ذوو
الﺘﺮﺑية الﻌالية ﻳُؤ ّكدون دائ ًﻤا ﻋﻠى ضبط النﻔس وﻋدم االنﺤدار ﺑﻬا إلى مسﺘوى
ُ
ﻳﻜون اإللزام أﻗ ّﻞ ﺑالنسبة لﻤﻤارسينا ؟ كيف ﻳﻜو ُن ذلك جُبنـًا ؟ أنا
اآلﺧﺮﻳن .فﻜيف
أﻗول ّ
أن ذلك ﺗج ّﻞ لﺮوح ال ّ
ﻤارس ﻳُﻤﻜن أن
ﺼبﺮ اﻷكبﺮ ،ﺗجﻠـّي إراد ٍة ﻗوﻳّةٍ ،فقط ُم
ٌ
ﺼبﺮ اﻷكبﺮ ﺗﻠك .هناك مﺜ ٌﻞ ﻳقولُ" :أمام أدنى ضﺮرّ ،
ﺗﻜون لدﻳﻪ مﺜﻞ روح ال ّ
فإن
ﻋادي،
طبيﻌي ﺑالنسبة إلنسان
رجالً من الﻌامّة ﻳسﺘ ّﻞ سيﻔﻪُ وﻳﺘﺄ ّهب لﻠﻬجوم ".هذا
ّ
ّ
ﻋادي،
"إن ﺗشﺘ ُﻤـني ،أﺷﺘـ ُﻤـكَ ؛ إن ﺗﻀﺮﺑُـني ،أضﺮﺑُـكَ  ".إنﻪ ليس سوى إنسان
ّ
هﻞ ﻳُﻤﻜن القول أنﻪ مﻤارس ؟ ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ مﻤارسين ،إن ُكـنﺘﻢ ال ﺗﻤﻠﻜون إرادة صﻠبة،
ﺗﺼﻠوا إلى ذلك في
و ُكـنﺘﻢ ﻋاجزﻳن ﻋن الﺘﺤ ّﻜﻢ في أنﻔسﻜﻢ ،فﻠن
ِ
الﻤﻤارسة.
أنﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤون أنﻪ ﻗد وُ جـِدت في الﻤاضي ﺷﺨﺼيّة ﺑاسﻢ "هان سين،"Han Xin ،
ُ
ﻳﻤﻠك الﻜﺜيﺮ من القدرات ؛ كان القائد اﻷكبﺮ ِلـ" ليو ﺑانقLiu ،
الﺮج ُﻞ كان
هذا ّ
ﻗادرا ﻋﻠى االضﻄالع ﺑ ُﻤﻬﻤّات جﻠيﻠة ؟
 "Bangوركيزة من ركائز الدّولة .لﻤاذا كان ً
ﻋادي منذ طﻔولﺘﻪ .هناك طﺮفة ﺗﺮوي ّ
ﺗجﺮع
ﻳُقا ُل أنﻪ كان غيﺮ
أن "هان سين" ﻗد ّ
ّ
ُﻤارس فنون القﺘال منذ
ﻗدمي أحد اﻷﺷﺨاص .كان "هان سين" ﻳ
إهانة ال ُﻤﺮور ﺑين
ُ
ْ
ّ
سن ال ُﻤﺮاهقة ،وﺑﺼﻔﺘﻪ مﻤارسًا لﻔنون القﺘال ،كان دائ ًﻤا ﻳﺤﻤ ُﻞ سيﻔـًا .في ﻳوم مّا
شارع ،فقﻄع ص ٌ
كان ﻳﺘجوّ ُل في ال ّ
ُﻌﻠوك ﻋﻠيﻪ الﻄﺮﻳق وﺑادرﻩُ واضﻌًا ﻳدﻳﻪ ﻋﻠى
ِﺧ ْ
ﺑسيف ؟ هﻞ
ﺼ ِﺮ ِﻩ" :ما الذي ﺗﻔﻌﻠـُﻪ هنا
ﺗجﺮ ُؤ أنت ﻋﻠى ﻗﺘﻞ رجﻞ ؟ إن ُكـنتَ
ٍ
ُ
ﺗجﺮ ُؤ ،اﻗﻄعْ ﻋـُـنقي ".وحالﻤا أﺗ ّﻢ كالمﻪُ مدّ نﺤوﻩُ ُ
ﻋـنقﻪُ .فقال "هان سين" في
ُ

ﻋـنقﻪُ ؟" في ذلك الوﻗت ،لو ﻳقﻄ ُع الﻤﺮ ُء ُ
نﻔسﻪ" :لﻤاذا سﺄﻗﻄ ُع ُ
ﻋـنقَ أحدهﻢ ،ﻳجبُ
أن ﻳُسﻠـ ّ َﻢ نﻔسﻪُ لﻠسـّـﻠﻄات الﻤﺤﻠيّة وﻳدفع حياﺗﻪُ ثﻤنـًا لجﺮﻳﻤﺘﻪ ،هﻞ ﻳُﻤﻜن ﻗﺘﻞ الناس
ﺑبساط ٍة هﻜذا ؟ وﻋندما رأى ّ
ﻳجﺮ ُؤ ﻋﻠى ﻗﺘﻠﻪ ،ﻗال لﻪُ" :أنت ال
أن "هان سين" ال ُ
ﻗدمي ".و َم ّﺮ "هان سين" فﻌالً ﺑين ﻗدميﻪ .هذا ﻳدُ ّل
ﺗجﺮ ُؤ ﻋﻠى ﻗﺘﻠيُ ،م ّﺮ إذن ﺑين
ُ
ّ
ﺼبﺮ اﻷكبﺮ) ،كان ﻳﺘﻤي ُ
ﻋﻠى ّ
أن "هان سين" كان ﻳﺘﻤﺘـ ّ ُع ﺑﺮوح صبﺮ ٍﺧارﻗ ٍة (ال ّ
ّـز
ﻋن ﻋامّة الناس الﻌادﻳّين ،لذلك اسﺘﻄاع أن ﻳقوم ﺑﺄﻋﻤال ﻋظيﻤة ﺑذلك الشﻜﻞ.
ﺷيء" ،هذﻩ كﻠﻤات الناس الﻌادﻳّين .إن كان
الﺮجﻞ ﺷﺮفﻪُ ﻗبﻞ ك ّﻞ
"ﻳجبُ أن ﻳﺤﻔظ ّ
ِ
ﻳﻌيش إالّ من أجﻞ ﺷﺮفﻪ ،ف ّﻜﺮوا ،ألن ﺗﻜون الﺤياة ُمﺘﻌبة ؟ ألن ﺗﻜون
الﻤﺮ ُء ال
ُ
ُمﻀنية ؟ ألن ﺗﻜون ﻋدﻳﻤة الﻤﻌنى أﻳ ً
ﻀا ؟ "هان سين" لﻢ ﻳ ُﻜن في نﻬاﻳة اﻷمﺮ
ُ
ف أفﻀ َﻞ منﻪ ﺑﻜﺜيﺮ.
نﺤن مﻤارسون ،ﻳجبُ أن
ﻋادي ؛ ولﻜن
سوى إنسان
ّ
نﺘﺼﺮ َ
ّ
ُ
ﻳﺘجاوز ُمسﺘوى الناس الﻌادﻳّين واالرﺗقاء نﺤو
هدفنا نﺤ ُن هو ﺑُـﻠوغ مسﺘوى
ُمسﺘوﻳات أﻋﻠىُ .
الﻗي هذا النوع من اﻷﺷياء ،ولﻜن ﻋندما ﻳﺨﻀ ُع مﻤارس
نﺤن لن نـ ُ َ
ﻀا ال ﻳ ِق ّﻞ ﻋناءًا .أﻗو ُل ّ
ت وسط الناس الﻌادﻳّين ،فﻬذا أﻳ ً
ت أو اسﺘﻬزاءا ٍ
إلهانا ٍ
أن
ﺧالفات السين سينغ ﺑين الناس الﻌادﻳّين ال ﺗ ِق ّﻞ أﺑدًا ﻋن ذلك ،ﺑﻞ ﺗسﺘﻄيـ ُع حﺘـّى أن
ﺗﺘجاوزﻩُ ،هي أﻳ ً
ﻀا ﻗاسية جدّا.
الﺘجﺮد من ك ّﻞ الﺘﻌﻠـّقات
الﺘجﺮد:
ﻗادرا ﻋﻠى
في ﺧط ُمواز ٍ ،ﻳجبُ أن ﻳﻜون
ّ
ّ
الﻤﻤارس ً
ُ
الﺮغبات الﺨا ّ
صة ﺑالناس الﻌادﻳّين .ال ﻳُﻤﻜنﻪ ﺑﻠوغ ذلك منذ الوهﻠة اﻷولى،
وك ّﻞ ّ
ﻳُﻤﻜنﻪ ﺑﻠوغ ذلك ﺗدرﻳجيّا .إن ﺑﻠﻐﺘﻤوﻩ اليوم منذ البداﻳة ،سﺘﻜونون ﺑوذا اليومّ .
إن
ال ّ
شيولين ﻳﺄﺧذ وﻗﺘـًا ،ولﻜن ال ﻳجبُ أن ﺗﺘﺮاﺧوْ ا .سﺘقولون" :لقد ﻗال ال ُﻤﻌﻠـّﻢ ذلك،
ُ
سنسيﺮ فيﻪ ّ
ال ّ
الﻳجوز ! ﻳجبُ أن ﺗﻜونوا
ﺑﺘﺄن ".هذا
شيولين ﻳﺄﺧذ وﻗﺘـًا ؛ حسنـًا إذن،
ُ
ُمﺘشدّدﻳن مع أنﻔسﻜﻢ ؛ في ﺷيولين ﺷﺮع ﺑوذا ،ﻳجبُ أن ﻳجﺘﻬدَ الﻔﺮد في الﺘقدّم
ﺑسُﺮﻋ ٍة إلى اﻷمام.
ﻳجبُ ﻋﻠى الﻤﺮء أﻳ ً
ﻗادرا ﻋﻠى الﺤﻔاظ ﻋﻠى فﻀيﻠﺘﻪ (الدّو) ،وأن ﻳس َﻬ َﺮ
ﻀا أن ﻳﻜون ً
ﻋﻠى طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة وأالّ
ﺗﺘﺼﺮفوا
ﻳﺘﺼﺮف ﺑﻄﺮﻳق ٍة غيﺮ مسؤولة .ال ﻳجبُ أن
ّ
ّ
ﺑﺮﻋونة وكﻤا ﻳبدو لﻜﻢ ،ﻳجبُ أن ﺗﻜونوا ﻗادرﻳن ﻋﻠى الﺤﻔاظ ﻋﻠى طبيﻌﺘﻜﻢ اﻷﺧالﻗيّة.
أنﺘﻢ غالبًا ما ﺗسﻤﻌون هذﻩ الﻌبارة لدى الناس الﻌادﻳّين "جﻤع الدّو ﻋبﺮ القيام
ﺑﺄﺷياء طيّبة" .الﻤﻤارس ال ﻳﺘﺤدّث ﻋن "جﻤع الدّو" ،نﺤن نﺘﺤدّث ﻋن "الﺤﻔاظ
ﻋﻠى الدّو" (ﺷو دو .)Shou De ،لﻤاذا الﺤدﻳث ﻋن الﺤﻔاظ ﻋﻠى الدّو ؟ ﻷننا ﻋاﻳنـّا
الﺤالة الﺘالية" :جﻤع الدّو" ال ﺗﻌدو أن ﺗﻜون ﻋبارة ناس ﻋادﻳّين ؛ ومع ﺗﺮاكﻢ الدّو
واﻷفﻌال الﻄيّبة ال ُﻤ َﺤقـّـقة ،سيسﺘﻔيدُ منﻬا الﻤﺮ ُء في حياﺗﻪ ال ُﻤقبﻠة .ﺑينﻤا ﺑالنسبة
ﻄﺮ ُ
ح هذﻩ الﻤسﺄلة ،ﻋندما ﺗﻜونون أﺗﻤﻤﺘﻢ ﺑنجاح ﺗﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ
لنا ،لﻢ ﺗﻌُ ْد ﺗـ ُ َ
سﺘﻜونون ﻗد حﺼﻠﺘﻢ ﻋﻠى الﻄﺮﻳق ،لن ﻳﻜون هناك مجال لﺤيا ٍة ُمقبﻠةٍ .إننا إذ نﺘﺤدّ ُ
ث
مﻌنى آﺧﺮ ،وهو ّ
هنا ﻋن الﺤﻔاظ ﻋﻠى الدّو ّ
أن كال الﻤادّﺗين الﻠـّـﺘان
فإن ذلك ﻳﺘﻀ ّﻤ ُن
ً
نﺤﻤﻠﻬﻤا ﻋﻠى الجسﻢ لﻢ ﺗﺘجﻤّﻌا أثناء حيا ٍة واحد ٍة ،ﺑﻞ حﺼﻠنا ﻋﻠيﻬﻤا ونﺘوارثﻬﻤا منذ

الدراجة ،سﺘجدون ّ
ُ
أن فـ ُ َﺮص القيام
ﻋﺼور سﺤيقة .حﺘـّى لو ﺗﻄوفون الﻤدﻳنة ﻋﻠى ّ
ﺑﺄفﻌال طيّبة هي نادرة حقـّا .لن ﺗجدوا هذﻩ الﻔـ ُ َﺮص ﺑال ّ
ﻀﺮورة حﺘـّى لو ﺗﺤﺮصون
ﻋﻠى ذلك.
نﺘﺮكﻜﻢ ﺗجﻤﻌون الدّو ،رﺑّﻤا ﺗظنـّون ّ
هناك أﻳ ً
أمﺮا مّا هو
ﻀا
أن ً
مﻌنى آﺧﺮ :ﻋندما ُ
ً
سيء
سيء ؛ أو رﺑّﻤا ﺗظنـّون أنﻪ فﻌﻞ ّ
فﻌﻞ حسن ،ولﻜن ﺑﻌد القيام ﺑﻪ ،ﻳﺘبيّ ُن أنﻪُ فﻌﻞ ّ
ولﻜن إذا ﺗد ّﺧـﻠﺘﻢ وفﻌﻠﺘﻤوﻩ ،سيﺘبيّ ُن أنﻪ فﻌﻞ حسن .لﻤاذا ؟ ﻷنﻜﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون ُرؤﻳة
الﺮواﺑط السببيّة والﻤﺼيﺮﻳّة في ذلك اﻷمﺮ .هناك ﻗوانين ﺗـُسيّﺮ ﺷؤون الناس
ّ
الﻌادﻳّين وهذا ال ﻳﻄﺮح ُمشﻜالً .ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ مﻤارسين ،أنﺘﻢ غيﺮ ﻋادﻳّين ،وﺑﺼﻔﺘﻜﻢ
وض
أﺷﺨاصًا غيﺮ ﻋادﻳّين ،ﻳجبُ أن ﺗﻔﺮضوا ﻋﻠى أنﻔسﻜﻢ ﻗوانين غيﺮ ﻋادﻳّةِ ،ﻋ َ
أن ﺗـُقيّﻤوا أنﻔسﻜﻢ وفق ﻗوانين ﺑشﺮﻳّة ﻋادﻳّة .ﻋندما ﺗجﻬﻠون راﺑط النﺘيجة والسّبب
في مسﺄل ٍة مّا ،فﻤن ﺷﺄنﻜﻢ أن ﺗﺮﺗﻜبوا أﺧﻄاء ﺑسﻬولة .ﺗﻠك الﻐاﻳة الﺘي من أجﻠﻬا
ﺗﺘﺼﺮفوا كﻤا ﺗشاؤون .البﻌض ﻳقولون" :أنا لي
نﺘﺤدّث ﻋن الالّ -فﻌﻞ ،ال ﻳنبﻐي أن
ّ
رغبة في ﺗﺮﺑية الناس وردع ال ُﻤﺨﻄئين ".أﻗول أنﻪ من اﻷفﻀﻞ لﻜﻢ أن ﺗﻜونوا رجال
ُ
ﺷﺮط ٍة إذن .ومع ذلك ،نﺤ ُن ال نﻄﻠـُبُ منﻜﻢ أن ﺗبقوْ ا مﻜﺘوفي اﻷﻳدي أمام حوادث ﻗﺘﻞ
أو حﺮائق .ﻳجبُ أن أﻗول لﻜﻢ ،ﻋندما ﺗﺤﺼُﻞ ُمشادّات ﺑين الناس ،كﺄن ﻳُﻌﻄي أحدهﻢ
لﻜﻤة ً لآلﺧﺮ أوﻳﺮكَـ َﻞ أحدهﻢ اآلﺧﺮ ،فﺮﺑّﻤا ﻳﻜون ذلك هو دﻳْـنـًا سجّـﻠﻪُ هذا اﻷﺧيﺮ في
الﻤﺮة ﻗد سوّ ﻳَا حساﺑاﺗﻬﻤا .لو ﺗﺘد ّﺧـﻠون أنﺘﻢ ،لن ﻳﺘﻤ ّﻜـنا من القيام
الﻤاضي ،وهذﻩ
ّ
ﺗﺮوْ ن
وسيﻀﻄﺮان لﻠقيام ﺑﻬا في
ﺑالﺘسوﻳة
ّ
ّ
الﻤﺮة القادمة .هذا ﻳﻌني أنﻪُ ﺑﻤا أنﻜﻢ ال َ
السببي ،فيُﻤﻜن أن ﺗقﻌُوا في هﻔواتٍ ،وهﻜذا ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺨسﺮوا
الﺮاﺑط
ّ
ّ
الدّو.
ﻋادي هو الذي ﻳﺘد ّﺧـ ُﻞ في ُ
ﺷؤون الناس الﻌادﻳّين ،فﻠيس هناك ُمشﻜﻞ،
إن كان رجﻞ
ّ
ﻷنﻪُ ﻳُقيّﻢ اﻷمﺮ حسب ﻗوانين الناس الﻌادﻳّين .ﺑينﻤا أنتَ  ،ﻳجبُ أن ﺗـُقيّ َﻢ حسب
ﺗﺨﺮج ﻋن الﻤﺄلوف ؛ أمّا لو ﺗـُﺼادف جﺮﻳﻤة ﻗﺘﻞ أو حﺮﻳقـًا ،وال ﺗـُبالي ﺑﻪ
ﻗوانين ُ
فذلك إذن ُمشﻜﻞ سين سينغ ،وإالّ ،فﻜيف ﻳُﻤﻜن لآلﺧﺮﻳن أن ﻳﻌﺮفوا أنك رج ُﻞ ﺧيﺮ ؟
لو ﺗبقوْ ن مﻜﺘوفي اﻷﻳدي حﺘـّى أمام جﺮﻳﻤة ﻗﺘﻞ أو حﺮﻳق ،إذن ،ﺑ َﻢ سﺘنشﻐﻠون ؟
ﻳبقى ّ
أن هناك نقﻄة ً نذ ُك ُﺮها ،هذﻩ اﻷﺷياء ليس لﻬا ﻋالﻗة ﺑنا نﺤ ُن الﻤﻤارسين .من
نﺘﺮكﻜﻢ ﺗـُالﻗونﻬا .ﻋندما نﺘﺤدّ ُ
ث ﻋن الﺤﻔاظ ﻋﻠى
ال ُﻤﻤﻜن أالّ ﺗﺘ ّﻢ ﺑﺮمجﺘـُﻬا لﻜﻢ وأالّ ُ
الدّو ،فﺘﺤدﻳدًا لﻜي نـُجنـّبﻜﻢ اﻷفﻌال ال ّ
سيّئة ؛ من ال ُﻤﻤﻜن أنﻜﻢ حﺘـّى مع القيام ﺑﺘد ّﺧـﻞ
سﺮوا ﺑﻌض الدّو .إن ﺧسﺮﺗﻢ الدّو
ﺑسيط ،ﺗﺮﺗﻜبون سيّئة ً ،وﻳﻜو ُن ﻋﻠيﻜﻢ إذن أن ﺗﺨ َ
ُ
حيث
سﺘﺼﻠون إلى غاﻳﺘﻜﻢ النﻬائيّة ؟ هنا
فﻜيف سﺘﺮفﻌون درجﺘﻜﻢ ﺑﻌد ذلك ؟ كيف
ِ
ح ال ُﻤشﻜﻞ .ث ّﻢ إنﻪ ﻳجبُ ﻋﻠيﻜﻢ أﻳ ً
ُﻄﺮ ُ
ﻀا أن ﺗﻜون لدﻳﻜﻢ درجة وﻋي جيّدة ؛ وﺗﺄثيﺮ
ﻳ َ
ال ُﻤﺤيط ﻳﻠﻌبُ أﻳ ً
دورﻩُ في اﻷمﺮ.
ﻀا َ

ﺼ َب ﻋينيﻪ ﺑاطنﻪُ ،وكالّ
ﻀا ما ﻳﻠي ،لو ّ
نﺤ ُن نقول أﻳ ً
أن ك ّﻞ أح ٍد ﻳﺘﻌ ّﻬدُ واضﻌًا نـ ُ ْ
ﻳﻀ ُع في الﻤيزان طبيﻌﺘﻪ اﻷﺧالﻗيّة ،وكالّ ﻳبﺤث ﻋن أسباب النقائص في داﺧﻠﻪ ﺑنيّة
الﻤﺮة القادمة ،وك ّﻞ فﺮدٍ ،لﺤظة الﻔﻌﻞ ،ﻳﻀ ُع في اﻋﺘبارﻩ
الﺘﺼﺮف ﺑشﻜﻞ أفﻀﻞ في
ّ
ّ
البشﺮي سيﺘﺤس ُّن وأﺧالﻗيّاﺗـُﻪ سﺘسﺘقي ُﻢ من جدﻳ ٍد ؛
أوّ الً اآلﺧﺮﻳن ،إذن ،فال ُﻤجﺘﻤع
ّ
سﺘسيﺮ من حسن إلى أحسن ،النظام الﻌا ّم سيﻜون
الﺮوحيّة لإلنسانيّة
والﺤﻀارة ّ
ُ
أفﻀﻞ أﻳ ً
ورﺑّﻤا لن ﻳﻌود هناك حﺘـّى رجال ُ
ﺷﺮطةٍ .ال داﻋي ﻷن ﻳﻜون أحد
ﻀا ُ
ُ
ﻳبﺤث داﺧﻠﻬا ﻋن اﻷسباب
ُمﺮاﻗــ َـبًا ،ك ّﻞ سيُﺮاﻗبُ نﻔسﻪُ ﺑنﻔس ِﻪ ،وسيُﺮاجـ ُع نﻔسﻪ
والدّواﻋي ،أرأﻳﺘـُﻢ كﻢ سيﻜو ُن هذا رائﻌًا ! مﺜﻠﻤا ﻳﻌﻠ ُﻢ الجﻤيـعُ ،القوانين اليوم آﺧذة
في الﺘـّﺤسّن ﺷيئًا فشيئًا ،ولﻜن لﻤاذا هناك مع ذلك أناس ﻳﺮﺗﻜبون آثا ًما ؟ لﻤاذا
ﻳﺘﺼﺮفون ضارﺑين ﺑالقوانين ﻋﺮض الﺤائط ؟ ﻷنﻜﻢ ال ﺗسﺘﻄيﻌون أن ﺗـُﺮاﻗبوا
ّ
سيّئة من جدﻳدٍ .لو ّ
ﻗﻠوﺑﻬﻢ ؛ ﻋندما ﻳﻐيبون ﻋن أنظاركﻢ ،ﻳﺮﺗﻜبون اﻷﻋﻤال ال ّ
أن ك ّﻞ
اﻷمﺮ ُمﺨﺘﻠﻔـًا ﺗﻤا ًما ،ولن ﻳُﺼبح
أح ٍد وجّﻪ ﺗﻌﻬّدﻩُ ومﻤارسﺘﻪُ نﺤو الباطن ،سيﻜون
ُ
هناك داع إلصالح اﻷﺧﻄاء.
دﻋوﺗي لﻠ ّ
شﺮع ال ﻳُﻤﻜن أن ﺗﺘﻌﻤّقَ إالّ لﺤدّ هذا ال ُﻤسﺘوى ؛ ﺷﺮ ُ
ع ال ُﻤسﺘوى اﻷﻋﻠى من
ذلك لن ﺗنالوﻩُ سوى ﺑﺘﻌﻬّدكﻢ ومﻤارسﺘﻜﻢ .البﻌض ﻳﻄﺮحون أسئﻠة ًمﺤسوسة ً لﻠﻐاﻳة
؛ لو ﺗﻄﻠـُبون منـّي اإلجاﺑة ﻋن اﻷسئﻠة ال ُﻤﺘﻌﻠـّقة ﺑالﺤياة اليوميّة ،فﻜيف سﺘﺘﻤ ّﻜـنون
من القيام ﺑال ّ
شيولين ؟ ﻳجبُ أن ﺗﺘﻌﻬّدوا أنﻔسﻜﻢ ﺑﺄنﻔسِﻜﻢ وأن ﺗﻔﻬﻤوا ﺑﺄنﻔسﻜﻢ
اﻋﺘﻤادًا ﻋﻠى درجة الوﻋي ؛ لو ُ
ﻗﻠت لﻜﻢ ك ّﻞ ﺷيءٍ  ،لن ﻳبقى لﻜﻢ ﺷيء لﺘﻌﻬّدكﻢ .من
حُسن الﺤظ ّ
أن ال ّ
ﺗﺘﺼﺮفوا ﺗبَﻌًا
شﺮع اﻷكبﺮ ﻗد ﺗ ّﻢ ﺗبﻠيﻐـُﻪ ﻋﻠنـًا ،ﺗسﺘﻄيﻌون أن
ّ
لﻠ ّ
شﺮع اﻷكبﺮ.

*

*

*

أظن ّ
ّ
أن ُمدّة ﺗبﻠيﻐي لﻠ ّ
أﺗﺮكَ ل ُﻜﻢ
شﺮع ﺗـُشارفُ ﻋﻠى نﻬاﻳﺘﻬا ﺗقﺮﻳبًا ؛ لذلك أرﻳدُ أن ُ
اﻷﺷياء الﺤقيقيّة لﻜي ﻳﺘﻤ ّﻜن الجﻤيـ ُع من السّيﺮ ﺑﻬ ْدي ال ّ
شﺮع في الشيولين ُمسﺘقبالً.
طوال ﺗبﻠيﻐي لﻠ ّ
شﺮع ،كان مبدئي هو ﺗﺤﻤّـﻞ مسؤوليّﺘﻜﻢ ومسؤوليّة ك ّﻞ ال ُﻤجﺘﻤع في
ﺗﺼﺮفنا حقـّا ﺗبَﻌـًا لﻬذا الﻤبدأ .ﺑينﻤا ﺑالنسبة ﻷثﺮﻩ ،أنا ال أح ُﻜ ُﻢ ﻋﻠى
نﻔس الوﻗت ،لقد
ّ
س ُﻢ في اﻷمﺮ .ﺑُﻐيﺘي هي ﺗبﻠيـغ ال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ (دافـا)
لﺮأي الﻌا ّم هو الذي سيﺤ ِ
ذلك ،ا ّ
ﻋالنيّة ً لﺘﻤﻜين الﻤزﻳد من الناس من االسﺘﻔادة منﻪ ولﻜي ﻳﺘسنـّى لﻜ ّﻞ من ﻳُﺮﻳد حقـّا
ُﻤارس نﺤو اﻷﻋﻠى ُمﻬﺘدﻳًا ﺑال ّ
شﺮع .في ﺧط ّ ُمواز،
الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة أن ﻳﺘﻌﻬّد وﻳ
َ
شﺮع ،ﺗﺤدّثـنا أﻳ ً
أثناء ﺗبﻠيـغ ال ّ
ﻀا ﻋن الﻤبادئ الﺘي ﻋﻠى اإلنسان أن ﻳﺘـّبﻌﻬا في
سﻠوكﻪ ،أرجو أنﻪ ﺑﻌد الدّورة الﺘﻜوﻳنيّة ،إن كان من ﺑينﻜﻢ من ال ﻳسﺘﻄيﻌون القيام
شيولين حسب هذا ال ّ
ﺑال ّ
شﺮع اﻷكبﺮ ،فﻌﻠى اﻷﻗ ّﻞ ﻳسﺘﻄيﻌون أن ﻳﻜونوا أناسًا طيّبين،

ُ
ﻳﻜون الﻤﺮ ُء إنسانـًا
سيﻜون هذا ُمﻔيدًا ِل ُﻤجﺘﻤﻌنا .ﺑالﻔﻌﻞ ،اآلن ِصﺮﺗـُﻢ ﺗﻌﺮفون كيف
طيّبًا ،وﺑﻌد الدّورة الﺘﻜوﻳنيّة سﺘﻜونون أﻳ ً
ﻀا ﻗادرﻳن أن ﺗﻜونوا أناسًا طيّبين.
أثناء ﺗبﻠيـغ ال ّ
ب.
شﺮع ،كانت هناك أﻳﻀا ً ﻋﺮاﻗيﻞ ،وأمور دﺧيﻠة آﺗية من ك ّﻞ صو ٍ
الو َحدات ال ُﻤـنظـ ِّﻤة وال ُﻤسيّﺮون من ُمﺨﺘﻠف اﻷوساط،
ﺑﻔﻀﻞ السّـند الّذي
ّ
وفﺮﺗﻪُ َ
وﺑﻔﻀﻞ مجﻬودات اﻷﻋوان اﻷكﻔاء ،ﺗﻤّت ُمﺤاضﺮاﺗـُـنا ﺑنجاح ٍ.
ك ّﻞ اﻷﺷياء الﺘي ﺗﺤدّ ُ
َ
ﺗﻜون دليالً ل ُﻜﻢ في
ثت ﻋنﻬا أثناء ال ُﻤﺤاضﺮات ﺗسﺘﻄيـ ُع أن
سبَقَ وأن ﺗﺤدّ َ
ث ﻋنﻬا في
سﺘﻜﻢ نﺤو ال ُﻤسﺘوﻳات الﻌﻠيا ؛ ال أحد َ
ﺗﻌﻬّدكﻢ و ُمﻤار َ
دَﻋَوات ال ّ
شﺮع في الﻤاضي .لقد ﺗﺤدّثنا ﻋنﻬا ﺑوُ ضوح ﺗا ّم ٍ ،مع اﻋﺘبار ِصﻠﺘﻬا
البشﺮي ،وزﻳادة ً ﻋﻠى ذلك،
ﺑالﻌُﻠوم الﺤدﻳﺜة والﻤﻌارف الﻌﻠﻤيّة الﺤاليّة حول الجسﻢ
ّ
نﺘﺮكﻜﻢ
ﺷﺮحناها ﻋﻠى ُم
سﺘوى ﻋال جدّا .أنا أفﻌﻞ هذا ﺑاﻷساس من أجﻠﻜﻢ ،ولﻜي ُ
ً
شﺮع في ال ُﻤسﺘقبﻞ ،وﺗـُﺤققون ُرﻗيّـﻜﻢ ﻋبﺮ ال ّ
ﺗﺤﺼُﻠون حقـّا ﻋﻠى ال ّ
شيولين ،هذﻩ هو
شﺮع والﻄﺮﻳقة ،كﺜيﺮ من الناس ﻳجدون ّ
أن ال ّ
ُمنﻄﻠـَقي .أثناء ﺗبﻠيﻐنا لﻠ ّ
شﺮع ُمﻤﺘاز
ّ
ولﻜن ﺗﻄبيقﻪ صﻌب جدّا .في الواﻗع ،أنا أجدُ أنﻪ ،إن كان صﻌبًا أم ال ،هذا ﻳﺘوﻗّفُ
الﻌادي ال ﻳﺮغبُ في الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،هو ﻳجدُ ّ
ﻋﻠى الناس ؛ ّ
أن
إن اإلنسان
ّ
ال ّ
شيولين صﻌبٌ جدّا حقـّا ،وأنﻪ غيﺮ مﻌقول ،أنﻪ ُمسﺘﺤيﻞ الﺘﺤقيـق .إنﻪ إنسان
ﻋادي ،إنﻪ ال ﻳُﺮﻳد الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة ،لذلك هو ﻳجدﻩ صﻌبًا جدّاً .لقد ﻗال الوو ﺗسي:
ّ
سط ٌ
"ﻋندما ﻳسﻤ ُع إنسان رفيـ ٌع الدّاوو ﻳُﻌجـّـ ُﻞ ﺑﻤﻤارسﺘﻪ ؛ ﻋندما ﻳسﻤ ُع إنسان َو َ
ﻋﻪُ ؛ ﻋندما ﻳسﻤ ُع إنسان ُم ّ
الدّاوو ﺗارة ﻳﺄﺧذﻩ وﺗارة ﻳَدَ ُ
ﻳنﻔجﺮ ضاحﻜـًا،
ـﺘدن الدّاوو
ُ
حقيقي ،أﻗو ُل ّ
ْ
َ
أن ذلك
ﻳﻜون هو الدّاوو ".ﺑالنسبة لﻤﻤارس
ﻳﻀﺤك ،فالدّاوو لن
إن لﻢ
ّ
ﻳسيﺮ جدّاً ،ليس ﺷيئًا ُمسﺘﺤيﻞ الﻤنال .ﺑالﻔﻌﻞ ،كﺜيﺮ من ﺗالميذنا القدامى الﺤاضﺮﻳن
سﺘوى ﻋال ُ
ﻋﻠوّ ا هامّا في ﺗﻌﻬّدهﻢ ومﻤارسﺘﻬﻢ .إن لﻢ
هنا أو ال ُﻤـﺘﻐيّـبـين ﻗد ﺑﻠﻐوا ُم
ً
ﺑالﺮضا ﻳُﻤﻜن أن
أحدّثﻜﻢ ﻋن هذا ،فﺨشية أن ﺗﺘولـّد روح الﺘﻌﻠـّق فيﻜﻢ ،وﻳنشﺄ ﺷﻌور ّ
ﻳُؤثﺮ ﻋﻠى نـُﻤوّ ﻗوّ ة القونق (ﻗونق لي) لدﻳﻜﻢ .إنسان ﻋازم حقـّا ﻋﻠى الﺘﻌﻬّد
والﻤﻤارسة سيﻜون ﺑﻤقدورﻩ الﺘـّﺤﻠـّي ﺑالﺼبﺮ والﺘـّﺨﻠـّي ﻋن ﺗﻌﻠـّقاﺗﻪ ﺑ ُﻤﺨﺘﻠف أنواع
الﻤﺼالح الشﺨﺼيّة ،سيﻜون ﺑﻤقدورﻩ أن ﻳزهدَ فيﻬا ؛ طالﻤا ﺗوصـّـﻠﺘﻢ إلى ﺗﺤقيق
ﻋسيﺮا ﻋﻠيﻜﻢ .ﺑينﻤا الناس الذي ﻳقولون ّ
ﻋسيﺮ هﻢ الذﻳن ال
أن ذلك
هذا ،فﻠن ﻳﻜون
ٌ
ً
ﻳسﺘﻄيﻌون الﺘـّﺨﻠـّي ﻋن هذﻩ اﻷﺷياء .مﻤارسة الﻄﺮﻳقة في حدّ ذاﺗﻬا ليست صﻌبة،
رفع ال ُﻤسﺘوى نﻔسﻪ ليس صﻌبًا ،ال ّ
ﺼﻌبُ هو ُمـﻔارﻗة روح الﺘﻌﻠـّق ،لذلك ﻳقولون أنﻪ
صﻌب .ﻷنﻪ من ال ّ
كﺜيﺮا ﻋﻠى الﻤﺮء أن ﻳزهدَ في مﺼالﺤﻪ اآلنيّة ﻋندما ﺗﻜون
ﺼﻌب
ً
أمامﻪ ؛ ها هي الﻤﺼﻠﺤة هنا أمام ﻋينيﻪ ،كيف سيسﺘﻄيـع ﺗﺮك هذا الﺘﻌﻠـّق ؟ ﻋندما
ُ
ﻳدّﻋون ّ
حيث ﺗﻜ ُﻤن ال ّ
ﺼﻌوﺑة .ﻋندما ﺗنشﺄ ﺧالفات
أن هذا صﻌب ،فﻔي الﺤقيقة هناك
ﺑين الناس ،إن لﻢ ن ُﻜ ْن ﻗادرﻳن ﻋﻠى اﺑﺘالع اإلهانات ،إن لﻢ ن ُﻜن حﺘـّى ﻗادرﻳن ﻋﻠى
اﻷمﺮ .في الﻤاضي ،في فﺘﺮة ﺗﻌﻬّدي
اﻋﺘبار أنﻔسنا مﻤارسين ،أﻗول أنﻪ لن ﻳسﺘقي َﻢ
ُ
ﻗادرا
إلي ﺑالﻌبارات الﺘاليةُ " :ك ْن
ً
ومﻤارسﺘي ،كﺜيﺮ من الﻤﻌﻠـّﻤين الﻌظﻤاء ﺗوجّﻬوا ّ
وﻗادرا ﻋﻠى فﻌﻞ ما ُهو صﻌبٌ فﻌﻠـُﻪُ ".إنﻬا
ﻋﻠى ﺗﺤﻤّـﻞ ما ُهو صﻌبٌ ﺗﺤ ّﻤـﻠـُﻪُ،
ً

ـﺘﺮوْ ا ،ﻋندما ﺗﻜونون حقـّا أمام الﻤﺼائب أو في لﺤظة اجﺘياز
الﺤقيقةّ .
جﺮﺑوا ِل َ
ِم َﺤن ،حاولوا ؛ مﻬﻤا ﻳ ُﻜ ْن ﺗﺤ ّﻤـ ُﻞ ذلك صﻌبًا ،ﺗﺤﻤّـﻠوﻩُ ؛ ﻋندما ﻳبدو ل ُﻜﻢ ّ
أن ذلك
ﺘﺮوْ ا أ ُه َو حقـّا ُمسﺘﺤيﻞ .إن ﺗﻤ ّﻜـنﺘﻢ
ُمسﺘﺤيﻞ أو ﻳـُقال أنﻪ ﻋسيﺮ ،حاولوا أن ﺗﻔﻌﻠوﻩُ ِل َ
سﺘﺮوْ َن ّ
حقـّا من الﺘو ّ
أن ُمسﺘقبالً ُمشﺮﻗـًا ﻳنﺘظﺮكﻢ في وضﻌيّة
صـﻞ إلى ذلك،
َ
ميؤوسةٍ.
ﺼﻌب ﺗذ ّك ُﺮ ك ّﻞ اﻷﺷياء الﺘي ﺗﺤدّ ُ
لقد ﺗﺤدّ ُ
ثت كﺜيﺮا ً فﻌالً ،سﺘجدون ُرﺑّﻤا أنﻪ من ال ّ
ثت
ﻳﻌﺘبﺮ ك ّﻞ واح ٍد منﻜﻢ نﻔسﻪُ مﻤارسًا
ﻋنﻬا .سﺄوجّﻪ إليﻜﻢ ﺑﻌض الﺘوصيات :أرجو أن
َ
ﻳسﺘﻤﺮ حقـّا في الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة .آم ُﻞ أن
في ﺗﻌﻬّدﻩ ومﻤارسﺘﻪ ال ُﻤقبـِـﻠيْن وأن
ّ
ﻳﺘﻤ ّﻜن الﺘالميذ الجُدد والﺘالميذ القـُدامى جﻤيﻌًا من الﺘﻌﻬّد والﻤﻤارسة في ال ّ
شﺮع
ـف
اﻷكبﺮ ،أن ﻳﺘﻤ ّﻜـنوا جﻤيﻌﻬﻢ من ﺑﻠوغ الﺘﺤقـّـق والﻜﻤال الﺘا ّم ! آم ُﻞ أن ﻳُوظـ ّ َ
فﻌﻠي ٍّ.
ﺗوظيف من أجﻞ ﺷيولين
الجﻤيـ ُع وﻗﺘﻬﻢ أفﻀﻞ
ٍ
ّ

مالحظة 1ـ الشﺮوح الﺘالية وضﻌﻬا الﻤﺘﺮجﻤون وليست جزءًا من كﺘاب "جوهان فالون".
مالحظة 2ـ ﺑاإلضافة إلى الﻜﻠﻤات الﺼينية  ،ﺗﺤﺘوي هذﻩ القائﻤة ﻋﻠى ﺑﻌض الﻜﻠﻤات
السانسﻜﺮﻳﺘية.

"فا : "Fa ،الشرع  ،الشريعة  ،القانون .

"دافا : "DaFa ،الشرع األكبر .
"فالون : "Falun ،عجلة الشرع .
"فالون دافا : "Falun DaFa ،الشرع األكبر لعجلة الشرع .
"فالون ﻗونق : "Falun Gong ،طريقة ممارسة عجلة الشرع .

"فو : "Fo ،البوذا .
"ﺷيولين " : "Xiulian ،ﺷيو : "Xiu ،التع ّهد ،تع ّهد النفس ،تهذيب
وتربية
النفس /القلب/الطبع ؛ التربية الروحية .
"لين : "Lian ،الممارسة ( ممارسة الشيء :
خدمتهُ  ،سبــكهُ  ،اإلشتغال عليه) = هنا بمعنى
التمارين ،القيام بتمارين "القونق".
"ﻗونق -1: "Gong ،طاقة عظيمة  ،طاقة من مستوى عال ٍ ناتجة عن تع ّهد
اإلنسان لذاته بالتربية الروحية .
 -2طريقة الممارسة ،أسلوب الممارسة الذي يُولـّدُ تلك الطاقة.

"ﺗشي : "Qi ،في التراث الصيني وشبه القارة الهندية " التشي" هو مادة طاقية
تتخذ عدة أشكال إيجابية أو سلبية في الجسم والطبيعة  .يُتر َجمُ عادة ً إلى " :النفث
الحيوي"" ،الهواء الداخلي الحيوي"" ،الطاقة الحيوية"... ،وهو نوع من الطاقة أدنى
من "القونق".
"ﺗشيﻜونق : "Qigong ،تمارين "التشي" ،ممارسة "التشي" ،اسم جماعي ي ُ
ُطلق
على طرق ممارسة تقليدية صينية تتعهد "الطاقة الحيوية" (التشي).
"دو : "De ،الفضيلة ،الحسنات ،رصيد األفعال الطيبة عند اإلنسان ؛ المادة
البيضاء عند اإلنسان.

"كارما( "Karma ،ﻳي لي : )Yeli ،الديون ،األثقال ،السيئات ،العذاب الذي
يتحمله اإلنسان نتيجة لما ارتكبه من أخطاء في حياتاته السابقة ؛ المادة السوداء عند
اإلنسان.

"سين سينغ : "Xinxin ،طبيعة القلب عند اإلنسان ،طبيعته األخالقية والنفسية،
وتصرفاته.
خصوصيّات طبعه
ّ
" سين : "Xin ،القلب ،األخالق.
" سينغ : "Xing ،الطبيعة ،الطبيعة األساسيّة.

"جﻬان ،ﺷان ،ران : "Zhen shan ren ،الطبع األعلى للكون ،طبيعة الكون،
صفته ال ُمميزة وخصوصيته :
" جﻬان : " Zhen ،الحق ،الحقيقة ،الصدق.
" ﺷان : "Shan ،الرحمة ،الطيبة ،اإلحسان.
" ران : "Ren ،الصبر ،الحلم ،القدرة على
التح ّمـل ،التسامح.
"وو : "Wu ،اليقظة ،التنوير ،االستفاقة الروحية ،التحقق الروحي .المتنور /أو/
أخيرا إلى
المتيقظ /أو /المتحقق  :هو اإلنسان الذي أتمّ تربيته الروحية بنجاح ووصل
ً
"اليقظة" و"الحكمة"( .المتنور باللغة الهندية هو"بوذا").
"ﻳوانشان : "Yuanshen ،الروح األصلية ،الحقيقية لإلنسان.
"ﺗسو ﻳوانشان : "Zhou yuanshen ،الروح الفاعلة لإلنسان ،روحه الرئيسية،
روحه المهيمنة.
"فو ﻳوانشان : "Fu yuanshen ،الروح الثانوية لإلنسان ،روحه التابعة.
"دان : "Dan ،الزنجفر ( /حبّة الزنجفر) أو اإلكسير = مجموع طاقات عُـليا
مجلوبة من عوالم أخرى .تتركـّز هذه الطاقات وتتجوهر في منطقة أسفل البطن
("الدانتيان :"Dantian ،حقل اإلكسير).
ي والجسم في
"ﺑنﺘي : "Benti ،عبارة تعني الجسم بجميع دالالته ،الجسم الحس ّ
العوالم( /األبعاد) األخرى.
"كالبا( "Kalpa ،دجي : )Jie ،حقبة كونية طويلة جدّا (عديد مئات ماليين
السنين) ،وهي تمتدّ ،حسب الكوسمولوجيّة البوذية ،من خلق كون إلى حد ّفناءه وخلق
كون آخر.
ي" ؛ حالة
"نيﺮفانا" : "Nirvâna ،مفارقة هذا العالم دون حمل هذا الجسم الحس ّ
سكينة وطمأنينة يكون فيها الشخص قد تخلص من العذاب ومن رحلة التجسد في
الدروب الستة .

"سامسارا "Samsâra ،الدروب السﺘة  :رحلة التجسد( /التـقمص) ،سفر التجسد
الدائم لدى اإلنسان = مشوار الوالدة والحياة والموت والتجسد من جديدٍ ،هدف التعهد
والممارسة هو الخالص من هذه الحلقة .
"فامان : "Famen ،باب شرع ،مدرسة شرع ،مذهب ؛ تعاليم بوذا التي تفتح
الباب من أجل التحقق ( إشارة إلى أبواب الشرع الـ .)84.000
"فوﺗي : "Fu ti ،حيوان ،جنـّي ،روح سفلية موجودة في عوالم أخرى تستحوذ
ي وتسكنه" .فوتي" تعني أيضا تلك الحالة التي يكون فيها الجسم
على الجسم البشر ّ
مسكونا.
"آﻩ كو : "Ah Q ،شخصية روائية صينية تجسد الجبن والخنوع أمام اآلخرين .
"اليين "Yin ،و"اليانق : "Yang ،حسب المدرسة الطاوية ،كل ما يوجد في
الكون هو نتيجة لتفاعل هاتين القوتيْن ،هذين القطبيْن .ديناميكية هذه الثنائية هي التي
تخلق الحركة وتولـّد كل الظواهر وكل الكائنات.
"كونق -فو /أو /ﻗونق -فو : "Kung-fu/ Gongfu ،قدرة التحكـّم الناتجة عن
فترة طويلة من الممارسة ،مقدُرة ،اقتدار.
ي "زان"؛
"الدهاﻳانا : "Dhyâna ،مدرسة "شان" والمعروفة أكثر باسمها اليابان ّ
ي "بودهيدارما"
إحدى المدارس األساسيّة في البوذيّة ،أدخلها لل ّ
صين الراهب الهند ّ
في القرن السادس م.
"ﻗوو واي : "Guowei ،حرفيّا= "مرتبة الثمرة " ؛ تعني مرتبة الكمال ،مستوى
ي.
االكتمال ،مستوى التحقق الروح ّ

*ص 42و "، 191لي : "li ،وحدة صينيّة لقيس المسافة.

