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 )عن دافـــا(

  

 لـــون يـــو

  

دافا هي حكمة الخالق. هي أصل فتق السماء واألرض، وأصل الخلق، وتحّوالت الكون ؛ وهي 

تشمل كل األشياء، من أصغر األشياء حجما إلى أكبر ما يوجد، وفي الحين نفسه هي تتجلى 

من أعماق الوجود إلى حيث  لألجرام السماوية.بطريقة مختلفة في كّل طبقات الوجود المختلفة 

حصى، وال ت   عدّ تبدأ أصغر الجزيئات بالظهور، وإلى طبقات تليها طبقات من الجزيئات التي ال ت  

ات التي تعرفها من الصغير إلى الكبير، وصوال إلى الذرات، الجزيئات، الكواكب، والمجرّ 

جزيئات من مختلف األحجام تكّون عوالم  -راإلنسانية في الطبقات الخارجية، وإلى ما هو أكب

من مختلف األحجام متناثرة في كل مكان في األجرام السماوية في الكون. المخلوقات التي توجد 

في مختلف الطبقات ترى الجزيئات التي هي أكبر من جزيئات طبقتها كواكب في سمائها، وهذا 

طبقة من طبقات الكون، يبدو وكأن هذا بالنسبة للمخلوقات في كل  األمر ينطبق على كل طبقة.

إن الدافا هي من خلق الزمان والمكان، وذلك العدد الوافر من  نهاية.ال  األمر يتواصل إلى ما

المخلوقات واألجناس، وكل الخليقة، كل ما يوجد إنما هو مدين لها بوجوده، وال شيء خارج 

 ن.ن شان ريلفة لصفات الدافا : جي طبقات مختعنها. كل هذه إنما هي التجليات المحسوسة، ف
 

تحصيلها  الحياة متقدمة، فإن المعرفة التي تمّ ومهما كانت طرق البشرية في استكشاف الكون 

الذي تسكن فيه الكائنات البشرية، والموجود في  هذا البعد هي بمثابة النظر إلى جزء محدود من

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 

إن أراد كائن بشري أن يفهم  رة الحقيقية للكون.لن يكون بإمكان البشرية أبدا معرفة الصو  فيه.

حقيقية، وأن  فاليه أن يسلك طريق التعهد في الكون، الزمان والمكان، والجسم البشري، فعسرارأ

طبيعته  يصل إلى اليقظة الحقيقية، رافعا بذلك مستوى وجوده. من خالل التعهد سترتفع أيضا

وبين السيء، وبين الفضيلة  ا جيدبين ما هو حقّ  األخالقية، وبعد أن يصبح قادرا على التمييز

صال مع الكون الحقيقي، والرذيلة، ويرتفع فوق طبقة البشر، فسوف يرى ويدخل في اتّ 

 األبعاد األخرى والطبقات األخرى. مخلوقات  ومع
 

كثيرا ما يّدعي البشر أن اكتشافاتهم تهدف إلى تحسين نوعية العيش، في حين أن ما يحفزهم في 

ى الناس عن كل لم تأت إالّ بعد أن تخلّ  هي اقع هو المنافسة التكنولوجية. وفي معظم األحيانالو

ما هو إلهي وتخلوا عن القواعد األخالقية التي تهدف إلى ضبط النفس ؛ هذه األسباب كانت 

ات عديدة للدمار. ولكن اكتشافات الناس تنحصر وراء تعّرض حضارات من الزمن الماضي مرّ 

التعرف إليه هو  في هذا العالم المادي، والوسائل المتوّخاة تتمثل في كون أن ما وقع بالضرورة

فقط ما تتم دراسته. في حين أن األشياء غير الملموسة وغير المرئية في البعد البشري، ولكنها 

مثل  -مع ذلك موجودة بصفة موضوعية وتظهر للبشر بشكل حقيقي في هذا العالم الحالي

ي نظر إليها على أنها مواضيع محظورة، ألن  –يمان، الكلمات اإللهية والمعجزات الروحانية، اإل

 الناس أقصوا من حياتهم الجانب اإللهي.
 



خاذ القيم األخالقية أساسا لتحسين طبعه، وسلوكه، إن كان الجنس البشري قادرا على اتّ 

جديد في العالم  ومفاهيمه، فسيكون من الممكن للحضارة أن تدوم وللمعجزات أن تظهر من

 بشرية، -إلهية نصف -نصف البشري. حدث مّرات عديدة في الماضي أن ظهرت ثقافات

ساعدت الناس على السمّو بفهمهم الحقيقي للحياة والكون. عندما ي برهن الناس على االحترام 

واألمم، والبلدان ستحظى  والتقدير الالزمين تجاه تجلّي دافا في هذا العالم، فإن جنس البشر،

عم وبشرف وبمجد. دافا الكون هي من خلق الجرم السماوي والكون والحياة وكل ن  بجميعها 

شخص في هذا العالم  الخليقة. أي مخلوق ي عرض عن الدافا ويبتعد عنها هو فاسد حقا ؛ أيّ 

كن أن طى دافا هو حقا شخص جيد، وفي نفس الوقت هذا يمبمقدوره أن يضع نفسه على خ  

ممارس بمقدوره أن يصير واحًدا مع  يجلب له الجزاء الحسن وسينعم بالصحة والسعادة ؛ وكلّ 

 الدافا فهو إنسان نال الطاوو، إله.

                                                                                                                  
 

 ٢٠١٥ رايّ أ ٢٤،جيغهونلي 

 
 

 

 

 

 

 



 الفهرس      

 
 المحاضرة األولى

 ١ ..................................................................................................  لياعال إلى المستويات اــّ الناس حقهداية 

 ٤ .....................................................................................................  مختلفة في مستويات مختلفة فاتوجد 

 جيًّدا ، " هو المقياس الوحيد لتقييم ما إذا كان اإلنساننر   ،شان ن،يجالحق، الرحمة، الصبر "

                 ٧ .............................................................................................................................................  سيّئًا مأ 

 ۸ ..............................................................................................  ينتمي لحضارة ما قبل التاريخ تشيغونغال

 ١١ .............................................................................................................. تعهد  )طريقة( هو تشيغونغال

 ١٣ ...................................................................................................  ؟رغم الممارسة ال ينمو الغونغلماذا 

ميّزة للفالون دافـا  ١٩ .....................................................................................................  الخصوصيّات الم 

 

 المحاضرة الثانية
 ٢٤ ................................................................................... ""تيانمو ة(ماوي)العين الس موضوع العين الثالثة

 ٣٢ ................................................................................................................  القدرة على الّرؤية عن بعد

                                    ٣٤ ................................................................................................    لالماضي والمستقبالقدرة على رؤية 

 ٣٧ ...................................................................................... العوالم الثالثة والخروج من العناصر الخمسة 

 ٤١ ......................................................................................................................... الّسعي وراء الغايات 

 

 المحاضرة الثالثة
 ٤۸ ........................................................................................................  الممارسين تالميذي أعتبر كلأنا 

 ٤٩ ............................................................................................................ مدرسة بوذا والبوذيّة  تشيغونغ

 ٥٢ ................................................................................................................  ممارسة طريقة تعهد واحدة

                   ٥٤ ...............................................................................................................   وقّوة الغونغقدرات الغونغ 

 ٥٥ .......................................................................................................  نغوستعارة الغاالتعهّد المعكوس و

 ٦٠ ................................ ""الفوتي المسكونـ الجسم  وأرواح سفليّة ك الجسم البشرّي من طرف حيواناتـّـتمل

 ٦٤ ...................................................................................................................................  غة الكونيّةــالل

 ٦٦ .................................................................................................................... م للتالميذ ـما ي عطيه المعل

 ٧١ ...................................................................................................................................... حقل الطاقة 

 ٧٢ .....................................................................................  طريقة الممارسة تالميذ الفالون دافانشريكيف 

 

 المحاضرة الرابعة
 ٧٥ ................................................................................................................................ الربح والخسارة 

 ٧٦ .................................................................................................................................. تحويل الكارما 

 ۸٣ .................................................................................  (والنفسية خالقيةالطبيعة األ) سينسينغالّرفع من ال

 ۸٧ ............................................................................................. ""غواندينغأس سكب الطاقة عبر قّمة الر

 ٩٠ ...............................................................................................  ""شوانغوان شواي الممّر الخفيّ  تأّسس



 المحاضرة الخامسة
 ٩٦ ....................................................................................................................................  الفالون شعار

 ٩۸ .....................................................................................................................  طريقة البّوابة الخاّصة 

 ٩٩ ................................................................................................................ يطانيّة الش ممارسة الطريق

 ١٠٢ ................................................................................................... عهّد المشترك بين الّرجل والمرأة الت

 ١٠٣ ........................................................................................................   والجسد روحتعهّد المزدوج للال

 ١٠٤ ............................................................................................................................ )جسم الفا( الفاشن

 ١٠٥ ..................................................................................................................... فتح النور

 ١١١ .............................................................................................................................. ""جويو كوفرع 

 

 المحاضرة السادسة
 ١١٢ ..............................................................................................................................   "التعهّد جنون"

 ١١٩ ................................................................................................................ الممارسة تجلب  الّشياطين 

 ١٢٤ ...................................................................................................الّشيطان المنبثق من نفس الممارس 

 ١٢٧ ................................................................................  اكون قويّ ييجب  أن "جو ييشي،  وعي الرئيسيّ لا

 ١٢۸ ....................................................................................................... ستقامة القلب ايجب  الحفاظ على 

 ١٣٣ .................................................................................................................   فنون الدفاعيةال تشيغونغ

 ١٣٦ .................................................................................................................................. حّب الظهور 

 

 المحاضرة السابعة
 ١٤٠ .................................................................................................................................... قتل ال مسألة

 ١٤٣ .............................................................................................................................. اللحم  مسألة أكل

 ١٤۸ .......................................................................................................................... الحسد الغيرة و عن

 ١٥٢ ............................................................................................................................ المداواة  موضوع

 ١٥٦ ...........................................................................  تشيغونغستشفى والمداواة بواسطة الالمعالجة في الم

 

 المحاضرة الثامنة
 ١٦٠ ..............................................................................................................................................  بيغو

 ١٦١ ...................................................................................................................................  يرقة التشس

 ١٦٤ ....................................................................................................................................  التشيجمع 

 ١٦٦ .......................................................................................................  من ي مارْس يتحّصْل على الغونغ

 ١٧١ ............................................................................................................................. ماويّة الّدورة الس

 ١٧۸ .............................................................................................................................  اإلعجاب بالنفس

 ١٧٩ ...................................................................................................................................   تعهّد الكالم

 

 المحاضرة التاسعة
 ١۸١ ....................................................................................................................... والرياضة  تشيغونغال



 ١۸٣ ....................................................................................................   )نية العقل( ، النشاط الفكريّ الفكر

 ١۸٧ ........................................................................................................................... الساكنالنقّي قلب ال

 ١٩١ .............................................................................................................. )الجودة الفطرية(ستعداد اال

 ١٩٣ ...............................................................................................................................  )التنور( اليقظة

 ١٩۸ ................................................................................................  رالكبيالروحّي ستعداد نسان ذو االاإل

 ٢٠٥ ..................................................................................................................  قائمة المصطلحات

 ٢٠۸ ..........................................................................................................................األسماء قائمة

 



 

1 

 

 المحاضرة األولى
 

 

 يات العلياحقــّا إلى المستو ساـالنهداية  

  
أخذت على عاتقي مسؤوليّة الم جتمع والتالميذ، فكانت هناك  التعهد طريقةو "فاال" أثناء فترة نشر

نشر  حسنا وإيجابيّـا. منذ سنين، نتائج طيّبة جّدا، واألثر  الذي أحدثه ذلك في كّل الم جتمع كان فعالً 

علال قهم " تشيغونغمي "الـّ كثير من م  داواة والحفاظ على كان  لقّنوهكّل ما  .طر  ينتمي إلى م ستوى الم 

ق اآلخ أنهم لم يبلّغوا أّي شيء  رين ليست جيّدةً، أنا فقط أقول  الّصّحة. طبًعا، أنا ال أّدعي أّن طر 

في كامل البالد، أنا أعرفها أيًضا. حاليّـا، في  تشيغونغبة لوضعيّة البينما بالنـّس .على مستوًى أعلى

خارج البالد كما في داخلها، أنا الوحيد الذي يقوم  بتبليـغ الطريقة حقـّا على المستوى األعلى. تبليـغ 

؟ ألّن هذا األمر يمّس مسائَل من يقدر على ذلك الطريقة على الم ستوى األعلى، لماذا ليس هناك

ـذور تاريخيّة عميقة، وميادين شتـّى، وأمور شائكة جّدا. باإلضافة إلى ذلك، هامّ  ة، ويضرب فى ج 

ليس بمقدور أّي شخص أن ي بلـّغه ، ألّن في ذلك طرحـًا لمسائل تتعلـّق بم ختلف الطـّرق والمدارس. 

لغد ينتقلون إلى خ صوًصا وأنـّه لدينا كثير من الممارسين يتعلـّمون اليوم هذه الطريقة، ثّم في ا

أخرى، يضعون أجسامهم في حالة فوضى، مّما يؤّدي بهم إلى عدم القدرة على تعهّد أنفسهم نحو 

المستوى األعلى. في الوقت الذي يلتزم  فيه آخرون بممارسة طريق كـ برى واحدة، هم يسلـ كون  

قــًا شتـّى، عندما يتعهّدون في طريقة، تـ شّوشهم أخرى، وعندما يتعهّ  دون في أخرى، فإّن هذه طر 

 األخيرة  تـ شّوشهم، ثم كّل شيٍء ي شّوشهم، ويصيرون غير قادرين على تعهّد أنفسهم. 

 

د و نـ زيَل الّرديء، نحن  نـ ؤّكد لكم أنـّكم من اآلن جيّ نـ بقي على السنـ رتَب كّل هذه األشياء، سوف 

. الدافا شْرط َ أن تأتوا حقـّا بغاية تعلـّم ( التعهد والممارسة )شيولين فصاعًدا ستكونون قادرين على

(، إن الغونغ )الغونغننغ تسَعْون وراء قدراتعلـّقات، إن كنتم ضمرون م ختلف أنواع التإن كـنتم تـ  

بيّـتة أخرى فهذا لن ي جديكم   جئتم ل كي تتداَوْوا، أو لتستمعوا إلى الجانب النظرّي، أو ألغراض م 

، ما من أحٍد يقوم بهذا العمل سواي. إّن هذه الفرصة نادرة، وال ي مكن أن نفعـًا. مثلما َسبََق وأن  قلت 

باشرة إلى تبليغي  أقوَم بالتبليـغ هكذا إلى األبد. أنا أرى أّن النـّاس الذين يستطيعون أن يستمعوا م 

للـّحظة ن أّن هذه ا، أقول  أّن ذلك حقـّا... ستفهمون ذلك في الم ستقبل، سوف تكتشفوالفاللطريقة و

باركة جّدا ما يجمعكم بي  تجلسون هنا ألنّ ، أنتم كلـّـكم الرابطة القدرية. طبعـًا، نحن  نتحّدث عن م 

 .                                                                                                      الرابطة القدريةهو 

 

أليس ذلك عبارة عن تخليص ؟ ماذا يعني هذا، الجميع رفليفكّ  ،تبليغ الطريقة نحو المستويات العليا   

؟ خالص اإلنسان هو حقـّا أن يتعهّد نفسه وي مار َس، ال أن ي شفى من أمراضه وي قّوي اإلنسان

 التالميذ حقيقّي )تعهّد الّروح والجسد( فإّن هذا يتطلـّب  من تعهدق األمر  بـّ صّحته . عندما يتعل

أن تكون ، يجب  عليكم إذن الدافا، أنتم أتيتم إلى هنا ل تتعلـّموا يةعال (ونفسية طبيعة أخالقيّة) سينسينغ

يجب  أن تتخلـّصوا من تعلقاتكم. إن أتْيتـ م إلى هنا و ،لديكم الحالة الذهنية لممارسين حقيقيين

لوا على شيٍء  الدافاموا لتتعلـّموا الطـّريقة، لتتعلـّ  ولديكم غايات مبيّتة تسعْون إلى تحقيقها، فلن تحص 

م ستمّر لتعلـّقاته. في  حديد مسار  نزعاإلنسان هو بالتـّ  تعهدبتاتـًا. سأقول  لكم حقيقة: كّل مسار 

 الشخصية دون اعتبار مصالح مجتمع النـّاس العاديّين، الكّل في سباق ومنافسة نحو المصالح 
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ها ؛ خـ صوًصا أنتم الذين أتيتم اليوَم لتتعلـّموا الطريقة، ينبغي  اآلخرين كّل هذه التعلـّقات يجب   نزع 

فارقتها.                                                     عليكم أكثر من اآلخرين الـتخلـّي عنها وم 

 

داواة، نحن  أيًضا ال نـ داوي المرضى. ومع ذلك، بصفتكم ممارسين حقيقيّين،  أنا ال أتحّدث عن الم 

. هذا التطهير الجسدّي ال أجسامكم الممارسة. يجب  أن أطهّرستطيعوا التعهّد وإن كنتم مرضى فلن ت

سوا ـّ ذين أتْوا فعالً ليتعلال يخّص سوى األشخاص . نحن  نـ شّدد  على هذه الفاموا الطريقة، ول يدر 

طة: إن كنتم ال تستطيعون ترك روح التعلـّق هذه جانبًا، إن كنتم ال تستطيعون نزع االنشغال النـّق

؟ ألنـّه ي وجد في لقيام بأّي شيٍء من أجلكم. لماذاَل شيئـًا، من الم ستحيل اـبمرضكم، ال ي مكننا أن نفعَ 

شيٍء ناتج عن الّروابط  هذا الكون القانون التالي: في حياة الناس العاديّين، حسب مدرسة بوذا، كلّ 

، وهكذا تــ وجد عند الناس العاديّين الوالدة، الّشيخوخة، المرض والموت. ألّن اإلنسان قد القدرية

األمراض   سبب  كلّ هي (: د يونـًا، والتي بدورها ب في الماضي سيّئات أنتجت كارما )ييارتك

،  والّصعوبات. العذاب هو تسديد للديون  الكارميّة، لذلك ال ي مكن ألحٍد أن ي غيَّر شيئـًا كما ي ريد 

ف كما يبدو لنا، التصرّ  أيًضا ي مكننا ال؛ و التغيير يعني  أنـّه من المسموح التـّـداين دون تسديد الّدْين

 سّيٍء.                                                                    تكاَب عملفهذا ي ساوي ار وإالّ 

 

داواة المرضى، القضاء على المبعض  رض وتقوية الّصّحة، هو عمل األشخاص يعتقدون أّن م 

حسب رأيي، ال يستطيـع  المرء  حقـّا أن يشفي األمراض، يمكنه تأجيلها فقط، أو تحويلها،  طيّب.

زيَل الكارما. إن  .فهو ال ي زيلـ ها حقـّا كان أحد ّما لكي يتسنـّى له إزالة  هذه المحنة، يجب  عليه أن يـ 

ـلـّيًا، و ي فلَح فى ذلك حقـّا، من المتأكـّد  هذا قادًرا حقـّا على شفاء المرض، وإزالة هذه الكارما ك 

التي تنّص على عدم إدخال  للقاعدة األساسية مدرك و؛ وه قد حقـّق درجة عالية الشخص

إن قام أحد الممارسين من ، تعهدالنـّاس العاديّين. أثناء مسار ال على قوانين كما نشاءاالضطراب 

داواتهم وتبديد أمراضهم وتقوية صّحتهم، فهذا مسموح،  باب الّرحمة بأفعال طيّبٍة، وساعد النـّاس بم 

ع أن يشفي األمراض كـ لـّيًا. إن كان ممكنـًا إزالة المرض من جذوره لدى ـلن يستطي ورغم ذلك،

يخرج  من هنا بدون أمراض، سيظّل سعندما ف، إنسان عادّي ال يتعهّد وال ي مارس، إنسان عاديّ 

دائمـًا إنسانـًا عاديّا، سي صارع  من أجل مصالحه الّشخصيّة مثل الناس العاديّين، إذن كيف ي مكن أن 

 ا.        باتّ ؟ هذا ي منع  منعـًا بكّل بساطةٍ  نـ زيَل ديونه 

                                                                                                                                   

؛ إنه ي ريد أن يتعهَّد وي مار َس،  ؟ ألّن الممارس هو أغلى كائنٍ ي مكن القيام بهذا من أجل ممارس لماذا

عندما تظهر لبوذيّة، يتحّدثون عن طبيعة بوذا أغلى فكرٍة. في الّديانة ا هيالمنبثقة منه هذه الفكرة 

غ . ماذا يعني هذا؟ في الحقيقة، بما أنني أبلّ طبيعة البوذا في الشخص، يستطيع المتيقظون إنقاذه

وأيًضا بمسائل هاّمة. في  المستويات العليابحقائق  قفإّن هذا يتعلّ  على المستويات العليا، طريقةال

جتمع النـّاس العاديّين. إّن والدة الحياة البشريّة ت   نرى أّن الحياة البشريّة لم هذا الكون، نحن   ولد في م 

مكانها بإ التي الكثير من المواد المختلفة في هذا الكون يوجد الحقيقيّة قد تّمت في فضاء الكون. ألنه

َق الحياة، بعبارٍة أخرى، حياة هذه المواّد أن تخل ع  نها، تستطييما بيففاعل التّ  ، عبرن حياةً كوّ ان ت  

صف يتّ وع الطـّيبة، ـفضاء الكون، في األصل، بطبيمتاز . نت في فضاء الكونشأاإلنسان األصليّة 

ميّ  )الّصبر( ؛ عند والدته، كان اإلنسان له  ن)الحّق( ؛ شان )الّرحمة( ؛ ر   ني"ج الي:ز التبالطبـع الم 

تكاثرت، وأنتجت أيًضا عالقات اجتماعيّة بين المجموعات.  ّن المخلوقاتع الكون. ولكـطب نفس

ّم صار من الم ستحيل عليها أن تبقى ا، ومن ثَ ا فشيئً وتكـّونت األنانيّة عند بعضها، وبدأت تنحدر شيئً 
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ستوًى أسفل. ولكن في ذلك المستوى التالي، ازدادت سوءً  ا، في ذلك المستوى، فسقطت إلى م 

                هاية سقطت إلى م ستوى اإلنسانيّة.                                                                                             وفي النّ  وواصلت س قوطها،

 

 الّدرجة، فمن كّل المجتمع البشرّي هو اليوم في نفس المستوى. عند س قوطها إلى هذه

ـتيقظين، هذه  ونغننغالغمنظور  ه رحمة بهانّ المفروض إبادتها. إالّ أ كان منالكائنات أو كبار الم 

ـتيقظين إعطائه صوصّي. ولكّن الخ   البعدفرصة، وهكذا تّم خلق هذا الم حيط وهذا  اقّرر كبار الم 

كائنات ال ترى  البعد هذاكائنات األخرى في الكون. األبعاد  كائناتليست مثل البعد هذا كائنات 

األخرى، وال الوجه الحقيقّي للكون، وهكذا بعبارٍة أوضح، فقد سقط البشر  في الّضاللة. ل كي األبعاد 

ي شفى البشر  من أمراضهم ويقضوا على الّصعوبات وي زيلوا الكارما، يجب  عليهم أن يتعهّدوا 

هكذا يكون األمر في  وي مارسوا )الشيولين(، لكي يعودوا إلى األصل ويسترجعوا الحقيقة األولى،

إن أراد هذا اإلنسان أن  إذن،. ان إنسانً . هذا هو الهدف الحقيقّي من كون اإلنساتعهدكّل طرق ال

فنحن  نعتبر أّن طبيعة بوذا داخله قد ظهرت. هذه الفكرة هي أثمن فكرٍة، ألنه ي ريد أن يعوَد  ،يتعهّدَ 

 وى الناس العاديّين.إلى األصل ويسترجَع الحقيقة األولى ويرتفَع فوق مست

                                                                                                                        

ّج عالم االتّ  جاهات الجميع قد سمع ربّما هذه الجملة في البوذيّة:"عندما تظهَر  طبيعة بوذا، فإنها تر 

قابلٍ ن يرى ذلك، فإنه يأتي ل ي ساعد ذلك الّشخص، وي ساعده بدون ." مالعشر . مدرسة بوذا تمنح  م 

قابلٍ الخالص للبشر دون شرٍط  لذلك ي مكن  أن نفَعَل الكثير من أجل التالميذ. ولكن بالنـّسبة  ،والم 

ملة النـّاس العاديّين، وي ريد أن يشفي سانً إلنسان عادّي ال يتجاوز كونه إن أمراضه ، فهذا لن ا من ج 

." إّن  ، سأتعهّد  وأمارس  فّكرون:"إن ش فيت  ال ت حّدده  أّي شروٍط، إن أردَت  التعهدي جدي. البعض يـ 

م ختلطة،  معلوماٍت"ب"ل حمّ م   أو جسم أن تتعهَّد وتـ مارَس، إذن فتعهّْد ومارْس. ولكن بجسم مريض

، والبعض  اآلخر ي مار سون منذ عشرات السنين، وه م ال يزالون بعضهم لم ي مارس أبًدا من قبل 

توقفين عند  مستوى "التشي  " دون ب لوغ مستوًى أعلى. م 

                                                                                                                                           

 ن يتعهّدوا وي مارسوا نحو المستوياتأ هَّر أجسامهم، لكي نـ خّوَل لهم؟ علينا أن نـ طإذنما العمل  

ـلّ ل  في تطهير الجسد وهي تتمثـّ  ،تعهد. هناك مرحلة انتقاليّة في أدنى مستوى من اللعلياا يًا، كّل ك 

 هي الّسبب األصليّ  والعوامل التي الجسمحول وجد  في األفكار، حقل الكارما لتي ت  األشياء الخبيثة ا

لّوٍث، بجسم م سوّد، ونفس خبيثة، كيف يتحتّ  للمرض ؛ كّل هذا م إزالته. بدون هذا التـنظيف، بجسم م 

ارس  التشي، أشياء المستويات م؟ نحن  هنا ال ن  أعلىمستوًى  ي مكن للمرء أن يتعهَّد وي مارَس نحو

مّكَن ل كْي ن   هذه المرحلة،كم إلى تجاوز ـنحن  ندفع   ممارستها حاجٍة إلىبم في لست  نتم أ نيا هذه،الد

ـأكمله جسدكم من بلوغ حالٍة خاليٍة من األمراض. وفي نفس الوقت، نحن  نَضع  فيكم نظاًما جاهًزا ب

مارس  منذ البداية على وهكذا فنحن  ن  في المستوى األدنى،  مّكن من وضع أس سٍ مع عناصر ت  

 عال جّدا. م ستوىً 

                                                                                                   

ستوياٍت. ولكّن التعهد، باعتبار التشتعهدحسب ماهو معلوم في أوساط ال الحقيقّي  ي، هناك ثالثة م 

بَريَْين: أحدهم شي )العالم الـدنيوي  فافي  ا هو التعهد)دون اعتبار ممارسة التشي( يضّم م ستَويَْين ك 

هذا الّشي  ،(جيان فا)شو شي  (يّ علوالالفوق دنيوي )العالم  فافي  تعهدن فا(، واآلخر هو الجيا

ختلفان تمام جيان فاجيان فا والّشو شي  عّما يتحّدثون عنه في المعابد من االختالف  اهما شيئان م 

هذان األخيران ينتميان إلى الصنف  "خروج من العالم الدنيوي" و"دخول إلى العالم الدنيوي"،

أثناء مسار  هنّ حويل الحقيقّي للجسم البشرّي. بما أمارس  الم ستَويَْين الك بَريَْين للتّ النظرّي. نحن  ن  
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غ المرء أعلى حالٍة في فعندما يبل   يتّم تطهير جسم اإلنسان باستمرار، العالم الدنيويّ  فاداخل  تعهدال

ـليا. بينما الجسم قد تّم إبداله تمامً يكون  العالم الدنيوي، فا الفوق  العالم فا في التعهدا بماّدة طاقيّة ع 

ـليا تعهدباألساس دنيوي، هو  كّون من ماّدة طاقيّة ع   ، أي أّن كّل قدرات الغونغجسم بوذا، جسم م 

ستَويَْين الك بريَْين.  ستتكّون حينها من جديٍد. نحن  نهد ف  إلى هَذْين الم 

                                                                                                                                                        

. ن هنايأنا أستطيع أن أقوم بهذه العملية من أجلكم جميًعا أنتم الجالس، الرابطة القدريةبؤمن ن  نحن  

ى ا إن كنتم عديد اآلالف أو حتّ أستطيـع  أن أفعل ذلك أيضً  يّـا نزيد  على األلفْي شخص،نحن  حال

ى أكثر من عشرة آالف شخص. يعني أنكم لستم في حاجٍة إلى ممارسة المستوى أكبَر، حتّ  عدًدا

ك م إلى األمام، سوفاألدنى. بعد تطهير جسدكم، وم ، لكي أمّكنكم كامل تعهدزودكم بنظام أ ع دفع 

باشرةً من التعهّد وال يذ الذين على مستوًى عال منذ البداية. ولكّن هذا يقتصر  على التالم ممارسة م 

ا، سوف ـليّ ا، جلوسكم هنا ال يعني بالّضرورة أنكم ممارسون. حالما تتغيّر أفكاركم ك  حقّ  أتْوا للتعهّد

تكم. نحن  هنا ال نتحّدث عن ا ماذا أعطيْ ستفهمون الحقً نقوم بذلك الّشيء، وليس فقط هذه األشياء، 

جسم ب لجسم الممارسين، ل جْعـلهم قادرين على الممارسة. المداواة، ولكن نتحّدث عن تطهير كامل 

داواة، ـّ ، إذن، فال يأت  أحد ليطلـ َب منتنمية الغونغ مريض ال ي مكنكم أبًدا في كّل الحاالت، أنا وي الم 

 هو إرشادعتكاف اإلمن  الخروجيسّي من قيامي بـالّرئال أفعل  هذا النـّوع من األشياء. الهدف 

 . ياعلال إلى المستويات اهم حقّ إرشاد، لياعال إلى المستويات الناس

 

 

 

 ُمختلفة في مستويات مختلفة  فاتوجد 
 

علـّمي ال هذا المستوى أو ذاَك،  تشيغونغيتحّدثون عن  تشيغونغفي الماضي، كان العديد من م 

األّولي، األوسط والعلوّي. كّل هذا هو "تشي"، كّل هذا ينتمي إلى مستوى ممارسة  تشيغونغال

ـليا.  سطى وع  ذهان عدد أعلى تبقى في اشياء المستوى األالتشي، وينقسم بدوره إلى مرحلة أّوليّة، و 

، إنـّهم يجهلونها تمامـًا. من اآلن فصاعًدا مساحة بيضاء وفارغة تشيغونغكبير من ممارسي ال

ه  ينتمي إلى ج  تعهدالمستوى األعلى. وباإلضافة إلى ذلك، أنا أريد  أن أعيَد لل فاميـع ما سنعرض 

، كيفيّة اعتبار تعهداعتباره وس معته. أثناء م حاضراتي، سأتحّدث عن الظواهرالسلبيّة في أوساط ال

عالجة مثل هذه الظواهر، سأتحّدث عن كّل ذلك؛ وباإلضافة إلى ذلك، تبليـغ الطريقة والّدعوة  وم 

دة جّدا، سأتحّدث ـّ عقميادين ومسائل جّمة، بل وشائكة وم   على المستوى األعلى، هذا يمسّ  الفاإلى 

جتمع النـّاس الاآلتية من العوالم األخرى، والتي تـ شّوش  المضايقات عن هذا ؛ عاديّين، وخاّصة م 

 سوّ ، سأسّوي جذريّا هذه المسائل من أجل تالميذنا. إذا لم تـ  أيًضا سأتحّدث عن هذا: تعهدأوساط ال

هذه المسائل، لن تستطيعوا الممارسة. ل تسوية هذه المسائل جذريّا، يجب  أن نعتبركم ممارسين 

طبعـًا، لكي نـ غيَّر افكاركم منذ البداية، هذا ليس  حقيقيّين، في هذه الحالة فقط يمكننا التصّرف.

ــل  أن يستمَع الجمي . ع  بانتباهٍ ـسهالً، طيلة استماعكم للم حاضرات، ستـ غيّرون شيئًا فشيئًا أفكاركم، آم 

إّن تبليغي للطريقة م ختلف عن تبليـغ اآلخرين. البعض ي بلـّغون الطريقة، يقولون رؤوس أقالم عن 

، التمارينلـّمون مجموعة من الحركات و، يتع"معلوماتال" لطريقة، ثّم يتلقـّى التـاّلميذالنظريّة وا

تعّودون   ريقة.                                                                                                                        على هذه الكيفيّة في تبليـغ الطوهذا كّل ما في األمر. إّن الناس م 
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م حاضراتي العشر،  . طيلةالطاو -وتعليم الطريق الفا الّدعوة إلى يتطلب   غ الحقيقّي للطريقةـالتبلي

دروا ؛ بدون ذلك لن تق على التعهّد حينها تصبحون قادرينسأتناول كّل قوانين المستوى األعلى، 

الّصحة، أنتم  ىالحفاظ علخرون يتعلـّق بمعالجة األمراض و. كّل ما يبلـّغه اآلأبًدا على التعهّد

قوَد خـ طاكم، فال لت المستوى األعلى فاتـ ريدون أن تتعهّدوا أنفسكم نحو المستوى األعلى، وليس لكم 

تأخذون كتب المدارس عندما  كمثل الذهاب الى المدرسة:تستطيعون إذن أن تتعهّدوا أنفسكم. 

دائًما تالميذ مدرسة ابتدائيّة. البعض يظنـّون أنهم  وناإلبتدائية لتدرسوا بها في الجامعة، ستظلـّ 

عندهم لم  الغونغ ، ولكنّ ن الشهادات، لديهم ك وٌم ماو ذاك تشيغونغهذا ال تعلـّموا كثيًرا من الطرق،

، كالّ، هذه تشيغونغوالمعنى الحقيقّي لل تشيغونغكّل ال يتطّور. هم يظنـّون أّن تلك الطـّرق تـ مثـّـل

ال يتوقّف  عند ذلك الحّد، بل  تشيغونغة، من أدنى م ستوى. إّن الليست سوى أشياء سطحيّ 

مستويات إنه في  ، عظيمة، دقيقة، وعميقة، ثمّ والجسد(، إنـّها أشياء غنيّة الروحهوالّشيولين )تعهّد 

، حتـّى ولو تعلـّمتم تشيغونغالممارسة ليس ما نعرفه حاليّا عن  ، فهو إذنمختلفة تتجلى فا مختلفة

، انجلترإل. ل نضرْب مثالً: أنت درسَت بكـ تب المدرسة اإلبتدائيّة كثيًرا من الطـّرق، فاألمر  سواءٌ 

تحدة، ل لّصين، ولكنك تبقى دائًما تلميذ مدرسة ابتدائيّة. بل على العكس، لليابان، للواليات الم 

تدنـّي، كلـّما تعلـّمتوها أكثر وتشبّعتم  بها، كلـّما كانت  خطًرا عليكم، جسمكم  معارف المستوى الم 

     في حالة فوضى.                                          اآلن ي وجد  

 

. الفا أن نـ بلـّغ َ الطريقة ونفّسرعلينا  دنا وممارستنافي مسار تعهّ  أوّد أيًضا أن أؤّكَد على مسألٍة،

ايانا، سيكون لديهم ربّما رأي م ختلف. حالما ه، خـ صوصا رهبان مدرسة "الدبعض رهبان المعابد

ْد ايانا تعتقد  ما يلي:"لم يع  همدرسة الدّ ؟ . لماذا، فهم ال يحبـّذون هذاالفاغ ـيسمعون حديثـًا عن تبلي

د ت لم ا، فهيبَـلـّغ، إن تّم تبليغهأن ت   الفا هممكنـًا لهذ يجب  أن  الفا، غَ ـلـّ تبَ لكْي  فابَق هناك ولم ي، فاع 

ايانا، هفي هذه المدرسة. في مدرسة الدّ  فابَـلـّغ أّي أيّامنا هذه، ال ي مكن أن ت   فهََم بالقلب." لذلك، فيت  

ملٍة قالها يدارما" أشياءهبلـّغ "بود . لقد أّسس ةم طلق فاناك :"ليس هشاكياموني اعتماًدا على ج 

ملة لشاهيدارما مدرسة الدّ هبود عتمًدا على هذه الج  اكياموني. نحن  نقول أّن هذه التـّعاليم يانا م 

لوج في قرن ثْور. لماذا هذا التش يدخل  في القرن، وجده  يدارما ه؟ عندما بدأ بودبيهتـ ساوي الو 

تـّسًعا بما فيه الكفاية علـّم الث م  ْد القرن  م  ؛ بالنسبة للم  الث دخل فيه بشيٍء ـتـّسًعا كثيًرا ؛ الثاني، لم يع 

علـّم الّرابـع فقد كان القرن  ضيّقـًا فعالً ؛ الخامس لم يجْد له  مكانـًا تقريبـًا  هد ؛ أّما مع الم  ؛ أّما من الج 

. لو أردت اليوَم التقّدم فيه أكثر"، والذي كان قد بلغ حّد القرن، فلم يستطْع  لّسادس "هوينانغالمعلـّم ا

، سيستدير  على المعلم، لو صادف وطرحَت سؤاالً  ، فال تطَرْح أسئلةً اياناهمدرسة الدّ  فاأن تتعلـَّم 

يجب  عليك أالّ تطَرَح  "اليقظة بواسطة العصا" هذا يعني أنـّهذا:، ي سّمون هبالعصا وي عطيك ضربةً 

، فألنني ال أعرف  شيئًا"إن أتتيقظَ بنفسَك. ستقول  في داخلك:أسئلةً، يجب  أن  أتيقظ وأبصر   ،نا أتْيت 

؟" ذلك ألنهم قد بلغوا الحّد األقصى لقرن الثور ولم يبَق لهم ما بالعصا كيف تضربني ؟ماذا

تلقين المعرفة في مدرسته لن يستمّر سوى إلى حدود يدارما رغم ذلك بأّن ه. قد تنبّأ بودي علـّمونه

. وها قد مّرت اآلن مئات الّسـنين، ولكن ال يزال   علـّم الّسادس، وأنـّه فيما بعد ، لن يستقيَم األمر  الم 

ايانا. ماهو المعنى الحقيقّي لهذه هلى الحفاظ على نظريّة مدرسة الدّ هناك اليوم أناس يصّرون ع

ملة التي ق ي وجد في مستوى  اكيامونيش؟ لقد كان "ةم طلق فااكياموني:"ليس هناك ش الهاالج 

ل الرهبان إلى  فهم الدرجة التي بلغها، وال أفكاره  وال حتى حالته  ـ، وعلى إثره لم يتوصّ "اتااغه"تات

المعلـّم خـلفوا لذلك فإّن الذين ومضمون رسالته.  فاالذهنية، وال المعنى الحقيقّي لتبليغه للالنفسية و

، إذا الفانوا ـ: ال تـ لقـّ ي" تعنةم طلق فا"ليس هناك  فق، وظنـّوا أنّ ـّ أّولوا أقواله بشتى الطـّرق وكيفما ات

لحقيقّي. بعد يقظته وإطالق الغونغ لديه في الواقع، ليس ذلك هو المعنى ا ،فاعد فهي لم ت الفا تلـ قـّن
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اتا". طيلة اغه"تات اكياموني قد وصل بعد  إلى درجة"، لم يك ن ش( تحت شجرة "بودهي)كاي غونغ

درجة جديدة  ، تواصل ارتقاؤه في الّدرجات. كان عند كلالفاغ ـالتي قّضاها في تبلي سنة٤٩ الـ

. ثم عندما يرقى إلى درجة أعلى يتأكـّد ةغير صحيح اي كان بصدد تبليغهتال الفايحقـّقها ي درك أن 

ّدة ةحـأيًضا غير صحي يه اكان يدعو إليهي  تال الفالديه مجّدًدا أن  م سنة، ل ٤٩. وهكذا كان األمرلم 

في الّسابق  ادعا إليه يلتا الفاينقطع خاللها عن االرتفاع في المقامات، وفي كّل مقام يتيقـّن أّن 

تدنـّيةكان تجّل  كّل مستوًى هي فا. وباإلضافة إلى ذلك، كان يكتشف  أّن مستوى الفهمجّدا على  ت م 

باالضافة  مثـّـل الحقيقة الم طلقة للكون.ي  ال هذا ، ولكّن فافي ذلك المستوى، وأّن كّل مستوًى له  ا ـفللـ

. ع الخاّص بالكونـأقرب للطب يه دنىالمستوى األ فابالمقارنة مع على المستوى األ فا الى ذلك،

 ."                                                                           ةم طلق فا"ليس هناك لذلك قال:

 

 اياناهفي حياتي"، لذلك تظّن مدرسة الدّ  فا أيّ  أدع  إلىاكياموني أيًضا ما يلي:"لم شفي النـّهاية قال 

اتا، لماذا قال أنه لم اغهخيرة، بلغ شاكياموني مستوى تات. أثناء سنواته األادعى إليهي   فاأنه ال ي وجد 

د  قول:"حتّى كان يتحّدث في الحقيقة؟ عن أّي مسألة فاأّي  دع  إلىي وبعد أن بلغت درجة ؟ كان يقص 

للكون." لذلك كان يقول ألتباعه أالّ يعتبروا  ةالم طلق الفااتا، فإنني لم أَر بعد  الحقيقة النـّهائيّة واغهتات

دود مستوى تات يأقواله حقيقة م طلقة ثابتة، بغاية أالّ  اتا أو أدنى منه ؛ مّما كان اغهتحّدَد الناس بح 

ملة، فاعتقد الناس إذن  سيحول دون بلوغهم درجة أعلى. لم يفهم الالّحقون المعنى الحقيقّي لتلك الج 

، لقد فهموا األمَر بهذه الطريقة. في "كفا" تفق د  صفتها عبارات،ال منزل ايقع  تنزيله اعندم الفاأّن 

ختلفة فااكياموني يقول:"تـ وجد شالواقع، لقد كان   تكّل مستوى ليس فا"، م ختلفة في م ستويات م 

عيّن ت فاالحقيقة الم طلقة للكون، ولكّن  ستوًى م  قوم  بدور الم رشد في ذلك المستوى." في الحقيقة، م 

                                                                                 . فصح عنهكان ذلك هو القانون الذي أ

                                                                               

 ايانا ي صّرون على هذا الموقفهالناس، وخـ صوًصا من مدرسة الد في الماضي، كان كثير من

كيف ستتعهّدون ؟ كيف ي مكن توجيه ممارستكم، لم نـ علـّمكم . إنالم ضلّلة الّرؤية  وهذه الخاطئ

، وهي تروي وتـ مارسون ؟ في الّديانة البوذيّة، تـ وجد كثير من الحكايات البوذيّة، ربّما قرأها البعض 

ليست لها نفس   األلماس هناك ، اكتشفـ وا أّن "سوطراالّسماويّة أّن أشخاًصا لّما وصلوا إلى العوالم 

روف وال نفس معاني  سوطرا األلماس" هذه أن تكوَن ل"تلك التي تـ وجد في األرض. كيف ح 

قّدس( في ": من يقول ؟ هناكالعاديّينتلك التي توجد في عالم الناس  عنم ختلفة  الّسوطرا )النّص الم 

الّشيء، ال فقط الحروف ليست صبـح  ال تـ عَرف  بالمّرة، إنها ليست نفس ـ  عالم الّسعادة التـاّمة ت

ليس هناك أّي شبٍه، كّل شيٍء م ختلف." في الواقع، في  ولكّن الم حتوى أيًضا والمعنى،نفسها، 

بدور  الفاقوم سبة للممارسين، توأشكاَل تجّل م ختلفٍة. بالن شهد  تغيّراتٍ ت الفامستويات م ختلفة، نفس 

ختلفة حسب اختالف الم ستويات.                                                                                                                        الم رشد بصفٍة م 

 

الغرب"، ي روى  عالم الّسعادة التاّمة في فر إلىـيعلم الجميـع  أنه في البوذيّة، ي وجد كتاب ي سّمى "السّ 

" إلى عالم الّسعادة يوانشنفي هذا الكتاب أنه أثناء تأّمـل أحد الّرهبان، وصلت روحه األصليّة "

ّدة يوم، رأى هناك عّدة مشاهد، ثّم عندما عاد إلى األرض، وجد أّن سّت سنين كاملة قد  التاّمة، ولم 

ْن الشآ؟ لقد رآها، ولكّن ما رقَضْت. هل رأى تلك األشياء أم الان ؟ ألّن اكل الحقيقّي. لماذه  لم يك 

. في الدرجة التي هو فيها بوذا فامستواه  لم يك ْن عاليًا بما فيه الكفاية، ما رآه هو تجّل من تجلـّيات 

ْن يستطيـع  "فا  بما أّن عالـًَما من ذلك القبيل هو ببساطة تجّل من تجلـّيات تكّون الـ "، فهو لم يك 

ؤية الّشكل الحقيق ها بتلك الطريقة.  ةم طلق فاّي. أقول  أّن "ليس هناك ر   " يجب  فهم 
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المقياس الوحيد لتقييم ما إذا كان  هو "نر  شان  نيج" الحق، الرحمة، الصبر

                  سيّئًا مجيًّدا أاإلنسان 

    

 ادعت إليه تيال الفابوذا(. يرى البعض أّن  فا) اـم عن "فو فالبوذيّة، يتحّدث الناس منذ القدفي الّديانة 

سنة،  25٠٠ بوذا منذ اي دعا إليهتال الفابوذا، في الواقع، األمر غير ذلك.  فامثـّـل كّل الّديانة البوذيّة ت

تْن تكـ  لم ت و م ستوى م  حياة الم جتمع  دّن جّدا، كانوا قد فارقوا منذ أمٍد قريبٍ توّجه إالّ ألناس عاديّين ذو 

، إنه هذا الزمن بالذات، إّن الفااكياموني عن فترة نهاية ليّاتهم بسيطة جّدا ؛ لقد تحّدث شالبدائّي، عق

ْد بإمكانه أن يتعهّدَ اإلنسان الحالّي لم ي عتمًدا على هذ ع  ، من الّصعب كثيرا الفا. في فترة نهاية الفا هم 

هبان المعبد أن يتوّصلوا إلى  عن تحقيق خالص اآلخرين. لقد كان خالص أنفسهم، فضالً حتّى على ر 

بوذا في المستوى  فا مع م راعاة وضعيّة عصره، لم ي بلـّغ ْ كّل ما كان يعرفه عن الفااكياموني ي بلـّغ ش

 .دون أي تغيير، فهذا ليس ممكنًا اوإذا كنتم تريدون اإلبقاء عليه الذي كان ي وجد فيه،

 

عقـًّدا أكثر فأكثَر، لذلك ليس من الّسهل على   لقد تطّور الم جتمع، وأصبح تفكير اإلنسانيّة أيًضا م 

ّم كّل الّديانة البوذيّة ال ي مكن أن تفي  الفاالناس أن ي واصلوا التعهّد بتلك الطريقة. إّن   ابوذا، إنه فاض 

زء صغير جّدا من  بَلـّغ  ك برى عدي فابوذا. هناك أيًضا  فافقط ج  أو تـ لـَقـّن   س،لنالدة من مدرسة بوذا تــ 

هي تجلـّيات  الفاهذه  م ختلفة،فا  لتلميذ واحد عبر األجيال. الم ستويات والعوالم الم ختلفة توافقها

ستويات. لقد قال شبوذا في م ختلف العوا فام ختلفة ل ًضا أنه لكْي ي صبَح اكياموني أيلم وم ختلف الم 

رسة (، بينما في المد، طريقة تعهدشرعباب ، مدرسة) ن"فام"هناك أربعة وثمانون ألف  ،المرء  بوذا

"، مدرسة تاياألرض النـقيّة، مدرسة "تيانايانا، مدرسة هدال البوذيّة ال ي وجد سوى مدرسة

اكياموني نفسه لم بوذا. ش فاتـ حْوصل  كامل  الفامان قرابة عشرة  مدرسة الباطنيّة، الخ.الهوايان"، "

بلـّ فاي بلـّغ ْ كامَل  زٍء من  غْ ه، لم يـ                                                                                                    ه ألبناء زمنه، حسب إمكانيّات فهمهم.فاسوى ج 

                                                             

؛ ، الّرحمة، الّصبرقّ ن: الحن شان ريع األساسّي جفي الكون، الطبـ ؟بوذا( فاا" )ـف "فو إذن، ما هي

أشكال تجّل  ويات لهابوذا في م ختلف الم ست فابوذا.  فاجوهر بوذا، هو  فاهو التجلـّي األعلى ل

الم ستوى، كلما كان الم ستوى ليل وكّل مّرة يختلف الّدور باختالف دور الدضطلع  با تم ختلفة، إنه

تدنـّيًا، كلـّما كان تجلـّيه عقـًّدا. ي وجد هذا الطبـع: الحّق، الّرحمة، الّصبر في ذّرات الهواء، في  ام  م 

الحجر، في الخشب، في التراب، في المعدن، في الجسم البشرّي، في كّل المواّد. كان القدماء 

، النار، التراب ءالمعدن، الخشب، الما :العناصر الخمسن من كوّ كل شيء في الكون م  يقولون أّن 

عيّن، ال ي مكنه ن شان ريالطبـع ج تحمل  هذا؛ جميع المواد  ن. إّن ممارًسا قد وصَل إلى مستوًى م 

ل مرتبة الكمال بوذا في ذلك الم ستوى بالذات، وذلك ي مثـّـ فاأن يعرَف سوى التجلـّي المحسوس ل

ستفيًضا فإنّ لدي تعهدومستوى العنده   جّدا. إذا أردنا  ةواسع الفا ه. إذا أردنا أن نشرح شرًحا م 

ي مكن أن . في أعلى درجة الشكل ةهرميّ  اجّدا ألنه ةبسيط ا في أعلى نقطة فهيالحديث عنه

عقا ت  ن )الّصبر( ؛ لكنهن )الحّق(، شان )الّرحمة(، ريَص في ثالث كلمات: جتلخـّ ت جّدا  ـّدةصبح  م 

في كل مستوًى من المستويات األخرى. فلنأخذ اإلنسان مثالً، تعتبر  المدرسة الطاويّة  اعند ظهوره

ولكّن هذا الجسَم ال ي كّون  يكروكوزم(، اإلنسان له جسم ماّدياالجسم البشرّي كونـًا م صغـًّرا )م

بح لكْي يص)روح أصليّة(،  "يوانشنكائنـًا كامالً، يجب  أن يكوَن له أيًضا طبـع، مزاج، شخصيّة و"

ـّبانة، ومجموعات شمسيّة الت إنساناً كامالً، م ستقالّ وفرًدا. نفس الّشيء بالنسبة لكوننا، هناك درب

وماء، كّل االشياء وكّل الكائنات في هذا الكون لها شكل ماّدي، ولكن لها حياة أخرى، هناك أيًضا 

ـزيئات األكثر دقــّة نن شان ريع جفي نفس الوقت طبـ                                             المواّد تحتوي على هذا الطبـع. لكلّ  ؛ الج 



 

۸ 

 

                                                                       

؟ نحكم  . ما هو الخير وما هو الشرّ ن هو المقياس للتمييز بين الخير والشرّ ن شان ريع جـهذا الطب

التي نتحّدث عنها.  (الّدو) لفضيلةل ع كمقياس. نفس الّشيء بالنـّسبةـهذا الطبعلى ذلك باستعمال 

" ، لو يأخذ الناس "الي فانغفي يومنا هذا، حتى المقاييس األخالقيّة قد وقع تحريفها. حاليّا ،طبًعا

كان كمثل وقدوة، سينعتـ هم اآلخرون بأنهم مرضى عقليّا. ومع ذلك، في الخمسينات والّستينات، من 

ـنحدر خطير، فساد  يتجّرأ على القول بأنهم مرضى عقليّا؟ مقياس أخالق اإلنسان ي وجد على م 

األخالق نجده في التهالك على الّربح، يطعن  الناس بعضهم البعض من أجل مصالح شخصية، 

؟ لو باستمرار هذا الوضعح  يخوضون صراعات ويكيلون الضربات دون تراجع.  فّكروا، هل ي سمَ 

لن ي صّدقَك، هو نفسه ال يعتقد حقـّا " فهو !سأت التصرفلقد أ "تقول له:كب  أحدهم عمالً سيّئًا ويرت

أنه قد ارتكب عمالً سيّـئًا ؛ بعض األشخاص ي قيّمون أنفسهم حسب مقياس أخالقّي هابط جّدا، 

تغيّرالمقياس  تغيَّر. ولكن مهما يك نْ  ويظنـّون أنفسهم أحسن من اآلخرين، ألّن مقياس التقييم قد

ـكم على اإلنسان ما  االخالقّي للبشر، فإّن طبع هذا الكون ال يتغيّر  م طلقـًا، إنه المقياس الوحيد للح 

سيّـئًا. إذن بالنسبة للممارس، يجب  عليه أن يمتثـَل لطبع الكون هذا، وال يتصّرَف  مإذا كان جيًّدا أ

األصل واسترجاع الحقيقة األولى، أنتم  دة إلىوفق مقاييس الناس العاديّين. أنتم تـ ريدون العو

تتعهّدون لترتفعوا، إذن يجب  أن تـ طبّقوا هذا المقياس على أنفسكم. إّن إنسانـًا قادًرا على االمتثال 

وإنسان يبتعد  عن هذا الطـّبـع، هو  جيّد،هو إنسان  "نن شان ريج"ع الخاّص بالكون لهذا الطبـ

في مجال العمل أو في الم جتمع، ربّما يقول البعض عنك أنك سيّىء ولكنك لسَت  .إنسان سّيء

بالّضرورة سيّـئًا  ويقول البعض أنَك طيـّب، ولكنك لسَت بالّضرورة طيّبا. بصفتَك ممارًسا، عندما 

وك إنسان وصلَت إلى الطريق )طصف  بهذا الطبـع، فهذا يعني أنتتّ   بساطة.                                                    هذه الب أالمبد إنّ (، او 

                                                                                                

ن )الحّق(. وتـَبًَعا لذلك، يرّكز على جن، وهي تـ  ن شان ريجيتم التعهّد في المدرسة الطاويّة باتباع 

المدرسة الطاويّة، تدعو إلى تعهّد األصل واسترجاع الطبيعة، قول الحّق، التصّرف بحّق، فإّن 

التصّرف كإنسان حقيقّي، العودة إلى األصل واسترجاع الحقيقة األولى، وأخيًرا ي صبح المرء 

رّكز ن للتعهّد. مدرسة بوذا تـ  ى جهنا عل ن وشان، ولكن يقع  التركيزهناك أيًضا ر .إنسانـًا حقيقيّا

ن. بما أّن تعهّد شان ي مكن أن ي كّوَن رحمة كبيرة، ن شان ريمن ج )الّرحمة( على شان هافي تعهّد

كّل الكائنات في العذاب، فيأخذ عهًدا على أّن فعندما يبدأ القلب  الّرحيم بالظهور، يرى الممارس 

ولكنـّه ي رّكز على شان للتعهّد.  ،نن وريج الكائنات. هناك ايًضا لجميعنفسه بمنح الخالص 

تعهّد الحّق  ،"ن شان رنياألعلى للكون "ج متثل  للمقياست ،مدرسةال ههذ ،امدرستنا الفالون داف

 الذي نـ مارسه عظيم جّدا. غونالغاآلن نفسه، وهكذا فإّن  مًعا في والّرحمة والّصبر

 

 

 

 خ ـريتالحضارة ما قبل ال ينتمي تشيغونغلا
 

علـّمي التشيغونغما هو ال يتحّدثون عنه، ولكن ما سأقوله لكم م ختلف جّدا. كثير  تشيغونغ؟ كثير من م 

علـّمي ال في م ستويات  تشيغونغيتحّدثون عنه حسب م ستواهم، أنا أتحّدث عن معرفة ال تشيغونغمن م 

علـّمي ال ي وجد منذ ألفي  نغتشيغويقولون أّن ال تشيغونغعالية، وهذه المعرفة م ختلفة تمامـًا. بعض م 

، البعض اآلخر  يقول   بأّن تاريخه  يعود  إلى ثالثة آالف سنة، البعض اآلخر يقول الصينسنة  في 

وآخرون يقولون إّن  خ حضارتنا الّصينيّة،أّن تاريخه يعود  إلى خمسة آالف سنة، تقريبًا نفس تاريـ
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االكتشافات الجيولوجيّة، والتي هي ما وراء تاريخه  يعود  إلى سبعة آالف سنة آخذين بعين االعتبار 

الحضارة  لن يتجاوز كثيًرا تاريـخ تشيغونغهم، فالتاريـخ حضارتنا الّصينـيّة. ولكن مهما تك ن أقوال

اعتماًدا على الطريقة االستنباطيّة في التحليل، فقد بدأت و، للتطّور دارويناإلنسانيّة. حسب نظريّة 

التي أصبحت حيوانات بحريّة، ثّم خرجت الحيوانات إلى اليابسة لبحريّة، باتات ااإلنسانيّة مع النـّ 

وتسلـّقت األشجار، ثّم أصبحت قردة، وهذه األخيرة تطّورت تدريجيّا و صوالً إلى اإلنسان الحالّي 

ـنطلق عشرة آالف  الذي يتمتـّع  بفكر وثقافة. إذن فتاريـخ الحضارة اإلنسانيّة ال يتجاوز  من هذا الم 

ة. المنطق االستنتاجّي يقول لو أنـّـنا توغـّـلنا إلى أبعد من ذلك في التاريـخ، فإّن وسيلة التذّكر سن

جَدْت بعد. كان البشر  حينها يتستـّرون بأوراق الّشجر ويأكلون اللـّحَم  ْن قد و  قـٍَد لم تك  بواسطة ع 

بّما لم يكونوا يعرفون  توّحش هاستعمال النار، إنالنـّيئ ؛ ولو نرجع  إلى الوراء أكثَر، ر   اإلنسان الم 

 تماًما.  البدائيّ 

 

 في كثير من األماكن في العالم ال تزال  تـ وجد  عديد المواقع هوهو أنّ  قد اكتشفنا األمر التالي،إالّ أنه 

قديمٍة، يعود تاريخها إلى أبعَد بكثير من تاريـخ حضارتنا اإلنسانيّة. هذه المواقع  لحضارات

التاريخيّة، تكشف لنا مستوًى تقنـيّا عاليًا جّدا ؛ ومن النـّاحية الفنـّية، فيها كثير من اإلبداع والجمال، 

اريخها إلى أكثر من مائة اإلنسان الحديث يسعى لتقليد هذه الفنون القديمة. ولكّن هذه األشياء يعود  ت

ألف سنٍة، مئات آالف السنين، بعض ماليين السنين وإلى أكثر من مائة مليون سنة. فلـي حاوْل 

، إّن اإلنسانيّة ال م زحة؟ ورغم ذلك، هذه ليست مهزلةع  فهَم ذلك، أال ي صبح  تاريـخ اليوم ـالجمي

ّور  بهذه الطريقة، في البداية لم تك ْن المعارف وتطّوًرا معرفيـّا، الم جتمع يتط نـًاتفتأ تشهد  تحّسـ

        .                                                                                                                            مطلقةصّحة  صحيحة

                                                                                                                                         

كثير من النـّاس، ربما قد سمعوا ما ي قال  عن مسألة "حضارة ما قبل التاريـخ"، والتي تـ سّمى أيًضا 

، سياهناك آما قبل التاريـخ"، سوف أتـحّدث عن حضارة ما قبل التاريـخ هذه. على األرض،  ثقافة"

ـلماء أوروبّا،  تجّمدة. ع  أمريكا الجنوبيّة، أمريكا الّشماليّة، أوقيانوسيا، إفريقيا، والقاّرة الم 

الجيولوجيا ي سّمونها القاّرات الم سطـّحة. منذ تكّون هذه القاّرات وإلى يومنا هذا، يمتّد تاريخ األرض 

لقاّرات قد خرجت من أعماق الم حيط، يعني أّن كثيًرا من اهذا  ـنين.إلى عّدة عشرات ماليين السّ 

 كثيرفي قاع لوضع الحالّي. ومع ذلك، وكثيًرا منها قد غاصت في األعماق، ثّم استقّرت إلى حّد ا

األبنية الم زخرفة بالنـّحوت، ومن الم حيطات الكبيرة، وقع اكتشاف بعض المعالم القديمة الّضخمة، 

حضارتنا الحاليّة، إذن، فقد تّم بناؤها بالتأكيد قبل أن تـَغَرَق في إنـّها رائعة، ال يتعلـّق األمر  بميراث 

ن ذا الذي أنشأ هذه الحضارات أعماق البحر. قد كان ذلك قبل بضعة عشرات ماليين الّسـنين، م

على ذلك القدر ؟ في ذلك الّزمن، البشر لم يكونوا حتّى قردة، كيف استطاعوا أن يخلقوا أشياء إذن

في العالم إحدى المخلوقات، تـ سّمى  كتشف باحثو علم الحفريّات واآلثار؟ لقد ااعالكبير من اإلبد

"تريلوبيت" )ثالثيّة الفصوص(، يرجع  تاريخها إلى ما بين سّت مائة مليون ومائتين وستين مليون 

سنة، ولم تـ وجْد بعد مائتين وستين مليون سنة. اكتشف باحث أمريكّي هيكل "تريلوبيت"، عليه أثر 

ل  حذاًءا. أليست هذه س خريّة ً ق ؟ حسب من الم ؤّرخيندم بشريّة واضح جّدا، ولكّن هذه القدم تنتع 

 ؟ مائتْين وستين مليون سنة قبلنظريّة داروين، كيف كان ي وجد هناك بشر 

                                                                                                                                     

ف َرْت عليه صورة رجل، يعود تاريخها إلى  في متحف الجامعة الوطنيّة بالبيرو، هناك حجر قد ح 

ثالثين ألف سنة حسب األبحاث. ولكّن هذا الرجل يرتدي لباًسا، يَضع  على رأسه قبّعة ويلبس  

فلكّي. كيف بإمكان إنسان ما قبل ثالثين ألف سنة حذاًءا، وهو بصدد م راقبة الّسماء بواسطة منظار 
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وهو إذن على  ؟ واألكثر من ذلك غرابة أنـّه  ي راقب الّسماَء بمنظار فلكيّ ويرتديهاأن ينسَج المالبَس 

هو الذي اخترع المنظار الفلكّي ي" اليليغغاليليو " نحن  نعتقد  أّن األوروبيّ دراية بالعلوم الفلكيـّة. 

؟ ي وجد أيًضا عدد كبير من سنةٍ ثالثين ألف  قبل سنة فقط، إذن من الذي كان قد اخترعه   3٠٠ منذ

المسائل التي بقيْت نقاط استفهام. مثالً، في فرنسا، في اآللب، وفي إفريقيا الجنوبيّة، داخل كثير من 

سوم جداريّة، واقعيّة جّدا، وتكاد  تنب ض  بالحياة. والّشخصيّات  المحفورة عليها المغارات هناك ر 

ـلّونة بضرٍب من لون معدنّي. ولكّن ثيابها تـ شبه قليالً  جميلة جّدا وتحمل طابًعا حضاريّا، وهي م 

ّكاز في  التنـّورات والسراويَل الضيّقة. البعض  ي مسك  بشيٍء ي شبه الغليون، البعض  اآلخر ي مسك  بع 

 الف السنين أن يبلـ غوا ذلك الم ستوى؟ . كيف استطاع الق َرَدة منذ بضعة آيده ويرتدي قبّعةً 

                                                                                                                                      

وم. هذا ورانييمنجم ، وفي جمهوريّة الغابون ي وجد إلى ذلك سنعطيكم مثاال آخر، في إفريقياإضافةً 

تأخـّر نسبيّا ال يستطي تقّدمة. في ورانيوم الخاص بهالي ع  تكريرـالبلد الم  ، لذلك هو ي صّدره للبلدان الم 

كتشفْت أّن خاّم ورانيوم. ولكن إثر تحليله، اناك شركة فرنسيّة تستورد  هذا اليكانت ه ،1972نة س

َل. الي ـلماء ليقوموا ورانيوم هذا قد استـ خر َج في الّسابق واستـ عم  فاستغربت األمر، وأرسلت هنالك ع 

لدان األخرى ليبحثوا هم أيًضا. وفي النـّه لماء أّن بأبحاث، وذهب علماء من عديد البـ  اية، أّكَد الع 

فاعالً نوويّا ضخما، تكوينه وتركيبته ه ما على قدر كبير منجم الي ورانيوم ذاَك كان في الماضي م 

فاعلع نظيرالبَشَر الحاليّين ال يستطيعون صنمن التطّور إلى درجة أّن  َع هذا الم  ـنـ  ؟ ه. ومتى ص 

ا رقم فلكّي يعود  تاريخه إلى ملياَرْي سنٍة، وقد اشتغل لفترٍة تمتّد على خمسمائة ألف سنٍة. إنـّه حقـّ 

، ال ي مكن تفسير هذا على اإلطالق، ولكّن األشياء من هذا وهائل، حسب نظريّة داروين للتطّور

قنعة لكْي يتّم ا لنـّوع موجودة بكثرة. إّن اكتشافات األوساط العلميّة والتقنيّة الم عاصرة لَكافية وم 

 وقع تنظيم المفاهيم القديمة لإلنسانيّة وصياغتها في ما الحاليّة. ولكن بعد تغيير ك ـتب التدريس

جود ال يج يقبلون بصعوبٍة المعارف الجديدة، للعمل والتفكير، فالناس أساليب ؤون على قَبول و  ر 

ؤ على إدخال  دأحال ، الطرق القديمة للتفكيريرفضونها غريزيّا. بسبب تأثير هم حقائق جديدة،  يجر 

تخلـّـفة عندما  .عن موكب التطّور هذه األشياء حيّز البرامج واآلليّات، لذلك بقيْت مفاهيم اإلنسان م 

تّم اكتشافها فهي لم تـ َعّمْم، وبعض األشخاص يقولون  قد نتحّدث عن هذه األشياء، فبالّرغم من أنـّه

 عنها أنها خـ رافات وال يقبلونها.                           

                                                                                                                    

ـلماء الجريئين اعترفوا علنـًا أنّ في البلدان األجنبيّة، كثير م ذلك ينتمي إلى حضارة ما قبل  ن الع 

تحّضرة قبل حضارة سابقة لحضارة َدْورتنا الزالتاريخ،  جـدْت فترات م  منيّة، يعني أنه قد و 

ـثور عليه من أدواٍت فنية أثناء عمليّات              حضارتنا، وذلك أكثر من مّرة. حسب ما وقع الع 

يتعلـّق األمر بآثار حضارٍة واحدٍة. وتبًَعا لذلك، بعد أن تعّرضت الحضارة اإلنسانيّة  الحفر، ال

مّراٍت عديدة للّدمار، فقط قليل من األشخاص نـََجْوا، وعاشوا منذ ذلك الحين حياة بدائيّة ثّم تكاثروا 

جهوا نحو الفناء، ـّ شيئًا فشيئًا وخلقوا إنسانيّة جديدة، ودخلوا في حضارة جديدة. ثّم تدهوروا، وات

بعد أخرى.  ا، دورةً وولدوا إنسانيّة أخرى، تعّرضت لم ختلف التغييرات من هذا النـّوع ومّرت به

 لقوانين. يقول الفيزيائيّون أّن حركة الماّدة تخَضع  لقوانين، تغيّرات كّل كوننا هي أيضـًا تخَضع  

 

 بانة ال ي مكن أن تتّم دونالت ربحركة أرضنا، في هذا الكون الّشاسع وفي َدَوران مجّرة د

سبّبت كوارث  طدامات، من الم مكن أنـّه قد حدث اصطدام مع كوكب آخر، أو مشاكل أخرىاصـ

لدينا. في أحد األيّام، وجدت  بعد  اعتماًدا على قدرة الغونغكونيّة ك برى. لقد تأّكد لنا هذا األمر  

ْن يبقى سوى عدٍد قليل  ها بالكامل إحدى وثمانين مّرة، لم يك  فحص دقيق أّن اإلنسانيّة قد وقع تدمير 
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والية وعْيش حياٍة بدائيٍّة.  من النـّاجين وقليل من حضارة ما قبل التاريـخ للّدخول في الفترة الم 

 وثمانين النـّهاية حضارة جديدة. بعد إحدى ، كانت تظهر  فيوعندما يتكاثر  الناس بأعداد كبيرة

ـناسب  ل. ي ؤّكد الّصينيّون على الّزمن، لم أك ن قد وصلت  بعد  إلى األصدورة ـناسب، المكان الم  الم 

. تغيّرات م ختلفة للظواهر الفلكيّة في أوقاٍت م ختلفٍة ي مكن أن تقوَد م جتمع االنسجام بين األفرادو

لعاديّين إلى حاالٍت مختلفٍة. بعبارات علم الفيزياء، حركة الماّدة خاضعة لقوانين، ونفس الناس ا

                                      الّشيء بالنـّسبة لحركة الكون.                                                                                                

 

ألساس قَوله لكم هو أّن أتحّدث عنه منذ قليل هو حضارة ما قبل التاريـخ، ما أردت  با ما ك نت  

ه إرث ع هوٍد بعيدٍة جّدا وهو ينتمي أيًضا نـّ هو أيًضا ليس وليد حضارتنا البشريّة هذه، إ تشيغونغال

موني اكياشإلى حضارة ما قبل التاريـخ. بعض هذه األمور معروضة في ك تب الّسوطرا. لقد قال 

(. كم من " )دجي"كالبا منذ مئات ماليين الـفي عهده أنه كان قد تعهَّد وتوّصـَل إلى الطـّريق 

ّد كالبا  ، أرقام هائلة كهذه، ببساطة إّن هذا يفوق مئات ماليين األعوامهي كالبا ؟ الواحدةاألعوام تع 

وكّل تغيّرات األرض، أليس  ةالتصّور. إن كانت تلك هي الحقيقة، إذن فهذا ي وافق تاريخ اإلنسانيّ 

جَد قبله  ستـّة بوذا بدائيّيناكياموني قال أيًضا أنه قد ؟ ثّم إّن شكذلك علـّ  و  وما الى  ميهباإلضافة إلى م 

كالبا. إن كانت مئات ماليين الـقبل  تعهد، وأّن كّل هؤالء كانوا قد وصلوا إلى الطريق عبر الذلك

وطرق التبليغ الحقيقي التي تنتشر األورثوذكسية الطرق أفال تتضّمن كّل هذه األشياء صحيحة، 

 تشيغونغال؟ حسب رأيي، بلى طبًعا، ولكنـّها تبدو قليلة. حاليّا، عديد من طرق حاليّا في مجتمعنا

فليّة يختلقون أشياء من شتّ  تشيغونغالكاذبة، طرق ال ـزيّفة واألشخاص الذين تتملـّكهم أرواح س  ى الم 

ق ال الناس، وأعدادها تتجاوز  بكثير األصناف ليخدعوا بها الحقيقيّة، من الّصعب  تشيغونغعدد طر 

 الحقيقّي والع ثور عليه.                                                                                                     تشيغونغالتمييز بين الحقيقّي والمزيّف. ليس من الّسهل تمييز ال

 

)تخطيط النهر  "هيتو"شي"، تيإرث األزمنة الّسحيقة، ولكن "تا هو تشيغونغبالفعل، ال فقط ال

ثـلـثات الثمانية("باغو يي" )كتاب التحّوالت(، ج" )كتاب نهر لوو(، ""لوو شواألصفر(،  ، وا" )الم 

نهم يعرفونها ما قبل التاريـخ. لذلك اليوم، بالنـّسبة للناس العاديّين، رغم أ هي أيًضا إرث.الخ

ويدرسونها، إالّ أنهم ال يتوّصلون لفهمها. نظًرا للمستوى الذهنّي والرؤية المحدودة عند الناس 

 فهم الدالالت العميقة لهذه األشياء. ى العاديـّين فهم ال يتوّصـلون إل

 

 

 

 تعهد (طريقة)هو تشيغونغال

 

أن أقوَل لكم أن في آخر األمر؟ يجب   تاريخ طويل إلى هذه  الدرجة، فل َم يصلـ ح   تشيغونغإذا كان لل

 في مدرسة بوذا، هذا يعني بالطبع تعهَّد بوذا بينما في المدرسة طريقة تعهد كبرىطريقتنا هي 

لغة هنديّة قديمة. ، لفظ "فو" آٍت من الّسانسكريتية . أقول  لكم أنّ طاو - الطاويّة هو تعهّد الطريق

َل للّصين، كان حرفْين:عندما  ون ل تبليغه، نحن  الّصينيّ مع تواص  ". وتو،  و" أو "فو "فو تو أدخ 

ترجم هذحذفنا حرفـًا وسّمْيـناه  "فو تيقظ، اإلنساا اللفظ إلى الصينيّة، ماذا يعني"، عندما نــ   ن؟ إنه الم 

 ؟ذا. أين الخـ رافة في هالتعهدالمتنـّور بواسطة 

نّمي قدرات تعهدفّكروا، يستطيع  ال ـّة أنواع من (. حاليّـا، هناك ستغونغننغ ييت  )خاّصة  غونغ أن يـ 

ة، حسب رأيي، قدرات م عترف بها في جميع العالم، ليس هناك سوى هذه الستـّ  نغوقدرات الغ
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ع ييستطالحقيقيّة تتجاوز  العشرة آالف. شخص جالس هنا، دون أن يحّرك يدْيه ورجلْيه،  نغوالغ

القيام بأعمال ال يستطيع  اآلخرون القيام بها حتـّى وإن استعملوا أيديهم وأرجلهم ؛ يستطيع  أن يرى 

ياًءا ال يستطيع  القوانين الحقيقيّة لكّل عالم في الكون والّشكل الحقيقّي للكون ؛ يستطيع  أن يرى أش

ؤيتها. أليس هذا شخًصا قد حظي بالطـّريقة عب تيقظر التعهدالناس العاديّون ر   ؟ أليس هو بالم 

تيقـّـظـًا باألحرى شخصً  ؟ أليس هوالقول بأنه مثل الناس العاديّين ؟ هل يجوز لنا)المتنور( ا م 

تيقـّـظـًا" ؟تعهدبواسطة ال ترجمأال تصّح تسميته "م  ذلك إلى اللغة الهنديّة القديمة، هو  ؟ عندما نــ 

          يصلح  لهذا.                                                                                                                   تشيغونغ"بوذا". في الواقع، ال

                                                                                                                            

هم ؟" إنتشيغونغلممارسة ال "دون أمراض، ما الّداعي:، يقول البعضتشيغونغعندما نتحّدث عن ال

ا معرفة سطحيّة جّدا جّدا. هذه ليست غلطتكم أنتم، يصلـ ح  لشفاء األمراض، إنه تشيغونغيعنون أّن ال

علـّ  داواة وتقوية الّصّحة، ولكن ال أحد ي بلـّ فقط يهتّمون  تشيغونغمي الكثير من م   تشيغونغغ بالم 

ق اآلخرين ليست جيّدةً المستوى العالي. هذا ال يعني أّن  هّمتهم تتمثــّل  فقط في تبليـغ طر  ، ولكّن م 

شعبيّة والمساهمة في نشره.  تشيغونغظ على الّصحة، في إكساب الّشفاء والحفاأشياء في مستوى ال

كثير من الناس ي ريدون التعهّد نحو المستوى العالي، لديهم هذه النـيّة وهذه الّرغبة، ولكّن التعهّد 

عـًا، تبليـغ . طبدةً ، ي سبّب  لهم في النـّهاية صعوباٍت ك برى، وي ولـّد  مشاكَل عديالفادون الح صول على 

ّر مشاكل جمـّة أيضاالط لذلك نحن  نأخذ مسؤولية المجتمع  ؛ ريقة حقـّا نحو المستوى العالي يج 

. بعض األشياء هي حقـّا عالية جّدا، بالنسبة ادً جيّ  وقع  التبليـغ كان في م جمله ؛ واألفراد في عـ هدتنا

                        ستعمال العلم الحديث.                                                                                                         للبعض، تبدو وكأنـّها خرافات، ولكن سنـ حاول  شرَحهَا با

 

؟ مقياسهم هو أّن العلَم ول الناس إنـّها خـ رافات. لماذابالنـّسبة لبعض األشياء، حالما نتحّدث عنها يق

هذا ال ي مكن أن ي وَجَد، يعتقدون أنـّها من  أنّ  يعترف  بها أو أنهم لم ي جّربوها بأنفسهم، هم يعتقدونال 

؟ ما ال يعرفه العلم  وما لم هو مفهومهم. هل هذا المفهوم صحيحقبيل الخـ رافات والخياالت، هذا 

؟ أليس هذا ومثاليرافّي يتوّصـل بعد  إلى اكتشافه في هذه المرحلة، هل نستطيـع القول بأنـّه خـ  

ي مكن استناًدا لهذا المفهوم، هل  ؟الخرافات والمثالياتالّشخص نفس ه  هو الذي وقع تحت سيطرة 

ها األوساط  لن ي مكنه أن يتقّدَم. األشياء التي ؟ إذن المجتمع البشريّ للعلم أن يتطّوَر ويتقّدمَ  تخترع 

نّا ، كان هذا ي عتبَر  خـياالً  فإذاالّسابقين،  العلميّة والتقنيّة كانت كلـّها مجهولة من طرف لن نحتاَج ك 

، وتبَعـًا لذلك، هم تشيغونغليس باألمر الخيالّي، كثير من الناس ال يعرفون ال تشيغونغال أبًدا للتطّور.

علـّمي اليمكن التقاخيالّي. حاليّـا،  تشيغونغدائمـًا أّن اليظنـّون   تشيغونغط ما ينبعث من أجسام م 

موجات كهرومغناطيسيّة، صوتيّة، ، موجات فوق صوتيّة موجات تحت: قياس بواسطة أجهزة

 ، ذّرات وعناصر ميكرونيوترونات اّما،غالبنفسجيّة، أشّعة أشّعة تحت الحمراء، أشّعة فوق 

ف ي مكن أن ماّدة. كي فعالً، أليس كذلك؟ إنـّها أيًضا الخ. كّل هذه األشياء لها وجود ماّدي…معدنيّة

رتبط بعديد المسائل العلويّة  تشيغونغ؟ بما أّن النقوَل أنـّها خياليّة يصلح  لتعهّد بوذا، فهو بالّضرورة م 

فّسرها فيما بعد .                                                                                                                                    والعميقة، التي سنــ 

ليس ذلك  تشيغونغ؟ في الواقع، تشيغونغسّميه يصلح  للتعهّد والممارسة، لماذا نـ   تشيغونغبما أّن ال

ه  اسَمه . ما ا ؟ إنه ي سّمى "شيولين"، إنه حقـّا الّشيولين. طبًعا، لديه أيًضا أسماء أخرى محسوسة، سم 

،تشيغونغا إذن ي سّمونه . لماذتــ سّمى إجماالً شيولين )التعهّد والممارسة( لقد نال  ؟ الجميـع  يعلم 

ـنتصف الثـورة سنةفي الم جتمع، ولديه اآلن تاريـخ يفوق العشرين  شعبيّة تشيغونغال ، لقد بدأ في م 

، في تلك الفترة، كان التـيّار يفهمالثقافيّة، وقد بلغ أوجه  في نهاية تلك الفترة. فـلـي حاوْل الجميع  أن 

ـتطّرف م سيطًرا.  يسّمى في فترة  تشيغونغعّما كان ال ال داعي ألن نتحدثااليديولوجي لليسار الم 
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م جتمًعا  تشيغونغانيّة، َعبََر الأثناء تطّور دورة حضارتنا اإلنسولكن ، حضارة ما قبل التاريخ

اسًما ذا داللة إقطاعيّة بارزة. الممارسات التي  إقطاعيّا، وبالتالي، كان في أغلب األحيان يحمل  

 الكبرىالطريق " كانت لها صلة مع الّدين، كانت غالبًا ما تحمل  اسًما ذا داللٍة دينيّة بارزة. مثالً:

"، "كيمياء اإلكسير لتعهد بوذا الكبرىالطريق هات"، "رأ طريق"، ""الفاجرايانا، لتعهد الطاو"

الشكل. لو ذكرتـ م هذه األسماء في عهد الثورة  األسماء كانت بهذاذي الّدورات التسع" ؛ كّل 

في  تشيغونغى وإن كانت رغبة معلمي ال؟ حتـّ الشـّبهاتالثقافيّة، ألم يكن هذا سي عّرضكم لالنتقاد و

وسط الشعب طيـّبة، شفاء األمراض وتحسين المستوى الصّحي لع موم الناس  تشيغونغالنشر 

ّر بسالم، من كان يجرؤ على استعمال  تلك وتقوية أبدانهم، هذا ح سن جّدا، ولكن لم يك ن ذلك ليم 

علـّ تشيغونغنشرال؟ ولذلك، وحتـّى يتّم بالدينالتي لها عالقة  األسماء  حرفْين،  تشيغونغمو ال، أخذ م 

نقـّب  "تشي غونغ والقانون الطاوّي، اإلكسير كيمياءتب كــ  وجّردوهما من سياقهما في  ". بعضهم يـ 

َسه ، تشيغونغفي اسم " ماضي، كان في ال، البحثولكن ليس في هذا اإلسم شيء يستحّق " ل يدر 

 هو فقط  لفظ جديد يتالئم مع روح وتفكير أبناء هذا العصر. تشيغونغ. "تعهدي سّمى "

 

 

 

 ؟ رغم الممارسة ونغغلماذا ال ينمو ال
 

دون أن  "أنا أمارس الغونغلديهم هذه الفكرة:؟ كثير من الناس رغم الممارسة الغونغلماذا ال ينمو 

لقنني بعض األساليب والفنـّيات العالية، سينمو  علـًّما يـ  أكوَن قد تلقـّـْيت  تبليغـًا حقيقيّـا، لو أّن م 

ـثير للس %95 اآلن، ؛ "لديّ  غونغال ؟ ألّن خريّة. لماذامن الناس لديهم هذه الفكرة، إّن هذا م 

ج  عن المألوف ال ينتمي إل تشيغونغال ى مهارة فنـّية من مهارات الناس العاديّين، إنه شيء يخر 

ئيسّي الذي رقانونـًا من مستوًى عال لتقييمه. أنا أقول  لكم أّن الّسبب ال خدمتماًما، يجب  إذن أن نست

ال  ،" )الممارسة(على "لين فقط هو "شيو" "لين"، الناس ي رّكزون من أجله ال ينمو الغونغ

" )التعهّد(. أنتم تبحثون خارج ذواتكم، ال تستطيعون أن تنالوا ما تبحثون عنه. على "شيوزون ركّ ي  

 حّوَل ماّدة طاقيّةً أنَت لديك جسم إنسان عادّي، يدا إنسان عادّي، عقل إنسان عادّي، وتـ ريد أن تـ  

ـ لنسبة لي، هذه ؟ ما أسهل الكالم عن هذا! بالديك سريًعا سينمو الغونغ ؟ وهكذاليا إلى غونغع 

ـزحة. هذا يعني أّن المرَء يبحث  خارج ذاته، عندما يبحث  المرء                                                                  أبًدا.  خارج ذاته، ال يجد  شيئًا م 

                                                                                                                          

ية، تدفعون بعض المال، ـّ يختلف عّما يحدث لدى الناس العاديّين بخصوص المهارات الفن إّن األمر

شيء  تشيغونغ. إن الما في األمر. األمر  هنا م ختلف تماًماـّيات، وهذا كّل ون على بعض التقنتحصل

؟ ب  منكمغير عادّي. ماذا نطلـ   هو يتطلـّب تطبيق قانون ين، لذلكيتجاوز  م ستوى الناس العاديّ 

عليكم أن تتعهّدوا داخَل ذواتكم، عوًضا عن البحث خارًجا. كثير من الناس يبحثون خارَج ذواتهم، 

إلى الّسعي اليوَم يبحثون عن شيٍء وغًدا عن شيٍء آخَر، وزيادةً على ذلك، تدفعهم روح التعلـّق 

، ي ريد  معالجة تشيغونغيد حتـّى أن ي صبح معلـّم النـّوايا ممكنة. البعض  ي ر ، كلّ وراء قدرات الغونغ

)طبيعة  سينسينغما نـ سّميه تعهَّد الالحقيقّي هو أن تتعهَّد قلبَك، وهو  تعهدالمرضى ل ي صبَح ثريّا. ال

للمشاعر  كبيرة ولَي أهّمية(. مثالً في الخالفات بين الناس، يجب  أالّ نـ  الطبيعة االخالقية، القلب

والطموحات الّشخصيّة بشتـّى أصنافها. في الوقت الذي ي صارع فيه المرء   الّسبعة والّرغبات الّستّ 

نافس  من أجل مصالحه الّشخصيّة، ي تظنـّون األمر بمثل هذه ؟ طمع  أيًضا في نمّو الغونغويـ 
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نّمَي عاديّ  أليست هذه تصّرفات إنسان !السهولة ؟ عليَك أن تـ رّكَز على تعهّد غونغال؟ كيف لَك أن تــ 

   .لديك ويرتفع مستواك غونغ، عند ذلك ينمو السينسينغال

                           

؛  ؛ درجة اليقظة)الّصبر، التحّمـل(  نالرّ يتضّمن  الّدو )الفضيلة( ؛   سينسينغال ؟سينسينغما هو ال 

تحّمل لعاديّين ؛ وهو يتضّمن  أيًضا القدرة على الّزهد، الّزهد في كل رغبات وتعلـّقات الناس ا

َع في كّل هذه  سينسينغ مختلفة. إنه يتضّمن أشياء كثيرة .المحن، الخ اإلنسان يجب  أن يرتفـ 

 غونغعندكم )ال الغونغن األسباب الهاّمة الزدياد قّوة النـّواحي، وهكذا ي مكنكم حقـّا أن ترتفعوا، إنه م

 (.                                                                    لي

                                                                                                                                      

 المسائل اإليديولوجية وإلىمي إلى ينت ، هذاسينسينغ"أنت تتحّدث عن موضوع ال:البعض  يقول

؟ في األوساط الفكريّة، ذلكالذي نـ مارس ه ." كيف  ال عالقة له بالغونغ، النطاق الروحي لإلنسان

ـلـ َق أّوالً ، المادّ  مااإلشكاليّة التـّالية:" القدم تـ وجد منذ يتجادل الناس  ويتناقشون  أم الّروح؟" ةالذي خ 

ـلماء  ،حولها إلى اليوم. في الواقع أقول  لكم إّن الماّدة والّروح له ما نفس الطبيعة. عندما أجرى الع 

ـنبعثة من دماغ اإلنسان هي  ألفكارا على الجسم البشرّي، تبيَّن لهم أنّ  علميّةً  الم عاصرون ب حوثـًا الم 

جود ماّدي، أف وح من نفس ؟ أليست الماّدة والرّ في ذهن اإلنسان ال تـ وجد  أيًضاماّدة. إن كان لها و 

ه الخاّص. الناس  ؟ مثلما قلت  بخـ صوص الكون،الطبيعة ه و يحتوي على الماّدة، ولديه أيًضا طبع 

جود هذا الطب في نفس الم ستوى.  همي وجدون جميع ع، ألّن الناس العاديّينـالعاديّون ال ي حّسون بو 

؟ كّل ماّدة ف تشعرون بهع. كيـزون م ستوى الناس العاديّين، ستشعرون بهذا الطبعندما تتجاو

ـنتشرة في كّل الكون، هي كائنات حيّة، ولها فكر،  موجودة في الكون، بما في ذلك كّل المواّد الم 

جود ل رتفاع، االالكون في م ختلف الم ستويات. إنـّها تمنعكم من السمّو، أنتم تـ ريدون  فاإنـّها أشكال و 

 سينسينغ؟ ألّن التقف حائالً بينكم وبين السموّ تقدرون، ألنها ال تترككم تصعدون. لماذا  ولكن ال

ستوًى يملك  مقياًسا م ختلفـًا، إن أردتـ م رفع الم ستوى، فعل رتفع. كّل م  يكم أن تتخلـّْوا عن لديكم غير م 

لقوا أشياءكم القذرة، يجب  أن تمأفكاركم الس وهكذا  ذي يتطلـّب ه  ذلك الم ستوى،التثلوا للمقياس يّئة وتــ 

   ي مكنكم االرتفاع.

                                                                                                                                                                                                                                              

ـل  تغيّر كبير في جسمكم، مع ارتفاع  ال سينسينغعندما يرتفع  ال ؤّكد أّن ماّدة سينسينغيحص  ، من الم 

 . تعلـّقون ؟ األشياء السما هو هذا التحّولجسمكم سوف تتحّول  يّئة التي ترغبون فيها والتي أنتم م 

ا. ولـْـنأخذ مثاالً، قارورة مآلنة أوساخـًا، لو نـ حكم  عليها الغطاء ونـ لقي بها في بها، سوف ترمونه

فرغها، بقدر ما تصَعد  إلى  الماء، سوف تغوص   فرغها من هذه األوساخ، بقدر ما نــ  إلى القاع. لو نــ 

ـلـّيا. في مسار ال ّسطح، وعندما تصير  فارغةً ال زيلوا م ختلف تـ   ، يجب  أنتعهدتماًما، سوف تطفو ك 

نون من السمّو، تلك هي وظيفة الطبـع الخاّص بهذا بذلك تتمكّ يّئة الموجودة فيكم، أنواع األشياء الس

يّئة لن يّئة ومواّدكم السقيّاتكم لن يرتفَع، أفكاركم السم ستوى أخال ،سينسينغالكون. إن لم تتعهّدوا ال

يسمح  لكم باالرتفاع، كيف ي مكنكم القول أّن الماّدة يتّم القضاء عليها، والطبع الخاّص بالكون ال 

ـزاح، إن كان شخص ّما ال ؟ ولـنذك  بيعةوالّروح ليسا من نفس الط ر المثال التالي على سبيل الم 

أّن ذلك  وتركناه  يرتفع  إلى مكانة بوذا، هل تظنـّون يزال  يحتفظ   بمشاعره الّسبعة ورغباته الّستّ 

جميلة، قد تراوده أفكار سيّئة. بما أنه لم يتخلـّص يساتفا هبود، عندما يرى"؟ في هذه الحالةم مكن

بّما سيدخل في نزاع مع بوذا، هل ي مكن أن نقبَـَل م الوضعيّة؟ إذن ما  ثل هذهبعد  من الحسد، فر 

فقط ، متتنقّْوا من كّل األفكار الخبيثة والسيّئة التي لديك؟ وسط الناس العاديّين، يجب  عليكم أن العمل  

  .بهذه الكيفية ستتمكنون من الترقّي
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ن شان يع الخاّص بالكون ج، التعهّد وفق الطبـسينسينغال أن تـ ولوا أهّمية لتعهّدأخرى، يجب   بعبارةٍ 

يّئة، ونيـّة القيام بأعمال س العاديّين، األفكار الس، الّرحمة، الّصبر(، إزالة رغبات النان )الحقّ ر

زئيّا من كّل أشياءكم السفسيّة قليالً، تكونون قد تخلـّ التكم النـسيّئة. عندما ترتفع  ح ئة. وفي يّ صتم ج 

تـتعذبوا قليالً، أن تـ زيلوا قسطـًا من  الّصعوبات، أننفس الوقت، يجب  أن تتحّمـلوا أيًضا قليالً من 

قّوة الطبع الخاص بالكون لم  الكيفيّة، سوف ترتفعون قليالً، بعبارٍة أخرى، ، بهذه)ديونكم( كارماال

عليتوق  ( يتوقف على الفرد، الغونغ"الّشيو" )تعهّد النفس .تعد تقيّدكم بنفس الحّدة م. ـّ ف  على الم 

عل ع  أن ي حّوَل ماّدة ـفي العمل، إنه يستطي فاي الغونغ، هذا الغونغيصلح  لتنمية  يكم غونغم ي عطـّ الم 

أيًضا ال يفتأ يصعد  إلى فوق.  تمرار نحو األعلى، عمود الغونغ. أنتم ترتفعون باسإلى غونغ الّدو

َحـنـًا، أن ـيتحمّ بالنـّسبة للممارس، عليه أن يتعهَّد نفسه  وي مارَس في بيئة الناس العاديّين، أن  َل م 

تعّددة األصناف. األشياء التي تعتبرها البشريّة عندنا  يتخلـّى شيئـًا فشيئـًا عن تعلقاته ورغباته م 

لوّي، هي غالبًا ما تكون سيّئة. مثالً يعتبر  الناس أمًرا جيًّدا  جيّدة، عند النـّظر إليها من الم ستوى الع 

أفضل وسط الناس  وأن ي حقـَّق حياةً لمكاسب الذاتيّة أن يحصل الّشخص على  أكثر قدر من ا

نظر كبار العاديّين، ولكن بقدر ما يكون األمر هكذا، بقدر ما يكون هذا الّشخص سيّئـًا في 

تيقظين. أين الّسوء سيستحوذ  ؟ كلـّما حصَل على المزيد، كلـّما كان ذلك على حساب اآلخرين،الم 

ته. أنتـ م ترغبون في نمّو وهكذا سيخَسر  فضيل بالوجاهة والكسب،على ما ليس ملًكا له  وسيتعلـّق  

                                                                               ال ي مكن أن ينمو م طلقـًا. عندكم الغونغ، إذن فسينسينغ، ولكنكم ال تـ ركـّزون على تعهّد الالغونغ

                                                                                                                                   

فنى. في الماضي، عندما كان أحدهم لإلنسان ال ت ، ي قال  أّن الّروح األصليّةالتعهد في ميداننا، ميدان

ذلك خـ رافات. الجميـع  يعلم  األمر التالي، يتحّدث عن الروح األصليّة، كان النـّاس يقولون أّن 

زيئات، من بروتونات وإلك ائيّون يقومون بأبحاٍث على جسمناالفيزي ترونات، الذي يتكّون من ج 

 ،، الخ. و صوالً إلى هذه النقطةنيوترونات ز،عندما نتعّمق أكثر، نكتشف  أّن هناك أيًضا كواركو

ع  ـذا ال يزال  بعيًدا جّدا عن أصل الحياة والماّدة. الجمييعجز المجهر عن مواصلة الرؤية. ولكّن ه

النـّواة  يعلم  أّن انفالق نواة ذّريّة يتطلب  ضغطـًا طاقيّا قويّا جّدا ودرجة حرارة عالية جّدا لكي تنفلقَ 

؟ لذلك بسهولة الذّرية. عند موت أحد األشخاص، كيف ي مكن أن تموَت النـّوى الذّرية للجسم البشريّ 

زيئيّة الح ظنا أّن موت شخص ّما يتّم فقط في طبقة عالمنا، إنـّها هذه الطبقة، طبقة العناصر الج 

ع أن ـ، لم يَفـْـَن. فلـْـي حاول الجميفي عوالم أخرىاألكبر حجًما هي التي انفصلت ؛ بينما هذا الجسم، 

حركة، أنت جالس ؟ كّل جسم اإلنسان يكون  في يتراءى الجسم البشرّي تحت المجهريفهم َ، كيف 

فّكك كما لو كان  ،هنا، دون حراكٍ  َك م  ، جسم  زيئيّة تتحّرك  ، الخاليا الج  ولكّن جسمَك كلـّه يتحّرك 

بيبات رمل. هكذا ي رى الجسم البشرّي تحت المجهر، إنه م ختلف تماًما عّما نراه   كـّونـًا من ح  م 

ننا. ذلك ألّن عينْي اإلنسان ي مكن أن تـ   ؤية هذه األشياء. رة مغلوطة وتمنعانعطيا صوبأعيـ  نا من ر 

فتـَح  العين الّسماوية )تيانمو(، ي مكن أن نرى مع تكبير الجسم الذي نراه ، في األصل، هذه ـعندما تـ  

ـنتم تـ ريدون (غونغننغ ييت  ) خاّصة غونغ قدراتقدرة طبيعيّة في اإلنسان، اليوم نـ سّميها  . إن ك 

أن تعودوا إلى األصل وتسترجعوا الحقيقة األولى، وذلك بتعهّد تطوير قدرات خاّصة، يجب  

       أنفسكم.

 

، الكائنات البشريّة، في العالقة بينها جميًعاالفضيلة(. ما ) الّدوفلـْـنتحّدْث اآلن عن  ؟ فلنـ حلـّـلها. نحن 

ر هو  ـنص  كّونات الجسم البشرّي، أكبر ع  كّل من العوالم العديدة، نملك  جسًما. نحن  اآلن نـ شاهد م 

ـزيئات  ـزيئات، وبين الج  ون داخل الفجوة بين الخاليا والج  الخليّة التي تـ كّون جسمنا الحّسي. لو تلـ ج 
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جود هذا الجسمن تجربة الّدخول في عالم آخر. إذن كيف سنفسها، سوف تخوضو ؟ يكون شكل و 

ال تستطيعون إدراك هذا بواسطة المفاهيم الحاليّة لهذا العالم، جسمكم يجب  أن يتناَسَب مع  طبعـًا،

، في تلك جسام في العوالم االخرى يمكنها ان تكبر او تصغراأل أشكال وجود ذلك العالم اآلخر.

 ،األخرى شكل وجود بسيط للعوالم . إنه االعالم كبير جدّ  ذلك ن ذاكأمكن أن تكتشفوا اللـّحظة، ي  

العوالم التي تـ وجد في نفس الّزمان ونفس المكان. اإلنسان له جسم خـ صوصّي في عوالم عديدة، 

؟ هذا الحقل هو الّدو التي نتحّدث حقل حول الجسم البشرّي. أّي حقل وفي عالم خـ صوصّي ي وجد

ها. الّدو هي ماّدة بيضاء، هي ال عالقة لها مثلما كـ نـّا نعتقد  في الّسابق، بالمسائل الّروحانية أو عن

جود ماّدي تماًما. في الماضي، كان الم سنـّون يتحّدثون تحديًدا عن جمع  اإليديولوجية، الّدو هي و 

كّونةً  ح حقالً. في الماضي، كانت المدرسة  وله  الّدو أو فقدان الّدو. هذه الّدو تـ حيط بالجسم البشرّي م 

علـّم هو الذي يبحث  عن التالميذ، ال التالميذ هم الذين يبحثون عن  علـّم. ماذا الطاويّة تقول  أّن الم  الم 

علـّم أن يرى ما إذا كان جسم التلميذ يحتوي على كثير من عناصر الّدو أم ال، يعني هذا ؟ على الم 

بإمكان التلميذ أن يتعهَّد نفسه بسهولة ؛ وإالّ، فلن يتعهَّد بسهولة، سوف مع كثير من الّدو يكون 

نّمي ال                                                                                                              لديه بصعوبة. غونغيـ 

                                                                             

البوذيّة ي سّمونها الكارما  في الّديانة ،، نحن  نـ سّميها هنا كارماي وجد في نفس الوقت ماّدة سوداء

. وجدان في نفس الوقتمواّد يهناك ماّدة بيضاء وهناك ماّدة سوداء، وهذان النوعان من اليّئة. الس

ل  عليها المرء  بعد ـدو، يتحصّ  ؟ هذه الماّدة الم سّماةختلفتْينهاتْين الماّدتْين الم   ما هو الّرابط بين

عوبات وتكبـّد الخسائر والقيام بأعمال طيّبة ؛ بينما الماّدة الّسوداء، يتحّصـل  عليها المرء   تحّمـَل الص 

بعد ارتكاب سيّـئات، بعد القيام بأعمال سيّئة، بعد إلحاق األضرار باآلخرين، عندها تحصل لديه 

وراء مصالحهم ولكّن البعض اختصاصهم  ه الماّدة الّسوداء. في أيّامنا هذه، ال فقط يسعى النـّاسهذ

بالمال، شذوذ  ة أشخاصحيا هو األفعال الّسيئة، من أجل المال ي عاقرون كّل المعاصي: قتل، شراء

يرتكب  عندما  أخرى من شتـّى األصناف.سيّئة تعاطي الم خّدرات...الخ، وتصّرفات وجنسّي، 

هايخسر  بعض الّدو. كيف يخ ،أحدهم عمالً سيّئـًا  و؟ عندما ي هين  أحد األشخاص شخًصا آخر، هسر 

ناك ربح يظّن أنـّه قد انتصر لنفسه، وتخلـّص من غضبه. في هذا الكون، ي وجد هناك قانون: ليس ه

، إذن، سيتَم إرغامك ،بدون خسارة لى الخسارة، من الذي ع الّربح يستوجب  الخسارة، أنَت ال تخسر 

، عندما تريد فقط أن تكسب ؟ إنـّه الطبـع  الخاّص بالكون هو الذي ي مارس  تأثيره ، لذلكيقوم بذلك

ه )دو( ؛ يه بفضيلت؟ عندما ي هين  اإلنسان أخاه أو يعنـّـفه، فهو ي لقي إلكيف ذلكلن يتّم لك ذلك. 

عتدى عليه، هو الذي خس   َر، هو الذي وقع عليه الظلم، سوف يتّم تعويضه  واآلخر، بما أنـّه هو الم 

ـزء من حظة التي يشتم  عن ذلك. في اللـّ  ه يطير  من عالمه الخاّص ويسقط على جسم فضيلته  فيها، ج 

اآلخر. كلـّما أهانه  أكثر، كلـّما أعطاه  المزيَد من الّدو. نفس الّشيء عندما يضرب  شخص ّما شخًصا 

له، سوف يخسر  هذا الّشخص الّدو بحسب قّوة الّضربة التي وّجهها  وه، أآخر أو ي عنـّـفه، يلكـ م   يركــ 

تضربني، يجب  أن  ، فال يتحّمل ذلك:"أنتيعتقد أنه أهينَ له. إنسان عادّي ال يرى هذا القانون، و

نا ي رجع  له ذلك النـّصيب من الـّدو، ال أحد منهما قد أضربََك." "باف" خسر ! وي رجع  له لكمته، وهـ 

بّما ي فكـّر الثاني:"أنت أعطيتني ضربة، سوف أعطيَك اثنتْين، وإالّ فلن يهدأ  أو ربَح شيئـًا. ور 

  ، فتطير  قطعة من الّدو من جسمه الخاّص وتهبط على اآلخر.وي عطيه ضربة إضافيّةخاطري". 

                                                   

؟ تقول األديان:"عند الح صول تحّول؟ ما صلتها بعمليّة الثمينة إلى تلك الّدرجةر  الّدو لماذا تـ عتبـ 

لون على ذلك في الحياة ـّ حت الّدو،على هذه  ـلوا على شيء في هذه الحياة، ستحص  ى وإن لم تحص 

ـ قبلة." على ماذا سيحص  بّما ذا منصٍب عال أو  ضخمة ؟ مع كّمية ل  المرء  الم  من الّدو، سيكون  ر 
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صاحب ثروٍة، يملك كّل ما يرغب فيه، كّل هذا جزاًءا لـلّدو. تقول  األديان أيًضا:"إن كان هذا 

( سوف تـ عَدم  تماًما، يوانشنالّشخص ال يملك  دو، سوف يَقع  إفناء جسده وروحه." روحه األصليّة )

ـلـّيته، ال يبقى  ، نقول  أوساط التعهدمنه شيئ. وفي أوساطنا، وفي نهاية حياته، سيموت  الّشخص  بك 

باشرةً كن أّن الّدو ي م                              .إلى غونغ أن تتحّوَل م 

                                                                                          

باشرة  ملة التالية: "تعهّ ، هناك التعهد. في أوساط الإلى غونغسوف نـ فّسر  كيف تتحّول الّدو م  د ج 

عل النفس يتوقف على الّشخص، الغونغ م." ولكّن بعضهم يتحّدث عن "وضع ـّ يتوقف على الم 

" والنشاط الذهنّي، يعتقدون أّن ذلك هاّم جّدا. أنا أقول  لكم راإلكسي إلعداد على النار والقدر االواني 

، ية بالغةأهمّ  ذلك كثيًرا، فذلك إذن تعلـّق. إن تولـ واة، إن تـ فّكروا في ذلك هذا ليس له  أّي أهّمي أنّ 

علـّم، يتوق ّشخص، الغونغ؟ التعهّد يتوقّف  على ذات الهافلكم إذن غايات تسعون وراء ف  على الم 

علم، أنتـ م غير قادرين  . بينما التحقق الفعلّي لهذا األمر، ذلك شأن  لديكم هذه الّرغبة، وذلك كافٍ  الم 

ى لكم أن تـ حّولوا حياة الكائنات نـّ ـًا. أنتم، بهذا الجسم البشرّي العادّي الذي لديكم، أعلى ذلك م طلق

ـ لويّة المخلوقة من هذه الماّدة الطاقيّة الع  . مسار  ؟ هذا م ستحيل على اإلطالق، هذا م ضحكٌ لياالع 

عقـّد، أنتم عاجزون تماًما عالعوالم االخرى في جسام االنسان أتحويل                          ن تحقيقه.غامض وم 

                                                                                                                               

علـّم ارج الخاّص بكم. بما أّن الّدو توجد  خ غونغيصلـ ح  لتنمية ال ؟ إنه ي عطيكم غونغماذا ي عطيكم الم 

تدنـّي للشّ االحقيقي لإلنسان تولـّده الّدو.  فإّن الغونغ الجسم البشرّي، خص، لم ستوى العالي أو الم 

علـّ  وقّوة الغونغ ، وهذا األخير م ماّدتكم البيضاء دو إلى غونغلديه، تولـّدهما الّدو أيضا. ي حّول الم 

 الذي ي حّدد حقـّا م ستوى اإلنسان ينمو خارج الجسم البشرّي، وأخيًرا لولبّي. الغونغ ينمو في شكل

ما مستوى  ،فوق الرأس إلى أن يصل الرأس فيكّون عموًدا من الغونغينمو في شكل لولبّي  هو

، مستوى الغونغ لديه لديه تكفي لمعرفة رتفاع عمود الغونغنظرة إلى ا ؟الغونغ لدى هذا الشخص

وو واي(. بالنسبة لبعض غ)الّديانة البوذيّة ي سّمى ذلك "مرتبة الثمرة" ذلك هو م ستواه ، في 

ـلوس، روحهم األصليّة تستطيـع  مفارقة الجسد، واالرتفاع  األشخاص، أثناء التأّمـل في وضعيّة الج 

باشرةً  ؤ على ذلك.  م  ، وال تجر  عيّن، ولكن إن هي أرادت م واصلة االرتفاع، فهي ال تقدر  لّو م  إلى ع 

ع  تجاوز ـلديها، فهي ال تستطي ى عمود الغونغنها عندما ارتفعت، فعلت ذلك وهي جالسة علأل

هذا، يتعذرعليها الّصعود أعلى من ذلك، إنها مسألة درجة الكمال  درجة علّو عمود الغونغ

                                                                                                                     المذكورة في الّديانة البوذيّة.             

                                                                                                                                           

ال ي وجدان  وعمود الغونغم ــّ الم رق ودمهذا الع .ود م رقــّممع ا، هناك أيضً سينسينغع الارتفا ـسقيْ ل

مثال ، من االرتفاع لديك سينسينغالإن تمّكن ن. اهما ي وجدان في نفس الّزمفي نفس العالم، ولكن

، فال تعبأ به وتبقى هادئـًا مطمئنـّا ؛ اآلخر ي عطيَك لكمة، يـ هينك أحدهم في وسط الناس العاديّين

، هذا يعني أّن اللكنك  قد بلغ م ستوى عال  لديك سينسينغتظّل صامتا وتكتفي بابتسامة، وانتهى األمر 

ـ ـل  جّدا. إذن كم مارس، على ماذا ستحص  ، سينسينغال ؟ لقد ارتفع، أليس كذلكل  على الغونغ؟ ستحص 

واز له . قدر ارتفاع ال الغونغ يقة ، إنها حقغونغهو نفسه قدر ارتفاع ال سينسينغنما أيًضا في خط م 

أو في المنزل، بجّد وحزم، العامة في الحدائق  اس كانوا ي مارسونبعض الن م طلقة. في الماضي،

التمارين تراهم يتخاصمون ويتنافسون جريًا وراء  كانوا ي مارسون جيًّدا إلى حّد ّما. ومع ذلك، بعد

عندهم؟ كالّ  غونغينمو ال الشهرة واألغراض الشخصيـّة ويتصّرفون على هواهم، فهل ي مكن أن

ممارسة  . لماذا لم ي شفى البعض  من مرضهم رغمأيًضا تشفى لنفس الّسبب لم، أمراضهم أبًدا
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، ليس تمارينـًا رياضيّة للنـّاس العاديّين، يجب  ليس أمًرا عاديّا، إنـّه التعهّد هو تشيغونغالإّن ؟ طويلة

 .ي نّمي الغونغ أن وأأن ي شفى من أمراضه  ى لهلكْي يتسنـّ  سينسينغال على المرء أن يضع الثقل على

 

الّدان  إلعداد "األعشاب ونجمع على النار والقدر االواني عندما "نضع يعتقد  البعض  أنـّه

زٍء من الطاقة، إنـّه ال هو الغونغ الّدان)اإلكسير(، هذا  ، كالّ م طلقـًا. هذا الّدان يحتوي فقط على ج 

كتَسبة. هذا الّدان، ماهوالطاي مثـّل كّل  ، نحن  لديناـ؟ الجميقة الم  جزء من األشياء لتعهّد  ع  يعلم 

وكثيًرا من األشياء الخارقة. م عظم هذه األشياء  ّوَن الجسم  قدرات الغونغيجب  أن ي كيضا أ الجسد،

ـغلقة، ال ي سَمح  لكم با يتّم تكوين  ، حالماكثيرة، أكثر من عشرة آالف ستعمالها. هناك قدرات غونغم 

؟ لمنعكم منقدرة من قدرات الغونغ كها تظهَر  التصّرف فيها في إساءة  ، يتّم إغالقها. لماذا ال نتر 

مجتمع الناس العاديين، ي منـَـع  علينا إثارة البلبلة في المجتمع. كذلك ال ي مكن للمرء أن يستعرَض 

نظام المجتمع. كثير من النـّاس يتعهّدون ذلك ض  بحّريّة قدراته في م جتمع النـّاس العاديّين، سي قوّ 

سيأتون وكلـّهم حقيقة، تلك القدرات، كّل الناس َسيََرْوَن أّن ذلك  ظهرونـ  حسب درجة وعيهم، لو ت

رم والذين هم غير جديرين بالمغفرة، سيأتون أيًضا للتعهّد ، حتى الناس  الذين ال يتوّرعون عن أّي ج 

. ال ي مكن أن نسَمَح لكم بإظهارها بهذه الكيفيّة، وباإلضافة إلى ذلك، للتعهّد، إذن فلن  يستقيَم األمر 

ؤية الرّ  وابط سوف يجـّركم ذلك إلى ما ال تـ حمد عقباه من أعمال سيـّئٍة، ألنكم ال تستطيعون ر 

تكونون بصدد  ببيّة، ال تـََرْوَن أعماق األشياء، أنتم تظنـّون أنكم تحسنون التصرف، بينما أنتم قدالس

ها في حوزتكم. ألنه عندما يتّم ارتكاب سيّئة، تسقطون في الّدرجة،  ارتكاب سيّئاٍت، لذلك ال ندع 

غلقة ير من قدرات الغونغويذهب تعهّدكم س دًى، لذلك كث يوم إطالق ؟ عندما يحّل . ما العمل  تكون  م 

، قنبلة، وي فّجر  كّل قدرات الغونغالكاي وو(، ي صبح هذا الّدان بمثابة  الغونغ واليَقظة )كاي غونغ

، "بان هذه وظيفة ، "! كّل شيء يتزعزع  في هذا اإلنفجارغالمغاليق ومخارج الجسم كلها تنفجر 

)حبّات بلـّوريّة(، البعض  "سريرة" الّدان. بعد إحراق جسم راهب ميّت، يبقى هناك بعد اإلحراق 

؟ ذاك هو الّدان قد اس العاديّون مثلهاال يخلـّف النلماذا ولكن يعتبرونها بقايا عظام أو أسنانـًا. 

انفجَر، طاقته قد تحّررت، هو يحتوي على كّمية هاّمة من مواّد العالم اآلخر. رغم ذلك هي أشياء 

، ولكنـّها ال تصلـ ح لشيٍء. النـّاس الحاليّون يعتبرونها أشياء ثمينة جّدا، إنـّها يلها وجود مادّ 

                                                                     بّراقة وصلبة، ذاك ما في األمر.مشحونة بالطاقة، 

                                                    

المستوى األعلى، إذن من الم ستحيل أن  فا، وهو أّن المرَء ال يعرف  الغونغ نمـوّ  يمنع سبب آخر

 ؟ مثلما قلت  ذلك منذ قليل، بعضهم ي مارسون طرقـًانحو األعلى. ماذا يعني هذا مارسَ يتعهَّد وي  

، أقول  لكم، أنـّه، مهما تك ْن عدد الطرق التي تـ مارس ها، فهذا غير م جٍد، لسَت سوى تلميذ عديدةً 

تدنـّ ميذ مدرسة ابتدائيّة في التعهدمدرسة ابتدائيّة، تل ي. أنت تأخذ ، كلها تنتمي لقانون المستوى الم 

تدنـّي لتتعهَّد وتـ مارَس نحو الم ستوى األعلى، هذا ال ي مكن أن ي رشدَك. أنَت  قانون المستوى الم 

تلميذ مدرسة ابتدائية، بل حتـّى إّن  ك تبقى دائًماتستعمل  كتب تدريس ابتدائّي في الجامعة، ولكنـّ 

قوم  تم ستويات م ختلفة. م ختلفة في  فاتـ وجد  على العكس هذا أسوء.َم أشياء كثيرة ال يفيد شيئـًا، تعلـّ 

ـتدنـّ  بدور الّدليل الفا ذي ي البصفة م ختلفة حسب اختالف الم ستويات، لذلك قانون المستوى الم 

تستعملونه ال ي مكن أن يهديك م في تعهّدكم نحو الم ستوى األعلى. سنستعرض  الحقـًا كّل قوانين 

ستويات م ختلفة، وتبَعـًا لذلك، باتـّجاه الم ستوى األعل تعهدال ى، أنا أتحّدث  جامعـًا أشياء من م 

ستهديك م هذه األشياء باستمرار في تعهّدكم في الم ستقبل. لدّي بعض الكتب، وأشرطة سمعيّة 

مرور بعض الوقت،  بعدو ،مّرةً وأخرى بصريّة، ستكتشفون أنكم عندما تقرؤونها وتسمعونها 

وهي أيًضا ستهديكم  ،باستمرارسترتقون عندما تقرؤونها وتسمعونها من جديٍد، ستهديكـ م من جديٍد. 
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نت  الفا اباستمرار، إنه  ذان من أجلهما ال ينمو الغونغلـّ : الّسببان البصدد الحديث عنه هو . ما كــ 

 الذات، بدون دون تعهّدمكنكم التعهّد ؛ بالم ستوى األعلى ال ي  على  فاالرغم الممارسة: دون معرفة 

 . ليس هناك سوى هذْين الّسببين.نغوال ينمو الغ ،سينسينغال تعهد

 

 

 

 الخصوصيّـات المميـّزة للفالون دافـا
 

في  طريقة تعهد(، مدرسة ،فان )باب فام طريقتنا الفالون دافا هي واحدة من أربعة وثمانين ألف

تبليغها لعاّمة الناس في حضارتنا، ولكن، في فترٍة من فترات ما قبل لم يتّم أبًدا ، مدرسة بوذا

خ منحت الخالص لعدد كبير من البشر. ها أنا أبلـّغها من جديد للعموم في آخر األزمان من ـالتاري

باشر للـّدو آخر كالبا، لذلك فهي ثمينة إلى أقصى حّد. لقد َسبََق وأن تحّدثت  عن شكل التـّحّول ال م 

عبر التعهّد في الواقع ال ي كتَسب  عبر الممارسة )ليان( بل  لة( إلى غونغ )طاقة(. الغونغ)الفضي

، ي رّكزون فقط على الممارسة، ال على التعهّد. في ذين يبتغون نمّو الغونغاس ال)شيو(. كثير من الن

؟ التمارينممارسة  أيًضا مكملـّ . إذن لماذا نـ عسينسينغي كتـََسب  بأكمله عبر تعهّد ال الغونغ ر،واقع األم

إنـّهم ي مارسون باألساس التأّمـل  . يقوم  الّرهبان بممارسة الغونغفي البدء، يجب  أن نـ فّسَر لماذا ال

نّمون ا ،نّمون الغونغ، وهكذا يـ سينسينغفي وضعيّة الجلوس، إنشاد الّسوطرا وتعهّد ال ذي ال لغونغيـ 

عالم األرضّي، بما فيها أنه يجب  التخلـّي عن كّل أشياء الاكياموني قال شأّن ي حّدد درجتهم. بما 

)الجسد في م ختلف العوالم(، فليست هناك حاجة إلى الحركات الجسديّة. المدرسة الطاويّة  ""البنتي

علـّمون، ليسوا الصنف العادّي من  ال تتحّدث عن خالص كّل الكائنات، الناس الذين يتوّجه إليهم الم 

. التالميذ . بل إنهم يختارونلبعض أنانّي واآلخر أقّل أنانيةات والحاالت النفسية، ايّ الناس بشتى العقل

الحقيقّي، يجب  التأكـّد من أّن هذا التلميذ  واحد ي َؤهّــل للتلقينيقع اختيارهم على  تالميذمن بين ثالثة 

علـّم خـ صوًصا ، وأنه لن ي سبّّب مشاكَل. لذلك ي لقـّـجّدا وأنه جيّدكبيرة،  دويتمتع  بـ تقنيات نه الم 

، والعناصرالخارقة تتطلـّب  بعض (الّشانتونغ) اإللهيّةالقدرات ممارسة طـ رقــًا لتعهّد الجسد ألّن و

 .حركاتال

                                                                                                                                   

الحركات. من  ا يدعو إلى استعمالهي أيًضا طريقة تعهّد م زدوجة للّروح والجسد، ممّ  فالون دافـا

العظيمة  لغونغ، ماذا يعني "تقوية"؟ أي استعمال قّوة االغونغح  الحركات لتقوية قدرات جهة، تصلـ  

( بحيث  تصبح هذه األخيرة قويّة أكثر فأكثر ؛ )غونغننغ فيكم غونغ لي( لتقوية قدرات الغونغم )لديك

ما من جهة أخرى، في جسمكم، من المفروض أن تـ خلـََق كثير من الكائنات نتيجة التحّول. عند

والدة المولود األصلّي اويّة عن الط ، تتحّدث المدرسةفي التعهد يّ توى العلويصل  المرء  إلى المس

، مدرسة بوذا تتحّدث عن الجسم الخالد، من المفروض أن تتكّوَن أيًضا كثير من (ينغ)يوان 

قــًا للممارسة والتـّحويل. وظيفة الحركات هي الخاصالقدرات  ة عبر التحّول. كّل هذا يستدعي طر 

لتعهّد النفس والجسد تتطلـّب في اآلن نفسه التعهّد والممارسة.  ألشياء. طريقة كاملةتحويل هذه ا

الذي ي حّدد حقـّا م ستواكم ال ي كتَسب   الغونغ، الغونغفهموا كيف ي كتَسب  قد أعتقد  أّن الجميـَع 

من خالل تعايشكم مع  سينسينغد، رفعتـ م البالممارسة بل بالتعهّد ؛ أنتم تـ وجدون في مسار التعهّ 

ْد تحّدكم، إذن تستطيعون اإلرتفاع.  ميّزة للكون، التي لم تع  النـّاس العاديّين، اتـّصفتم بالخصائص الم 

لديكم، ينمو الغونغ، هذه  سينسينغاس التبًَعا الرتفاع مقيو، هذه الّدو تبدأ في التحّول إلى غونغ إذن،

                                    .  سينسينغوال الّروابط بين الغونغ إذن هي
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الذي نـ مارسه ي َخّزن  في  والجسد، الغونغطريقتنا هذه تنتمي حقـّا إلى طرق التعهّد الم زدوج للروح 

زيئات من أصل الماّدة، والموجودة في حالة مجهريّة قصوى.  صوالً إلى الج  كّل خليّة من جسمنا، و 

لديكم أكثر فأكثر، تزداد  كثافتها أكثر وأكثر كما تزداد    س الوقت الذي ترتفع  فيه قّوة الغونغوفي نف

ليا هي ع اقلة، بما أنـّها م خّزنة في كّل خليّة في الجسم البشرّي و صوالً قّوتها. هذه الماّدة الطاقيّة الع 

إلى أصل الحياة، فهي تأخذ تدريجيّا شكالً م طابقـًا لشكل خليّة جسمكم، مع نفس نظام ترتيب 

زيئات وتتـّخذ   نفس أشكال كّل النـّ  ْد وى الذرالج  يّة. ولكّن تغيًّرا جذريّا قد حصل في جسمكم، لم يع 

كّونـًا ؟ طبًعا، ، أليس كذلكةون لعالم العناصر الخمسمن الخاليا األصليّة، أنتم لم تعودوا تـنـتـم   م 

تعهّدكم وممارستكم لم ينتهيا بعد ، يجب  أن تتعهّدوا وتـ مارسوا المزيد وسط الناس العاديّين، لذلك 

نتم أناًسا عاديّيتبد   قارنة مع  ن، الفرق الوحيد هو أّن لكم طلعةون كما لو كــ  من هم في نفس شابّة بالم 

يّئة من جسمكم، بما فيها األمراض. ولكن نحن  هنا ال إزالة كّل األشياء الس قبالً ب  . طبًعا، يجسنكم

داواة"، نحن  نـ سّمي  داواة، ما نفعله  هو تطهير الجسم، نحن  ال نستعمل  لفظ "م  نقية هذا "التـنقوم بالم 

م الممارسين الحقيقيّين. البعض  أتْوا إلى هنا فقط من أجل التـّداوي. نحن  الجسديّة"، نحن  نـ طهّر جس

ك  المرضى الذين هم في حالة خط ، ألنهم ال يستطيعون محاضراتنا إلى تونأي رة جّدا ال نتر 

ثيًرا، كيف ويتعذبون منها ك المرض. إّن لديهم أمراًضا خطيرةً  التخلـّص من فكرة الّشفاء وال فكرة

؟ إنهم ال يستطيعون التعهّد والممارسة. نحن  نـ ؤّكد دائًما أنـنا ال نقبل  أصحاب أن يتجاهلوهاي مكنهم 

، إنه بعيد جّدا عّما يتصّورون، بإمكانهم أن يذهبوا إلى لتعهداألمراض الخطيرة، ما لدينا هنا هو ا

علـّ  م أمراض، بما أنكم آخرين ليفعلوا هذه األشياء. طبًعا، كثير من التالميذ لديه تشيغونغمي م 

                                                                                                                                            ممارسون حقيقيّون، يجب  أن نقوَم  بهذا من أجلكم.

                                                                         

ـتغيّرين كثيًرا، البشرة تـ صبح  تعهدتالميذنا، تالميذ الفالون دافا، بعد م ضّي فترة من ال ، يبدون م 

نعدمة،  توّرد، واألشخاص الم سنـّون تـ صبح لديهم تجاعيد أقّل، تكاد  تكون  م  ناعمة، اللون م شرق وم 

العديد من تالميذنا القدماء الحاضرين هنا يعرفون ذلك.  ،َعَجبًا عاّمة. أنا ال أقول شيئًاهذه حقيقة 

، ألّن طريقة لتعهّد الروح وباإلضافة إلى ذلك، النـّساء الم سنـّات ستشهْدَن ظهور الحْيض من جديدٍ 

ذي يضَمن  الحْيض لتعهّد جسدكم. سيعود  إليهّن الحيوّي الوالجسد في اآلن نفسه تستوجب  التشي 

ة. وإالّ كيف سيتّم تعهّد ن بكّمية قليلة، فقط بالقدر الالّزم، وهذه أيًضا ظاهرة عامّ الحْيض، ولك

ة كبيرة. ممارس حقيقّي سي حّس بهذا ـّ حّسون بخفون والّشباب، سي  ـّ ؟ الّرجال أيًضا، الم سنجسدكم

                                         التغيّر.

                                                                                                                                               

الحيوانات. ممارسة حركات  طريقتنا هذه تتضّمن ممارسة عظيمة، هي غير الممارسات التي تقلـّد

ي بلـّغانها في عهدهما  "و"الوو تسياكياموني شن التي كان هذه الطريقة هي حقـّا كبيرة جّدا. القواني

دود مجّرتنا. ما الذي تـ مارسه طريقتنا وفق  ؟ نحن  نتعهّد  الفالون دافا هي قوانين تصلح  داخل ح 

ن". نحن  نـ مارس  ن شان ربالكون "جي ع األعلى الخاصّ ـقوانين تطّور الكون، حسب مقاييس الطب

                ممارسة الكون كلـّه.ا عظيًما إلى حّد بعيٍد، شيئًا ي عادل شيئً 

                                                                                                                

ـتفّردة جّدا، وهي تختلف  عن كّل الطرق أطريقتنا الفالون دافا لها  يًضا ميزة خ صوصيّة وم 

 انالد تتّخذ طريق تعهّدفي المجتمع منتشرة األخرى ال تشيغونغال ألخرى. حاليّا، كّل طرقا

لة إطالق حا الوصول الىحقّا من الصعب مارس الّدان ت  ي تال تشيغونغالفي طرق  وممارسة الدان.

طريقتنا تتمثل في تعهّد  ،تتعهد الدانتنا الفالون دافا ال . طريقاس العاديّينواليقظة وسط النـّ  الغونغ
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هاالمحاضراتأثناء )فالون( في مستوى أسفل البطن،  فاالعجلة  بنفسي لتالميذنا. عندما  ، أضع 

هم يشعر بوجودها وآخرون  الفاأتحّدث عن فالون دافا، أضع  في نفس الوقت عجلة  لكّل منهم، بعض 

 ، ذلك أّن الحالة البدنيّة للناس تختلف  كثيًرا من شخصام عظم الناس ي حّسون به ا.ال ي حّسون به

زّود بكّل قدرات الفالون وليس الّدان. الفالون هو صورة م صغـّ نتعهد آلخر. نحن   رة للكون، م 

. سيدور  الفالون إلى األبد في آليّ بشكل ويدوَر يعمل ع  أن ـالموجودة في الكون، إنه يستطي الغونغ

األبد. أثناء دورانه في ، سيدور  هكذا إلى عن الدوران ي وَضع  عندكم، لن يتوقّفَ  أسفل بطنكم، عندما

وهو أيًضا ي حّول بنفسه هذه الطاقة ويبّث في كّل . اتلقائيّ  اتجاه عقارب الّساعة، يلتقط   طاقة الكون

جاه الم عاكس، ـّ جزء من جسمكم الطاقة الالّزمة للتحّول. وفي نفس الوقت، أثناء َدورانه في االت

وهذه األخيرة تتبّدد حول  هاغير المرغوب في دّ الموا ويلفظيبعث الطاقة خارج الجسم ع  أن ـيستطي

. الطاقة التي يبعثها لها تأثير ـ ها بعيًدا جّدا ويجلب  طاقة جديدةالجسم. عندما يبعث  الطاقة، ي رسل

طيّب على كّل األشخاص المحيطين بكم. مدرسة بوذا تتحّدث عن خالص الذات وخالص 

 ازيادة على تعهّده لنفسه، أن يسعى أيضً  المرء،اآلخرين، عن خالص كّل الكائنات، يجب  على 

اآلخرون يستفيدون من ذلك في نفس الوقت، تستطيعون، دون أن تشعروا  ؛ لخالص كّل الكائنات

، الطاقة ال تتالشى وال تضيـع ، الفالون ضهم، طبًعابشيء، أن تـ عّدلوا أجسامهم وتخفـّفوا أمرا

                                                                                                                    جاه عقارب الّساعة، ألنه يدور بدون توقف.اتّ يستطيـع  أن يسترجعها أثناء َدورانه في 

                                                                                              

:يتسا قادٌر على ؟" البعض  اآلخر يسألونني:"لماذا هو "لماذا يدور الفالون دون توقفءل  البعض 

ه ،  كبيرة؟ طبقـًا ألّي قانون؟" الطاقة الم جّمعة بكّمية الّدوران ي مكن أن تـ كّوَن الّدان، هذا سهٌل فهم 

ّل األنظمة في حركة، كبينما َدوران الفالون هو حقـّا صعب التصّور. سأذكـ ر لكم مثاالً، الكون 

وكّل المجموعات الّشمسيـّة في الكون هي في َحَركة، الكواكب التسعة  التبانة مسيّة في دربالش

ها تدور  حول الّشمس، األرض  تدور  أيًضا حول ّدها  ؟ من الذينفسها. فّكروا، من الذي يدفع  يم 

إنه ببساطة نظام َدَوران. واألمر  نفسه ؟ ال تحاولوا الفهم حسب مفاهيم النـّاس العاديّين، بالقّوة

ّل م شكلة ممارسة الناس ـإنه يعَمل  حسب نفس هذا النظام. إّن الفالون يح   ،بالنـّسبة لهذا الفالون

ه  العاديّين في الوضعيّة العاديّة للحياة اليوميّة. إنه ي م ه يدور  ؟ بما أنـّ ّدد وقت الممارسة. كيف ي مّدد 

 ه و ي حّولكم ،. أثناء وقت العملباستمرار ي حّولهاوني يمتّص طاقة الكون ، فهو ال يدون توقّفٍ 

عّدات واألنظمة في  َضَع لكم كثيًرا. طبًعا، باإلضافة إلى الفالون، يجب  أن نـَ ويحسنكم من الم 

ـت ريقة تـ حّول . لذلك فإّن هذه الطياتلقائ وتتحّول  وتدور تعمل صلة بالفالون، ـّ جسدكم، وكلـّها م 

 الفا" وأ " ل االنسانيحوّ ر ويطوّ الغونغ " ون  فيهك  ولـّد نظاًما يـ  ، مّما يتلقائيةاإلنسان كلـّيًا بصفة 

، ل اجسادكميحوّ و ركميطوّ  الغونغ . عندما تكونون بصدد الممارسة، فإنّ "اإلنسان لحوّ ر وتطوّ ت

أيًضا. أثناء تناول كم مل اجسايحوّ ركم ويطوّ الغونغ عندما ال تكونون بصدد الممارسة، فإّن 

؟ إّن لماذا إذن تـ مارسون .ل الغونغ اجسادكم بشكل دائميحوّ  أو في العمل الطـّعام، وقت النـّوم،

فيكم. عندما تصلون  هاـ  التشي التي وضعتو الطاقةكّل آليّات  ممارستكم تـ قّوي الفالون، كما تـ قّوي

ن  في الالّ ، كّل شيء تعهدإلى م ستًوى عال في ال واألنظمة، دون  اتليّ اآلفعل، الحركات تتبـع   يكم 

  وما الى ذلك. طرق التـّـنفس فكريّة، كما ال نتحّدث أيًضا عنأّي تسيير من الحركة ال

                                                                 

الممارسة. بعض األشخاص يسألون:"ما هو الممارسة وال عن مكان وقت نحن  ال نتحّدث عن  

 ؛ أو( )الصباح الباكر "شن"فترة ؛ أو )منتصف الليل( "جي"فترة "مارسة؟ الوقت األنسب للم

 ؟ نحن  ال نتحّدث عن التوقيت، عندما ال تـ مارسون أثناء فترة "جي")فترة الظهيرة( "وو"

، فإّن (صباح الباكرال) ن"أثناء فترة "ش ارسونكم ؛ عندما ال تـ ميطّور فإّن الغونغ (منتصف الليل)
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ي طّوركم ؛ عندما تكونون  الغونغي طّوركم ؛ عندما تمشون،  الغونغي طّوركم ؛ عندما تنامون،  الغونغ

 ؟ هناك عدد كبير من النـّاسكمركم. أال يختصر  هذا كثيًرا وقت ممارستيطوّ  الغونغفي العمل، 

و(، وهو هدف الط) رغبتهم هي الوصول حقـّا إلى الطريق الهدف النـّهائّي  ؛ بطبيعة الحال تعهداو 

الطـّريق والكمال. ولكن بالنـّسبة للبعض، عـ مرهم في هذه الحياة قد شاَرَف على  هو نْيل   تعهدلل

اإلنتهاء، ما تبقـّى غير  كاٍف على أرجح تقدير، ي مكن  لطريقتنا الفالون دافا أن تجد حالّ لهؤالء، 

ممارسة. وفي نفس الوقت، هي أيًضا طريقة تعهّد م زدوج للروح والجسد، عندما وتختصَر مسار ال

تـ مارس دون انقطاع، تـ مّدد  حياتَك دون انقطاع، أنت تـ مارس باستمرار، حياتـ َك تمتّد باستمرار، 

سيكون لهم ما يكفي من الوقت  (جيدة جودة فطرية)د جيّ ستعداد وهكذا النـّاس الم سنـّون الذين لهم ا

لو تتجاوزون الع مر الذي قّدرته الّسماء، الفترة الم ضافة يجب  أن  للممارسة. ولكن تـ وجد  قاعدة،

مارسة، أّي انحراف في تفكيركم سيََضع  حياتكم في خطر، ألّن أَجـَل حياتكم قد متـ َخّصَص فقط لل

                                                                      ، حينها ال مجال لوجود هذه القيود، ويتغيّـر الوضع.ويّ العالم العل فاانقضى. إالّ إذا بلغتم م ستوى 

                                                                                                                   

، ألّن الفالون يدور باستمرار، ناتّخاذ اتّجاه معيّن أو إيقاف الممارسة بشكل معيّ طريقتنا ال تتطلّب 

ّدوا دون   نهاءإدون توقّف، ال ي مكن إيقافه . عندما يرّن الهاتف أو جرس المنزل، ي مكنكم أن تر 

رجع  الّساعة، ويستالفالون في الحال في اتـّجاه عقارب  الممارسة. عندما تهتّمون بشيء آخر، يدور  

ـنتشرة حول الجسم. في الحال الطا أخذ التشي في أيديكم وسكبه عبر قّمة  مهما بذلتم جهًدا فيقة الم 

ستـ ضيّعون الطاقة. إّن الفالون، بصفته عاقال وحيـّا، يعرف  كيف يقوم  بكّل هذا. نحن  ال فالّرأس، 

في حركة، الكواكب التسعة  بانةالت نتحّدث كذلك عن االتـّجاه، ألّن كّل الكون في حركة، مجّرة درب

تدور  حول الّشمس، األرض تدور حول نفسها. نحن  نـ مارس وفق قانون الكون، أين هو الّشرق 

؟ إنها ال تـ وجد. الممارسة باتـّجاه أّي ناحية تعني الممارسة باتـّجاه ب، والغرب والّشمالوالجنو

ع  أن تحمي . طريقتنا الفالون دافا تستطيـفي اآلن نفسه الّشرق والجنوب والغرب والّشمال جميًعا

 فا؟ إن ك نَت ممارًسا حقيقيّا، ستحميك عجلتنا للقوم  بالحمايةتـ جنـّبهم االنحراف. كيف تالتالميذ و

تجذر في الكون، ما يمّسكم يمّسـني أيًضا، في الحقيقة هو يمّس هذا الكون. كالمي هذا قد  هذه. أنا م 

ع  أن ـعلويّة جّدا، ال أستطي ،ستفهمونه أثناء دراستكم. هناك أيًضا أشياء أخرى ،يبدو لكم غامًضا

غير  سينسينغمن السطحّي إلى العميق. إن كان ال ،األعلىالمستوى  فاأكشفها لكم. نحن  نعرض  

نتم تـ ضمرون إحدى الغايات، من الم حتمل أن تتعّرضوا  مستقيم، لن تسير األمور كما يجب، إن كــ 

؟ ألنكم لماذا من تالميذنا القدماء قد أصبح معوّج الشكل. المشاكل. الحظت أّن فالون عددٍ  لبعض

كـ   ؟ ما م الفالونمزجتم ممارستكم بأشياء أخرى، وألنكم قبلتم أشياء من آخرين. إذن لماذا لم يْحم 

قانون هذا  ، إنـّهأعطيه لكم هو ملك لكم ويخضع  إلشراف وعيكم. ال أحد يتدّخـل فيما تـ ريدونه

الكون. إن لم تعودوا ترغبون في التعهّد، ال أحد بإمكانه أن ي رغمكم على التعهّد، سيكون هذا بمثابة 

؟ أنتم الذين يجب  عليكم أن بركم على تغيير نفوسكمارتكاب عمل سّيء. من الذي بإمكانه أن ي ج

ء من أّي كاَن، وعندما تقوموا بذلك. عندما تأخذون نقاط القّوة من كّل مدرسة، وتأخذون أشيا

داواة األمراض لتم إلى إزالة هل توّصـ ،تـ مارسون اليوم في مدرسة وغًدا في مدرسة أخرى، بنيّة م 

. في المستوى العالي للاألمراض ، مسألة اتـّباع مدرسة واحدة تعهد؟ كالّ، لقد تّم تأجيلها لكم فحسب 

عهّد، الطريقة التي تتعهّدون وتـ مارسون هي مسألة هاّمة، يجب  االقتصار على طريقة واحدة للت

واليقظة في تلك الطريقة،  ى حّد بلوغ إطالق الغونغفيها، يجب  أن تـَهَبوا أنفسكم لها بإخالص، إل

وسيكون ذلك نظاًما آخر. ذلك ألّن كّل  ،فيها التعهّدو الم رور إلى طريقة أخرى إثر ذلك، ي مكنكم

عقـتّم الحفاظ عليه منذ أزمنة سحيقة، وهو ي مثـّ نظام من أنظمة التبليـغ الحقيقّي  ًدا ـّ ل مسار تحّول م 

؟ إنها ال تـ ساوي شيئًا. مسار أحاسيسه، ولكن ما قيمة أحاسيسكم جّدا. بعضهم ي مارس باالعتماد على
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ة د جّدا وغامض جّدا، وال يتحّمل أّي خطإ. إنه مثل آلـّ ، إنه م عقعوالم اخرىالتحّول الحقيقّي يتّم في 

ّر  دقيقة، لو نـ ضيف  إليها قطعة غيار من نوع آخر، تتعطـّـل في الحال. جسمكم في كّل عالم يم 

د يتوقف بتغيّرات، ذلك األمر دقيق وخفّي جّدا، ال يسمح بأدنى هفوة. كما َسبََق وأن قلت  لكم، التعهّ 

تـ ضيفون و آلخرين،م. لو تأخذون كما تشاؤون أشياء من اـّ يتوقف على المعل على الفرد والغونغ

، تلك المدرسةضطراب على أشياء اال فإّن ذلك سوف ي دخل  ، طريقة تعهدكمبرامج اآلخرين إلى 

ديّين وستحيدون عن الطريق الم ستقيم ؛ وزيادة على ذلك سينعكس  األمر على م جتمع الناس العا

هذه األشياء، فال ي مكن عاديّين، ولكن بما أنكم أنتم أنفسكم تـ ريدون وي سبّب لكم مشاكل ناس 

لآلخرين أن يتدّخـلوا في ذلك، إنها مسألة درجة وعي الممارس. وفي نفس الوقت، األشياء التي 

لديكم في حالة فوضى، وتصيرون غير قادرين على مواصلة التعهّد، هذا  غونغتـ ضيفونها تَضع  ال

كم على تعلـّم  الفالون دافا حتًما. إن لم تتعلـّموا الفالون النـّوع من المشاكل ي مكن أن يطرأ. أنا ال أجبر 

نتم تتلقـّْوَن تبليغـًا حقيقيّا من طرق أخرى، أنا أوافق على ذلك أيًضا. إالّ أنني أقول لكم إّن  دافا، وك 

َس وحده  بصفة كلـّية وم طلقة. أوّد أن أوّضح لكم نقطة ً ، يجب  أن ي مارَ األعلىنحو المستوى  تعهدال

. األعلى مثلي، حقـّا، بتبليـغ الطريقة نحو المستوى ،ال ي وجد هناك شخص آخر يقوم  أخرى: حاليّا، 

ـل  أالّ تكوَن درجة وعيكم ضعيفة جّدا. هناك الكثير ممّ  ن ستفهمون الحقـًا ما فعلتـ ه  من أجلكم، آم 

قّدروننحو المستوى األعلى عهّديريدون الت األمر حّق  ، واليوم عندما ي عَرض  عليكم، ربّما ال تــ 

علـّمين وأنفقتم ماالً كثيًرا، ولكن لم تعثروا على شيء. اليومَ   ،تقديره ؛ لقد بحثتم في كّل مكان عن م 

! هذه هي مسألة اليقظة أو عدمها، بعبارة بعد  أنا أقّدمه لكم عند بابكم، وأنتم ربّما ال تـ دركون ذلك 

 خالص.ال أخرى، إنها مسألة القدرة أو عدم القدرة على تلقيّ 
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 المحاضرة الثانية
 

 

 "تيانمو" (ثالثةال )العين لسماويةموضوع العين ا
 

علـّمي ال "التيانمو"  الذين تحّدثوا أيًضا عن بعض األشياء ضمن موضوع تشيغونغهناك كثير من م 

تجلـّى في أشكال مختلفة. عندما يكون في م ختلف المستويات ت الفا(، ولكن السماوية، ةثالث)العين ال

، فهو ال يستطيـع أن يرى سوى مشاهد تلك لتعهدنة عبر اـعيّ شخص ّما قد وصل إلى درجة م  

الدرجة، ال يستطيـع أن يرى الحقائق التي تتجاوز تلك الدرجة، وتبَعـًا لذلك فهو ال ي صّدقها، لذلك 

ل  إلى درجة أرفع فإنـّه يعتبر أّن ما رآه في م ستوى درجته هو الحقيقّي ال غيره. طالما أنـّه لم يص 

، فهو يظّن أّن تلك األشياء ليس لها وجود، وأنـّها غير معقولة، هذا يتوقّف على تعهدعبر ال

َو. بعبارة أخرى، في موضوع تيانمو اإلنسان، بعضهم  المستوى، تفكيره أيًضا ال ي مكن أن يسم 

ّم أقاويلهم، ال أحد يقول شيئًا واآلخرون يقولون شيئًا آخر، وفي نهاية األمر هناك فوضى كبيرة  تع 

تدّن. في  ي وّضح الموضوع، في الحقيقة، التيانمو هو موضوع ال ي مكن الحديث عنه في م ستًوى م 

الماضي، بما أّن تركيبة التيانمو كانت تنتمي إلى سّر األسرار، كان ال ي سَمح للنـّاس العاديّين 

ناقَش النـّظريّات القديمة، سنستعمل  م، ال أحد يتحّدث عنها. ولكننالقدامعرفتـ ها، لذلك منذ  ه نا لن نــ 

العلم الحديث واللـّغة العصريّة األكثر بساطة ًواألكثر وضوًحا لكي نشرح األمر، ثّم إننا 

 .ةسنستعرض  جوهر المسأل

 

الفوق قليال، م رتبطة بالغّدة  ن، إلى، في الحقيقة، تقع  بين الحاجبيالتيانمو التي نتحّدث عنها

لمدرسة الطاويّة أّن كّل الّصـنوبريّة، تلك هي القـناة الّرئيسيّة. يملك الجسم عيونـًا كثيرة، تقول ا

ياو"، الطّب الّصيني ي سّميها ات الجسم "تش)فتحة( هي عين. تـ سّمي المدرسة الطاويّة قنو ياو"تش

ان هناك أناس كالّ من مساّم الجسم هي عين، لذلك ك "ميريديانات". مدرسة بوذا تقول أنّ 

ؤّخرة الّرأس، وآخرون ايًضا يقرؤون  يستعملون آذانهم للقراءة، وآخرون يستعملون األيدي أو م 

 بواسطة القدمْين أو البطن، كّل هذا ممكن. 

 

في حديثنا عن التيانمو، أّوالً سنقول بعض الكلمات حول هاتين العينين الحّسيتْين لإلنسان. حاليّا، 

ؤية أّي ماّدٍة وأّي شيٍء من أشياء عالمنا مهما يكـ ْن.  يظّن البعض أّن هاتين العينين قادرتان على ر 

 لذلك هناك أناس يتعنـّتون في الموقف التالي: هم يعتقدون أّن ما تراه العينان هو فقط الواقعّي، ما ال

ي جيّدٍة، م، جرى االعتقاد أّن هؤالء النـّاس ليست لديهم درجة وعيَرونه  ال ي صّدقونه. منذ القد

البعض ال يتوّصـل إلى أن ي فّسر بوضوح ل َم درجة وعيهم غير جيّدة. ال ي صّدق المرء إذا لْم يََر، 

–الزمانّي، فإنه يتكّون من ماّدٍة، طبًعا كّل مكان-هذا يبدو معقوالً عند سماعه. مهما يك ن المكان

  كائنات.ال لمختلففة شكال وجود مختلأو زمانّي م ختلف له تركيبة فيزيائيّة م ختلفة،

 

أذكر لكم مثاالً: في البوذيّة ي قال أّن كّل ظواهر الم جتمع البشرّي هي وهم وغير حقيقيّة. كيف ي مكن 

؟ إّن شكل وجود ها م زيّفةع أن يّدعي أنـّ ـ؟ إنـّها أشياء تـ وجد هنا فعالً، من يستطيأن تكوَن وهًما

من شأنه  نغوقدرات الغذلك. ولكّن أعيننا تملك نوًعا من شيٍء ّما ه و ه و، ولكّن شكل تجلـّيه ليس ك

أن ي ثبَّت أشياء عالمنا المادّي على الحالة التي نراها فيها اآلن. في الحقيقة، هي ال تـ وجد على تلك 
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و شكل الكائن الحالة، حتى في العالم الذي نوجد  فيه، هي ال تـ وجد على تلك الحالة. مثالً ماه

فّككة مثل حبّات الّرمل، وجميعها المجهرالبشرّي تحت  زيئاٍت ضئيلة، م  كّون من ج  ؟ كّل الجسم م 

في حركيّة، االلكترونات تتحّرك دائرةً حول النـّوى الذريّة، كّل الجسم ي وجد في حركة تقلـّص 

الفوالذ، الحديد، الحجر،  الكون،دائريّة. سطح الجسم ليس أملًسا وال م ستويًا. كّل شيٍء في 

ـزيئاتها في الّداخل كلـّها في حركٍة. أنتم ال ترْون الّشكل تاّما، في الواقع هذه األشياء وع ناصر ج 

. هذه الطاولة هي أيًضا في حركة دائريّة، ولكّن أعيننا ال ترى صورتها الحقيقيّة، هاتان ست ثابتةً لي

 العينان ي مكن أن تخلقا عند اإلنسان انطباًعا مغلوطـًا. 

 

ؤية أشياء في حالة مجهريّة، وال أّن اإلنسان ال يملك  هذه ليس هذا معن اه أنـنا غير قادرين على ر 

ؤية أشياء مجهريّة إلى حّد ّما. بالنسبة  َق بهذه القدرة، هو قادر على ر  لـ  ـ  القدرة، بل بالعكس، لقد خـ

ا النـّوع من الّصور ي مكن أن يخلق هذ الماّدي لنا، الكائنات البشريّة، امتالك َعْيـنْي هذا العالم

َب اإلنسان عن الّرؤية. كان ي قال في الماضي عن هؤالء النـّاس الذين ال يعترفون  الم زيّفة، ويحج 

جيّدٍة، أنهم م شّوشون  م ال يملكون درجة وعي، أنهتعهدالأوساط بما ال يََرونه، كان ي قال دائًما في 

مذكورة في ون وسط النـّاس العاديّين، إنها جملة بالّصور الم زيّفة للنـّاس العاديّين، أنهم ضالـّ 

 . ها صائبة، في الحقيقة، نحن  أيًضا نجد  القدماألديان منذ 

 

ثبّتا أشياء عالمنا الماّدّي على هذه الحالة، ما عدا ذلك، ليست لديهما  هاتان العينان تستطيعان أن تــ 

باشرةً مقد رة كبيرة. عندما يرى اإلنسان شيئًا، ال تتكّون  في العين، العينان هما مثل  الّصورة م 

عدسة آلة تصوير، ليس لهما سوى دور أداٍة. لكي يرى المرء  بعيًدا، يجب أن تتمّدَد العدسة، عينانا 

لهما أيًضا نفس الوظيفة، عندما نـ شاهد مكانـًا قاتًما، يتـّسع البؤبؤان، لكي نأخذ صورة في مكان 

، وإالّ تعّرض  الّصورة للّضوء لن يكون كافيًا، سيكون بيرةّضوء كشّعة ظلم، يجب  أن يتّم إرسال أم  

كّل شيء أسوًدا ؛ وعندما يذهب  المرء إلى الخارج في مكان م ضيٍء جّدا، يضيق  البؤبؤان، وإالّ 

فسي جهَر  المرء  ولن يرى بوضوح، نظام آلة التصوير هو نفسه، حاجب النـّور في آلة التصوير 

. العينان ال تستطيعان سوى التقاط األشياء، ليسا سوى ضربًا من أداٍة. عندما يجب  أن يضيقَ 

تكّون  الّصورة يتّم في دماغنا. بعبارٍة أخرى،  نـ شاهد حقـّا شيئـًا، شخًصا أو شكل وجود شيٍء ّما،

نقـَل  اإلشارات البصريّة عبر أعصاب بصرية إلى الغّدة  يرى المرء من خالل عينيه، ثّم تــ 

َم في تلك المنطقة. يعني أّن من يقوم حقـّاالدماغالّصـنوبريّة الواقعة في م ؤخـّرة  بوظيفة  ، لكي ترتس 

ـزء من الّدماغ،  ؤية األشياء هيعكس الّصور ور الطّب الحديث ي قّر ة، الغّدة الّصـنوبريّ أي هذا الج 

 أيًضا هذا األمر.

 

فتح التيانمو الذي نتحّدث عنه يتمثل في فتح قناٍة بين الحاجبين، مع تجنـّب األعصاب البصريّة 

ح التيانمو. لإلنسان، حتـّى نجعل الغّدة الّصـنوبريّة ترى مباشرة نحو الخارج. هذا ما نـ سّميه فت

، هما تستطيعان البعض ي فكـّر حينئٍذ أّن ذلك غير واقعّي، هاتان العينان تستطيعان أن تلعبا دور أداةٍ 

أن تـ صّورا األشياء، بدونهما يستحيل األمر. لقد اكتشف الطّب الحديث بواسطة التشريـح أّن الجزء 

زّود بكّل تركيبات األنسج ة الموجودة في العين البشريّة. وبما أنها األمامّي للغّدة الّصـنوبريّة م 

مجمة، فقد قيَل أنـّها عين سَ  ، نحن  تعهدفيّة أم ال، في أوساط الـَ لفيّة. هل هي عين سَ ـَ لتـ وجد داخل الج 

تحفـّـظـًا. ومع ذلك، لقد أقّر الطّب الحديث أنه توجد عينٌ  في ذلك المكان  نتـّخذ إزاء ذلك موقفـًا م 

ها تستهدف  الواقع وسط رأس اإل باشرةً نسان. القناة التي نفتح  فق ـّ ذلك المكان، األمر الذي يت م 

وًرا مغلوطة لدى  بالّضبط مع معارف الطّب الحديث. هذه العين ال تـ حدث، مثل أعيننا الحّسيّة، ص 
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مق األشياء وأن تـ بصَر لـ ّب الماّدة. لذلك فإّن اإلنسان ال ذي تكون اإلنسان، إنـّها تستطيـع أن ترى ع 

زمانيّة أخرى، -عال جّدا يستطيـع أن يرى من خالل عالمنا أمكنة عينه الثالثة مفتوحة على مستوىً 

ستواها غير عال  يستطيـع أن يرى صوًرا غير مرئيّة بالنـّسبة للنـّاس العاديّين ؛ تلك التي يكون م 

ؤية نفـّاذة، ترى األشياء عبر الجدار كم ا ترى داخل الجسم البشرّي، هذه جّدا، ي مكن أن تكوَن لها ر 

 . نغوزّودة بهذا النـّوع من قدرات الغالعين م  

 

، رؤية عين الّسماء ، رؤيةرؤية العين الحّسيّة قدراٍت في الّرؤية: تتحّدث مدرسة بوذا عن خمس

هذه هي المستويات الخمسة الهاّمة للـتيانمو، وكّل ، ورؤية عين بوذا. الفارؤية عين  ،عين الحكمة

تنقسم إلى تسعة  الفامستوًى ينقسم أيًضا إلى أعلى، أوسط وأدنى. تقول المدرسة الطاويّة أّن عين 

 بفتح رب تسعة، إحدى وثمانين مستوًى. نحن هنا نقوم بفتح التيانمو لكم جميًعا، ولكنـنا ال نقومض

بعد   ون وأنتمؤ، في الواقع أنتم تبدتعهدوا الؤ؟ أنتم هنا لكي تبدذاتحت مستوى عين الّسماء. لما

ة مع بقية الناس، لديكم عديد التعلـّقات الخاّصة بالناس العاديّين التي لم ة عاديّ تعيشون حياة اجتماعيّ 

. لو ها بعد   تحصلون على قدرة غونغفي مستوى أدنى من عين الّسماء، فس عينكمأ فتحنا يتّم  نزع 

ة، سترون األشياء عبر الجدار وداخل الجسم البشرّي. لو ، قدرة غيرعاديّ يعتبرها النـّاس خاصة

في ذلك المستوى، عينهم وفتحنا أإلى عدٍد كبير من الناس  ()قدرات الغونغ الغونغننغ امّررنا هذ

 االضطراب بشكل خطير على مجتمع الناس العاديّين، وي شّوش ذلك حالةسي دخل  ذلك  فإنّ 

المجتمع، أسرار الّدولة ستصير  غير محفوظٍة ؛ إْن يك ن الّشخص م رتديًا ثيابه أم ال سيكون سواء ؛ 

شخص في حجرته ي مكن أن تَرْوه من الخارج، ستربحون ربّما الجائزة األولى في اليانصيب ؛ هذا 

عين الّسماء، فهل ع، لو أّن كّل شخص يملك تيانمو مفتوحة على مستوى ـال يـ عقل. فليـ فّكر الجمي

؟ الظواهر التي تـ دخل اضطرابًا خطيًرا على مجتمع الناس العاديّين ال جتمًعا بشريّاسيبقى هذا م  

ي ْسَمح  بوجودها م طلَقـًا. لو منحتكم حقـّا الفتَح على ذلك المستوى، ربّما ستصيرون في الحين 

، وفي الحال، تشيغونغمي حوا معلـّ . البعض كانوا يحلـ مون في الماضي بأن ي صبتشيغونغمي معلـّ 

داواة المرضى. ألن أكون ب هذا قد مع التيانمو المفتوحة منذ البداية، سيكونون قادرين على م 

 ؟ استدرجتكم إلى طريق باطلة

 

باشرة على مستوى عين الحكمة. بالنسبة الثةإذن على أّي مستوًى سأفتح عينكم الث ؟ سأفتحها لكم م 

تدنـّي ي مكن أن  على، طبيعتكم األخالقيّة غير كافية ؛ وفتحٌ على المستوى األ ل فتح على المستوى الم 

َق الّضرر بصفٍة خطيرٍة بمجتمع النـّاس العاديّين. عين عند فتح العين السماوية على مستوى  ي لح 

الحكمة، لن تكونوا قادرين على رؤية أشياء عبر الجدار وال رؤية الجسم البشرّي من الّداخل، 

؟ ذلك ي مكن أن ي عوالم أخرى. ما الفائدة من ذلككم ستستطيعون رؤية المشاهد الموجودة فولكن

تتأكدون من وجود ذلك فعالً. وي رّسخ ثقتكم في الممارسة، سترون جيًّدا ما ال يراه الناس العاديّون، 

بالنـّسبة د جيّ على ذلك المستوى، وهو أمر عينكم أافتح اآلن إن كنتم ترون بوضوح أم ال، أنا 

لزمون أنفسهم بشّدٍة برفع ال ،اـلممارستكم. بالنـّسبة للناس الذين يتعهّدون حقـّا الّداف ، سينسينغالذين يـ 

 قراءة هذا الكتاب ستعطيهم  نفس المفعول.

                               

ن رؤية كّل شيٍء ؟ أنتم لن تتمّكـنوا ممستوى تيانمو اإلنسان دما هي المقّومات المعتمدة لتحدي

قّسمة أيًضا إلى م ستويات. إذن، ما  بم جّرد أن نفتح لكم التيانمو، ليس األمر كذلك، بل إّن التيانمو م 

الذي ي حّدد هذه المستويات؟ هناك ثالثة عوامل: األّول، يجب أن تكون التيانمو م حاطة بحقل من 

؟ مثل شاشة التلفاز، لو لم يك ْن هناك افته. ما هي وظي"خالصة التشيالّداخل إلى الخارج، نـ سّميه "
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هذا األخير أن يكون مصباًحا يبعث  الّضوَء دون إعطاء  ، ال يعدوتشغيله، فبعد ةفسفوريّ  طبقة

ور، بوجود الفوسفور ي مكنه إرسال هذا المثال غير مناسب تماما ؛ ألننا نرى طبًعا . الّصور ص 

ها من خالل شاشة فسفورية، هذا ي وّضح تقريبًا ما أعني. هذا  باشرة، بينما التلفاز يعرض  بطريقة م 

كّون من ماّدة م ستخلصة من الّدو الم صفـّاة. في أغلب خالصة التشي القليل من  ثمين جّدا، إنـّه م 

ل وجود مَ ـَ آلخر، من بين عشرة آالف شخص، ي حت من شخصخالصة التشي ختلف تاألحيان 

 شخصين فقط لهما نفس المستوى. 

 

باشر للـ رتبط ارتباطـًا وثيقـًا  فـامستوى التيانمو هو تجّل م  في كوننا. إنـّه شيء خارق للعادة، م 

تدّن. بما أّن ا سينسينغاإلنسان، إذا كان  سينسينغب تدنـّيًا، فإّن مستواه إذن م  عنده  سينسينغلاإلنسان م 

عنده  سينسينغتبّدد كثيًرا ؛ خالفـًا لذلك، شخص آخر يكون اللديه تخالصة التشي  فإنّ  ،متدنّ 

 أهّمية كبيرةطوال حياته لم ي ول  مرتفًعا، منذ طفولته إلى سّن نـ ضجه في م جتمع النـّاس العاديّين،

، تّ شاعر الّسبعة والّرغبات السللشهرة والكسب، للخالفات بين النـّاس، للمصالح الّشخصيّة، للم

بّما ت سي مكنه أن يرى  جيًّدا، لذلك عندما تـ فتـَح  عينه الثالثة، خالصة التشي لديه محفوظـًةبقى ر 

، والتيانمو عندهم سهلة أعينهم بوضوح. األطفال دون سن الّسادسة ي مكن أن يََرْوا بوضوح بعد فتح

ملة واحدة تكفي لفتحها.  الفتح، ج 

 

ه إذا  ذ المرء في التيار الجارف ووعاء األصباغ هذا الذي هو م جتمع النـّاس العاديّين، فما يعتبر  أخ 

ما للعيش بطريقة أفضل، م عظمه. يطمح اإلنسان دائ الناس العاديّون صوابًا هو في الحقيقة باطل في

ي نّمي روح  أنويمكن ؟ الّسعي وراء حياة أفضل قد يمّس بمصالح اآلخرين دون ريب، أليس كذلك

لحق  بهم  ، أن يجعلنا نـ سيءنستفيد على حساب اآلخريناألنانيّة، أن يجعلنا  معاملة اآلخرين ونــ 

النـّاس العاديّين، أليس هذا  مع وصراعاتٍ  خالفاتٍ  أجل المصلحة الّشخصيّة، نخوض   األذى. من

صوابًا هو ليس   ؟ إذن ما يعتقده اإلنسانلخاّصة بالكونعلى طرف النـّقيض من الطبيعة ا

ألبنائهم مركز  لبًا ما يتمنـّى األبوان أن يكونبالّضرورة صوابًا. بالنـّسبة لتربية األطفال، غا

أسماعهم بالنصائح التالية:"يجب  يمألونمرموق في مجتمع الناس العاديّين، منذ نعومة أظفارهم 

خطأ من منظور كوننا، ألننا  افي حّد ذاته شطارة" هي"، ولكّن "ال!شاطًرا"أن تتعلـّم كيف تكون 

 نوصي باتباع النـّسق الطبيعي لألشياء وعدم إعارة أهّمية كبيرة للمصالح الّشخصيّة. إن كان

إلى  تك ه  أهانك أحدهم، اش إنفما من غاية وراء ذلك سوى تدبّر مصالحه الّشخصيّة، " شاطًرا

لقاة على األ"مدّرسه أو أبويه."،  ي ربّونه بهذه الطريقة. عندما  التقطها."رض، عندما ترى نقوًدا م 

يتشبّـع الطفل بمثل هذه األشياء منذ طفولته إلى سّن نـ ضجه، شيئًا فشيئًا، ي صبح أنانيّا أكثر فأكثر 

 كيف يستغّل اآلخرين، وبالتالي يخسر  الّدو التي بحوزته. يعرف   في مجتمع الناس العاديّين، ويصير  

 

ي مكن أن خالصة التشي فيها ال تضمحّل، إنها تتحّول لآلخرين، بينما  وقع التفريط هذه الّدو التي

ضمحّل ؛ إن كان هذ الّشخص م حتاالً جّدا منذ طفولته إلى كهولته، وكانت مصالحه الّشخصيّة ت

ال و  التيانمو بعد فتحها، تعمل تستأثر بكّل اهتمامه، جشًعا للكسب، بالنـّسبة لهذا النوع من الناس، ال

، نـ ريد أن نعود ؟ ألنه في مسار التعهدني أنهم لن يََرْوا أبًدا. لماذابوضوح، ولكّن هذا ال يعيَرْون 

إلى األصل ونسترجع الحقيقة األولى، عبر الممارسة باستمرار، عبر استرداد األشياء الّضائعة 

، ينغسينسباستمرار، وعبر البناء من جديد. لذلك يجب  على المرء أن يكوَن صارًما بخصوص ال

سينغ، يرتفع معه كّل شيٍء ؛ إذا لم  نحن نتحّدث عن سمّو كامل وعلّو شامل. عندما يرتفع السين 
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، ذاك هو ىاآلخر ا هيال ي مكن استرجاعه حول التيانموخالصة التشي ، القليل من سينسينغيرتفع ال

 القانون. 

 

إن كان االستعداد جيًّدا، تستطيعون فتح  التيانمو  العامل الثـاني هو أنه عندما تـ مارسون بأنفسكم،

بواسطة الممارسة. في كثير من األحيان، بعض األشخاص يقفزون مذعورين عندما تنفتح  التيانمو 

نتصف الليل والواحدة صباًحا الذعرعندهم. لماذا  ؟ ألنه عادة ما يختار المرء الّساعة بين م 

خيًّما تماًما: مع مواصلة الممارسة بصفة دائمة، بغتة للممارسة، حين يكون الليل عميقـًا وال ّسكون م 

. انتفاضة الفزع هذه ليست باألمر الهيـّن، إذ ال رة أمام عينْيه، فيفَزع  في الحاليرى المرء عينـًا كبي

ؤ المرء على الممارسة بعدها. كم هو  موشها، م رعب ذلكيجر  ! عين بذلك الحجم، وتنظر م حّركة ر 

ة. لذلك ي سّميها البعض عين الّشيطان، وي سّميها البعض اآلخر عين بوذا، في وجليّ  إنها واضحة

م. بالنسبة ـّ يتوقّف على المعل ف على المرء والغونغالتعهّد يتوق الحقيقة هي عينكم أنتم. طبًعا

عقـّد غاية التعقيد في عوالم أخرى، ال فقط ف ، كّل مسار تطّور الغونغللممارس ي عنده هو مسار م 

قادرون  يكون الجسم في طور التحّول. هل أنتم في كّل العوالم، في كّل عالم عالم آخر، ولكن أيًضا

نظـّمة من طرف المعلـّم، المعلـّم هو الذي ؟ أبدً على القيام بذلك بأنفسكم ا. كّل هذه األعمال  م 

ليس بوسعكم سوى ف على المعلـّم. يتوق د يتوقّف على المرء والغونغيتصّرف، لذلك ي قال أّن التعهّ 

 أّما الفعل الحقيقّي، المعلـّم هو الذي ي حقـّقه لكم.  أن تكون لديكم هذه الرغبة، هذه الفكرة،

 

البعض يتوّصـل إلى فتح التيانمو بواسطة الممارسة، نحن نقول أنـّها عينكم، ولكنكم ال تستطيعون 

علـّم أّن التيانمو عندكم مفتوحة،بأنفسكم. البعض لديهم معلـّم، عندما  تنميتها  لكم عينـًا ي نّمي يرى الم 

طبًعا بعض األشخاص ليس لديهم معلـّم، ولكن قد يكون هناك معلـّم عابر.  .تسّمى "العين الحقيقيّة"

في مدرسة بوذا، ي قال:"البوذا موجودون في كّل مكان."، إنهم في كّل مكان، نعم إّن أعدادهم كثيرة 

." وهذا يعني كائنات روحيةجة. البعض اآلخر يقولون:"ثالثة اقدام فوق الّرأس، توجد إلى تلك الّدر

. المعلـّم العابر يرى أّن ممارستكم ليست سيّئة، وأّن التيانمو لديكم مفتوحة، ال ي حصىأّن عددها 

كم عين،  تكم. ألنه لكم عينـًا، ي مكن القول أيًضا أنكم تحّصـلتم عليها بفضل ممارس يفينمّ ولكن تنقص 

كافأٍة أو مجٍد، هذه  قابل، أو م  عندما يتعلـّق األمر بخالص اإلنسان، ال يتحّدثون عن شروط أو م 

من النـّماذج والشخصيّات المثاليّة عند الناس العاديّين، إّن ما  بكثير األرواح العلوية أسمى وأنبل

باشرة من الّرحمة.  تفعله ينبـع  م 

  

م ـكـيـنـك م بقّوة ولديكم إحساس أّن عيـطعـالحالة التالية، وهو أن النـّور يسبعد فتح التيانمو تظهر 

بهرها النـّور. في الحقيقة، النـّور ال يسطع  عينيكم بل غـ ّدتكم الّصـنوبريّة، فتـ حّسون إذن إحساًسا 

اؤكم هذه العين، شبيهًا باالنبهار. ذلك ألنكم لم تحصلوا بعد  على هذه العين الحقيقيّة، عندما يتّم إعط

جّدًدا باالنبهار. قسٌم من بيننا سيتسنـّى لهم أن يََرْوا وي حّسوا بهذه العين الحقيقيّة. بما  لن تـ حّسوا م 

ماثلة لطبع الكون، فإنـّها بريئة وفضوليّة، إنـّها تنظر  إلى الّداخل لترى ما إذا كانت التيانمو  أنـّها م 

خيرة قادرة على الّرؤية، إنـّها تنظر إليكم من الّداخل. في تلك عندكم مفتوحة وما إذا كانت هذه األ

اللحظة، بما أّن عينكم الثالثة تكون قد فـ ت حْت، وبما أّن األخرى بصدد النـّظر إليكم، فأنتم ترونها 

ستكون وهي تنظر، مّما يجعلكم تنتفضون فَزًعا. في الحقيقة، هي عينكم الخاّصة، ومنذ ذلك الحين 

، حتى وإن كانت عينكم تاتاً ب بدون تلك العين، لن تَرْوا شيئًا َرْون بها األشياء ؛تالتي هي العين 

 الثالثة مفتوحة. 
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إّن هذاالعامل هو أّن تجاوز المستويات ي مّكن من إبراز الفرق بين مختلف العوالم، العامل الثالث 

ؤية ا ئيسيّة، يملك  اإلنسان أيًضا كثيًرا من ألشياء، باإلضافة إلى القناة الري حّدد فعالً المستوى. لر 

ويّة تقول ؛ المدرسة الطاالقنوات الثانويّة. مدرسة بوذا تقول أّن كّل واحدة من مساّم الجسم هي عين 

الجسم هي أعي ن، يعني أّن كّل النقاط الميريديانيّة )القنوات( هي أعي ن. طبًعا ما  أّن كّل فـَـتـَحات

على الّرؤية من كّل  وهو القدرة، الفاشكل من أشكال التحّول في الجسم حاصل عن هو نتحّدث عنه 

 مكان. 

 

ئيسيّة، هناك أيًضا قنوات ثانويّة ف القناة الرالمستوى الذي نتحّدث عنه هو أيًضا م ختلف. بخال

 أصل األنف. وهيالنقطة المريديانية "شنغن" في هاّمة بين الحاجبين، فوق وتحت الجفون، وفي 

موًما بالنـّسبة  إن كان قادًرا على الّرؤية من كّل  ممارس،للتـ حّدد مسألة تجاوز المستوى. طبًعا، ع 

هذه األمكنة، فإّن هذا الّشخص قد تجاوز مستويات عالية جّدا. البعض يستطيعون أيًضا ان يََرْوا 

، هاتان تعهدينين بواسطة اللوا إلى تنمية رؤية هاتين العـبواسطة العينْين الفيزيائيّتْين، لقد توصّ 

ختلف أشكال قدرات الغم زوّ  أيًضا االعينان هم . ولكن إن لم يتوّصـل المرء  إلى استعمال غوندتان بم 

إذن فال  هذه العين جيًّدا، فسيرى األشياء في هذه النـّاحية ولن يرى األشياء في النـّاحية األخرى،

احية بعين والنـّاحية األخرى بالعين ـّ إلى هذه الن ينظر بعضهم ّمايستقيم  األمر، لذلك، غالبًا 

باشر  األخرى. ولكن تحت هذه العين )العين الي منى( ال تـ وجد قنوات ثانويّة، ألّن األمر له اتـّصال م 

، النـّاس لديهم نزعة إلى استعمال العين الي منى عندما يرتكبون أعماالً سيّئة، لذلك ليس هناك الفاب

شي  تعهدتحت العين الي منى. هذه إذن بعض القنوات الثانويّة الهاّمة التي تظهر  أثناء ممّرات ثانويّة 

 العالم الدنيوّي(.   فاجيان فا )

 

، يتحّصـل المرء  أيًضا جيان فاي ش تعهدللغاية، وبعد الخروج من  عند الوصول إلى مستوى م رتفع

ـتعّددة األوجه، تحديًدا  تتكّون على النصف األعلى من الوجه عين على عين أخرى مثل العيون الم 

ـتيقظين الك بار، الذين حققوا ذلك  كبيرة يتجّمع فيها عدد ال ي حصى من العيون الّصغيرة. بعض الم 

، لديهم كّمية هاّمة من العيون على كامل الوجه. كّل العيون تنظر من خالل هذه العين تعهدعبر ال

ـلماء الكبيرة، ي مكن للمرء أن يرى كّل ما ي   ؤيته، وبنظرة واحدٍة يرى كّل العوالم. حاليّا، ع  ريد ر 

ـلماء الحشرات يقومون بأبحاث على الذبابة. عينا الذبابة كبيرتان جّدا، عندما نفحصهما  الحيوان وع 

"العيون ذات  نـّهما تـ سّميَان بـإ بالمجهر، نرى أنـّهما تحتويان على عيون صغيرة ال تـ حصى،

رتفع للغاية، ي مكن للمرء أن يشهََد هذه بةالمركّ العيون  -األوجه ". عند الوصول إلى م ستوى م 

اتا، ولكّن الناس العاديّين تاتهاغمن مستوى  ، بكثيرالحالة، إنها تظهر  فقط في مستوى أعلى بكثير

ال يَرونها، في المستوى العادّي يكون المرء غير قادر على إدراك وجودها، ويراها فقط كعين 

بلوغ ألنها تـ وجد في ب عٍد آخر. لقد شرحت  هنا تجاوز المستويات، أي مسألة إمكانيّة  عادي، إنسان

  م ختلف العوالم.

                                                                                                                         

ـنية  باستعمال القّوة  (التيانمو) العين السماوية التيانمو. نحن  نفتح  لكملقد وصفت  لكم باألساس بـ 

بأكثر سرعة وأكثر سهولة نسبيّا. في الوقت الذي أتحّدث فيه عن  ذلك ـقـّ الخارجيّة، لذلك يتحق

. هل األمر  العضالت تتقلص وتنكمش للداخلالتيانمو، كّل واحٍد فيكم ي حّس بأّن جبينه مشدود، وأّن 

فارقة كّل روح تعلـّق لتعلـّم الفالون دافا، ؟ إنكذلك ـّه كذلك. أّي شخص حاضر هنا باستطاعته حقـّا م 

الم خّصص لفتح التيانمو،  رسل الغونغلديه هذا اإلحساس، قّوة كبيرة جّدا تضغط إلى الّداخل. نحن  نـ  

 بينما نحن ة جيّدٍة.لكي نفتحها لكم، وفي نفس الوقت، نـ رسل لكم أيًضا الفالون لكي يجعلها في حال
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نتحّدث عن التيانمو، نحن نفتحها لكّل أولئك الذين يتعهّدون وي مارسون الفالون دافا، ولكننا ال 

الّرؤية، ألن هذا يرتبط  نون من الّرؤية بوضوح أو حتـّى سيتمّكـنون منـنضمن أن الجميـع سيتمكّ 

باشرةً  بالحالة الخصوصيّة لكّل واحد منكم. ال يهّم إن لم تتمكـّـنوا من الّرؤية. إن كنتم ال  م 

تستطيعون الّرؤية، تعهّدوا أنفسكم ومارسوا شيئًا فشيئًا. كلـّما زاد تقّدمكم في المستوى كلـّما 

ؤية جليّة. يكفي أن تتعهّدوا ؤية ضبابيّة إلى ر  وتـ مارسوا،  اتـّضحت الرؤية لديكم تدريجيّا، من ر 

ـ                                                                                                 على ما فقدتموه .                                             لون م جّدًداوأن يكوَن لديكم عزم راسخ للتعهّد، ستحص 

 

صعب نسبيّا. سأشرح بعض أشكال فتح المرء للـتيانمو بنفسه.  المرء  للتيانمو بنفسه هو أمرفتح  

موضع التيانمو أثناء التـّأّمـل في وضعيّة على  ويركزون مثالً البعض منـّا مّمن يتأّمـلون جبينهم

في  جبينهم آخذا ة، يروناللـّوتس، ال ي حّسون سوى بالظالم، ليس هناك شيء. مع طول المدّ 

عيّـنة، يََرْون لتعهّدتدريجيّا. بعد ا االنبالج جبينهم أصبح م ضيئًا شيئًا فشيئًا، ثّم هناك  أنّ  لفترة م 

. في ذلك الحين، ي مكن أن يحد ث مثل تفت مرة تنتشر  أو على  فيلم ح زهرة، مثلما نرى فيـّ ح 

تي كانت هذا المشهد، المساحة الحمراء ال التلفزيون، تنفتح الّزهرة د فعة واحدة، ي مكن أن يظهَرَ 

نتم تـ ريدون التوّصـل بأنفسكم  . إن ك  م سطـّحة تنتفخ منذ البداية في الوسط، وهي ال تفتأ تنفتح  وتنفتح 

                                                                                  إلى فتح كامل، ثمانية سنين، بل عشرة سنين غير كافية، ألّن التيانمو بأكملها في حالة انسداد.                

 

زّودة بقناة، ولكّن نظًرا ألّن هؤالء لدى  بعض األشخاص تكون التيانمو غير مسدودة، بل هي م 

يظهر   قرًصا أسوداألشخاص ال ي مارسون، فليست لديهم طاقة، لذلك عندما ي مارسون، يََرون فجأة 

أمام أعينهم. مع الممارسة لفترة طويلة، هذا القرص األسود ينبلج  تدريجيّا، فيبدأ  باللـّون األبيض 

ثم يـ صبح م ضيئًا، وفي األخير يزداد نوره شيئًا فشيئًا وي صبح مبهًرا نوًعا ّما. فيقول البعض 

؟ ا الّشمس وال القمَر. ماذا رأيتمتـَرو"لقد رأيت  الّشمس، لقد رأيت  القمَر." في الحقيقة أنتم لم :حينئذ

بعدما يتّم تزويدهم ، يتوّصـلون لتجاوز المستويات بس رعة لم تكـ ن تلك سوى قناتكم. هناك أناس

باشرة. بعض األشخاص لديهم صعوبات كثيرة، هم يتبعون هذه القناة  بالعين، يستطيعون الّرؤية م 

ضون نحو الخارج، حتى أثناء النـّوم، ي حّسون وكأنـّهم الّشبيهة بنفق أو ببئر، عندما ي مارسون، يرك

يركضون نحو الخارج. البعض لديهم إحساس بأنهم يمتطون حصانـًا، آخرون يطيرون، البعض 

داخل سيّارة وه م ينطلقون بس رعة فائقة نحو الخارج، ولكن وكأنهم يجرون، البعض اآلخر اآلخر 

ى النـّهاية، ألّن فتح المرء للـتيانمو بنفسه هو حقـّا صعب لديهم اإلحساس دائًما بأنهم ال يصلون إل

، كونـًا م صغـًّرا، إن كان يكروكوزم(ا)م كونـًا م صغـًّراتعتبر الجسم البشرّي  جّدا. المدرسة الطاويّة

ذلك ي حّس ، ل"لي"فّكروا، المسافة من الجبين إلى الغـ ّدة الّصـنوبريّة تفوق مائة وثمانية آالف إذن 

 ًدا. ــى األمام دون بلوغ النـّهاية أبـء  نفسه يعدو إلالمر

                                                                                                                                  

ا. هذا ال يعني أّن  تركيبة ، وهي م حقـّة تمامً كونـًا م صغـًّراالمدرسة الطاويّة الجسم البشرّي تعتبر 

أنسجته تـ شبه تلك التي يقوم عليها الكون، نحن ال نتحّدث هنا عن شكل وجود الجسم في عالمنا 

زيئيّة  كّونات ج  المادّي. ل نـََر، ما هي حالة الجسم المادّي ما تحت الخليّة حسب العلم الحديث؟ إنـّها م 

زيء هناك ذّرات، بروتو نات، نوى، الكترونات، كواركز، واألبحاث من كّل نوع، تحت الج 

زيئات موجودة. إذن، ما هو أصغر   النيوترينوالحديثة اكتشفت  زيءٍ  كأصغر ج  ا من ـّ ؟ إنـّه حقج 

هذه الجملة، باكياموني في أعوامه األخيرة ش. لقد نطق ألةالّصعب جّدا إجراء أبحاث على هذه المس

؟ في ا يعني هذاصغير إلى حّد أنه ليس هناك باطن." ماذقال:"كبير إلى حّد أنه ليس هناك ظاهر، 

اتا، يرى المتحقـّق الكون عظيًما إلى درجة أنه ال حدود له ؛ ويراه غذلك المستوى، مستوى تاتها
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زيء األكثَر ضآلة صغيًرا إلى درجة أنه ال يستطيـع رؤية من الماّدة، لذلك قال  الج 

                                                           اهر، صغير إلى حّد أنه ليس هناك باطن."                                             اكياموني:"كبير إلى حّد أنه ليس هناك ظش

 

داخل مجّرة درب ة. لقد قال أنه القمالع ظريّة الثالثة آالف عالماكياموني كذلك عن نشلقد تحّدث 

. وقال نساناإل، هناك ثالثة آالف كوكب تعيش فيها كائنات تملك جسًما ماديّا مثل بانة في كونناتلا

ة من هذا النـّوع في حبّة رمل. حبّة رمل هي مثل كون، القأيًضا أّن هناك ثالثة آالف عالم عم

قول عند داخلها، هناك أيًضا كائنات بشريّة ذكيّة مثلنا، كواكب، وأيًضا جبال ووديان. هذا غير مع

؟ في حبّات الّرمل لك! إن كان كذلك، فّكروا، هناك أيضاً حبّات رمل تـ وجد فيها، أليس كذاعهسم

ة، أال تـ وجد أيًضا مالق؟ وفي هذه الثالثة آالف عالم العةالقهذه، أال تـ وجد أيًضا ثالثة آالف عالم عم

؟ لذلك من يكون في ةقال؟ وفي حبّات الّرمل هذه، أال تـ وجد أيًضا ثالثة آالف عالم عمحبّات رمل

                                                                    .رؤية النهاية هال يمكن ،غاتاتاتهادرجة 

 

زيئيّة، نفس الّشيء. يتساءل النـّاس ما هو حجم الكون، أنا أقول لكم أّن  بالنـّسبة لخاليا اإلنسان الج 

دوده ، ولكن في هذا الكون  ـتناهي الكبَر. ولكن، داخل  ،اتا تلكدرجة تاتهاغله  ح  ي َرى ال محدوًدا وم 

غًرا زيئات األكثر ص  زيئات إلى الج  المجهرّي، هي تـ ضاهي  المستوى في الجسم البشرّي، من الج 

ـًزا وال ي َصّدق  عند سماعه. لكي يتّم خلـق  إنسان أو أّي حياة،  هذا الكون في الكبَر، هذا يبدو ـلغ  م 

كو  تكو رّكبات الخصوصيّة لحياته وطبيعته م  في مستوى مجهرّي للغاية. لذلك، فإّن  نةن كّل الم 

ـلومنا الحديثة في هذا المجال ال تزال  بعيدة جّدا عن الحقيقة، والمستوى العلمّي  أبحاث ع 

األخرى  ف بالنسبة للمستوى الذي بلغته الكائنات الحيّةـّ تخلوالتكنولوجي الذي بلغته اإلنسانية م  

بور عوالم أخرى  األكثر ذكاًءا في الكواكب الموجودة في كامل الكون. نحن ال نتوّصل حتى إلى ع 

تـ وجد في نفس الّزمان والمكان معنا، بينما األطباق الطائرة اآلتية من أبعاد أخرى تستطيـع أن تش ّق 

باشرة إلى عوالم أخرى، مفهوم المكان ، لذ-طريقها م   تأتيلك هي تستطيـع  أن تذهَب والزمانّي يتغيّر 

                                                    بس رعة هائلة ال يتصّورها الكائن البشرّي.                                     

                                                             

ثير ال  نمسألة التالية: عندما تركضون إلى الخارج في القناة، ي مكن أعندما نتحّدث عن التيانمو، نــ 

ا ظاهرة أخرى، ال ي حّسون أنـّهم يركضون على امتداد يََروْ  تجدوا أنـّها دون نهاية. البعض ي مكن أن

 بالجبال والمياه والم دن، هم يركضون ةق، ولكنـّهم يتبعون طريقـًا واسعة على مّد البصر، محفوفنف

قال هذه  تشيغونغأتذّكر أّن أحد م علمي ال أكثر من األّول. فيها دون توقّف، هذا يبدو غريبًا

الجملة:"واحدة من مساّم اإلنسان تحتوي على مدينة تمّر فيها القطارات والّسيّارات"، عندما سمعه 

زيئات، هناك  الناس، وجدوا أّن ذلك غريب جّدا وغامض. الكّل يعلم  أنه في الماّدة التي في شكل ج 

زيئات، ذّرات، بروتونات، ولو تـ واصلون التأّمـل، في كّل مستوى، سترون سطًحا وليس نـ قطة،  ج 

زيء، سطح طبقة الذّرات، سطح طبقة البروتونات وسطح طبقة  يرى المرء  سطح طبقة الج 

ختلف العوالم. كّل شيء، بما في ذلك الجسم  البشرّي، ي وجد النـّوى، فهو حينئٍذ يرى شكل وجود م 

في نفس الّزمن الذي تـ وجد فيه م ستويات فضاء الكون، وهو يتواصل  معها. علم الفيزياء الحديث  

ه ، عندما تنشطر   زيٍء فقط، ي حلـّـله ويـشطر  زيئات الماّدة، إنـّه ال يبحث سوى عن ج  يبحث  عن ج 

أن  ـع  شطار. لو كان ي وجد جهاز يستطيذي يأتي إثر هذا االنيد عن الم كّون الالنـّواة، يبحث  من جد

زيئيّة في  ي كبّر وي مّكَن من النـّظر داخل تلك الطبقة، التجلـّي الكامل لجميـع العناصر الذّريّة أو الج 

نتم قد اخترقتم هذا العالم، وسوف ترون  ؤية هذا المشهد، لكــ  تلك الطبقة، لو كان باستطاعتكم ر 
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العوالم الخارجيّة، ي وجد في كّل من  ي ناظر األخرى. الجسم البشريّ  لمصورة الوجود الحقيقيّة للعوا

                                                                      هذه العوالم مثل أشكال الوجود تلك.                                

 

قد تحّدثنا باألساس عن ظواهر عاّمة نسبيّا. فتح المرء للـتيانمو بنفسه ي مثـل أيًضا حاالت م ختلفة، ل

، غالبًا، أولئك الذين ي مارسون طريقة المدرسة الطاويّة  هناك أيًضا أناس يرون عينهم الثالثة تدور 

، ثّم تنشّق  يشي ال ي وجد المشهَد. ولكّن التاثّم يرْون  يشي"وانة "التااسطيرون داخل التيانمو يدور 

ملة من األفي دماغكم، إّن المعلـّم  يشي، لقد خـتَم شياء منذ البداية، من بينها التاهو الذي أعطاكـ م ج 

 يشي. لقد برمجه المعلـّم خّصيًصا من أجلكم، ال أّن دماغكم، ينشّق التاهاعينكم الثالثة، ولحظة فتح

                                      يحتوي عليه في األصل.                      

 

يسعون إلى فتح التيانمو، ولكن كلـّما مارسوا التمارين، كلـّما تقلـّصت إمكانيّة ناس أيًضا أهناك 

ون. الّسبب الّرئيسّي هو أّن التيانمو ال يجب  أن ي سعى في طلبها،  الفتح، لماذا؟ هم أنفسهم ال يدر 

يطلبها المرء  برغبة كلـّما أمعن المرء  في طلبها، كلـّما بعـ دت إمكانيـّة الحصول عليها. عندما 

عيّـنة، ال بيضاء وال سوداء،  ، وإنما، من داخل التيانمو يسيل  نوع من ماّدة م  مـ لّحة، ال فقط ال تنفتح 

طول المّدة، تـ كّون هذه الماّدة حقالً كبيًرا جّدا يفيض  أكثر وأكثر. كلـّما  تـ غطـّي عينكم الثالثة. مع

لمرء  وراءها بلهفة، كلـّما فاضت هذه الماّدة أكثر، مّما يجعلها أبطأ انفتاح التيانمو، كلـّما سعى ا

العين ن حقالً شاسًعا. حتـّى وإن كانت إلى درجة أنها تكوّ  كبيرة تـ غطي كامل الجسم، وتبدو كثافتها

لن يرى أيًضا، ألنه مسجون بالذات داخل تعلـّقه. هذه الماّدة الثالثة لهذا الّشخص مفتوحة حقـّا، فإنه 

ستقبالً وأن ينَزَع كلـّيا هذا ي م كن أن تتبّدَد شيئًا فشيئًا، ولكن شريطة أالّ ي فّكَر الشخص في ذلك م 

لكي يتخلـّص من ذلك، ال داعي لهذا  تعهدالتعلـّق، ولكن عليه المرور بفترة صعبة وطويلة من ال

تطلبوا هذه األشياء،  حقـّا. البعض ال يعلمون ذلك، المعلـّم يقول لهم ال تطلبوا هذه األشياء، ال

 ولكنهم ال ي صّدقونه وي معنون في سعيهم، والنـّتيجة  أنهم يحصلون على العكس. 

 

 

 

  درة على الرؤية عن بعدالق

                                    
باشرة مع التيانمو تـ سّمى الّرؤية عن ب عد. البعض يقولون:"أنا    هناك قدرة غونغ   على صلة م 

تحدة أو أرى الطرف اآلخر من الكـ رة  أجلس  هنا، وأستطيـع  أن أرى صورة بيكين، أو الواليات الم 

؟ هذا األرضيّة." آخرون ال يفهمون ذلك، ومن الزاوية العلميّة ال نفهم  ذلك أيًضا، كيف ي مكن  

اس كيف ي مكن أن يمتلَك ل إليضاحه، يتساءل  النـصّ بعض  ي فّسره  بهذه الطريقة، أو بتلك، دون التوال

جيان لكم، ألّن م مارًسا في مستوى شي اإلنسان قد رات كبيرة إلى ذلك الحّد. إّن األمر غير ما يبدو 

القدرات وعدد كبير من الّرؤية عن ب عد،  نغنه القدرة. ما يراه ، بما في ذلك غونغفا ال يملك هذ

دوده ال ي ، ال يلعب  دوره  سوى في عالمالخاصة تجاوز العالم الحّسي الذي تعيش م حّدد، وأقصى ح 

موًما، هو ال يتجاوز  حقل عالمه الخاّص.                                                                             فيه اإلنسانيّة. ع 

 

، هذا الحقل هو ليس نفس حقل الّدو، الحقالن ال ي وجدان في نفس ن يمتلك جسمنا حقالعيّ م   ب عدٍ في 

صل بالكون، كّل ما ي وجد في الكون ينعكس  ويجد ـّ تـ  العالم ولكن لهما نفس الحجم. هذا الحقـل  م

الك رة  نظيره في هذا الحقل. إنـّها نوع من الّصور اإلفتراضية وليست حقيقيّة. مثالً، تـ وجد على
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األرضيّة الواليات الم تحدة وواشنطن، في هذا الحقل تنعكس  أيًضا الواليات الم تحدة وواشنطن، 

ل مع الجهة األخرى، ويتبع  تغيّر  ولكنـّها ظالل، الظّل هو نوع من المواّد الموجودة له عالقة تواص 

هنا  أّن الّشخص يرى الجهة األخرى. لذلك يتحّدث البعض عن قدرة الّرؤية عن ب عد، المقصود 

ج الممارس من  دود ذلك الحقل. عندما يخر  جيان فا، فإنه ال شي  تعهدأشياء في عالمه الذاتّي، في ح 

ب جّدًدا بهذه الطـّريقة، إنه يرى م  بوذا،  فالقدرة اإللهيّة لا ،""فوفا شانتونغ، وي دعى هذا اشرةً يرى م 

 إنه شيء ذو قّوة ليس لها نظير.                                          

                                          

هذا الحقل، أمام جبهة اإلنسان،  ب عد: في لها لكمسأحلـّ  ؟جيان فان ب عد في شي ماهي قدرة الّرؤية ع 

تـّجهة نحو ال غلقة )صفحتها م  ، ومفتوحة سبة لإلنسان الشخص( بالنـّ هناك مرآة م  ذي ال ي مارس 

تـّجهة نحو الخارج( بالنـّسبة لم مارس. عندما تكون قدرة الّرؤية عن ب عد على وشك  )صفحتها م 

 24لم يعرض  يالف الظـّهور عند اإلنسان، هذه المرآة ي مكن أن تدور في حركة متعاقبة. الكّل يعلم  أنّ 

ـتـّصلة، عندما تكون أقّل من صورة في الثانية، مّما ي   صورة، تبدو  24عطي االنطباع أّن الحركة م 

ـتقطعة. هذه المرآة تدور  بنسق يفوق  صورة في الثانية، إنـّها تعكس  األشياء  24الحركات م 

تلقـّاة، وتدور  إلى الواجهة لكي تـ ريَك إيّاها، ثّم تدور  إلى الخلف لتمحوها. ثّم تتلقّى الّصوَر من  الم 

تحّركـًا ؛ بعبارٍة أخرى  جديد، تدور وتمحو من جديد، إنـّها تدور  باستمرار. لذلك ماتَرونه  يكون م 

وازية لماهو موجود هي تلتقط األشياء ال م إيّاها، وهذه األخيرة م  موجودة داخل حقل عالمكم وتـ ريك 

              في الكون.                                                                                                                    

 

؟ ير أن تعكَس كّل ما ي حيط بالجسمك الحجم الّصغ؟ كيف لمرآة بذلوراءهإذن كيف يرى المرء  ما 

الجميع  يعلم  أن التيانمو عندما تكون مفتوحة  في مستوى يفوق م ستوى عين الّسماء، وتكاد  تدخل  

يكون  عند هذه الحدود، وعندماعالمنا.  تخترق  في مستوى عين الحكمة، فإّن الّرؤية سوف 

جّدًدا األشياء وال ، تشهد  التياناالختراق على وشك الحدوث عيّـنـًا: ال يرى المرء  م  مو تغيًّرا م 

جود. هذا يعني، أنـّه في هذا العالم  د لها و  األشخاص، وال الجدار، ال يعود  يرى شيئًا، الماّدة لم يع 

د له وجود، هناك فقط مرآة عندما ينظر المرء بعمق أكثر بالتحديد، ، يجد أّن اإلنسان لم يع 

دو عندما تدور  لذلك كمله لها نفس حجم حقل عالمكم بأد حقل عالمكم. وهذه المرآة موضوعة عند ح 

موضع في حقل عالمكم بأكمله ال تعك س ه هذه المرآة. داخل  دون توقــّف في الّداخل، ليس هناك 

حقل عالمكم، كّل ما يوازي ما هو موجود في الكون ي مكن أن ينعكس بدون استثناٍء في هذه المرآة ؛ 

 ما ندعوه "قدرة الّرؤية عن ب عد".                                                                                      هذا 

                                                                                                                                                       

 هذا الغونغننغأولئك الذين يقومون بأبحاٍث في علوم الجسم البشرّي، عندما ي جرون اختباراٍت على 

بسهولة. وإليكم سبب هذا الّرفض: مثالً، ي ريد الم ختبرون معرفة  ، غالبًا ما ينفونه)قدرات الغونغ(

عيّن اآلن في منزله ببيكين، عند ما يتّم إعطاء اسم هذا القريب ماذا يفعل  أحد أقارب شخص م 

بور  لبناية، كيفا . ويقوم  بالوصف: ماهو شكليراه   معلومات عنه، فإّن مالك الغونغننغو يتّم ع 

ؤثثة. كّل ما يقولـ ه صحيح تماًما. وا الباب، جرة م  جرة وكيف هي الح  لقريب، كيفيّة الّدخول إلى الح 

الكتابة. ولكي يتّم التأكـّد من كالمه، يرفع  الّشخص ؟ ي جيب  أنه بصدد ما الذي هو بصدد فعله

:"أنا أتناول طعامي." هذا ال يتـّ ة ويسأل قريبه :"ماذا تفعل  اآلنالّسماع فق مع ما رآه ؟" في جيب 

في الماضي، ولكن مع  الغونغننغ الّسبب الذي من أجله تّم تفنيد هذ؟ هذا هو ااآلخر، أليس كذلك

م طابق تماًما للحقيقة. ذلك ألنه ي وجد بين مكاننا وزماننا، ما نـ سّميه ذلك، اإلطار  الذي وصفه  

، مفهوم الّزمن وجد فيه الغونغننغي في العالم الذي ي  الّزمان-الّزماني، فارق زمنّي مع المكان-بالمكان
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ختلف. ذلك الّشخص كان يكتـ ب  منذ وقت قليل، وهو يأكل اآلن، هناك هذا  في كـ ّل من العالمين م 

الفارق الّزمنّي، لذلك، إن كان أولئك الذين يقومون بأبحاٍث على الجسم البشرّي يستندون دائًما إلى 

النـّظريّة التقليديّة، وي فّكرون اعتماًدا على العلوم الحديثة، لن يصلوا إلى شيء، حتى بعد عشرة 

ين، يجب  أن يشهد الفكر م ستوى النـّاس العاديّ األصل آالف سنٍة. بما أّن هذه األشياء تتجاوز في 

عالجتها بهذه الطريقة.  البشرّي تحّوالً، ال ي مكن أن يستمّر اإلنسان في م 

 

 

 

 القدرة على رؤية الماضي والمستقبل 
 

ؤية الماضي  يًضا قدرة غونغهناك أ باشرة بالـتيانمو، نسّميها القدرة على ر  ـتـّصلة م  أخرى م 

يعترف  بها الجميـع، من بينها  )غونننغ( نغوقدرات غ والم ستقبل. حاليّا هناك في العالم ستّ 

ؤية الماضي و ؟ الم ستقبلالتيانمو، الّرؤية عن ب عد ورؤية الماضي والمستقبل. ما هي القدرة على ر 

أن يعرَف كبيًرا، ي مكنه  هذا الغونغننغ عرفة ماضي شخص وم ستقبله، إن كانقدرة على مإنـّها ال

رم الّسماوّي، تلك هي القدرة  تغيّراتأكبر ي مكن أن يرى  ؛ وإن كان نشوء م جتمع واندثاره كّل الج 

ؤية الماضي والم ستقبل. ألّن الماّدة تخضع  للحركة و  عالمرحاب  فق قوانين م حّددة، فيعلى ر 

جود في عّدة عوالم أخرى. لنذكـ ر مثاالً: عندما يتحّرك جسم اإلنسان، خاصّ  ، كّل شيء له أشكال و 

زيئات، كّل البروتونات، كّل  كّل خاليا هذا الجسم تتحّرك أيًضا، على المستوى المجهرّي، كّل الج 

ـزيئات الّدقيقة، كّل العناصر تتبـع  هذه ا لحركة. مع ذلك، هو لديه شكل االلكترونات، تماًما مثل الج 

ستقّل، شكل الجسم الموجود في عوالم أخرى ي مكن أيًضا أن يشهَد تغيًّرا                                                                                                                                         .وجود خاّص وم 

                                                                                                                              

؟ في عالم م عيّن، عندما يقوم المرء  بفعل ّما، حتـّى نى، أليس كذلكنحن نقول  أّن الماّدة ال تف  

ك دائًما صورة  تحريك اليد ل فعل شيء من األشياء، كّل هذا له وجود ماّدي، أّي فعل تّم القيام به يتر 

، بل تبقى على الّدوام، الّشخص الذي يملك   ، نغوغقدرات ومعلومة. في العالم اآلخر، هي ال تموت 

ة في الماضي، فتحصل له المعرفة. في الم ستقبل، سوف تـََرْون الّصورة التي يرى الّصور الموجود

نحن  عليها اليوم في هذه الم حاضرة، سوف تكون موجودة، إنـّها تـ وجد في نفس الوقت هناك. عند 

عيّن ال ي وجد فيه مفهوم الّزمن، كّل حياة الّشخص هي موجودة بعد  في  والدة شخص، وفي عالم م 

 .سبة للبعضى أكثر من حياة بالنـّ ـّ ت، وحتنفس الوق

                                                                                                                          

وال  "؟نبذلها ومحاولتنا لتغيير أنفسنا إذن ال داعي م جّدًدا للجهود التي"قد يتبادر ألذهان البعض:

يقبلون األمر. بالفعل، المجهود الّشخصّي يستطيـع  أن ي بّدل أشياء صغيرة في الحياة، بعض األشياء 

كم من أجل د الّشخصّي. ولكن مع ذلك، مجهوداتالّصغيرة ي مكن أن تشهََد تغييًرا بواسطة المجهو

إلحداث كارما، ولن إمكانيّة تسجيلكم لكارما، وإالّ فلن يكوَن هناك مجال  التغيير هي التي تـ سبّب

يكون هناك مجال للحديث عن القيام بفعل طيّب أو سّيء. في اإلصرار على إرادة التغيير، هنا 

جوب اتباع الّسير  تعهدف. لذا نحن نؤكد في التكمن إمكانيّة اإلضرار بالغير وسوء التصرّ  على و 

في األصل، هذا الّشيء أو  الطبيعّي لألشياء، ذلك هو الّسبب، ألّن مجهودك م قد يضّر باآلخرين.

قّدر لكم الحصول عليه، ولكن بالرغم من ذلك، أنتم تحصلون عليه في حياتكم  ذاَك غير م 

 ، بينما هو في الحقيقة ملك لغيركم، ها أنكم قد  تداينتـ م من اآلخرين إذن.                                            ةاإلجتماعيّ 
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اّم بالنـّسبة إلنسان عادّي، هو أمر يستحيل  على اإلطالق. ولكن تبقى الّرغبة في تغيير شيء ه 

هناك وسيلة للتغيير، وهو أن يرتكَب هذا الّشخص كّل األفعال السيّئة، أن ي مارَس كّل المعاصي، 

ـلوّي، عندما يموت  ه هو اإلفناء الكلـّي. من منظور ع  عندها ي مكنه تغيير حياته، ولكن ما ينتظر 

. أنـّى للروح األصليّة أن تألصليّ نرى أّن روحه ااإلنسان،  ؟ في الواقع ما نراه  بعد موتَ ة ال تموت 

موت شخص ّما، ذلك الّشخص الموضوع في غـ رفة األموات ليس سوى خاليا الجسم البشرّي التي 

قد  تـنتمي إلى عالمنا. كّل األنسجة الخـلويّة ألحشاءه وداخل جسمه، كامل خاليا الجسم في عالمنا

زيئات، الذّرات، تّردتج زيئات ماّديّة أكثر دقّة من الج  كّون من ج  ، ولكن في عالم آخر، الجسم الم 

ْت بالمّرة، إنه يوجد  في عالم آخر، إنه ال يزال  ب عالم اق في البروتونات، الخ. كّل هذا لم يم 

تـناهي في الّصغر. إّن اإلنسان الذي يقترف  كّل اآلثام ي واجه التـّ  بديد الكلـّي لكّل خالياه ، في الم 

 الكلـّي للجسم والروح.                                           اإلهالك البوذيّة، ي سّمى هذا

                                                                                                                                      

هناك أيًضا وسيلة ي مكن أن تـ غيَّر مجرى حياة اإلنسان، إنـّها الوسيلة الوحيدة، وهي أن يسلك المرء 

 األمرَ  ؟ من يستطيـع  أن ي غيَّر هذاالحياةع  تغيير ـيستطي تعهد. لماذا الّدخول في طريق التعهدطريق 

ثق تشّع مثل ي تنبهذه الفكرة الت، تعهدلتزام بطريق العندما ي فّكر  هذا الّشخص  في اإل؟ بسهولة

جاهات العشر. مفهوم الكون حسب مدرسة بوذا يتمثـل في نظريّة العالم ذي ـّ تالذهب وتهّز عالم اإل

ـلويّة، وجود اإلنسان في الحياة ليست الغاية منه الكائنات . ألنه من وجهة نظر جاهات العشرـّ تاإل الع 

ة اإلنسانيّة، المولودة في فضاء الكون، لها نفس طبيعة أن يعيش كإنسان. إنـّها تعتبر  أّن الحيا

كّونة من ماّدة " ولكّن الحياتات البشريّة لها أيًضا . "الحّق، الّرحمة، الّصبرالكون، هي إذن طيّبة، م 

ـل أن تـ  عالقات اجتماعيّة، وأثناء عالقاتها االجتماعيّة  صبح بعضها أقّل في إطار المجموعة، يحص 

غير قادرة على البقاء في ذلك  بح  ؛ عندما تص االنحدارتبدأ إذن في الّسقوط ومن بعض، ف طيبة

أخرى إلى م ستوًى أدنى ؛ وتسقط  ، وتسقط  ،  مرها أكثر فأكثَر، وتسقط   مّرةً الم ستوى، يسوء أ

                                                                  وتسقط  ، وفي النـّهاية تسقط   إلى م ستوى البشر العاديّين.                                                                    

                                                                                                                                     

تحققين إهالك وصوالً إلى هذا الم ستوى، من المفروض أن يتّم   هذا اإلنسان وإفناؤه. ولكّن الم 

ّصيًصا هذا العالم، عال يتّم م م جتمعنا البشرّي. في هذا العالم، الك بار، رحمة من لـّدنهم، خلقوا خ 

، أشياء عالمنا الماّدي بصر  سوىمن العيون التي ال تـ   عطى له زوجا، ي  ماّديً  إعطاء اإلنسان جسًما

جّدًدا بأن يرى الّصورة الحقيقيّة للكون، بينما في  بعبارة أوضح، يسقط   في الّضاللة، ال ي سَمح  له  م 

ؤيتها. وفي هذه الّضاللة، في هذه الوضعيّة بالذات تـ عطى له فرصة العوالم األخرى، ي مكن   ر 

أخرى. وبما أنـّه في الّضاللة، إذن، وبمعيـّة هذا الجسد، يتّم إذاقته العذاب حقـّا في أكثر الظـّروف 

، ممارسة المدرسة الطاويّة تتحّدث األعلى إلى سان في هذا العالم أن يكدح للصعود. على اإلنقسوةً 

إنها طبيعة بوذا قد ف، تعهده روح الجاع الحقيقة األولى، إن كانت لديالعودة إلى األصل واسترعن 

ى في هذه الوضعيّة ـّ ظهرْت، تـ عتبَر  هذه الّروح أثمن ما ي وجد ، وهناك أشخاص سي ساعدونه. حت

وهو ال يزال  ي ريد العودة، من أجل ذلك ي بادرون إلى م ساعدته،  لم ؤلمة للغاية، ال يضّل اإلنسانا

م ساعدته دون شرٍط، وفي كّل ما يحتاج  إليه. لماذا ي مكن  أن نتولـّى هذه المسألة من أجل ممارس، 

 ؟ ذاك هو الّسبب.                                                  وليس من أجل إنسان عاديّ 

                                                                                                                                                

داواة، ال نقوم بشيء من أجله، إنسان عادّي ليس سوى إنسان عادّي،  إنسان عادّي، يسعى وراء الم 

م جتمع النـّاس العاديّين. كثير من النـّاس يقولون:"بوذا يجلب   اإلنسان العادّي يجب  أن يعيَش حالة

؟" أنا أقول لك م أنـّه ع، أليس كذلكـمعه الخالص لكّل الكائنات، مدرسة بوذا تدعو إلى خالص الجمي
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منها أّن إزالة أمراض النـّاس العاديّين  بإمكانكم أن تتصفـّحوا كّل سوطرا البوذيّة، ولن تجدوا في أيّ 

علـّ  يعني حديد الذين ـّ الم زيّفون هم بالت تشيغونغمو الخالص الكائنات. في هذه الّسـنين األخيرة، م 

علـّ  الحقيقيّون، أولئك الذين رسموا الطـّريق، لم  تشيغونغمو الأدخلوا الفوضى على هذه األمور. م 

ـم م طلقـًا مداواة المرضى، لم ي علـّموك م سوى أن تتمّرنوا بأنف سكم، لكي تتداَوْوا بأنفسكم يطلبوا منك 

 ، كيف ي مكنَك أن تكوَن قادًرابضعة اياموتـ حافظوا على صّحتكم. أنت إنسان عادّي، لم تتعلـّم سوى ل

داواة المرضى َز وسط  ،والكسب ؟ يسعى الفرد  وراء الّشهرة،؟ أليس هذا غشـّاعلى م  والخوارق ل يبر 

لذلك، فإّن بعض األشخاص، كلـّما َسَعْوا وراءها، كـلـّما الناس العاديّين، هذا ممنوع على اإلطالق. 

لوا اذكفشلوا في الح صول عليها، ال ي سَمح  لكم أن تتصّرفوا ه م أيًضا أن تـ دخ  ، ال ي سَمح  لك 

 اس العاديّين.                      كل، حسب هواك م، على م جتمع الناالضطراب بهذا الش

                                                                                                                                                                

ن  في هذا الكون، ي وجد القانون التالي، عندما تـ ريدون العودة إلى األصل واسترجاع حقيقتكم، ي مك

حياة اإلنسان عليها أن تعود إلى أصلها، وال يجب  أن تبقى بين النـّاس ه ي عتبَر  أّن م ساعدتكم، ألن

ريًحا وخال من األمراض، فحتـّى لو ع رَض عليكم أن  العاديّين. لو وفـّرنا للكائنات البشريّة عيًشا م 

رء كّل ما يشتهيه، للم تـ صبحوا خالدين، لن ترغبوا في ذلك. بدون أمراض وال عذاب، وأن يكونَ 

إنه حقـّا عالم الخالدين. ولكنكم سقطتـ م إلى هذه الّدرجة ألنكم صرتـ م غير صالحين،  !ئع جّداذلك را

لذلك ال ي مكنكم أن تكونوا س عداء. وسط الّضاللة، من الّسهل على اإلنسان أن يرتك َب أفعاالً سيّئة، 

َحن في الّديانة البوذيّة، ي سّمى هذا دورة تسديد الكارما. وتبًَعا لذلك، غال ّر البعض بم  بًا، عندما يم 

ألنه يجب  أن ي سّددوا ما عليهم من د يون ضمن دورة تسديد ف دما يمّرون بمصائب،وابتالءاٍت، عن

ّل مكان. إّن بوذا، بحركٍة واحدٍة من يده ،  الكارما. تقول البوذيّة أيًضا أّن البوذا موجودون في كــ 

 ال يفعل ذلك العدد الكبير من البوذا ء، هذا أكيد. لماذايستطيـع  إزالة كّل أمراض اإلنسانيّة جمعا

؟ ألّن ذلك الّشخَص قد ارتكب في الّسابق أعماالً سيّئة أحدثت له هذه الّديون، لذلك هو اآلن ذلك

نتم تـ قّوضون قانون الكون، سيكون كما لو أّن هذا الّشخص  يتجّرع اآلالم. إن داَوْيتـ موه ، فكما لو ك 

تـ جاه اآلخرين، هذا غير  رتكَب سيّئات وأن يكون مـدينـًا، وأالّ ي سّدد ما عليه من ديـْنيستطيـع  أن ي

مسموح. لذا ي حافظون كلـّهم على حالة الم جتمع البشرّي العادّي، ال أحد ي دخـ ل  عليه الفوضى. 

راض، وبلوغ الطـّريقة الوحيدة والحقيقيّة التي ي مكن من خاللها الحصول على حالة جيّدة، دون أم

، ذاك هو حقـّا ةالحقّ  الفادعوة الناس إلى تعهّد أنفسهم في  !تعهدتحرير الذات حقـّا، هي الهدف 

 تخليص كّل الكائنات.

 

علـكيف يستطي داواة تشيغونغمي الـّ ع  كثير من م  داواة؟ ولماذا يتحّدثالمرضى م  ؟ ربّما ون عن الم 

المعلـّمين من هذا الصـّـنف ليسوا على الطـّريق هناك من تساءل عن هذا الموضوع، م عظم 

علـّ  ، تأخذهم الّرحمة والّشـفقة عندما يرْون أّن تعهدالحقيقيّون، أثناء مسار ال تشيغونغمو الالم ستقيم. م 

ونكم، ال يستطيعون سوى  كّل الكائنات تتعذب، في ساعدون اآلخرين، وهذا مسموح. ولكنـّهم ال ي داو 

ؤقـ ـّـتا أو تأجيله، ال تشكون منه اآلن، ولكنـّه سيظهر في الم ستقبل، ه م ي ؤّجلون إيقاف مرضكم م 

المرض إلى زمن آخر، أو ي حّولونه لك م، فينقلون هذا المرض إلى أقاربكم. ولكن، إزالة د يونكم  

أجل المسؤولة  من غير تـ َحّجر مثل هذه التصرفات حقـّا وبصفة جذريّة، هذا ال يقدرون عليه. 

 ناس العاديّين، ال ي مكن فعل  ذلك إالّ للم مارسين، هذا هو الّسبب.                         ال

                           

ملة المدرسة البوذيّة "تخ المعنى الحقيقيّ   : أخذ النـّاس من ليص جميع الكائنات" هووالعميق لج 

إيصالهم إلى م ستوى علوّي، تخليصهم بصفة أبديّة وحالة العذاب التي هي حالة اإلنسان العادّي، 
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ملة. اكياموني عن بلوغ شألم يتحّدث  من العذاب، تحريرهم، هذا هو المعنى الحقيقّي لتلك الج 

؟ ذلك ما كان يعني به خالص كّل الكائنات. لو تركناك م س عداء وسط النـّاس الضفة األخرى للنيرفانا

ير إلى درجة أن تجعلوا منه حشيّة ً لفراشكم، ودون عذاب م طلقـًا، كث من المال، العاديّين، مع كثير

فستزهدون حتـّى في الخلود. بصفتكم ممارسين، نستطيـع تغيير مجرى حياتكم، ليس هناك سوى 

 من شأنه أن ي غيَّر حياتك م.                                 تعهدال

                                                                                                                                            

ؤية الماضي والم ستقبل يكون على شكل شاشة صغيرة شبيهة بشاشة تلفزيون  ظهور القدرة على ر 

رون داخل أمام جبهة اإلنسان. البعض تكون أمام جبهتهم، البعض  اآلخر قريبة من جبهتهم، وآخ

جبهتهم. البعض ي مكنهم الرؤية وأعينهم م غمضة، إن كانت القدرة قويّة جّدا، ي مكن للبعض أن يَرْوا 

َور في حدود حقل عالم ذلك الشخص. بعبارة  بأعين مفتوحة. ولكّن اآلخرين ال يََرْون ذلك، إنـّها ص 

، يعك س  ما نراه  من ناقل خر، غونغننغآ أيًضا غونغننغ ، هناكا الغونغننغأخرى، بعد ظهور هذ

العالم اآلخر، وما ينتج  عن ذلك أنـنا نستطيـع  الرؤية عبر التيانمو. ي مكن أن نرى م ستقبل إنسان كما 

ثلـّثات الثمانية، مهما تك ن دقّته ، يظّل غير  ي مكن أن نرى ماضيه، بدقّة كاملة. إّن التنجيم بواسطة الم 

ة مّكن  من الّرؤية بدقــّ يرة وال بالتـفاصيل، ولكّن هذه الّشاشة تـ  قادر على التكهّن باألشياء الّصغ

ؤية تغيّرات صغيرة، ألّن الّشخص يرى  ؤية الّسـنوات. ي ْمك ن  حتى ر  قصوى، ي مكن  حتى ر 

 االنعكاس الحقيقّي لألشياء أو لألشخاص الذين ه م ليسوا في نفس الب عد.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

التي سنتحّدث   نغوولكّن قدرات الغيمكن ان تفتح التيانمو له. الفالون دافا، د ويمارس من يتعهّ  كلّ 

ؤية الماضي تظهر سوف  ،الم ستمرّ  لمستوىقـًا لن تـ فتـََح لك م. حسب رفع اعنها الح القدرة على ر 

ستـ القون هذه الظاهرة. عندما  والم ستقبل بصفة طبيعيّة، في الم ستقبل، أثناء تعهّدكم وممارستكم،

، ستفهمون كيف يحد ث هذا، لذلك نـ حّدثكم بالتـّفصيل عن هذه القوانين وهذه الغونغننغ سيظهَر  هذا

 المبادئ.

 

 

                                                                                            

 لم الثالثة الخروج من العناصر الخمسة والعوا

 
؟ إنه موضوٌع حّساس للغاية. في الثالثة"ماذا يعني "الخـ روج من العناصر الخمسة والعوالم 

عل ّد ين على الرقد تطّرقوا إلى هذه المسألة، وكانوا غير قادر تشيغونغمي الـّ الماضي، كثير من م 

نكرين. "من م لم  من منكم؟ العناصر الخمسةخرج من قد  تشيغونغنكم أنتم ممارسي العلى الناس الم 

ْد موجوًدا في العوالم الثالثة علـّمي  بعض األشخاص مّمن هم ليسوا ؟يع  ي سندون ألنفسهم  تشيغونغم 

عندما كان هؤالء ، شرح األمورهذا اللقب. من األفضل للمرء أن يسك َت عندما يكون غير قادر على 

لجمون أفواهه  يجرؤون   تعهدم. لقد ألحق هذا أضراًرا جسيمة بأوساط العلى الكالم، كان اآلخرون يـ 

. "الخـ روج من تشيغونغهذا الظرَف ل يطعنوا في الوسبّب فيها فوضى كبيرة، واغتنم اآلخرون 

ملة تنتمي إلى ميدان ال ، وهي آتية من الّدين، مصدرها تعهدالعناصر الخمسة والعوالم الثالثة" هي ج 

عتبار إطارها ذ بعين االأن نتكلـَّم عن هذه المسألة دون أن نأخـ   هو الّدين. وتـَبًعا لذلك، ال ي مكن

 التاريخي وحيثيـّات ذلك العصر.
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؟ علم الفيزياء في الّصين القديمة وعلم الفيزياء الحديثة، ةما معنى الخـ روج من العناصر الخمس

العناصر الخمسة صحيحة. المعدن، الخشب، الماء، النار كاله ما يعتبران أّن النظريّة الّصينيّة عن 

ح، لذلك ـوالتراب، هذه العناصر الخمسة تـ كّون كّل األشياء وكّل الكائنات في كوننا، هذا صحي

نتحّدث عن هذه العناصر الخمسة. عندما نقول  أّن أحًدا قد خرج من العناصر الخمسة، بعبارة 

ا الحّسي، وهو أمر غريب عند سماعه. ولكن فّكروا في المسألة حديثة، هذا يعني الخـ روج من عالمن

علـّمي ال علـّمي ال . لقد خضعت  الختبار، كثيرللغونغ تشيغونغالتالية، مسألة امتالك م   تشيغونغمن م 

قْيس طاقتهم. بالفعل عديد األجهزة ال عصريّة التي نمتلكها اليوم خضعوا أيًضا لمثل هذا االختبار لـ 

؛ بعبارٍة أخرى، شرط توفــّر الجهاز  العناصر الماّدية الموجودة في الغونغن تلتقط ها أبمقدور

ـ ثبَت وجود الغونغالم  علـّمو ال ضمن العناصر ناسب، ي مكن أن نــ  . األجهزة تشيغونغالتي ي رسلها م 

ة، وتيّ فوق البنفسجيّة، الموجات فوق الصالحديثة تستطيع  التقاط أشّعة ما تحت الحمراء، ما 

علمو يّرات والناّما، الذأشّعة غ وتيّة، الكهرباء، القّوة المغناطيسيّة،موجات تحت الصال وترون. م 

عل تشيغونغال نبعثة من م  ، ال ي مكن تشيغونغمي الـّ يملكون كّل هذه المواّد، هناك أيًضا مواّد أخرى م 

، ي مكن التقاط كّل هذا، وسيتـّضح  ر هذه األخيرةـّ ر األجهزة الالّزمة. عندما تتوفـّ التقاطها لعدم توف

علمو ال لدينا أّن الموادّ   غنيّة جّدا.                                                                                             تشيغونغالتي ي رسلها م 

                                                                                                                            

عيّن، تصدر من معلـّم  هالة قويّة وجميلة                  تشيغونغالتحت تأثير حقل كهرومغناطيسّي م 

نبعث شاسًعا. من ناحية أخرى، يملك  ـّ عظيمة، كل ما كانت قّوة الغونغـّ جّدا. كل ما كان حقل الطاقة الم 

ليا، ي عتعادّي أيًضا هالة، ولكنـّها ضعيفة جّدا. في ميدان أبحاإلنسان ال بَر  أّن اث فيزياء الطاقات الع 

كّونة من أشياء مثل النـّ  عليالطاقة م  هم، بما  تشيغونغمي الـّ وترون والذّرة. الكثير من م  قد تّم اختبار 

علـّمين المشهورين. أنا أيًضا تّم اختباري، وقد سّجـل الم ختبرون  اـامّ غأّن أشّعة  فيهم الم 

اديّة. في ذلك الحين، المواّد الع إشعاع مّرةً  17٠إلى  ۸٠الحراريّة التي أمل ك ها تتجاوز   يوتروناتنالو

ؤ في النـّهاية لم فوجد في طرف الجهاز، ي   كان المؤشرأّن وبما ّداد الجهاز حّده األقصى، فابلغ م 

! كيف ي مكن لإلنسان أن بتلك القّوة، إنـّه شيء ال ي صد  نيوترونات يتمّكـنوا من معرفة قّوة األشّعة.  ق 

علـّ القّوة بتلكترونات ونييبَعَث  ، م  ، لدينا طاقة ؛ ، لدينا غونغتشيغونغمو ال؟ هذا ي ثبت  أيًضا أنـنا نحن 

 تّم إثبات هذه النقطة واالعتراف بها في األوساط العلميّة والتقنيّة.                                             لقد

                                                                                                                                

تعهّد الروح والجسد مًعا، عندما ي مارس  للخروج من العناصر الخمسة، يجب  اللـّجوء إلى طريقة

لديه. في طريقة ال  الغونغا، فهو ال ي نّمي سوى  م ستوى المرء  طريقة ال تتعهّد الّروح والجسد معً 

تتعهـّد الجسد، ال مجال لطرح هذه المسألة، ألنها ال تدعو للخروج من العناصر الخمسة. طاقة 

ـزدوج للروح والجسد هي مخزونة في كّل خاليا الجسم. بالنـّسبة ل م مارس قريب عادّي  التعهّد الم 

بيبات كبيرة نسبيّا، العهد باكتساب الغونغ تكّونة من ح  نبعثة منه م  زيئات الطاقة الم  بينها  تكون  ج 

من الم مكن غير قويّة. عندما يصل  المرء  إلى م ستوًى أعلى، إذن هي وذات كثافة ضعيفة، وفراغات 

ن مستوى ما كاقة كثافة الماء بمائة مّرة، ألف مّرة، أو مائة مليون مّرة. ألنه، كلّ أن تتجاوز كثافة الطا

. في هذه الحالة، تكون  الطـّاقة نعم والطـّاقة اقوىوالحبيبات أالكثافة اكبر، المرء عاليًا، كلما كانت 

م خّزنة في كّل خليّة من خاليا الجسم، ال فقط في كّل خليّة من خاليا جسم عالمنا الماّدي، ولكن أيًضا 

زيئات ، الذّرات، البروتونات، اإللكترونات، في كّل األجسام الموجودة في العوالم األخرى، الج 

ـلها م   بهذه الطاقة. وشيئًا فشيئًا يمتلئ  متلئةو صوالً إلى الخاليا الميكروسكوبيّة إلى أقصى درجة، ك 

ـليا.                                          الجسم البشرّي بهذه الماّدة الطــاقيّة الع 
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ليا ، فإّن كثافتها تـ صبح  عاقلة ) هذه الماّدة الطاقيّة الع  تملك  الذكاء(، ولديها قدرات. عندما تتراكم 

ي لإلنسان، كبيرة، وبعد أن تمأل كّل خاليا الجسم البشرّي، ي مكن أن تـ سيطر على خاليا الجسم الحسّ 

عفـًا. وبعد السيطرة عليها، تكّف هذه الخاليا عن التجدّ  د عن طريق  األيض الخاليا األكثَر ض 

. في النـّهاية يتّم إبدال كّل الخاليا الجسدية لإلنسان بهذه الطـّاقة.  طبًعا، الكالم عن )التمثيل الغذائي(

طويل للوصول إلى هذه المرحلة. إذا تعهّدتـ م إلى حّد بلوغ هذه  تعهدهذا سهل، ولكن يلزم  مسار 

ـليا، فّكروا، هل لْت بهذه الماّدة ذات الطاقة الع  مكم يظّل جس المرحلة وتكون  كّل خاليا جسدكم قد أبد 

كّونـًا من العناصر الخمسة كّون من ماّدة طاقيّ ينتمي إلى ماّدة عالمنا ؟ هل يظلّ م  ة ؟ إنـّه اآلن جسم م 

ّمَعْت من عوالم أخرى. عناصر الّدو هي أيًضا مواّد موجودة في عوالم أخرى، وهي غير  ـليا ج  ع 

دود الحقل الز ةخاضع  منّي لعالمنا.لح 

                                                               

فهو غير خاضع  منيّ د الحقل الزيعتبر  العلم الحديث أّن الّزمن يملك  أيًضا حقالً، ما يكون  خارج حدو

دود الّزمن. مفهوم المكان فكيف له  أن   الذي لدينا، عن الزمانّي في العوالم األخرى م ختلف جّدا-ل ح 

داخل  ي ؤثـّر على ماّدة عالم آخر؟ في الواقع ليس هناك أّي تأثير.  فّكروا، في ذلك الحين، لم تعودوا

. ولكن هناك نـ قطة أبدا   ؟ العاديّ جسدكم جسد إنسان  ؟ هل يزال  العناصر الخمسة، أليس كذلك

ها، وهو أّن إنسانـًا عاديّا ال يستطي ع  رؤية ذلك. رغم أّن جسده قد بلغ تلك المرحلة، فإّن ذلك ال ـنذك ر 

الّدرجات أثناء ممارسته نحو األعلى، لذلك يبقى عليه  ،  يجب  أن يستمّر في تجاوزتعهديعني نهاية ال

                  أن يتعهَّد وي مارَس وسط النـّاس العاديّين، إن صار غير مرئّي بالنـّسبة لآلخرين، لن يستقيم  األمر.                             

                                                                                                                                                          

ـليا، فإّن  ، رغم أّن ك ّل خالياه  قدتعهد والممارسة؟ أثناء ال، ما العملوإثر ذلك أبدلْت بماّدة طاقيّة ع 

زيئات والذرّ  . نظام الذّرات تـ حافظ   على نظام ترتيبها، نظام ترتيب الج  زيئات ترتيب ات ال يتغيّر  الج 

زيئات العظام له كثافة قويّة بحيث  ترتيب عندما نجّسه  ؛ نظام  الخلويّة يظّل كما ه و، اللـّحم  طريّ  ج 

زيئات الّدم لها كثافة ضعيفة جّدا، لذلك هو سائل. الناس العاديّون ال  نـ حّسها صلبة عند جّسها ؛ ج 

زيئيّة ال تزال  تـ حافظ على تركيبتها ونظامها األصلّي، يََرْون تغيًّرا في مظهرك م م الج  ، خالياك 

تركيبتـ ها لم تتغيّْر، ولكّن الطاقة الموجودة داخل الخاليا قد شهدْت تغييًرا. وتبًَعا لذلك، منذ ذلك 

ئم. الحين، هذا الّشخص  لن يكوَن ع رضة للّشيخوخة، خالياه  لن تهَرَم، وسي حافظ إذن على شباٍب دا

 ، يبدو المرء  شابّا، وفي النـّهاية سيثب ت  على تلك الحالة.تعهدأثناء ال

 

رَح كذلك إن  أن تحد َث في عظامه، ، إن تعّرض هذا الجسم  لصدمة سيّارة، فإّن ك سوًرا ي مكناطبعً  ج 

، ذلك ألّن نظام  زيئات لم يتّم إبدالـ ه ، ما في األمرترتيب فهو ينز ف  سير  م جّدًدا في الخط أنـّه ال ي الج 

ْد له  تحّول خلوّي، هذا ما  نعنيه الطـّبيعّي نحو الموت ونحو الّشيخوخة الطبيعيّة، إّن الجسم لم يع 

؟ ي مكن للمرء أن ي فّسَر هذا حتـّى اعتماًدا على الخيال في كّل هذابالخروج من العناصر الخمسة. أين 

ون بما يعّن لهم، فيعتبر  اآلخرون ح األمر، فيتفّوهـيالنـظريّات العلميّة. البعض ال يستطيعون توض

رافاٍت. هذه العبارة مأتاها هو ال  الم عاصر. تشيغونغأتى بها ال ّدين، ليست عبارةً أنـّهم يقولون خ 

                                     

روج من العوالم الث  تعهّدهو التالي:  الغونغ إنماءفي اليوم الفارط أّن مفتاح  ؟ لقد قلت  الثةما هو الخ 

د تحّدكم والتطبّع بطبيعة الكون، سينسينغال طبيعتكم األخالقيّة في و، وبما أّن طبيعة الكون هذه لم تع 

باشرة . وهذا األخير ينمو باستمرار نحو األعلى، فإذا إلى غونغ ارتفاع، فإّن عناصر الّدو تتحّول م 

ارتفاع ذاَك، ذلك هو  ه عمود الغونغرتفاع الذي يبلـ غقدر اال .غونمن الغ ارتفع عاليًا جّدا كّوَن عموًدا

ملة الت الغونغ دود اليس له الدافاالية: لديكم. تـ وجد الج  ، كّل شيٍء يتوقّف  على صبركم، على ح 



 

4٠ 

 

فإّن  كّل ماّدتكم البيضاء،استنفذتم . عندما تكونون قد المعاناةل ـلكم، وعلى قدرتكم على تحمّ ـتحمّ 

عاناة، إن بقيْت هذه الماّدة البيضاء غير كافية،  ماّدتكم الّسوداء ي مكن أن تتحّوَل إلى بيضاء إثر الم 

لون ـ، سوف تتحمّ تعهدألصدقاءكم وأقاربكم الذين ال يقومون بال ّسوداءفسوف تأخذون الماّدة ال

َحَن والمشاقّ  ّص سوى الناس  تتمكـّـنون من تنمية الغونغعوًضا عنهم، وهكذا،  الم  لديكم، هذا ال يخ 

 ، ال يجب  أنتعهد. بصفتَك إنسانـًا عاديّا تقوم  باللتعهدالذين وصلوا إلى درجٍة قصوى في العلّو عبر ا

َحن أقاربك ومصائبهم، أمام كارما بتلك الّضخامة، ممارس عادّي لن  َر ذهنَك فكرة تحّمـل م  تـ خام 

 الّدرجات. و قوانين م ختلفينجح في ممارسته، ما أتحّدث عنه هنا ه

                                                               

ها الّدين، هي تسع طبقات من الّسماوات أو ثالثة وثالثين طبقة من  العوالم الثالثة التي يذك ر 

تـ كّون مًعا الكائنات األرضّي، التي  ّي، العالم األرضّي، والعالم تحتالّسماوات، إنه العالم السماو

الحيّة في العوالم الثالثة. يقول الّدين أّن كّل الكائنات الحيّة في حدود الّسماوات الثالث والثالثين 

ـَل في "سامسارا" الّدروب الّستة )سفر التجّسد في الّدروب الّستة(. معنى سامسارا  عليها أن تدخ 

بّما يكون  حيوانـًا في الحياة هذه الحياة، فإن بشريّا في الّدروب الّستة هو أنـّه إن كان المرء  كائنـًا ه ر 

والية. ي قال  في ال رء اآلن فمتى سيفعل  "يجب  التـشبّث بما بقي في الحياة، إن لم يتعهّد المبوذيّة:الم 

لوا على ثمرة الكمالفا، وال االستماع إلى بالتعهده ال ي سَمح  للحيوانات ؟" ألنذلك لو ال و، ه م لن يحص 

رتفع، ستقـتـلـ هم الّسماء. أنتم ال تستط مارسوا، إن صار لديهم غونغ يعون الح صول على جسٍم م 

لون عليه إالّ في ظرف قرابة ألف عام، ولكنكم ال تعرفون ـطيلة مئات السّ  بشريّ  نين، أنتم ال تحص 

ي َحَجر مثال، أنتم لن وال تـ قّدرون قيمة هذا الجسم البشرّي بعد الح صول عليه. في حالة  التجّسد ف

، فلن تخرجوا منه أبًدا. بارتخرجوا منه لمّدة عشرة آالف سنة، وإن لم يتفتـّـْت الحجر  ويتحّوْل إلى غ

فإّن هذا الّشخص  ،الدافا! عندما يحصل  شخص فعالً على جسم بشريّ على  الحصول   كم هو عسيرٌ 

 ذي أريد  أن أكشفه .الأ المبدهذا هو بشرّي.  من الّصعب الح صول على جسم .له  حظ عظيم حقـّا

 

ليّا  الذي نـ مارس ه  يطرح  مسألة الغونغ نتم ، بتعهد الشخص لذاتهالّدرجة، هذه الّدرجة تتعلـّق  ك  إن ك 

روَج من العوالم الثالثة، وعندما يكون  عم رتف عـًا جّدا جّدا، حينئٍذ  ود الغونغتـ ريدون الخ  لديك م م 

جون من العوالم الث لالثة، أليس كذلكستخر  وس "اللـّوتس"، ي فارق ؟ أثناء التأّمـل في وضعيّة الج 

باشرةً  مَجَسَده   األشخاص بعض يوانشن رتفعٍة جّدا. هناك  ويصَعد  م  تلميذ كتب إلّي في إلى نـ قطٍة م 

علـّمي، لقد صعدتقرير تجاربه: ت  إلى تلك الطـّبقة أو األخرى من الّسماء، ورأيت  هذا المشهد "م 

، ال  ؤ  أوذاَك"، فطلبت  منه أن يصَعَد إلى ارتفاع أكثَر، فأجاَب:"ال أتمّكن  من الّصعود أكثَر، ال أجر 

الذي  فاع، لقد جلس على عمود الغونغلديه يبلـ غ  ذلك اإلرت ؟ ألّن عمود الغونغاذا." لمع  الّصعودـأستطي

ه  لكْي يصَعَد. ذاَك ما تـ سّميه البوذيّة " مرتبة الكمال"، لقد تعهَّد إلى حّد مرتبة الكمال تلَك. ولكن، بيمل ك 

ل    الغونغترقيّه صعوًدا. عندما يتجاوز  عمود  كم مارس، ه و لم يبلـ غ ْ بعد  قّمة مرتبة الكمال. سي واص 

دود العوالم الثالثة، ألن تكونوا  ؟ لقد بحثنا ووجدنا أّن الثةحينئٍذ قد خرجتـ م من العوالم الثلديك م ح 

دود كواكبنا التـّسعة. البعض  يتحّدث  عن  تتحّدث عنها األديانالعوالم الثالثة التي  تبقى ال تتجاوز  ح 

علـّمي ال د ، لقتشيغونغعشرة كواكب، أنا أقول  أّن هذا ال ي وجد  م طلقـًا. في الماضي، بالنـّسبة لبعض م 

العوالم  تجاوزوا بكثيربانة، إنـّه ارتفاع كبير جّدا، لقد يتجاوز  درب التّ  لديهم ود الغونغرأيت  أّن عم

 .مسألة الخروج من العوالم الثالثة هذه التي تحدثت عنها هي في الواقع مسألة درجاتٍ الثالثة، 
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 عي وراء الغايات ـالس
 

عيـّ  تعلـّقين بغاياٍت م  بعض  ي ريد  نٍة يدخلون في حقل تعهّدنا وممارستنا. الـعديد األشخاص الم 

، البعض  اآلخر ي ريد  معرفة الجانب النـظرّي، وآخرون يريدون شفاء  الحصول على قدرات الغونغ

)الفالون(. هناك شتـّى أصناف العقليّات.  الفاأمراضهم، وآخرون يأتون أيًضا للحصول على عجلة 

، سأدفع  ثمن المحاضراتاد عائلتي لم يأت  للم شاركة في "أحد أفرمن يبادرني:ى حتّ هناك 

ه  فالونـًا من فضلك." لقد استغرقنا أجياالً ال تـ َعّد وال تـ حصى، وفترةً المحاضرات تمتّد  زمنيّة ، أعط 

كّون منذ زمن بعيٍد إلى ذلك الحّد،  هولكمإلى ماض سحيق، األرقام سوف ت إن ذكرتـ ها لك م، أفشيء م 

وه  ض العشرات من اليوان ل  تدفعون بع أن  ونتـ ريد   م؟ ألنكإيـّاه دون شروطٍ  م؟ لماذا نعطيكتشتر 

، هذا القلب  ال ي شترى حتـّى بأضخم مبلغ من المال، إنـّها طبيعة بوذا قد ظهرْت، هذا منفسكا وادتتعهّ 

 الّسبب الذي من أجله نحن نقوم بذلك.                                       

                                       

لدّي )الفاشن(  الفا؟ إّن جسم ا، أفألجل ذلك فقط تأتون إلى هناي وجد في داخلكم غاية تسَعْون وراءه 

هنا وهناك  الزمانيّ -في العوالم األخرى، يعلـَم  كّل ما يخامركم من أفكار. ألّن مفهوم كّل من المكان

ع أن ـلم األخرى، تـَكّون  فكرتكم هو مسار بطيء للغاية. هو يستطيه ، من منظور العواليس نفسَ 

ت ؤمن . مدرسة بوذا السيئة يعرف فكرتكم حتى قبل أن تـ خامركم، لذلك يجب  أن تنزعوا كّل أفكاركم

لون عليه هو بدون ـهي التي تقود كم إلى هنا، ما تحص  رابطتكم القدرية  ا، أنتم جميعً بالرابطة القدرية

كوا في قلوبكم شّك ما  لوا عليه، يجب  إذن أن تـ حبّوه وأن تـ حافظوا عليه، وأالّ تتر  يجب  أن تحص 

 بغايٍة ّما. قأدنى تعلـّ 

                                                                                                      

بور باب الّديني في الماضي، كانت البوذيّة  التعهد في تدعو إلى الفراغ، عدم التفكير في شيٍء، ع 

الفراغ ؛ الّديانة الطاويّة كانت تتحّدث  عن الَعَدم، عدم امتالك شيٍء وال الّرغبة في شيٍء. يقول 

ّب ممارسة الغونغ دون الّرغبة في الح صول على الغونغالممارسون:  -في حالة الالّ  التعهد." عند "ح 

هتّمين سوىفعل، وعندما ال تكونون  ،  بتعهد م  طبيعتكم األخالقيّة، عندها م ستواك م سيتحّسن 

نتم غير قادرين على تْرك هذا  لوا عليه. إن ك  لون بطريقٍة طبيعيٍّة على كّل ما يجب  أن تحص  وستحص 

باشرة قـًاجانبًا، أليس هذا تعلـّ  عاليًا،  سينسينغجّدا، وهذا يتطلـّب منكم أيًضا  عالي فا؟ نحن  نـ بلـّغ   م 

 ساعين وراء غايٍة ّما. الفالهذا الّسبب، ال تأتوا لتعلـّم 

                              

َر ـفس  يجب  أن ت   الفا هريق الم ستقيم، هذنا نسير  بكم في الطـإزاءكم جميًعا، فإن تناـنتحّمَل مسؤوليّ لكي  

هكذ  تنسّد، و هذه التيانمو ي مكن أنلك م بو ضوح وبع مق. عندما يسعى شخص ّما وراء التيانمو، 

ب نفسه بنفسه. ج  العالم  فا) جيان فاشي التعهد في لك م أنـّه، أثناء  لإلى ذلك، أقو إضافة سيح 

ابعة لجسمه تي تظهر  لدى اإلنسان هي نوٌع من الغرائز الفطريّة التال نغوالغقدرات ، كّل الدنيوّي(

. فاعليتها ال تتجاوز العالم غونغننغ( ييت  خاصة ) قدرات غونغّي، في أيّامنا هذه، نحن  ندعوها الحس

للّسعي وراء هذه  إذن الحالّي، عالمنا هذا، وبإمكانها السيطرة على البشر العاديّين. ما الّداعي

هٍد، عند بلوغ مرحلة شو شي ؟ أنتم تـَسَعْوَن وراءها بما أوتيتـ م افهةدرات الّصغيرة التالق جيان من ج 

 العالم فافي تعهد التفقد صلوحيـّتها، هناك في العوالم األخرى. عند  فإنها، (الفوق دنيويعالم ال فا) فا

يجب  أن تـ طَرَح جانبـًا وتـ خبّأ في عالم عميق جّدا، ستـ وَضع  تلك  قدرات الغونغ، كّل الفوق دنيوي

، هذا هو تعهّدكم وممارستكمة شاهٍد على مسار ـقبل بمثابـهناك في مكان احتياطّي، ستكون  في الم ست

 ه .                                                                                              ـلعب  ـذي تالّدور الّصغير ال
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ه  اآلن هو جسٌم قد من جديٍد، الجسم ال بالتعهد جيان فا، عليه أن يقومَ شي  إن خرج الفرد  من ذي يملك 

ى تي ك نت  بصدد شْرحها، إنه جسم بوذا. جسٌم كهذا أال ي مكن  أن ي سمّ مسة الخرج من العناصر الخ

سّمى م جّدًدا، وحينها لن تـ   نغوالغقدرات وظهور  التعهدأن ي عيَد جسم بوذا هذا عليه  ؟جسم بوذا

، إنـّها ولها مفعول في كّل العوالمضخمة وهذه تتمتـّع  بقّوٍة  ،لهية(إ )قدرات نغفوفا شانتو بل غونغننغ

ذين ال ؟ كّل أولئكغونالغقدرات عظيم ٍ حقـّا. أخبروني ل َم سيصلـ ح  بعد  سعيك م وراء  أشياء ذات تأثيرٍ 

ي إظهارها بين أليست لديك م النـّية في استعمالها وسط الناس العاديّين، ف ،نغوالغقدرات يبحثون عن 

نتم تبحثون عن شيٍء النـّاس العاديّين؟ وإالّ فلـ َم تـ ريدونها ؟ إنـّها غير مرئيّة وغير ملموسة، إن ك 

هي استعمالها، الباطن نيّتكم  في عقلكمأؤّكد لكم أنه  .ن األفضل البحث  عن شيٍء جميلٍ للّزينة، فم

ومن غير  ،خارقة للعادةبينما ال يمكن السعي وراءها كقدرات ناس عاديّين، إنها كلها أشياء 

استظهار هذه  حبّ بالنسبة للمبتدئين  أمام الناس العاديّين. والتباهي بها المسموح لكم استعراضها

نتم  ع  من روح تعلـّق قويٍّة، إنـّهاـالقدرات ينب روح سيّئة جّدا، يجب  على الممارس أن ي فارقها. إن ك 

تـ ريدون استعمالها ل كْسب المال، تكوين ثروٍة، وفي صراعكم من أجل تحقيق أهدافكم الّشخصيّة 

وسط النـّاس العاديّين، فذلك أسوأ. سيكون  ذلك تشويشـًا ل م جتمع الناس العاديّين باستعمال أشياء 

كما  ستعمال قدرات الغونغسمح للمرء باا، هذه النـّية هي أسوء وأسوء، إذن ال ي  ليـالم ستويات الع  

                                                      .  ي ريد 

                                                                                            

هم في الطـّرفْين، األطفتظهَر  في  نغوالغقدرات إّن  ال غالب األحيان عند أشخاص تكون  أعمار 

النـّساء الم سنـّات، بصفٍة عاّمٍة، يستطيعون التحكـّم جيًّدا في  اواألشخاص الم سنـّون، وخ صوصً 

، هم يتحّكمون في اس العاديّين. إثر تنمية الغونغ، لديهم قليل جّدا من التعلـّقات وسط النـّ سينسينغال

؟ الشباببسهولٍة لدى  غنوالغقدرات باهاة هذه. لماذا ال تظهَر  أنفسهم جيًّدا، ليست لديهم روح الم  

جتمع النـّاس منهم خ صوًصا لدى الّرجال هود في الخوض في م  ، إنـّهم ال يزالون ي ريدون بذل الج 

ـّهم يرغبون في استعمالها لديهم، فإن نغوالغقدرات تظهَر  العاديّين، وبلوغ هذا الهدف أو ذاَك! عندما 

، لذلك ال ي مكن قوا أهدافهم، ال يجوز هذا م طلقـًال تحقيق أهدافهم، ه م يعتبرونها نوًعا من المهارة ل ي حقّ 

 أن تنمو.   نغوغقدرات الل

                                                                                                                        

ّص التعهد ـّه شيء على فنـّية من مهارات النـّاس العاديّين، إن أطفال، أو مهارةً عبة ليس لـ  هو ، فيما يخ 

عهّد أو ال، كلـّه يتعلـّق بالمجهود الّذي ة على التعهّد أو ال، القدرمن الجّديّة. الّرغبة في الت قدٍرعظيمٍ 

قدرات على الح صول على  األخالقيّة. لو كان هذا الّشخص  حقـّا قادًراتبذلـونه  في الّرفع من طبيعتكم 

، إنـّه  ال ي فّكر  فيه بالمّرة. بما أّن تعهد. إنـّه  ال يهتّم بالالّسعي وراءها، فستكون تلك كارثةً عبر  نغوغ

ة الّسعي، فمن يلْت نتيجـنـ   بقي في م ستوى إنسان عادّي، وأّن قدراته قد طبيعته األخالقيّة قد ارتفاع

الوارد أن يرتكب بواسطتها إثًما. في البنك، هناك الكثير من المال، سيأخذ منه قليالً، في الّشارع، 

وع من هناك أوراق يانصيٍب تـ باع  في كّل مكان، سيْسحب  الّرقم الّرابَح. لماذا ال يحد ث  هذا النـّ 

علـّ األشياء أهّميةً  للفضيلة، يكون  بس هولة ع رضة لسوء  ال ي عير   منيقولون:" تشيغونغمي ال؟ بعض م 

نتم  ليس األمر هكذا البتـّة. ،خطأ." أنا أقول  أّن هذا ـد رات الغونغالتصّرف عندما تظهر لديه  ق إن ك 

ون أهّميةً ال تـ   . غونغدرات قنوا أبًدا من الح صول على ـ، فلن تتمكّ سينسينغللفضيلة وال تتعهّدون ال عير 

ستواه م، فإنـّهم ال يستطيعون في م نغوهر  قدرات الغجيّد، عندما تظ سينسينغعون بـّ البعض  يتمت

التحّكم في أنفسهم، إنـّهم يرتكبون أفعاالً ال يجب  عليهم ارتكاب ها، ي وجد هذا النـّوع من الحاالت أيًضا. 
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هذه الخسارة هي  لديهم تضع ف  أو تختفي. إنّ  غون، قدرات الغتكبون أفعاالً سيّئةولكنـّهم حالما ير

                             ق عند اإلنسان.                                                                                                               ـّ روح التعلخسارة إلى األبد، واألمر األخطر هو أّن ذلك ي مكن أن ي ولـّد 

                                                                                                                                                                             

عل داواة المرضى في  تشيغونغمي الـّ بعض  م  يّدعون أنـّه لو يتعلـّم  المرء  طريقتهم، سيكون  بإمكانه م 

. فّكر، أنت إنسان تشيغونغّجار كأنـّها نوع من الّدعاية، هؤالء أسّميهم تـ  وظرف ثالثة أو خمسة أيّام، 

 ؟ إنسان عادّي لديه تشيشيع  أن تشفَي أمراض اآلخرين فقط بإرسال بعض التـعادّي، أفتستطي

و أيًضا، أنت مازلَت في طور البداية من ممارسة التتشي داخله، وأنت لديك  شي، فقط قناة "الو 

لديك قد فــ ت َحْت، وصارت تمتّص وتبعث  التشي. عندما ستـ داوي المرضى، فه م لديهم أيًضا " غونغ

؟ تشي آخر ّد منتشي أن يح  ـ  . كيف لومن الممكن أّن هذا األخير هو الذي ي داويكتشي على أجسامهم، 

 على ذلك، عندما تـ داوي مريًضا، تـ كّون   مَرَض. وزيادةً إّن التشي ال ي مكنه على اإلطالق أن يشفي ال

حقالً م شتركـًا معه ، والتشي الّسقيم القادم من جسم المريض ينتقل  بأكمله إلى جسمَك، وسوف يكون  

مرض موجود في جسمه ه و، إالّ أّن كثيًرا من تي لدْيه، رغم أّن أصل الة اللديك اآلَن نفس الكّمي

التشي الّسقيم ي مكن  أيًضا أن يجَعلََك مريًضا. عندما تظّن أنـَّك قادر على شفاء المرضى، سوف 

داواة النـّاس، لن ترفـ َض أحًدا مّمن يأتوَن، ي مكن أن تــ نّمي روح التعلـّ  داواة المرضى، تتنّصب  ل م  ق. م 

متع علـّمو الت دركْ لم  ؟ أنتل َم أنت قادر على الّشفاء ولكن !كم هذا م   هم لديهمـّ الم زيّفون كل تشيغونغ، م 

، ولكي يجعلونَك تـ صّدقهم، فإنـّه م ي عطونَك بعض طاقتهم. وسوف تفقد ها بعد شفاء ثالثة، "فوتي"

الطّاقة  خمسة، ثمانية، عشرة مرضى. إنه نوٌع من استهالك للطـّاقة، وبعد ذلك، هذا القليل من

علـّمو المن أين يأتي الغونغ، أنت ال تملك غونغ خاّصا بكسيختفي.  ، م  ، لقد قمنا تشيغونغ؟ نحن 

التعهد يكون  عسيًرا جّدا. (و)الطاو طيلة عشرات الّسنين، في الماضي كان تعهّد الطـّريق بالتعهد

  .اً مستقيم يسلك طريقاً ن أو دخل في طريق صغرى بدل أ منحرفاً  ن سلك المرء طريقاً إ اجدً  صعبٌ 

  

علـّ  لم يتحّصلوا على نبذٍة من  الك بار مشهورون جّدا، ولكنهم تشيغونغمي الأنتم تَرْوَن أّن بعض م 

، كيف ستحصلون على الغونغ بداً أنتم لم تتعهدوا أ. نينـإالّ بعد ممارسٍة استغرقت عشرات السّ  الغونغ

سوف تتكـّون  لديكم منذ ذلك الحين روح ؟ كيف هذا ممكناً  ؟تشيغونغم في دروس ن شاركتبمجرد أ

داواة المريض. قتعلـّ  . وإثر ذلك، عندما تظهر هذه األخيرة، سوف تنزعجون إذا لم تتوّصلوا إلى م 

عالج هم، حفاظـًا على سمعتهم، وأثناء م  ؟ "فلـْيتحّول المرض إلى تهم للمرض، بماذا ي فّكرونبعض 

!" ولكن هذا ليس بدافع الّرحمة، إنهم لم يتخلـّصوا بالمّرة من تعلـّقهم ي ْشفى المريضجسمي ولـْ 

. إنهم يخشْون فقدان س معتهم، في هذه الحالة الرحمة تظهر ومن غير الممكن أنبالشهرة والكسب، 

! حالما ق بالّسمعةوي فضـّلون أن ي صابوا بهذا المرض على أن يفقدوا سمعتهم ؛ كم ه و قوّي هذا التعلـّ 

باشرةً  ولـّد  لديهم هذه الّرغبة،تت ل  المرض م  إليهم، سيحدث هذا فعالً ؛ سيعودون إلى بيوتهم  ينتقـ 

ف َي. بعد شفاء اآلخرين، هم يتعذبون في ب يوتهم. أنتم تظنـّون أنكم قد  مرضى، وأمـّا المريض  فقد ش 

علـّ  ونك م "م  . أليست هذه "، أنتم مسروتشيغونغم َشفـَْيتـ م األمراض، اآلخرون يدع  رون ويمألكم الفخر 

نهاريَن تماًما، أليست هذه روح التعلـّ ـ  روح تعلـّق؟ عندما ال تشف ق بالّشهرة وَن المريَض، تكونون م 

ونه م لعند المرضى ا على ذلك، كّل التشي الّسقيم ؟ وزيادةً تي تتحّكم  فيك موالكسب هي ال ذين تـ داو 

ع دون هذا التشي بهذه الطـّريـالدّجالون ي لقـّ  يغونغتشلـّمو السينتق ل  إلى أجسامكم. م  قة نونكم كيف تطر 

زٍء ضئيلٍ  والكم عاجزون تماًما عن طرده، أو تلَك، وأنا أقول  لك م أنـ كم أنتم أنفسكم منه، ألنـ حتـّى ج 

ّدة، ح  كلـّه ـجسمكم سي صب ال تملكون القدرة على التـّمييز بين التشي الجيّد والتشي الّسيء. وبطول الم 

 أسود من الّداخل، إنـّها الكارما. 
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َحن كيف ستتصّرفونَ  ، سوف تـ القوَن حقـّا الكثير من الّصعوبات،عندما تتعهّدون بحقّ  ؟ كم من الم 

قاساتـ ها ل تـ حّولوها ذين ال ، وخ صوًصا الناسهذا صعٌب جّدا؟ إّن ّدة بيضاءإلى ما سيكون  عليك م م 

 لديهم استعداد جيّد ه م األكثر ع رضةً  لهذا الم شكل. البعض  ي صّر على الّسعي وراء الم عالجة. عندما

م الّسعي وراء غايٍة ّما، فإّن أحد الحيوانات يلَمح  ذلك، ويأتي لـ  ، هذا هو الجسم يتـلبّسكميكون لديك 

داواة داواة المرضى، أليس كذلك"فوتي". أنتم تـ ريدون م  المملوك  ؟ حسنـًا، ه و ي مّكـنكم من م 

المرضى، ولكنه  ال يفعل  ذلك بدون هدٍف، من ال يخسْر ال يْكسْب، إّن ذلك حقـّا خطير جّدا، في نهاية 

 ا.                                              ؟ سينتهي أمركم  تمامً عد ذلكب كيف ستستطيعون التعهّد األمر لقد جلبتـ موه ألنفسكم،

                                                                                                                                        

ما اآلخرين. هذا الّشخص  بعض األشخاص الذين لديهم استعداد جيّد قد استبدلوا استعدادهم الجيّد بكار

مريًضا ذا علـٍّة خطيرٍة، وعندما تعودون إلى  تشفون ، عندماولديه كمية ضخمة من الكارمامريض، 

في الماضي  ! الكثير  منـّا مّمن داَوْوافوا قدر العذاب الّذي تتعذبونه  ب يوتكم، ال تستطيعون أن تص  

يعرفون هذا اإلحساس، المريض  قد تعافى ولكنـّكم ترجعون إلى بيوتكم في حالة مرضيّة  مْرضى

ّدة، كّم هائل من الكارما قد تحّوَل إليكم، أنتم تـ عطون  قابل كارما فضيلتكم خطيرة. وبطول الم  )الّدو( م 

ونه ، فإّن الكارما ذي تـ ريدحتـّى وإن كان المرض  هو ال اآلخرين، ألنه ليس هناك ربٌح دون خسارٍة.

بادلتها مع الّدو. هناك القانون التالي في الكون  .ل في ما تريدونهـّ ال أحد يتدخ :يجب  أيًضا أن تقَع م 

ذي يحمل  قدًرا أكبََر يء خ صوصّي في الكون، وهو أَن الوال ي مكن أيًضا اعتباركم طيّبين. هناك ش

ير جّدا من كٍم كبكارما إنسان آخر، مع ب لخاصّ استعدادكم ابدلون ستتمن الكارما، هو سّيء. أنتم 

ّمَر تماًما منعهّدالكارما، كيف سي مكنكم الت . أليس هذا م ريًعا؟ قبل الكارما ؟ إّن استعدادكم قد د 

المريض  قد تعافى، وهو م رتاح اآلن، وأنت ستنتابك اآلالم حالما تعود  إلى منزلك. لو تشفي مريضْين 

أن ترحَل عوًضا عنهما، أليس هذا خطيًرا؟ إّن األمربهذه الصـّفة. الكثير  من  اثنْين بالّسرطان، يجب  

 الناس ال يعرفون هذا القانون.

 

علـّمي ال  مشهوًرا يكون   االحاليّين، ال يجب  أن تنظروا ل ش هرتهم الفائقة، م تشيغونغأّما بالنـّسبة لبعض م 

 ّما، حول أمر حدث  الناس ضّجة؟ عندما ي  عاديّ ماذا يعلم اإلنسان البالضرورة صحيًحا. يكون  ال

فقط ي ؤذون اآلخرين ولكن أيًضا  ال يغّركم ما ه م بصدد فعله حاليّا، إنـّهم ال ي صّدق المرء بهذا األمر.

ال يسمح  بمثل تلك  تعهدأو عاَمْين، إّن ال ْوَن كيف سيكونون بعد م ضّي عامٍ ي ؤذون أنفسهم، وسوف ترَ 

داواة، ولكنـّه ليس هدتعالفوضى. إّن ال . إنـّه شيء بهدف المعالجة ً ي مكن أن يكوَن له فاعليّة في الم 

لوا عليه من مهارات الناس العاديّين،  ةتقنيّ  ةً خارق وليس مهار ي منـَع  عليك م منًعا باتـّا أن تـ دخ 

علـّمي ال زيّفين قد نجحوا فعالً في تلويث األجواء،  تشيغونغاالضطراب كما تشاؤون. حاليّا، بعض م  الم 

ى يسعون لخلق مجموعات فاسدة حتّ إنهم كوسيلٍة لإلثراء وطلب الّشهرة،  تشيغونغهم يستعملون الإن

علـّمي ال يوّسعوا نطاق تأثيرهم عندما . الحقيقيّين تشيغونغوه م ي وجدون بأعداٍد تفوق  كثيًرا أعداد م 

؟ ويذهب  في ظّن البعض لكيفيّة، هل تـ صّدقونهمين عن هذا، ويتصّرفون بهذه ايتحّدث كّل الناس العاديّ 

 ، ال أبًدا. ما قلته لك م هو القانون الحقيقّي.تشيغونغأّن ذاَك هو ال

                                             

اإلجتماعيّة، من أجل إّن إنسانـًا عاديّا، عندما يتواَصل  مع اآلخرين في م ختلف أنواع العالقات 

، فيجب  عليه إذن تحّمل عناء تسديدها. لو تـ عالجونه كارمال  ـيرتكب  سيّئاٍت وي سجّ  مصلحته الماّديّة،

نتم قادرين حقـّا على شفاءه، فهل هذا مسموٌح فعلـ  اءون، حتـّ كيفما تش إّن البوذا موجودون ؟ ه  ى ولو ك 

كون  ا؟ كم سيكون  هذا رائعً شياءاأل العديدون هذا النـّوع من، لماذا ال يفعل  البوذا في كّل مكانٍ  لو يتر 

 يسدد الكارماأن ؟ ينبغي على كّل إنسان لون ذلككّل الكائنات البشريّة تعيش  في راحٍة! لماذا ال يفع
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ؤ على اإلخالل بهذا القانون. أثناء ْدفة تعهد بنفسه، ال أحد يجر  بعض  أن ي قّدمَ  الفرد، ي مكن أن يحد َث ص 

الّرحمة، ولكّن هذا ليس من شأنه سوى أن ي ؤّجَل المرَض إلى ما بعد. أنتم  الم ساعدة لآلخرين من باب

فهو ي حّول لكم المرض إلى شيٍء آخر:  معفيّون من العذاب اآلن ولكن ستتحّملونه  الحقـًا، وإالّ 

األمر كذلك. القيام فعالً بهذا  إن لم تمرضوا، ربّما سيكونخرى أستخَسرون ماالً أو تـ القون مصائبًا 

لـّيا، هذ دةواح الة تلك الكارما من أجلكم د فعةاألمر وإز ال ي منـَح  سوى للممارسين، ولكن أبًدا  اوك 

للناس العاديّين. أنا ال أتحّدث فقط عن نظريّة مدرستي، أنا أتحّدث عن حقيقة كّل كوننا، أتحّدث عن 

                 .                                                                                                                            وضعيّة الحقيقيّة لعالم التعهدال

                                                                                                                                                        

، ونقودكم نحو ةقويمنحن  هنا ال نعلـّمكم وسائَل عالجيّة، ولكن نحن  نهديك م إلى طريق ك برى، طريق 

ن يقوموا كّل تالميذ الفالون دافا أ جميع األعلى. لذلك أقول في كّل م حاضرٍة أنـّه  ي منـَع  على

بما أنـّنا نسير  بكم  عالجة فلن تعودوا ممارسين في مدرستي الفالون دافا.قمتم بالمإن وأنكم بالم عالجة، 

ه  ره طهّ ـ  ن، نـ طهّر  باستمرار جسدكم، العالم الدنيوي فاالتعهد في نحو الطـّريق الحقـّة، فأثناء  ونـ طهّر 

سود على التشي األ أكثر وأكثر إلى أن ي ْبَدَل الجسد كلـّه بماّدة طاقيّة عليا. ولكنكم ال تزالون تجلبون

من  . مع كّميٍة ضخمةٍ عهّد! لن يكوَن بإمكانكم الت؟ تلك هي الكارماعهّدجسدكم، كيف سي مكنكم الت

َحن سيجعلكم عاجزين عن م واصلة التعهّد، عهّدالكارما، لن تقَوْوا على الت قاساة كثير من الم  هذا ، م 

تبليغه. ، إالّ أنـّكم ال تـ دركون إلى حّد اآلن ما أنا بصدد للعاّمة فاداال هغ هذ. رغم أنـّـني أبلـّ هو السبب

. لو تـ عالجون المرضى، كّل ا، فإنـّه لدينا الوسائل لحفظهللعاّمة الدافابلـّغ َ هذا إن كان باإلمكان أن ت  

ه  بصفٍة ك    ةالخاص الفاجسم  لـٍة من ق بَ لـّيـما زّودناك م به من أجل تعهّدكم وممارستكم سيتّم استرجاع 

ككم تهتـ كون هذه األشياء الثــّمينة جّدا، كما يبدو لكم ومن أجل س معتكم بي . ال ي مكن أن نتر 

ـتطلـّبات  بقـًا ل م  مارسين لالفاومصلحتكم الّشخصيّة. إن لم تتصّرفوا ط   مدرستنا، فأنتم لم تعودوا م 

عادّي، وس نعيد  إليكم أشياءكم سان نإ ا، سنتصّرف  بحيث  نجعل  جسمكم يرجـ ع  إلى حالةـالفالون داف

                                           الّسيئة، بما أنـّكم تـ ريدون أن تكونوا أناًسا عاديّين.                                                                       

                                                                                                                                

زء صغير من  األمس،انتهاء محاضرة منذ  الكثير  منـّا ي حّسون بخفٍة في أبدانهم. ومع ذلك، هناك ج 

وبدؤوا يشك وَن من أوجاع منذ األمس. بعد أن أزلـْت  ال تقدموا قلي المصابين بمرض خطيرالمرضى 

رتاحين جّدا، ولكّن  ي حّسون أنفسهم خفيفي الجسد أشياء سيّئة من جسدكم باألمس، األغلبيّة من بيننا وم 

ه من غير دون خسارٍة، ال ي مكن أن ننَزَع عنكم كّل شيٍء، إنـّ  ن ربحٍ في كوننا: ما م مبدئًاهناك 

نا قد استأصلـْنا لك م الّسبب األصلّي ل مرضكم تتحّملوا شيئًا. هذا يعني أنـ الّ اإلطالق أالمقبول على 

ئة، ولكن بقي هناك لديك م حقل سقيم. مع التيانمو المفتوحة على يية السّ حّ ل حالتكم الص والّسبب األصليّ 

تدن   م ستوىً  يم سود، من التشي الّسقللغاية، يرى المرء  أنـّه ي وجد في الجسم قطٌع من التشي األ م 

رّكز، كثيف جّدا، وقادر على َمْلء   على شكل ق طع والعك ر، وأيًضا كّل جسدكم عند  من تشي أسود م 

 انتشاره.                                                        

 

بّما كانوا ي عانون م على كّل الجسم، كما لو ببردٍ البعض  حسّ ي   منذ اليوم، ي مكن أن  كام شديٍد، ور  ن ز 

في الّساقْين م في موضع ّما من جسمهم، آالم يشك وَن من آالم في العظام. م عظم النـّاس سي حّسون بآال

نتم تـ عانون فيه من مرض في الماموضع الأو د وار في الّرأس. في ال ذي ظننتـ م أنه  ضي، والذي ك 

بّما  ف َي بواسطة تمرين الر  علـّم ال تشيغونغقد ش  هذا أو ذاَك، فإّن األعراض ستظهَر   تشيغونغأو تمرين م 

. لقد بقي هناك في نفس ا، وإنـّما دفعوه إلى وقٍت الحقكم منه تمامً يشفومن جديٍد. ذلك ألنهم لم 

 الموضع، ال تمرضون اآلن، ولكن ستمرضون في الم ستقبل. يجب  أن نعيَد ظهوَر كّل هذه األمراض
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َدها عنك م، ذورها. بهذه الطـّريقة، سيبدو لك م هذا ونطر   كما لو كان نكسةً  نستأصلها كلـّها من ج 

ض  ي مكن أن تكوَن ، البعبرّدات فعلٍ  شعرواتـ ك ي مكن أنللمرض، إنـّها اإلزالة الجذريّة للكارما. لذل

ختلف أشكال  موضعيٍّة، سيقعون فريسة لهم رّدة فعلٍ  أن تظهََر  ي مكنك التوعّ لهذا األلم أوذاَك، م 

ْن مقدار قول لكم أ عندهم، كّل ذلك طبيعّي. ، يجب  أن تـ ثابروا على المجيء هنا مكتوّعكأنـّه، مهما يك 

ل تـ تابعوا الّدروَس، كّل أعراضكم ستختفي حالما تدخلون قاعة الّدرس، ولن تكونوا م عّرضين ألّي 

عاننـ شير  إليها، رغم أنـخطر. هناك نقطة  نتم مرضى، أرجو أن كم تـ حّسون بم  اٍة شديدٍة كما لو ك 

قطة المنال. اللـّحظة التي تتعذبون فيها أكثر هي بالتـّحديد النـّ  ةصعب الفاوا المجيء إلى هنا، إّن تـ واصل

هَّر تماًما. جذور المرض قد تّم كّل جسمكم سي طهّر  ويجب  أن ي طتي يتحّول  فيها الّشيء إلى نقيضه، ال

َكه  يتالشى، ذلك ل نـ حّمـلكم بعض استـئصالها، لم  ْد لكم سوى قليل من التشي األسود يجب  أن نتر  يع 

                           لوا شيئًا.                                                                                                       ـالّصعوبات ونجعلكم تمّرون ببعض العذاب، من الم ستحيل أالّ تتحمّ 

                                                                                                                                                        

اآلخرين،  في م جتمع الناس العاديّين، ومن أجل الّشهرة والكسب، من أجل صراعاٍت وخالفاٍت مع

، عندما كبير قد أهل َك من جّراء هذا إلى حد  أنتم ال تستطيعون األكَل جيًّدا وال النـّوَم جيًّدا، كّل جسمكم 

عاينة جسمكم من عالم ٍ آخَر، فإّن عظامكم كلـّها سوداء. تطهير جسم كهذا د   فعة واحدة، دون أّي تتّم م 

مكنـًا، لذلك ستحد ث  عرّدة فعلٍ  . البعض  ي مكن أن يكوَن لديهم إسهال دكم رّدات فعلٍ ن، هذا ليس م 

م ختلفٍة كانوا يقولون لي في تقارير  مناطق منالتالميذ  وتقيّؤ في اآلن نفسه. في الماضي، الكثير  من

تجاربهم وتأّمالتهم:"أيّها المعلـّم، في طريق العودة إلى منزلي عند نهاية الّدرس، بحثت  باستمرار 

صولي إلى البيت."  وطوال الطـّريق، ألّن األحشاَء هي أيًضا يجب  ذلك عن َدورات المياه، إلى حّد و 

؟ ألّن لديهم أمراًضا في . ل َم هذاوَن ويستيقظون حالما أنهي م حاضرتيـ  أن تـ طهَّر. يحد ث  أّن أناًسا يغف

ذلك ل وه م في حالة وعي، هذا التـّعديلل ـالّدماغ، ويجب  أن تـ َعّدَل من أجلهم. وه م لن يستطيعوا تحمّ 

نامون ، هم ال يعرفون ذلك. ولكّن بعضهم لديهم حاّسة سمع سليمٍة، ه م يهم في حالة تخديرٍ يجب  إدخال

عميقـًا، ولكنـّهم قد سمعوا كّل شيٍء، دون إفالت كلمٍة. ومنذ ذلك الحين، يعود  ذلك الّشخص   نوًما

َر بالنـّعاس  متلئـًا بالحيويّة، ولن يشع  ّدة يْومْين. كلـّها حاالت م ختلفة، كّل شيٍء يجب  أن  ن لم ينموإم  ل م 

لـّيٍة.                                                                                                                    ك م يجب  أن ي طهَّر بصفةٍ ي َسّوى، كّل جسم  ك 

                                                                                                                                   

فارقة روح تعلـّقكم، اس البالنـّسبة للن نتم تستطيعون م  لون حقـّا في ممارسة الفالون دافا، إن ك  ذين يدخ 

كوا جانبًا رلمنذ اآلن. بينما أولئك ا سوف تكون  لكم رّدات فعل ٍ  قهم، ـّ وح تعلذين ال يستطيعون أن يتر 

، إذن فسيكون  من الّصعب وا عنهاـّ لم يتخلهم قد انفصلوا عنها، في الحقيقة هم عاءاتهم بأنرغم ادّ 

عندها سيتمكنون من مفارقة عليهم النجاح. هناك أيًضا قسم سيفهمون الحقـًا ما أعلـّمه في الّدرس، 

رتاحين جّدا وخفي ؛ تـ طـَهـّر  أجسامهم  سو روح تعلـّقهم، في الجسم، أّما هم آخرون سيكونون م 

، هناك محاضراتيوا فقط في مرحلة إزالة األمراض واإلحساس بالعذاب. في كّل سيكونون قد بدؤ

تأّخرون من هذا النـّ  ، أضعف مّما لدى اآلخرين هي درجة يقظتهم التيوع بسبب دائمـًا أشخاص م 

ْن الحالةوتبَعـًا لذل المنظمة في  محاضراتي . أثناءاهي طبيعيّة جدّ فتي ستمّرون بها، ال ك، مهما تك 

َر البعض  بحالٍة سيّئٍة جّدا، وىخرأ ناطقم أبْوا مغادرة المكان، الكراسي وى تهالكوا عل، حدث أن شع 

نتم ال تستطيعون اجتيازمن المنّصة ألعالجه كانوا ينتظرون أن أنزل كهذا، فال تزال   امتحان م، إن ك 

قبـ لْين، إن كان هذا يبدو لك م م ستحيل  هناك امتحانات ك برى تنتظركم في تعهّدكم وممارستكم الم 

تستطيعون  جميعكم؟ كهذا ؟ أال تستطيعون اجتياز أمر بسيطاالجتياز، فكيف ستتعهّدون وتـ مارسون

النـّظر عن كّل شيٍء، أنا ال أداوي، كّل وبغض اجتياَزه . إذن، ال تبحثوا عنـّي مّرة ثانية ًألعالجكم، 

 مّرة تذك رون فيها كلمة "مرض" أحّس بالنـّفور.                
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اس ال من الن %1٠أو  %5 ادائمً ، هناك المحاضراتكّل إنه من الّصعب حقـّا تخليص اإلنسان، في 

تابعة. إنه م ـلَ يتوّصـلون إلى الم  ى بالنـّسبة حتّ  ،و(الطاو) الطريقاس على كّل الن ن الم ستحيل أن يحص 

ـنتم قادرين على اتـّخاذ  ألولئك الذين ي ثابرون على ممارسة التـّمارين، يجب  أن نرى أيًضا ما إذا ك 

، من الم ستحيل أن ينَجَح كّل الناس في أن يكونوا بوذا. بالنـّسبة ألولئك الذين يتعهّدون أم ال قرار التعهّد

ـلون على كّل ما يجب  أن ، قراءة هذحقـّا الّدافـا ظهر  لديهم نفس الحاالت وستجعلهم يحص  ا الكتاب ستــ 

ـلوا عليه.      يحص 
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 الثةثالمحاضرة ال
 

 

  الممارسين تالميذي أعتبُر كلّ أنا 
 

ذين يدرسون ، بما فيهم أولئك الممارسين تالميذيأنا أعتبر  كّل ال ؟الذي أفعله هل تدرون ما

ـفردهم ويستطيعون  حقـّا. أنا أبلـّغكم طريقة الممارسة نحو المستويات العالية، وإن لم أتوّل  دالتعهّ بم 

ني أفعل أّي ل المسؤوليّة وأنــأنني ال أتحمّ  . وإالّ فهذا يعنيكل، فلن يستقيَم األمر  الشأمركم بهذا 

اس العاديّون، أنا ال يجب  أن يعرفها الن ن جّمةونكشف  لكم قواني عطيكم أشياء جّمةشيٍء. نحن نـ  

وما على ذلك عدًدا كبيًرا من األشياء. لقد تّم تطهير جسدكم،  وأعطيكم زيادةً  ،الدافاأدعوكم إلى هذا 

من المسموح ليس  .تالميذيّ أالّ أعتبَرك م  ليس من الممكن ، لذلكأفعله م رتبط بمسائل أخرى أيًضا

إلنسان عادّي. ولكّن هناك نقطة تستحّق من أسرار الّسماء بكّل بساطٍة  أن يتّم كشف ذلك الكمّ 

ْد نتـّبـالتوضي تي تتمثـّـل في الّسجود واالنحناء، ع  الطـّقوس الـح: إّن العصر قد تغيّر، نحن  لم نع 

تي تـ ماَرس  في األديان، ال جدوى منها، لذلك نحن  ال وع، مثل تلك الالطـّقوس من هذا النـّ 

دَ  علـّم وتنحني أمامه، إن ك نتَ  نـ مارسها. ما الفائدة في أن تسج  ، تتصّرف من جديدٍ  ،للم   عندما تخرج 

تـ خاصم  وتـ صارع  لكي وما تـ ريد  أن تفعله ،  تفعل   ،اس العاديّينبين الن ، وكما يعّن لك،الّسابقك

 باسمي. الدافاستفسد سمعة ك ؟ ربّما حتـّى أنـنـّفع  من ذلكتدافَع عن س معتَك ومصلحتَك. ما ال

                                                                                                                                           

كم تستطيعون أن تتعهّدوا د قلبكم وليس سواه . طالما أنـالحقيقّي، ما يهّم هو تعهّ  التعهدفيما يخّص 

تابعوا الت لم نـ عاملكم بهذه إن وسنقود خـ طاكم،  بجّديٍة وثباٍت، فسنعتبركم تالميذعهّد انفسكم وتــ 

الطريقة، فلن يستقيَم األمر. ولكن بالنـّسبة لبعض األشخاص، من الممكن أنـّهم ال يستطيعون اعتبار 

اس األشخاص. ومع ذلك، كثير من الن أنفسهم ممارسين حقيقيّين ؛ إّن هذا م ستحيل بالنـّسبة لبعض

سكم، لكي يتسنـّى لنا يعون حقـّا مواصلة تعهّد أنفسهم والممارسة. يكفي أن تـ واصلوا تعهّد أنفيستط

كم تالميذ  .                                                                                                           اعتبار 

                                                                                                               

؟ هذا ليس يوميٍّة لمجموعٍة من التـّمارين دافا فقط عبر ممارسةٍ  تالميذ الفالون هل سيتّم اعتباركم

المطلوب، ويجب  أن ترفعوا  سينسينغالحقيقّي يجب  أن يخضَع لمقياس ال التعهدأكيًدا. ألّن 

ْن لديكم ، وإن لم تك  سينسينغ. إن تـ مارسوا التـّمارين فقط دون رفع الالتعهد. هذا هو حقـّا سينسينغال

تي تـَْدَعم  كّل شيٍء، فال ي مكن حتـّى أن نتحّدَث عن "شيولين"، وال ي مكن أيًضا أن الطاقة القويّة ال

ل شروط مدرستنا  م ال تستجيبوناستمررتم في البقاء هكذا، وكنتالفالون دافا. إن  تالميذنعتبركم 

فحتـّى وإن ، كما يبدو لكم وسط الناس العاديّين وتتصّرفون ،سينسينغوال ترفعون الالفالون دافا، 

بّما ستعترضكم مشاكل أخرى، ربّما حتكنتم تـ مارسون التـّمارين،  كم ستتـّهمون ممارسة ـّى أنفر 

دوثه. لذلك يجب  عليكم أن تتصّرفوا حقـّاالفالون دافا ب جّركم إلى االنحراف، كّل هذا   ممكن جّدا ح 

تكونون ممارسين حقيقيّين. لقد تحّدثت  إليكم بوضوح،  اذي نـ طال ب  به، هكذال سينسينغوفق مقياس ال

إذن ال تأتوا في طلبي ل تقوموا بمراسم التـّـقديس للمعلـّم، يكفي أن تتعهّدوا أنفسكم بحّق، وسوف 

ـني هي كثيرة إلى درجة أنـّها ال تـ َعّد وال تـ حصى،ال (فاشن) الفاأجسام  .تالميذيأعاملكم ك  تي تتبع 

                                        عتناء بهم.                                                                                             ا بأعداد أكبَر، أنا قادر على االفما بالك بهؤالء التالميذ، حتـّى ولو كانو
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  والبوذية مدرسة بوذا تشيغونغ
 

في الواقع،  الّديانة البوذيّة، في هذا الّصدد، أنا أجزم بوضوح ؛ مدرسة بوذا ليس تشيغونغ إنّ 

ومدرسة " تشيغونغ الّديانة الطاويّة. البعض منـّا يخلطون دائًما بين هذه  " هو أيًضا ليسطاو 

يظنّون أنهم علمانيون،  وأيًضا مّمن هم بوذيّون هناك أشخاص مّمن هم رهبان في المعبدالمفاهيم. 

، لذلك هم ال يتوّرعون عن نشر أشياء من هذه الّديانة بين يعرفون الديانة البوذية أحسن من غيرهم

. الّديانة المدارسَل لكم أالّ تتصّرفوا هكذا، ألّن هذه أشياء تنتمي إلى م ختلف تالميذنا. يجب  أن أقو

، إالّ للتالميذ ، دون شكل دينيّ مدرستنا تعهدبنحن هنا ن بلّغ القسم الخاص ينّي، بينما الدلها شكلها 

بوذيّة في فترة نهاية اليانة دّ ن ال ننتمي إلى الحن لذلك، الفالون دافا في المعبد، وتبًعاالذين ي مارسون 

 .الفا

                                                                                                                                       

زء صغير من ـمثـّ تالبوذيّة ال    الّديانة الدارما فيإّن   لفابوذا، هناك أيًضا كثير من ا فال سوى ج 

له  تعهداكياموني أّن الم ختلفة في كّل مستوى. لقد قال ش فاالعالية والعميقة، هناك باإلضافة إلى ذلك 

تاي، مدرسة هوايان، مدرسة انن. الّديانة البوذيّة ال تضّم سوى قليل منها، مدرسة تيفام ۸4٠٠٠

)التانتريزم(... إّن هذا بعيد كّل الب عد عن ن(، األرض النـقيّة، المدرسة الباطنيّة زايانا )مدرسة هالد

بوذا، إنـّها  فاع  الّديانة البوذيّة أن تحتوي كّل ـلذلك ال تستطي !َل حتـّى عدًدا ضئيالً منهاـّ أن ي مثـ

زء صغير من  ن، فام  ۸4٠٠٠ الـ بوذا. مدرستنا الفالون دافا هي أيًضا واحدة من فاليست سوى ج 

، وال مع الفاة البوذيّة األولى وال حتـّى مع الّديانة البوذيّة في فترة نهاية وال عالقة لها مع الّديان

 الّديانات الحاليّة.                                             

                                                                                                                       

ك العصر، بعد اكياموني الّديانة البوذيّة منذ ألفين وخمسمائة سنٍة في الهند القديمة. في ذلشلقد أنشأ 

لديه، تذّكر ما تعهّده ومارسه  ففي الحقيقة ليس هناك سوى ثالث كلماٍت، إّن  يقظته وإطالق الغونغ

ع ـهي أن يتجّرد اإلنسان من جمي الّزهد، التجّرد الزهد، التامل، الحكمة.: خاّصية مدرسته هي

تـ فارقوا الّسعي وراء مصالحكم، وأن تقطعوا الوشائج مع كّل  ت النـّاس العاديّين ؛ يعني أنرغبا

. وبهذه الطريقة ي صبح قلب المرء فارغـًا، وي صبح ال ي فّكر بشيٍء، ، وما إلى ذلكماهو د نيويّ 

عميق والّسكينة(، إّن األمران يتكامالن. وبعد بلوغ " )حالة التـأّمل اللى حالة "دينغوهكذا يصل  إ

" دينغ"، يجب  على المرء أن يتـّخذ وضعيّة الجلوس ل يتعهّد بحّق وبفضل قّوة حالة  "لة "دينغحا

. ال يتحّدثون عن حركاٍت، وال يتّم مدرسةال هي هذالحقيقّي ف التعهديتعهّد نحو األعلى، إنـّه جزء 

ذي هو الو ، وهذا األخيرالغونغ تعهّدم ختلف العوالم(. هنا ال يتّم سوى  تحويل "البنتي" )الجسد في

لذلك  ،الجسد طبيعته األخالقيّة والنـّفسيّة، وال يتعهّد يكتفي بتعهّد ءي حّدد الّدرجة، وهذا يعني أّن المر

أثناء يتعذب  "،ي قّوي المرء  حالة "دينغ. وفي نفس الوقت، عن تحويل الغونغ ال يمكن الحديث

في وضعيّة الجلوس. الحكمة تعني أّن اإلنسان يصل  إلى اليقظة، هو اآلن  ل، يمحو الكارماـالتـأمّ 

يتمتـّع بذكاء كبير وحكمة كبيرة. لقد رأى حقيقة الكون، لقد رأى الّشـكل الحقيقّي لكّل عالم من 

"فتح" ا ظة ي سّمى أيضً لحكمة و"فتح" اليق. "فتح" اتتجلـّى كاملة قدراته اإللهيّة عوالم الكون،

 .                                                                                                      الغونغ

           

في نفس  ي الهند ثمانية أديان تـ بَلـّغ  ، كانت هناك فمدرسةال هاكياموني هذفي الفترة التي أّسس فيها ش

ترّسخ بع مق  اكياموني في حياته ي سّمى "البراهمانيّة". وقد عرف شالوقت. كان هناك دين م 

بوذا  فافإّن  ،ةالحقَ  الفااكياموني كان غه شصراعات ايديولوجيّة مع األديان األخرى. وبما أّن ما بلـّ 
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قابل، أخذت األديان األخرى زدهار. وفي الم  ت تكتسب  المزيد من القّوة واإلأخذ اي كان ي بلـّغهتال

ـترّسخة بع مق أصبحت آخذةً  في االندثار. ولكن بعد  تذوي شيئـًا فشيئـًا، وحتـّى البراهمانيّة الم 

البراهمانيّة، أخذت تزدهر   ن جديٍد، وخاّصة اكياموني، أخذت األديان األخرى تزدهر  مشنيرفانا 

هبان تّم إطالق الغ ؟ كانمن جديٍد. والّديانة البوذيّة، ماذا حصل لها لديهم ووصلوا إلى  غونهناك ر 

تدنـّية نسبيّا. لقد وصل  ستويات، ولكّن م ستوياتهم كانت م  وني إلى اكيامشاليقظة في م ختلف الم 

                                   اتا، عدد كبير من الّرهبان لم يصلوا إلى تلك الّدرجة.                                                        درجة تاتهاغ

 

 تبوذا تتجلـّى بطرق م ختلفة في م ختلف الّدرجات، ولكن كلـّما كان المستوى عاليًا كلـّما كان فاإّن 

تدنـّيـًا كلـّما ابتع ذين عن الحقيقة. إذن فالّرهبان ال تدَ أقرَب إلى الحقيقة، وكلـّما كان المستوى م 

كياموني م ستعملين اش، فّسروا ما قاله تدن  لوا إلى اليقظة في م ستوًى م  ( ووصأطلقوا طاقتهم )الغونغ

ور الكون ال ذي رأْوه  في م ستوياتهم. هذا يعني تي عاشوها والقانون الوضعيّة التي شاهدوها والص 

. رهبان آخرون بهذه الطريقة أو تلك اكيامونيش اي تحّدث عنهتال الفا اأّن بعض الّرهبان فّسرو

نشروا ما فهموه ه م على أنـّه كلمات بوذا عوض أن يقولوا للنـّاس كلمات بوذا األصليّة ؛ بحيث  أّن 

، لم تبوذا أصبح فا د بالمّرة ت ال تعَرف   تختفاكياموني، وفي نهاية األمر اش ابلـّغه يتال الك نفسهتع 

برة بالغة في التـّارينتمي للّديانة البوذيّة من الهند. إّن تي تبوذا ال فا خ، لذلك لم توجد فيما بعد  ـهذه لع 

ها عّدة مّراٍت، قدكانت الديانة البوذيّة، وال هاءديانة بوذيّة في الهند. قبل اختفا  اقتبست تي تّم تنقيح 

تي تـ سّمى الّديانة الهندوسيّة. عوض يانة الموجودة حاليّا الوأصبحت الدّ  مانيّة،هأشياء من البرا

تلك هي  ، نعم،تؤمن بشاكياموني بوذا، تقّدس هذه الّديانة أشياء أخرى، وهي أيضـًا التقديس 

 الوضعيّة.

                                                                                                     

بعد م ضّي فترٍة دها وقع أحأثناء تطّور الّديانة البوذيّة، وقعت هناك إصالحات ك برى عديدة.  

اس "الّديانة البوذيّة ذات العربة أنشأ بعض النحيث ني عن هذا العالم، كياموشاقصيرٍة من رحيل 

بقـًا(الكبيرة" )الماهايانا لوّي ال ، ط   الفاي. كانوا يعتبرون أّن اكيامونشتي قالها لتعاليم المستوى الع 

ان نفَسه  إلى النـّاس العاديّين، ل كي ي خلـَّص اإلنس م وّجهة تكان العاّمة اكيامونيش ادعا إليه يتال

 اسم اطلقوا عليهأع الكائنات، لذلك ـضّمن خالص جميتا ال تأرهات، وأنـّهويبلـ غ َ مرتبة ثمرة 

بلدان جنوب شرق آسيا احتفظوا في رهبان ال"الّديانة البوذيّة ذات العربة الّصغيرة" )الهينايانا(. 

بوع الـوكياموني، زمن شا تعهدلبالطـّريقة األولى  وذيّة ذات "هان"، كانت تـ سّمى الّديانة الب في ر 

يعتبرون أنـّهم ور ثوا تقاليد  هم أنفسهم ال يََرْون األموَر بهذه الطريقة، هم االعربة الّصغيرة. طبعً 

التعهد في عصر  ر  هكذا، لقد ورثوا باألساس طريقةكياموني األصليّة. في الحقيقة األمشا

                                                                                            .                                                                                           شاكياموني

 

نقـّحة لدينا، بعد إدخالها إلى نتشرة  وأصبحت الّصين، استقّرت هذه الماهايانا الم  الّديانة البوذيّة الم 

اكياموني. كّل شيٍء شل زمن  ال تـ عَرف  بالمقارنة مع الّديانة البوذيّة في الّصين اليوم. إنـّها بالفعل

ّمـتها وإلى مسار  . إّن الّديانة البوذيّة التعهدتغيَّر فيها، من نوعيّة اللـّباس و صوالً إلى حالة اليَـقظة بر 

 ولكنّ  ،الم ؤّسس اكياموني بصفته معلّمهاشلـقديس سوى شعائر الوالء والتـّ  قدماألولى لم تك ن تـ  

ة، هذه األخيرة تـ ؤمن الكبار قد ظهر في الّديانة البوذية الحاليّ يساتفا هعدًدا كبيًرا من البوذا والبود

تعّددة البوذا. ولـْنذك ر مثاالً: بوذا بوذيّة عديدين. لقد أصبحت ديانة اتااغهبوذا تاتبـ  بوذا ا،ه"أميتاب م 

؛ الخ. هناك أيًضا كثير من  الّشمس الك برى اتااغهتات، مهافايروكانا بوذا" ،ايشاياغوروهب"
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اكياموني في شتي أنشأها عن تلك ال يساتفا الك بار. وهكذا فإّن الّديانة البوذيّة م ختلفة تماًماهالبود

 عهده.

                                     

غ طريقة ـارجونا، بتبلييساتفا ناغهبودقامت الـ أثناء هذه الفترة، وقعت مجموعة من اإلصالحات، 

" بأفغانستان، ودخلت في إقليمنا "شيندجيانغ األخيرة من الهند، م روًرا باطنيٍّة، وتنقـلت هذهتعهد 

بوع الهان. كان ذلك بالتـّحديد في زمن  َل في النـّهاية إلى ر  ّميَْت  ـحكم الل تص  "تانغ"، لذلك س 

تأثرة بالكونفوشيوسيّة، فإّن مفهومها لألخال "باطنيّة تانغ" )تانغ ق تانتريزم(. ونظًرا ألّن الّصين م 

هذه في المدرسة الباطنيّة تحتوي على التعهّد  التعهديختلف  عن البلدان األخرى. بما أّن طريقة 

مكنـًا أن يقبلها م جتمع ذلك العصر، لذل أثناء فترة  كالم شترك بين الّرجل والمرأة، فإنـّه لم يك ن م 

كم "هويش  ضاء على البوذيّة، وهكذا، وقع إلغاؤها بالتزام ن مع القالتانغ اثناء فترة حكمانغ" ح 

بوع الهان عندنا. ي وجد حاليّا في اليابان طريقة تـ دعى نم اختفت باطنيّة تانغ "الباطنيّة الّشرقيّة"،  ر 

ّر بـلقد تعلـّموها من الّصين في تلك الح " )سكب الطاقة عبر قّمة "غواندينغ قبة، ولكنها لم تم 

هو  المدرسة الباطنيّة دون غواندينغالّرأس(. حسب المدرسة الباطنيّة، اكتساب طريقٍة من طرق 

باشًرا وحقيقيّا. هناك فرع آخر من هذه الممارسة َعبََر فاعبارة عن سرقٍة لل ، والي عتبَر  ذلك نقالً م 

صوالً إلى  التيبت،  لى يومنا ي سّمى "الباطنيّة التـّـيبتـيّة"، وهو ي بَلـّـغ  إطريقه  من الهند والنـّيبال و 

عن الّديانة البوذيّة، قد لّخصت  مراحل تطّورها ونـ مّوها. أثناء تكّون  هذا. كانت هذه إذن لمحةً عاّمةً 

التي أّسسها  اياناهّ مدرسة الدبعض المدارس األخرى مثل  ا، ظهرت أيضً ذيّة كك لّ الّديانة البو

ـلـّها تأّسست باالعتماد على مدرسة األرض النـ ،ايدارمهبود فهم القيّة، مدرسة هوايان، الخ. وك 

نقاكياموني حسب درجة اليقظةشتعاليم ل حة. هناك قرابة ـّ ، وهي أيضـًا تنتمي إلى الّديانة البوذيّة الم 

شكل الّدين، إذن فهي كلـّها تنتمي إلى الّديانة  كلّها في الّديانة البوذيّة، وقد أخذت مدارسة عشر

 البوذيّة.

               

جميع تي َسبَقْت، في في القرون ال ، بل أيًضاهذا فقط في قرننا يسَد ظهور أديان، لقرننا هذا شه 

ـتيقظون  ذين الالكبار أنحاء العالم، شهـ َد النـّاس ظهور عديد األديان الجديدة، وأغلب ها م زيّفة. الم 

اكياموني، أميتابها، شيجلبون الخالص للنـّاس يملكون كّل منهم مملكته الّسماويّة الخاّصة )جنـّته(: 

اتا يحملون معهم الخالص لإلنسان، وكّل منهم الخ. هؤالء البوذا التاتهاغ ك برى،اتا الّشمس التاتهاغ

عيّنـًا. في مجّرتنا لها، مدرستنا الفالون دافا لها أيًضا عالم أكثر من مائة عالم مث كهنا يترأس عالمـًا م 

 )جنـّة( الفالون.                              

                                                                                   

زيّفة، فأ مدارسلل أّما بالنـّسبة ع  تخليص ـتستطي؟ إنـّها ال ذي تـ ريد تخليصه  ين تحمل  اإلنساَن الالم 

. طبعـًا بالنـّسبة للـّذين أّسسوا دياناٍت، في البداية، هم لم يكونوا الفااإلنسان، إّن ما تدعو إليه ليس 

 لديهم الغونغ. وعندما تّمت يقظتهم، وتّم إطالق األديان الحقّة ي ريدون أن ي صبحوا شياطين ي عرقلون

تيقظ ال القوانين، ولكنـّهم كانوا بعيدين كّل الب عد عنختلفة، رأْوا عدًدا قليالً من في م ستويات م   ذي الم 

بمقدوره أن يمنَح الخالص للنـّاس، لقد كانوا في مستوى أدنى بكثير. لقد اطـّلعوا على بعض 

الحقائق وأدركوا أّن بعض أمور الناس العاديّين هي باطلة، وقد علـّموا أيًضا الناس القيام بالخير ؛ 

ا م عارضين لألديان في البداية. وفي نهاية األمر، آمن النـّاس بهم واعتقدوا أّن ما هم كذلك لم يكونو

ح، ثّم زاد اعتقادهم فيهم شيئًا فشيئًا، حتـّى صاروا في النـّهاية ي قّدسونهم ولم يعودوا ـيقولونه صحي

ي سندوا لهم  وعندما ظهرت روح تعلّقهم بالشهرة والكسب، طلبوا من العاّمة أن يعتقدون في الّدين.

. أنا أقول لكم جميًعا أّن هذا اشتغلوا تحت راية تلك الديانة الجديدة ،، ثّم منذ ذلك الحينبعض األلقاب
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ْن هذا ي لحق  ضرًرا باإلنس ان، فهي تبقى على كّل حال  ينتمي إلى الّديانة الّشيطانيّة، حتـّى وإن لم يك 

النـّاس، أّما ه م فال ت خلّص أن تستطيع  التي الحقّةباألديان  ، هذا ي زعزع  اإليمانشيطانيّة ديانة

األذى خفية. في هذه الفترة الديانات يستطيعون ذلك م طلقـًا. طيلة مسار تطّورها، سبّبت هذه 

ماثلة قد  " ينواني"غ في بلدنا الّصين، مثالً المدرسة المدعّوة بـ انتشراألخيرة، كثير من األشياء الم 

في أحد مدرسة  2٠٠٠ ر من ع يجب  أن ينتبهوا جيًّدا، ي قال أنـّه ي وجد أكثـهي واحدة منها. الجمي

رقيّة، في ب لدان جنوب شرق آسيا وفي بلدان أخرى غربيّة، ي صّدق النـّاس أّي شيٍء، بلدان آسيا الش

 بل هناك بلد تـ ماَرس  فيه عبادة الّشيطان جهًرا. كّل هذه األشياء هي شياطين ظهرت في فترة نهاية

، بل أيًضا فساد كثير من العوالم العلويّة الّرفيعة  الفا. فترة نهاية الفا ال تخـ ّص الّديانة البوذيّة فحسب 

، بل أيًضا فاال تعني نهاية  الفاجّدا وس قوطها إلى أسفل. نهاية  التي  الفاغياب  الّديانة البوذيّة فحسب 

 . اإلنسانعن قلب  ي،بشرحافظ على األخالق في المجتمع الت  

 

 

 

 د واحدةممارسة طريقة تعهّ 

 

، ال يهّم كيف تتعهّدون، ولكن ي منـَع  أن تتعهّدوا كما نه يجب التعهد في مدرسة واحدةأنحن  نقول  

يتعهّدون عناصر الّديانة البوذيّة ويتعهّدون  علمانيونشئتم مازجين أشياء أخرى. هناك بوذيّون 

أيًضا أشياء مدرستنا الفالون دافا. ها أنذا أقول لكم، لن تحصلوا على شيٍء في النـّهاية، ال أحد 

وأيًضا  سينسينغلة الأبمسنا إلى مدرسة بوذا، فاألمر يتعلـّق هنا ـنا ننتمي كلـّ ـسي عطيكم شيئًا. رغم أن

طاقة أيّة تعهّد فجسمكم سي بمسألة اتـّباع مدرسٍة واحدٍة. أنتم ليس لديكم سوى جسم واحٍد، إذن

لـ كم التـ  ؟ سوف تذهبون حيث  أجلكم من ا؟ كيف سيتّم تحويلهمدرسة . لو اي تتعهّدونهتال مدرسةوص 

ا: الّسعادة الكاملة ؛ لو هف تذهبون إلى عالم البوذا أميتابقيّة فسوقة األرض النـتتعهّدون وفق طري

ورو، فسوف تذهبون إلى عالم الالّزورد )المايوليكا(. هذا ياغايشاهتتعهّدون وفق طريقة البوذا ب

 .                                              فابابْين لل ما من ي الّديانة، ي قالعلى األقّل ما ي قال ف

                                                                                                                                  

وفق  ل الغونغ، في الواقع، إّن المسألة هي المسار الكامل لتحوّ نحن هنا نتحّدث عن ممارسة الغونغ

ختلفٍ  مركبٍ على  ؟ لو تضعون كّل قدمتـ ريدون الذهاب. أين ات م مارستهي تمّ تال المدرسة فلن  م 

بوذا في المعبد، وليس ذلك د تعهّ ع طرق م تشيغونغالشيٍء. ال يجب خلط ممارسة  تصلوا إلى أيّ 

ق  ختلف طر  ، بل أيًضا ال يجب  الخلط بين م  أو م ختلف  تشيغونغدارس الأو م ختلف م التعهدفحسب 

، يجب  أن تختاروا منها مدارسلّدين، ال يجب  الخلط بين م ختلف الاألديان. حتـّى داخل نفس ا

قيّة ؛ أنتم األرض النـ قيّة، إذن فهيون داخل األرض النـفقط لتتعهّدوا أنفسكم. أنتم تتعهّد واحدةً 

ايانا هل مدرسة دتتعهّدون داخل المدرسة الباطنيّة، إذن فهي المدرسة الباطنيّة ؛ أنتم تتعهّدون داخ

ايانا. لو تضعون كّل قدم على مركٍب م ختلٍف، وتتعهّدون في اآلن نفسه هذه هفهي مدرسة دإذن 

لو ممارسة طريقة تعهد  ه حتـّى في الّديانة البوذيّة، يدع ون إلىا على شيٍء. يعني أنوتلَك، لن تحص 

، هي ة غونغنة البوذيّة هي أيًضا ممارس؛ وليس مسموًحا الخلط بينهما أثناء التعهّد. الّدياواحدة

واٍز  ، نـ شوءتعهدأيًضا  لمسار تعهّدها وممارستها والتحّول طاقتها ونمّوها يسيران في خطـّ م 

بَ  ، إنـّه أيًضا اك أيًضا مسار تحّول للغونغل مدرستها الخاّصة. في عوالم أخرى، هنـالم برمج من قـ 

عقـّد إلى أقصى درجٍة، غامض ودقيق، وي منـَع  على الّشخص  إضافة أشياء أخرى إليه كما مسار م 

 لتعهّد.                                     عند اي ريد 
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تنتمي إلى مدرسة بوذا، يدفعون في  مارس طريقةنا نـ  ، عندما يسمعون أنـالعلمانيينبعض البوذيّين  

الحال تالميذنا للذهاب إلى المعبد العتناق الّديانة البوذيّة. ها أنذا أقول لكم، ال أحد من تالميذنا 

نا، ال أحد يجب  أن يفعَل ذلك. أنتم تـ عرقلون  ، وأيضاً قواعد الّديانة البوذيّة، الدافـاالحاضرين ههـ 

فيه االضطراب على التـاّلميذ، تقودونهم إلى حيث ال ينالون شيئـًا،  ذي تـ دخلوننفس الوقت ال وفي

. هذا وينبغي قطًعا التركيز على مدرسة واحدة مسألة جّدية، التعهدإّن األمر ال يستقيم  هكذا. إّن 

زء ال ى ول إلالوص ال وهوأ، دنفس هدف التعهّ ، رغم كونه ليس دينـًا، إالّ أّن له ةللعامّ ذي نـ بلـّغه الج 

 والّسعادة التاّمة.                 غونتحقـّق الغ واليَقظة، الوصول إلى إطالق الغونغ

                                                         

هبان المعبد الفااكياموني أنـّه في فترة نهاية شلقد قال  ، سيكون  من الّصعب كثيًرا حتـّى بالنـّسبة ل ر 

ذين ال يتكلـّف أحد عناء االهتمام بهم. أنتم ال العلمانيينين أنفسهم، فضالً عن البوذيّ أن ي نقذوا 

علـّم، ولكّن هذا المدعّو "المعلـّم" هو أيًضا ممارس، إن كان ال  اعترفتم بهذا الّشخص أو ذاك كم 

تعهّد هذا القلَب. إّن دون أن يعلى األيتعهّد حقـّا، فهذا ليس لديه أّي قيمٍة. ال أحد ي مكنه أن يذهَب إلى 

مدرسة  االعتناق، هل ستكون فرًدا من أفراد  في م حيط النـّاس العاديّين، بعد هذا االعتناق هو عادة

ب  األرض بجبهتك كّل يوم إلى أن ينز ف الّدم، تضر ولوى ـّ حت ،؟ كالّ بوذا؟ هل سيعتني بك بوذا

الّشيء الوحيد الم جدي هو أن تتعهَّد قلبك ، َح لشيءٍ ، هذا لن يصلـ  بعد قبضة قبضة البخورَ  وتحرق

ى أماكن العبادة أصبحت سيّئة ـّ حصلت تغيّرات ك برى في الكون، حتقد ، الفافي فترة نهاية  بحّق.

د كالّسابق، النـّاس . الحظوا أيًضا هذه الوضعية )بما فيهم الّرهبان( الم زّودون بقدرات الغونغ ولم تع 

 ةً للعموم، لقد فعلت  شيئـًا لم يسب ْق له مثيل، وزياد ةالحقّ  الفاذي ي بلـّغ وحيد اللعالم، أنا هو الحاليّا في ا

هذه. في الواقع، ال يحصل مثل هذا األمر حتـّى كّل  الفات  بابـًا واسًعا في فترة نهاية فتحعلى ذلك، 

ألف سنٍة، بل حتـّى كّل عشرة آالف سنٍة، ولكّن القدرة على بلوغ الخالص أم ال، أي القدرة على 

 شاسع.م أنتم، ما أقوله هو حقيقة كون التعهّد أم ال، هذا يتوقف عليك

 

، يجب  عهّدالتإن أردتم افا، ما أقوله هو حقيقة. يّة أن أجبركم على تعلـّم الفالون دأنا ليست لدّي النـ

، لن ا، إن كنتم ال تـ ريدون التعهّد. طبعً بتاتًاالتعهّد  ا، وإالّ فلن تستطيعوتتعهدوا في مدرسة واحدةأن 

التركيز للممارسين الحقيقيّين، لذلك ينبغي على المرء حتًما  ا هيالمدعّو إليه الفا نهتّم بكم من جديٍد،

حتـّى م جّرد أفكار ممارساٍت أخرى. أنا هنا ال أتحّدث عن  ايخلط معه، وأن ال واحدة على مدرسة

ليس هناك أّي نشاٍط فكرّي في مدرستنا الفالون دافا، ال تـ ضيفوا إذن أشياء تنتمي  شاط الفكرّي،النـّ 

ط فكرّي، المدرسة ليس هناك نشا باألساساالنتباه إلى هذه النـّقطة.  احتمً ى النـّشاط الفكرّي. يجب  إل

 .               شيء الّ لفراغ والمدرسة الطاويّة عن الالبوذيّة تتحّدث عن ا

                                                                                                                              

تيقظين كبار و"في إحدى المّرات، وَصلـْـت  تفكيري  و مستوًى طبأربعة، خمسة م  و" ك بار ذو  او 

لّواعال إلى أقصى درجٍة. عندما أقول "عال ع النـّاس العاديّون تصّوره . لقد ـال يستطي " فأنا أقصد ع 

كانوا ي ريدون معرفة ما أفّكر به في قلبي. أنا أتعهّد وأمارس  منذ سنين كثيرة، النـّاس ي ريدون 

اآلخرين ال ي مكن أبًدا أن تـنـْفذ َ إليه.  ننغغونغذا يستحيل على اإلطالق، وتفكيري، هاالطـاّلع على 

تيقظون الكبار كانوا ي ريدون أن يعرفوا ـال أحد يستطي ع أن يعرفني، وال أن يعلَم ماذا أفّكر، الم 

عيّنٍة. ّدٍة م  وافقـتي، أقاموا جسًرا واصالً مع أفكاري ل م   لصااالتّ هذا  نشاط أفكاري، لذلك، وبم 

، إن يك ن أعلى منهم أو أدنى، فنظًرا مهما كان مستوى علّو درجتي نهألتحّملته بشيٍء من العناء، 

يعمل   تفكيري يعمل  بنيٍّة وبقصٍد، وهو منح  الخالص للنـّاس، قلبيفإّن اس العاديّين، ـّ ني بين النألن

! إنها سكينة رهيبة. فرد واحد بمثل تلك ولكن أّي سكينٍة في قلوبهم من أجل خالص اإلنسانيّة.
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له، ولكن أربعة أو خمسة أفراد جالسين هناك، كلـّهم ساكنون إلى ـكينة، كان من الّسهل تحمّ ـالسّ 

د ي وجد فيه شيء أبًداذلك الحّد، مثل بحر ميّ  َر بهم، ولكن لم أستطٍت لم يع  ْع. . لقد ك نت  أريد أن أشع 

قلبي لمّدة أيّام وعشت  بذلك اإلحساس. النـّاس العاديّون ال يستطيعون  فيوقد أحسست  فيما بعد  بقلق 

 فعل والفراغ التـّاّمـْين.                                 به، لقد كان ذلك الالّ وال الشعور اإلحساس  ل هذاـتخيّ 

                                                                                                                

ألنكم عندما كنتم في مستوى تأسيس  ، ليس هناك أّي حركيّة فكريّة،تعهدفي المستوى العالي جّدا لل

في المستوى العالي،  التعهد. فيكم تاأل سس قد و ضعمجموعة  ة لدى الناس العاديين، فإنّ القاعد

آلّي تماًما. ليس عليكم سوى رفع طبيعتكم  تعهد، إنـّه تلقائي وبصفٍة خاّصٍة في طريقتـنا، هو

لديكم، لستم في حاجٍة حتـّى إلى القيام بأّي حركٍة. حركاتنا  غونغالاألخالقيّة والنفسيّة، وسوف ينمو 

؟ إنه حقـّا ممارسة التأّمل العميقأثناء  تاتاً تصلح ل تقوية هذه األنظمة اآلليّة، لماذا ال نتحّرك ب

ذي فكير العن تدّخـل التـّ وقد رأيتم أّن المدرسة الطاويّة تتحّدث عن هذه التــّقـنية أو تلك، فعل. لالالّ 

ي وّجه الممارسة. أنا أقول لكم أّن المدرسة الطاويّة عندما تخرج  من مستوى التشي، كّل ذلك ال 

جود، وال يعود هناك حديث  ذين مارسوا طرق الفكرّي. لذلك أولئك الالنشاط عن يعود له و 

أخرى ال يستطيعون التخلـّي عن التـنـفس والعمل الفكرّي، الخ. أنا أعلـّمهم أشياء في  تشيغونغ

مستوى الجامعة بينما هم ال يزالون يسألونني عن أمور في مستوى المدرسة االبتدائيّة، كيف يتّم 

ى هذه الطريقة، إنـّهم يظنـّون أّن . لقد تعّودوا فيما قبل  علشي، كيف يعمل  النـّشاط الفكريّ نقل الت

 هو هكذا، في الواقع، هو ليس كذلك. تشيغونغال

 

 

 

  "غونغ ليو  غونغننغ" ّوة الغونغوق الغونغ اترقد
  

، البعض باقون إلى اآلن في حيرٍة تشيغونغذين ال يعرفون جيًّدا ألفاظ اللممارسين اللدينا الكثير من ا

لغونغ( والعكس )قّوة الي  غونغ اه( على أنـّ الغونغ ات)قدر الغونغننغهم يأخذون أمرهم. إن من

ع الخاّص ـيتطابق مع الطـّب ةذي نكتسبه عبر تعهّد طبيعتـنا األخالقيّة والنفسيّ ال بالعكس. الغونغ

نال  عبر تحّول ماّدتنا البيضاء  الغونغ قّوةو، الشخص رجةدإنـّه ي حّدد ارتفاع الّدو.  ،بالكون ويـ 

؟ ىتي ي مكن أن تتجلـّ ، ماهي الظواهر التعهدثناء ال. أه أهّم غونغ؛ إنـّ لديه  ثمرةمرتبة ال، وكذلك لديه

الغونغ(.  )قدرات غونغننغسّميها ببساطة نحن نـ   ،خاّصة غونغ قدراتتظهر لدى المرء  نأ ي مكن

ما ـّ (. كللغونغلي )قّوة ا ي سّمى غونغ ذي ذكرته منذ قليلع المستوى والذي يهدف  إلى رفال الغونغ

 .                                                      عظيمة نغوالغقدرات ما كانت لي قويّا، وكلـّ  ان الغونغكان المستوى عاليـًا، كلـّما ك

                                              

 رتفاع المستوى وال قّوة الغونغتـ مثل ا، هي ال تعهدتكميليّا أثناء ال ليست سوى ن تاجـًا قدرات الغونغ

إّن قدرات  عند الّشخص، البعض ي مكن أن يكون لديه الكثير منها، البعض اآلخر بصفٍة أقّل. ثمّ 

 . فقط عندما ي قّررتعهدال ي مكن أن تـ كتَسَب عبر الّسعي وراءها وبصفتها الهدف الّرئيسّي لل الغونغ

. لماذا تسَعْون تعهد، والي مكن أن نعتبَرها الهدف الّرئيسّي لللغونغقدرات ا، تنمو اإلنسان حقـّا التعهد

؟ ال ي سَمح  م طلقـًا أن تستعملوها اس العاديّين، أليس كذلك؟ أنتم تـ ريدون استعمالها بين النـّ وراءها

 اصعبة المنال. نظرً  ح  ـهكذا وسط النـّاس العاديّين، لذلك، بقدر ما تسَعْون وراءها بقدر ما تـ صب

هو  التعهد، وما يجب  نزعه أثناء قألنـّكم تبحثون عن اكتسابها فإّن هذا البحث نفسه هو روح تعلـّ 

       بالتـّحديد روح التعلـّق.                                                                                                     
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رتفعٍة وعميقٍة من اس الالكثير من النـّ  . لقد س لديهم قدرات غونغلي التعهدذين وصلوا إلى حالٍة م 

 أغلقها المعلـّم عندهم خشية أالّ يستطيعوا التحّكم في أنفسهم وأن يرتكبوا سيّئاٍت، لذلك هم ال

 قدرات الغونغهذا النـّوع من األشخاص ليس نادًرا. إّن  يستطيعون استعمال قدراتهم اإللهيّة.

إلشراف وعي اإلنسان. عندما ينام اإلنسان، ربّما يفقد الّسيطرة على نفسه، وبعد أن يحلـ َم  تخضع  

لًما، ربّما في الغد صباًحا، نجد  الّسماء واألرض قد ا به. بما أّن المرء  نقلبتا، هذا غير مسموحح 

موًما ال ي سَمح  لشخص يملك قدرات غونغيتعهّد وسط النـّاس العاد ة باستعمالها، أغلب ها كبير يّين، فع 

غلقة، ولكّن هذا ليس م طلقـًا. هناك كثير من النـّاس ، هم فعالً  بشكٍل جيّديتعهّدون  تكون م 

. هؤالء النـّاس، أن ينالوا جزًءا من قدرات الغونغ يستطيعون التحّكم في أنفسهم، فنسمح  لهؤالء

م لن يفعلوا على اإلطالق، إنـّهم حتـّى ولو نطلـ ب منهم أن يستعرضوا قدراتهم وخوارقهم، فه  

 يستطيعون التحّكم في أنفسهم.

 

 

 

 المعكوس واستعارة الغونغ التعّهد 

 
، ولكّن تشيغونغلل محاضرةأو تعلـّموا فقط بعض الحركات في  تشيغونغس ال ي مارسون البعض النـّا 

داواة والحفاظ على الّصّحة، إنه ليس  اس لم ـّ يعني أّن هؤالء النالتعهد. ما تعلـّموه يقتصر  على الم 

يأتي هذا أين رح من . سوف نشلغونغ، في ليلٍة واحدٍة، يأتيهم اا حقيقيّا، ولكن بغتةيتـلقـّْوا أبًدا تلقينـً 

 ، إنـّه يأتي في أشكال عديدة.         النـّوع من الغونغ

                                                                     

األشخاص . ما هو التعهّد المعكوس؟ بعض مي إلى التعهّد المعكوسإحدى هذه األشكال تـنت

تقّدمين  د ي خّول لهم أن  ، ولكّن الوقتنسبيّا في الّسن ي ريدون التعهّدالم  ـتأخـًّرا كثيًرا ولم يع  صار م 

يعلمون  أيًضا التعهّد، لقد كانوا، أرادوا هم تشيغونغانتشار المنذ البداية. في فترة أوج  التعهدوا ؤيبد

في نفس الوقت،  يرتقوايستطيعون أن ينفعوا الناس، وأنه ي مكنهم أيًضا أن  تشيغونغأنهم بواسطة ال

، تشيغونغمن بروز ال نين األخيرةـ. ولكن، في هذه السّ دالتعهّ و رتقاءاإل لقد كانت لديهم تلك الّرغبة:

علـّمو ال َل م  بين الناس، ال أحد بلـّغ أشياء  شعبيّةً  وإكسابه تشيغونغكلـّهم من أجل نشر ال تشيغونغعم 

، غ حقيقّي للعاّمة على مستوًى عالـذي أقوم بتبليى اليوم، أنا الوحيد الحتـّ  المستويات العلويّة حقـّا. 

، إنـّهم ةسنذين ي مارسون التعهّد المعكوس يبلغون سنـّا تفوق الخمسين وال أحد غيري. كّل أولئك ال

ـتقّدمون في الّسن،  استعداٍد حسن جّدا وعناصر طيّبة في أجسامهم، كلـّهم تقريبـًا مع أشخاص م 

يس سهالً! تالميذ ي راد  تعليمهم واختيارهم للتـّـلقين. ولكن بالنـّسبة لهؤالء النـّاس الم سنـّين، األمر ل

علـًّما تي تأتيهم تشّع مثل الذهب ، فإّن هذه الفكرة الد؟ ورغم ذلك، حالما ي ريدون التعهّ أين سيجدون م 

. كثيًرا ما يتحّدث الناس عن طبيعة بوذا، وهذه هي طبيعة بوذا قد تـّجاهات العشروترّج عالم اال

 ظهرت.

             

المستوى العلوّي، ليس الهدف من حياة اإلنسان أن يظّل في وضعيّته تلك. ألّن حياة  منظورمن 

في فضاء الكون وهي تتماثل مع الطـّبع الخاّص بالكون "الحّق، الّرحمة، الّصبر"،  خلقت اإلنسان قد

قد خلق نوًعا من العالقة االجتماعية ؛  الكائناتإّن طبيعتها الذاتيّة هي الطيبة واإلحسان. ولكّن تكاثر 

طيعون البقاء في وتبًَعا لذلك، فإّن بعض البشر أصبحوا أنانيّين فيما بينهم وسيّـئين، فلم يعودوا يست

درجة عليٍّة جّدا، فسقطوا إلى درجة أخرى، وفي هذه الّدرجة أصبحوا أسوء من جديٍد واستمّروا 
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صوالً إلى هذه الّدرجة،  يسقطون ويسقطون، وفي نهاية األمر سقطوا إلى درجة النـّاس العاديّين ؛ و 

تيقـظيكلـيّة إبادتهم إبادةأن تتّم  كان من المفروض ن الكبار، من رحمتهم، قّرروا أن ، ولكّن الم 

 ي عطوا فرصة أخرى للبشر في أكثرالظروف إيالًما، وهكذا تّم خلق هذا العالم. 

                                                                                      

أن ي حلـّقوا في الفضاء، النـّاس الموجودون في عوالم أخرى ليس لديهم جسد حّسي. إنهم يستطيعون 

اإلنسان بجسٍد، الجسد الحّسي. مع هذا الجسد،  دي زوّ  وحتـّى أن يكبروا أو يصغروا. إّن عالمنا هذا

ري ال ح دائًما. أنتم تتعذبون ـي طيق  المرَء البرد وال الحرارة وال التـّعب وال الجوَع، إّن وضعه غير م 

عند الموت، نجعلكم تـ سّددون ديونكم الكارميّة ووخة، عند الّشيخوعند الوالدة، وعندما تمرضون، 

أخرى قد أعطيت لكم، لقد سقط  تم قادرين على الّرجوع، إّن فرصةهذه اآلالم ل نرى إن كنمن خالل 

نا، أعطي ؤية عوالم  تاإلنسان إذن في الّضاللة. وبعد سقوطه ههـ  له هاتان العينان لمنعه من ر 

هو األكثر  ب األكثر مرارةً أخرى والّشكل الحقيقّي للماّدة. إن كنتم قادرين على الّرجوع، فإّن العذا

من  . بما أنـّه تـ وجد كثير من الّصعوبات وسط الّضاللة، فعندما تتعهّدون أنفسكم وتـ مارسونقيمةً 

يكون الّرجوع سريًعا جّدا. لو تـ واصلون البقاء سيّـئين، فإّن  ،أجل الّرجوع بفضل درجة اليقظة

تيقظون أّن حياة اإلنسان ليس الهدف منها أن يكوَن إنسانـًا،  حياتكم سيقع  إفناؤها ؛ لذلك، يرى الم 

ولكن ل جعلكم تعودون إلى األصل وتسترجعون الحقيقة األولى. النـّاس العاديّون ال يستطيعون أن 

ه النـّقطة، النـّاس العاديّون وسط المجتمع اإلنسانّي العادّي يبقْون ناًسا عاديّين، هم ينتبهوا لهذ

ّي وكيفيّة العيش أفضل. كلـّما عاشوا أفضل، كلـّما أصبحوا لمادّ ي فّكرون في كيفيّة تحسين مستواهم ا

لكيّة، وكلـّما ساروا في االتـّجاه ا ع الخاّص ـلم عاكس للطبأنانيّين أكثر، وكلـّما كان لديهم حّب الم 

 وه م إذن يسيرون نحو الفناء.                                                             ،بالكون

                                        

. انتم في الواقع تتراجعون إلى الخلف تتقّدمون،من منظور المستويات العليا، بينما تعتقدون أنـّكم 

يّون يظنـّون أنـّهم ي طّورون العلم وي حقـّقون تقّدًما، في الحقيقة، هم ال يتقّدمون إالّ تبًَعا لقانون البشر

ـتـّجهًا للخلف، قليل من النـّاس  "والوغ غ"جان أحد الطاويّين الخالدين الثمانيةالكون.  يركب  حماره م 

هو الّسير إلى الوراء، لذلك هو يركب  حماره يعلمون لماذا. أّما هو فقد تبيّن له أّن الّسير إلى األمام 

فكرة التعهّد والممارسة لبعض النـّاس، يعتبر  أتيفي االتـّجاه الم عاكس. لهذا الّسبب، عندما ت

ـتيقظون أّن قلبهم ثمين إلى أقصى درجٍة وي قّدمون  بدون شروٍط. تلك هي وضعيّة  ساعدة لهممالالم 

ن التعهّد والممارسة، ي مكن أن أساعدكم دون شروٍط. ولكن إن تالميذنا الحاضرين هنا، لو تـ ريدو

ـنتم ترغبون في هذا الّشيء أوذاك،  كنتم تـ ريدون، شأن الناس العاديّين، أن تـ داووا أمراضكم، إن ك 

ريدون أن تكونوا أناًسا عاديّين، ـ  ؟ ألنكم تني أن أساعدكم. لماذافإّن األمر لن يستقيَم هكذا، لن ي مكن

ّر بالوالدة، سان واإلن المرض والموت، هذا ما يجب  أن يكوَن، كّل ، الّشيخوخةالعادّي يجب  أن يم 

ه القوانين الّسببيّة، ال ي مكن ألحٍد أن ي دخل االضطراب على شيٍء. في األصل، حياتكم لم  شيٍء تحكم 

ب مسار مستقبلكم نعيد ترتي، إذن، فيجب  أن ن أنتم تريدون أن تتعهّدواواآل ،التعهدتك ن تتضّمن 

 نبرمَج من جديٍد حياتكم، وي مكن إذن أن نـ عّدَل أجسامكم.                                               

                                                                                                                                          

تيقظين يَرَ  ها حقـّا ثمينة ْون ذلك، إنعندما ي ريد إنسان أن يتعهّد، عندما تظهر هذه الّرغبة، فإن الم 

؟ ثّم إنـّه يزيد على الخمسين من هذا العالم لتعليمه ؟ أين ي وجد معلـّم فيدتهكن كيف م ساعجّدا، ول

تيقظين أن ي علـّموه، ألنهم لو أظهروا أنفسهم أمامهم لي علـّ   فاه  للدعوموه، ليعمره ؛ ال ي مكن للم 

لقــّـنوه الطريقة، فسيكون ذلك هتكـًا ألسرار الّسماء، هم أنفسهم سيسقطون من درجتهم. لقد وقع  ويـ 

تي ارتكبها، هو م ضطّر إلى التعهّد وسط الّضاللة م عتمًدا ئات الاإلنسان في الّضاللة بسبب الّسيـ
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تيقظين أن ي علـّموه. لو أنّ  البوذا األحياء يدعونكم إلى  على درجة وعيه في الفهم، لذلك ال ي مكن للم 

اس سي صّدقون ذين اقترفوا آثاًما ال تـ غتـَـفر  سيأتون للتعلـّم، كّل النـّ ى الوي علـّمونكم الطريقة، فحتـّ  الفا

؟ إّن مسألة التـّيقظ لن يعود لها وجود. اس فهمه بواسطة درجة اليقظةـّ الذي سيبقى على الن هذا، ما

الضالل  اهذفي  هه كان من المفروض أن ي عَدَم، إنـّ ـّ ، فإنالضاللفسه في بما أّن اإلنسان قد سقط بن

لتمكينكم من الّرجوع. إن كنتم قادرين على الّرجوع، سترجعون ؛ إن لم  حيث  يتّم منحكم فرصةً 

                                                                                                           تكونوا قادرين على ذلك، ستـ واصلون سفر تجّسدكم "الّسامسارا" إلى حّد الفناء.                          

                                                                                                                                           

ذي يجب ، ما هو المسلك الهّدوايجب على المرء أن يسلَك طريقه بنفسه، أنتم تريدون أن تتع

في تلك الفترة في أوج ازدهاره،  تشيغونغالوسيلة التالية: كان ال؟ لقد التجأ المتيقظون إلى ـّخاذهات

وهذا أيًضا انعكاس للتـّـغيرات الحاصلة في الظواهر الّسماويّة. لذلك، بهدف التـصّرف بشكل يتـّـفق 

زّودين عند سينسينغحسب درجة ال اويّة، كانوا ي عطون الّشخص غونغوهذه التـّـغيرات الّسم ه، م 

ل  الغ مثل حنفيّة المياه. عندما ي فتـَح   جسمه بأنبوبٍ  ، فإّن نغ. عندما ي ريد الّشخص إرسال الغونغويص 

. هكذا تكون هذه الحالة، غونغ ليس لديهتي، عندما ال يكون بصدد إرساله، يكون هذا األخير يأ

 .                                                                                                            لتعهدى أسفل، إلى حّد بلوغ الكمال في اونـ سّميها التعهّد المعكوس، يتعهّد الّشخص من أعلى إل

                                                                                                                  

والكمال في  ى األعلى، إلى حّد بلوغ إطالق الغونغالتعهّد من األسفل إل في يتمثل عموًما إّن تعهّدنا

د لد نذيال . التعهّد المعكوس كان من أجل األشخاص الم سنـّينالتعهد يهم الوقت الكافي لكي لم يع 

بالنـّسبة لهم هو التعهّد من  ع  وا التعهّد انطالقـًا من أسفل مستوى إلى أعلى مستوى، األسريبدؤ

من ظواهر تلك الفترة الّزمنيّة. إّن شخًصا من هذا  ظاهرةً  إلى األسفل. لقد كان ذاك أيًضا األعلى

جّدا حسب  كبيًراعاليًا جّدا وكان يتّم إعطاؤه قدًرا من الطاقة  سينسينغالنـّوع كان يجب  أن يمتلك 

ماويّة لتلك الفترة. ؟ إحدى الغايات كانت التـصّرف بشكل يتـّـفق  والظاهرة السّ . بأّي غايةسينسينغال

عّدة هناك احتمال قوّي أّن ذلك الّشخص أثناء قيامه بأفعال طيّبة، سيتعّرض في نفس الوقت إلى 

ى تعلـّقات النـّاس العاديّين ي مكن أن ـّ ء مع النـّاس العاديّين، فإّن شت. ألنه عندما يتعامل المرم حن

ر من مرضه ؛ لقد طردتم عنه ذلك الكّم الكبي تـ زعَجه . من الناس من ال يفهمكم حتـّى ولو تشفون

جيٍّد، ومع ذلك ي مكن أّن تلك التـّغيرات لم  بشكل يّئة عندما عالجتموه، لقد داويتموهاألشياء الس

. في صبح المريض م ستاًءا وال يعترف بالجميل نحوكم. وربّما حتـّى يشتمكم  صبح مرئيّةً تـ   بعد 

حديد إزاء هذا النـّوع من المشاكل حيث يتّم وضعكم في االختبار ل سبك ! إنـّه بالتـّ ينبالمحتال وينعتكم

هي التعهّد لالرتقاء نحو األعلى. عند قيامه بالخير، كان هذا  تكم. الغاية من منح الغونغقلوبكم وإراد

(. ولكّن تنمية قدراته وخوارقه الخاّصة )غونغننغ( وتنمية طاقته الخاّصة )غونغ الّشخص بصدد

، لقد الفاالمتيقظون  نهيلقّ ؟ لم يك ن ممكنـًا أن ون. ألم أقل ذلكاألشخاص ال يعرفون هذا القانبعض 

 ، إن لم يك ن قادًرا علىدرجة وعيدراك وإلة كان يفهم  ما يقَوى على فهمه، لقد كانت تلك مسأ

                                                                               ، لم يكونوا يستطيعون له شيئًا.                                           التيقظ

                                                                                                                                                

وسط اللـّيل، لم يكونوا ي طيقون في بحرارٍة شديدٍة  ن بغتةً ي حّسويأتي، كان البعض  عندما كان الغونغ

حتـّى الغطاء، وفي الغد صباًحا، عندما ينهضون من النـّوم، كان لديهم اإلحساس بوجود الكهرباء 

قد جاءهم، عندما يكون أحد  بعهم. كانوا يعلمون عندها أّن الغونغفي أّي مكان يضعون عليه أصا

في أّي مكان من جسمه، فإنهم يضعون عليه أيديهم والنـّتيجة تكون  غير  جعاس ي عاني من والن

، في صبحون إذن معلـّمي متلكون الغونغسيّئة، بل ناجعة فعالً. وي دركون منذ ذلك الحين أنهم ي

علـّ تشيغونغ ويكتبونه على الفتة كبيرة. في البداية، بما أّن  تشيغونغمي ، وي سندون إلى أنفسهم لقب م 
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الّشخص لم يك ن سيّئـًا، فقد كان ي رجع  النـّقود أو الهدايا التي كان الناس ي عطونه إيّاها ٌمقابل  هذا

داواته لهم، ربّما كان ال يقبلـ ها ويرفضها. ولكنه لم ذي هو قاوم تلّوث وعاء األصباغ هذا اليك ن ل يـ  م 

، م يك ن قد مّر بالتعهّد الحقيقيكوس لمجتمع الناس العاديّين، ألّن هذا النـّوع من ذوي التعهّد المع

يقبَـل  أصبحلذلك كان من الّصعب عليه جّدا التحّكم في طبيعته األخالقيّة والنفسيّة. وشيئًا فشيئًا 

القليل منها. وفي نهاية األمر عطوه ي  صغيرة، ثّم أشياء ذات قيمة، وأخيًرا ال يقبل  أن  هدايا تذكار

قايضة؟ أعطوني بدالً منها نقوًداهذه األشياء ع يقول:"لماذا كلّ  مر وال يستقيم األ !"لى سبيل الم 

ع ـالجمي ها أنّ وكسيّين ؛ األورثوذ  تشيغونغيحترم حتـّى معلـّمي ال أيًضا إن أعطْوه القليل. لم يعد

أنه ليس جيًّدا، تعلـّقه بالّشهرة عنه يستاء أيًضا عندما ي قال   أصبحف أسماعه بالثناء والمدح. ـي شنـّ 

،وكسب المال  ذي تّم ال رين. لقد ظّن أّن الغونغأصبح يظّن نفسه رائًعا وأقوى من اآلخبدأ يظهر 

وي صبَح ثريّا، بينما الغاية منه كانت تمكينه من  تشيغونغأن ي صبح معلـّم  إعطاؤه إيّاه كان من أجل

                     لكسب، تسقط طبيعته األخالقيّة حقـّا.                                                                                          عهّد. وحالما يتعلـّق بروح الّشهرة واالت

                                                                                              

: قدر  ارتفاع اللقد َسبَق وأن ق  يعته ". عندما تسقط طبتفاع الغونغهو نفسه قدر  ار سينسينغلت 

، ذلك ألّن الغونغ ذي كان ي عطىال األخالقيّة، فإّن الغونغ ، سينسينغيـ عطى على حسب ال إليه يتقلـّص 

بالّشهرة ما أصبح التـعلـّق ـّ . وكلمستوى الغونغع ارتفاع مستوى الطبيعة األخالقيّة ي حّدد ارتفا

لديه  غونغوسط النـّاس العاديّين، مّما ينتج عنه أّن ال والمال قويّا، كلـّما هبط مستواه أكثر وبس رعةٍ 

من جديٍد،  ، ال يتّم إعطاؤه غونغيكون في هبوٍط أيًضا. وفي النـّهاية، عندما يسقط إلى القاع تماًما

ّصـنف، ظهر العديد من األشخاص من هذا اليصير ال يملك شيئًا البتـّة. في هذه الّسـنين األخيرة، 

مارس دون أن ت   امرأة ً م سنـّةً  يمكن أن نرى. كنـّا اعامً  5٠ ي يزدن على الـأغلبهم من النـّساء الالّت

أو تلك بعض هذه   تشيغونغلا، ربّما تكون قد تعلـّمت في محاضرات اتكوَن تلقـّت تلقينـًا حقيقيّ 

عندما يصير و. يأتيها الغونغ ّحة، ثّم في يوم ّما، فجأةً الصّ الحركات للمداواة والحفاظ على 

ة األمر تعود ال تملك تعلـّقها بالّشهرة والمال، فتسقط في الحال. وفي نهاي رديئًا، يظهر سينسينغال

د بقي األشخاص ذوي التعهّد المعكوس قد سقطوا، ق حاليّا، عديد ا.ايضً لديها يختفي  شيئًا، والغونغ

؟ ألنـّهم لم يكونوا ي دركون أّن ذلك كان م خّصًصا لتعهّدهم وممارستهم، ل جّدا. لماذامنهم عدد ضئي

وسط  تشيغونغهرة، وأن ي صبحوا معلـّمي كانوا يظنـّون أّن الهدف منه هو اإلثراء واكتساب الشّ 

 التعهّد.مسار النـّاس العاديّين، في الحقيقة كان ذلك لوضع خـ طاهم على 

                                      

عيّن لهذا، ولكّن هناك شرطـًا: وهو أّن هذا ـ؟ ليس هناك حيّ استعارة الغونغما هي  ز ع مرّي م 

للتعهّد وهو يرغب   يصلـ ح   تشيغونغعلم أّن الجّدا. إنـّه ي اممتازً  سينسينغيمتلك الّشخص ينبغي أن 

؟ في هذه الّسـنين ولكن أين العثور على معلـّمقلب، تأتيه من أعماق ال التعهدأيًضا في التعهّد. فكرة 

علـّمو  اجـ َد هناك أيضً األخيرة، و   ، ولكّن ما بلـّغوه كان فقط طرقًا للتعهّدحقيقيّـون بلـّغوا  تشيغونغم 

                                                                             الجسم، الأحد بلـّغ على مستوًى عال، لم يفعلوا ذلك.                              وتقوية ل مداواة األمراض  أشياء

 

الوعي ى، باإلضافة إلى روحه الفاعلة )، سوف أتحّدث عن مسألة أخرستعارة الغونغبخصوص ا 

هناك أناس لديهم روح ثانويّة  .(الوعي الثانويّ لثانويّة )يملك اإلنسان أيًضا أرواحه ا (الّرئيسيّ 

واحدة، اثنتان، ثالثة، أربعة وحتـّى خمسة. هذه الّروح الثانويّة ليس لها بالّضرورة نفس جنس 

ماثلة لبعضها البعض. في الواقع،  ذّكر وبعضها اآلخر مؤنـّث، إنـّها ليست م  الّشخص، بعضها م 

اليّا كثير من الجسد الحّسي، لقد عاينـّا بالفعل أنـّه ح جنس الّروح الفاعلة ليس بالّضرورة نفس جنس

ذّكرة، هذا يتـّـفق بالّضبط  الّرجال لديهم روح فاعلة مؤنـّثة وكثير من النـّساء لديهّن روح فاعلة م 
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ن أصبح عكوسان، الي" مين" و"اليانغ: "المع ظاهرة سماويّة حاليّة تكلـّمت عنها المدرسة الطاويّة

     أصبح ضعيفـًا.                             قويّا واليانغ

                                    

من مستوى أعلى من الّروح الفاعلة، خصوًصا بالنـّسبة  انويّة للّشخص تأتي عادةً إّن الّروح الث

 لبعض األشخاص، أرواحهم الثانويّة قادمة من مستوًى عال جّدا. ولكّن الّروح الثانويّة ليست بـ 

ل دت معَك في نفس الوقت من بطن أمّ  د، لق"فوتي" زء من ـو  ك، إنـّها تحمل  نفس اسمَك وهي ج 

قّرر أفعالنا وأفكارنا. الّروح الثالّروح الفاعلة هي ال مَك. عادةً جس دور  اانويّة تلعب  أساسً تي تــ 

الفاعلة  عندما تكون الّروحيّئات، ولكن من الس المراقبة لكي ترتكَب الّروح الفاعلة أدنى قدر ممكن

جّدا، فإّن الّروح الثانويّة ال تقدر  على فعل شيٍء. الّروح الثانويّة ال ي زعزعها مجتمع النـّاس  عنيدةً 

ّل بسهولٍة في مجتمع النـّاس العاديّين.                                                                                  العاديّين، بينما الّروح الفاعلة تض 

                                                                                                                                              

بعض األرواح الثانويّة قادمة من مستوًى عال إلى درجة أنها تكاد تبلغ ثمرة الكمال. تـ ظهر  الّروح 

ع فعل شيٍء إن كانت الّروح الفاعلة ال تـ ريد ذلك. وفي ـبتها في التعهّد ولكنها ال تستطيالثانويّة رغ

، تـ ريد التعهّد نحو تشيغونغالفاعلة أن تتعلـّم ال، تـ ريد الّروح تشيغونغانتشار اليوم ّما في فترة 

والمال ؛ فتفرح  بها  المستوى العلوّي، طبًعا هذه الفكرة بسيطة جّدا، ال تـ خالطها رغبة في الّشهرة

؛ أنت تـ ريدين التعهّد وهذا  تي تـ قّرر، ولكن لست  أنا النويّة كثيًرا:"أنا أريد التعهّدالّروح الثا

ني تماًما." ولكن أين الع ناسبـ  ـقـتدرة جّدا، إنـّها تـ فارق الجسم ثور على معلـّميـ  ؟ إّن الّروح الثانويّة م 

تيقظ الكبيباحثة وتذهب   ر الّذي عرفته قبل هذه الحياة. بعض األرواح الثانويّة قادمة من عن الم 

ل  إلى وجهتها، تقول أنـّها ـمستويات عالية جّدا، لذلك هي تستطي ع أن تـ فارق الجسم ؛ وعندما تص 

د . وهنالك يََرون أّن ذلك اإلنسان ليس سيّئـًا، أنـّه ي ريستعارة بعض الغونغتـ ريد التعهّد وأنـّها تـ ريد ا

ة الغونغ. عادة ًيكون  هذا يجب  م ساعدته، وهكذا تحصل  الّروح الثانويّة على إعار ، طبًعاعهّدالت

ـنتـثرٍة ومحموالً عبر أنبوٍب ؛  الغونغ كّونـًا من طاقٍة م  هناك أيًضا أشياء م ستعارة جاهزة تكون وم 

 .بقدرات الغونغ مصحوبةً  غالبًا

                                                                                                                            

تي ، هذا الّشخص، مثل الحالة الخاصة ن تحصَل في نفس الوقت على قدرات غونغوهكذا ي مكنها أ

نومه، وفي صباح الغد، عندما  تحّدثت عنها منذ قليل، يشع ر فجأة في اللـّيل، بحرارٍة ال تـ طاق  أثناء

 ، ، يصير بإمكانه أن ي داوي أمراض ، ي حّس بش حنة كهربائية أينما يضع يدهيكون عنده غونغيستفيق 

؟ إنـّه ال يعلم. يعلم  تقريبـًا أنـّه جاء من الغونغ من أين جاءوي درك أن الغونغ قد جاءه،  اآلخرين،

بط، الّروح الثانويّة ال تـ خبره بذلك، ألّن الّروح فضاء الكون، ولكنـّه ال يعرف كيف جاء بالضّ 

 قد جاءه .                                                         ه يعلم فقط أّن الغونغتي تتعهّد وتمارس، إنـّ ويّة هي الالثان

                                                                                                               

، عدد الّشباب كبير نسبيّا، لذلك، في هذه الغونغز ع مرّي بالنـّسبة الستعارة ـليس هناك حيّ عموًما،

، وقد ظهر أيًضا أشخاص اعامً  4٠ ، والـ3٠ ، الـ2٠ سّن الـالّسـنين األخيرة، ظهر أشخاص في 

بالنـّسبة للّشباب. ي مكن أن تَرْوهم يتصّرفون عادة ًجيًّدا، أكبر سنـّا. إّن التحّكم في النـّفس أصعب 

 اطالما أنه ليس لديهم مواهب ي مكنهم استعراضها في مجتمع النـّاس العاديّين، يكونون زاهدين كثيرً 

زون عن اآلخرين، ي صبحون بسهولٍة ع رضة إلغراء الّشهرة ـفي الّشهرة والمصالح. وحالما يتميّ 

لهم أّن مشوارهم ما زال طويالً في الحياة، وهم ي ريدون الم ضّي فيه واالجتهاد في والمصالح، يتبيّن 

 عندهم بعض قدرات الغونغتحقيق هذه الغاية أو تلك من غايات النـّاس العاديّين. لذلك، حالما تظهر  

س في مجتمع النـّا لتحقيق هدف شخصيّ  يعتبرونها في غالب األحيان وسيلةأو بعض القدرات، فه م 
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كلـّما استعملوها أكثر، العاديّين. إذن فاألمر ال يستقيم  هكذا، هذا االستعمال غير مسموح به، كلـّما 

ذين وع واللديهم، وفي النـّهاية يعودون ال يملكون شيئًا بتاتـًا. األشخاص من هذا النـّ  تقلـّص الغونغ

 .الحظت  أنـّه لم يَْبَق منهم أحدٌ  دسقطوا عددهم كبير، لق

 

لديه  على الغونغ يتحّصل   من تي يكون فيهاه ما ينتميان إلى الحاالت الالحالتان اللـّـتان ذكرتـ  

تيقٍظ، لذلك فإّن هذا الّشخصيّة بل ى من ممارستهال يتأتـّ   جيّد فعالً. هذا الغونغ سينسينغ  من م 

 الغونغ هو نفس ه  جيّد.

 

 

 

 "ك الجسم البشرّي ـ الجسم المسكون "الفوتيـّـتمل
 

عليه  تستحوذذي قال عن الجسم البشرّي ال، الكثير منـّا قد سمعوا ربّما ما ي  تعهدفي أوساط ال

حيوانات: ثعالب، أبناء عرس، ثعابين وأشباح. ماذا يعني هذا؟ البعض يقولون أّن الممارسة تـ نّمي 

هي غريزة في خاّصة، في الحقيقة، ليس في األمر تنمية قدرات خاّصة، هذه األخيرة غونغ قدرات 

يّة اء الحساإلنسان. إالّ أنـّه مع تطّور الم جتمع البشرّي، وّجه اإلنسان اهتمامه شيئًا فشيئًا إلى األشي

ـتزايدٍة إلى األدوات العصريّة، وهكذا تدهورت غريزة البشر  في عالمنا الماّدي هذا، والتجأ بصفٍة م 

                                                                   شيئًا فشيئًا إلى أن اختفت.                       

                                                  

، يجب  أن يتعهَّد وي مارَس، أن يعود إلى األصل وأن يسترجَع الحقيقة إن ابتغى المرء قدرات الغونغ 

عقـّـدة األولى، ويستخرَج هذه القدرات من جديٍد عبر  الممارسة. أّما الحيوانات، فليست لها أفكار م 

ـتـّصلة بالطب . البعض يقول أّن لديها قدرات فطريّةو لكون،ع الخاّص لـإلى تلك الّدرجة، إنها م 

ت اإلكسير، أّن الثعبان والحيوانا إعدادعلب يعرف كيفيّة ، أّن الثع  أن تتعهّدـالحيوانات تستطي

ع ، قبل كّل شيٍء، هي ال ـد وتـ مارَس. ليس ما في األمر هو أنـّها تستطياألخرى بإمكانها أن تتعهّ 

عيّـنة وفي ــ دراٍت فطريّةتفهم  ما هي الممارسة، ما في األمر هو أّن لديها ق . إذن في أوضاع م 

َل على بعض النـّتائج بعد م رور وقٍت طويل جّدا، تستطي ع أن ـظروٍف خاّصة، ي مكن أن تحص 

َل على   أن تظهََر.        حتـّى لقدرات الغونغ وي مكن الغونغتحص 

                                                                                                              

 طاقة روحانية قدرات خاّصة، في الماضي كان ي قال  أنـّها تلقـّـتلدى هذه الحيوانات وهكذا تـ صبح  

الحيوانات قويّة جّدا، وهي قادرة على هذه وحصلت على قدراٍت خاّصة. في نظر النـّاس العاديّين، 

، إنها ال شيء بالنـّسبة للم مارسين اقع، أقول لكم أنـّها ليست قويّةً التحّكم بسهولٍة في البشر. في الو

ع صغير ـفإّن م جّرد إصب ،هدالتعبثمانمائة سنٍة أو ألف سنٍة من  الحقيقـيّين، رغم أنـّها قد قامت

. نحن  نقول أّن الحيوانات لديها هذه الغرائز الفطريّة وأنـّها قادرة على اكتساب لسحقهايكفي 

. لذلك التعهدقدراٍت. ولكن هناك أيًضا قانون في كوننا، وهو أنـّه ال ي سَمح  للحيوانات بالنـّجاح في 

كّل مائة سنٍة، تبَعـًا  أّن الحيوانات  تـ قـتـَـل  مّرةً  قد الحظتم ما هو مكتوب في الك ـتب القديمة من

عيّن، ينبغي إذن إبادتها، إصابتها  غونغات اللكارثة كبيرٍة أو صغيرٍة. لو تـ نّمي الحيوان إلى حّد م 

بالطـّبيعة البشريّة، هي ال  . ألنـّها ليست م زّودةً ممارسة التعهّدبصاعقٍة..الخ، ي منع  على الحيوانات 

ن شّك مثل اإلنسان، وبما أنـّها ال تملك طبيعة اإلنسان، فهي ستـ صبح دوممارسة التعهّد ع ـطيتست

قـتــَل  من طرف شياطين لو نجحت في تعهّدها ، ال ي سمح  لها إذن بالنـّجاح في التعهّد، لذلك هي تــ 
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ريعٍة الّسماء، وهي أيًضا تعلم  هذا. ولكن، َسبََق وأن قلت  أّن المجتمع البشرّي  قد انحدر بصفٍة م 

كهذه،  حالةً  يبلـ غ المجتمع البشريّ  االيوم، بعض األشخاص قادرون على اقتراف كّل اآلثام، عندم

 أفال يكون في خطر؟ 

                    

إّن الّشيء إذا جاوز حّده  انقلب إلى ضّده ؛  لقد الحظنا أنـّه في كّل دورٍة تّم فيها تدمير المجتمع 

خ، كانت أخالق اإلنسانيّة تـ وجد  في حالة انحطاٍط قصوى. حاليّا، ـفي ع صور ما قبل التـّاري البشريّ 

رة إلى  العالم الذي تـ وجد فيه الكائنات البشريّة وكثير من العوالم األخرى تـ وجد في وضعيٍّة خط 

الحيوانات هي  ا في هذه الوضعيّة،في هذا المستوى تـ وجد هي أيضً خرى األأقصى درجٍة. العوالم 

ع  أن ـأيًضا على عجلٍة من أمرها تـ ريد النـّجاة والّصعود إلى مستوًى أعلى، هي تظّن أنـّها تستطي

و بواسطة الّرفع من   يجب  الحصول على جسم ،تعهدلل؟ بالنـّسبة م ستواها. ولكن، هل هذا سهلٌ تنج 

 ك به.                                                                                          ـعلى جسم ممارس والتـّملـّ ذي من أجله ي مكن أن يتّم االستحواذ ال ، هذا هو الّسبببشريّ 

                                                                         

علـّمون ذوي الم تيقظون الكبار والم  قد رة الفائقة، لماذا ال يهتّمون بهذا بعضهم ي فّكر:"كثيرون هم الم 

األمر؟" هناك أيًضا قانون في كوننا: ما تطلـ به أنت بنفسك وما تـ ريد أنت الح صوَل عليه، ال ي مكن 

بع مق، لكي  الفادّخـل فيه. نحن  هنا نعلـّمكم كلـّكم اتـّباع الطـّريق الحّق، ونـ علـّمكم آلخرين التـل

مشكلتكم. يقودكم المعلـّم إلى المدخل،  ، تلكال مموا أن تتعلـّ إبأنفسكم، درين على الفهم نجعلكم قا

عدم ؛ التعهّد أو  يتوقّف على الّشخص، ال أحد ي رغمكم على ذلك واليفرضه عليكم بالقّوة التعهدو

ذي ستـتـّخذونه، أّي شيٍء تريدونه وأّي ه مهما يك ن الطريق الالتعهّد، ذلك شأنكم الخاّص، يعني أن

ـن  فـعلـ ه .                                        شيءٍ  ، ال ي مكن إالّ أن ننصحكم بما يحس                    ترغبون في الحصول عليه، ال أحد سيتدّخـل 

                                                          

. همطاقتهو الذي يحصل على  "الفوتي"، ولكن في الحقيقة تشيغونغال هناك أناس تَرْونهم ي مارسون

ختلف أنحاء البالد، كم من بينهم أجسامهم علىلماذا هم يستجلبون فوتي  ؟ ضمن الممارسين في م 

ح  عن ذلكجسمه علىفوتي  لديه ؤوا على الممارسة ،؟ لو نـ فص  بعدها، إّن  كثير من النـّاس لن يجر 

جتمع النـّاس العاديّين وتـ دخل ذه الحالةاذا ظهرت ه! إذن لماألرقام م خيفة جّدا ؟ هذه األشياء تـ دّمر م 

تي تستجلب ها ألّن ؟ إّن اإلنسانيّة هي نفسها الثَ عليه االضطراب، كيف ل ظاهرٍة م رعبٍة كهذه أن تحد  

ـّهم الم زيّفون خـ صوًصا كل تشيغونغة في كّل مكان. معلـّمو الاإلنسان أصبح فاسًدا، هناك أبالس

مسكونون، وعندما ي لقـّـنون طرَق ممارستهم، ي مّررون هذه األشياء معها. في تاريخ اإلنسانيّة، كان 

، من يرى أمًرا  دائًما محظوًرا على الحيوانات امتالك الجسم البشرّي، لو تفعل  ذلك، كانت تـ قـتــَل 

دوثه. ولكن في مجتمعنا الحالّي، هناك أناس يطلبون معونتها، إنـّهم يسَعْون  كهذا كان ال يسمح  بح 

قّدسونها. هناك أناس ي فّكرون حينئٍذ:"أنا لم أقصد أن أسعى  !" أنتم لم تسَعْوا وراءهافي طلبها ويـ 

تيقظ في ي مكن ل، هل كم سعيتم وراء قدرات الغونغـوراءها، ولكن ؟ إّن أن ي عطيها لكم ةالحقّ  الفالم 

ه. تعلـّقات النـّاس العاديّين، هذا التـّعلـّق يجب  أن يتّم التـّخلـّص منالّسعي وراء الّشيء هو تعلـّق من 

؟ ليس هناك سوى شياطين العوالم األخرى وشتـّى أصناف الحيوانات إذن، من ي مكن أن ي عطيها لكم

                                                                                  ؟ إذن ها هي قد َحَضَرْت.  كم تطلبونها، أال يعني هذا بعبارٍة أخرى أنـاألخرى ي مكن أن تـ عطيها لكم

                                                                                                                                                  

ست غونغتشيالكم من األشخاص ي مارسون  ل على الّدو ق؟ في الممارسة، يجب وضع الثـّـقيمبتفكير م 

في أّي مكان وفي كّل  يجب  إلزام النـّفس بهذا ،بأفعال طيّبٍة والتـّصّرف برحمةٍ  م)الفضيلة(، القيا

أو في المنزل أثناء الممارسة، كم من األشخاص لديهم هذا  العامة . إن يك ْن في الحديقةالظروف

ي مارسه بعض النـّاس، أثناء التـّمارين، هم ي ثرثرون  تشيغونغمن ال ال أحد يعرف أّي نوع؟ فكيرالتـّ 
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ظهر  لي أبًدا البّر واال كم هي سيّئة "حترام"،مع اآلخرين وهم يتأرجحون:"آه! إّن زوجة ابني ال تــ 

صوالً إلأناس ي علـّقون على شتـّى المسائل انطالقــًا من أمور المكتب  اهناك أيضً  !"حماتي ى وو 

ثرثرون حول كّل شيٍء، وعندما ال يتـّفق أمر ّما مع مفاهيمهم األحداث الد وليّة الك برى، إنهم يـ 

 يمارسون التمارين؟ هناك أيًضا أناس الممارسةيستشيطون غضبًا. هل ي مكن أن نقوَل أّن تلك هي 

، خذ راحةً عب ولكّن دماغهم ال يأأرجلهم ترتعش من فرط التـّ الوقوف،في وضعيّة 

جّدا، واألسعار قد ارتفعت، م ؤّسسة عملنا ال ي مكن أن تـ وّزع  "مستوى المعيشة اآلن باهظي فّكرون:

ل عليها، ؟ لو أتمّكن من الحصوبواسطة الممارسة تـّباتنا، كيف الحصول على قدرات غونغم ر

داواة المرضى." ، سوف أكّون أيًضا ثروة وسأربَح  المال بواسطة تشيغونغمعلـّم  صبحسوف أ م 

لحصول على فه م يستعجلون أكثر أمر ا قد ظهرت لدى اآلخرين، دما يََرْون أّن قدرات الغونغعن

د  هذا عن الطب قدرات الغونغ ين لخاّص بكوننا جع اـوالتيانمو والمقد رات العالجيّة. فّكروا، كم يبع 

! ولكنـّهم غير ةيطانيّ سون طريقـًا شارن! إنـّه على العكس تماًما. وللحديث بجّديٍّة، هم ي مشان ر

، إنـّه الفاواعين بذلك. كلـّما فّكروا بهذه الطريقة، كلـّما ازدادت نفوسهم سوًءا. هذا الّشخص لم ينْل 

بواسطة تطبيق الحركات وأنـّه يستطيع   الغونغهو يظّن أنـّه سينال ي رّكز على الّدو، ال يعرف كيف

 ظّن أّن األمور تسير  هكذا.                         ي ول على كّل شيٍء ي ريده،الح ص

                                                                                                                             

إّن الشخص يجلب  لنفسه أشياء سيّئة تحديًدا بسبب أفكاره الخاطئة. الحيوان ي مكن أن يلَمَح ذلك  

على  عن طريق الممارسة، وهذا اآلخر ي ريد الحصول كّون ثروةً وي فّكَر:"هذا اإلنسان ي ريد أن يـ 

د جيّ في داخله  ؛ يا إلهي، إّن جسمه ليس سيّئـًا، وما يحمله نغوالّشهرة والحصول على قدرات غ

علـّم، ولكن حتـّى حقـّا، إنـّه يسعى وراء قدرات الغونغأيًضا، ولكّن أفكاره سيّئة  ! ربّما يكون لديه م 

علـّم، فأنا ال أخشاه." هذا الحيوان يعلم جيًّدا أّن معلـّم  ال ي عطي لهذا  ةالحقّ  الفا تعهدوإن كان لديه م 

 ماـّ لّح في الّسعي وراءها، كلما أـّ يسعى وراءها، كل هعندما يرى أنـّ  إلنسان أّي قدرات غونغا

تقلـّصت إمكانيّة الحصول عليها، ألّن ما يجب  التـّخلـّص منه هو بالتـّحديد روح التعلـّق. كلـّما فّكر 

؛  تيقظه ووعيه، وكلـّما ضع فت إمكانيّة قدرات الغونغهكذا، كلـّما ضع فت إمكانيّة حصوله على 

أكثر. وأخيًرا، يرى المعلـّم أّن هذا الّرجل قد  يّـئةً نفسه س كلـّما سعى وراءها أكثر، كلـّما أصبحت

ه،  علـّمون  ناس اًدا. هناك أيضً عميقـًا، وال يعتني به م جدّ فيتنهد  انتهى أمر  علـّم، ربّما هنالك م  لديهم م 

تيقظـًا يرى عابرون يعتنون بهم قليالً. نظًرا ألّن هناك كثيًرا من  تيقظين في كّل العوالم، فإّن م  الم 

ّدة يوم، وعندما يرى أنـّه غير قابل لإلصالح، ينصرف  ؛ وفي  م  ه لـ  ذلك الّشخص وي راقبه، ويتبع 

ل ال يصلح لشيٍء. ، ويذهب  أيًضا لّما يرى أّن ذلك الّرج   الغد يأتي آخر 

                     

عل علـّمه ال ي مكن أن ي عطيه ما يسعى وراءه .  بما الحيوانات تعلم  أّن لديه م  علـًّما عابًرا وأن م  ـًّما أو م 

ـتحققون الك بار، فإنـّهى العالم الأّن الحيوانات ال تر . ثغرةا ال تخافهم، وتستغّل هذه الذي ي وجد فيه الم 

ال ي مكنهم أن آلخرين هناك قانون في كوننا، عندما ي ريد شخص شيئًا ّما ويسعى وراءه ، فإّن ا

"هو ي ريد شيئًا، إذن سأعطيه إيّاه، عندما أساعده، ال :هذه الثغرةتستغّل الحيوانات إذن يتدّخلوا، 

إيّاه. في البداية، هي ال تجرؤ على تملـّك جسمه، هي  ؟" وتـ عطيهل هذا خطأ، أليس كذلكـي مثـّ 

ذي طالما سعى ال ا الغونغعلى سبيل التـّجربة. ويوًما ّما، يأتي حقـّ  قليالً من الغونغ تـ عطيه أّوالً 

قّدمة  ـوراءه ، وزيادة ًعلى ذلك، يستطي ع  أن ي عالج المرضى. فيجد  الحيوان أّن ذلك جيّد جّدا، مثل م 

التيانمو؟  كه ، وبهذه الكيفيّة، سي مكنني إعطاؤه المزيد. تـ ريدـقطعٍة موسيقيٍّة:"هو ي ريده، إذن، سأتملـّ 

 ك  حينئٍذ جسَم اإلنسان. ـسأعطيك كّل شيٍء هذه المّرة." ويتملـّ 
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،ـّ روح تعل  تلهّفة على هذا النـّوع من األشياء، التيانمو تـ فتـَـح  ع  ـتطيويس ق هذا األخير هي تحديًدا م 

ذ يظّن أنـّه إلّصغيرة أيًضا. إّن فرحته عارمة ا غونغ، وتأتيه  بعض قدرات الغونغحتـّى أن ي رسل ال

قد نجَح أخيًرا في الحصول على هذا الّشيء نتيجة الّسعي وراءه  ونتيجة ممارسة التـّمارين، في 

ل على شيٍء نتيجة ممارسته للتـّمارين. هو يظّن أنـّه يستطي في ع أن يرى ـالواقع، هو لم يحص 

ه ، إنـّ أبداً  ليست مفتوحةً ثالثة خالل الجسم البشرّي، ويرى المواضع المريضة. في الحقيقة، عينه ال

ذي ي سيّر دماغه ويرى بعينْيه ه َو، م رسالً ما يراه  في دماغ اإلنسان، ولكن، هو، يظّن الحيوان هو ال

ّد يده  ! الثة مفتوحة. "هيّا، أرسل الغونغأّن عينه الث ّد الحيوان مخام رسالً الغونغ "، عندما يم  لبه ، يم 

ّد الثعبان الّصغير لسانه ؛  من وراءه، عندما ي رسل الغونغ . مثل م واالنتفاخالموضع اآل ويلعقيَم 

 اس لم يك ْن سوى نتيجة مساعيهم.  أولئك الن "فوتي"هذه الحاالت هي كثيرة بالفعل، 

                                                                                                                                        

ل على الثروة وي ريد أن  هذا اإلنسان كان ي ضمر  غاية ّما ويسعى لتحقيقها، كان ي ريد أن يحص 

ع  أن ي عالج المرَض، عينه ـ، هو يستطيت. إذن هاهو اآلن يملك قدرات غونغي صبح ذائع الّصي

؟ "أال تـ ريد أن تـ صبح ثريّالك:ويرى الحيوان ذع  أن ترى، وهو إذن في قّمة الفرحة. ـالثالثة تستطي

ع  الحيوان أن ي سيَّر ـحسنـًا، سأجعلك ثريّا." التحّكم في دماغ إنسان عادّي أمر سهل جّدا. يستطي

كثيًرا من الناس لكي يأتوا في طلب العالج، ولكي يأتوا بأعداٍد وافرة أكثر وأكثر. يا إلهي، من 

ن جهٍة أخرى، يدفع الّصحفيّين إلى نشر إعالناٍت جهٍة، ي عالج الحيوان المرضى عوًضا عنه، وم

المريض عنه في الّصحف. إنه يتحّكم في الناس العاديّين لكي يتصّرفوا هكذا ؛ وعندما ال يدفع 

مبلغـًا كافيًا، ي سبّب له الحيوان ألًما في الّرأس. في كّل الحاالت يجب  دفع مبلغ كبير. إذن، يحصل 

. تشيغونغوي صبح أيًضا معلـّم  في اآلن نفسه، ي كّون ثروة ً ويذيع  صيته،الّرجل على الّشهرة والمال 

ويجرؤ على قول أّي شيٍء "الّسماء كبيرة  سينسينغنف من الناس ال ي ولي أهّمية للـعموًما، هذا الصّ 

ؤ حتـّى على قول أنه أحد اآللهة المعروفين، مثل أو  "الملكة األمّ " وأنا آتي بعدها." هو يجر 

ه  قد نزل على األرض، هو يجرؤ حتـّى على قول أنه بوذا. نظًرا ألنه "براطور الّسماويم"اإل ، نفس 

ففي نهاية المطاف ، ته قد سعى بحثـًا عن قدرات الغونغ، وأنه في ممارسسينسينغلم يتعهّد حقـّا ال

 .                                    كت الحيوانات جسمهـّ تمل

                                        

ربّما ي فّكر بعض الناس:"هذا ليس سيّئًا، في كّل الحاالت ربح المال واإلثراء هو أمر حسن، ثّم إّن  

ذلك يجعل  المرء شهيًرا." كثير من الناس ي فّكرون هكذا. أنا أقول لكم أنه في الحقيقة، ذلك الحيوان 

ال ي وجد ربح بدون  اك قانون في هذا الكون، وهو:لديه هدٌف، إنه ال ي عطيكم شيئًا بدون دافع. هن

؟ إنه ي ريد الحصول على أتحّدث عن هذه المسألة منذ قليل ؟ ألمعلى ماذا يحصل الحيوان ،خسارةٍ 

الصة الجسم البشرّي. ولكّن جسًما  عهَّد ويأخذَ  هيئةخ الصة جسمكم لكي يت بشريّة، إنه يجمع  خ 

، ال توجد هناك سوى خ الصة واحدة ال يتعهّد بة لمن ي ريد أن، بالنسواحدة ملك  خ الصةبشريّا ي

؟ لن يعوَد بعد ذلكبعد ذلك، بماذا ستتعهّدون  التعهدغير. إن تتركوه يستحوذْ عليها، عليكم أن تنَسْوا 

بعض األشخاص:"أنا ليست لدّي النيّة في أن  لكم شيء، ولن تستطيعوا التعهّد بالمّرة. ربّما سيقول

، الباقي ال يه ّمـ أتعهّد، أنا !" نيأريد فقط أن أصبَح ثريّا، كّل شيٍء يكون على ما ي رام  إذا توفّر المال 

ع: تـ ريدون أن تـ صبحوا أثرياء؟ ولكن سوف أشرح لكم الحقيقة، وإثر ذلك، لن ـأنا أقول للجمي

فكّ  بّكر. لماذاروا بهذه الطريقة ثانيةتــ  ، لن تكوَن لكم قّوة في ؟ لو ي فارق الحيوان جسمكم في وقٍت م 

ه سيكون قد أخذ قسطـًا كبيًرا جّدا من الخ الصة ألن أطرافكم األربعة ؛ سيتواصل  هذا طيلة حياتكم،

تأّخـر، ستكون  إنسانـًا يعيش على الّرمق، نصف حياتكم  البشريّة ؛ لو ي فارق جسمكم في وقٍت م 
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شاش المال، ة من حياٍة. حتـّى وإن كان لديكم الباقية ستقضونه في الفراش، ولن يبقى لديكم سوى ح 

 ؟ أليس هذا م ريًعا؟                                                        ديكم الّشهرة، هل ستتمتـّعون بها؟ حتـّى وإن كانت لهل ستستطيعون إنفاقه

                                                                                                                                      

ـنتشرة بصفٍة خاّصة بين ممارسي  ال فقط  اليوم وعديدة جّدا. تشيغونغالاألشياء من هذا القبيل م 

ل  أيًضا ـيتملـّ  النيوان ل إلى ـاإلنسان )روحه األصليّة(، ويتسلـّ  يوانشنك الحيوان الجسَم، ولكنه يقـتــ 

د كذلَك، نوبريّة(ـ)الغّدة الصّ  غونغ ، ويمك ث  هنالك. تكون لدى اإلنسان هيئة إنسان، ولكنه لم يع 

المستوى األخالقّي لإلنسانيّة قد تغيّر، البعض يرتكبون  حاليّا ي وجد هذا النوع من الظواهر. ألنّ 

م، كسب  المال، ؛ عندما تقول لهم أنهم يرتكبون سيّئاٍت، ال ي صّدقون. حسب رأيه االً سيّئةأعم

ذلك يتعّدْون على اآلخرين  الجري وراء المال وتكوين ثروة، هو مبدأ ثابت وصائب ؛ من أجل

ون إليهم، إنهم م ستعّدون لكّل األعمال لربح المال، إنهم يجرؤون على فعل كّل شيٍء. بدون وي سيئ

َل الحيوان على الّربح ؛ هل ي مكن أن ي عطيكم  قابل مّجانـًاخسارٍة، لن يحص  ؟ إنه ي ريد وبدون م 

الحصول على شيٍء من جسمكم. طبًعا، لقد سبَق وأن قلنا ذلك، إن كان اإلنسان يجلب  لنفسه 

ـنحرفة.                                                                                 المتاعب، فبسبب تفكيره الخاطئ ونواياه  الم 

                                                                           

، في طبيعتكم األخالقيّةسنتحّدث عن الفالون دافا. عندما تـ مارسون في مدرستنا، يكفي أن تتحّكموا 

من الّشرور. إن كنتم ال تستطيعون التحّكم في  ة واحدة تغل ب  مائةولن تحد ث لكم مشاكل، استقام

نتم تسَعْون خلف هذا الّشيء أو ذاَك، سوف تستجلبون المتاعَب بدون شّك.  طبيعتكم األخالقيّة، وك 

انه يجب يتوّصلون إلى مفارقة ما مارسوه في الماضي، نحن  نقول يستطيعون بعض األشخاص ال 

. رغم أّن بعض واحدةتعهّد خاذ طريق تطلب اتّ قيقّي يالح التعهدوأّن د في مدرسة واحدة التعهّ 

علـّمي ال تبهم تحتوي على كّل شيٍء، إنها مماثلة لما ـ  قد ألـّفوا كتبًا، أقول لكم أّن ك تشيغونغم 

ون هذه الك ـتب، فإّن هذه األشياء تقفز  خارج ؤتقرعندما سوه ، ثعابين، ثعالب، أبناء عرس. مار

روف. لقد َسبَق وأن ق علـّمي الالح  علـّمي  تشيغونغلت  أّن م  الم زيّفين هؤالء يفوق عددهم بكثير م 

ع أن يتحّكموا في ـالحقيقـيّيـن، وأنكم غير قادرين على التـّمييز بينهم، إذن على الجمي تشيغونغال

. ولكّن هناك مارسوا أّي طريقةٍ أنفسهم. أنا ال أرغمكم هنا على ممارسة الفالون دافا، ي مكنكم أن تـ  

لمّدة ألف سنٍة، وال القيام بممارسة  ةالحقّ  الفاجملةً  قديمة تقول:"من األفضل عدم الحصول على 

ّدة يوم واحٍد." لذلك، يجب  لب البّرّي ولو الثع ، وعدم بصدق ةالحقّ  الفا التحّكم في النفس، تعهّد حقّام 

شّوهًا. لماذاذي لدالون النجد أّن الف، وال حتـّى أفكاًرا. اإضافة أّي شيٍء إليه ؟ ى بعضهم قد أصبح م 

أخرى." ومع ذلك، عندما ي مارسون، ه م ي فّكرون دائًما  ولون:"ولكن أنا لم أمارْس طريقةإنهم يق

، وهكذا اختلطت األشياء، أليس كذلك؟ فلـْنتوقّــّف هنا عند مسألة الفوتي.  فيما مارسوه  من قبل 

 

 

                                                                                                                 

 اللـغـة الكونيـة
 

فاجئٍة، أن يتكلـّ ـةما هي اللـّغة الكونيّ   غريبة َم لغة؟ إنها تعني أّن شخًصا ّما، ي صبح قادًرا بصفٍة م 

تمتًما، بد ،غير مفهومة ون حتـّى أن يعلم ما يقوله. الناس الم زّودون بقدرات تناقل األفكار م 

يستطيعون أن يعرفوا تقريبًا ما هو المعنى العاّم لها، ولكنهم ال يعرفون ما يقوله بالتـّحديد. ثّم إّن 

ّن ذلك البعض يستطيعون أن يتكلـّموا عديد اللغات المختلفة. يظّن الناس أّن لديهم قدرات خاّصة وأ

وال لقدرات الممارس، هذا ال  ي لقدرات الغونغ. في الحقيقة هذا ال ينتمائع وأنه من قدرات الغونغر



 

65 

 

؟ إنها أفكاركم قد وقعت الّسيطرة عليها من طرف روح خارجيٍّة ي مثل مستواه أيًضا. إذن، ما ذلك

متاًزا، حصولكم على هذه اللـّغة يجعلكم تـ حّسون بالم   ـتعة ومسرورين ؛ ذكيّة، وأنتم تجدون ذلك م 

بقدر ما تكونون مسرورين، بقدر ما تـ سيطر  عليكم تلك الّروح الخارجيّة بإحكام. كممارس حقيقّي، 

كها تـ سيطر  عليك هل ؟ وبصْرف النظر عن كّل شيٍء، هي آتية من مستوى س فلّي جّدا، ي مكن أن تتر 

 المشاكل.             لذلك، بصفتك ممارًسا حقيقيّا، ال يجب  أن تجل َب لنفسك هذه 

                                                                                                                

َك نفسَك تجمعأالمواد  ، إنه روحاإلنسان هو الكائن األكثر قيمة إنّ   حت سيطرة ، كيف ي مكن أن تتر 

ؤ؟ أنت ال تـ ريد هذه األشياء ! بعض هذه األشياء سف فعالً حتـّى أن تكون سيّد جسمَك، إّن هذا م 

عيّنٍة ـتي ال تتملـّ ك الجسم البشرّي، بعضها اآلخر الـتتملـّ  ك الجسم البشرّي تمك ث على ب عد مسافٍة م 

. بها لـْك ن  تـ كَ ـ  تجعلفهي ق هذه اللـّغة، من البشر، ولكنها تتحّكم فيهم وتسيّرهم. عندما ترغب  في نـ ط

هذه اللـّغة ي مكن أن يتعلـّمها شخص آخر أيًضا، إذا تجّرأ على فتح فمه وأراد أن يتكلـّمها، ففي 

يد  تكلـّم تلك الحين هي تجعله يتكلـّمها. إّن هذه الكائنات تعيش أيًضا في مجموعات ؛ عندما تـ ر

 إحداها إليك وتجعلك تتكلـّمها. اللـّغة، تـ سرع  

 

؟ مثلما قلت  ذلك منذ قليل، هذه األرواح تـ ريد أن ترفع مستواها، ولكن وضعيّةلماذا تحدث هذه ال 

ع  أن ترفَع ـ، إذن فهي ال تستطيع  أن تتعهّدـاب، هي ال تستطيفي العالم اآلخر، ليس هناك عذ

: مساعدة اإلنسان على فعل الخير. ولكنها ال تعرف كيف العمل، إنها تعلم  أّن مستواها. فتجد  وسيلة

ـ ـّ تي تبعثها ي مكن أن تـ خفطاقة الال َف من حّدة آالم المرضى، ولكنها ال ـّ لطَف األمراض وأن تـ

تتوّصل إلى شفاء المرضى ؛ وفي نفس الوقت هي تعلم أنها ي مكن أن تصَل إلى تلك النتيجة عندما 

يّة، آخرون تــ رسل الطاقة من خالل فم اإلنسان. هذا ما في األمر. البعض يقولون أنها لغة سماو

                                                                                                               !مة بوذا، أنا أقول أّن هذا ه راءيقولون أنها كلمات بوذا، إّن هذا حط ّ من قي

 

ويتكلـّم  في عالمنا، ي مكن أن ي سبَّب وقوع  الجميع يعلمون أّن البوذا نادًرا ما يفتح  فمه . لو يفتح  فمه  

البعض  !وّي الهائلالدلوا ذلك ـ، حاولوا أن تتخيّ تلك كارثةً زلزال في المجتمع البشرّي، ستكون 

:"عيني الثالثة قد رأته، لقد كلـّمني." إنه لم ي كلـّْمـَك. نفس الّشيء بالنسبة للـّذين يقولون أنهم  يقول 

تي ي رسلها هي إّن الفكرة ال ذي تحّدث معكم ؛، ليس هو اليتحّدث معهميتبعني ذي ال الفارأْوا جسم 

في عالمه،  ه كان يتكلـّم. إنه يتكلـّم عادةبدا لك كما لو أن تي لديها صوٌت، لذلك عندما سمعته ،ال

الزمانّي -ذي يقوله. ألّن مفهوم المكانما ال ولكن عندما تمّر كلماته في عالمنا، ال تسمعون بوضوح

ل ساعتين في ب عدنا، بينما في العالم الكبير اآلخر، ـّ واحد ي مث "ن"شيشبين العالمين ليس نفسه ؛ 

                                       نا أبطأ من الّزمن هنالك.                                                                      ـ  ل سنة، زمنن" من عالمنا ي مث"شيش

 

شير  إلى عالٍم   :"يوم واحد في الّسماء كألف سنٍة مّرت على األرض." هذا يـ  ملة قديمة تقول  هناك ج 

تيقظون الكبار، مثالً: عالم نه  ـذي يسك  ه العالم الوحدوّي ليس فيه مفهوم الّزمان والمكان، إن  الم 

، عالم الفالون، عالم اللـّوتس، الخ. أمكنة كهذه. ولكن، ، عالم الالّزورد)السوكاواتي( الّسعادة الكاملة

على خالف توقعاتكم، في تلك العوالم الواسعة يسير  الوقت أسرع من وقتنا. لو تستطيعون أن 

 –البعض لهم مقدرة الكشف الّسمعّي، وآذانهم الّسماويّة مفتوحة  –تلتقطوا وتسمعوا كلماتهم 

طيعون أن تسمعوا هذه الكلمات، ولكن ليس بوضوح. كّل ما تسمعونه هو أشبه ما يكون بزقزقة تست

زوا الكلمات. ـتدور بس رعٍة فائقٍة، ولن تستطيعوا أن تـ ميّ  موسيقيّة ع صفور أو صوت اسطوانةٍ 

بطبيعة الحال، البعض يستطيعون أن يسمعوا موسيقى، أو أيًضا كالًما. شريطة أن يكون الّشخص 
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منّي، فباإلمكان حينئٍذ أن يبلـ غ الّصوت  زيل الفارق الزتــ  قدرة غونغألداٍة، وهي نوع من  مالكاً 

لون أنه كالم بوذا، كالّ، آذانكم، وي مكنكم أن تسمعوه بوضوح. هذه هي حقيقة األمر. البعض يقو

 على اإلطالق.                                                                                   

                                                                             

ـتيقظون، تكفي ابتسامة بين شخصْين وكّل شيءٍ  ون يكون  قد قيَل. ألنهم يستعمل عندما يلتقي الم 

تي يتّم تـلقـّـيها بطريقٍة سمعيٍّة )ستيريو(. عندما يبتسمون فيما بينهم، تناقل األفكار بدون صوٍت، وال

يتّم  اـً واصل، أحيانيكونون حينها قد تبادلوا أفكارهم. علًما وأّن هذه ليست طريقتهم الوحيدة للتـّ 

ون في التيبت في المدرسة الباطنيّة بارع "الماون أّن "ع يعلمـاستعمال طريقة أخرى. الجمي

ها ، فهو ي جيبكم:"إن"المودرا")حركات اليد(، ولكن لو تسألون أحد الالّما ماهي  "استعمال "المودرا

ـاليوغ ـتيقظين بالضبط ، ماذا يعني هذالياا الع  ؟ في الواقع، هو ال يعلم ذلك. إنها بالفعل لغة الم 

بالـمودرا" الكبيرة، إّن ذلك رائع، إنها "الكبار. عندما يكون هناك جمع كبير من الناس، يقومون 

ـتنّوعة ؛ عندما يكون هناك مودرا" بال"جمع أقـّل من الناس، يقومون  حركات يد كبيرة وم 

عقـّدة جّدا وثريّة جّدا، إنها الّصغيرة، وهي أيًضا جميلة ج ـتكّونة من شتـّى الحركات، وهي م  ّدا، وم 

فه . ما يستعملونه في التيبت  لغة. في الماضي، كّل هذا كان من أسرار الّسماء، وها نحن  اليوم نكش 

عندهم، وقد تّم تقسيمها وتبويب ها.  الغونغ خّصيًصا لممارسة تمارين مجعولةهو فقط بضع حركات 

. "المودرا" الحقيقيّة الغونغ ال تعدو أن تكوَن لغة ممارسٍة ؛ ثّم إنها فقط  بضعة أشكال لممارسةإنها 

عقـّـدة جّدا.  م 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 ـم للتـالميذ ـّ ما يُعطيه المعل
 

بعضهم حالما يرْونني ي بادرون بم صافحتي، وي مسكون بيدي وال ي ريدون تركها. عندما يراهم  

 لهم. البعض ي ريدون م صافحةواخفي داآلخرون، ي مسكون هم أيًضا بيدي. أنا أعلم  ماذا يجول 

ـ  في ذلك، والبعض اآلخر ي ريدون الحصول على بعض كبيرة تعةالمعلـّم ألنهم يجدون م 

الحقيقّي هو شأنكم الخاّص.  التعهدلذلك هم ال يتركون يدي. نحن نقول لكم جميًعا أّن  "المعلومات"

عالجة لم   المعلوماتال يتعلـّق األمر بشفاء األمراض وال تقوية الجسم، وال أيًضا إعطاء بعض  هنا

التي  الفاميدان الممارسة، أجسام  في أمراضكم . أنا أزيل  مباشرةً أمراضكم، نحن  النتحّدث عن هذا

تي ال الفاأجسام تتبعني هي التي تتولـّى ذلك ؛ إن كنتم تتعلـّمون وحدكم بواسطة قراءة الكتاب، 

(؟ نّمون طاقتكم )الغونغتـ  تي تتولـّى ذلك أيًضا. أنتم تظنون أنكم بلمس يَدّي سوف ـني هي التتبع  

 ؟                                                                               م زحةأليست هذه 

                                                                     

ال  م بحّق، هذا الغونغون أنفسككّل واحٍد منكم. إن كنتم ال تتعهّد سينسينغيتوقّف على تعهّد  الغونغ

لديكم، أفراد المستوى العلوّي يستطيعون أن  غونغ. عند نمّو السينسينغالبمقياس  ه  ي قاس  ينمو، ألن

ؤوسكم. علًما وأّن هذا  يََرْوا أّن تعلـّقكم، هذه الماّدة، قد زالت وأنّ  عموًدا م رقــّـًما قد ارتفع فوق ر 

عمود ؛ ارتفاع ذلك العمود الم رقــّم هو نفس ارتفاع  كل عمود غونغشالعمود الم رقــّـم م طابق ل

عندكم. ال أحد آخر  سينسينغتي تعهّدتموها بأنفسكم و كذلك  مستوى الالل طاقتكم ه ي مثإن، الغونغ

ع  أن أجعلكم ـع، ما سي ضاف  لن يبقى وسيسقط. أنا أستطيـي مكنه أن ي ضيَف إليها ولو قدر إصب

عندما ستخرجون  ، ولكنند قّمة الّرأس"الحال مستوى "الّزهرات الثالث الم جتمعة عتبلغون في 
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ليس ملككم، لم تتعهّدوه بأنفسكم، فلن يبقى،  من هنا، سيسقط الغونغ في الحال. بما أّن هذا الغونغ

هذا يتوقف  لديكم ال يبلغ ذلك االرتفاع ؛ فال أحد ي مكن  أن ي ضيَف إليه شيئًا ألنّ  سينسينغألّن عمود ال

ـلـّيًا على ممارستكم الذاتيّة وعلى  لديكم على ركائز متينة، ارتقوا  غونغقلوبكم. نّموا ال تعهدك 

عود إلى األعلى. هناك أناس اتـّصفوا بطبيعة الكون، فقط حينها تستطيعون الصّ وباستمرار، 

علـّم أعطاهمذلك، أنا ال أرغب في توقيعييطلبون  ، وي ريدون توقيعه . البعض يقولون أّن الم 

يتوقّف  لتعهد، إنهم ي ريدون أن تحفظهم بركة المعلـّم. أليست هذه أيًضا روح تعلـّق؟ إّن االتباهي به

 تعهدم تقومون بعن هذا وأنتتستطيعون التحدث ؟ أ"بالمعلومات"الشخص، لماذا االهتمام  على ذات

                                               إالّ في مرحلة الّشفاء وتقوية الّصّحة.                                                                                         ال نتحّدث عن ذلكنحن ! شيئاً  هذا ال يعنيالمستوى العالي؟ 

 

لون عليه بواسطة ممارستكم، في مستوى ميكروسكوبّي ال ل الغونغ، الغونغـلو نتأمّ  للغاية، ذي تحص 

زيئاته هي على شكلكم وصور جيان فا، تكونون قد دخلتم في تكم تماًما. عندما تخرجون من شي ج 

يتجلـّى في صورة وشكل جسم بوذا، جميل جّدا وجالس على زهرة  ذا. هذا الغونغجسم بو تعهد

زيئات. بينما الحيوانات، في طاقتها،  سبة لكلّ اللوتس، ونفس الّشيء بالن تظهر  صور واحدة من الج 

زيئات إن تأّملناها في درجة  ثعالب صغيرة وثعابين صغيرة، هذه الّصور موجودة في كّل الج 

، ي حّرك الّشخص الّشاي ثّم ي عطيكم إيّاه المعلوماتميكروسكوبيّة قصوى. هناك أيًضا أنواع من 

يدون سوى أن يرتاحوا . الناس العاديّون ال ي رالحاالت، هذا أيًضا ي سّمونه  غونغ ل تشربوه، في كلّ 

أن ي ؤّجلوا أمراضهم أو يصرفوها قليالً ؛ على كّل حال الناس العاديّون هم  في الحين من أوجاعهم،

ناس عاديّون، إلى أّي حّد ي خّربون أجسامهم، هذا ال يهّمـنا. أنا أحّدثكم عن هذه األشياء ألننا نحن 

ذه الطريقة، ال ترغبوا في هذه األشياء ممارسون. من اآلن وصاعًدا، عليكم أالّ تتصّرفوا به

"أنا أرسل إليكم يّدعون: تشيغونغ" أو في هذا الّشيء أو ذاك. هناك معلـّمو معلومات" المدعّوة

؟ أنا أقول لكم أّن هذه ْونه، ي مكنكم أن تـتـلقـّْوها عبر جميع أنحاء البالد." ما الّذي تـتـلقـّ "معلومات"

األشياء ال ي مكن أن يكون لها تأثير كبير، افرضوا أنها إيجابيّة، إنها فقط من أجل شفاء المرض 

آٍت من  ستنا، وال أّي غونغ( آتية من تعهّدنا وممار)غونغوتقوية الّصحة. بصفتنا ممارسين، طاقتنا 

يصلح سوى لمداواة أمراض الناس  إنه الشخص آخر ي مكنه أن يرفع مستوى طاقتنا،  معلومات

ستقيمة، ال أحد ي مكن أن ي عّوضكم في تعهّدكم وممارستكم ؛ العاديين . ينبغي حتًما أن تكون نفوسكم م 

            ذين عليكم أن تتعهّدوا فعالً، ل ترفعوا م ستواكم.  نتم، وال أحد سواكم، الأ

                                                                                                                                               

أو  من قبل  ولديهم أمراض م ي مارسوا أبًدا الغونغا لـّ ؟ أنتم تعلمون أّن الكثير منإذن، ماذا أعطيكم

ن في مستوى منذ سنين، إالّ أنهم ال يزالون يهيمو تشيغونغي مارسون ال عديد األشخاصو؛  جروح

أمراض اآلخرين، ولكن هل تعلمون ماذا  ، هناك أناس ي عالجون. طبًعاالتشي وليس لديهم غونغ

، كلـّيًا ومن داخل دافا، طردت  عن الممارسين الحقيقيّين لل"الفوتي"؟ عندما طرقت  مسألة لونيفع

تي كانت تسك ن  أجسامهم وكّل األشياء الّسيئة من هذا ال يةّسفلخارجه، األرواح ال من االجسم كم

فردهم، فإنّ  جسمكم أيًضا سيتّم  القبيل، مهما تك ْن. بالنسبة للممارسين الحقيقيّـين الذين ي مارسون بم 

 . ألواح الثعلب وابن عرستطهيره سيتمّ ؛ وكذلك م حيطكم العائلّي  الدافا هون هذتقرؤ اتطهيره عندم

كم رموها بس رعٍة. كّل شيٍء قد تّم تنظيفه، ولم يْبـَق شيء. بما أنتضعون أمامها القرابين، إتي كنتم ال

، ي مكن أن نفتَح لكم هذا الباب األنَسَب، نحن نقوم بهذا من أجلكم، ولكن فقط من ريدون أن تتعهّدواـ  ت

 يفهموا إلى اآلن فيمَ  هم لم، إنالتعهدأجل الممارسين الحقيقيـّيـن. طبًعا، هناك أناس ال ي ريدون 

 .تعهدـّا باليقومون حق ذيناس الع  لهم شيئًا ؛ نحن نهتّم فقط بالنـ، نحن ال نستطيالتعهدل ـيتمثـّ 
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وأحّسوا به هم أيًضا.  "الفوتي"هناك أيًضا صنف من األشخاص قيَل لهم في الماضي أّن لديهم 

أّن الحالة التـّخلص من قـلقهم، هم يشعرون  نة، ال يستطيعوّسفليالوبعدما طردنا عنهم األرواح 

. مع الشكّ  أو ن ؛ هذا نوع من التعلـّق ي سّمى الهاجسبقيت كما هي، ويظنـّون أنهم اليزالون مسكوني

الّزمن، ي مكن أن يستجلبوا المتاعب من جديٍد. يجب  أن تتخلـّصوا من هذا الهاجس ألّن ذلك 

السابقة،  المحاضراتياء في قد اختفى تماًما. بالنسبة للبعض، قد سبَق وأن قمت  بهذه األش "الفوتي"

 كهم. ـتتملـّ  التي كانت "الفوتي"لقد تولـّْيت  ذلك وطردت عنهم كّل 

                                                                                   

، تكوين إن المدرسة الطاوية تتطلب وضع بعض األساسيات أثناء ممارستها في المستوى األدنى

أشياء أخرى تنتمي إلى مجاالت تكوين باإلضافة إلى  حقل اإلكسير،تكوين والّدورة الّسماويّة، 

؛ أكثر من  ، الخللتعهدوبكّل اآلليّات الضروريّة ، أخرى. نحن هنا نـ زّودكم بالفالون، بآليّـات التشي

نزرعها فيكم. بعد إزالة أمراضكم، نقوم بكّل ما يجب   إعطاؤكم إيّاها مثل بذور ، يجبعشرة آالفٍ 

لوا حقـّا إلى التعهّد ـوعندها فقط ي مكن أن تتوصّ كّل ما يجب  أن نـ عطيكم إيّاه، أن نقوم به ونـ عطيكم 

داواة وتقوية البدن. في  َن ذلك شيئًابنجاح في مدرستنا. وإالّ، إن لم نـ عطكم إيّاها، فلن يكو سوى الم 

، من األحسن لهم أن يقوموا بتمارين سينسينغذين ال ي رّكزون على الاس ال، بالنسبة للنالحقيقة

 رياضيّة.                                                                                                                 

                                                                                                                                                

ـفنحن  مسؤولون عنكم. الناس ال إن تتعهّدوا على نفس  افردهم سيحصلون أيضً ذين يتعلـّمون بم 

لحقيقـيّيـن. لقد الّشيء، ولكن  ينبغي عليهم أن يتعهّدوا حقـّا، نحن نـ عطي هذه األشياء للممارسين ا

طاكم حقـّا كممارسين. وزيادة على ذلك، يجب أن  سبَق وأن تحّدثت عن ذلك، يجب  أن نقوَد خ 

 لخمسة سيتّم تلقينكم إيّاها مّرةً المستوى العالي بع مق وتعرفوا كيف تتعهّدون ؛ التـّمارين ا فاتدرسوا 

إلى مستوًى عال، عال إلى درجٍة  وسوف تكونون قد أخذتم كّل شيٍء. ستصلون في المستقبل واحدةً 

وو(. يكفي أن تقوموا غ في الحصول على ثمرة الكمال )جانغ كم م شكلديل تفوق خيالكم، ولن يكونَ 

كون دائًما ا ستشمل  مستويات م ختلفة ؛ وستكتشفون الحقـًا أنهت اي أدعوكم إليهتال الفا هذ، هبالتعهد

 على قيادتكم وتوجيهكم في مختلف مستويات تعهّدكم.                        ةً قادر

                

لكم من  سيعيد ترتيبه نيـذي يتبع  ال الفايتغيّر بعد اليوم. جسم بصفتكم ممارسين، فإّن مسار حياتكم س

بعضهم سيمرضون ؟ هم أنفسهم ال يدرون ؛ كم من الع مر بقي في حياة البعض ؟ه  رتبجديٍد. كيف يـ 

؛ البعض اآلخر وسيدوم  هذا ربّما سنواٍت عديدةً  ربّما مرًضا خطيًرا بعد حوالي سنٍة أو ستـّة أشه ر،

وسيكون من المستحيل عليهم الحراك. كيف إذن دماغيٍّة أو أمراض أخرى،  سي صاب ون بجلطة

ن كّل هذا وأن نحول دون وقوع هذه نـقـّيكم مـنـ   ؟ يجب  أنبقيّة حياتكم تعهدالقيام بال ستتـمكـّنون من

نبّهكم إلى أننا نفعل  ذلك فقط من أجل الممارسين الحقيقيّين، ليس مسموًحا فعل  ـاألحداث. ولكن نـ  

. الوالدة، نا نرتكب  أعماالً سيّئةً ذلك بصفٍة اعتباطيّة للناس العاديّين، وإالّ فهذا يعود بالقول إلى أن

اس العاديّين هي أحداث نَسجتها روابط سببـيّة، والي سمح  لنوالموت عند ا رضلّشيخوخة، الما

                                                                                            .             بإدخال التـّشويش عليها كما نشاء 

 

ف أن نفعَل ذلك سوى للممارسين. كي، لذلك نحن ال ي مكن األكثَر قيمةً  نحن نعتبر  الممارسين الناسَ 

لي" المعلـّم عال جّدا،  عاليتْين جّدا، فهذا يعني أّن "غونغ م وفضيلتهـّ ؟ عندما تكون قّوة المعلنفعل  

ع  أن ي زيَل عنكم منها ـالمعلـّم عاليًا، يستطي . عندما يكون غونغع أن ي زيَل عنكم الكارماـلذلك يستطي
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ع أن ي زيَل منها سوى جزٍء صغير. ولـْـنذك ر ـال يستطي ،اـً م ضعيفالمعلـّ  ندما يكون غونغالكثير، ع

ختلف أصناف الكارما  قّدرةالمثاالً: نحن نجمع  م  زًءا، نـ زيل  م  في مستقبل حياتكم، ونـ زيل منها ج 

ا ؟ في المستقبل، عندمعمل  ال منها النصف. النصف الباقي، ال ي مكنكم تجاوزه ألنه أعلى من جبل. ما

لـ ون إلى الطريق، كثير من الناس سيستفيدون من ذلك بدون شّك، وهكذا، كثير من األشخاص  ستص 

نـًا بالنسبة لهم. وأنتم أنفسكم تملكون ـلون عنكم قسطـًا من الكارما. طبًعا، سيكون أمًرا هيـّ ـسيتحمّ 

ذلك، إلى جانب  افة إلى، وباإلضة التي تكونت نتيجة ممارستكمالكائنات الحيّ أيًضا عدًدا كبيًرا من 

تي كثير من ذواتكم ال(، هناك أيًضا يوانشنانويّة )فو أرواحكم الث(، ويوانشنو روحكم الفاعلة )ج

ستتكفـّـل بقسٍط من الكارما من أجلكم. عندما تمّرون بمحنٍة، يكون قد بقي لكم منها القليل. حتـّى 

هنا أيًضا ال تستطيعون أن تجتازوا هذه وإن قلنا بقي منها القليل، فهي رغم ذلك كّميّة ضخمة، 

؟ نـ قّسمها حينئٍذ إلى أجزاء عديدة نضعها في مختلف المستويات من تعهّدكم. العمل   الكارما. ما

 لديكم.             وتـ نّمون الغونغ الكارماحّولون ـ  ، تسينسينغسوف نعتمد  كّل هذا لكي نجعلكم ترفعون ال

                                                                                                                          

، لن يكوَن ذلك أمًرا سهالً. لقد قلت  أّن تلك بالتعهدالقيام  على ذلك، عندما ي ريد شخص ّما ةً وزياد

من أّي أمر من أمور الناس مسألة جّدية جّدا وتتجاوز إلى حّد بعيد الناس العاديّين، إنها أصعب 

العاديّين. لذلك، بما أّن هذا يتجاوز العادّي، ما نطلبه منكم أعلى بكثير مّما يتـطلـّبه منكم أّي أمر من 

، هذه األرواح األصليّة ال تفنى. صليّةأمور الناس العاديّين. نحن، الكائنات البشريّة، لدينا أرواح أ

في حياتاتها  كب روحكم األصليّة أعماالً سيّئةً ذن فّكروا: ألم ترتإن كانت الّروح األصليّة ال تفنى، إ

؟ هذا ممكن جّدا. قتل الحياة، التـّداين من أحدهم، إصابة أو إهانة أحدهم، من ماعيّة الّسابقةاالجت

الممكن جّدا أن تكونوا قد ارتكبتم مثل هذه األشياء. إن كان األمر كذلك، أنتم تتعهّدون في هذه 

ّحة ى. أمر المداواة والحفاظ على الصلطـّرف اآلخر يرى ذلك بوضوح في الجهة األخرالجهة، وا

، ال يهّمه، هو يعلم  جيًّدا أنكم تـ ؤّجلون التـّسديد، وأنكم إن لم تـ سّددوا الّدْين اآلن فستـ سّددونه الحقـًا

 ، ال يهتّم بكم.تاـّ ؤقم  . لذلك، عندما ال تـ سّددونه وسيكون أثقل بكثيرٍ 

                                                                                                                

:"أنكم تـ ريدون التعهّد عندما تقولون نّميريد التتـ  ، هو ال ي وافق  طاقتك  عهّد، تـ ريد الّرحيل، لو تــ 

كّل لكم بـ، هو إذن ال ي ريد ذلك. لذا هو ي عطـّ (، فلن ي مكنني الوصول إليك وال لمسَك.")غونغ

زعجكم ويصل به األمر حتـّى إلى قتلكم. ـ، ويستعمل شتـّى الوسائل لي  الطـّرق ل يمنعكم من التعهّد

مكنت قطع طبًعا، لن  ه يجب  ، ألنرأسكم بينما أنتم جالسون هنا في وضعيّة اللـّوتس، هذا غير م 

عند خـ روجكم، ستصدمكم سيّارة، أو تسقطون من لناس العاديّين. ربّما، تماعيّة لاالمتثال للحالة االج

مكنة الوقوع جّدا، هذا خطير جّدا.  سطح بنايٍة شاهقٍة، أو تلحقكم مخاطر أخرى، هذه األحداث م 

ون ، ولكن هل أنتم قادررونها، لديكم الّرغبة في التعهّدتي تتصوّ الحقيقّي ليس بالّسهولة ال لتعهدا

؟ إن تتعهّدوا وتـ مارسوا، سي حدق  بكم في الحال خطر الموت، سيجّر ذلك في الحال هذا جاحعلى الن

ل غ الطريقة الـال يجرؤون على تبلي تشيغونغالم شكل. هناك كثير، كثير جّدا من معلـّمي ال تي تـ وص 

 لى حمايتكم.؟ ألنهم ليسوا قادرين على فعل ذلك، ليسوا قادرين علماذاالناس إلى المستوى األعلى. 

                                                           

ذين كانوا ي بلـّغون الطريقة لم يكونوا يستطيعون سوى تلقين األشخاص الفي الماضي، كثير من 

ة، تلميٍذ واحٍد، يكون األمر ممكنـًا عندما يتعلـّق األمر بحماية تلميٍذ واحٍد. أّما مع عدٍد بهذه الّضخام

ؤون على فعل ذلك. ولكن نحن نقول لكم هنا أنني أستطي ع  فعل ذلك، ألّن لي ـأغلب الناس ال يجر 

ع  أن ـ، إنها تستطيالفاال تـ حصى، وهي تملك قدرات إلهيّة جبّارة وتملك قّوة  )فاشن( فاأجسام 

ما نتولـّى فعله اليوم  باإلضافة إلى ذلك،. والعظيمة جّدا الفاتـ ظهَر قدرات إلهيّة عظيمة جّدا وقّوة 
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تيقظين الكبار ـليس بسيطـًا كما يبدو، أنا ال أفعله َعَرًضا. أستطي ع أن أقول لكم أّن الكثير من الم 

تابعون عن َكـثٍب هذا الَحَدَث، إنها آخر مّرٍة نـ بلـّغ فيها   هذه )نهاية الفافي فترة نهاية  ةالحقّ  الفايـ 

به ال يتحّمل أّي زْيـغ أو حياٍد عن الطريق الم ستقيم. ماد متم تتعهّدون  ذي نقوم  إّن العمل ال (دارماال

ؤ بسهولٍة على  ستكون على ذلك إلحاق الّضرر بكم، وزيادة حقـّا في الطريق الحّق، ال أحد سيجر 

ـني، ولن يكون هناك أّي خطر يتهّددكم.                       ال الفامعك م حماية جسم   ذي يتبع 

                                                                                                                                         

عندما ي سّجـل المرء دينـًا، يجب  أن ي وفيه ؛ إذن، هناك أحداث م خطرة ي مكن أن تقع في طريق 

ث، لن تشعروا بالخوف، ولن نجعلكم تكونون في حالة خطر تعهّدكم. ولكن عندما ستقع  هذه األحدا

في بيكين، كانت هناك تلميذة تعب ر  المحاضراتمت  ــّ حقـّا. ي مكن أن نذك ر لكم أمثلة. عندما نظ

ستدارة، صدمتها سيّارة فاخرة. هذه تي كانت فيها بصدد اإلحظة الالطريق على دّراجة، وفي اللـّ 

"! "بانغ وبقّوٍة، سمع الناس . لقد صدمتها الّسيارة بغتةً اعامً رها الخمسين التلميذة هي سيّدة يفوق ع م

وارتطم رأسها بسقف الّسيّارة. في ذلك الحين، إحدى قدميها كانت ال تزال على دّواسة الّدراجة، 

َر نتفاخوال بنزيٍف، وال حتـّى با بجروح اصطدم رأسها، ولكنها لم تـ حّس بألم ؛ لم تـ َصبْ  . شع 

؟" م صابة؟ هل نذهب  إلى المستشفى الّسائق بخوٍف شديٍد، وقفز من الّسيّارة قائالً بسرعٍة:"هل أنت

تلميذتنا كان عاليًا، فهي لم تك ـن تـ ريد أن  سينسينغفقالت له أّن ذلك لم يك ن شيئًا. طبًعا، بما أّن 

ْن، ولكن كان هناك تجويف كبير على  تسبَّب اإلزعاج لآلخرين. وقد تصّرفـْت كما لو أّن شيئـًا لم يك 

 الّسيارة.                                                                                    

                                                                                                                                             

هذا النوع من األشياء ي مكن أن يحد ث بغايٍة واحدٍة وهي أخذ حياتكم، ولكن ليس هناك خطر. عندما 

جامعة "جيلين، آخر مّرٍة، كان هناك تلميذ بصدد الخروج من الباب  في بالمحاضراتكنـّا نقوم 

الرئيسّي للجامعة دافعـًا دّراجته أمامه، وحالما وصل إلى وسط الطريق، حاصرته سيّارتان، كان 

ْر بالخوف أبًدا. عندما يحدث هذا النوع من األشياء، في معظم  ي مكن أن ي صَدَم ولكنـّه لم يشع 

 ، ولم يحد ث شيء.ارتان في طرفة عينبنا الخوف، وتوقّفت الّسياألحيان، ال ينتا

                                                                                                                             

بكّ  اوقد وقعت أيضً  ر في المساء، والناس حادثة أخرى في بيكين. في الّشـتاء تظلم الّسماء في وقٍت م 

على المكان. كان هناك  خيم  في الّشارع، وكان هدوء كبير يينامون باكًرا نسبيّا. لم يك ن هناك أحد 

تلميذ ي سارع  بالعودة إلى المنزل على دّراجته، وأمامه لم يك ن هناك سوى سيّارة "جيب" تجري 

جة. ولكّن هذه لذلك، وواصل قيادة الّدّرا. لم ينتبه هو كبحت س رعتها فجأةً  بس رعٍة، ولكنـّها

تسير إلى الوراء وبس رعٍة، كانت القّوتان ستصطدمان، كان ذلك أيًضا ألخذ  "الجيب" أخذت بغتةً 

سحبت قّوة أخرى دّراجته إلى  عين، ولكن فجأةً كان من الممكن أن يقع حادث في طرفة  حياته.

عجلة دّراجته، ربّما  م المسةً  "الجيب" تماًما فتـّـ الوراء مسافة نصف متر، وفي نفس الوقت، توق

موًما ليس هناك  الحظ الّسائق أّن هناك شخًصا وراءه. لم يشع ر التلميذ بالخوف في ذلك الحين، ع 

خوف لحظة وقوع هذا النوع من األشياء، ربّما يأتـي الخوف فيما بعد. لقد كان أّول ما فّكر 

ـَره ." وكان على وشك أن يقول شكًرا؟ يذي سحبني إلى الوراء! من الفيه:"آه ه ، ولكنجب  أن أشك 

ذي م هو اللّما أدار رأسه وجد الطريق خاليًا، كّل شيٍء كان ساكنـًا. ففهم في الحال:"إّن المعلـّ 

 !".                                                                                        حماني

 

قرب منزل أحد التالميذ، كانت هناك أشغال بناٍء، في أيّامنا  ،شونرى في "شانغوهذه واقعة أخ

كّونة من أنابييب والسقايل هذه، البنايات عالية جّدا،  الموضوعة من أجل عمليّة البناء كانت م 
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وطولها أربعة أمتار. كان التلميذ خارًجا من منزله، وكان هناك أنبوب بوصتان حديديّة عرضها 

باشرةً بصدد الّسقوط بطريقة عموديّة من أعلى البناية م  حديدّي  نحو رأس التلميذ، الناس في  ـتـّجهًا م 

تابعون ذلك، ولكن رتاعين وه م يـ  ؟" كان يظّن أّن أحدهم "من ربّت على رأسيقال: هالّشارع كانوا م 

، وسقط األنبوب تي استدار فيها، لمح فوق رأسه فالونـًا كبيرً ربَّت على رأسه. وفي اللـّحظة ال ا يدور 

ذلك الوزن،  الحديدّي جانبًا، وانغرس في األرض قائًما. لو سقط حقـّا على الّرجل، فّكروا، مع مثل

ـّكه   !اك خطيًرا حقـّ ل. لقد كان ذلبسةفاكهة مسيخ ككان سيخترق الّرجل ويش 

                                                          

اس النجميع أّن  تـ حصى من هذا القبيل، ولكن ليس هناك أّي خطر. ليس بالضرورة هناك أحداث ال

ها. إن القْيتموها أم ال، من ونهذا النوع من األشياء، ولكّن عدًدا قليالً من األشخاص سي الق ي القونس

يتـّبعون مقاييـس ع  أن أؤّكد لكم. هناك تالميذ ال ـاألكيد أنه لن يكوَن هناك أّي خطر عليكم، أستطي

                                ، نحن ال نعتبرهم ممارسين.                                                                                                    سينسينغ، هم ال يقومون سوى بالحركات دون تعهّد السينسينغال

 

ـني إلى أن ال الفالـّم، أنا أعطيكم كّل هذا. سوف يحميكم جسم إن تسألوني ما ي عطيه المع ذي يتبع 

ن فا، جياشي  تعهد، في ذلك الحين، ستكونون قد خرجتم من بأنفسكم تتمّكـنوا من حماية أنفسكم

و(. ولكن يجب  أن تعتبروا أنفسكم ممارسين حقيقـيّين لتنجحوا في ستكونون قد بلغتم الطريق )ط او 

ا:"مع حماية المعلـّم "لي"، ال رخً سَك بكتابي بين يديه وأخذ يسير  في الّشارع صاذلك. أحدهم أم

مثل هذا الّشخص لن يكوَن محميّا،  ،الدافالقداسة  يّارات." هذا ي سّمى دوًساـنا السنخاف أن تصدمَ 

 في الحقيقة، الممارسون الحقيقيّون ال يتصّرفون هكذا. 

                                                                                

 

 

 حـقـل الطــاقة
 

 أنه حقل التشي، أو حقلمن يقول ؟ هناك لنا. ماهوحقل يتكّون حو كعندما نـ مارس الطريقة، هنا

هذا الحقل، فهو ليس مغناطيسّي، أو حقل كهربائّي.. في الواقع، أيّـا كان اإلسم الّذي تـ سندونه ل

تقريبًا على كّل المواّد ( تحتوي . طاقتنا )غونغألّن هذا الحقل يحتوي على مواّد غنيّة جّدا. صحيًحا

ّحة في تسميته حقل طاقة، لذلك غالبًا ما لم كوننا. هناك جانب كبير من الصع عواـتي تـ كّون جميال

                                                              نـ سّميه هكذا.                                                                                                               

 

نا لديهم الّشعور التالي: بما أن ةالحقّ  الفالما تعلمون، ممارسونا في ؟ مثهذا الحقل إذن، ماهي وظيفة

ن شان يع الكون جـ، فإّن هذا الحقل مليء بالّرحمة وهو يتوافق مع طبةالحقّ  الفامارس ـ  نتعهّد ون

ن. لذلك تالميذنا الجالسون في هذا الحقل ال تكون لديهم أفكار سيّئة، وحتـّى أّن الكثير من تالميذنا ر

جّدًدا في التدخين عندما يكونون جالسين هنا، هم ال براحٍة كبيرٍة، وفي جّو ملـْؤه  يشعرون ي فّكرون م 

والتي تـ مارس تأثيرها في حدود هذا  ةالحقّ  الفاتي يحملها ممارسو طاقة الاالنسجام ؛ كذلك هي ال

ألّن ما بلـّغتكم الحقيقّي ؛  الغونغ، الغونغ ، م عظمكم سيمتلك  المحاضرات. عندما ستنتهي هذه الحقل

ذلك. وطالما ستقومون  سينسينغ، وأنتم أيًضا ستستجيبون لمقياس الةالحقّ  الفا إيّاه هو تعهد

أكثَر  صبح طاقتكم قويّةً ، ستـ  سينسينغوفق إلزامنا في ال تعهدبالممارسة، وطالما بقيتم تقومون بال

 فأكثَر.               
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البشرّي وخالص البشريّة، الخالص لكّل كائنات الكون، لذلك  نحن نتحّدث عن خالص الفرد

إلى الخارج من أجل خالص يستطيع الفالون أن يدوَر إلى الّداخل من أجل خالص الفرد، و

عندما يدور إلى الخارج، يبعث الطاقة ويفيد  بها اآلخرين، بهذه الطريقة، الناس اآلخرين. 

قل طاقتكم ي مكن أن يستفيدوا منه، ربّما ي حّسون براحٍة تي ي غطـّيها حالموجودون في المنطقة ال

ذين اس الكبيرٍة جّدا. ربّما تلعبون هذا الّدور في الّشارع، أو في م ؤّسسة عملكم، أو في ب يوتكم. الن

الحاالت  حقلكم، ربّما تعّدلون أجسامهم دون قصٍد، ألّن هذا الحقل يستطيع أن ي عّدَل كلّ  إطارهم في 

حالة غير سويّة  المرض ي مثّل، مرضبة. من المفروض أالّ ي صاب جسم المرء ويّ غير الس

ع  أن ي سّوي هذا االختالل. الناس الذين لديهم أفكار سيّئة وي فّكرون بأشياء ـواختالالً، وهو يستطي

خبيثة، ي مكن أيًضا، تحت التأثير القوّي جّدا لحقلكم، أن ي غيّروا أفكارهم، وأن يتخلـّْوا عن نواياهم 

لك. ليس فكرته ويـْعــد ل  عن ذ ي ريد شتم شخص آخر، في غيّر بغتةً الّسيئة. ربّما يكون هناك شخص 

على أن تكون لديه هذه الوظيفة، لذلك في الماضي، في  قادرٌ   ةالحق الفاتعهد هناك سوى حقل طاقة 

الّديانة البوذيّة، كانت هناك جملة تقول:"نور بوذا ي ضيء كّل شيٍء، واإلستقامة واإلحسان ي عّدالن 

  .كّل شيءٍ 

 

 

 

     الممارسة ريقةـكيف ينـُشر تالميذ الفالون دافا ط
                                 

الكثير  من تالميذنا، عندما يعودون إلى بيوتهم، يعتقدون أّن الطريقة ممتازة جّدا، وي ريدون أن 

ـلـّ  كم ي مكنكم أن تـ مّرروها، وأن تـ مّرروها لمن تـ ريدون. ـي مّرروها لألقارب واألصدقاء. هذا جيّد، ك 

ع: نحن  نعطيكم الكثير من األشياء، ما ي عطى لك م، ال ـجميولكن هناك نقطة نريد توضيحها لل

قدّ ـيستطي ، نحن  نعطيكم ذلك فقط من ؟ ل نـ مّكنكم من التعهّدر قيمته . لماذا نمنحك م إيّاه  ع  المرء  أن يـ 

ل ريقة في الم ستقبل، ال ي مكنكم أن تسَعْوا وراء الّشهرة والماه لّما تنش رون الط. يعني أنالتعهدأجل 

نظـّموا  خدمينم ست مثلي أنا، وتتقاَضْوا عليها  محاضراتهذه األشياء، ونتيجة لذلك، ال ي مكنكم أن تــ 

ـتـ بًا ووثائق ونتـنـقـّـَل ل ننش َر الطريقة، علينا أن نـ واجه عّدة ـأجًرا. ألننا نحن  يجب  أن نطب َع ك 

مصاريف. نحن  نطلـ ب  أزهد ثمن في البلد، ولكن ما نعطيه هو األثمن، نحن  نقود  الناس حقـّا إلى 

إذا نشرتم الطريقة في الم ستقبل بصفتكم  بنفسه.المستوى العلوّي ؛ كّل منكم قد عاين هذا األمر 

                                                                                   الميذاً للفالون دافا، نحن  نـ طالب كم بأمَرْين:                                                                              ت

                                                                                                                                                                

وتسَعْوا وراء  كّونوا ثروةً ، ال لكي تـ  نـ عطيكم أشياء كثيرةً تتقاَضْوا ماالً. نحن   الّ األمر األّول هو أ

م تتعهّ   الفاجسم  دون وتـ مارسون. لو تتقاضْون ماالً، فإنّ الّشهرة، ولكن لتخليصكم، ولكي نجعلك 

ـني سيسترجال (فاشن( جّدًدا إلى الفالون دافا، وما ما ع  كّل ـذي يتبع  تلـقـّْيـتموه، إذن لن تنتموا م 

ريقة، ال تسَعْوا وراء الّشهرة وال وراء الفالون دافا. عندما تنش رون الطستنش رونه لن يكوَن أيًضا 

والمشرفون ع. تالميذنا في كّل أنحاء البالد يتصّرفون هكذا ـتـ ؤّدون واجبًا تـ جاه الجميالمال، أنتم 

ـنتم تـ ريدون أن تتعلـّموا طريقتنا،ل وقدوة لذلكمثافي جميع المناطق  بما أنكم تـ ريدون أن  . إن ك 

 فلًسا واحًدا.             طلـ َب منكممسؤوليّتكم، دون أن نع  أن نتولـّى ـتتعلـّموها، إذن تعالْوا وتعلـّموها، نستطي

 

الطلب الثاني ه و أن ال تمزجوا أشياءك م الّشخصيّة مع الّدافـا. يعني أنه، أثناء نشر الطريقة، حتى 

تي ظهرت عندك م، عليك م أالّ تـ فّسروا لا الغونغ ، مهما تك ْن قدراتفتوحةً ولو كانت عينـ كم الثالثة م
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إنه ال يزال  بعيًدا  ضئيل ومحدود، ضوء ما رأيتم. ما رأيتموه  في م ستواك م طريقتنا الفالون دافا على

. لذلك، عندما ستنش رون الطريقة في الم ستقبل، سيكون  عنها ي نتكلـّم  تال فامعنى الحقيقّي للجّدا عن ال

األشياء األصليّة لطريقـتنا تبقى عليك م أن تنتبهوا قطًعا لهذه النقطة، هذه الوسيلة الوحيدة لنضمن أن 

                              الفالون دافا كما هي.                                                                                                         

 

ثلي أنا في محاضرة م الفاي منع نشر ليس مسموًحا نشر الطريقة كما أفعل  أنا، وباإلضافة إلى ذلك 

نا أتحّدث . ألّن ما أتحّدث عنه لديه معنى عميق جّدا، أالفاتعليم  علىللع موم، أنتم لستـ م قادرين 

قر ـليا. أنتم تتعهّدون وتـ مارسون في م ختلف الم ستويات، عندما سترتقون م  ستويات ع  نـًا أشياء من م 

رى، سترتقون باستمرار. مع سماعه باستمرار، في الم ستقبل، وعندما تسمعون هذا التسجيل مّرة أخ

، بل أكثَر. كّل سيكون  لك م دائًما فهٌم جديد وستجنون أشياء جديدة ؛ األمر  نفس ه بالنسبة لقراءة الكتاب

؛ لهذا الّسبب أنتم لستـ م قادرين  ا هنا م رتبطة بأشياء عالية جّدا وعميقة جّداتي أنطقههذه العبارات ال

ك م، وإالّ فإّن هذا عباراتي األصليّة على أنها عباراتب. ال ي سَمح  لكم بأن تنطقوا الفا هذهعلى تلقين 

علـّم وأّن فالل قةً ي عتبَر  سر َمـلي كما هي م الحظين أّن هذا ما قاله  الم  . ال ي مكنكم سوى أن تـ عيدوا ج 

ألنك م عندما تتحّدثون بهذه الكيفيّة، ؟ كم إالّ أن تتحّدثوا هكذا. لماذاهذا مكتوٌب في كتابه، ال ي مكن

. ال ي مكنكم بّث معار فكم على أنـّها الفالون دافا، وإالّ ما تبثـّونه ال الدافاحامالً لقّوة ما تقولونه  يكون  

م تـ ؤذون طريقتنا الفالون دافا. عندما تتحّدثون حسب  يكون الفالون دافا، وهذا يعود بالقول أنـّك 

، هذا ال ي مكن أن يجل َب الخالص للبشر وال أن الفاما تقولونه ليس كم، فإّن وجهات نظركم وأفكار

َث أّي أثر، لذلك ال أحد يستطي َو لهذع  ـي حد   .                     الفا هأن يدع 

                                                                                                                                      

وا التالميذ يستمعون إلى التسجيل، ي شاهدون شريط  وسيلة نشرالطريقة بالنسبة لك م هي أن تَدع 

تعليمهم التمارين. المشرفون الفيديو في أماكن الممارسة أو في قاعات الم حاضرات، ثّم يتولـّى 

ع أن يتحّدثوا ويتناقشوا ويتبادلوا اآلراء، ـلجميي مكن أن تستعملوا طريقة حلقات النقاش حيث ي مكن ل

ذين يقومون بنشر الفالون دافا ال الالتالميذ  صّرفوا هكذا. في نفس الوقت،المطلـ وب منكم أن تت

علـّ  يجب  أن نـ سّميهم "معلـّم" أو دخلوا في التـّعاليم،  كّل من. دافام وحيد لل"معلـّم أكبر"، الخ. هناك م 

تأّخًرا، هم كلـّهم ؤاليهّم متى بد بّكًرا أو م   .تالميذوا وإن كان دخولهم م 

                                                                                                                       

علـّم ي مكنه أن  فّكر البعض  كالتالي:"الم  بّما سيـ  يََضَع الفالون، وي مكنه أن عندما تنش رون الطريقة، ر 

، لسنا قادرين على ذلك." هذا ليس م شكالً، لقد َسبََق وأن قلت  لك م أنه  ي عّدَل أجسام الناس، بينما نحن 

ـال الفاء كّل تلميٍذ هناك جسم ورا ـني هي تال الفا، وليس واحًدا فقط ؛ إذن أجسام نيذي يتبع  ي تتبع 

، سيكون  بإمكانه القدرية ةا، إن كانت لديه الرابطن الطريقة ألحٍد مّ عندما تـ علـّموالتي تتولـّى ذلك. 

ـَل على الفا أضعَف، فبعَد تعديل الجسم ومع  لون في الحين. إن كانت رابطته القدريةأن يحص 

ـل  عليه، سي ساعده جس ني على تعديل جسمه. وأقول لك م ال الفام تواصل الممارسة، سيحص  ذي يتبع 

ون كتابي، عندما تـ شاهدون أشرطتي أو تسمعون تسجيالتي لكي ؤعندما تقرزيادة على ذلك: 

تي على األشياء ال لون أيًضاـريقة، لو تعتبرون أنفـ سكم حقـّا ممارسين، ستحص  لطوا الفاتتعلـّموا 

                                                  لوا عليها.                                                                          ـيجب  أن تحص  

 

نحن  ال نسمح  لتالميذنا بم عالجة أمراض اآلخرين، ي منـَع  منًعا م طلقـًا على تالميذ الفالون دافا أن 

م بأن تكوَن لديكم أّي ترتقوا  ي عالجوا المرضى. نحن  نـ علـّمكم أن بواسطة التعهّد، نحن  ال نسمح  لك 

قول ـ  ، وال بأن تقروح تعلـّ  هل كوا أجسامكم. حقل أماكن ممارستنا هو األفضل  بالمقارنة مع ح 
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م فعلـ ه هو أن تذهبوا لتقوموا بالتـّمارين في حقل  ْن، ما عليك  ممارسة أّي طريقة أخرى مهما تك 

ـني على ال الفاجسام ممارستنا، هذا أفضل  من أن تذهبوا للتـّداوي. هناك، تجلس  أ شكل حلقٍة تي تتبع 

 فاجسم هناك  الدرع الواقيوفوقه فالون كبيٌر، وفوق  واق درع ؛ فوق حقل الممارسة، ي وجد أيًضا

س  حقل الممارسة. هذا الحقل ليس عاديّا، وليس عاديّا، إنه حقـل  تشيغونغحقل تمارين  كبير يحر 

رأْوا هذا الحقل، حقل طريقـتنا الفالون دافا، م حاطـًا  ا مّمن لديه م قدرات غونغ. الكثير  منـّ تعهد

 وأضواء حمراء في كّل مكان. حمراءبأشّعٍة نورانيٍّة 

                                                                                                                                                

ـني تستطيال فاالأجسام  شّجع  روح التعلـّق. مباشرةً  ع  أيًضا أن تَضَع الفالونـتي تتبع  ، ولكننا ال نــ 

ذين !" ستظنـّون أنكم أنتم اللفالونعندما ستعلـّمون التـّمارين ألحد التالميذ، فسيقول ربّما:"آه، لدّي ا

نّموا هذا التعلـّق، إّن أجسوضعتـ موه له ، ولكن في الواقع األمر  ليس هكذا. أقول لكم هذا  ام ل كْي ال تــ 

ي تـفعل  كّل شيٍء. هكذا إذن كيف يتعيّن على تالميذنا في الفالون دافا أن تـني هي التي تـتبع  ال الفا

 ينشروا الطريقة.

                 

حّرف تمارين الفالون دافا ي عرق ل  سْيَر  بعض  صاغوا . المدرسة التعهد هذه، وي عرقل  فاداالمن يـ 

ق ا تعليمات التـّمارين في شكل أبياٍت، هذا الحقيقيّة قادمة كلـّها من  التعهدي منــَع  منًعا م طلقـًا. طر 

تيقظين. ها تعود  إلى زمن سحيقخ، إنـّ ـعصر ما قبل التاري ، وقد تعهّدت وكّونت الكثير من ك بار الم 

هذه حيث  تتجلـّى مثل هذه الظاهرة.  الفافترة نهاية ال أحد تجّرأ على لمسها ولو قليالً، إنـّه فقط في 

 خ، لم يسب ْق لها مثيل أبًدا، يجب  أن تنتبهوا انتباهًا شديًدا لهذه النقطة.ـفي التاري
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 ابعةالمحاضرة الر
 

 

 سارة            ـح والخـبالر
 

ن بين الّربح والخسارة، النـّاس العاديّون يتحّدثوعن العالقة  ةً ، نتحّدث أحيانـًا كثيرتعهدفي أوساط ال

؟ تصّرفنا يتميّز عن ةكيف نتعامل مع مسألة الّربح والخسارعن ذلك أيًضا. نحن الممارسون، 

تصّرف النـّاس العاديّين، هؤالء ال ي فّكرون إالّ في إرضاء مصالحهم الّشخصيّة، بحيث يعيشون 

ّرف تصّرفـًا مـ غايًرا، وعلى وجه التـّحديد، عكس ذلك، حياة ي سر وراحٍة. نحن الممارسون، نتص

الناس هو ما ال يستطيع نحن ال نطلـ ب ما يطلبه النـّاس العاديون ؛ لكن ما  نحصل  عليه نحن 

 ، إالّ إذا تعهّدوا. الحصول عليه حتى وإن رغبوا في ذلكالعاديّون 

 

ق للعبارة، عندما نتحّدث عن ـّ ينى الضبالمع ليست الخسارة  ،تي نتحّدث عنها عموًماالخسارة ال

الخسارة، يظّن البعض أّن األمر يتمثـّـل في إعطاء المال، أو إعطاء مساعدٍة لمن هـ م في حاجٍة إلى 

من أشكال التجّرد، من أشكال  الّشارع. هذا أيًضا يمثـّـل شكالذلك، أو إعطاء صدقاٍت للمتسّولين في 

ضح فقط أّن نا ال نعير أهمـّية لمسألة المال والمكاسب الماّديّة. أكيد، التجّرد ـالخسارة، ولكّن هذا يو 

تي نتحّدث الخسارة ال إالّ أنّ من المال هو شكل من أشكال التجّرد بل وعلى قدر كبير من األهّمية. 

لدينا حقـّا كثير من التعلـّقات  ، نحن البشرالتعهدالضيّق. أثناء مسار  عنها ال تقف عند هذا اإلطار

م ختلف أنواع  ،الغبطةنافسة، ، الحسد، الم  حب الظهورالتي يجب التـّخلـّي عنها بصفتنا ممارسين: 

، تعهدتي نتحّدث عنها هي بالمفهوم الواسع للمعنى، طوال ال. الخسارة العلـّقات يجب استئصالهاالت

 الناس العاديّين. التي لدى لرغبات يجب  اإلقالع عن كّل روح تعلـّق وكّل أنواع ا

 

لن نصبح مثل الّرهبان بين الناس العاديّين، لو نخسر  كّل شيٍء، أ ساءل البعض:"نحن  نتعهّدربّما يت 

أولئك الذين يقومون بالتعهد ، مدرستنا ؟ يبدو لنا من المستحيل أن نخَسَر كّل شيٍء." فيوالّراهبات

أكثر قدر م مكن مثل يبقْوا وأن  يتعهّدوا في مجتمع الناس العاديينوسط الناس العاديين يجب أن 

مصالحكم الماديّة. مهما كانت وضعيـّتكم، إن تكونوا   ندفعكم إلى فقدانالالناس العاديّين ؛ نحن  

موظفين ذوي مناصب سامية، أو تكونوا ذوي ثروة طائلة، المهّم هو، ما إذا كنتم تستطيعون ترك 

 ه أم ال.روح التعلـّق هذ

 

ئيسيّة هي أن تكونوا قادرين أم ال على أخذ هذه قلب اإلنسان، المسألة الر اشرةً ستهدف مبمدرستنا ت

في  لتعهداألمور ببساطٍة وعلى عدم االهتمام بالمصالح الّشخصيّة وبالّصراعات بين النـّاس. إّن ا

يًا عن مجتمع النـّاس العاديّين، المعبد أو في الجبال النـّائية أو في األدغال العميقة يعزلكم كلـّ 

ق التي لدى إنسان عادّي ؛ كما يمنعكم من امتالك ـّ رون على فقدان روح التعلجبَ ـ  وبالتـّالي ت

االمتيازات الماّدية، وهكذا يدفعكم دفًعا إلى الخسارة. ولكّن الممارسين وسط النـّاس العاديّين 

. األسباب باعتدال داخل المحيط البشرّي العاديّ منهم األخذ بهذه اليسلكون هذا المسلك، نحن نطلب 

تي نتحّدث عنها، هي . إّن الخسارة المدرستنا يسيّة فيهذا صعٌب جّدا، وهو أيًضا النقطة الرئ اطبعً 

تسّولين بعمل لنتحّدْث عن القيام وإذن بالمفهوم الواسع للكلمة.  خيرّي أو التبّرع بالمال، انظروا للم 

ّشارع اليوم، بعضهم محترفون، بل إّن لهم ماالً يفوق ما تكسبون.  يجب التركيز على الـنـّقاط في ال
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رّكزين على ، يجب  أن نتعهّد تعهدق بالاألساسيّة ال على األشياء الجانبيـّة. بما أّن األمر يتعلـّ  بنزاهة م 

 ما هو سّيء. و تحديًدا كلّ نخسره في الحقيقة ه ماّما، ف ل الهامـّة. عندما نتكبـّد خسارةالمسائ

 

ننظر إلى ذلك من عندما غالبًا ما يعتقد اإلنسان أّن كّل ما يسعى وراءه  هو جيّد، في الواقع 

ة والتـّافهة لعامـّة النـّاس. المستويات العلويّة، ما من هدٍف لكّل ذلك سوى إرضاء المصالح الخاصّ 

هذا لن  ك ومهما يك ْن علّو مركزك االجتماعّي، كلّ ي قال في الّديانة البوذيّة:"مهما يك ْن حجم ثروت

يدوم سوى بعض عشراٍت من الّسنين، أنت لم تجلْب معك ذلك عند والدتك ولن تحمله  معك عند 

، أنت على جسم روحك األصليّة مباشرةينمو ؟ ألنه الّدرجة هذهثمين إلى  الغونغموتك." لماذا 

مرتبة الثمرة  ةً عند الموت ؛ ثّم إنـّه ي حّدد  مباشروتصحبه معك  ع أن تجلبه  معك عند والدتكـتستطي

هي األشياء السيّئة، وفقط تخسرونه د ليس باألمر الهيـّن. هذا يعني، أّن ما ، لذلك فإن التعهّ عندك

؟ صلونبهذه الطريقة نجعلكم تعودون إلى األصل وترجعون إلى الحقيقة. إذن على ماذا ستح

 التعهدوو" )ثمرة الكمال(، التوفيق في نيل "جانغ غ ىعل ا، ثم أخيرً وىستحصلون على رفع المست

والّسعادة التاّمة، إّن ما نسعى إليه هو إزالة المشكل األساسّي. طبًعا، إن كنا نريد  أن نفقد كّل أنواع 

الّرغبات البشريّة العاديّة وبلوغ المقياس المطلوب من الممارس الحقيقّي، فليس من الّسهل بلوغ ذلك 

 ا، بعد أن سمعتما فشيئً القيام بذلك شيئً  يمكن أنه د فعة واحدة، يجب  التدّرج في ذلك  شيئًا فشيئًا. أقول

." ر  على مهلذي قال أنه بإمكاننا القيام بذلك شيئًا فشيئًا، إذن سأسيإّن المعلـّم هو الربّما تـ فّكرون:"

رامة، ولكنـنا نسمح  لكم باالرتفاع الصّ  مع أنفسكم كلّ  هذا ال يجوز بتاتـًا! يجب أن تكونوا صارمين

لى ذلك دفعة واحدة اليوم فستكونون بوذا اليوم، وهذا غير واقعّي، تستطيعون تدريجيّا. إن وصلتم إ

 ل إلى ذلك تدريجيّا. ـالتوصّ 

 

؟ إنـّها الكارما، إنـّها تسير  جنبًا إلى جنٍب مع  مختلف أشياء سيّئة، ماهي ما نخسره  باألساس هي

خت لف أنواع األفكار الّسيئة. عندما يرتكبون أنواع التعلـّقات البشريّة. مثالً، النـّاس العاديّون لديهم م 

على هذه الماّدة الّسوداء،  لونهم يحصم ختلف أنواع األفعال الّسيئة إلرضاء مصالحهم الشخصيّة، ف

باشرة بتعلـّقات اإلنسان: ل  يّئة، يجب  أّوالً  تغييرالقلب.نزع األشياء السالكارما. إنها م رتبطة م 

  

 

 

 تحويل الكارما
 

مسار  حدثييوجد عمليّة تـحّول بين الماّدة البيضاء والماّدة الّسوداء. بعد نشوء نزاع بين الناس،  

يتحّصل  على الماّدة و ،الّدو -يتحّصل على الماّدة البيضاء تحـّول. عندما يقوم المرء بفعل طيّب،

، يتساءل البعض عّما إذا الكارما "يي" عندما يقوم بفعل سّيء. هناك أيًضا المسار الوراثيّ  -الّسوداء

 عن سيّئات ارتكبها أثناء الّسنوات الفارطة من حياته. ليس تماًما، ألّن كارما شخص ّما، جةً كانت نات

ال يموت. إن كان ال  )الروح األصلية( يوانشنأّن ال تعهد. ي قال في أوساط اللم تتراكم مّدة حياٍة واحدةٍ 

يموت فمن الممكن أنـّه قد قام بأنشطة اجتماعيٍّة في حياتاٍت سابقٍة، قد تداين من هذا، أو أهان ذاك أو 

..الخ ؛ إذن فقد خلَق هذه الكارما. هذه الّسيئة، ربما قتل كائناٍت حيّة اقترف غيرذلك من األفعال

يحملها معه دائًما، نفس الّشيء بالنسبة للماّدة  وه و األشياء ي مكن أن تتراكم في العوالم األخرى

ها الوحيد. هناك أيًضا حالة أخرى، وهو أّن هذه المواّد ي مكن أن ك فقط مصدرالبيضاء، وليس ذل

، قدماء يقولون:"ينبغي جْمع  الّدوتكون قد جّمعتها العشيرة األَسريّة واألجداد. في الماضي كان ال
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الّدو". هذه العبارات باستنفاذ الّدو." "هذا الّشخص بصدد فقدان الّدو أو جداد جمعوا األاجمعوا الّدو، 

صحيحة فعالً. في يومنا هذا، الناس العاديّون يتصاّمون عنها، عندما تتحّدث إلى هؤالء الّشباب عن 

، إّن االفتقار إلى الّدو والتـّقليص من الّدو، فإنهم ال يأخذون ذلك مأخذ الجّد م طلقـًا. في واقع األمر

معناها عميق جّدا حقـّا ؛ إنها ليست فقط مفهوًما أو مقياًسا للحالة الفكريّة والّروحيّة ألبناء هذا 

العصر الحديث، بل لها أيًضا وجود مادّي حقيقّي، جسمنا البشري يملك في نفس الوقت هاتين 

 الماّدتين الم ختلفتين. 

 

نحو المستويات  ع التعهّدَ ـنا ال نستطيء، أصحيح أنـوداهناك أناس يتساءلون:"مع كثير من الماّدة السّ 

؟" تقريبًا هكذا ؛ ي مكن القول أنه إذا كان اإلنسان يملك الكثير من الماّدة الّسوداء، فإّن ذلك العالية

نكم ـذي يسج  هو ال . ذلك ألنها تـ كّون حقالً حول جسدكم، وهذا الحقل تحديًدا،يقظتهي ؤثر على درجة 

، وبالتـّالي ؛ هذا النوع من الناس ربّما تكون نن شان ريّص بالكون جع الخاـعن الطبعازالً إيّاكم 

، يعتقد  أّن كّل ذلك تشيغونغأو عن ال عيفة. فعندما يتحّدث أحدهم عن التعهدلديه درجة وعي ض

، ويرى أّن األمر مثير للّسخرية. هذه أكثر الحاالت وروًدا،  خـ رافات بدون استثناٍء، وال يصّدق 

؟ هل سبة لهد والممارسة، هل سيكون هذا صعبًا جّدا بالنعهّ قـًا. فإذا أراد التا ليس م طلولكّن هذ

 الدافا( نحو مستوًى عال؟ ليس بالضرورة، نحن نقول أّن أن ي نّمي طاقته )الغونغ سيكون عاجًزا عن

دوَد لها على َعـتبَة الباب،  ، أمر التعهّد ال يتوقّف سوى على عزيمتكم. إّن المعلـّم يضعكمال ح 

. القدرة على التعهّد أم ال، هذا الخاصيتوقف على الفرد، كّل األمر يتوقف على تعهّدكم  لتعهدوا

حن. إن  يتوقّف كلـّيًا على مدى قدرتكم على التحّمـل، قدرتكم على التضحية وقدرتكم على اجتياز الم 

ـنتم قادرين على اتـّخاذ قرار راسخ، وال تـ وقفكم أيّ   صعوبٍة، أقول بأنه  لن يكوَن هناك أّي إشكال. ك 

 

ذي فَع أكثر من ذلك الفي أغلب األحيان، على اإلنسان الذي لديه كّمية كبيرة من الماّدة الّسوداء أن يد

ن شان يالكون جع  ـبمع ط البيضاء تتوافق  مباشرةً  لديه كّمية كبيرة من الماّدة البيضاء. بما أّن الماّدة

 المصاعب،وأن ذلك اإلنسان قادٌر على شحذ نفسه وسط  مستمرّ في ارتفاع  سينسينغال ، طالما أنّ نر

َو، إّن األمر بهذه البساطة. إنسان لديه كث فإّن الغونغ ير من الّدو يتمتـّع بدرجة وعي لديه ي مكن أن ينم 

َحن، على إجهاد عظامه وعضالته، وتحّمل  العذاب النفسّي ؛ عالية، يكون أيًضا قادًرا على تحّمل الم 

. اليتّم األمر أن ي نّمي الغونغ حتـّى ولو كان عذابه الجسدّي يفوق عذابه المعنوّي، يظّل بإمكانه أيًضا

ّر بالمرحلة التـّالية:  بهذه الصفة بالنسبة إلنسان لديه كثير من الماّدة الّسوداء، يجب  عليه أّوالً أن يم 

ؤلم  للغايةيجب  أّوالً أن ي حّول الماّدة الّسودا إذن، من تكون درجة  .ء إلى ماّدة بيضاء، هذا المسار م 

موًما يجب  عليه أن يتحّمَل قسطـًا َحن وعيه ضعيفة، ع  ، ولكن إن كانت لديه كارما أكثر من الم 

 ر على درجة وعيه وسيكون أمر التعهّد عليه صعبًا جّدا. ـّ ضخمة فستـ ؤث

 

ْر مثاالً محسوًسا،  يتطلـّب  ون. التـأّمل في وضعيّة الجلوستعهّد البعض وي مارس  كيف يل نَر ل نذك 

الجلوس في وضعيّة اللـّوتس لمّدة طويلٍة، ولكّن وضعيّة اللـّوتس هذه تجعل  الّساقْين م ؤلمتين 

تيـبّـستْين، مع مرور الوقت تنتاب القلَب آالم خطيرة، ويعقب  ذلك خوف م تصاعد. ي جهد المرء   وم 

ي عذّ ب  قلبه وإرادته، ي حّس المرء بعدم االرتياح بدنيّا ونفسيّا. البعض يخاف  من عظامه وعضالته و

ل  ساقيه ويرفض المزيد من التحمـّل. آ خرون ال يستطيعون األلم الناتج عن الجلوس متربـّعا، فيَفـْص 

عناء  ل أكثر عندما تطول مّدة الجلوس في وضعيّة التربع. فعندما يفصلون ساقْيهم، يكونـحمّ الت

، ـّ ممارستهم قد ذهََب س دًى. حالما يتمل ك األلم  الّساقْين، ي سار ع المرء  بتحريكهما ل ي واصَل فيما بعد 

ألنـّه أثناء حالة العذاب تلك، نحن نرى الماّدة الّسوداء ب صدد  نحن نرى أّن هذا ليس له جدوى،
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أن ي زيَل الكارما وي حّولها إلى دو. إّن مهاجمة ساقْيه. الماّدة الّسوداء هي الكارما، العذاب ي مكن 

حّدة،  أوجاع ساقْيهما زادت ـّ َرَزحت الكارما عليه، كل الكارما تبدأ في الّزوال منذ بداية األلم ؛ كلـّما

تأمّ  ينتاب  ساقْيه بدون سبٍب. غالبًا لذلك فإّن األلم ال ل في وضعيّة الجلوس ـما تكون آالم الممارس الم 

، ثّم فشيئاً  شيئاً  شديدة وقاسيٍة، يشعر براحةٍ  رجلالشديد في األ ، إثر نْوبٍة من األلمعلى شكل نْوباتٍ 

 بعد قليل ي عاوده األلم  ؛ غالبًا ما يكون األمر بهذا الّشكل. 

 

بما أّن الكارما تزول الكتلة تلو األخرى، فمع حذف كل كتلة، ترتاح  الّساقان بعض الّشيء، ثّم بعد 

. بعد إزالة هذه الماّدة الّسوداء، والتي هي ال تتبّدد  وال ب ق  عليطقليل تـ   هما كتلة أخرى ويتجّدد األلم 

تفنى، بعد إزالتها، مباشرة، تتحّول إلى ماّدة بيضاء، هذه الماّدة البيضاء هي الّدو. لماذا هذا  

عن طريق نْيـلها  يتمّ  الّدو . لقد قلنا أنّ ؟ ألّن الّشخص قد قاسى صعوباٍت، لقد سّدد ومّر بآالمٍ حّولالت

قاساة الّصعوبات و ل في ـاألفعال الطيّبة ؛ لذلك تحد ث هذه الظاهرة أثناء التأمّ تحّمل اآلالم، وم 

وي حّركون  يقفوناقْين، وضعيّة الجلوس. هناك أشخاص، عندما يشعرون بقليل من األلم في السّ 

. البعض ي حّسون بتعٍب عندما تكون ولٍ ، هذا ال ي عطي أّي مفعأطرافهم، ثم يعيدون التربّع من جديد

ل ـأذرعهم مرفوعة أثناء تمارين وضعيّة الوقوف، وعندما يصيرون غير قادرين على التحمّ 

؟ أنا أقول أنـّه إن كان . وما قيمة هذا األلم الّصغيرنزلون أذرعهم، وهذا أيًضا ال ي عطي مفعوالً ـي  

فحسب، كم سيكون األمر سهالً.  هذا إذن ما يحدث  برفع الذراعين التعهدباإلمكان بلوغ الكمال في 

 في وضعيّة الجلوس. ملأثناء التأ

 

. في م عظم األحيان، خذ هذا الّشكل فعالً ريق، ولكّن قسًما منه يتـّ باألساس هذا الطع  ـبـّ تت ال مدرستنا

بين الناس ؛ في غالب األحيان يتّم التحّول عندما   سينسينغنعتمد في تحويل الكارما على م شاحنات ال

ذي ي حّس به المرء  في الخالفات والم شاحنات بين الناس يتجاوز  هر  هذه المشاحنات. إّن األلم التظ

ّد المرء  على أسنانه، ويمّر. ولكن لم الجسديّ األبكثير  ، يش  . أنا أقول أّن األلم الحّسي هو األسهل 

 حتيال والمخادعة.ض لالضبط النفس والقلب عند التعرّ األصعب من ذلك هو 

 

ستعملْين م   ن يتحّدثان عنه بالّسوءيحدهم يذهب  إلى العمل ويسمع  شخصالمثال  التالي: أ ل نذك رْ 

ال نرّد الفعل نا نحن الممارسين، علينا أن أنـعباراٍت جارحة، فيستشيط   غيظـًا. ولكن سبق أن قلنا 

نضباط على نفسه حسب مقاييس فرض االعلينا أو عند إهانتنا، وعلى المرء أن يعتداء بمثله عند اال

، يجب أن نتصّرَف نحن ممارسي الغونغنا لقد قال المعلـّم أنـ" ر و يقول في نفسه:عالية. فيتذكّ 

بطريقة م غايرة لآلخرين وأن يكوَن تصّرفنا أسمى." فال يدخل في مشاحنة مع هذين الّشخصْين. 

ب األحيان، عندما ينشب خالف، إن لم يضرب في صميم الفؤاد عند المرء، فهو ال ولكن في أغل

ي عتبر امتحانـًا ولن يفضي إلى شيء، وال ي مكن الحصول من خالله على الترقّي. إذن في قرارة 

غتاظ وهو م شّوش، هو ي ريد رغم كّل شيٍء أن يلتف تَ ـيستطي نفسه ال  ع أن يطَرَح األمر جانبـًا، قلب ه م 

ن يغتابانه. وبنظرٍة واحدٍة يلمحهما وهما يتحّدثان عنه بانفعال يذـّ يَرى وجهَْي هذين الّشخصْين اللل  

حنة كريهة، وفجأة يعود غير قادر على تمالك نفسه، ويزداد  غضبه وربما يشتبك  وعلى وجهَْيهما س 

في قلبه. أنا أقول أنه  متحكّ معهما في الحين. عندما ينشب  الّصراع بين الناس، يصعب على المرء  ال

لو كان باإلمكان أن يتم كّل شيٍء أثناء عمليـّة التأّمـل في وضعيّة الجلوس، فسيكون ذلك سهالً ؛ 

 ال تسير على ذلك النـّسق دائما.  ولكّن األمور
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ختلف أنواع االمتحانات في ممارستكم. دون هذه االـ  وهكذا في المستقبل، ست متحانات، كيف القون م 

؟ لو كان كّل الناس على عالقٍة طيبة، دون مشاحنات أو خصومات، دون أّي إزعاج ستتعهّدون

قد ارتفع؟ هذا غير ممكن. ال  سينسينغون جالسين هناك وتـَرْوَن الـّ مصدره النفس البشريّة، ستظل

قي دائًما لماذا نال"الواقع. البعض يقولون: ي مكن لإلنسان أن يسمو إالّ بعد التعّرض للمحن في خضمّ 

تي لدى الناس العاديّين." أنتم تتعهّدون وتـ مارسون وسط ؟ وهي مثل تلك الفي الممارسةَل مشاك

ؤوسكم إلى تحت ونجعلكم تطيرون ـنستطي الناس العاديّين، ال ع  أن نرفعكم بغتة ً أرجلكم إلى فوق ور 

لكم. كّل شيٍء يقع في م حيط  في الهواء، وال أن نرفعكم إلى الّسماء ل تتعذبوا هناك، هذا لن يحد ثَ 

عاملة ًسيّئةً  خر ي غضبكم، وآخركم، واآلالناس العاديّين، اليوم هذا يظل م أو ي وّجه إليكم  ي عاملكم م 

توَ   عة كالًما جارًحا ؛ هنا حيث نرى كيف سترّدون الفعل.قــّ بطريقٍة غير م 

 

لتموها، لقد أزلنا عنكم منها قسطـًا تي سجّ هذا يعود للكارما ال؟ كّل متاعبلماذا تـ القون هذه ال

؛  سينسينغنوا من رفع الـضخًما. لم يبَق منها سوى قليل فقط، م وّزع على م ختلف المستويات، لتتمكّ 

هيّـئهذه  ها ـّ ة لشحذ عزمكم وجعلكم تـ فارقون التعلـّقات بم ختلف أشكالها. إنها كلالّصعوبات م 

لتتمّكــنوا من  لكم تبتر   عندكم، كّل هذه األشياء قد سينسينغل رفَع الصعوباتكم أنتم، إالّ أننا نستعملها 

نتم تستطيعون تجاوز، سسينسينغطالما سترفعون الـتجاوزها.  زها،  ترفضونها، إالّ إذا ك  تجاو 

نتم ت لكنكمو َزها إن ك  ، عند الخالفات، ال اصاعدً لذلك، من اآلن ف تبًَعاريدون. وـ  تستطيعون تجاو 

وجوده ليس  أشياء من قبيل الّصدفة. بما أنه عندما يشـّب خالف، فهو يظهََر بغتة، ولكنّ تعتبروها 

هّيء ل رفع السين السينغ. طالما تعتبرون أنفسكم ممارسين، ستحسنون التصرف.  وليد الّصدفة، إنه م 

  

فكيف بذلك، طبًعا، لن يتّم إعالمكم م سبقـًا بحدوث المشاكل والّصراعات، إذ لو أعلمناكم 

فاجئ هو الذي، في أغلب األحيان، يمتحن ستتعهّدون  سينسينغ؟ لن تعطي مفعولها. إّن ظهورها الم 

وفي هذه الحالة فقط ي مكننا  لديه، سينسينغن اإلنسان من رفع الاإلنسان، وفي هذه الحالة فقط يتمكّ 

الٌف، سينسينغمعاينة قدرة الممارس على الحفاظ على ال . طيلة فاألمر ليس صدفةً . لذلك عندما يقع  خ 

ذي هو أصعب  بكثير من آالم العظام هذا المشكل ال، أثناء تحويل الكارما، سنـ القي التعهدمسار 

( فقط بممارستكم وقتـًا أطوَل أفتستطيعون إنماء طاقتكم )الغونغ والعضالت، على عكس ما نظّن.

؟ هل أّن ساعاٍت تسّمرين على أقدامكمـللتـّمارين، في وضعيّة الذراعين مرفوَعْين، أو تعب البقاء م  

 للـ ( ؟ هذا ال يلعب  سوى دور تحويلغوننّمي طاقتكم )الغمن الممارسة من شأنها أن تـ   إضافيّةً 

المزيد من الطـاقة لتدعيمه، وليس ى ذي ما يزال  يحتاج  إل(، والفي مختلف العوالم بنتي" )الجسدلل"

ه رفع المستوى. تعذيب النفس واإلر الّرئيسي ل رفع المستوى. لو كان  العامل   حقيقةً  ادة، هذا هودور 

ستواه  فقط بواسطة تعب العظام والعضالت، أقول أّن الفالّحين الّصينيّين  بإمكان المرء  أن يرفَع م 

هد والّشقاء، أليس من األجدر علـّ  لهم القسط األوفر من الج  إذن؟ مهما  تشيغونغمي أن يكونوا كبار م 

ْن عناء تعب عظامكم وعضالتكم، فهو دائًما أقّل منهم، إنـّهم يعملون كّل يوم في الحقو ل تحت يك 

. لذلك نقول، إن كنا نـ ريد  س مّوا  حقيقيّا، يجب  ، عملهم م ضن وشاّق، ليس األمر سهالً شمس م حرقة

 . اـّ ، فقط بهذه الطريقة ي مكن أن نرتفَع حقبهذا القلب  أن نرقى  

 

حمد عقباه من ـ  قدم على ما ال تـ  ا في الذات، ولكي ال نحّكم جيّدً الكارما، بغاية الت أثناء مسار تحّول

قلب ة ود على كسب نفس هادئة مطمئنّ ئة على غرار الناس العاديّين، يجب  علينا التعوّ أعمال سيّ 

بالطريقة الصحيحة. نون من تسويتها تتمكّ سضكم لجملة من المشاكل بغتة، تعرّ  حال رحيم. في

فعمة دائ فاجئ للم شكل، سوف يكون ا بالطيبة والّرحمة، فحال الظمً عموًما، إن كانت قلوبكم م  هور الم 
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تأهّبةهناك مجال كاٍف للتخفيف من حّدته والترّوي. أمـّا إن كانت ن للخصام والّصراع  دائًما فوسكم م 

مشكل يعترضكم. إذن عندما تتعّرضون  مع اآلخرين، فستدخلون معهم بال ريب في شجار عند كلّ 

 لخالفات، أقول إّن ذلك من أجل تحويل ماّدتكم الّسوداء إلى ماّدة بيضاء، تحويلها إلى دو.

لقد تطّورت إنسانيّتنا اليوم إلى حّد أّن كّل إنسان تقريبًا يأتي إلى هذا العالم حامالً معه كارما قد 

لديه كّمية هائلة من  كّل شخص متداد حياتاته الّسابقة،ثلج على ا ا مثل ك رةا فشيئً مت شيئً ـّ تضخ

 الية:ما تظهر  الحالة الت غالبًامسألة تحويل الكارما،  الكارما على جسمه. لهذا الّسبب، فيما يخصّ 

 اأيضً  الكارماقع  إزالة لديكم، سيَ  سينسينغذي ستشهدون فيه نـ مّو طاقتكم وارتفاع الفي نفس الوقت ال

نتم كبين الناس، فإن  سينسينغقد يظهر في صورة امتحانات حينما ينشب خالف، . ويتم تحويلـ ها

فسيّة سوف ترتفع  وطاقتكم سوف تزول  وطبيعتكم األخالقيّة والنسوف  الكارماتستطيعون احتمالها، 

تنمو، وسينصهر  الكّل مًعا. اإلنسان في الماضي كان يملك الكثير من الفضيلة، طبيعته األخالقيّة 

َحن. األمر ـوالنفسيّة كانت في األصل م رتفعة، كان يستطي ع  أن ي نّمي طاقته فقط بتحّمل قليل من الم 

يختلف بالنـّسبة للناس الحاليّين، إنهم حالما يتعّرضون للعذاب، الي ريدون أن ي واصلوا التعهّد ؛ 

تزايٍد، لذلك فإّن  عٍف م   دو أصعب. عندهم يبالتعهدوعلى كّل حال درجة وعيهم في ض 

 

عاملة سيّئة،  يوجد أو  ، وفي خضّم الخالفات التي تـ واجهونهاالتعهدأثناء  عندما ي عاملكم اآلخرون م 

نوعان من الحاالت: الحالة األولى هو أنكم، ربّما، قد أسأتم معاملة اآلخرين في حياتاتكم الّسابقة، 

ته أنت بنفس الشكل في ما إذن، لماذا عامل؟" بهذا الشكل"لماذا ي عاملني اآلن م ضطربون نفسيّا: أنتم

في هذه الحياة بما حدَث في الحياة  كترثوأنك ال ت ؟ ستقول  أنـّك في ذلك الحين لم تكن تدرك  سبق

ل مسألة تحويل ـغير جائز. الحالة األخرى هي أنه في ص   الّسابقة، ولكّن هذا لب الخالفات تدخ 

ا في التـّدابير التي نتـّخذها، وال نحذو حذو عامـّة الناس. ا ساميً الكارما، لذلك يجب  أن نسلك مسلكً 

في عملكم، وفي أّي م حيط مهنّي، يجب الحفاظ على نفس الّسلوك، ونفس الّشيء إن كنتم تقومون 

نقطعة  عالقاتمن المفروض أّن لكم  بعمل حّر، مع النـّاس ؛ من الم حال أن تكون عالقتكم م 

 القات جوار.بالم جتمع، هناك على األقّل ع

 

زء من ا  التعهدفي العالقات االجتماعيّة، نحن عرضة لشتـّى أنواع الّصراعات. بالنسبة له ذا الج 

نتم تي تملكونها أو ال يهّم كّمية المال ال وسط الناس العاديّين، لّو مركزكم االجتماعّي، إن ك  ع 

ّرا، أو ك   ً ـنتم تـ ديرون شركةً تـ مارسون عمالً ح  كان العمل الذي تقومون به، كّل هذا ال يهّم: يجب  ، أيّا

عامالتهأن يكون عادالً في  على المرء هَن المجتمع ، وم  ي حافظ على استقامة قلبه. كّل مهنٍة من م 

هَن. في  جودها، إّن المشكل يكم ن في فقدان استقامة القلب، ال في الفْرق بين الم  البشرّي لها دواعي و 

 "من بين عشرة تّجار، تسعة هم ماكرون"، هذا مثل شعبيّ التالية: لمقولةاالماضي، كانت هناك 

ق بقلب اإلنسان. لو نـ حافظ على استقامة القلب ونقوم ـّ ة، أنا أقول المسألة هنا تتعليتداوله العامّ 

بادلة عادلة، فعندما تبذلون مجهوًدا أكبر، تربحون ماالً أكثر ذي العناء ال؛ لقد كسبتم ذلك بفضل  بم 

لتموه وسط الناس العاديّين، ما من ر بح ٍ دون خسارٍة، إّن ذلك هو جزاء العمل. في كّل طبقٍة ـتحمّ 

ختلف بقات اإلجتماعيّة، تختلف الط، في م  ، ي مكن للمرء أن يكون إنساناً طيّبًاجتماعيّةٍ ا وجد م 

ـليا لها صراعاتها الخاّصة بها، ي مكن في كّل الحاالالّصراعات. الط عالجة ت م عالجتها م  بقات الع 

قات بغاية أن ـّ ى أنواع الّرغبات والتعلـّ هَ عن شتع  اإلنسان أن يتنزّ ـ، مهما تك ن الطبقة، يستطيقويمة

يكوَن إنسانـًا طيّبًا. من الم مكن تماًما أن يتصّرف المرء  كإنسان طيٍّب في م ختلف الطبقات 

 الخاّص.اإلجتماعيّة، وأن يتعهَّد وي مار َس في  م حيطه 
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في المؤّسسات الحكوميّة أو في األنواع األخرى من المؤّسسات، الّصراعات بين  بلدنا،حاليّاً في 

الناس أصبحت فريدة جّدا من نوعها. لم توجد هذه الظاهرة من قبل  في بلدان أخرى وال في التاريخ، 

ك الم ؤامرات والحيل لذلك فإن هذه الّصراعات حول المصالح حاّدة جّدا، يستميت  الناس في حب

اس تي تنبعث  من النمن أجل أغراض تافهة، األفكار ال لبعضهم البعض، يتشاجرون ويتخاصمون

. مثالً، فى أحد اطيّبً ى أنه من الّصعب أن يكوَن اإلنسان تي يستعملونها شّريرة جّدا، حتـّ والوسائل ال

:"إّن فالناً قد أثارثم ي  األيام، يالحظ أحد األشخاص عند قدومه للعمل أن الجّو غريب.   قال له فيما بعد 

دير، ولّوَث س معتَك تماًما." اآلخرون ـّ حولك كثيرا من الل بنظرات  يرشقونكغط وقد اشتكاَك إلى الم 

"هذا يؤذيني، ع أن يبتلع تلك اإلهانة؟ ـ؟ كيف يستطيعادّي أن يتحّمَل ذلك غريبة. كيف إلنسان

د فأنا كذلك لدّي سند." ويشتبك  اإلثنان في خصومة. عندما نـَ ـسأعامله بالمثل، إن كان لديه سَ 

تتصّرف هكذا في المجتمع، يقولون عنك أنك قوّي. ولكن كم مارس، فإن حالتك م زرية. إن 

ا إذا جاوزت خصمك في صارعَت وخاصمَت مثل إنسان عادّي، فأنت إذن إنسان عادّي، أمـّ 

 نـًا عاديّا. ندفاع، فأنت ال تساوي حتـّى إنساالحماس واال

 

 الّ أالمحافظة على هدوءنا و أّوالً ن علينا ـّ يتعي زاعات،؟ عندما تواجهنا هذه النعالج  هذه المسألةكيف ن

نتوخـّى نفس سلوك الطرف المقابل. طبًعا ي مكنك َأن تشَرَح األمَر بطيبٍة وأن تحاوَل توضيح 

كثيًرا. عندما تنشب هذه الخصومات  المسألة، ال ضرر في ذلك، ولكن لن يستقيم األمر إذا ألححتَ 

ه علينا أن نتحاشى المجادالت والنزاعات التي يخوضها اآلخرون. لو أبدى اآلخر ضراوة وقابلت

؟ ال فقط  ينبغي عليك عدم التخاصم والتصارع مثله، ولكن  ينبغي عليك بالمثل، ألسَت إنسانـًا عاديّا

 تحقد عليه. عندما تكره ه ، ألست في حالة غضب؟ لم تـ طبّق، وال في قلبك   تحمَل له ك رهًا الّ أيًضا أ

عليك أالّ  في هذه الحالة رحمتك ستكون مفقودة.: نن شان رين". نحن نتحّدث عن جإذن مبدأ "ر

َك لم ـفاتك، بالرغم من أنه  لّوث س معتَك إلى درجة أنـّ تنسَج على منواله في تصرّ  ه والمنتغضب 

ؤ على رفع رأسك  ْد تجر  َره  من أعماق  . ال فقط ال  تغَضبوسط الناستع  منه ، ولكن عليك أن تشك 

َره  حقـّا. إنسان عادّي ي مكن أن ي فّكر كالتـّالي: يجب  أن أقوَل  ؟"و"ألسنا إذن  مثل "آه ك قلبَك، تشك 

 لكم أّن األمَر غير ذلك. 

 

رتفعفّكْر، أنت ممارس، أال يجب  أن ن د ممكنـًا أن نـ طال بََك وفق مقياس ـ طال بََك وفق مقياس م  ؟ لم يع 

لويّةالناس العاديّين. أنت ممارس، ألن  ؟ إذن، يجب  م طالبتـ َك وفق قانون تناَل أشياء المستويات الع 

لوّي. إن َره ؟ فّكْر، على ماذا ؟ إذن لماذا عليك أن تشك  تصّرفَت مثله ، ألسَت إذن مثله   المستوى الع 

ل   ون، ي وجد القانون التـّالي:"من ال يخسْر ال يكسْب"، يجب  أّوالً أن تخَسَر لكي ؟ في هذا الكستحص 

لنفسه على حسابَك. كلـّما  تكَسَب. لقد شّوه صورتك بين عاّمة الناس، إنه الطرف الغالب، لقد انتصر

ـثيًرا، وكلـّما زاد عذابك أنت، كلـّ ناَل من س معتك أكثَر، كل ا خسر هو ـّمما شاع األمر  أكثر وأصبح م 

، وأصبحت هذه الّدو من نصيبك أنَت. في نفس الوقت، عند تحمـّـل كل ذلك، قد المزيد من الّدو

 وخالي القلب منه. أخدت األمور ببساطة تكون  

 

ا كبيًرا من العذاب، فإن الكارما لديك تشهد  هناك أيًضا قانون آخر في هذا الكون: أنَت عانْيَت قدرً 

لَت بقدر ما أحدثَت تحّوالً، كلـّه يتحّول إلى ـلَت الخسارة، بقدر ما تحمّ ـما أنك تحمّ تحّوالً هي أيًضا. ب

لَت عليهما، ـدو. أليست هذه الّدو هي التي يسعى الممارس للحصول عليها؟ هذان إذن مكسبان تحصّ 

؟ لديك نغسينسيستتمّكن من رفع ال إن لم نخلْق من أجلك هذه الفرصة، فأين د أزيلْت.أيًضا ق الكارماو

لو كان كّل الناس يعيشون في تفاه م وانسجام تاّمْين مع بعضهم البعض، لو كانت عالقاتهم طيّبة 
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نَت من ذلك ألّن خصمك ـ؟ لقد تمكّ بساطٍة، أين ي وجد مثل هذا األمرَك هكذا بــ جميًعا، أفستنمو طاقت

نت من ـاألخالقيّة، إذن فقد تمكّ أحدث ذلك النـّزاع، ألنـّه خلق لك تلك الفرصة للّرفع من طبيعتك 

؟ هذا إذن هو المكسب الثالث. أنت ممارس، عندما يعلو ، أليس كذلكرفع طبيعتك األخالقيّة

؟ لقد ضربَت أربعة أهداٍف بحجر ، أليس كذلكعندك، فإّن طاقتك تصل  إلى نفس العلوّ  سينسينغال

َره  واحٍد. ف َره  بصدق ومن أعماق قلبك، هذه هي ؟ حقـّا يجب  أن تكيف ال يتعيّن  عليك أن تشك  شك 

 الحالة الحقيقيّة.

 

 رصةً ، الفكرة التي خطرت بباله هي سيّئة، وإالّ لما أعطاك الّدو، ولكنـّه حقـّا قد خلَق لك فطبًعا

في نفس الوقت و، سينسينغال تعهّد عندك، هذا يعني أنه يجب  علينا حتًما التركيز على سينسينغل رفع ال

، الكارما ي مكن أن تزوَل وتتحّوَل إلى دو، وسيتسنـّى لكم هكذا الّرفع من سينسينغفيه الذي نتعهّد ال

تكامل. من م ة الناس رؤية المبدأ. ال يمكن لعامّ  نظور المستويات العلويّة، يتغيّردرجتكم، كّل هذا م 

بصفتكم وسط الناس ، ياكلّ  امختلفً  ذلك بوضوح، لو تَرون ذلك المبدأ من مستويات عالية، فستجدونه

ح، هو غير ذلك في الحقيقة. فقط ما نراه في المستوى ـالعاديّين، أنتم تعتقدون أّن ذلك المبدأ صحي

 ح، غالبًا ما يكون األمر كذلك. ـالعلوّي هو الّصحي

 

الحقـًا، أن تعتبروا أنفسكم ممارسين،  تعهدقيامكم بال لقد شرحت  لكم المبدأ بع مق، أرجو، خالل

، ألّن هذا المبدأ قد ش رَح لكم هنا. ربّما بعض األشخاص، نظًرا لتعايشهم مع بحقّ  وتتعهّدوا أنفسكم

الناس العاديين هي أكثر واقعيّة ومحسوسة جّدا، لذلك،  بقيّة الناس، يرون أّن المصالح الماّديّة لدى

لون إلى فرض مقاييس عالية على أنفسهم. في الواقع، لكي يكوَن ـوصّ في خضّم الناس العاديّين، ال يت

ـيَر األبطال والشخصيّات النموذجيّة، هؤالء هم  المرء  إنسانـًا جيًّدا بين الناس العاديّين، هناك س 

األمثلة التي ي حتذى بها عند العاّمة. بينما أنتم إن أردتم أن تـ صبحوا ممارسين، يجب  عليكم أن 

به. من حسن الحظ أّن  أنتم بأنفسكم، ليس هناك مثَل ي حتذى تتيقظواوا قلوبكم، يجب  عليكم أن تتعهّد

حتـّى ولو أردتم التعهّد. وهكذا،  ابَـلـّغ  علنـًا اليوم ؛ في الماضي، ال أحد كان سي حّدثكم عنهالّدافـا ت  

قدرة على التعهّد أم ال، النجاح في باتـّباع الـّدافـا، ستستطيعون ربّما التصّرف أفضل من ذي قبل  ؛ ال

 هذا المستوى أو ذاَك، كّل هذا، ال يتوقّف  سوى عليكم.  تجاوز

 

تي كنت أتحّدث عنها منذ قليل، بل ي مكن أن ال طبًعا، تحويل الكارما ال يأخذ دائًما الّصورة

في األسرة. ي مكن أيًضا أن  ر  ا في نواحي أخرى. ي مكن أن يظهََر في المجتمع كما يظهَ يظهرأيضً 

تتعّرضوا ألمور م زعجة في الّشارع أو في وضعيّات اجتماعيٍّة أخرى. نحن ندفعكم إلى نزع  كّل 

فيكم،  كّل روح تعلـّق، ما دامت موجودةً  ص منه وسط الناس العاديين.ـّ التخل تعلـّق لم تستطيعوا

و الطاو ومن خالل ذلك تفهمون  ونزلّ ت يجب  القضاء عليها في شتى الظروف والحاالت. سنجعلكم

 ، وهكذا سوف تتقّدمون في تعهّدكم وممارستكم. (الطريق)

 

، سي الحظون في أغلب األحيان أنـّهم ن بيننا، أثناء تعهّدهمهناك أيًضا حالة أخرى نموذجيّة: الكثير م

ستاًءا جّدا ؛ حالما تبدأ الممارسة، يختلق لك شجاًرا. لو تقوم بأّي  عندما ي مارسون، ي صبح  شريك هم م 

ستاًءا جونغ -الماهمن الوقت في لعب " ع  كثيًراـل. لو تـ ضيـعمل آخر، فهو ال يتدخّ  "، سيكون م 

. في الواقع، ممارستك ال تـ زعجه، أنت تـ قّوي جسمك،  أيًضا ولكن ليس مثل استياءه عندما تمارس 

زعجه في ذلك؟ إّن ذلك جيّد جّدا. رغ م ذلك، ما إن تبدأ ممارستك، إالّ ويـدخل معك ماذا ي مكن أن يـ 

في شجار عنيف. بسبب الممارسة، يحدث أّن الخالف بين الّزوجْين يكاد ي وصلهما إلى الطالق. ألم 
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؟ لو تسأله بعد الم شاجرة:"لماذا انتابك مثل ذلك الغيظ الّشديد بعضكم ل َم تحدث هذه الظاهرةيتساءل 

هو يعجز عن أن  ع  اإلجابة، فعالً ـ؟" فهو ال يستطيةعندما كنت أقوم بالممارسإزائي 

غتاظـًا لتلك الّدرجة، ومع ذلك، في ذلك الحين،  ح، لم يك ن هناكـ"صحييجيبك: م وجب ألن أكون م 

 يجب  أن تتحّولَ  ممارسةالثناء أ؟ كان الغضب  جامًحا ال ي مكن التحّكم فيه." ماهي حقيقة األمر

 ، بدون خسارة ليس هناك ربٌح. ما تخسره هو شيء سّيء،  يجب  إذن أن تـ عطي من نفسك. الكارما

 

ذلك  إن تحّملت في وجهك بوابل من الّشتائم ؛)زوجتك( ربّما حالما تدخل البيت، ينفجر  زوجك 

بطيب خاطر، فإّن ممارستك اليوم لم تذهْب س دًى. بعض األشخاص يعلمون أيًضا أنه، لكي 

يجب  عليهم أن يعيروا أهمية للـّدو، وهم في العادة على عالقة طيّبة مع أزواجهم.  ي مارسوا،

"في العادة، أنا الم سْيطر  هنا، ولكن اليوم هو ينتصر  علّي." وال يتمالكون فتراودهم حينئذ األفكار:

دة، أنفسهم فيتشاجرون معهم، وهكذا ممارسة ذلك اليوم قد ذهبت س دًى. ألّن هنالك كارما موجو

وشريكك ي ساعدَك على إزالتها، ولكنَك ترفض  وتدخل معه في شجار، إذن فالكارما لم يتّم إزالتها. 

عديدة هي الحاالت من هذا النوع، الكثير منا تعّرضوا لهذه الحالة، وهم ال يتساءلون لماذا. عندما 

هاهو يختلق لك مثل الممارسة،  دٍ جيّ تفعل شيئًا آخَر، هو ال يأبه بك، ولكن من أجل شيٍء 

الخصومات دائًما. في الواقع، يحدث ذلك بالتحديد من أجل إعانتك على إزالة الكارما، ولكن هو 

تعاطف معك، ليس  نفسه ال يعلم  ذلك. ليس أنه يتصّرف هكذا في الظاهر بينما في الباطن قلب ه  م 

ال تسقط عليه الكارما  ذيك الاألمر هكذا، في الواقع، إنه غاضب عليَك من أعماق قلبه. ألّن ذل

 األمر هكذا بالتأكيد. ،يشعر بارتياح

  

 

 

 (والنفسية )الطبيعة االخالقية سينسينغفع من الالر
  

، سينسينغالمشاكل بسبب عدم حفاظهم على ال في الّسابق، الكثير من الناس بدأت تظهَر  لديهم عديد

عيّ  لوغهم م ستوًى م  ـتابعة نحو األعلى. البعض نـًا في ممارستهم، لم يعودوا ـبعد بـ  يستطيعون الم 

، منذ البداية، تـ فتح  عينهم الثالثة، دة ؛ وعندما ي مارسون الغونغم رتفع منذ الوال سينسينغ ملديه

عيّ  ة أفضل من غيره ولديه طبيعة أخالقيّ  . بما أّن هذا الشخص لديه استعدادٌ نةً ـويبلـ غون حالة ً م 

ل  إلى نفس ارتفاع طبيعته األخالقيّة، إن م رتفعة جّدا، فإّن طاقته   ستنمو بس رعٍة فائقٍة. وعندما تص 

َل رفع  ،أراد رفَع طاقته أكثر، فإّن الّصعوبات بالنسبة إليه ستـ صبح  حاّدة ويجب  عليه أن ي واص 

صوًصا ذلك اطب ّدم عن تق ان راضيً ستعداٍد جيٍّد منذ الوالدة، يكواع بذي يتمتـّ ليعته األخالقيّة. وخ 

؟ نقلََب كّل شيءٍ ؟ لماذا اكّل تلك األشياء الم زعجة فجأةطاقته وفاعليّة ممارسته، ولكن ل َم تحد ث له 

دير ي عا توتـًّرا داخل  ه بازدراٍء، أصبحملبدأ اآلخرون ي عاملونه م عاملة سيّئة، أصبح الم  الجّو م 

بواسطة درجة وّصل إلى فهم ذلك ؟ هو نفس ه ال يتباتكّل هذه الّصعو ةً . لماذا ظهرت فجأالعائلة

. ولكن في التعهّدهذه الحالة ولذلك تظهر معه اآلن ، ناـعيّ م   د بلغ مستوىً بسبب استعداده الجيّ وعيه. 

! ؟ إنه ال يزال  بعيًدا في تعهّده نحو األعلىالمعيار النهائّي الكتمال ممارس هل ي مكن ذلك أن يكون

ذي أنتج أثًرا جلبتموه معكم هو الذي ستعداد الالقليل من االيجب  أن تواصلوا رفع أنفسكم. إّن ذلك 

 وخّول لكم بلوغ ذلك الحال، لو تـ ريدون الّصعود أعلى، فالمعيار هو أيًضا يجب  أن يكوَن أعلى. 
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من المال واطمئننت  على استقرار عائلتي، عندها لن  ا"عندما أكون كسبت  مزيدً البعض يقولون:

َل ثانيةً  بشيءٍ  على التدّخل في  ، سأتفّرغ للتعهّد." أقول  أّن هذا كلـّه وهٌم، أنتم لستم قادرين الأنشغ 

ربكم أقاوحياة اآلخرين، وال على التحّكم في أقدار اآلخرين، بما في ذلك قدر زوجاتكم وأبنائكم 

لم  إن وراءكم،هموم ؟ ومن جهٍة أخرى، إن لم تك ن لديكم أيّة قّررون ذلكذين توأشقائكم، هل أنتم ال

مكن أن نجـ َد مثل ؟ الممارسة في الهدوء وراحة البال؟ أين ي  ، كيف ستتعهّدونإزعاجك ن لديكم أّي ي

 . عاديّين ٌع من وجهة نظر ناسـ؟ إنه تفكير نابهذه الوضعيّة

 

تحديًدا في الّصعوبات، ل نرى ما إذا ك نتم قادرين على التخلـّي عن المشاعر الّسبعة  يتحققإّن التعهّد 

. إن أصررتم على التعلـّق بها، لن تنجحوا في تعهّدكم. كّل ّميةً تة وعدم إيالئها أهـالسّ  الرغباتو

؟ تحديًدا ألنه بين الكائنات لنتيجة، لماذا يكون البشر  بشًراشيٍء يندرج ضمن عالقة الّسبب وا

الرجل  لحب بيناابة، البشريّة ي وجد الّشعور، اإلنسان ال يحيا إالّ من أجل هذا الّشعور: رابط القر

 م راعاة مشاعر اآلخرين، كّل شيء نابع من المشاعر، الموّدة، الّصداقة،بوين، األ حبة، والمرأ

ع  أن يتخلـّى عن مشاعره في أّي ميدان مهما يك ْن ؛ حّب فعل شيٍء ّما أو عدمه، ـاإلنسان ال يستطي

البشرّي آٍت بدون استثناٍء من الّشعور. إن ، الحّب، الك ره،  كّل شيٍء في المجتمع أو عدمه الّسرور

ع  عبور حاجز هذا الّشعور، ال أحد ـلم تقطعوا األواصر مع الّشعور، لن تستطيعوا التعهّد. من يستطي

ْد ي ؤثــّر فيه، إّن ال ـّل محلـّه ، إنها شيٌئ ّرحمة هي الي مكن أن يطوله ، قلب الناس العاديّين لم يع  تي تح 

. طبًعا، لي فعة واحدة عن كّل هذه األشياء. إّن الأنبل  ي مثل مساًرا طويالً،  تعهدس من الّسهل التخلـّي د 

 مسار نزع تدريجّي  لتعلـّقاتكم، ومع ذلك، يجب  أن تكونوا صارمين كثيًرا مع أنفسكم. 

 

باغتٍة. ماالعمل  خالفات كممارسين، ي مكن أن تحدث لنا  نتم دائًما طيّبي النـّيبصفٍة م  حماء، ؟ لو ك  ة ور 

ئة وم سالمة، فعندما تتعّرضون لمشكل، ستتصّرفون جيًّدا ألنه سيكون لكم مجال دونفوسكم ها

نتم تـ  للتخفيف من حّدته. إذا كانت لديكم دا نتم ئًما الّرحمة في قلوبكم وك  عاملون اآلخرين بإحسان ؛ وك 

نتم في أّي مشك ل يْعرض  لكم، تتساءلون أّوالً تـ راعون مصلحة اآلخرين عند القيام بشيٍء ّما، وك 

ق  الّضرر باآلخرين ؛ في ـعّما إذا كان اآلخرون يستطيعون تحمّ  له، وعّما إذا ماكان ستفعلونه ال ي لح 

هذه الحالة، لن يحد ث أّي مشكل. لهذا الّسبب، بصفتكم ممارسين، يجب  أن تكونوا في ممارستكم 

تشّددين مع أنفسكم وفق مقاييس  . أعلى فأعلى م 

 

يونهم الثالثة مفتوحة ويََرْون البوذا ؛  يحدث في كثير من األحيان أّن الناس ال يستفيقون. البعض ع 

؟ "لماذا التلتف ت  إليّ وعندما يعودون إلى بيوتهم يقومون بطقوس العبادة أمام البوذا قائلين في سّرهم:

ذي صاغ ه هو النبالتأكيد، أل ل في ذلكـ!" إّن البوذا ال يتدخّ رجوك ساعدني على حّل هذا الم شكلأ

ذلك االمتحان بغاية رفع طبيعتكم األخالقيّة والنفسيّة ورفع مستواكم عبر تجارب الخالفات 

؟ لن ي ساعدكم م طلقـًا، إن س ّوي الم شكل، كيف على تصفيتهوالّصعوبات. كيف ي مكن أن ي ساعدكم 

إّن األساسّي هو جْعلكم  ؟اكممن م ستوستستطيعون إنماء طاقتكم والّرفع من طبيعتكم األخالقيّة و

الغاية من  ، ليستليس غايةً  تـ نّمون طاقتكم. من منظور المتحققين الك بار، أن يكون المرء  إنسانـًا

كم تعودون لألصل. إّن اإلنسان يتعذب كثيًرا، ولكن ـحياة اإلنسان أن يكوَن إنسانـًا بل جعلـ  

تيقظين الكبار يََرْوَن أنه كلـّما تعذب اإلنسان أكثر، كلـّما كان أفضل، يجب اإلسراع في تصفية  الم 

ؤيتهم  . البعض ال ي دركون، عندما ال تلقى صلواتهم للبوذا أّي استجابٍة، شياءلألالّديون، تلك هي ر 

؟ أنا أحرق البخور أمامك وأسجد لك كّل يوم." لهذا ساعدنيمن البوذا:"لماذا ال تـ  ر التذمّ يبدؤون في 

ذهب األمر بالبعض حتـّى إلى كسر تمثال بوذا ويأخذون في شتمه منذ ذلك الحين. بسبب الّسبب، ي
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ع  أيًضا. وبما أنهم يعلمون أنهم ـشتائمهم، تهوي طبيعتهم األخالقيّة والنفسيّة إلى أسفل، وطاقتهم تضي

سيء  إليهم. إنهم ذي ي  البوذا هو الفقدوا كّل شيٍء، فإنهم ي ضمرون ك رهًا أشّد للبوذا، ويتصّورون أّن 

قيّموا  انهم ؟ ف يكون هذا التـّقـييم ممكنـًاالبوذا، كي سينسينغيستعملون منطق الناس العاديّين ل يـ 

؟ لذلك يَقع  مكنـًا، كيف يكون هذا م  يستخدمون مقياس الناس العاديّين في مسائل المستويات العلوية

حن الكثيرون يأخ، هناك أناس كثيرةً  هذا النوع من المشاكل أحيانـًا تي تعترضهم على أنها ذون الم 

ـلـّط َ عليهم، فيسقطون سريًعا.   ظلٌم س 

 

، حتـّى بعض المشاهير منهم قد سقطوا. طبًعا تشيغونغمي الـّ نين األخيرة، كثير من معلـفي هذه السّ 

ال يبقى وريخيّة. ااكنهم بعد أن أّدْوا مهّمتهم التالحقيقيّين قد رجعوا إلى أم تشيغونغمعلـّمي الجميع 

ذين سقطت طبيعتهم األخالقيّة والنفسيّة ؛ ولم اس العاديّين، والوا وسط النتاهذين سوى أولئك الاليوم 

ْد لديهم  علـّمي اليع  ذين كانوا مشهورين كثيًرا في الّسابق، ي واصلون اليوم ال تشيغونغغونغ. بعض م 

عل نشاطهم في الطريق وسط الناس العاديّين، ضلـّوا بسبب الّسعي موهم رأْوا أنهم ضلـّوا ـّ المجتمع، م 

د  وراء الّشهرة والمكسب، وأنهم لم يعودوا يستطيعون الخالص من كّل ذلك والنـّجاة ؛ بما أنه لم يع 

. يوانشنهنا يقع على جسم الفو  (، الغونغيوانشناحهم الثانويّة )فو أرو معلّموهم حمل هناك أمل، فقد

 عديدة. نموذجية ووع إّن األمثلة من هذا الن

 

مثل األخرى.  ي ليست بارزةً في مدرستنا، األمثلة من هذا النوع تبدو نادرةً  نسبيّا، وعندما تحدث فه

، نجد عدًدا كبيًرا من األمثلة البارزة. أحد تالميذنا يعمل  في مصنع سينسينغبالنسبة للّرفع من البينما 

د ن إقليم "شاندللمالبس القطن ؛ بعد تعلـّمه الفالون دافا، علـّمها للعاملين اآلخرين،  "ونغيّة في إحدى م 

حملون ع يـمّما نتج عنه أّن تحّسنـًا أخالقيّـا محسوًسا وقع في م حيط العمل. في الّسابق، كان الجمي

م هذا التلميذ ـّ ما تعلمن المصنع، كّل العّمال كانوا يفعلون ذلك. وحال معهم إلى البيت ق طع نسيج

كّف عن فعل ذلك، وليس ذلك فحسب  بل أيًضا أرجع إلى المصنع كّل ما أخذه  سابقـًا. طريقـتنا، 

، وأرجع البعض منهم هم عن أخذ المنسوجات ثانيةوا كلـّ ـّ وعندما رأى اآلخرون هذا التصّرف، كف

. حدثت هذه الوضعيّة في كّل المصنع.  أيًضا إلى المصنع كّل ما أخذه  من قبل 

  

 فالون دافا في إحدى الم دن األخرى ذهب في زيارٍة إلى أحد المصانع ل يَرى كيفالالمسؤول عن 

يعمل  تالميذنا في الفالون دافا هناك ؛ وهنالك استقبله  مدير المصنع شخصيّا:"بعد تعلـّم طريقتكم 

. إنهم يعملون بج ّد الفالون دافا، هؤالء العّمال أصبحوا أّول من يأتي إلى العمل وآخر من ي غادر 

تي ي كلـّـفهم بها رئيسهم في العمل، كما أنهم لم يعودوا ون بطواعيٍّة األعمال الوحماس ويقبَـل

سلوكهم تغيًّرا في الواجهة األخالقيّة لكّل لقد أحدث يتخاصمون من أجل مصالحهم الّشخصيّة. 

ويّة جّدا، عندما نت المردوديّة االقتصاديّة لكّل المصنع. إّن طريقة ممارستكم  قـالمصنع، بل وتحسّ 

إيصال الناس إلى  مدرستنا الفالون دافا األساسيّة هيتعهد غاية  سيأتي معلـّمكم سأشارك  أنا أيًضا."

َث تأثيًرا كبيًرا جّدا على  المستوى العلوّي، وليس غايتنا ذلك النوع من األشياء، ولكنه ي مكن أن ي حد 

خص يبحث في داخله، ويجتهد دائًما في كيفيّة تقّدم الحضارة الّروحيّة للم جتمع. لو كان كّل ش

التصّرف أفضل من الّسابق، أقول  أّن المجتمع سيْشهَد  استقراًرا وأّن المستوى األخالقّي لإلنسانيّة 

 سيرتفع  من جديٍد.

 

قادمة مع زوجها  سنة 5٠ الـفي "تايوان"، كانت هناك سيّدة يفوق ع مرها  فالل تبليغي أثناء

للمحاضرة. وبينما كانا يعب ران الطريق، داهمته ما سيّارة تجري بس رعة كبيرة فَعل قْت المرآة 
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سنـّ  بمالبسالخارجيّة  ها قبل أن ترمي ارة على ب عد أكثر من عشرة أمتاريّ ة، وجّرتها السالّسيدة الم 

نٍف على األرض، وواصلت الس نونّي ألكبع  ثر من عشرين متًرا قبل أن تتوقَف. يّارة اندفاعها الج 

!" ريق عندما تمشينيّارة يعلو وجهه  الغضب:"أنت ال تنتبهين للطوس رعان ما وثب الّسائق من الس

، أّول ما ي فّكرون فيه هو التواري عن مسؤوليّتهم هم هكذا، عندما يقعوَن في مأزق الناس الحاليّون

إن كان فعالً خطأهم أم ال. ولكّن الرّكاب في ورمي الخطأ على عاتق اآلخرين بغّض النـّظر 

ى." ففهم بس رعٍة وقال في الّسيارة قالوا للّسائق:"انظْر ما هي إصابتـ ها، واحملها إلى المستشف

هيّا نقْم بفحص في المستشفى." ولكّن هذه التـّلميذة ؟ هل أنت م صابة ؟يا سيّدتي "أنت بخيرالحين:

ي مكنك الذهاب." ونفضت عنها الغـ باَر قليالً وواصلت طريقها  نهضت بب طٍء وقالت له :"ال بأس،

 ب رفقة زوجها.

 

، َرَوْت لي قّصتها، وقد س رْرت  بسماعها أيًضا. لقد تقّدم تالميذنا المحاضراتعندما وصلت إلى 

علـّمي، لقد كان ـّ حق ذلك ألنني ا في الّرفع من طبيعتهم األخالقيّة والنفسيّة. قالت لي تلك الّسيّدة:"يا م 

ريقة." فّكروا، بالنسبة لسيّدة مثلها م حالة على إالّ لم أك ْن ألعامله  بتلك الطأتعلـّم اليوم الفالون دافا، و

 . سيّدة يفوق ع مرها الـضمان اجتماعيالتـّقاعد، مستوى المعيشة اليوم باهظ كثيًرا، وهي ال تملك  

؟ في أّي مكان يكون المرء م صابًا قط   أرًضا. عندها، تسحب ها سيّارة كّل تلك المسافة ثّم تسسنةً  5٠

لقًى على األرض وال ينهض  م طلقـًا. نذهب  إلى المستش ؟ فىيكون م صابًا في كّل مكان، إنه يبقى م 

، ويرقد  هناك في المستشفى وال يخرج منه أبًدا. لو كان إنسانـًا عاديّا، ربّما كان  نعم نذهب 

ريقة. نحن نقول أّن الخير والّشّر ال سة، هي لم تتصّرف بتلك الطا ممارسيتصّرف كذلك. ولكنه

يتقّرران سوى بفكرٍة تخطر  بذهن اإلنسان، عندما تكون الفكرة م ختلفة فإّن عاقبتها هي أيًضا 

م ختلفة. في مثل ذلك السّن، لو كان األمر يتعلـّق بإنسان عادّي، هل كان من الممكن أن تسقط َ على 

قّرر ــ تي تة هي ال؟ ولكن هي لم تَصْب بأدنى خدش. إّن فكرة واحدـ صاَب بجروحض دون أن تاألر

وقوع الخير أو الّشّر ؛ لو أنها قالت حينما ألق يْت على األرض:"آي! انتهى أمري، أنا م صابة اآلن، 

 هذا الموضع ي ؤلمني واآلخر أيًضا." إذن ربّما كان سيحد ث لها تمّزق عضلّي وك سور في العظام،

ى ـّ ذي سي عطونه  لكم كتعويض، إن قّضيتم ما تبقالّي الكانت ستـ َشـّل حركتها. مهما يك ن المبلغ الم أو

ى ش هود العيان في الطريق وجدوا ؟ حتـّ عداءمن حياتكم على سرير الم ستشفى، هل ستعيشون س  

هذا " عند ناس !الماليّدة المال من ذلك الّرجل؟ يجب  أن تطلـ َب منه ّز السذلك غريبًا، "لماذا لم تبتـ

ٌح أّن الّسائق كان يقود الّسيّارة بس رعٍة فائقٍة، ولكن هل ـ، مقياس األخالق تّم تشويه ه. صحياليوم

َم الماّرة عمًداي مكن أنه كا م ناس اليوال؟ ولكّن قصد؟ أليس صحيًحا أنه فعل ذلك دون ن ي ريد أن يصد 

تفّرجون يتضايقون في داخلهم. أنا أقول أّن  يتصّرفون هكذا، إن لم يتّم ابتزاز المال منه، فحتـّى الم 

الناس اليوم أصبحوا عاجزين حتـّى على التـّمييـز بين الخير والشّر ؛ بالنسبة لبعضهم حتـّى ولو 

األخالقّي لإلنسانيّة، هناك تقولون لهم أّن ما يفعلونه باطٌل، ال ي صّدقونكم. بسبب تغيّر المقياس 

أناس، إلشباع لهفتهم على الّربح، يستطيعون أن يفعلوا كّل شيٍء في سبيل المال. بل أصبحت 

ْش المرء  ل ذاته، فستلعنـ ه  الّسماء واألرض."  عاًرا:"إن لم يع  ملة التالية ش   الج 

 

"، جّول في ساحة "باب "تيانمناء للتفي بيكين، هناك تلميذ كان قد اصطحب معه ابنه ليالً بعد العش

الطفل  بَ ؛ أعج  لعبة يانصيب  شتراء تذاكرسيّارة ذات أبواق تدعو الماّرة إلى افلمحا فرأى الطفل 

، فأعطاه مكانك ان تسحب ورقة يانصيببإ بتلك األجواء الّصاخبة وأراد أن ي جّرَب حظه ، حسنـًا،

رب َح الولد  الجائزة الثانية وهي عبارة عن دّراجة أطفال من النوع الّرفيـع، لقد كان و ،يوان ل يلعَب به

ً الطفل في قّمة الفرحة. ولكن ه و،  ذي ال ب ال:"أنا ممارس، كيف ي مكن أن أقبَـَل هذا المكسفكر مليّا
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قابل ذلك"فضيلة)ال أستحقـّه؟ كم من الّدو ـذها، وسوف "لن نأخ  بنه:فقال ال؟  ( علّي أن أدفَع م 

 ا أطلـ ب  منك أن تشتري لي واحدةً "أنامتنع:نشتري واحدة ً بأنفسنا إن أردنا ذلك." ولكّن الطفل 

، وأربَح  واحدة فترف ـني من أخذها." ومأل المكان بالّصياح والب كاء، فلم يجد األب  ض  بنفسي، فتمنع 

ما أحّس باالستياء ـّ في األمر أكثر، كل ما فّكرمن حّل سوى أن يحمَل الدّراجة إلى البيت. وهنالك، كلـّ 

"إّن ." ولكّن فكرة أخرى جاءته :اليانصيبفي داخله، "األمر بسيط، سوف أعطي ماالً ل جماعة 

ْد صالحة، لو أعطيته م ماالً اآلن، ألاليانصيب تذكرة  سوف أعطي هذا  ؟يقتسموه فيما بينهم نلم تع 

ؤّسسة عملي."ـالمبلغ المالّي كهـ     بٍَة ل م 

 

دير المصنع  سن الحظ ّ أنه ي وجد عدد ال بأس به من تالميذ الفالون دافا في م ؤّسسة عمله، وم  ومن ح 

في ْحَت دّراجة َك ربفهَم األمَر أيًضا. لو في ظرٍف عادّي، وفي مصنع ّما، تقول  أنك ممارس، أن

دير سيظّن أّن ريد  قَبولها، وأنك تتبّرع  بثمنها ل م ؤّسسة عمل  اليانصيب، ولكنك ال تـ   َك، فحتـّى الم 

؟ لقد فقد لهذا الّشخص انحراف في ممارسته يقعْ  "ألم:سيتحدثون من ورائكبعقلَك مّسا. اآلخرون 

الخمسينات مثلما قلت  ذلك، لقد تّم تشويه المقياس األخالقّي. في  "جنون التعهد"صوابه ، إنـّه 

 ، كان هذا سيبدو أمًرا بسيطـًا، عاديّا جّدا، ال أحد كان سيتعّجب  منه. يناتتّ والس

 

ْن تغيّر المقياس األخالقّي لإلنسانيّة، فإّن الطب ن يع الخاّص بهذا الكون جـنحن نقول أنه، مهما يك 

عضهم ن يبقى ثابتـًا إلى األبد. بعضهم يقول أنك جيّد، ولكنك لسَت بالّضرورة جيًّدا حقـّا ؛ وبشان ر

لسَت بالّضرورة سيّئًا حقـّا، ألّن مقياس تقييم الخير والّشر أصبح مغلوطـًا.  كيقول أنك سيّئ، ولكن

ف  بالطبذلك الفقط  كم على ـع الخاّص بالكون هو إنسان جيّد، ذلك هو المقياس الوحيد للح  ـذي يتـّص 

ون. أال تَرْوَن أنه  رغم ما شهد المجتمع ما إذا كان اإلنسان جيًّدا أم سيّئًا وهو م عترف به من قـ بَل الك

من تحّوالٍت ك برى، ورغم ما عرفه مستوى أخالق اإلنسانيّة من ه بوط كبير، وبالّرغم من أّن 

ر  يوًما آخر وأّن اإلنسان أصبح ال يسعى إالّ وراء الّربح، إالّ أّن تحّول بعد  سلوك اإلنسان ينحد 

ع  تحّول اإلنسانيّة. إّن م مارًسا ال ي مكن أن ي عيَّر ما هو مطلوب منه بمعيار الناس ـالكون ال يتب

العاديّين. عندما يقول الناس العاديّون أّن أمًرا ّما هو صواٌب، تتصّرفون أنتم تبَعـًا لذلك، هذا ال 

يعتقد  الناس العاديّون أنه جيّد ؛ وما بالضرورة يجوز بتاتـًا. ما يعتقد الناس العاديّون أنه جيّد ليس 

ذي تشّوه فيه مقياس األخالق، عندما ه سّيء كذلك. في هذا العصر الأنبالضرورة أنه سّيء ليس 

! بصفتكم ىيرتك ب  شخٌص ّما فعالً سيّئًا وتقولون له أّن ذلك فعٌل سّيء، فإنه ال ي صّدقكم حتـّ 

بقـًا للطبع الخاصّ  بالكون، فقط هكذا ي مكنكم أن تـ ميّزوا  ممارسين، يجب  عليكم تقييـم كّل شيٍء ط 

 الخير الحقيقّي من الّشر الحقيقّي.

 

 

 

      "أس "غواندينغسكب الطاقة عبر قّمــة الر
 

المدرسة  تعهد". إنها من الطقوس الّدينيّة في طريقة غواندينغ" تـ وجد حالة تـ سّمى تعهدفي أوساط ال

الباطنيّة في المدرسة البوذيّة. الهدف من هذه المراسم هو منع ذلك اإلنسان من الّدخول في مدارس 

تي أجَرْت لتلك المدرسة الحقيقيّا  بكونه تلميذاأخرى للممارسة، وأن ي عتَرَف به منذ ذلك الحين  

ر أيًضا في إطار ممارسة ظه. الغريب في األمر اليوم هو أّن هذا الطـقس الّدينّي عليه غواندينغ

ق المدرسة الطاويّة تقوم  بالـ تشيغونغال ق المدرسة الباطنيّة، ولكن أيًضا طر  . غواندينغ؛ ال فقط طر 
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ر  في المجتمع تحت اسم المدرسة الباطنيّة  لقد َسبََق وأن قلت  ما يلي، كّل الطرق الباطنيّة التي تنتش 

منذ أكثر  الصينقد اختفْت من  التانغ؟ ألّن باطنيّة اقول ذلك لماذاتثناٍء كاذبة. هي كلـّها وبدون اس

ْد لها وجوٌد أبًدا ؛ بسبب عائق اللـّغة، لم تنتشر المدرسة الباطنيّة التـيبـتيّـة  من ألف سنٍة، ولم يع 

بوع شعب الهان. وخاصّ  بوعنا، ر  ، فإّن تعهّدها ةً بسبب كونها ديانةً باطنيّةً بأكملها أبًدا في ر 

ستها ال ي مكن أن يتّم إالّ في كنف السّرية في المعبد، وباإلضافة إلى ذلك، يجب  أن يقَع تـلقين وممار

طاه  في هذا التعهّد السّري. إن لم تتوفـّْر  بَل معلـّمه، المعلـّم هو الذي يقود خ  األسرار للممارس من قـ 

 هذه الّشروط، يستحيل  على اإلطالق تلقـينها. 

 

ذ على يد معلـّم هناك ي لقـّ يذهبون إلى التـّيبت ل تعل ر من الناسعدد كبي نهم ـّـم الطريقة، غايتهم التـّـتلم 

علـّ  ، بهدف اكتساب الّشهرة والمال. فّكروا، إّن تشيغونغمي الباطنيّة التـّيبتـيّة ل ي صبحوا في يوم ّما م 

قويّة  لديهم قدرات غونغجميعهم ا المعرفة الحقيقيّة ـّ ْوا حقـّ ذين تلقال البوذا الحقيقيّين األحياء والالّما

كونون ي، ريقة. بنظرٍة واحدةٍ م الطذي ي ريد تعلـّ وا أفكار الّشخص الجّدا، إذن هم يستطيعون أن يلـَْمح

في  تشيغونغم "القدوم إلى هنا ل تعلـّم ذلك الّشيء من أجل أن ي صبح معلـّ  على بيّـنٍة من نواياه :

. هل ي مكن لتلك المدرسة تعهد بوذا رة، إنه سوف ي لحق  الّضرر بطرقونْيل الّشه الخارج، لإلثراء

، مدرسة جاّدة وجليلٍة، مدرسة تعهد بوذاالّسماح لكم هكذا وبكّل بساطٍة بإدخال االضطراب على 

علـّمي  ذي ؟ أهذا هو الّدافع المن أجل المال والّشهرة تشيغونغفقط ألنكم تـ ريدون أن تـ صبحوا م 

 .؟ إذن يستحيل  على اإلطالق تلقينه  المعرفة، شخص مثل هذا لن يتلقّى المعرفة الحقيقيّةي حّرككم

طحيّة. من الح صول على بعض االشياء الس طبًعا، هناك عدد كبير من المعابد، وربّما سيتمّكن  

علـّ  ، سيّئةل يرتك َب أفعاالً  نغتشيغوم عندما ال ي حافظ المرء  على استقامة قلبه ، وعندما ي ريد  أن يكوَن م 

ـنه هو أيًضا لديه قدرات غونغالي مكن إذن أن يستجل َب الفوتي. هذا الحيوان  ، ولكنها ليست ذي يسك 

ل  إلى هنالك،  الفاالباطنيّة التـّيبتـيّة. بالنسبة ل شخص يذهب للـتـّيبت ل يتعلـّم  حقـّا، فهو عندما يص 

 ن بدون رجعة، هذا الّشخص هو ممارس حقيقّي. يستقّر ويبقى في ذلك المكايمكن أن 

 

. ينغواندغواألمر الغريب هو أنه تـ وجد  اليوم الكثير من الطرق الطاويّة التي تتحّدث أيًضا عن 

؟ لقد بلـّغت  الطريقة ينغواندغ، فـل َم القيام بـ"اتالميريديان" قنوات الطاقةاويّة تمارس المدرسة الط

، ، حيث  ي وجد أكثر من "في منطقة "غواندونغ يحدث هذا خاّصة في الجنوب، حسب ما أعرف 

ق من شت ري عليك ؟ إنها تـ ج. ما الذي تعنيه بهذاـّى األصناف تتحّدث عن الغواندينغعشرة طر 

َك، غواندينغ ، وإثر ذلك، تصبح  تلميذها وال ي مكنك بعدها أن تتعلـَّم طرقــًا أخرى، وإالّ فهي تـ عاق بـ 

ق شهذا ما تفعله   بارة عن طر  نحرفةٍ . أليس هذا ع  داواة يطانيٍّة ومسالك م  ق م  ؟ ما تـ بلـّغه  هو طر 

؟ ٍة جيّدٍة. ما الّداعي ل فعل هذامونها فقط بهدف اكتساب صحّ ـّ اس يتعلوحفاٍظ على الّصحة والن

ق أخرى بعد أن يتعلـَّم طريقتهم. ولكن هل  البعض يقول أنه ال يجب  على الفرد ممارسة طر 

لوهم إلى الكمالإمكانهم أن يمنحوا الخالص للنب ؟ إّن ما يفعلونه ليس سوى اإلضرار اس وأن ي وص 

 هناك الكثير من الناس يتصّرفون هكذا. !بالممارسين

 

 تشيغونغر  فيها أيًضا. معلـّم التظهَ  غواندينغالإّن هذا ال ي وجد في المدرسة الطاويّة، ومع ذلك ف

 ارتفاع؟ لقد عاينـْت  أنه ال يبلـ غ سوى لديه غونغيبلغه عمود ال أّي ارتفاع ،غواندينغاألكثر قياًما بـ

ه طابقان أو ثالثة معروف إلى حّد كبير مثله، أنا أرى أّن  تشيغونغمن طوابق بنايٍة، معلـّم  قدر 

ـثيرٍة للّشـفقة. عديد المئات بل آالف األشخاص يصطفـّون في طوابي ر، طاقته  قد هََوْت إلى درجٍة م 

من أجلهم. إّن حجم طاقته محدود وليس له سوى ذلك االرتفاع، وفي وقٍت  غواندينغوهو يقوم  بـ
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داًعا  للناس؟ غواندينغقصير، ستتقـلـّص  طاقتـ ه  ثّم تنفد ، هل سيظّل بإمكانه القيام بـ  ؟ إنّ أليس هذا خ 

سفل قدمْيه تبدو من عالم آخَر حقيقيّة تجعل  كّل عظام اإلنسان من قّمة رأسه إلى أ عمليّة غواندينغ

 يّة في تطهير الجسم بواسطة الغونغل العملـّـبيضاء وكأنها حجٌر كريم أبيض. في الحقيقة تتمث

أن يفعل ذاك  تشيغونغعلـّم الع  مـمن الّرأس إلى القدمْين. هل يستطي بسكبهاا، وذلك ـليومواّد طاقيّة ع  

؟ طبًعا هو ليست لديه بالّضرورة نيّة تكوين طائفٍة هكذا. إذن لماذا يتصّرف  ع  ـ؟ إنه ال يستطيهذا

لـْـًكا له، يجب  عليَك إذن أن تـ شارَك في  دينيٍّة ؛ هدفه هو أّن كّل من يتعلـّم  طريقته، ي صبح  م 

َك ؛ إن لم يتعلـّم أحد ـ  ـنـ ه إيّاَك. هذا يهد ف  إلى االستحواذ على مالـّ وأن تتعلـَّم ما ي لق مخاضراته

 ته  فلن يكَسَب ماالً. طريق

 

لعّدة مّراٍت من  بوذا، يجب  أن يتلقّى غواندينغمدارس تعهد تلميذ الفالون دافا، مثله مثَل تالميذ 

علـّ  يعلمون ذلك أو أّن  درات غونغذين لديهم قمنه. ربّما أولئك ال م الّسماوّي، ولكن بدون علمالم 

حّس أثناء النوم أو في فتراٍت أخرى، ي مكن أن ي   ؛ إن يك نْ  األشخاص الم رهفين ي حّسون به أيًضا

إنماء ليس  من الغواندينغبسْيـل ساخن ينزل من الّرأس ويعب ر  كامل الجسم. إّن الهدف  المرء  بغتةً 

، تصلـ ح عيمٍ هو وسيلة تد ـن، غواندينغيتولـّد عن تعهّدكم وممارستكم الذاتـيّيْ  طاقتكم، إّن الغونغ

تنقية جسمكم وتطه ، يجب  أن نـ ساعدكم يتّم مّراٍت عديدةً  يجب  أن يره أكثر فأكثر. هذا الغواندينغلـ 

يتوقّف على المعلـّم،  يتوقف على الفرد والغونغ على تـنقية الجسد في كّل مستوًى. بما أّن التعهّد

  .غواندينغفنحن  ال نقوم بمراسم ال

 

. هنا أريد ان أقوَل في هذه هملمعلمٍ يذ ليصبحوا تالم ناس يقومون بمراسمبعض من الهناك أيًضا  

ناسبة أّن كثيًرا من الناس ي ريدون أن يقوموا بمراسم  . هذه الفترة التاريخيّة التي لتكريمي كمعلمالم 

نوجد فيها اليوم م ختلفة عن م جتمع الّصين اإلقطاعيّة، هل يكفي أن يركع الّشخص ويضر َب بجبهته 

؟ نحن  ال نـ مارس هذه الّشكليّات. الكثير منا من طرف المعلـّم كتلميذ االرض لكي يتّم قبولـ ه  

 ي فّكرون:"أنا أسجد لبوذا، وأحرق البخور، وأقّدس بوذا بقلٍب مليء بالتقوى، وهكذا فإّن طاقتي

ه ، من  ."ستنمو ـثير للّسخرية، إّن الممارسة الفعليّة يقوم بها الّشخص ذاتـ ه بنفس  أنا أقول أّن هذا م 

كاَن. بدون عبادة بوذا وبدون إحراق البخور، إن تتعهّدوا  أي  غير الم جدي بالمّرة أن تطلـ بوها من 

ـأنفسكم حقـّا وفق المقياس المطلوب من ممارس، فهو سيكون مسروًرا جّدا بم   ؤيتكم. إن ك  نتم جّرد ر 

دون أمامه ، فسي ؤلمه  ن أفعاالً سيّئةون تقترفوأال تفت في الخارج، حتـّى لو تحر قون البخوَر وتسج 

؟ ال ي مكن للفرد سوى أن ي عّوَل على ذاته من أجل أليست هذه هي الحقيقة حتـّى م جّرد النظر إليكم ؛

جون، تتصّرفوالحقيقّي. اليوم تقومون بالمراسم وتسج   تعهدال ن حسب دون للمعلـّم، وحالما تخر 

قوا الّضرر ـ؟ نحن  ال نهتّم بهذه األشكال م طلَقـًا. بل من الممكن جّدا أن تـ  هواك م، ب َم سي فيدكم ذلك لح 

 بس معتي!

 

وتكونوا صارمين مع أنفسكم وفق  منكم، وشرط َ أن تتعهّدوا أنفسكم بحق   لقد أعطيناكم الكثير، ل ك لّ 

. شرط َأن تتعهّدوا أنفسكم وتـ مارسوا الفالون دافا، كتالميذيوأوّجهكم  تالميذي، سأعتبركم افاالد

َع لكم شيئًا. إن توقّفتم عن تعهّد ـأنفسكم فلن نستطي ان لم تتعهدوا .تالميذسنقود خـ طاكم ونوّجهكم ك

نتم تالميذ المرحلة األولى أو المرحلة الثانية، هل  ؟ ال"ممارس"لقب تريدون أنفسكم، فل َم  يهّم إن ك 

بقـًا لمقياس الحركاتالقيام بفقط عبر  تالميذناي مكن أن تصبحوا  ؟ يجب  أن تتعهّدوا أنفسكم حقـّا ط 

ا نحو الم ستوى ـّ الخاّص بنا، بهذه الكيفيّة يتسنـّى لكم تحقيق صّحة جيّدة والتقـّدم حق سينسينغال

ـلويّ  . إّن أنفسكم. إذن فنحن  ال نؤّكد على هذه األشكال، وستكونون تالميذ مدرستنا طالما تعهّدتم الع 
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ـني تعلم  كّل شيٍء، إنها تعلم  جيًّدا كّل ما تـ فّكرون به، وهي قادرة على تحقي الفاأجسام  ق التي تتبع 

 ستـ ساعدكم إلى النهاية. ف ،، فلن تهتّم بكم، وإن تعهّدتم أنفسكمكّل شيٍء. إن كنتم ال تتعهّدون

 

د ون في تشيغونغال طرقفي بعض  علـَّم أبًدا، لقد قالوا لهم أنـّهم عندما يسج  ، الممارسون لم يََرْوا الم 

لآلخرين، وجاه أو ذاك، ويدفع ون بعض المئات من اليوان، فهذا يكفي. هذا خداٌع للنفس ـّ هذا االت

نافحون عن تلك الطريقة  ؟ ثّم إنهم يفعلـ ون ذلك طْوًعا،أليس كذلك ومنذ ذلك الحين وصاعًدا، هم يـ 

علـّم، وهم ينصح   ـثيًرا للّسخرية  ونوذلك الم  ق أخرى. أنا أجد  هذا م  اآلخرين أيًضا بعدم تعلـّم طر 

ثه  ثر  الفعالً. هناك أيًضا ناس ي مارسون "م المسة قّمة الّرأس"، ال ندري ماهو األ ذي ي مكن أن تـ حد 

 المسة. م جّرد م  

 

ر  تحت  تي تـنتشر  تحت شعار الباطنيّة هيرق الال فقط الط كاذبة، بل أيًضا كّل تلك التي تـنتش 

الّديانة البوذيّة دائًما على نفس  تعهدنين، حافظت طريقة ـشعار الّديانة البوذيّة. فّكروا، منذ آالف السّ 

ق الّديانة البوذيّةّل تلك هي الّشكل ؛ لو يَقع  تحريف شيٍء منها، أفستظـ تهد ف  إلى  التعهد؟ إّن طر 

، وأدنى تحريٍف وخفيّة إلى أقصى درجةٍ  ممارسٍة جّديٍة لتحقيق بوذا، وزيادة ًعلى ذلك، هي دقيقة

عقيد، فإّن هو على درجة قصوى من الت الغونغ ي مكن أن ي دخل عليها الفوضى. بما أّن مسار تحّول

، ال ي مكن أن يتعهَّد المرء  نفسه  باالعتماد على ايعني شيئً  نسان في هذا المجال الإحساس اإل

قهم في ّرهبان تـ  ينيّة للاألشكال الدأحاسيسه. إّن  ، أدنى تحريٍف ي مكن أن التعهدمثل بالتـّحديد طر 

تحقـق أكبر يْرأس  كّل  الفايحيَد بهم عن مدرسة  خرج عدد  مدرسة، ومن كّل مدرسةتلَك. هناك م 

ت ، ال أحد تجّرأ على إدخال تغيير كيفما يشاء  على طرق التعهد حقـقين الك بار بواسطةكبير من الم 

بسيٍط ل يْسَمَح ل نفسه بالتـّطاول على  تشيغونغلهذه المدارس، أّي س لطٍة مهيبٍة يملك ها معلـّم  التعهد

علـّم الم ؤّسـس وعلى تغيير  ع  حقـّا أن ـص يستطي؟ ل نفر ْض أّن هذا الّشخبوذا عهدبت ةخاصّ  مدرسةالم 

َل شيئًا في هذ ه   ة  هيخيراأل هقى هذه المدرسة، هل ستبي بـد   تشيغونغ؟ من الّسهل التعّرف على الانفس 

زيّ   ف.ـالم 

 

 

 

 "                     وان شواي"شوانغ س الممر الخفيّ ـتأسّ 
 

واي" ي سّمى أيًضا "شوانغ الخفّي(. هذه األلفاظ ي مكن أن ياو" )فتحة الممّر تشيوان "شوانغوان ش 

حول ممارسة مبادئ وتعليمات " و"القانون الطاوي"، "كتاب كيمياء اإلكسير" نجدها في ك تٍب مثل

علـّمي الشوانغ. إذن فيَم يتمثل الروح والجسد" واي؟ كثير من م   ال يستطيعون تفسير تشيغونغوان ش 

بًدا أن يراه  من مستواه، وفي كّل الحاالت ال عادّي ال ي مكن أ تشيغونغذلك بو ضوح، ألّن معلـّم 

ي سَمح  له برؤيته. إذا أراد ممارس ّما أن يراه ، وجَب أن يكوَن قد تجاوز المستوى األعلى لعين 

علـّمي ال نه . في يََروْ  العاديّين ال يستطيعون ب لوغ هذه الّدرجة، فه م ال تشيغونغالحكمة. نظًرا ألّن م 

؟ أين تقع  هذه الفتحة ّي(وان )الممّر الخففيَم يتمثل شوانغم:"القد ع منذـالجمي ، يتساءللتعهدأوساط ا

؟" عبر قراءة "كتاب كيمياء اإلكسير"، "القانون الطاوي" "شواي"كيف يتأّسس المقام  ياو؟تش"ي

و"مبادئ وتعليمات حول ممارسة الروح والجسد"، ي مكن أن تالحظوا أنهم يتحّدثون عنه في 

المستوى النظرّي ولكنهم ال يتحّدثون م طلقـًا عن صميمه. إنهم يتحّدثون عنه ويتحّدثون، وتضيعون 
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، ألنه ي منـَع  على الناس العاديّين معرفة لكم ذلك بو ضوح ال يشرحونأنتم وسط ش روحهم، ه م 

 جوهر األشياء. 

 

فالون دافا، يجب  إذن أن أتوّجه إليكم الزيادة على ذلك، أقول لكم كلـّكم، بما أنكم تالميذ مدرستنا 

الك تب القديمة  المكتوبة كيفما اتـّفـََق ؛ باستثناء هذه تشيغونغبالعبارات التالية: ال تقرؤوا أبًدا كتب ال

الكاذب التي كتبها الم عاصرون، ال تـ قبلوا حتـّى على  تشيغونغالقليلة المذكورة أعاله ، ك تب ال

. عندما !"! إّن هذا القول صائٌب فعالً أهاتصفـّحها، بم جّرد أن تخطَر بذهنكم فكرة واحدة مثل "

خبّأ داخلهاا "الفوتي"تـ ومض  هذه الفكرة بذهنكم مثل الئحة البرق، فإّن  ج  ل يتملـّ  لم  ككم. كثير ـيخر 

ـلطة وم راقبة  ت بت بدافع سعي اإلنسان وراء الّشهرة والمال تحت س  . ك تب "الفوتي"من الك تب ك 

هذه هي عديدة وبكّميات وافرة، الكثير من الناس ليست لديهم روح المسؤوليّة، ة الكاذب تشيغونغال

تبًا عن الفو ـزعبالت أخرى. وحتـّى الك ـتب القديمة المذكورة آنفـًا، أو هم ي ؤلـّفون حتـّى كــ  تي وخ 

ك ـتب أخرى قديمة تندرج ضمن نفس هذا الميدان، من األفضل أالّ تقرؤوها ؛ ألّن المسألة تتعلـّق 

 باتـّباع مدرسٍة واحدٍة. 

 

اية التالية وقد أضحكتني كثيًرا. الحك تشيغونغولين عن المعهد القومّي للالمسؤأحد لقد َرَوى لي 

؛ حضر فيها عديد المّرات، ثّم  تشيغونغر  دائًما م حاضراٍت عن الَرَوى أنه هناك ببيكين رجٌل يحض  

ليس غير ذلك. بما أّن أولئك الناس كانوا ي وجدون  تشيغونغبعد م رور فترٍة من الّزمن، بدا له أّن ال

علـّمي كلـّهم في نفس المستوى، فإنهم كانوا ي تحّدثون كلـّهم عن نفس األشياء. وه و، مثلـ ه مثل م 

زيّ  تشيغونغال ه و اآلن ي ريد أيًضا أن  وها !يقف  عند ذلك الحدّ  تشيغونغفين، تصّوَر أّن م حتوى الالم 

؛ في  تشيغونغعن اليكتب  كتابًا  تشيغونغ، شخٌص ال ي مارس ال. تصّورواتشيغونغي ؤلـَّف كتابًا عن ال

ـتـب الهذه األ ، يسطو هذا الكاتب على ما كتبَه اآلخر وينَسخـ ه  النسخبواسطة  تشيغونغيّام تـ كتـَب  ك 

ن" ولم يستطْع واف عند مسألة وصف "الّشوانغـّ اب، توقوأثناء تأليف الكت وهكذا.ويفعل  اآلخر مثله 

علـّمي المر حقـّاذي فهم هذا األأن ي واصَل. من ال ة قليلة هم الحقيقيّين، قلـّ  تشيغونغ؟ حتـّى ضمن م 

َر األمر لدى معلـّم ذين يفهمونه. فذهب ل يال زيّ  تشيغونغستفس  ف. لم يك ن يعلم أّن هذا األخير ـم 

زيّ تشيغونغف ألنه لم يك ن يفهم الـم زيّ  ْن ـ. ولكن، إن لم ي جْبه  هذا المعلـّم الم  ف عن سؤاله، ألم يك 

زيّ  او" يشوان يتقٍة كبيرٍة، قال له أّن "الّشوانغّرأ على قول حمالذلك تج؟ فـالناس سيكتشفون أنه م 

ثير للّسخرية إلى حّد كبير، ولكن ال تضحكوا، هذا  ي وَجد  في طرف العضو الذكرّي. إّن هذا األمر م 

هي سخيفة إلى تلك الّدرجة،  تشيغونغ. هذا يعني أّن الك تب الحاليّة للعامةالكتاب ي باع  حاليّا لل

 الفائدة من قراءتها، إّن هذا ليس له أّي فائدة بل يعود  باألذى على الناس.  أخبروني ما

 

وايماهو شوانغ سطى ،جيان فاشي  تعهدأثناء   ؟وان ش  ، وعند الو صول إلى درجة تفوق الّدرجة الو 

ليا من  ( المولود اإللهيّ )األصلّي  ، يبدأ اإلنسان في خلق  المولودجيان فاشي  تعهدأي المرحلة الع 

هاي" صغير  . "اليينغ(هاي يينغ) "لمولود الناتج عن التعهدا"" في ذاته. هذا األخير ليس ينغ"يوان 

ْره  الّروح األصليّة بذلك، فإنه يمك ث  جالًسا  ينغّدا، نشيط ومرح جّدا. اليوان ج ، إن لم تأم  ال يتحّرك 

في وضع  اللـّوتس على  جالستان، والّساقان دجيين - "مودرا" حراٍك، ويداه  في وضع هناك، بدون

دانتيان(، في المستوى المجهرّي، ي مكن أن نراه  ال) في حقل اإلكسير ينغاليوان زهرة اللـّوتس. ي ولد 

 حتـّى وهو أدّق من حّد اإلبرة. 
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إكسير حقيقّي واحد ال غير، يقع  في  لح، ليس هناك سوى حقـهناك نقطة أخرى تستحّق التوضي

، داخل جسم اإلنسان، تحت أسفل ينقناة هوي مستوى أسفل البطن. في الموضع األعلى قليالً من 

، كثير من العناصر الحقل ي ولد  كثير من قدرات الغونغ البطن، هناك حيث  ي وجد ذلك الحقل. في هذا

 ع، وكثير من الكائنات الحيّة. ـضي، المولود األصلّي، الطفل الرّ الفاالخارقة، جسم 

 

يتحّدثون عن الّدانتيان األعلى، األوسط واألسفل، أنا الطاو االفراد الذين يتعهدون في الماضي، كان 

نهم ذلك عبر أجيال وأجيال، وأّن كّل ـّـذي لقعلـّمهم هو الأقول أّن هذا خطأ. البعض يقولون أّن م

، القدم وجد حتـّى فيكانت تـ  قات الهرطو الهراءم أّن تب. يجب  أن أخبركـذلك موجود في الك  

غرى من لـّغ  منذ سنواٍت طويلٍة ليست بالّضرورة صحيحة. هناك أيًضا ـتي تـ بـَ األشياء ال طرق ص 

نيوّي، يتّم تبليغها منذ الق دم وسط الناس العاديّين، ولكنها ال تـ مّكن من التعهّد، طرق هذا العالم الد

ل شيٍء. إنهم ي سّمونه الّدانتيان األعلى، األوسط واألسفل ؛ هم ي ريدون القول بهذا أّن إنها ال تصلـ ح 

؟ عندما (. أليست هذه م زحةً كسيرإحقل ) كّل موضع قابل إلنتاج "الّدان" )اإلكسير( هو دانتيان

تبلور  الّدان هناك. من الطاقة وي ك تـلٌ يترّكز  تفكير اإلنسان على نقطٍة ويدوم  ذلك طويالً، فإنه تتولـّد  

إن لم تـ صّدقوا ذلك، جّربوا أن تـ رّكزوا تفكيركم على ذراعكم وأن تظلـّوا على هذه الحال، مع 

طول الوقت، سوف تـََرْون أّن الّدان يتبلـَْور  في ذلك الموضع. وتـَبًَعا لذلك، عند استنتاج هذه الحالة، 

كثر، إنهم يعتقدون دانتيان. إّن قولهم هذا سخيٌف أيّدعي البعض أّن كّل المواضع بدون استثناٍء هي 

" قع هو ليس سوى"دان "، وليس حقالً  "تيانذي يتبلور  فيه الّدان هو دانتيان. في الواأّن الموضع ال

إالّ وي نتج  الّدان وأنه ي وجد دان أعلى وأوسط وأسفل، ي مكن أن نقبََل  ؛ لو تقولون أنه ما من موضع

ذي يقع  في حصى، وهو ذاك العديدة ال تـ   فاسوى حقل واحٍد ي مكن أن ي ولـَّد  ذلك. ولكن ال ي وجد

زء أسفل البطن. إذن الحديث عن  دانتيان األسفل هو الدانتيان األوسط، والدانتيان األعلى، الج 

 خاطئ. عندما ي رّكز اإلنسان تفكيره على مكان ّما، فمع طول الوقت، يتبلور  الّدان في ذلك المكان.  

 

المولود األصلّي ي ولد إذن من حقل اإلكسير هذا، الواقع في مستوى أسفل البطن، وينمو شيئًا فشيئًا. 

اولة، ي مكن أن نرى بو ضوح هيئة جسمه كامالً، وأنفه وعيناه س الطعندما يبلـ غ حجمه  قدر ك رة تن

دّورة.  قاعة صغيرة م  يكونان أيًضا قد تكّونا. حالما يبلغ حجمه كرة تنس الطاولة، تنبثـق  بجانبه فــ 

قاعة سويّا مع المولود األصلّي. عندما يبلـ غ ارتفاع هذا  ، سم 1٠األخيربعد تكّونها تكب ر  هذه الفــ 

البتالت تكون قد تكّونت كلـّها تقريبًا،  ، فإنّ سم 15-12ارتفاعه بتلة لوتس. عندما يبلـ غ  تظهر  

اللـّوتس ؛ ويكون المولود األصلّي ذهبيّا وم شّعا وجالًسا على طبق اللـّوتس  بتالتوتظهر  طبقة من 

ّميه جسم بوذا ؛ مدرسة بوذا تس ،الجسم الماسّي الخالد الذهبّي ذاك، إنه منظٌر جميل جّدا. هذا هو

 . ينغويّة تـ سّميه يوان المدرسة الطا

 

في مختلف في مدرستنا، نحن نتعهّد كال الجسمْين، نحن في حاجٍة إلى اإلثنْين، "البنتي" )الجسد 

أن يتجلـّى ألنظار ي سمح له ع يعلم  أّن جسم بوذا هذا ال ـ( يجب  أيًضا أن يتّم تحويلـ ه . الجميالعوالم

 أن تريا مكني  وعينا إنسان عادّي  ،أن ي ظهـ َر شكالً  مكنالعاديّين ؛ مع بذل مجهوداٍت كبيرٍة ي  الناس 

ظلـّه الم ضيء. بينما هذا الجسم الفيزيائّي، بعد تحّوله، يبدو مثل جسم إنسان عادّي وسط الناس 

ؤية الفرق ؛ ورغم ذلك هذا الجسم قا در على اختراق العاديّين، الناس العاديّون ال يستطيعون ر 

قاعة أيًضا إلى نفس  ،سم12-1٠ارتفاع  ينغبلـ غ اليوان العوالم. عندما ي ، إنها شفـّافة الحجمتنمو الفــ 

ـنتفخ. يكون  جالًسا في وضع اللـّوتس، دون حراٍك. عندما تبلـ غ   نغاليوان يمثل بالون الهواء الم 

قاعة ذلك الحجم، تـ فارق الّدانتيان، إنها اآل ـجالفــ  كتملة، ومثلما ي قال  "عندما تنض   ن ناضجة وم 
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عوًدا. مسار  صعودها بطيء التفاحة ، يسقط عنقودها من تلقاء نفسه" لذلك فإّن الفـ قاعة تتحّرك  ص 

جّدا، ولكن ي مكن أن نراها تتحّرك كّل يوم. إنها تتحّرك تدريجيّا وتصعد  نحو األعلى. مع م راقبتها 

جودها.   بانتباٍه، ي مكن أن نـ حّس بو 

 

قاعة إلى موضع قناة  " )وسط القفص الّصدري عند رأس المعدة(، يجب  تانجونغ"عندما ترتفع الفــ 

هناك بعض الوقت. ألّن أشياء كثيرة تنتمي إلى خ الصة جسم اإلنسان، وأشياء أخرى تبقى عليها أن 

قاعة. يجب  أن ب)القلب ي وجد أيًضا في ذلك المكان(،  كلـّها  حاجٍة إلى تكوين نظام في هذه الفــ 

ـَل الخ الصات في هذه  عودها. عندما تدخ  ثريها. وبعد م رور بعض الوقت، تستأنف ص  قاعة وتــ  الفــ 

ـنق، ي حّس الفرد باختناق قوّي كما لو كانت األوعية الّدمويّة ، يكون لديه مسدودةً  تمّر عبر الع 

 س، وهوكثيًرا، ولكّن هذا ال يدوم  سوى يوم أو يومْين. ثّم تصل  إلى قّمة الّرأ إحساس بالتوّرم م ؤلمٌ 

. رغم كون ما ي قال  أنها تصل  إلى نيوان، فإنها في الواقع أكبر  حجًما من األعلى نيوانلما نـ سّميه با

دماغك نفسه، ي مكن أن تـ حّس بانتفاخ في رأسَك. بما أّن النيوان هو جزء محورّي بالنسبة لحياة 

قاعة. ثّم تـ   روج عبر اإلنسان، فإّن خ الصته يجب  أيًضا أن تتكّون داخل الفــ  حاول  هذه األخيرة الخ 

ؤلم كذلك. تـنتاب  التيانمو آالم انتفاخ، ويتوّرم  الّصدغان، وتغور   ممّر التيانمو، إنه إحساس م 

علـّـ َج تماًما ؛ ومن حينها تـنتصب  م  م ستوى في الهواء، على  قةً العينان، ويدوم  هذا إلى أن تخر 

واي )تأالجبين، وهذا ي سّمى شوانغ علـّقـًا هناك. س الممّر الخفّي( ويظّل الّشوانغسّ وان ش   وان م 

 

 تعهدأثناء ال ألّن ذلك . ، اليعود  يرى شيئًاذي تكون عينه الثالثة مفتوحةحين، الّشخص الفي ذلك ال

و بوذا والط رسةمدفي  داخل تكوين األشياء يبقى الباب )باب العين الثالثة( مغلقا ليسرع في او 

غلقة، تماًما مثل فتحة باب ي وجدوان. الّشوانغ  مصراعان أماميّان ومصراعان خلفيّان وكلـّها تكون م 

الجانبين مصراعان كبيران.  بيكين، والتي لديها على كالماويّة( في من" )ساحة الّسالم السن"تيا

ٍت زده ـَر في أسرع وقٍت ممكن، فإّن األبواب ال تـ فتـَح  إالّ في حاالوان ويالشوانغتكّوَن ولكي ي

في ذلك الحين لن يرى شيئًا ذي يستطيـع  الّرؤية بواسطة التيانمو ؛ الّشخص الخ صوصيٍّة قصوى 

علـّ ثانية د ي سَمح  له بالّرؤية. بأّي هدٍف تظّل م  ّب هنالك، إذن  قةً ، لم يع  هناك؟ ألّن قـنوات الجسم تص 

ّر بـ َج منه إثر ذلك، وان الّشوانغفي ذلك الحين، كّل القـنوات يجب  أن تم  وتعب َره  بشكل دائرّي ل تخر 

وان. لمجموعة من األشياء داخل الّشوانغوالغاية من ذلك هي م واصلة إرساء قواعد وتكوين هذه ا

بما أّن الجسم البشرّي هو ميكروكوزم، فإنه سي كّون عالًما صغيًرا فيه قد تكّونت كّل خ الصات 

عّداٍت ليس قابالً بعد  الجسم البشرّي. ومع ذلك فإنه لن ي كوّ   لالشتغال.  َن سوى نظام م 

 

 خارًجا، يتـّخذ وانق  الّشوانغوان مفتوًحا. عندما ينبثـ، يبقى الّشوانغالخاصةمدرسة البّوابة ا تعهدفي 

شكل أنبوٍب م ستقيم، ولكنه يستدير  شيئًا فشيئًا، لهذا الّسبب، تظّل األبواب على كلتا الجهتين 

ع  الطري البوابة الخاصة درسةممفتوحة. بما أّن   قـال تتعهّد  ل ي صبح الّشخص بوذا وال هي تتـّبـ 

َس نفسه  بنفسه. مدارس بوذا و)ط والطاوو(، فيجب  على الّشخص أن يحر  تحتوي كّل منهما على  او 

سوَك، لذلك لسَت في حاجٍة إلى الّرؤية، لن تحد   عدٍد كبير علـّمين، وكلـّهم ي مكن أن يحر  َث لك من الم 

ق "تشي مان غونغـ  مشاكل. بينما ط ع  ذلك، على الممارس أن يحفـَظ نفسه  بنفسه ، ـفا" ال تستطي ر 

ه . ورغم ذلك، في ذلك الحين، تكون التيانمو ترى أشب ما يكون  هَ ـلذلك يجب  أن ال تغفـَـَل أنظار 

في  أشهًرا تقريبًا، يبدتي تدوم  الفلكّي. بعد تكّون هذه المجموعة من األشياء، وبواسطة منظار 

 ، )انتقال الممّر الخفّي(. "وان هوان وايد إلى داخل الّرأس، ي سّمى "شوانغالعودة. عندما يعو
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ج ضاغطـًا على قناة " يكون لدى الّشخص إحساس بانتفاخ م ؤلم أيًضا عندما يعود، ثمّ  " نيوجيخر 

روجه  ؤلم، كما لو كان الّرأس )في م ؤخـّرة الّرأس(. اإلحساس الذي ي ولـّده عند خ  هو أيضـًا م 

علـّقـًا في عالم  روجه يبقى م  سينشّق، وفجأة ً هاهو قد خرَج، في حّس الّشخص حاالً باالرتياح. إثر خ 

نضغط ي مكن أن  ال عميق جّدا، إنه ي وجد على هيئة الجسم الموجود في ذلك العالم العميق جّدا، لذلك

. ولكّن هناك عليه  م الحظة وهي أنه عند التـّأّسس األّول لشوانغوان، ي حّس المرء  بشيٍء عندما ننام 

أمام عينيه ؛ رغم أنه ي وجد في العالم اآلخر، يظّل هناك اإلحساس دائًما بشيٍء ضبابّي أمام العينين، 

ب النظر، ي حّس المرء  ببعض الّضيق وعدم االرتياح. بما أّن قناة "  ن"يوجكما لو أّن شيئًا ّما يحج 

هي ممّر رئيسّي ومحورّي، يجب  أيًضا تكوين مجموعٍة من األشياء في م ؤخـّرة الّرأس، بعد ذلك، 

تأّسس الممّر الخفي في الواقع ال يقتصر على فتحة واحدة بل يبدأ الشوانغوان من جديٍد في العودة. 

غيَّر مكانه عديد المّرات. عندما يعود إلى النيوان، يبدأ في النزو ل داخل الجسم، إلى أن يجب  أن يـ 

َل إلى قناة " )بّوابة الحياة، في مستوى الفقرة الخامسة من الظهر( حيث  ينبثـق  من  "نمينغميص 

  جديٍد.

  

الطاويّة  ن" في اإلنسان هي فتحة كبيرة ورئيسيّة وهاّمة للغاية، وما تـ سّميه المدرسةميـنغمقناة "

(. إنها ممّر كبير ورئيسّي، إنها حقـّا مثل باٍب حديدّي، " )ممرّ غوان"تشياو" )فتحة(، نـ سّميه نحن  "

م  إلى طبقاٍت، خاليانا  الجسمية طبقات ال تـ حصى من األبواب الحديديّة. الكّل يعلم  أّن جسمنا ينقس 

زيئات الم حتواة داخلها تـ مث ، ثّم الذّرات، البروتونات، االلكترونات، ل طبقةالحاليّة تـ مثل طبقة، الج 

ـت زيئات م  صوالً إلى الج  ـتناهية الّصغر و  ـتناهية الّصغر، م  الغاية في الّدقّة، في كّل ناهية الّصغر، م 

تكون قدرات الغونغ والكثير من العناصر الخارقة،  ني وجد هناك باب. لذلك الّسبب، الكثير م طبقةٍ 

غلقة  قخلف أبواب هذه الطبقاتم  ، عند انفجار اإلكسير، (كسيراإلتتعهد الدان )أخرى تعهد  . طـ ر 

تّم ميـنغميجب  أّوالً تفجير قناة " ن"، وإالّ فإّن قدرات الغونغ ال تستطيـع  أن تتحّرَر. عندما يـ 

ن"، يعود  من جديٍد إلى الّداخـل. ثّم ميـنغمفي قناة " الّشوانغوان تكوين هذه المجموعة من األشياء

" )رجوع الممّر "شوانغوان غي واي ى هذا بـيــبدأ في الّرجوع إلى منطقة أسفـل البطن، ي سمّ 

 الخفّي إلى مكانه(.                                        

 

ه ال يعني أنه يعود  إلى مكانه األص جوع  الً، ينغ قد أصبح كبيًرا فعلّي. في ذلك الحين، يكون اليوان ر 

قاعة اليوان  الطاويّة،  ينغ، هي تكب ر  أيًضا. في المدرسةنغ وتضّمه . عندما يكب ر اليوان يفتـ غطي الفــ 

سَم، وي سّمى هذا ، يتركونه ي فارق الجسنواتٍ 7-6حوالْي ينغ هيئة طفل في عندما يبلغ  الـيوان 

َج ويقوَم بأنشطة ينغ". ي مكنه إذن أن"والدة اليوان  تحت م راقبة الّروح األصليّة لإلنسان.  يظّل  يخر 

موًما في  ج منه روحه األصليّة. ع  الجسم البشرّي هنالك، دون حراٍك، في وضعيّة التأّمـل، وتخر 

قامة الممارس نفسه، ال يعود  يتهّدده  أّي خطر.  تعهدنغ بواسطة الوان يمدرسة بوذا، عندما يبلـ غ  الي

روجالجسد وي  فيسمحون له آنذاك ب مفارقة  في تلك المرحلة، يكون  مكنه االنفصال عن الجسد والخ 

نتشر  ، بل أنه ييراً الفقاعة )الغطاء( أيًضا كب غالفكون الممارس، ويحجم له تقريبًا نفس  ينغاليوان 

نغ قد أصبح اآلن كبيًرا إلى ذلك الحّد، فإّن و الّشوانغوان. بما أّن اليوان يخارج الجسم، وهذا ه

 الخفّي يتمّدد طبيعيّا إلى خارج الجسم. الممّر 

 

ربّما تكونون قد رأيتم تماثيل أو صور بوذا في المعبد، تَرْونها دائًما تقع  وسط دائرٍة، وخاّصة في 

ور بوذا من هذا  الّصَور التي تـ مثل بوذا، هناك دائًما دائرة تـ حيط بالبوذا وهو جالٌس. عديدة هي ص 

صوًصا  ع  أحدٌ ـفي المعابد القديمة. لماذا يجلس البوذا داخل دائرٍة، ال يستطيتي تلك ال النوع، وخ 
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ْد ه آنذاك لم وان". ولكنالممّر الخفّي "شوانغ أنا أخبركم أّن ذلك هوتفسير هذا.  يع 

وان"، بل ي سّمونه  العالم، ولكن ال ي مكن بعد  تماًما أن ي سّمى العالم. هذا األخير ليس ي دعى"شوانغ

زّوٍد بالتـّجهيزات ولكنه غير  لديه سوى تل عّدات والتـّجهيزات، مثل مصنع م  ك المجموعة من الم 

ه  الطاقة والمواّد األوليّة لكي يكوَن قادًرا على اإلنتاج. منذ سنين قليلة،  قادر بعد  على اإلنتاج، يلزم 

مارسين يّدعون:"إّن طاقتي أكثر  تفا، إنها أكثر هيساارتفاعـًا من طاقة البودكان الكثير من الم 

ارتفاًعا من طاقة بوذا"، وكان اآلخرون يجدون هذا م ستحيل التصديق. فعالً، لم يكونوا ي بالغون 

ل  إلى مستوًى عال جّدا أثناء ممارسته في  جيان فا.شي  بالمّرة، يجب  حقـّا أن نجعل طاقته تص 

  

 ؟ ال من بوذا في ممارسته الّشخص أعلى وع من الحاالت، حيث  يكونذن، لماذا يظهر  هذا النإ

 التعهديجب  فهم األمر بطريقٍة سطحيٍّة، إّن طاقته هي حقـّا عالية جّدا. ألنه عندما يكون قد بلغ عبر 

 ا عاليةً واليَقظة، وتكون طاقته حقـّ  ون على َوشك إطالق الغونغم ستوًى عال جّدا في ممارسته، يك

بَـْيل إطالق لحظةجّدا. في ال واليَقظة، ثمانية أعشار من طاقته يجب  أن تـ فـَْصَل  الغونغ األخيرة قــ 

ه. يتّم استعمال هذه الطاقة  سينسينغونفس الّشيء بالنسبة لمقياس ال )العمود الم رقــّم( الذي يتبع 

لديه،  سينسينغالممارس، ونفس الّشيء بالنسبة لمقياس ال يعلم  أّن غونغإلثراء عالمه الخاّص. الكّل 

حن الم  هي أشياء  لها الّشخص طيلة حياته، عبر اآلالم، وعبر ـتي تحمّ كتسبة عبر عديد وعديد الم 

في ظروٍف صعبٍة، لذلك هي أشياء ثمينة إلى درجٍة قصوى. تـ ؤخـَذ ثمانية أعشار من هذه  التعهد

ّد يده  في االتعهداألشياء الثمينة للغاية إلثراء عالمه، لذلك، عندما سينجح  في  لفضاء فهو ، حالما يم 

َل على كّل ما يرغب  فيه، تحقيق كّل ما ي ريد فعله ، لن يفتق َر إلى  ينال  كّل ما ي ريده، ي مكن أن يحص 

حن التي تحمّ  والدّ في عالمه. تلك هي مكاسب شيٍء   . التعهدلها في ـالناتجة عن الم 

 

ع  البوذا أن ـلذلك يستطيإلى أّي شيٍء حسب إرادته.  تتحولهذه الطاقة التي بحْوزته ي مكن أن 

ـله  وأّي شيٍء ي ريد أن يله َو به، إنه يمتلك   ـَل على أّي شيٍء يرغب  فيه، أّي شيٍء ي ريد أن يأك  يحص 

. التعهد، وذلك هو مقام  بوذيّـته، بدون ذلك، لن ي مكنه النجاح في ّي شيٍء، كّل هذا ناتج عن تعهّدهأ

ـش رَ في ذلك الحين، ي مكن أن نـ سّميه عالم ْي ه الخاّص )أو جنته الخاّصة(، ولم يبَق له اآلن إالّ ع 

ش َرْي طاقته، فإّن جسمه ال وإلى الطريقلكي يصل إلى الكم الغونغ د لديه سوى ع  . ورغم أنه لم يع 

قفالً. وإّما أنه ال د م  يحتفظ بجسمه )ال يأخذه معه(، أو أنه يأخذه معه ولكنه يكون قد تحّول إلى  لم يع 

ـليا ؛ في ذلك الحين، ي مكنه أن ي ظه ماّدةٍ  وليس لها ستكون جبّارة  هَر قدراته اإللهيّة، وقّوتطاقيّة ع 

ـغلقـًا ولم تك ن لديه مثل  مثيل. بينما أثناء تعهّده وممارسته وسط الناس العاديّين، كان جسمه عموًما م 

لّو طاقته فقد كان محدوًدا ؛ و ختلفـًا اآلن.تلك القد رات الكبيرة، مهما يك ن ع   لكّن كّل شيٍء سيكون م 
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 المحاضرة الخامسة
 

 

  شعار الفالون 
 

، يستطيعون . الناس الم زّودون بقدرات الغونغالفالون دافاهو رمز مدرستنا  (الفا)عجلة  إّن الفالون

 نفس الّشيء بالنسبة لهذه الّرموز الّصغيرة للفالون، هيحالة دوران. و رؤية هذا الفالون وهو في

، قود تعهّدناالذي يالحّق، الّرحمة، الّصبر  ع الكون:ـفقـًا لطبان. نحن نقوم بالممارسة وفي حالة دور

شعار ذي نـ مارسه هو حقـّا عظيم. بمعنى آخر فإّن ال لكون، ولهذا فإّن الغونغفقـًا لقوانين تطّور اوو

جاهات ـّ عو الكون "عالم االترٍة للكون. إّن مدرسة بوذا تدـّ ه و بمثابة صورٍة م صغ الفالون هذا

جاهات م جانبة لها، هذه إذن ثمانية، وهناك ـّ ات عـأربو عـهات الّرئيسيّة األربجاـّ هناك االت العشر":

جود عمود غونغالبعض ي ل   عمود غونغمن فوق و ضع  في االعتبار و  من أسفل، وباحتسابهما نص 

ل الكون، إنه ي مثـل بالنسبة لمدرسة بوذا خـ الصة الذي ي مثـجاهات العشر ـّ تالإلى نظريّة العالم ذي ا

 الكون.                                                        

                                                                                                                

بانة. كّل الكون الت، هناك مجّرات ال تـ حصى في هذا الكون بما فيها مجّرتنا نحن  درب بدون شكّ  

" يشي"التا في حركٍة دائمٍة، كّل المجّرات التي تـ كّونه هي أيًضا في حركة، لهذا الّسبب فإّن رموز

  يدور والّرمز  هذا الّرسم البيانّي تد ور  أيًضا، كّل الفالون هذا الشعارالّصغيرة في   والّرموز 

ـز  إلى مجّرتنا درب الكبير الموجود في الوسط يدور  هو أيًضا. بمعنى أو بآخر، هذا األ خير يرم 

بانة ؛ وفي نفس الوقت طريقتنا تنتمي إلى مدرسة بوذا، لذلك فإّن عالمة مدرسة بوذا موضوعة الت

جود في في الوسط، هذا ما يتعلـّق بشكله الظاهرّي. كّل المواّد على  اختالفها وتنّوعها لها أشكال و 

جّدا وعلى غايٍة من التعقيد.  ل وجودها متنّوعةعوالم أخرى، وهناك تكون مسارات تطّورها وأشكا

وفي كّل العوالم األخرى أيًضا له   الصورة التي تـ مثل الفالون هي الّصورة الم صغـّرة للكون، ههذ

جوده الخاّصة به ومسارات تطّوره  ه .                                                                       ذا أقول  أنه  عالٌم بأسرهوتحّوله، ل أشكال و 

                                                                                                   

نبعثة من الكون أثناء َدَورانه في اتع  الفالون أن يمتّص آليّا الطاقة ـيستطي جاه عقارب الّساعة، ـّ الم 

جاه عقارب ـّ جاه الم عاكس. إّن َدَورانه نحو الّداخل )في اتـّ تالوأن يبعث الطاقة أثناء َدَورانه في ا

جاه الم عاكس( يحمل  ـّ تالوَدَورانه نحو الخارج )في ا ،للم مارس الّساعة( يحمل  معه خالص الذات

ميّزة لطريقتـنا. البعض يتساءلون:"نحن ننتمي إلى معه  الخالص لآلخرين، وهذه هي الخاّصية الم 

 ذلك أّن الغونغ ؟"المدرسة الطاويّة؟ أال ينتمي هذا األخير إلى يشيامدرسة بوذا، لماذا إذن ي وجد  الت

إذن، في هذا الكون الذي نـ مارسه عظيٌم حقـّا، إنه بمثابة الممارسة على نطاق كّل الكون. تأّملوا 

و. ال نستطيك بريان: مدرسة بوذا ومدرسة الط تـ وجد  مدرستان كونـًا تاّما إذا أقصينا ن شّكل ع  أن ـاو 

جود كون كامل. لذلك تـ وجد  عندنا عناصر من المدرسة  إحداه ما، في هذه الحالة ال يمكننا القول بو 

تـ وجد  فقط المدرسة الطاويّة بل أيًضا المسيحيّة،  الطاويّة. البعض اآلخر يقولون:"في هذه الحالة، ال

لكم أّن الكونفوشيوسيّة في  الخ" في هذا الّصدد دعوني أقول، خرىاألالكونفوشيوسيّة والّديانات 

أعلى  درجات ممارستها تعود  في الواقع إلى المدرسة الطاويّة، بينما الكثير  من الّديانات الغربيّة 

ا تعود  في الواقع إلى مدرسة بوذا، أي أنـّها تنتمي إلى نظام مدرسة في أعلى درجات ممارسته

                                            بوذا. في الحقيقة ال ي وجد  سوى هذين النـّـظامين الك بَريَـْين.                                                               
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ن يشي اثنين أحمرين من فوق وأزرقين من أسفل وأخريَـيْ لـتايشي، رمَزْي تاارمز لماذا نجد  في  

يشي من ماّدتين: واحدة ب المعارف العاّمة، يتكّون الـتا؟ حسأحمرين من فوق وأسودين من أسفل

جّدا، ألنه في  معرفة  سطحيّة. هذا ي عتبر  اليانغ وتشي ينال بيضاء واألخرى سوداء وهما تشي

لهما أشكال وجودهما الخاّصة بهذه العوالم. في أعلى م ستوى على اإلطالق،  م ختلف العوالم

ـتمث ه  لة عندنا. ورمز الطـّـألوانهما هي نفس ها الم  عتاد، يكون قسم  اوو الذي نتحّدث عنه في الم 

نه ن عيفلّي أسوًدا. فلنذك ْر مثاالً ل نـ وّضح المسألة: البعض منـّا ممّ لـّون وقسمه السالعلوّي أحمر ال

ال غير طبقة واحدة الثة مفتوحة، ي الحظ أّن ما يراه  بعينه أحمر اللـّون ي رى في عالم آخر بفارق الث

قابل في األلوان، أي أّن ــّـا. ي وجد  هذا التـي رى هناك بنفسجيّ ـون الذهبي فلـّ ر اللـّون. أّما الـأخض

ْمرر العوالم. إّن التاـر  بتغيّ ـاأللوان تتغيّ  رق في األسفل تندرج  ضمن في األعلى والزّ  يشي الح 

ّم أيًضا طريقة "البّوابة الخاصّ  برىـة الك  ـليّ ـة األصـاويّ ـق الطـالطريمدرسة  ي التعهّد ـة" فـالتي تض 

يّة ـئيسـّجاهات األربـعة الرغيرة الم وّزعة على االتـاألربعة الصّ   (. إّن الّرموزنتشيممدرسة )

ها المدرسة  ة ـة من المدرسـاألوسط، كلـّها قادم   ّرمزـيء بالنسبة للـالبوذيّة ونفس الشّ مصدر 

 ا.                                                                         ـنا الفالون دافـاًرا لمدرستـعـتـّـخذه شـن ا ونحنـة نسبيّ ـهي م شعّ ـذا الفالون فـا ألوان هـة. أمّ ـالبوذيّ 

 

ذي نراه  عن طريق التيانمو ليس بالّضرورة بهذا اللـّون. إّن لونه  ي مكن  أن يتغيّر ولكّن إّن الفالون ال

حد منكم، واشكله  ال يتغيّر. أثناء دوران الفالون الذي وضعتـ ه  في منطقة أسفل البطن في جسم كّل 

بّما أحمًرا أو بنفسجيّا أو أخضًرا أ و بدون لون. بالفعل، سيتغيّر  لون  سوف تَرونه  عبر التيانمو ر 

أخرى أصفًرا أو أخضًرا أو أزرقــًا أو نيليّا أو  برتقاليّا وتارةً  أحمًرا وتارةً خلفيّته ويكون  تارة ً 

يشي فإنها لن والتا   بم ختلف األلوان، أّما ألوان وأشكال الّرموز ه  تروْ بنفسجيّا، لذلك ي مكن أن 

ـزّودون . أولئك الم  اللون الخلفّي جميل وم شرق لذلك وقع اختيارنا عليه نا أّن هذاارتئي لقدتتغيّر. 

وا هذا العالم األرضّي ويََرْوا أشياء أخرى كثيرة.                                                           بقدرات غونغ                                     يستطيعون أن يتجاوز 

 

نا بشعار   زهذا الّرم أنّ  يقولالبعض  أنا أقول  لكم أّن هذه العالمة في ذاتها ال "هتلر". وي ذّكـر 

:ينطوي معناها على أّي صراع طبقيّ  وّجهة إلى الناحية . البعض  يقول  "لو أّن هذه الفروع كانت م 

جاهين. ـّ ي االتاألخرى لكان ه و شعار هتلر تماًما". المسألة ال تكم ن هناك بما أّن هذا الّرمز يدور  ف

المسألة تكم ن في أّن هذه العالمة معروفة في الم جتمع اإلنسانّي منذ ألفين وخمسمائة سنة، منذ عهد 

 عهد هما سوى إلى بعض العقود من اكياموني ؛ بينما هتلر والحرب العالميّة الثانية ال يرجع  ش

عاره يختلفان وش وتقليده، يبقى أّن شعارناقة الّشعار لحقيقة إّن هتلر هو الذي قام بسرالّسـنين، في ا

ه  أسود اللون  فلنتوقف عند هذا الحّد بخـ صوص الفالون  ،عموديعلى بوضع ويشير الى األفشعار 

لًما وأننا لم نتطّرق في حديثنا سوى إلى شكله الظاهري.                                                                                             ع 

  

؟ البعض  يقول  أنـّه  عالمة ي من وبَرَكٍة، ولكّن هذا ال يعد و أن يكون كيف ترى البوذيّة الّرمز 

ه و داللة على مرتبة بوذا. ال يمل ك  هذا   وجهة نظر أناس عاديّين. هاأنذا أقول  لك م، إّن الّرمز 

ه  مثالً البودالعادة ال ي الّرمز إالّ من بَـلغ درجة بوذا. في ع  هيساتفا واألرهات ولكن هذا ال يمنمل ك 

ظاًما مثل البود الء البوديملكونه. نحن  نـ   أن هيساتفا األربعة الك باربودهيساتفا ع  ظ أّن هؤ  هيساتفا الح 

اتا. إّن التاتهاغالك بار يفوقون بدرجات كثيرة درجة البوذا العاديّين، بل إنـّهم يفوقون حتى درجة 

وا م ستوى التاتهاغ االبوذ ًدا،   اتا ال يملك  سوى رمز َر له م. إّن التاتهاغاتا ال حصْ الذين تجاوز  واح 

ه  بدرجٍة ي صب ح  هناك   اتا، ذلك الّرمز التاتهاغوعندما يتجاَوز  م ستوى  ز  . عندما يتجاو  يتكاثر 

ه  بدرجة أخرى ي صب ح  هناك ثالثة، أ   رمزا ز  والً إلى اثنان، وعندما يتجاو  ص  ربعة، خمسة... و 
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عدٍد ي مكن  أن ي غطي كامل الجسم. فهذه الّرموز ي مكن أن تظهر في الّرأس، في الكتفين والّركبتين، 

لـّها، فإنها تظهَر  على راحتْي اليدْين، تحت األصاب ع، على ـوإن لم تتمّكن هذه األمكنة من احتوائ ها ك 

ـتواصل في المرتبة، ال يك ّف رمز  ع القدمين.ـأكـ ّف القدمين وأسفل أصاب عن  وتبًَعا لالرتقاء الم 

موز و التزاي د. رتفعة، كلـّما كان يمل ك   ةعالمة مرتب  هكذا تـ مثل ر   بوذا، كلـّما كانت هذه المرتبة م 

موز مناكبر  عدداً   . ر 

 

 

 

  "مدرسة تشيمنة "البوابة الخاص مدرسة 
 

و، توجد  أيًضا طومدرسة الباإلضافة إلى طريقة مدرسة بوذا  والتي  البّوابة الخاّصة مدرسةاو 

، هناك لدى الناس العاديّين رأي قائم تعهدالبّوابة الخاّصة. بخ صوص طرق ال تعهدتـ سّمى أيًضا 

اوو هي طرق : وهو أّن طرق مدرستي بوذا والطالذات منذ العهد الّصينّي القديم وإلى يومنا هذا

الطرق القويمة. طريقة البّوابة  تعهدا )مستقيمة وصارمة( وهي تـ دعى أيضً وكسيّة أورثوذ تعهد

جودها، وال نجد  ذكرها  ها وسط العاّمة وقلة قليلة من الناس يعلمون بو  الخاّصة هذه لم يتّم أبًدا نشر 

 الفنـّية واألدبيّة.عمال األسوى في 

 

في ّصةً ّك. أثناء تعهّدي وممارستي، وخا؟ بدون شفي أيّامنا هذه وهل توجد طريقة البّوابة الخاّصة

علمين كبار من طريقة البّوابة الخاّصة، وقد بلـّغوني خـ الصة ـالسّ  نين األخيرة، التقيت  بثالثة م 

تفّردة فعال وجيّدة جّدا. ولكن نظًرا إلى أّن طريقة عملهم خاّصة جّدا، فإّن  ما  طريقتهم، والتي هي م 

. ثّم إنهم ي علنون ما يلي:"ال بوذا غلب الناسبالنسبة أل وغير مفهوم غريباً يبدو هذه المدرسة تمارسه 

و"طال و اوو. عندما بطريق الط ، ليس هدف العمل الّروحّي أن ي صبح المرء  بوذا وال أن يلتحقاو 

"طريق  أو "البّوابة الجانبيّة" اوو، نعتوا طريقتهم بـ:س أنهم ال يتعهّدون بوذا وال الطعرف النا

تكتسي  "طريق يساريّةفي الحقيقة تسمية " أّما هم فـي سّمون طريقتهم "الطريقة الخاّصة".، ريّة"يسا

نا أنـّها طريق شيطانيّة، هذا أكيد. حتى بالمعنى  صبغة انتقاص ولكنـّها ليست سلبيّة، إذ ال نعني هــ 

اوو ي عتبر  طريق بوذا والط م،دَ ـ  . منذ القشيطانيّةً  مة ال شيء يد ّل على كونها طريقـًاالحرفّي للكل

جانبيّة  بّوابةدعى ع تـ  ـوع من الطرق التي يجهلـ ها الجميذلك الن ، بينماستقيمتعهًّدا في الطريق الم  

يساريّة هنا  ؟"طريق يساريّةوكسيّة. وما معنى "أورثوذ فاا وليست مدرسة جانبيّ  ال بابً ـأي أنها تـ مثـّ 

تعثـّر. هذا هو تفسير"بّوابة ة الّصينيّة القديمة تعني غالبًا . "يسارّي" في اللغتعثرةـبمعنى م   م 

 جانبيّة" و"طريق يساريّة".

 

؛  سينسينغ؟ ألّن لها أيًضا شروطها الّصارمة بخصوص الست هي بالطريق الّشيطانيّةولماذا لي

طبيعة هذا ق  نـّها ال تخروالتعهّد والممارسة في ر حابها يتّمان هما أيًضا و فق صفات الكون، إ

وَسه ، وهي ال تقود  إلى ارتكاب أعمال سيّئ ها طريقالكون وال نام  . شيطانيّة اـً ة، لذلك ال يجب  اعتبار 

اوو الطبوذا و تعهداوو بل طرق الطبوذا و تعهد بالفعل، ليست طبيعة كوننا هي التي تمتـثـ ل  لطرق

طريقة البّوابة  تعهد. إن كان ةالحقّ  الفا هي التي تمتـثـ ل  للطبيعة الخاّصة للكون وهكذا هي تـ جّسد  

. ةحقّ  فاأيًضا  . هيةالّشيطانيّ  الكون، ال ينبغي إلحاقه  بالممارسةع ـالخاّصة يتـّـفق في طبعه مع طب

ير وما هو الّشر، ما هو الجيّد لكون هي المقياس والمرجع لتحديد ما هو الخباألّن الطبيعة الخاّصة 

ماهو الّسّيء. حينما تـ ملي هذه الطريقة تعهّدها وممارستها حسب طبيعة الكون، فهي تسير  على و
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عن ش روط وخاّصيات مدارس بوذا قى أّن شروطها وخاّصياتها تختلف  ح. يبـالمنهج الّصحي

صغير من الناس.  على نطاق واسع، بل فقط لعددٍ  للتالميذى تلقين تعاليمها ـّ اوو. إنها ال تتولالطو

ن  واحًدا فقط من بينهم المعرفة ـّ ، ولكنها تـ لقالتالميذ من أكبر اوو تتـّـخذ عدًدابينما مدرسة الط

على التعهّد  ع كائنات الكون، إذن من له  القدرةـالحقيقيّة. أّما مدرسة بوذا فتتكلم  عن تخليص جمي

 ـيَفـْعْل. ـفلْ 

 

تلقينـ ها أبًدا ألكثر من فرٍد واحٍد يكون  م ختاًرا عبر فترٍة زمنيٍّة  إّن طريقة البّوابة الخاّصة اليتمّ 

ثناء طويلٍة جّدا، لذلك، على مّر العصور، لم يَـَر الناس العاديّون ما يتعلـّق  بهذه الطريقة. بالطبع  أ

ينش روا الك برى، الحظت  أّن عدًدا قليالً من أفراد هذه المدرسة غادروا خلوات هم ل تشيغونغموجة ال

لكن إثر م ضّي بعض الوقت على هذا النـّشر بين العاّمة، اصطدم وا بوضعيّة م ستحيلة، . وطرقهم

نتم تـ ريدون نشر طريقٍة ّما بين  علـّمهم ال يسمح  لهم بتاتـًا بالكشف عن بعض األشياء. إن ك  ألّن م 

وا التالعاّمة، فإنكم  طبيعة أخالقهم  ين يأتون للتـّعلـّم نجد  ذاس المييز بين التالميذ ؛ إّن النلن تستطيع 

ستويات م ختلفة كّل االختالف. إنكم بإزاء ناس من أصناٍف م ختلفٍة، وبإزاء  ونفوسهم تقع  على م 

تنّوعة أشّد التـّنّوع لذلك ال تستطيعون اختيار . لذلك فإّن نشر طريقة البّوابة التالميذ مفاهيم م 

 الم جازفة بعّدة أشياء، ألّن ما تـ فضي إليه خاّص جّدا.الخاّصة م ستحيل، إنه يعني 

 

:"إن كانت مدرسة بوذا تهد ف  لبلوغ مرتبة بوذا، والمدرسة الطاويّة تهد ف  لتكوين  البعض يتساءل 

 ؟" سيصبح  تعهدعبر الغه  أن يبلـ  "اإلنسان الحّق"، إذن ماذا ي مكن لتلميذ طريقة البّوابة الخاّصة 

ّرا"، خالًدا  "سماويّا اكياموني يمل ك  شاتا اغم  أّن البوذا تاته. الك ّل يعلال يمل ك  عالًما م حّدًدا في الكونح 

ورو عالم الالّزورد ؛ كّل الكاملة، والبوذا بهايشاياغ عالم الّسعادة " والبوذا أميتابهاالساهاعالمه  "

بنفسه على تنظيمها وحيث  يعيش  اتا والب وذا الك بار له مملكته الّسماويّة التي أشرف اتهاغمن الت

 لكن من ينبثق  من طريقة البّوابة الخاّصة ال يمل ك  عالًما م حّدًدا، هؤالء. وهتالميذ الكثير من

تحق خالدين ينسيعيشون كسماويّ   قين هائمين.ـّـأحرار وم 

 

 

  

 الشيطانية مارسة الطريقم
 

: هناك أناٌس م تخّصصون في ممارسة عديدةً ها تكتسي أشكاالً ؟ إنيطانيّةالش ماهي ممارسة الطريق

؟ هايطانيّة، ألّن هذه األخيرة هي أيًضا تّم تلقينـ ها وتناقلـ ها عبر الّزمن. ولماذا تّم تلقينالش الطريق

هذا ما يهدفون إليه. من اس العاديّين، وألّن البعض يسعْون وراء الّشهرة، الّربح والثروة وسط الن

. ماذا وهم ال يستطيعون إذن تحصيل الغونغهم وأخالقهم غير عالية، الم ؤّكد أّن طبيعة نفوس

ع  أن تكّون ـلوا إذن؟ الكارما. عندما تصبح كارما اإلنسان ثقيلة جّدا، فهي تستطيـبإمكانهم أن ي حصّ 

ستوًى و قارنتهم بممارس الغونغنوًعا من الطاقة أيًضا. رغم ذلك ليس لديهم أّي م  ، ولكنهم ال ي مكن م 

على الناس العاديّين. ألن هذا الشيء يتمثل أيًضا في طاقة، عندما تكون كثافتها  ثيرأالتيعون يستط

في جسم اإلنسان، نعم ي مكن أن يكون لها هذا المفعول  الغونغ كبيرة، ي مكنها كذلك أن تقّوي قدرات

دما أتلفـّـظ بشتائم، م المقولة التالية:"عندما أقوم بأفعال الشّر، عنالقد؛ لذلك يتناقـل  البعض منذ 

هي  كثافة الماّدة الّسوداء وإنماذي ينمو، هو ال في الحقيقة ليس الغونغ ".غونع  أن أنّمي الغـأستطي

الكارما. وانطالقــًا من ذلك،  –، ألّن ارتكاب الّسيئات ما يتولـّد  عنه هو الماّدة الّسوداء التي تنمو
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م قدرات الّصغرى التي يملكونها منذ الوالدة ؛ وهكذا تنمو عندههذه الكارما ي مكن أن تـ دّعم قدراتهم 

ها للقيام بأشياء كبيرة. األشخاص من هذا النوع يعتبرون أّن  غونغ صغيرة، وليس بإمكانهم استخدام 

 ، هذا ما يظنـّونه . ـنّمي الغونغارتكاب األفعال الّسيئة من شأنه أن ي  

 

:بعضهم ي يكون هرطقةً ا، يتجاوزه الّشيطان بقامٍة". ال يعدو هذا أن قدمً  والطاو"عندما يرتفع  قول 

. هذا ألّن الكون الذي والطاو ع أبًدا أن يتجاوزـبين الناس العاديّين، إّن الّشيطان ال يستطي م شاعةً 

"الكون".  تعرفه اإلنسانيّة ليس غير كون صغير ضمن أكوان ال حصَر لها، ونحن  ندعوه ببساطةٍ 

ة الكبيرة وبصفة دوريٍّة تعصف  كارثة كونيّة بكوننا هذا. هذه الكارثة ي مكن أن منيّ زأثناء الع صور ال

تـ دّمَر كّل ما في الكون، بما في ذلك الكواكب، كّل أشكال الحياة في الكون ي مكن أن تـ َدّمَر. إّن 

اإلنسانيّة  ليستمنيّة الحاليّة وفي كوننا هذا، يًضا وفق قوانين. في الّدورة الزحركة الكون تسير  أ

وّي وفَسَدت ؛ العديد من أشكال الحياة األخرى شهدت هذه تي شذت عن الّسبيل السوحدها هي ال

الظاهرة: حاليّا لقد وقع انفجار عظيم في فضاء هذا الكون. الفلكيّون ال يستطيعون أن يَرْوه  بعد ، 

 اليوم أن نَرى سوى ما حدَث منذ مائةباالعتماد على أدّق منظار فضائّي، ال نستطيـع  ى وألنه حتـّ 

نـّا نـ ريد  مشاهدة التغيّرات الحاليّة للجسم الكونّي، علينا أن ننتظر وخمسين ألف سنٍة ضوئيٍّة. فإن ك

 مائة وخمسين ألف سنة ضوئيّة، وهو زمٌن طويٌل إلى أبعد حّد.

 

ا التـغيّـر، كّل أشكال الحياة في حاليّا، كّل الكون يشهد  تغيًّرا عظيًما ؛ في كّل مّرة حدث فيها هذ

يختّص به الكون الّسابق  الكون بأسره  تتـّم إبادتـ ها وإفناؤها، إفناؤها تماًما. في كّل مّرة، ما كان

دَ  أشكال الحياةوكّل ما كان يضّمه َوَجَب أن ي فـَّجَر وي َدّمَر، أغلبيّة  رغم ّمر  بواسطة االنفجار. وتــ 

عندما يت ّم تكوين كون جديٍد من  .بقيت رغم كّل شيءٍ  أشكال حياةأّن هناك  تبَيَّن في الماضي ذلك،

ون من  لّو، ي وجد هناك رغم كّل شيء ناج  ـتناهية في الع  تحققين الكبار ذوي الّدرجات الم  ق بل الم 

وغون الكون وفق خاّصياتهم ومقاييسهم  ااالنفجار بقو تحققون الكبار يص  على قيد الحياة. الم 

 ة، مّما يجعل  من طبيعة الكون الجديد م ختلفة عن سابقـتها.الخاصّ 

 

ذين لم يهلكوا في االنفجار، يتصّرفون في الكون حسب الخاّصيات التي كانت تـ وجد فيما أولئك ال 

أ حديثـًا يتصّرف  حسب خاّصياته الجديدة  ـتـّبعين القوانين الّسابقة. بينما الكون الذي أنش  قبل  وم 

 شياطيننظمة الكونيّة الجديدة. وهذا ينتـ ج  عنه أّن من لم يموتوا في االنفجار ي صبحون ويستجيب  لأل

سب خاّصيات الكون لون نظام هذا الكون. ولكنهم ليسوا سيّئين باألساس، هم فقط يتصّرفون حـي عطـّ 

م ال ي شّكـلون أّي منيّة الّسابقة، إّن هؤالء هم الذين نـ سّميهم "شياطين الّسماء". ولكنهفي الّدورة الز

لحقون أبًدا الّضرر باإلنسان، هم فقط يسيرون وفق قواعدهم  خطر على الناس العاديّين وال يـ 

وقوانينهم الخاّصة. في الّسابق، لم يكن مسموًحا للناس العاديّين أن يطـّـل عوا على كّل هذا، ها أنذا 

قارنة معهم فإّن هؤالء  ،اتاة تاتهاغالذين تجاوزوا مرتبأقول  لكم: هناك عدد كبيٌر من البوذا  وبالم 

. الّشيخوخة والمرض والموت هي أيًضا نوٌع من ال ي حتـََسب  عددهمالشياطين الّسماويّين ضئيلون و

 الكون.  طبيعةحافظ على ولكنها موجودة لتـ   الشياطين،

 

"، في الواقع هم كائنات "اآلشورا تتحّدث البوذيّة عن سامسارا الّدروب الستـّـة، وتذكر مسألة درب

. في نظر المتحققين الكبار، هم في مستوى يملكون طبيعةً إنسانيّةً تعيش  في ب عٍد مختلٍف ولكنهم ال 

سفلّي جّدا وم جّردون من كّل قّوة، أّما في نظر الناس العاديّين ي مكن أن يبدوا م رعبين، فهم 

. في هذه افتراسهمديّين حيواناٍت لذلك ي حبّون م زّودون بكّمية من الطاقة، وهم يعتبرون الناس العا
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؟ انظروا إلى وجوههم، لكن أّي مخلوقاٍت هميم طرقهم. ونوات األخيرة، ظهروا هم أيًضا لتعلـالسّ 

ريـٌع حقـّا، كّل من يتعلـّم طريقتهم يجب أن يذهب ي شبهوا كائنات بشريّة هل ي مكن أن ؟ إّن ذلك م 

بعضهم ليس لديه تفكير مستقيم أثناء ممارسته ؛ عندما تتـّـفق  ويصيَر مثلهم.معهم إلى عالمهم 

من الّشرور ؛  واحدة تغل ب  مائةً  أفكاره مع أفكار هؤالء الكائنات، فإنهم يأتون لتلقينه. فكرة م ستقيمة

ؤ  على إزعاجكعندما ال تسعْون وراء أّي مأرب شخصّي، ال أحد س م. إن كانت األفكار يجر 

تي تـ حّرككم، إن كنتم تسعْون وراء أشياء سيّئة، سيأتون لمساعدتكم، وستتـّجه  ة هي الالّشيطانيّ 

 ممارستكم في المنحى الّشيطانّي، هذا ما يمكن أن يحد َث.

 

الّواعية هي الممارسة اليطانيّة. ماالش يوجد  أيًضا ما يمكن أن نسّميه الممارسة الالّواعية للطريق

. وهذا وارٌد جّدا بل شائع أو قصد يطانيّة بدون إدراكالش لطريقإنها ممارسة ايطانيّة؟ الش للطريق

يقومون بالممارسة وفي أذهانهم أفكار سيّئة ؛  ونومنتشر حقـّا. مثلما قلت  في اليوم الفارط، الكثير

قوفـًا، أيديهم ترتعش من أثر التعب وأرجلهم أيًضا. ولكّن رؤوسهم  إننا نراهم يقومون بالتـّمارين و 

ّج بش تـّى المشاغل، هاه م ي فّكرون:"األسعار على وشك االرتفاع، يجب أن أذهب للقيام ببعض تع 

ني ارتفاع األسعار." البعض اآلخر ـالم شتريات، سأذهب مباشرة إثر الممارسة وإالّ سوف يشملـ  

؟ إّن عالقتي فيها نصيب ي فّكر:"لقد بدؤوا في توزيـع مساكن في م ؤّسسة عملي، هل سيكون لي

كلـّ طيّبة مع الم   ليست ف بهذه العمليّة." ومع مواصلة التفكير في ذلك، يتصاعد  غضبه وظف الم 

؟" م ختلف األفكار تجول ا أكيد، كيف يمكنني أن أتصّدى لهي عطيني شيئًا، هذ نشيئـًا فشيئـًا، "ل

، يجتّرون من الّداخل مواضي وجيّة الز حياةع شتـّى انطالقــًا من العائلة والـبأذهانهم. ومثلما قلت 

وعندما يتطرقون إلى مواضيع ال تروقهم، يحتّد غضبهم و صوالً إلى األحداث الّدوليّة الك برى. 

 أكثر.

 

؛ عند الممارسة، إن لم تكن لكم أفكار طيّبة، فعلى  للّدوتستوجب  إيالء كّل االهتمام  ممارسة الغونغ

واألفضل هو عدم التفكير في أّي شيء. ألنه يجب  تأسيس قواعد أثناء  قّل ال تـ فّكروا أفكاًرا سيّئة،األ

شاط ألّن الننيا، وهذه القواعد تضطلع  بوظيفة محوريّة وأساسيّة، الممارسة في الّدرجة الد مرحلة

؟ كيف سيكون ما بحوزتكمذي ال ضيفون للغونغ. فّكروا، ماذا ستنثير معيّ له تأالفكرّي للممارس 

لون للقيام ـذين يتوصّ عدد ال ؟ وكم هوا؟ كيف ال يكون أسوًداـً الممارسة طيّبلونه عبر ـستـ حصّ 

كوا منفذاً لهذا الن ل ممارستكم إلى تحسين ؟ لماذا لم تتوصّ وع من األفكاربالممارسة بدون أن يتر 

ف عن ؟ البعض ال ي فّكرون أفكاًرا سيّئة أثناء الممارسة ولكّن دماغهم ال يتوقّ حيّةحالتكم الص

يد من األشياء، لديهم ، إلى تحصيل العدرص إلى تحصيل قدرات الغونغالنشاط، إنهم يتطلـّعون بح

علـّقات وشتـّى الرغبات العارمة. في حقيقة األمر ه م يتـّخذون بدون أن يشع روا منهج شتـّى التـ

"لقد ون:ء، سيستايطانيّةريق الشممارسة الطريق الّشيطانيّة ؛ لو تقولون لهم أنهم ي مارسون الط

لكن هذا المعلـّم الكبير ي وصي باالعتناء ." وفالن أوفالن ير الكب تشيغونغم الـّ تتلمذت  على يدْي معل

؟ أثناء الممارسة ها أنكم تجمعون معها األفكار السيّئة دائًما، لك أم الجيًّدا بالفضيلة، فهل طبّقتم ذ

 ريقتمي إلى الممارسة الالّواعية للطالمشكل، هذا ين؟ هنا يكم ن كيف ستستخلصون منها شيئًا جيًّدا

 يطانيّة، وهي ظاهرة واردة جّدا.الش
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 التعهد المشترك بين الرجل والمرأة 
                              

، توجد طريقة تـ دعى التعهّد المشترك بين الّرجل والمرأة. ربّما الحظتم في التعهدفي أوساط  

ور بوذا رجالً يقوم بالتعهّد وهو ي  المدر تعهدطريقة  عانق سة الباطنيّة التـّيبتيّة على التماثيل وص 

َمـثـاّلً أحيانـًا في هيئة بوذا، وهامرأةً  تماًما ؛  و ي مسك بين أحضانه امرأةً عاريةً . يكون الّرجل م 

 ووجه الحصان" ذي رأس الثور فاجراإلى صورة "ل تحوّ وقد  بوذا شكالشكال من أ ونجد  أحيانـًا

؟ أّوالً، إليكم بعض التـّوضيحات في هذا تماًما. ل َم هذا وهو أيًضا يحمل بين ذراعيه امرأة عارية

كانت القواعد  ،الشأن. ليست الّصين وحدها هي التي تحت تأثير الكونفوشيوسيّة، بل منذ عّدة قرون

موطنه األصلّي  التعهدالنوع من طرق . ولهذا، في الحقيقة هذا متشابهةإلنسانيّة والحدود األخالقيّة ل

ح أّن هذه الطريقة تـ مّكن حقـّا من التعهّد. ـليس األرض وإنـّما هو قادم من كوكب آخر، ولكن صحي

لت طريقة  هذه إلى الّصين، رفضها الصينيّون بسبب تعارضها مع مبادئهم  التعهدوعندما أدخ 

بوع الهاناألخالقيّة وبسبب بعض الممارسات الباطنيّة ؛ وهكذ من ق بل  ا تّم تحريمها في ر 

كانت تـ سّمى آنذاك "مدرسة و نغ وفي ظّل األسرة الحاكمة التانغهويشا االمبراطور وذلك في أعوام

الباطنيّة". ولكن في التـّيبت، في تلك األرض الخاّصة وفي ذلك الم حيط الخاّص، انتشرت  التانغ

د المشترك بين الّرجل التعهّ الهدف من ؟ إّن بتلك الطريقةوإلى يومنا هذا. لماذا يقومون بالتعهّد 

، وهكذا ي كّمـل كّل طرٍف الطرف الين إلكمال وجمع اليانغ المرأة هو جمع الين إلكمال اليانغو

تبادلة من أجل الحصول  . ن واليانغعلى التـّوازن بين الي اآلخر وتكون  الممارسة م 

 

لمدرسة الطاويّة )وخ صوًصا المدرسة الطاويّة( تتحّدث كالهما عن الكّل يعلم  أّن المدرسة البوذيّة وا

يتواجدان داخل الجسم البشرّي. وبفضل هذا التـّواجد ي صبح  ممكنـًا  ن واليانغيّة الين واليانغ. الينظر

 وخلق كائنات وأشكال حياة مثل المولود نغولحصول على م ختلف أنواع قدرات الغا التعهدبواسطة 

الكثير من التعهد ي ولـّد  ين واليانغالوغيرها. بفضل  الفاأجسام وع، ـفل الّرضيالطواألصلّي، 

ؤنـّثا، في كلتا الحالتين، ي مكن لتلك الموجودات  ذّكرا أم م  الكائنات الحيّة. إن يكن الجسد الفيزيائّي م 

تبَر  ما ي ع لطاويّة، عادةً في المدرسة ا ، وهذا منطقّي للغاية.أن تتكّوَن في ذلك الحقل، حقل اإلكسير

ذّكر( والنصف األسفل  يانغ جسمالنصف األعلى من ال ؤنـّث( ؛ البعض ي)م  يعتبر أّن الظهر ن )م 

والنصف األيمن  يانغ جسمسر من الن ؛ البعض اآلخر يرى أّن النصف األيوالجهة األماميّة ي يانغ

ؤنـّ اليسار ين. في الّصين، ي قال  أّن  ذّكر واليمين م  ث، وهذا ينبع  أيًضا من نفس النظريّة، وهو م 

ـلهما بلوغ  انغن والياليمنطقّي جّدا. بما أّن  ي وجدان في األصل في كّل جسم بشرّي، في مكن بتفاع 

 الذاتّي و تكوين العديد، العديد من الكائنات الحيّة. ن واليانغوازن اليت

 

يبلغا مستوًى عال جّدا بدون أن يكون هناك داع هذا يـ برهن على أّن تعهّدنا وممارستنا ي مكن أن 

ذ هذه الطريقة للتعهّد للـّجوء إلى طريقٍة تنـ ّص على التعهّد المشترك بين الّرجل والمرأة. لو نتـّخ

ونـ مارسها وال نتحّكم فيها جيًّدا، يتهّدد نا خطر االنزالق في المسلك الشيطانّي، وستـ صبح  حينئٍذ 

د المشترك ستوًى عال جّدا من الطريقة الباطنيّة، إذا أردنا استعمال التعهّ طريقة شيطانيّة. في م

. إذن فهو يقوم  التعهدجّدا في  عاليةللّرجل والمرأة، يجب  أن يكون الّراهب  أو الالّما قد بلغ درجة 

علـّمه. وبما أّن درجة طبيعته النفسيّة واألخالقيّة عالية جّدا، فهو  بهذا النوع من التعهّد تحت إمرة م 

بالنسبة إلنسان تكون طبيعته  قادرعلى التحّكم في نفسه، وعدم االنزالق في ممارسة شيطانيّة.

ـتدنـّية جّدا، يتحتـّم عليه أن يبتعد عن هذه الطريقة، فإن هو توّخاها، من األكيد الن فسيّة واألخالقيّة م 

ة محدودة، فحالته النفسيّة والذهنيّة هي أنه سيسير  في الطريق الّشيطانيّة. بما أّن طبيعته األخالقيّ 
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تلك التي لدى الناس العاديّين، وهو ال يزال  في قبضة الّرغبات والشهوات الجنسيّة. مقياس طبيعته 

األخالقيّة يقـ ف  عند ذلك الحّد، فال مفّر من أن يستعمل هذه الطريقة استعماالً شاذا وشيطانيّا. إذن 

تدّن ي ساوي تلقين نـ كّرر  ما قلناه ، تلقين ه ستًوى م  ذه الطريقة ببساطة وبدون تمّعن ألشخاص من م 

 طريقة شيطانيّة. 

 

علـّمي النوات األخيرة هناك أيـفي هذه السّ  وا طريقة التعهّد  تشيغونغضا العديد  من م  الذين مّرر 

انبثاق ظنا أيًضا ؟ في إطار المدرسة الطاويّة، الح. ما الغريب  في ذلكالم شترك بين الّرجل والمرأة

. التانغحديث عهٍد بل يعود  لعصر  في التعهّد الم شترك بين الّرجل والمرأة، وهذا األمر  ليس طرق

ـَح المجال لممارس يشي الطاوّي ينـ ّص على أّن ؟ إّن مبدأ التاات مماثلةكيف للطريقة الطاويّة أن تـ فس 

، أجمع الحقيقيّة الك برى الفا . اليانغن والييحتوي على  ه كوٌن م صغـٌّر وهو بذاتهو الجسم البشرّي 

ل إلينا اليوم حسب  اوإعادة صياغته ؛ تحريف مدرسة َعبَرت فتراٍت زمنيّة طويلة جّدا قبل أن تص 

 ينتـ ج  عنه إدخال اضطراب على هذهكيفما اتـّـفق  االهوى الّشخصّي أو إضافة أّي شيء إليه

بنجاح. لذا إن لم تك ن الطريقة تنـ ّص على التعهد إلكمال  ةير صالحغ اإلى درجٍة تجعلـ ه مدرسةال

المرأة، فال ينبغي إذن القيام بهذه الممارسة، وإالّ سقطتم في االنحراف عهّد الم شترك بين الّرجل والت

الفالون دافا، نحن نـ قصي تماًما هذه الممارسة وال نتحّدث عنها. هذا  مدرسةوتعّرضتم لمشاكل. في 

 رأي نا في الموضوع.

 

 

 

 والجسد  روحلالتعهد المزدوج ل

 

والجسد  روحالتعهد  للروح والجسد. لقد سبق وأن تحّدثت  بالتفصيل عن مسألة التعهّد الم زدوج

 الجسد)البنتي  تحول أي :الجسد في الوقت نفسهالى جانب تعهد خالقية تمثل في تعهد الطبيعة األي

ـليا، ان تدريجيا تبدل خاليا االنس ثناء عملية التحولأ. (الموفي مختلف الع ي صبح  وبماّدة طاقيّة ع 

ه  بصفٍة تدريجيٍّة وهو في اآلن نفسه آخذ ، تقّدم الّشيخوخة بطيئًا. يسترجع  الجسم  شبابه   في  يسترجع 

لويّة. جسم شختتحول حتـّى  التحول كلـّه إلى جسم ل يتحوّ كهذا  صخالياه  كلـّها إلى ماّدة طاقيّة ع 

ماّدي من نوع آخر تماًما. مثل هذا الجسم قد خرج، كما قــ لت  من العناصر الخمسة، وبما أنه  خرج 

 لف.ـمنها فهو حينئٍذ جسٌم غير قابل للتـّ 

  

يّة والنفسيّة، لذلك ال يـ عيرون أهّمية لـتقنية الحركات الطبيعة األخالق ي المعبد يتعهّد فقطف التعهدإّن 

رفانا ـاكياموني على النيشرفانا. بالفعل، تـ ؤّكد  الطريقة التي أّسسها ـولتعهّد الجسد، ما يهّمهم هو الني

، وكان قادًرا تماًما على أن ي حّول جسده  عظيمة، عالية وعميقة فااكياموني ش؛ في الحقيقة لقد كان ل

ـليإلى  . ولكنه لكْي ي ورَث هذا النوع من ـماّدة طاقيّة ع  اتـّخذ  ،التعهدا وأن يأخـذه معه  عندما يرحل 

 من الناس  أكثر قدر م مكن تخلـّصن ي؟ ب غية أاكياموني ذلكشم رفانا. لماذا علـّ ـهو نفسه طريق الني

في النهاية ال يبقى أّي تعلـّق حتـّى من تعلـّقهم بالجسد، و ،ّردوا من كّل شيءٍ روح التعلـّق، أن يتج

رفانا. لذلك سلك ـغون هذه الغاية على أتّم وجٍه، اختار طريق النيبلـّ على اإلطالق. ل جعل الناس ي  

فارقته لجسده ـرفانا. النيـالّرهبان في كّل الع صور طريق الني رفانا تعني أنه  بعد موت الّراهب وم 

 . عها الغونغمإلى األعلى حاملةً  تمضي الّروح األصليّة الماّدي،
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قابل تـ ؤّكد المدرسة الطاويّة على تعهّد الجسد، ألنها تختار  تالميذها وال تذك ر  مسألة  وفي الم 

توّجه  إليهم هم أناٌس من نوع ممتاز حقـّا ؛ لذلك هي ـ، أولئك الذين تلكّل الكائناتالخالص الّشامل 

لقـّن  تقنياٍت، وتشرح  كيفيّة الخاّص بمدرسة بوذا، وبالتـّحديد في  التعهدتعهّد الجسد. ولكن، في  تــ 

العالية من الفا  عديدالالّدين الب وذّي، ال ي مكن تلقين ذلك. يبقى أّن هذا ليس م طلقـًا بالنسبة للجميـع، 

. في مدرست مدرستناتـحتوي عليه، وهو الحال  بالنسبة ل والعميقة العمل   يـنا الفالون دافا، ينبغـنحن 

كّون ـهو أيًضا جسد م   ينغوان ـلفان. اليـما شيئان م ختـوه   ينغوان ـواليالبنتي في نفس الوقت على 

كوث لمّدة ـريد الم  ـ  ا نـّ ع  أن يتجلـّى ببساطٍة في عالمنا ؛ إن كنـيّة عليا، ولكنه ال يستطيـمن ماّدة طاق

، رغم البنتي. لذلك بعد تحّول هذا البنتيين، علينا امتالك ـطويلة في هذا العالم بمظهر الناس العاديّ 

قى ـر ؛ لذلك يبـغيّ ـها لم يـتعّرض لتـيبـليا، إالّ أّن نظام ترتـيّة ع  ـض الخاليا بماّدة طاقـّم تعويـأنه قد ت

 ن، هذا الجسدـْ نيـبين االث وارقٌ ـبًا لجسد إنسان عادّي. ولكن تـ وجد فـماثالً تقريـم   جسدمظهر ال

 رى. ـــم أخـوالـى عـإل الدخـولكانه ـد  بإمـالجدي

 

، يبدو الممارس ضفي طلعة شابّةإّن ممارسة التعهّد الم زدوج لك ال الّروح والجسد تستطيـع  أن تـ  

، كم من الع مر  علـّم  أصغر من سنـّه بكثير. في اليوم الماضي سألتني إحدى الممارسات:"أيّها الم 

لقد كانت تـ قارب  الّسبعين ولكنها تبدو في األربعين. ليس في وجهها  ؟"، في الحقيقةعطينيتـ  

ـتوّرد، كيف ي مكن أن ـشرق وم  نـ صّدق أنها على عتبة  تجاعيد، بشرتها ملساء ولون وجهها م 

أسوق  هذه  ؟ نعم هذا األمر ممكٌن بالنسبة لممارسينا في الفالون دافا. وعلى سبيل الّدعابةالّسبعين

البنات الشابّات يعتـنين كثيًرا بم ستحضرات التـّجميل وه ّن ي رْدن جعَل بشرتهّن أكثر الم الحظة، 

إشراقــًا وأجمَل. وها أنذا أقول  لك ّن: لو تـ مارْسن بحّق طريقة التعهّد الم زدوج للّروح والجسد، 

ّن أنكّن لن تحتجَن م جّددً  ْلن إلى تلك النتيجة بطريقٍة طبيعيٍّة، أؤّكد  لك  ا لم ستحضرات التـّجميل. ستص 

هن الكثير  من هذا سنكتفي بهذا المثال في  الّصدد. في الماضي، كان ي وجد  في كّل مجاالت الم 

ـتقّدمون في السّن، كانوا ي نادونني:"أيّها الّشاّب"، الوضع  اآلن أفضل من الّسابق، حيث   العّمال الم 

قارنة. في الحقيقة شابّا، سأبلغ الخمسين بعد سنواٍت قليلٍة وقد  م أعدأنا ل نجد  المزيد من الشبّان بالم 

 جاوزت  عتبة الثالثة واألربعين.

 

 

 

            )جسم الفا( الفاشن
 

لون لتفسير ذلك، البعض ـ؟ الكثير من الناس ال يتوصّ حول تمثال بوذالماذا يوجد حقل من الطاقة 

يقولون أّن ذلك الحقل تكّون من أثر ترتيل الّرهبان لـلّسوطرا أمامه، هذا يعني أنه م حيط ناتج عن 

هبان أو أشخاص آخرون، فإّن  التعهدالّرهبان أمام هذا التمثال. ومهما يك ن إن كان  تعهد قد قام به ر 

عيّن، حقـل  الطاقة الطاقة التي تنبعث  من هؤالء تنتشر  في دائرة م   حيطهم وال تذهب  في اتـّجاٍه م 

درانها. إذن  لماذا ال يبدو هذا الحقل قويّا  يكون هو نفس ه على م ستوى أرض القاعة أو سقفها أو ج 

حول تماثيل بوذا الموجودة في  خاّصةً  ؟ ي وجد  هناك دائًما مثل هذا الحقلسوى حول تمثال بوذا

؟ البعض  ي فّسر  أتى هذا الحقلوف أو المنحوتة في  الّصخور. من أين الجبال العميقة أو في الك ه

جوده بطريقٍة أو بأخرى ولكن ال يتوصّ  جود هذا الحقل حول ـو  قنع. في الحقيقة و  لون إلى شيٍء م 

، كهنا ع  الم تحقق ي وجد فوقه . فاشن الم تحقق ي وجدـالتي تتب الفاتمثال بوذا َمَرّده  أّن جسًما من أجسام 

 وح ضوره هو الذي ي ضفي قدًرا من الطاقة.             
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ّص  ّص البودهيساتفا أفالوكيتسفاراشفيما يخ  جدت ،اكياموني وفيما يخ  إن كانت هذه الشخصيّات قد و 

؟ عندما يبلغ المرء  التعهدكانوا في مسار خ، ألم يك ونوا هم أيًضا ممارسين، عندما ـحقـّا في التاري

رتفًعا جّدا في شو شي م ستوً  التعهد عبر ا  الفا. يتكّون  جسم الفائٍذ أجسام ـفإنه تظهَر  حين اـجيان فى م 

كّون من "فوي ول "، وهو يتجلـّى في غونغ"ومن  ا"ــد  في منطقة حقل اإلكسير من الّشخص، وهو م 

تحقق، ولكّن  يمةعظ قّوةً  عوالم وسماوات أخرى غير عالمنا. يمل ك  الفاشن يستمّدها من شخص الم 

راقبة الجسم الّرئيسّي. هذا ال يمنع  أنه ي مثـّ  ستقلـّة كاملة ـروح الفاشن وعقله ه ما تحت م  ل  حياة م 

جود حقيقّي، لذا يستطيع  أن يتصّرف بم تماًما لء إرادته . ما يقوم  به الفاشن ي وافق ـوفرديّة وذات و 

و ييشي( القيام به، تماًما نفس الّشيء. عندما يقوم  إنسان بشيء ّما )ج وعي الرئيسيّ ريد  الي  ما 

بطريقة ّما، فالفاشن يفعله  تماًما بنفس الطريقة ؛ وهذا هو مفهوم الفاشن عندنا. عندما أنوي فعل هذا 

ك الت ،بالتعهدالّشيء أو ذاَك، مثالً تعديل جسم التالميذ القائمين حقـّا  تي ال الفاصّرف ألجسام فأنا أتر 

ن ـأخرى. هذا الكائ مـفي عوال جلـّىا، فهو يَـتـعاديّ ا ـًما بشريّ ـك  جسـا أّن الفاشن ال يملـوبم ـني.تتبع  

. أحـٌم ثابـجـليس لديه ح َر كما يشاء  ة ـخامـح  من الضّ ـيانـًا ي صبـٌت، بل يستطيـع  أن يصغـ َر ويكبـ 

من  رَ ـًرا جّدا، أصغـح  صغيـيانـًا أخرى ي صبـالً ؛ وأحـة رأس الفاشن كامـع  رؤيـبحيث  ال نستطي

 حجم الخليّة.

 

 

 

  فتح النور
 

يـغ إّن تمثال بوذا الذي يتمثل في استدعاء أحد أجسام  فتح النور في المصنع ليس إالّ عمال فنيّا. ص 

 ع الناس العاديّون أن يقوموا نحوه بشعائر التقديسـلتسكن في التمثال، وعندها يستطي لبوذا الفا

في  الفاالعبادة فإّن جسم وى ول بوذا. عندما يكون قلب الممارس طافًحا حقـّا بالتقـوالطاعة ألنه ي مثـّ 

فتح و الهدف الحقيقّي من ، هذا هأثناء تعهّده فاتمثال بوذا سيحميه ويرعاه ويكون له حافظـًا لل

الحفاظ على استقامة التفكير، أو أن يقوم . ولتتّم هذه العملية بنجاح، يجب القيام بالّشعائر مع النور

بهذه الشعائر متحقق ذو درجٍة عاليٍة جّدا، أو شخص يتعهّد على مستوى عال جّدا ولديه القدرة 

 والقّوة على ذلك.

 

 فتح النورعملية  تماثيل بوذا التي لم تتلقّ  وأنّ  ،فتح النورفي المعابد يقولون دائًما أنه يجب القيام بـ

مين كباًرا ـّ القدرة. ولكن فيما يخّص الّرهبان، ال نجد اليوم في المعابد شيوخـًا ومعل هذه هي عديمة

وحقيقيّين، كلـّهم رحلوا عن هذا العالم. بعد "الثورة الثقافية الكبرى"، بعض الّرهبان العاديين الذين 

قـ دفي لم يتلقـّْوا تبليغـًا حقيقيّا أصبحوا رؤساء مسؤولين  ت عناصر هامة من المعبد، وهكذا فــ 

سي جيبون أّن هذه العمليّة تـ كسبه قـ وًى فتح النور و نسأل هؤالء عن الغرض من لسلة. لـالسّ 

وقدراٍت. ولكن كيف يكتسب القدرات، هذا ما ال يستطيعون اإلجابة عنه ؛ لذلك هم يكتفون بالقيام 

تمثال بوذا ويـ غلقون الفتحة  باألمور الشكلية أي المراسم، فيضعون نّصا صغيًرا من الّسوطرا داخل

. ولكّن فتح النوريقولون أنهم قاموا ببإلصاق بعض الورق، ثّم ي غمغمون السوطرا أمامها وبعد ذلك 

ترتيلهم للّسوطرا. ؟ هذا يتعلـّق بمدى وكيفية فتح النورهل هي كافية لتحقيق مراسمهم هذه 

نشَد النّص المقّدس اكياموني كان يدعو إلى "التفكير المستقيم" أي أّن القش ائم بالمراسم يجب أن يـ 

ّز سماء المدرسة  بتركيز ذهنّي كامل ال يشوبه شيء، هكذا الذي ينتمي إليه فقط يمكن أن يهـ 

ـّل في التمثال.فتح النور لب المتحقق. وال يكون ويستج  تّم بنجاح إالّ عندما يأتي فاشن المتحقق ويح 
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 ؟فتح النور عطونني مقابلقرارة نفسه يفّكر:"كم من المال سي  بعض الرهبان ي رتـّل الّسوطرا وفي 

البعض اآلخر يستغرق في التفكير في نفسه وكيف أن حالته سيّئة وكيف أّن اآلخرين ال ي عاملونه 

كما ينبغي ؛ العديد منهم يمضون وقتهم في حبك الدسائس لبعضهم البعض ؛ نعم، وهذا ال مفّر منه، 

، من المستحيل أالّ نجد مثل هذه الظواهر، ال أقول هذا ألنتقد البوذية ولكّن الفانحن في فترة نهاية 

هذه فقدت حقـّا الّسالم والطمأنينة. عندما تكون النفس مليئة بهذا النوع من  الفاالمعابد في فترة نهاية 

ـ تحقيق ا ؟ وهكذا لن يستطيعوا أبدً تحقق أن يأتياألشياء، وبأفكار سيّئة إلى ذلك الحّد، كيف لم 

 . ولكّن هذا ليس م طلقــًا، ال تزال هناك بعض المعابد البوذية والطاوية الجيّدة.فتح النورالهدف من 

 

رأيت في إحدى المدن أحد الّرهبان، كانت يداه  سوداوان، وكاَن يدّس نّصا من الّسوطرا داخل تمثال 

قد انتهى ؛ ثّم فتح النور مغم بعض الكلمات، وهذا هو بوذا ثم ي غلق المنفذ  بالغراء دون عناية، وي غ

يوان. حاليّا، الرهبان  4٠الواحد عيد نفس الشيء، وكان ثمن العمليّة للتمثال وييأخذ تمثاال آخر 

بوذا وسيلة لإلثراء. لقد رأيت جيًّدا أن التماثيل فتح النور لقد أصبحت عمليّة  ،فتح النوريتاجرون بـ

، من المستحيل تحقيقه بتلك الطريقة. نعم، الرهبان اليوم يذهبون إلى حد التجّرؤ فتح النور لم تتـلقّ 

 علمانيّ ؟ كان هناك في معبد رجل يبدو أنه بوذي نوع من األشياء. ماذا رأيت أيًضاوارتكاب هذا ال

يقة وي وّجه صفحتها قبالة الشمس بطر . كان يأخذ مرآةً تمثال بوذابفتح النور لوكان يّدعي أنه سيقوم 

قد تّم. هذا يدعو لالستهزاء إلى حّد كبير! فتح النور مثال، ثم ي علن أّن تجعل األشّعة تـنعكس على الت

 لقد وصلت البوذية اليوم إلى هذا الحّد من التـّدهور، بل وإّن الظاهرة شائعة جّدا.

 

" في هونغ ايوالنحاس، ونّصبته فوق جبل "د " تمثاالً كبيًرا لبوذا منلقد صنعت مدينة "نانجينغ

كونغ، إنه تمثال عمالق. الكثير من الّرهبان قدموا من كّل أنحاء المعمورة ليشهدوا احتفاالت 

وجه  ليعكس أشّعة الشمس علىبها صوّ وي  ؛ كان أحدهم ي مسك في يده مرآة فتح النور ومراسم 

لتقًى بمثل تلك األهّمية وفي مناسبة قدسيّةفتح النورالتمثال، هذا هو  كتلك، تحدث مثل تلك  ! في م 

ـؤسفـًـا حقـّ  اكياموني عندما قال أنه في فترة نهاية نفهم اآلن مغزى كالم ش !ااألفعال، أنا أجد هذا م 

عن تخليص  على الخالص ألنفسهم فضالً حتـّى أن يحصلوا  سيكون من الّصعب على الّرهبان الفا

ذين ي أّولون الّسوطرا حسب وجهات ذلك، هناك الكثير من الرهبان ال باإلضافة إلى اآلخرين.

"، نجد أيًضا العديد من موفانغ" األمّ  مثل ناموس الملكة أشياءنظرهم الخاصة ؛ نجد في المعبد حتى 

ّم الّساحة حاليّا.  العناصر الغريبة عن نواميس البوذية، كل شيء م حّرف وم شّوه، وفوضى كبيرة تع 

يتمثل في الواقع فتح النور ّق، وهم ممتازون. إّن ون بحطبًعا ال يزال هناك رهبان يتعهّدون ويمارس

تحقّ اأحد فاشن في استدعاء   .فتح النورر ليسكن التمثال، هذا هو ما ي فضي إليه اكبال ينقلم 

 

على عواقب  سينطوي ذلك على التمثال، ال ي مكن تقديسه ، إن وقع تقديسه  فتح النور إن لم ي طـَبّـق 

لقد اكتشف الباحثون العلميّون اليوم قلت لقد سبق وأن  ؟العواقب الوخيمةجّدا. ما هي هذه وخيمة 

. من ماّدةً  داولّ ي  في دراساتهم حول الجسم البشري أّن أفكار اإلنسان ونشاطه الّدماغي يمكن أن 

كوّ  موجات نة من مستوًى عال جّدا، نحن نرى فعالً أنها نوع من الماّدة، ولكن هذه الماّدة ليست م 

ّمته. بصفة عاّمة ما ي نتجه الناس ال الكهربائيةالدماغ  ـذ شكل الّدماغ بر  تي عاينها الباحثون، بل تأخ 

تهم اليوميّة عندما ي فّكرون هوعلى شكل دماغ بشرّي، ويتالشى بعد وقت قليل من االعاديّون في حي

ه الطاقة ؛ ولكّن طاقة الم مارس يمكن أن تجعله  يدوم وقتــًا أطول. هذا ال يعني أن  تكّونه ألنه تنقص 

زّوًدا بفكر، ليس كذلك. بالنسبة لبعض التماثيل، هي ال  التمثال عند خروجه من المصنع كان م 
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. واألمر ي صبح  أخطَر لو فتح النور لها تمي للمعابد، الحتـّى ولو يحملونها  ،فتح النورا تتلقـّى أبدً 

زيّف أو خّريـج  تشيغونغم نطلب  من معلـّ  ربّما سي حّل عندها  ،بفتح النورأن يقوم  ةانيّ شيط مدرسةم 

 الثعلب أو ابن عرس في التمثال.

 

؟ لقد سبق حدّ  ، هذا خطير للغاية. إلى أيّ فتح النورإذن لو تـ قّدسون تمثال بوذا الذي لم يتـلّق أبًدا 

وأن قلت  لكم أنه أثناء تطّور اإلنسانيّة و صوالً إلى يومنا هذا، كّل شيء آخذ في الفساد، كّل 

د  تدريجيّا، كل ما يحد ث للناس العاديّين هو نتيجة أفعالهم. العثور  المجتمع، كّل ما ي عّمر الكون يفس 

تعطيالٍت تأتي من جميع ن م ضايقاٍت وكل هذا صعب جّدا أل، اتـّخاذ الطريق الحّق، ةالحقّ  الفاعلى 

ا جّدا. سأفّسر ؟ عبثـًا سندعوه، سيكون األمر صعبً د أن ندعَو بوذا ولكن من هو بوذاالجهات. نـ ري

ي مكن أن ي سبَّب أكبر الّضرر فتح النور بوذا الذي لم يتـلّق  لكم األمر إن لم تـ صّدقوا ذلك: تمثال

د أمامه.  نادونه وفي  ن الناسضمألّول شخص سيسج  الذين يعبدون بوذا حاليّا، كم عدد الذين يـ 

غاية أغلبيّة جّدا. ما هي  ؟ مثل  هؤالء األشخاص نادرٌ م توق حقيقّي لتحصيل ثمرة الكمالقلوبه

؟ تالفي األخطار، القضاء على الصعوبات والعراقيل، واإلثراء ؛ هذا ما يصب ون الذين يعبدون بوذا

 ؟ إنها ال تحتوي شيئًا من هذا القبيل.نواميس البوذيةل يوجد  هذا في الإليه. ه

 

لو ي صلـّي رجل للبوذا من أجل الحصول على المال، سيتكّون شكل فكرة كامٌل لحظة سجوده أمام 

"هل لك أن تـ ساعَدني على أن أربح بعض اتا وهو يقول:اتهاغأو أّي ت راتمثال بوذا، أو أفالوكيتسفا

ب  حاال ؟"؛ لقد تكّونت فكرة كلالما وّجهة إلى تمثال بوذا، فإنها تـثـ  املة في حينها، وبما أنها كانت م 

ـنه. هذا الكائن الذي يوجد في ب عٍد آخر يستطي ع  أن يكب َر ويصغـ َر، إذن عندما ـإلى التمثال وتسك 

؛ ولكن يحطـّ شكل الفكرة هذا على تمثال بوذا، فمن هنا وصاعًدا، هذا التمثال يملك دماغـًا وأفكاًرا 

د آخرون وي صلـّون له، ومع تكّرر الّصلوات، هناك طاقة تزداد  شيئًا  ليس له جسمٌ  . ثم يسج  بعد 

ها الممارسون، صلواتهم تـ عطيه  عندما فشيئًا. وهذا ي صبح أكثر خطورة تكون الّصلوات  مصدر 

الطاقة تدريجيّا، عندها سي كّون جسمه الخاّص به. إذن ي كّون التمثال جسًما ظاهًرا، ولكّن هذا الجسم 

الظـّاهر يتجلـّى في عالم آخر. وبمعيّة هذا الشكل يمك ث هناك في ذلك العالم، وي مكن أن يطـّلَع على 

 كون، وي صبح إذن قادًرا على تحقيق بعض األشياء لإلنسان، وهكذا ي مكن أن ي نّميبعض قوانين ال

قابل. في بعض الغونغ ، ولكّن المساعدة التي سي قّدمها لإلنسان هي م ساعدة مشروطة وتطلـ ب الم 

ّرية ومن الّسهل عليه فعالً أن ي سيطر على الناس العاديّين. ذلك  الجسم العالم اآلخر هو يتنقـّـل  بح 

الظاهر هو نسخة وفيّة لصورة تمثال بوذا ؛ إذن فإّن تلك الّصلوات خلقت أفالوكيتسفارا مزيّفـًا أو 

اتا مزيّفـًا، لقد خرجوا إلى الوجود نتيجة لتقديس اإلنسان، إّن لديهم نفس شكل تمثال بوذا تهاغتا

روٌح شّريرة، إنه يسعى وراء لكن هذا البوذا المزيّف أو البودهيساتفا المزيّف لديه ا. ووصورة بوذ

لدت حياته في العالم اآلخر، كما أصبح يتمتـّع  بعقل، إنه يعرف  القوانين قليالً، لذلك هو  المال. لقد و 

ؤ  على ارتكاب الّصغيرة منها. في بعض األحيان أيًضا  ال ي غامر  بارتكاب سيّئات عظيمة ولكنه يجر 

. كيف خدمة لإلنسان سيكون شيطانيّا تماًما وسي قـ ي سدي خدمة لإلنسان، إن كان ال ي سدي أيّ  تل 

ّد لي يد الم ساعدة، إّن أحد أفراد ي سدي خدماته ؟ هذا الشخص أو ذاك يقول:"أنا أتوّسل لبوذا أن يم 

ه. ثمّ  ، ألّن تبرعاتي سّول له أن يضع بعض النقود في صندوق ال أسرتي مريض". حسنـًا، ي ساعد 

عت كّمية أكبر من النقود في الّصندوق، ك  نفَسه  ال تتوق  سوى للم ض  لـّما و  داواة ـّ لال. ك  ما أسرع في م 

س لطة على إنسان فوذ والمريض. وألنه م زّود ببعض الطاقة في مكنه في العالم اآلخر أن يكون لديه ن

زّودون بالغونغعادّي. واألسوأ من ذلك كلـّه لو قد   ًرا فعالً. لي صلـّوا له ، سيكون ذلك خطي َم ناٌس م 

د ؟ المال. تأّملوا، كيف ل م مارس أن يسعى وراء المال؟ بل إّن م جرّ ب منه الم مارسونماذا يطل
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ريدون أمراض األقارب وأحزانهم هو تعلـّق، تعلـّق بشعور القرابة العائليّة. تـ   الّدعاء من أجل إزالة

ه  سيّ أن تـ   لّصالة له فقط بهذه العبارة:"ساعدني على ! تـ ريدون تقديسه  واروا أقدار اآلخرين! لكّل قدر 

ه  عندما تطلب  منه كثيًرا من المال ؛ إن  اإلثراء". حسنـًا، هو ي ساعد َك، إنه ال يفرح  مقدار فرح 

قايضة عادلة. هناك الكثير من المال الموضوع من أجله  ذ منك الكثير، إنها م  طلبَت منه الكثير سيأخ 

نقود، أو  محفظة َد في طريقك؟ ي مكن أن تجإيّاه . كيف كذلك كَ ـ، سي ربح  التبرعاتفي صندوق 

َل على  ه  ليجعلََك تغنـَم  المال.  عالوةتحص  سع  في م ؤّسسة عملك، على كّل حال سيفعل  كّل ما في و 

ه ، لذلك هو  هناك ر بٌح دون خسارة، إّن الغونغ؟ ليس ا، أليس كذلكولكنه لن ي ساعدك مّجانـً  ينقص 

ذ شيئًا  من الذي عندك، أو يستحو ذ على إكسير َك )الّدان( أو أّي إحدى ثمار ممارست َك، هذا هو يأخ 

 ما ي ريد ه.

   

ا مّمن عيونهم الثالثة  ـّ من هؤالء البوذا الم زيّفون ي مثـّلون في بعض الحاالت خطًرا حقيقيّا. الكثير

ؤيتهم ويحَسبوَن أنهم رأْوا بوذا حقيقيّين. أ حد هم يروي أّن جمًعا من البوذا أتى مفتوحة يستطيعون ر 

ف  أيًضا كيف كان الجمع الذي المعبد، و اليوم إلى كان يترأسهم البوذا الم سّمى بكذا أو كذا. وهو يص 

ب   ؟ إنهم كان ذلك ـها. ماأتى البارحة، وكيف هو الجمع الذي أتى اليوم. مجموعة تذهب وأخرى تعقـ 

 ذا حقيقيّين، بل بوذا م زيّفون، وي وجد  منهم عدٌد كبيٌر جّدا. هذا الّصنف بالتـّحديد. إنهم ليسوا بو

 

ـ قّدس ه الّرهبان، سيأخ  ذهم في إن حدثت هذه الظاهرة في معبٍد، فالخطر  يكون أكبر. عندما يـ 

د  لع هدته ، ! حسنـًا، أنت تـ ريد  التعهّدـد ني وأنت في تمام وعيك؟ إنك تعب  وتدعوني ي:"ألسَت تسج 

لون  سأعتني بك وأوّجه ك في ممارستك." ثّم يقول له ما ينبغي فعلـ ه، ؟أليس كذلك إذن، عندما تص 

في العالم  مدرسةقبلكم أّي ت؟ بما أنه هو الذي ي سيّركم، لن ن ستذهبون، أيإلى نهاية ممارستكم

لوّي. بما أنه هو الذي ي سيّركم فقد وضعتـ م م ستقبلكم بين يديه، كّل  به ذهب  الذي قمتم التعهدالع 

س ًدى. ها أنذا أقول لكم: في أيّامنا هذه، من الّصعب، بل من الّصعب جّدا على الكائنات البشريّة 

. إنها ظاهرة شائعة جّدا ؛ داخل الجبال الّشهيرة أو على التعهدالوصول إلى ثمرة الكمال عبر 

أغلب األحيان ينتمون لذلك  ضفاف األنهار الكبيرة، الكثير  منا رأْوا بوذا تـ حيط بهم هالة، إنهم في

تحققون ـنف، هذه المخلوقات تتمتـّع  بقدر من الطاقة وتستطيـالصّ  ع أن تتجلـّى بطريقة محسوسة. الم 

 بساطة. بهذه الالحقيقيّون الكبار  ال يظهرون أبًدا 

 

علـّموا  في الماضي كان الذين ي سّمْون "البوذا األرضيّون" أو و األرضيّون" عددهم قط"م  ليل، او 

ولكن في أيّامنا هذه توجد  منهم أعداد كبيرة. عندما يقترفون أمًرا سيّئًا، ي ريد أهل الّسماء قتلهم ؛ 

تحققون الكبار ال يتدخّ  في هرولون نحو تمثال من تماثيل بوذا لون ـللـّجوء إليه. بصفٍة عاّمٍة الم 

ت َر تدخّ ببساطٍة في نظام حياة الناس العاديّين، كلـّما كان مستوى الم  له في شؤون ـحقق عاليًا كلـّما نـد 

ل  أبًدا. لذلك هم لن يعَمد وا أبًدا إلى تحطيم تمثال بوذا بغتة بصعقة ـالناس العاديّين، بل هو ال يتدخّ 

عندما يختب ئ الم طاردون في تماثيل بوذا. ال يكترثون ، ال يتصّرفون بتلك الطريقة ؛ وهكذا هم برق

يساتفا أفالوكيتسفارا التي هالبودي راد  القضاء عليهم، ويفّرون حاال. وهكذا هذه  هؤالء يعلمون أنه

؟ من بوذا يساتفا أفالوكيتسفارا؟ والبوذا الذي ترونـَه  هل هو حقـّاهالبودترونـَها هل هي حقـّا 

 الّصعب الجزم بذلك.

 

ه في المنزل. الكثير يمكن أن الكثير منا سيتساءل  إذن عّما يمكن أن يفعله بتمثال بوذا الذي يمل ك  

د كم إلى  تـ خامرهم فكرة االلتجاء إلّي. من أجل مساعدة تالميذنا في تعهّدهم وممارستهم، ها أنا أرش 
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ذوا كتابي )ألن ها: خ  لي، ثّم أمسكوا تمثال  ه يحتوي على صورتي( أو صورةً طريقة يمكن اتـّباع 

إثرها ادعوا المعلـّم، كما لو كنتم في حضوري، أن بوذا وشّكلوا بأيديكم وضعيّة اللـّوتس الكبرى، 

لكن أريد  أن أنبّهكم: هذا األمر سيكون األمر قد تّم. و . في ظرف ثالثين ثانيةفتح النوريقوم بـ

ألصدقائكم وأقاربكم، نحن ال فتح النور مّرة عندما تطلبون مقصور على ممارسينا، لن يتّم شيء بال

يقول أنه باإلمكان إيداع صورة المعلـّم لدى األصدقاء واألقارب نهتّم سوى بالممارسين. البعض 

َد الّشياطين عن الناس العاديّين، إّن في  لطرد الّشياطين واألرواح الّشّريرة عنهم، أنا لست  هنا ألطر 

علـّم.   هذا سوء أدٍب شديًدا وأكبر انتهاٍك لحرمة الم 

 

علـّ "و "البوذا األرضيّين" ع  حديثي في شأنـأتاب و األرضيّينطالمي م  . هناك أمر آخر أيًضا، في "او 

نعزلة والغابات العميقة. ـالّصين القديمة، كان الكثير  من الناس يتعهّدون ويمارس ون في الجبال الم  

عوا، وإنما هم ال ي ريدون أن يعلَم الناس صادف مثلهم اليوملماذا ال نـ   ؟ في الحقيقة هم لم ينقط 

جودهم، هم ال ي جميعهم قدرات  زالون بنفس األعداد التي كانوا بها في الماضي وهم يمتلكونبو 

، وعددهم يبلـ غ ومازال الكثير منهم موجوًدانين األخيرة ـ. إنهم لم يختفوا طوال هذه السّ الغونغ

بضعة آالف منتشرين عبر العالم، وقسٌم كبيٌر منهم ي وجد  في بلدنا. إنهم يعيشون خاّصة على ق مم 

ل الّشهيرة وعلى ضفاف األنهار الكبيرة، وهناك منهم داخل بعض الجبال الّشاهقة. وقد ختموا الجبا

، لذلك ال يعلم  أحٌد بوجودهم. هم يتعهّدون بدون تحقيق تقّدم واسطة قدرات الغونغعلى مغارات هم ب

، نحن . التعهدلون إلى فهم جوهر ـع، وسائلهم يغل ب  عليها التعثــّر، ألنهم ال يتوصّ ـسري بينما نحن 

كون، نستهدف  مباشرة قلب اإلنسان، ونتعهّد وفق الطبـع األعلى للكون، ووفقـًا لشكل ومظهر ال

تتجلـّى في شكل هَرم،  التعهدالذي لدينا سينمو بسرعة. إّن مذاهب  لذلك من الطبيعّي أّن الغونغ

سطى هي الطريق الك برى ؛ بينما الطرق الّصغرى ال فرعيّة تـ مارس طريقة ال وحدها الطريق الو 

بدون ضرورة بلوغ درجة  إطالق الغونغ يحدثربّما تستدعي طبيعة أخالقيّة ونفسيّة عالية و

 الحقيقّي. تعهدمرتفعة جّدا، ولكّن هذه الطرق تبقى بعيدة جّدا عن الطريق الك برى لل

 

علـّمو هذه الطرق الّصغرى يتـّخذون هم أيًضا تالميذ وي لقـّ  مدرستهم ال عرفة. بما أّن نونهم المـم 

النفسيّة ال تستطيع  و األخالقيّة وبما أّن طبيعتهم ،التعهدمّكن  من الوصول سوى لدرجٍة محدودٍة من ت  

أن تتجاوز تلك الّدرجة المحدودة فإّن تالميذهم يتعهّدون نحو تلك الّدرجة بذاتها. وكلـّما كانت تلك 

تي تنـ ّص عليها م عقدة، وكلـّما كانت الممارسات الأكثر ة كلّما كانت متطلّبالطرق الّصغرى فرعيّة، 

ن  في تعهّد الطبيعة األخالقيّة تعهد  إّن أساس .التعهّد جوهر ع فهمـوهي ال تستطي اإلنسان يكم 

في تلك الطرق، لم ي دركوا هذه النقطة، إنهم يظنـّون أّن تحّمل اآلالم والعذاب كفيٌل وحده   .والنفسيّة

من  نين، بل أكثر من ألف سنة ل يـ نّموا قليالً ـطويالً، مئات السّ  . لهذا يستغرقون وقتًاالتعهدق بتحقي

ّرون بها هي التي ولـّ الغونغ حن  التي يم  ؟ إّن كيف يتعهّدون، إذن دت الغونغ. في الحقيقة ليست الم 

ل كان في شبابه يملك  الكثير من الّرغبات والتعلـّقات، و َمثله م َمثل لّشيخوخة لّما دخل طور اَرج 

ل  بطريقة انقضاء كّل تلك الّسـنين من عمره وبعد د ينتظر  شيئًا من الم ستقبل، لذلك ينفص  ، لم يع 

طبيعيّة عن روح التعلـّق وهذه األخيرة تتالشى تدريجيّا. هذا هو المسار الذي تتوخـّاه  تلك الطرق. 

تمرين الجلوس والتأّمـل، وبفضل قّوة التـّركيز بواسطة  ه من الممكن تنمية الغونغلقد اكتشفوا أن

لكن مع ذلك ال ي دركون أّن روح التعلـّق التي تـ ميّز  اإلنسان العادّي لم تّمح . ووبتحّمل اآلالم القاسية

ذي بحوزتهم لم يكب ر إالّ بعد ال الغونغأّن ويلة الم ضنية ونين الطـعندهم إالّ تدريجيّا وعلى مدار السّ 

 عن روح التعلـّق.تخلـّيهم 
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ل  روح التعلـّق منه. بهذه  نحن  لدينا أهداف واضحة، إننا نرمي مباشرة إلى هذا القلب، ونستأص 

راًرا ناًسا من ذلك ـالطريقة تتقّدم  الممارسة بنسق سري رت  بعض الجهات وقابلت  م  ع جّدا. لقد ز 

ّدة سنين طويلة. هم يقولون أيًضا:"ال أَحَد يعلم  بوجودنا،  الّصنف: ناًسا تعهّدوا على ذلك النـّحو ل م 

 نحن ال نتدخـّل  في ش ؤونكم ولن نـ زعجكم". إنهم أناٌس جيّدون عموًما. 

 

ْر مثالً: أثناء ا ذ إجراءاٍت إلقصائهم. وْلـنذك  لفترة األولى ولكن منهم أيًضا غير الجيّدين ونحن  نتـّخ 

، أتى أحد هم إلّي وقال لي المحاضراتوأثناء ا و"،ويج"غ في مدينة التعهد طريقةمن قيامي بتبليـغ 

قابلتي، وأنه المعلّم أّن معلّمه ّو بكذا، وأنه تعهّد لسنين طويلة جّدا. كنت  أرى  األكبر يرجو م  المدع 

ع. فرفضت  الّدعوة و ، رديء(سلبيين ) هذا الّشخص يكس وه  تشي متقـ  سقيم ووجهه شاحب وم 

ـتعلـاّل بض َر باإلهانة.  كان من هذا "المعلّميق الوقت. فما م  ي سبّب  لي خذ أفاألكبر" إالّ أن استاء وشع 

موًما هو لم  ني كّل يوم. أنا من طبعي ال أحّب المنافسة مع اآلخرين، وع  المتاعب، وصاَر ي زعج 

عندما ي رسل  نحوي أشياء خبيثة، أبّدد ها ثّم أواصل   معه. كنت   تصارعأأن عناء يك ن يستحّق 

 .الفاي إلى دعوت

  

ك به ثعبان أثناء ـكان هناك ممارس طاوّي، قد تملـّ " فيما مضى، وفي ظّل األسرة الحاكمة "مينغ

بنجاح ؛ فاستحوذ الثعبان حينئٍذ على جسد  التعهدل ـ  تعهّده ؛ ثّم مات هذا الّشخص دون أن ي كم

األكبر للّشخص المذكور في البداية  حصل على الهيئة البشريّة. المعلّم  مارس، وعند نهاية تعهّدهالم

. ونظًرا لكون طبيعته التعهدلم يك ن سوى الهيئة البشريّة لذلك الثعبان والتي حصل عليها بواسطة 

قد  من جديٍد إلى ثعبان عمالق لي سبّب لي العراقيل. ولّما رأيت  أنه تحولالحقيقيّة لم تـتغيّر قطـّ، فقد 

له، أمسكت  به في قبضتي  اإلذابة" "غونغ  قويّا جّدا ي سّمى بـ غونغ واستخدمت  ذهب بعيًدا في تطاو 

حّوالً إيّاه إلى ماٍء، أّما النصف األعلى فقد الذ بالفرار.   فأذبت  النصف األسفل من جسده م 

 

تالميذه ا من أحد خبرً  "غويجو" مدينةارسة بـفي أحد األيّام، تلقـّت المسؤولة عن مركز المم

ه األكبر ي ريد  مقابلتها فلبّت المسؤولة هذه الّدعوة، ولكنها عندما ذهبت وحال الّشباب ي فيد  أّن معلّم

ترائت لها بالكاد هيئة شخص قابـع و قت في ظلمة دامسة، لم تك ن تـ بصر شيئًاغر د خولها للمغارة،

يٍد تـ ضيء  عندما يفتح  عينيه وتعود  من جدهناك وعيناه تـ رسالن ضوًءا أخضر، كانت المغارة 

جي" سيعود ، وهذه المّرة ال غعندما ي غمضهما. وقال لها بلهجة أهل المنطقة:"إّن "لي هون حالكةً 

، إّن "لي هون ، لقد أخطأت  ؤ  على التصّرف كما تصّرفت  ه  جي" قادم وهو يحمل معغأحد سيجر 

؟" ل ساقيكماذا حدث األكبر، انهض،  يّها المعلّمأ":قائالً  تلميذهالخالص لإلنسان". فخاطبه 

ئَل كيف أصيبَْت ساقاه ، أخذ يروي كّل  فأجاب:"ال أستطيع  النـّهوض، ساقاي م صابتان". ولّما س 

عاد  ،1993 عام فيانعقد ببيكين . أثناء معرض الّصحة الشرقّي الذي تعطيله ليالحكاية وأْمَر 

العراقيل من جديٍد، لم يك ّف إذن عن ارتكاب التجاوزات واستمّر في تعطيل دعوتي   تسبّب لي فيي

، كبارهم وصغارهم، تالميذهدته. بعد هذه اإلبادة أراد رت  لتدميره تماًما وإبااضطـ ردافـا، حينها للـ

ثرها عن في ذلك الوقت توّجهت  إليهم ببعض الكلمات ارتاعوا منها جميًعا وتوقّــّفوا إ الفعل.رّد 

ؤ  ك، التحرّ  أحٌد منهم على فعل أّي شيٍء فقد فهموا خطورة الموقف فعالً. البعض  منهم قد  ال يجر 

 .ك أمثلة ذكرتـ ها عن فتح النوربقوا أناًسا عاديّين ال غير رغم تعهّدهم لفترة طويلة. كانت تل
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 كو"            ويو "جفرع 
 

نون ـ، الكثير من الناس ي لـقـّ التعهدوأثناء تلقين طرق  التعهدفي أوساط ؟ "كو ويوما هو فرع "ج

. التعهدويو كو إلى مجال الحقيقة الينتمي الج. ولكن في التعهد من ويو كو كجزٍء ال يتجّزء  جمعها الـ

وسائل تلقينه تتمثل في وصفات سّرية وتعازيم وتقنيات. تتمثل أشكال ممارسته في رسم رموز 

حراق األوراق، التـّلفـظ بتمائم، الخ. وهو بإمكانه معالجة األمراض طلسميّة، إشعال البخور، إ

ّمـٌل على وجهه، يرسمون دائرة على األرض بريشٍة  بطرق خاّصة به. مثالً، إن كان أحدهم لديه د 

في وسط ويطلبون من الشخص ان يقف  ّزنجفر، ثّم يرسمون داخلها عالمةمغموسٍة في حبر ال

تمائم ؛ ثّم بواسطة الّريشة، يرسمون دوائرعلى وجهه، بدون التـّوقف عن  ون في ترديدفاالّدائرة وي

ترديد التـّمائم ؛ وفي النهاية، يرسمون نقطة على الدّمـل وفي نفس الوقت يكفـّون عن التـّمائم 

ه  فعالً قد تضاءل حجمه وال ي ؤلم  كالماضي، إذن فقد  ويقولون لَك أنك ش فيَت. فتلمس  الدّمـل وتجد 

داواة هذا النوع من األمراض البسيطة، ولكنهم إزاء مرض خطير ال  نجح العالج. نعم، بإمكانهم م 

؟ يبدؤون في غمغمة تمائم في ذراعك يستطيعون فعل شيٍء. كيف يتصّرفون إن كنَت تشكو من ألم

ـّد ذراعك، ثّم ينفثون الهواء على نقطة الميريديان "هي ٍد " في يوغوتعازيم، ويطلبون منك أن تم 

و" في اليد األخرى. ستـ حّس وكأّن تيّاًرا من الهواء قد اخترقَـَك. عندما نقطة "هيغ وي خرجونه من

قـًا أخرى مثل إحراق  د تـ ؤلم كاألّول. هم يستعملون أيًضا طر  تلمس  ذراعك، ستجد  أنها لم تع 

 هذا ما يفعلونه . الخ.رموز طلسميّة مكتوبة على الورق، األوراق، كتابة رموز طلسميّة، إلصاق 

 

في المدرسة الطاويّة ال تتحّدث عن تعهّد الجسد، بل تـ مارس  بدل ذلك  نيويّة الّصغرىالطرق الد 

داونغ شويالفنجيم عن طريق الّسداسي، ـالتـّ  اة. غالبًا ما تستعمل  ، طرد األرواح الّشّريرة والم 

أن تشفي األمراض ولكّن الوسائل التي ع  في نهاية األمر ـنيويّة كّل هذا. إنها تستطيالطرق الد

ْن، على  َف هنا عّما تستخدمه لتـ عالج األمراض، ولكن مهما يك  ها ليست جيّدة. لن نكش  تستخدم 

فليّة وسيّئة جّدا. في الّصين القديمة، كانوا  ل  آثاًرا س  م مارسينا في الّدافـا أن يتجنـّبوها ألنها تحم 

، الوخز  باإلبَر، العالج بالكّي، التـّدليك،  ي بـّوبون الوسائل العالجيّة إلى أقسام م ختلفة، مثالً: الجْبر 

، العالج بالنـّباتات الطبـيّة، تشيغونغالعالج عبر الّضغط باألصابع على مواطن األلم، طرق عالج ال

ّدون منها أنواعً  داواة كان ي سّمى فرًعا . كّل صنٍف من طرق ا كثيرةً الخ. وهكذا كانوا يع  " "كوالم 

ويو، الفرع الثّالث "ج ويو كو كان في المرتبة الثالثة عشر. لذلك فإّن تسميته  الكاملة هيوالج

ل جعشر". إذن ف بل هو  ،التعهدل  عليه عبر ـنتحصّ  ، إنه ليس بغونغالتعهدفي إطار ويو كو ال يدخ 

 .نوع من التقنيات
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 المحاضرة السادسة
 

 

 "وهيو رومو"الج "جنون التعّهد"
                               

له تأثير كبير على الناس،  . وهذا األمر"التعهد جنونب" عهد هنالك ما يسمىضمن أوساط الت 

خيفة إلى درجة أّن هناك من لم يعد يجرؤ  خاصة وأّن العديد من األشخاص يتكلـّمون عنه بطريقة م 

يعدلون عن زع و، ينتابهم الف"التعهد جنون" اعنهينجّر  مكن أنعلى الممارسة. حالما يسمعون أنه ي

 .ال يوجد إطالقاهذا  التعهد" جنون" لكم أن فكرة الممارسة. ولكن ينبغي أن أؤّكد

 

ث بعد ذلك . ما يحد"فوتي"ما في األمر هو أّن كثيًرا من األشخاص تنقصهم االستقامة استجلبوا 

هم، وهم األخذ بزمام أمور يعد بإمكانه و ييشي( ألولئك األشخاص لم)ج وعي الرئيسيّ هو أّن ال

التي تتملك جسدهم وتجعلهم في حالة شاذة،  الفوتي. وتصير السلطة بيد يأخذون ذلك على أنه غونغ

ا. والغريب أّن ومن يشاهدهم ال يجرؤ على التفكير في الممارسة م جّددً يصرخون، يصيحون و

أو أّي ضرب من  تشيغونغيف لذلك أن يكون ، كون أّن ما يحدث لهم هو الغونغالكثير منـّا يظنـّ 

الممارسة؟ إنه ال يتجاوز المداواة والحفاظ على الّصحة في أدنى مستوياتها، ولكنه خطير للغاية. إن 

ليه سيطر عيس عن التـّحّكم فيكم، فإّن جسدكم اعاجزً  بقي وعيكم الرئيسيّ ى تلك الحالة وتعّودتم عل

)فو ييشي( أو مصادر خارجية أخرى أو أرواح سفلية أو أشياء من ذلك  انويّ الث وعيكم باستمرار

 هذا ي سبّب سمعة القبيل، في هذه الحالة ي مكن أن تقوموا بأفعال خطيرة للغاية، ومن جهة أخرى فإنّ 

ألوساط التعهد. هذا ناتج عن عدم استقامة الفرد وتعلـّقه بحّب الظهور  أضراًرا جسيمةً سيّئة و

ه، ليس لهذا أّي عالقة باالنحراف في مسلك شيطانّي. بعضهم، ممـّن ال ندري كيف وجلب االنتبا

 . في الحقيقة، الممارسة الالتعهد" جنون"، يتحدثون أيضا عن تشيغونغمي بمعلـّ  لقبونأصبحوا ي  

من روايات ؛ أغلب الناس التقطوا هذه العبارة من مؤلفات فنـّية وأدبيّة،  "لجنونا"الى  أبًدا تؤدي

دوا من كالمي هذا، بامكانكم أن تتصفحوا المؤلفات القديمة والكتب ول تتأكّ الفروسيّة والمغامرة، 

 ، ولن تجدوا أّي أثر لهذا األمر. هذا األمر ال ي وجد أبًدا. دالخاّصة بالتعهّ 

 

ين تلك . ما ذكرته هو شكل من بعديدةً الذي يعتقد  فيه الناس يتضّمن  أشكاال  التعهد" جنون"

سّماة بـ " تشيغونغحالة ال" األشكال. بسبب عدم االستقامة، يسعى البعض جاهًدا للحصول على الم 

بسبب رغبته في البروز وسط المجموعة وهكذا يستجلب  األرواح السفلية. هناك أيًضا من يبحث 

ء للممارسة، هؤال مـ زيّفـًا ؛ وفي كّل مرة يجلس فيها تشيغونغعن قدرات الغونغ أو يمارس  علناً 

باقين في حالة ال وعي تاّم وتاركين أجسادهم تحت تصّرف آخرين،  وعيهم الرئيسيّ  ي طل قون

خارجية أو الّروح الثانويّة وتدفعها مصادر عقولهم في حالة فوضى وأجسادهم تعبث بها كما تشاء 

ويفعلون ذلك أو بأن يلقوا للقيام بأشياء غريبة. تحّدثهم مثال بأن يلقوا أنفسهم من سطح بناية شاهقة 

أنفسهم في الماء ويفعلون ذلك ؛ هم أنفسهم لم يعودوا يرغبون في العيش ويضعون أجسامهم بين 

وإنما هم اتـّبعوا طريقـًا باطلة في الممارسة، وهذا ألّن  التعهد" جنون"هذا ليس  يدي اآلخرين.

ْن م ستقيمة. هناك من يظّن أنه يكفي القيام بحركات متأرجحة للقول بأّن  نواياهم منذ البداية لم تـك 

وخيمة.  سينجّر عن ذلك عواقب تلك ممارسة، وفي الواقع إن تّمت الممارسة على ذلك النـّحو،

 بل من تعلـّقات الناس العاديّين النفسية وسعيهم لتحقيق رغباتهم. وهذا ال ي َعـّد ممارسةً 
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. على تلك الحاليبقى ّما أثناء الـممارسة ووهناك حالة أخرى وهي التشي الذي ينحبس  في موضع  

جّددا وهي حالة تـ ولـّد الخوف لدى بعض الناس، ال  مثال يصعد التشي إلى قمـّة الرأس وال ينزل  م 

ننسى أن هذا الجسد هو عبارة عن كون ٍ مصغـّر ؛ وخصوًصا بالنسبة لطرق المدارس الطاويّة، 

التعّرض لبعض العراقيل ؛ ألنه عندما ال يتّم االجتياز عندما يحين  وقت اجتياز التشي، باالمكان 

يبقى التشي يدور في ذلك الموضع. وهذا ال يتّم فقط في أعلى الرأس بل في مواضع أخرى من 

في جسم االنسان هو أعلى قمـّة الرأس. يصعد التشي  ولكّن الموضع األكثر حساسيةالجسد أيًضا ؛ 

، فإن لم  يتمّكن التشي من المرور، يحّس الشخص بثقل في الرأس وي حّس إلى أعلى الّرأس ثّم ينزل 

للغاية. ولكّن التشي ليست له أّي  كانت ترتدي خوذةً من التشي سميكةلو  أن رأسه منتفخة وأنها كما

وظيفة حّساسة أو مركزيّة، ولذا ال يمكن  أن يسبّب أّي مشكلة لإلنسان، كما ال يمكن أن ي ولـَّد أّي 

وكيفما اتـّفق  اعتباطيةورغم ذلك هم ي صدرون أحكاًما  تشيغونغيعلمون حقيقة ال مرض. البعض ال

مسبّبين جّوا من الفوضى واختالط المفاهيم. فيظّن الناس أّن التشي الذي ينحبس  في أعلى الّرأس 

 نتيجة ذلك أّن أكثرهم ي صاب  بالّرعب.  وانحراف، أو  "جنون"سيتسبّب  في حالة  وال ي مكنه النزول

 

صحيح أنها بالنسبة للبعض  .نةـعيّ بينما هذه الحالة هي في الواقع مرحليّة وتستغرق مّدة زمنيّة م  

 تشيغونغم يمكن أن تطوَل حتى أكثر من ستة أشهر؛ في هذه الحالة لو يضعون األمر بيد معلـّ 

ال نستطيع فيها تجاوز سينزل في النهاية. إذن كّل مّرة  حقيقّي لي مّرر ذلك التشي فإّن هذا األخير

ل فيها مرور التشي أثناء الممارسة، علينا أن نبحث عن األسباب في ـيتعطـّ الممّر وكّل مّرة 

نة ولم نتجاوزها ونتقّدْم، يجب إذن أن نرفع ـعيـّ نرى ما إذا كنا مكثنا في درجة م  و سينسينغال

إذا شهدت طبيعتكم األخالقيّة ارتفاًعا فإّن ذلك التشي سينزل  حتًما. أنتم تـ رّكزون  !سينسينغال

ه من دون أن تـ عيروا مسألة الطبيعة األخالقية ما تستحقّ  الت الغونغاهتمامكم دائًما على تحوّ 

 ت، حينها فقطحّوالقية هي الّركيزة لحصول تلك التاهتمام، ولكن ارتفاع درجة الطبيعة االخال

ل تحّول شامل. انحباس التشي ال ي سبّب مشاكل للفرد، في أغلب األحيان تأتي المشاكل من  سيحص 

من أّن فين زيّ الم   تشيغونغلمسامع من أقاويل معلمي الالحالة النفسية، باإلضافة إلى ما يترّدد على ا

ا أّن هذا الخوف ركود التشي في قّمة الرأس ي سبّب االنحراف، وهذا يولـّد الخوف. من الممكن جدّ 

؟ ف في نفوسكم، أليس هذا تعلـّقـًاهو الذي ي ولـّد المشاكل حقـّا، ألنكم حالما ترتاعون، يكون الخو

؟ لذلك فإنه كلـّما زاد روعكم، كلـّما بدا وكأّن مرضكم تنا هي نزع كّل التعلـّقات منكمأليس مهمّ 

كم تفهمون العبرة من هذا الدرس جيًّدا لكي يشتّد ؛ ينبغي حتًما جعلكم تنزعون هذا التعلـّق ؛ سنجعل

 تتخلـّصوا من حالة خوفكم وترفعوا مستواكم.

 

 الغونغ ، ألّن أنواًعا كثيرة منضا بنوع من التوّعك أثناء التعهدفي الم ستقبل، سيشعر الممارس أي

ستظهر  في جسدكم، وهذه األخيرة هي أشياء قويّة جّدا، وهي تتحّرك بدون انقطاع داخل جسدكم 

أو بأخرى. الّسبب الرئيسّي لتوّعككم هو خوفكم الدائم من حالة  طريقةوتـ سبّب لكم انزعاًجا ب

باإلضافة  ،للغاية، كلـّها غونغ وقدرات غونغ المرض ؛ في الواقع لقد تكّونت في جسدكم أشياء قويّة

 ، بآالم، بتوّعكات.بحكة إلى كثير من الكائنات الحيّة. من الطبيعّي أنها عندما تتحّرك، ستحّسون

النهايات العصبيّة هي أيًضا حّساسة جّدا، لذلك فإّن حاالٍت كثيرة ومتنّوعة ي مكن أن تحدَث. طالما 

ا بأشياء من ذلك القبيل وهو في أن جسدكم لم يتّم تحويله إلى ماّدة طاقيّة علويّة، ستحّسون دائم

الواقع أمر جيّد. ولكّن البعض، رغم كونه ممارًسا، يظّن نفسه دائما شخًصا عاديّا ويظّن نفسه 

د  امتحانات أثناء الممارسة، إن بقيتم تعتبرون أنفسكم عندما تر ؟إذن مريًضا. كيف سي مارس  

ى مستوى لإقد سقطت في نفس الحين  والنفسية االخالقيةم أشخاًصا عاديّين، أقول أّن طبيعتك
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لى درجة الناس سقطتم إ. نعم، على االقّل في هذه الناحية تكونون قد األشخاص العاديين فعالً 

 العاديين.

 

بما أننا ممارسون حقيقيّون، علينا دراسة هذه المسألة من مستوى عال جّدا، ال من وجهة نظر 

عتليّن، يمكن أن ي سبّـب ذلك لكم المرض فعالً. الناس العاديين. عندما تعتبرون أنفسكم مرضى  وم 

 قد استقّرت على نفس والنفسية خالقيةاألألنكم حالما تأخذون ذلك على أنه مرض، فإّن طبيعتكم 

درجة الناس العاديين. بينما بالنسبة لمن يقومون حقـّا بالتعهّد، هذه الحالة ال يمكن أن تسبَّب مرًضا. 

من المرض والمرض نفس ه  %7٠لمن يمرض  حقـّا، فإّن الحالة النفسية تـ مثل الكّل يعلم  أنه بالنسبة

مثل سوى  في أغلب األحيان، تكون الوضعيّة النفسيّة للمرء في حالة بالغة من  بالمائة. %3٠ال يـ 

ه اإلحساس بعبٍء ثقيل للغاية، لذلك يتغلغل  المرض  ويتمّكن  منه  بس رعة، االنهيار واليأس، ويغمر 

. وألذكْر مثاالً على ذلك: كان هنالك رجل قد أحكموا وثاقه إلى سرير وأخذوا ما يحصل عادةً  هذا

رًحا  ،إلى حّد الموتسيجعلونه ينزف ذراعه وأخبروه أنهم  وه ج  ثّم جعلوا رباطـًا على عينيه وجرح 

عوه صوت انسكاباـً ا في معصمه )لم يكن ينزف  بتاتخفيفـً  الماء،  قطرات (، ثّم فتحوا الحنفية لي سم 

لوا، في الواقع، لم يكن ـلكنه ظّن أن دمه هو الذي ينسكب  وما هو إالّ زمن قصير حتّى ماَت. تأمّ و

ه بالغاً بالمّرة ولم ينزْف، لقد كانت قطرات ماء الحنف رح  تي تـ صدر  صوتـًا، وهكذا فإّن ية هي الج 

ما تعتبرون أنفسكم مرضى باستمرار، ي مكن ذهنه وحالته النفسيّة هما اللـّذان قاداه إلى الهالك. عند

أحيانـًا أن تسبّبوا المرَض ألنفسكم بأنفسكم ؛ ألّن طبيعتكم النفسية تكون  قد نزلت إلى مستوى 

 اإلنسان العادّي، وهذا األخير من الطبيعّي أن يمرَض.

 

ن الحقيقة تسعوْ إن كنتم تأخذون ذلك دائًما على أنه مرض، هذا يعني أنكم في  بصفتكم ممارسين، 

على الممارس أن يتحلّى بطبيعة .وراء المرض، إن كنتم تسعْون وراءه فإنه يتمّكن من الحلول فيكم

 هذه األشياءخوف من إمكانيّة أن تكون ا في حالة أخالقيّة ونفسيّة عالية، ال يجب أن تكونوا دائمً 

بالعواقب الّسيئة. أثناء الممارسة، مرًضا، ألن هذه الخشية هي بدورها تعلـّق وي مكن أن تعود عليكم 

إذا كنتم دائًما  ؤلمة، كيف لكم أن تـ نّموا الغونغينبغي القضاء على الكارما، وهذه العملية صعبة وم  

رفة البوذية: كان فيما مضى شخص ؟ إليكم هذه الط؟ كيف سي مكنكم نزع تعلـّقاتكماحة والنعيمفي الرّ 

ده للحصول  على درجة "أرهات". كان هذا الّرجل على تعب كثيًرا وجاهد  في ممارسته وتعهّ 

 !؟ لقد انفصل عن العوالم الثالثةف ال يكون في قمة الفرحةوشك الحصول على ثمرة الكمال، فكي

أن يكون في مقام . في حين أّن األرهات يجب لغبطةاا ولكّن هذه الفرحة تـ مثل لألسف تعلـّقـًا، إنه

مارسته س دًى. ومثلما قام بممارسته، وجب عليه فعل. إذن فقد  الّسكينة والالّ  سقط وذهبت كل م 

ثانية، وبعناٍء بالغ، ارتقى من جديٍد الى تلك الّدرجة. لكن في هذه  مّرةً د تعهّ إعادتها من جديٍد، لذلك 

فرح وإالّ سقطت  من جديٍد". المّرة انتابه الخوف وحّدث نفسه قائال:"هذه المّرة ال يجب أن أشعَر بال

َر بالخوف، سقط ثانيةً ولكن  ألّن الخوف يمثل  أيًضا تعلـّقـًا. ه حالما شع 

                             

 بجنون"في العقل، ي قال أنهم أصيبوا يصاب  البعض باختالل  عندماوهذه اآلن حالة أخرى، 

ل أو المرض النفسّي إّن االختال !. هناك أيًضا مْن يتوقــّع  أنني سأعالج أمراضه النفسيّةالتعهد"

ليس "مرًضا" بما تعنيه الكلمة، ومهما كان األمر، ليس لدّي الوقت لمثل هذه األشياء. لماذا؟ ألّن 

المرضى نفسيّا ال ي عانون من فيروسات أو جراثيم، وال ي عانون من التهابات أو قروح، في رأيي 

وعي ارة عن ضعف فادح في الّي هو عبأنهم ال ي عانون من مرض. االختالل العقلّي أو النفس

التحّكم في ا مثل شخص عاجز عن السيطرة وو ييشي(، ما مدى هذا الضعف؟ تمامً )ج الرئيسيّ 
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ناط ــ ريد تحمّ يكون في حالة مماثلة: إنه ال يللمختّل  وعي الرئيسيّ ذاته، فإّن ال ل مسؤولية الجسد الم 

هدته )فو  وعي الثانويّ قوم  اليفي هذه الحالة  االستفاقة.ـ ريد يباق في حالة شبه غيبوبة وال  ووه ،بع 

ف ، وبما أنه توجد درجات كثيرة جّدا في مختلبإزعاجهمصادر خارجية أخرى  من رسائلوييشي( 

الفاعلة ي مكن أن تكوَن قد  هوحر بل أكثر من ذلك، .تزعجه المصادر الخارجية العوالم، في مكن أن

السابقة، وها أّن بعض دائنيها ي ريدون إلحاق الضرر بها، ئة في حياتاتها ارتكبت أفعاال سيّ 

نته ا ـوباختصار فإنها ع رضة لكّل شيٍء. هذه إذن حقيقة االختالل العقلّي واألمراض النفسية قد بيّ 

؟ تلك هي إذن حقيقة مسألة االختالل. ما العمل إذن؟ يجب ريدون لي أن أعالج هذالكم، كيف تـ  

، وهو أمر يعسر  جّدا تحقيقه. في مستشفى األمراض النشاط فيهث القّوة ووبع وتنشئته الوعي تربية

الكهربائي، يفزع المريض ويكّف في الحال عن الهذيان.  القضيب العقلية، عندما ي شهر الطبيب

 لماذا؟ ألنه آنذاك استجمعت روحه الفاعلة كّل قواها وذلك خوفـًا من الّصعقة الكهربائيّة. 

               

، غالبًا ما ي ثابر وال يريد االنقطاع عن الممارسة، الكّل يملك  في دما يدخل  الفرد ميدان التعهّ عند

مون الطريقة، ـّ يملك اإلرادة التـّباع الطريق، لذلك فإّن الكثيرين حالما يتعل داخله طبيعة بوذا، الكلّ 

أم ال، على كّل حال  الفا يواصلونها بقية حياتهم. هل بلغ المبتغى أم ال في تعهّده، هل حصل على

ثابر وي واصل في ممارسته. كّل الناس يعلمون أنه يقوم  فإّن قلبه يبحث عن الطريق، وها هو يـ 

. الكّل يعلم أنه ممارس. ولكن فّكروا: من األجوار وسّكان الحيّ  بالممارسة، الّزمالء في المكتب،

ار تغيير مس الحقيقي بامكانه دالتعهّ  أحد. وحده؟ ال نواتـكان يقوم بالممارسة الفعليّة طوال هذه السّ 

من أجل المداواة والحفاظ على الّصحة  تشيغونغال لكن إذا كان إنسانـًا عاديّا يمارس  حياته. و

؟ بالنسبة إلنسان عادّي، من الطبيعّي أن يمرَض يوًما، وأن ي غيّر مسار حياتهواللياقة البدنية، من س

آخَر، وأن ي صاَب بمرض نفسّي يوًما آخر أو أن يموَت أخيًرا، هذه هي ي القي مشاكل وعراقيل يوًما 

حياة االنسان العادّي. أنتم ترونه يقوم بالتمارين في المنتزه، في الواقع إنه ال يتعهّد حقـّا ؛ إنه 

ودون  ةالحقّ  الفايتمنـّى فعالً أن يرتقي إلى مستويات عليا عبر التعهّد ولكنه لم يحصل بعد  على 

، ال ي مكنه تحقيق مسعاه في الترقّي. إنه ال يملك  سوى الّرغبة في التعهّد ةالحقّ  الفاصول على الح

واللياقة البدنية أي درجة المداواة  ا ال يتجاوزنه في األثناء يظّل ممارسً والترقّي إلى األعلى، ولك

 ي شفى حتـّى من أمراضه ؛ ال، فلن حياته. إن لم يعتن بالدو نيا. ال أحد سيغيّر له وجهةالّدرجة الد

 .تشيغونغاألمراض بمجّرد ممارسته للبمأمن من  شيء ينّص على أّن الفردَ 

 

إزالة األمراض. كنه ي م كّل االهتمام. وحده التعهّد الحقيقي سينسينغالحقـّا وي ولي يجب  أن يتعهّد  

م  الممارَس بأن لزـن، فإننا نـ  وبما أّن الممارسة ليست رياضة بل شيئـًا يتجاوز مستوى الناس العاديي

ن من بلوغ هدفه إالّ بعد أن ي وفي تلك الشروط. ـّ يتصّرف وفق مبادئ ومقاييس عالية، ولن يتمك

ين ال غير، إذن، من ورغم هذا، الكثير من الناس ال يتصّرفون كذلك بل يبقون دائًما أناًسا عاديّ 

ويحدث  أن ي صاَب يوًما بسكتة دماغية فجأة، أو شأنهم أن ي صابوا بالمرض في هذا اليوم أو ذاك. 

تداهَمه  إحدى األمراض أو يختّل توازنه العقلي أو تستبّد به إحدى األمراض النفسية، ولكن بما أّن 

نَسب  حتًما إلى الممارسة وي قال أنه  سقط ـالجمي في ع يعلمون أنه ممارس فإّن أمر اختالله سيـ 

ا: هل من اإلنصاف . فكّروباطالً وتحامالً بشتـّى النعوت د ميدان التعهّ  نَعت  ؛ وهكذا ي  التعهد" جنون"

 لعارفون والممارسون في ميداننا؟ إّن غير الممارسين يجهلون هذه األمور، وحتـّى االقول بمثل هذا

كان األمر يكون  أفضل لو أنه أصيَب بتلك  ن صعوبة في التعّرف إلى الحقيقة.يبدو أنهم أيًضا يجد و

في ، أّما إذا كان ما حدث قد حدث يمتنعوا عن قذف الممارسة بالتهم ة في المنزل ومع ذلك لنالمحن

 ة  تجلب  ، فتلك هي الكارثة حقـّا، ال مفّر من إلصاق التهمة و بدون ترّدٍد:"الممارسمواقع التمارين
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بشّدة على ناس من يعترض عن الحادثة. هناك من ال ، حتى الّصحف تصدر مقاالتالتعهد" جنون"

؟ يراملم يكن يمارس منذ دقائق وهو على أحسن ما أ"انظروا، :م شيًحا بوجهه عن الحقيقة تشيغونغال

قّدر أن يحدَث ل ه سيحدث  انظروا اآلن في أيّة حال هو".  بالنسبة إلنسان عادّي، كّل ما هو م 

من العدل  أخرى، هله أنه سي صاب  بأمراض أخرى أويتعّرض  لصعوباٍت ما في قَدربالتأكيد، ربّ 

هذا شبيه بَمـثل األطبّاء في المستشفى: بما أنهم أطبّاء عليهم أالّ يمرضوا  ؟نسبة هذا إلى الممارسة

 أبًدا. هل هذا منطقّي؟ 

                                                                                                                  

ويجهلون مبادئه، فيتحّدثون عنه كيفما اتـّفَق  تشيغونغقيقة النقول أّن الكثير من الناس يجهلون حلذا 

لم  تشيغونغال بسيل من االتهامات. وبما أنّ  تشيغونغدث مشكل أمطروا الما حـّ وبطريقة اعتباطية. كل

ي صّرون  هام الم تصلـّبةذوي األفمن الناس  ينتشر في المجتمع سوى منذ أمٍد قريٍب، فإّن عدًدا كبيًرا

هم حقـّا، إنهم يكرهون ذهانبأ جولال ندري ما ي على عدم االعتراف به، على القدح فيه وتجنـّبه ؛

" يطلقون نعوتا تشيغونغشرة، حالما يسمعون عبارة "الى درجٍة بالغٍة وكأنه  يعنيهم مبا تشيغونغال

رافيّ  ى العلوم. الناس من هذا النوع مفاهيمهم علم ؛ بل أسم تشيغونغإّن ال ."مثل "خيالّي"، "خ 

 متحّجرة ومعرفتهم ضيّقة ومحدودة.

                                                                                                                                                 

"، األشخاص الذين تظهر تشيغونغ"حالة ال ي سّمى بـوهذه حالة أخرى، هناك في أوساط التعهّد ما 

، ألنهم يبقون التعهد" جنون"عندهم هذه الحالة ي عانون من نوع من االضطراب العقلّي، ولكنه ليس 

" هذه. الكّل يعلم  أّن ممارستنا تولي أهّمية تشيغونغال عاقلين ومنطقيّين. فلـْـنـََر أّوالً ما هي "حالة

نين في الّصين، ـفي كّل بلدان العالم، هناك ناس لهم اعتقاد دينّي ؛ ومنذ آالف السّ لمسألة االستعداد. 

ثاب  وعمل الشّر  جزما هناك ناس يؤمنـ ون بالبوذيّة والطاويّة، وه م يعتقدون أّن عمل الخير سيـ 

. ولكّن بعض الناس ال ي صدّ ــَ سي عاق ى، وقع في الثورة الثقافية الك بر قون ؛ وهذا ما حدث خاّصةب 

ْل إلى فهمه، كّل ما ـها خرافات. البعض يأخذ كّل ما لم يتوصّ ها بأنانتقاد كل المعتقدات بشّدة ووْصفـ  

نف  من ـلم يصادفه في الك ـتب، كّل ما لم يكتشفه العلم الحديث بعد  على أنه خرافات. هذا الصّ 

عددهم. ألنه توجد ظواهر األشخاص كانوا كثيرين الى حّد سنواٍت قليلٍة مَضْت، حاليّا تناقص 

تجلـّْت وحدثت في عالمنا اعترفتم بها أم لم تعترفوا. أنتم ال تجرؤون على االعتراف بهذه الحقيقة، 

يتحّدث عنها م طّوال، وعبر ما يتناهى إلى األسماع ذلك، هناك اليوم من يفعل  ذلك و ولكن رغم

 واألبصار، ي مكن معرفة بعض األشياء عن الممارسة.

                                                                                                                            

يستهزؤون بك من أعماقهم  تشيغونغالعناد، حالما تتحّدث  أمامهم عن الهناك أشخاص شديدو 

ث عن ظواهر وحالما تتحدّ  ويعتقدون أنك بصدد ترويج الخرافات وأنك مثير للسخرية فعالً،

يعتبرون أنك جاهل. رغم شّدة العناد هذه، فإّن هؤالء األشخاص ليسوا بالضرورة ذوي  تشيغونغال

، فربّما ستـ فتـَح  عينه شيغونغتباستعداٍد جيٍّد ومارس ال استعداد سّيء. إن كان هذا الشخص يتمتـّع

هذا الشخص ال ستظهر  عنده. قلنا إذن أّن  قدرات الغونغالثالثة مباشرة ًعلى درجٍة عاليٍة جّدا و

أبًدا. إذن عندما ي صاب  ال يضمن عدم اإلصابة بمرٍض ، وهو في اآلن نفسه تشيغونغي ؤمن بال

لطّب الغربّي في مداواته، يذهب لمقابلة بمرض يذهب لمقابلة األطبّاء في المستشفى ؛ إن فشل ا

يعجز الطّب الصينّي القديم كما تعجز كّل الوصفات  عندماو طبيٍب في الطّب التقليدّي الصينّي ؛

ّل في ذلك الحين:"سأجّرب حظـّي ألرى لع تشيغونغملها عن مداواته، يتذكر الالشعبية التي استع

ًما عنه. حالما يلتزم بالممارسة وهو على ما نعلم من أن يشفيني." وهكذا يذهب  رغ قادر   تشيغونغال

علـًّما ي عَجب به أو أّن بعض األرواح داية على نتيجٍة طيبٍة. واستعداٍد جيٍّد، فانه يحصل  منذ الب لعّل م 
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أو أنه يدخل في حالة "تحقق  ح  العلوية في عوالم أخرى تمّد له يد المساعدة. وها أّن عينه الثالثة تـ فتـَ 

 زيادةً الثة على مستوًى عال جّدا، وها أنه فجأة ي شاهد بعض حقائق الكون، وح  عينه الث". ستفتجزئي

تظهر عنده. فّكروا: ذلك النوع من األشخاص تحصل له مثل هذه  على ذلك، قدرات الغونغ

عليها. ما ؟ فّكروا في الحالة النفسية والذهنية التي سيكون  لـعون أن عقله سيتحمّ ــّ األشياء، هل تتوق

ه خرافة ومن أبعد المستحيالت، ما كان يسخر  منه ويستهزء  به، ها أنه يَْمـثــ   ل  كان دائًما يعتبر 

َل وسيكون  األمر شديًدا على ـع أن يلمسه بيديه. إذن فإّن عقله لن يتحمّ ـيستطيأمام عينيه و حقيقةً 

آلخرين. صحيح أّن تفكيره سيبقى ستصير أقواله غير مفهومة ل حالته النفسية إجماالً، وبالتالي

ع تحقيق التـّوازن بين الجهتين: هذه الجهة والجهة األخرى، ـمنطقيّا، ولكنه ال يستطيسليًما و

سيكتشف  أن كّل أفعال البشر على باطل، وأّن أكثر أفعال الجهة األخرى على حّق. فإن ه و تصّرَف 

ه ، لن يفهموا حالتالصواب ه َحاَد عنسيجد  الناس أنه مخطئ وأن وفق طبيعة الجهة األخرى،

 أثناء ممارسته. التعهد" جنون"وسيقولون ببساطة أنه وقع في 

                                                                              

؛ أغلبنا لن ي صادف إطالقــًا هذه الظاهرة في ممارسته، التعهد" جنون"لته تلَك ليست في الواقع، حا

تي كنا نتحّدث ال تشيغونغسيعرفون حالة الولكن األشخاص الذين هم على درجة شديدة من العناد 

ن عيونهم الثالثة مفتوحة. لقد عنها. من بين األناس الحاضرين هنا معنا، هناك عدد ال بأس به ممّ 

للغاية، وعقولهم  ها بل يجدونها رائعةً اوات األخرى ولكنهم ال يستغربونشاهدوا حقـّا أشياء من الّسم

دوثها، ولن يدخلوا ف "،  تشيغونغه في "حالة ال" هذه. نذكر أنتشيغونغي "حالة الال تضطرب  عند ح 

. ولكن ما في األمر هو أّن بل منطقية وبليغة يبقى الشخص سليم التفكير، أقواله تكون فلسفيّة،

ي صّدقونه. ستجدونه يقول من وقٍت إلى آخر أنه رأى ذلك الميّت أو ذاك وأنه طلب منه اآلخرين ال 

؟ مع مرور الوقت سيفهم  أّن هذه األشياء يجب أن تبقى بهذا أن يفعل كذا. هل ي صّدق شخص عاديّ 

 االعتدال بينوازن ول إلى تحقيق التـّ ـيتوصّ  وعندما سّرا ويجب أن يتجنـّب البوَح بها وعرَضها،

 ال ، وهذا أيًضاع هؤالء األشخاص بقدرات الغونغالجهتين، كل شيئ سيعود  طبيعيّا. وغالبًا ما يتمتـّ 

 بأية حال. التعهد" جنون"ي مثل 

 

"الجنون الحقيقي" وهي حالة نادرة جّدا. حالة الجنون الحقيقي هذه ليست  هناك أخيًرا حالة تسّمى بـ

شكل يتمثل هذا لمعنى، إنها تمثل تعهّد الحقيقة. في أّي جنونا حقيقيّا في الواقع، ليس هذا هو ا

مائة ألف  بينواحٍد  ، ربما وجدنا هذه الحالة في شخص؟ إنها حالة نادرة للغايةالجنون الحقيقيّ 

 إذن فهي ليست ظاهرة عاّمة وليس لها تأثير على الم جتمع.  .شخص

                                                                                              

الجنون الحقيقي ال يحدث  إالّ في حالة االستجابة لهذين الشرطين: أن يكوَن الشخص المعنّي ذا 

ع جّدا، وأن تكوَن سنـّه  متقّدمة كثيًرا. مع هذه السّن المتقّدمة، لم يعد هناك ما يكفي من ـاستعداٍد رفي

هّمة وقد  ن يتـّصفون باستعدادٍ الوقت للتعهّد. األشخاص الذي كلـّفون بم  متاز جّدا ه م عادة أشخاص م  م 

لهؤالء،  قلققد موا من درجات سماوية عالية. ولكّن المجتمع البشري العادّي هو مصدر خوٍف و

ألّن من ي ولـَد  فيه يمكن  أن ينسى أصوله، سيتكيّف  ذهنه على شاكلة الناس العاديين، وما هو إالّ 

 بالناس العاديينتـ طَمَس ذاكرة هؤالء األفراد العلويّين ؛ غالبًا ما ي ولـّد لديهم اختالطهم  زمن حتى

. العذاب دون مخرجحّب الشهرة وحّب المال، وينتهي بهم األمر الى الّسقوط والتخبّط في دائرة 

القدوم الى هذا ذي ي سبّب الخوف من الوالدة في المجتمع البشرّي، ال أحد يجرؤ على وهو األمر ال

ويصيرون مهّددين  العالم. إذن بالنسبة لهؤالء، ال يمّر وقت قصير على مجيئهم حتى تزّل أقدامهم

بالسقوط إذ يرتكبون الكثير من الّسيئات: أثناء الحياة في المجتمع، يجد االنسان نفسه داخل حلبَة 
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من الذنوب وتسجيل كثير هذا يجّره إلى اقتراف كثير شؤونه الخاصة، والّصراع عن مصالحه و

علـّم هذا الشخص هذه الحالة ويرى أنه سيسقط، ولكنه ليس الكارمامن  . في الجهة األخرى، ي عاين م 

ه  يقد امتلك سابقـًا مرتبة الثمرة )غشخصا عاديّا، ل  !سقط بتلك السهولةوو واي(، لذلك ال يجب ترك 

ه  ما العمل ـّم الك فَء في وأين نجد  المعل ،بها نحو التعهّد ؟ إنه  يخشى عليه ولكنه ال يجد طريقة يدفع 

؟ يجب أن يرجع هذا الشخص إلى موطنه األصلّي ويجب أن يتعهّد من أجل الّرجوع. ذلك الحين

ْد في العمر ما يكفي للتعهّد، من أين له بطريقٍة تتعهّد  !لكن هذا ليس باألمر الهيّنو إنه م سّن، لم يع 

 ؟ في نفس الوقت الّروح والجسد

                              

 زون باستعداٍد رفيـع للغاية،ـإذن في هذا الظرف الخاّص والدقيق، وفقط بالنسبة ألولئك الذين يتميّ 

خذونه في الحالة يستعملون معهم هذه الطريقة ويتصّرفون لجعلهم يـ صابون بالجنون. وهو إجراء يتّ 

د نفسه  بنفسه  وأن ك الشخص قادًرا على أن يتعهّ القصوى أي عندما يفقدون الّرجاء في كون ذل

يقطَع الطريق وحَده، إذن يتولـّْون إصابته بالجنون عبر تعطيل بعض األجزاء في دماغه. مثال نحن 

البشريّون نخشى البرد ونخشى القذارة، إذن يتولـّْون تعطيل الجزء الخاص بتجنـّب البرد وذلك 

، هذا ويصير  مجنونـًا حقـّا. ولكن عادةً  تّل توازن ذلك الشخصالخاص بتجنـّب القذارة. إثر ذلك يخ

النوع من الناس ال ي لحق  الّضرر باآلخرين، أي أنه ال يشتم  أحًدا وال يضرب  أحًدا، بل يقوم عادة 

ي حّس بالبرد، فإنه ال يعبأ مثالً أن  ؛ بما أنه ال بأفعال طيّبة. ولكنه في المقابل ي عامل نفسه بقسوةٍ 

رتديـًا أسماال يجري بال بأكّف قدميه المتجّمدتين والّدم   حافيًا في الثلج وفي عّز الشتاء، م  وغيَر م 

لقد عرفت  في  جده يأكل الفضالت وحتّى الغائط.ينزف  منهما. وبما أنه ال ي درك القذارة، فيمكن أن ن

ليابس، وكان يتحّمل الماضي شخًصا من هذا النوع، كان يقضم  بشراهٍة رْوَث الحصان المتجّمد ا

لها شخص وهو في تمام وعيه. لكم أن تتخيّلوا إذن مقدار المعاناة التي ـمشاقـــّا يستحيل  أن يتحمّ 

ي كابدها هذا النوع من األشخاص بسبب جنونه ؛ من المعروف أيضا أنه عادة ًما يكون مالكـًا 

الم سنـّات. مثالً كانت أقدام  في نفس الوقت، وهي حالة نجدها خاّصة عند النساء لغونغلقدرات ا

! رتفاعه على المترينعلى حائط يزيد اتقفز كانت تستطيع أن  ولكّن إحداهنّ  قيّدةالم سنـّات مالنساء 

وعندما ي عاين ذويها أمر جنونها، يمنعونها من الخروج ويسجنونها في حجرٍة لوحدها، ولكن حالما 

ون إلى تقيـيدها في حك مون ؤ، ثّم يلجا األخير بكل ي سرٍ هذشير بإصبعها إلى القفل فينفتح ينصرفون تــ 

ٍة بسيطٍة. وهكذا ال لقي عنها تلك السلسلة بنفضتــ  وثاقها بسلسلة حديدية ولكن حالما يغادرونها،

حنـًا ومشاقــّا جّمة وهذه المحن   قاسي م  يتمّكن أحد من إبقائها في مكان، فتهيم  على وجهها وتــ 

ليها بقسوٍة وبدون هوادٍة إلى درجة أنها تتمّكن من تسديد كّل ديونها بسرعة والمشاّق تتوالى ع

نتين، ـنة والسّ ـفائقة، إنها مّدة ال تتجاوز ثالث سنين على أكثر تقدير وهي في العادة تمتّد بين السّ 

شدهم، ألنهم يعود هذا النوع من األشخاص فجأةً  ولكّن حجم المعاناة كبير حقـّا. إثر ذلك بهذا  إلى ر 

باشرةً يكونون قد أتّموا تعهّدهم ختلف لديهم إطالق الغونغ . فيتّم إذن م  . لقد الشانتونغ وتظهر  عندهم م 

شهد التـّاريـخ عّدة حاالت مماثلة، ولكن هذا ال ينفي أنه أمر نادر وال يحدث  م طلقـًا عند أشخاص 

جـ َد عبر التـّاريـخ رهبان مجانين وطاويّون مجانين، وتوجد  إلى  ذوي استعداٍد عادّي. نعلم  أنه و 

شين تاآلن قصص حياتهم وأخبارهم، مثل الّراهب المجنون الذي طرد بمكنسته رئيس الوزراء "

 " من المعبد أو قصة الطاوي المجنون واألمثلة عديدة جّدا.هوي

                         

ان هناك حقـّا شخص قادر فعالً على أن يبعث ال ي وجد إطالقــًا. إن كالتعهد"  جنون"نحن  نـ ؤّكد أّن 

ّد ـالناَر، أنا أقول أّن ذلك الشخص رائع. إن كان يستطي ع أن ي رسل شواظ النار عندما يفتح  فمه ، ويم 
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يَده  في الفضاء فتنـبثق  النار، وي شعل سيجارته فقط بحركٍة من أصابعه، فإّن ذلك من قدرات 

 !غونغال

 

 

 

 الشـياطينالممارسة تجلب 

 
؟ هذا يعني أنه أثناء الممارسة تـَرد  علينا أمور دخيلة قولنا "الممارسة تجلب الّشياطين"ماذا نعني ب

؟ هذا مرّده أن أمر التعهّد صعب حقـّا. إن كنتم أن تجلـ َب الّشياطين رسة الغونغتشّوشنا. كيف لمما

أن تـ حققوا أّي شيٍء بل إّن حياتكم  الذي يتبعني، من الم حال الفاشنتتعهّدون فعالً دون حماية 

ال يفنى، من األكيد إذن أنكم أثناء  يوانشنستكون في خطر حالما تغادرون المنزل. تذّكروا أن ال

دوركم اإلجتماعّي في حياتاتكم السابقة تداينتم من البعض أو أسأتم معاملة البعض اآلخر أو ارتكبتم 

جاّدين في طلبكم. هناك في البوذية المقالة التالية:"كّل حياة  نوًعا من اإلثم، وها أن الّدائنين يأتون

اإلنسان إنما هي عبارة عن سلسلة تسديد الكارما." إن كنت مدينـًا يأتي الّدائن يسترجع  حقـّه، فإن 

لوالديه ففي الحياة  عـزاد على حقـّه وتجاوزه ، سي وفيَك إيّاه في المّرة القادمة. إن كان الولد غير مطي

لكن إلى جانب ذلك، هناك فعال نفسنا في حلقة دائمة الّدوران. وهكذا نجد أر. والقادمة ستنقلب  األدوا

ل  لكم م  ـّ شياطين يتدخ ومن غير المسموح صادفة لون لتعطيل سير ممارستكم، وهذا طبًعا ال يحص 

 .قدريةروابط توجد لهؤالء الشياطين أن يزعجوكم بصفة اعتباطية، بل وراء ذلك 

 

من أصناف جلب الشياطين عبر الممارسة: عندما ال تقومون شيوعا  نف األكثرـوإليكم اآلن الصّ 

متم الطريقة فإنكم تحبّون أن تـ مارسوا ـّ هادئًا. وبما أنكم تعلفي محيطكم بالممارسة، يكون كّل ما 

السيارات تمأل الفضاء،  أبواق، باستمرار، ولكن حالما تجلسون للممارسة، يكّف ذلك الهدوء فجأة

في البهو، جهاز الراديو  أصوات خطوات قادمة أو ذاهبة، أصوات حديٍث، أصوات أبواٍب تـ طبَق  

. عندما ال تكونون بصدد الممارسة، يكون الجّو ساكنـًا وحالما تبدؤون ن هادئاً المكا لم يعد .ي فتح  

ي حاوْل أن يفهمه، ويكتفي بالقول أن م ول األمر بجّدية فيها يتغيّر األمر. الكثير منا لم ي فكْر في هذا

ل  عن الممارسة في ذلك  "غريب"، وهذا الـ ذلك "غريب" ي ولـّد لديه شعوًرا باإلحباط يجعله يعد 

وها قد تّم نْيل المقصود: منعكم من الممارسة، لم يكن ذلك سوى الشيطان، هو الذي دفع  الحين.

تي تهدف  إلى ألكثر بساطة من بين التعطيالت النف اـهو الصّ اآلخرين إلقالق راحتكم. هذا 

؟ ؟ وديونكم الّسابقة نسيتموها؟ وستحصلون على الطاوصرفكم عن الممارسة. أنتم تمارسون إذن

سعه لتعطيل ممارستكم. ون دون سدادهاهل ستمرّ  ؟ هذا غير ممكن. وهكذا فهو يفعل كّل ما في و 

عيّ  مرحلة في تظهر ولكّن هذه الحالة تي تليها ي منـَع  الشياطين من ال غير، وفي المرحلة ال نةـم 

 عـسري متاز الفالون دافا بنسقم. تل ثانية، أي بعد إيفاء ديونكم ال يعود لهم الحّق في إزعاجكـّ التدخ

 ، وهكذا يتّم عبور عّدة درجاٍت بسرعٍة كبيرٍة.نسبيّا في الترقّي عبر التعهّد

  

تمثـّـل الشياطين. الكّل يعلم أن ممارستنا يمكن أن تفتح العين الثالثة، بعض وها هو صنف آخر من 

جوهًا مثيرة للفزع أثناء ممارستهم  ت َحت أعينهم الثالثة يرْون مشاهد مرعبة أو و  الممارسين الذين فــ 

في بيوتهم. بعض هذه الخالئق ينتصب  شعره فوق رأسه، بعضها اآلخر ي ريد التشاجر معكم، 

ا. في بعض األحيان، ـّ ع قوله هو أّن ذلك م ريـع حقـر ي شير إليكم بشتـّى الحركات، ما نستطيواآلخ

أثناء الممارسة، يرى المرء العديد من هذه الوجوه تلتصق  بزجاج النافذة، وهو مشهد مخيف. ل َم 
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الفالون  وهذه الحالة نادرة ال محالة في مدرسة ل الشياطين.ـ؟ إنه شكل من أشكال تدخّ هذا يحدث  

دافا، إنها ال تعدو أن تكون واحًدا بالمائة وأغلب الممارسين ال يمّرون بها، ألنها ال تـ فيد  ممارستنا 

في شيٍء، لذلك في العادة ال نسمح للشياطين بإثارتها. بينما في ممارسة الطرق العادية، هذه 

روًدا وتدوم  زمنا طويال أيًضا ل  الكثير عن الممارسة الظاهرة واردة بكثرة، بل األكثر و  . لذلك يعد 

لوا األمر: غالبًا ما يختار  المرء  لممارسته في اللـّيل مكانـًا ي خيّم عليه الّسكينة ـبسبب الفزع. تخيّ 

والهدوء، وبغتة ً يـ فاَجئ  بخيال شخص ينتصب  أمامه، يجمع بين الهيئة اآلدمية وهيئة الّشبح، من 

ال يجرؤ على مواصلة الممارسة. ع موًما، هذه الظاهرة ال توجد  في الطبيعّي أّن الّرعَب سيتملكه و

 الفالون دافا، ولكن توجد دائًما استثناءات ألّن وضعيّة البعض خاّصة للغاية.

 

باطنّي  مزدوج الذين يقومون بتعهّدٍ  يخص ّ ل الّشياطين، وهوـيوجد أيضا شكل آخر لتدخّ 

والتعهّد الباطني. هذا النوع الفنون الدفاعية وظاهرّي، أولئك الذين يقومون في نفس الوقت بتمارين 

غالبًا  منه ويتمّكن   هذا النوع من الطرق من الطرق موجود بكثرة في المدرسة الطاويّة. من يتعلـّم  

، تلك ()الباطنّي والظاهريّ  المزدوجما يتعّرض لمالقاة نوع من الّشياطين. فالطرق ذات التعهّد 

تستجلب  حضور نوع من الّشياطين وذلك خالفـًا للطرق العادية.  ،الفنون الدفاعيةالتي تـ مارس  

كيف ذلك؟ هناك من يأتي ليتبارَز مع الممارس. ألّن عدًدا كبيًرا من الناس في هذا العالم هم بصدد 

، ويقوم في نفس الوقت بالتعهّد نون الدفاعيةالفاتـّباع طريق ّما، وعدد كبير من بينهم ي مارس  

؟ (. كيفالغونغع  أيًضا أن ينّمي طاقته  )ـيستطي لدفاعيةفنون االالباطنّي والظاهرّي. من ي مارس 

ع  أيًضا أن ـعندما يتمّكن الممارس من ترك بعض التعلـّقات كحّب الشهرة وحّب المال، فهو يستطي

ن من ا لم يتخلـّص منه وهو ميله الطبيعّي للّصراع، ولن يتمكّ ي نّمي طاقته. ولكّن هناك تعلـّقـً 

، وإلى ذلك الحين يبقى هذا الميل هو نقطة ضعفه حتـّى بعد أن ي حقـّق التخلص منه إالّ بعد زمن

عيّ  نا. وهكذا، عند التـّأمل أو عند النوم، يرى أّن شخًصا ّما بصدد القيام بالممارسة، ـم ستوًى م 

ه ا ـثيرة أقوى قدرات  وأيّهما لديه  لفاعلة نحو هذا الشخص لترى أيّهما أفضلفـتنطلق  روح  بذلك م 

جّو المنافسة والّصراع. ونفس األمر يحدث  في سماوات وعوالم أخرى، هناك أشخاص يأتون 

ية وبال خّصيصا للتـّبارز والّصراع معه، إن رفض سي حاولون قتله حقـّا، وهكذا تنشب  معركة حام

عينيه، يهجم  أحدهم للتـّبارز معه، إلى درجة أّن نومه يبقى مضطربًا كّل اللـّيل  غمضالما ي  ح نهاية.

ه  لنزع الميل إلى يخلد  إلى الّراحة لحظةً واحدةً  وال . في الحقيقة، هذا االختبار هدفه هو دفع 

ك الّدرجة التي الّصراع، فإن لم ينزْعه  يبقى على تلك الحال، وحتـّى بعد سنين طويلة، يبقى في تل

بلغها ال يتجاوزها أبًدا. مّما ينتـ ج عنه أّن ذلك الشخص لم يعد بإمكانه الممارسة، جسمه الماّدي لم 

. االنهياريمكن  أن يصَل به األمر إلى في أسوء الحاالت ل، ويهدر  الكثيَر من طاقته، وـيعد يتحمّ 

الباطنّي والظاهرّي، وهي حالة واردة  المزدوجإذن، ي مكن التعّرض لهذه الحالة في طرق التعهّد 

دوثها تاطنّي، ال بكثرة. وخالفـًا لذلك فإّن في طريقتـنا، وهي طريقة تعهّد ب وجد مثل هذه الحالة وح 

 .بكثرةٍ كلـّها تحدث   التي ذكرتها اآلنعديدة ألشكال الغير مسموح به. أ

 

الشياطين، وكّل الناس سيتعّرضون لها، واألمر سواء في تدخل هناك أيًضا حالة أخرى من حاالت 

. هذا الجنسية شهوةشيطان الالتي ننتمي إليها، كّل شخص سيتعّرض لها، أال وهي  الفامدرسة 

األمر على غايٍة من الجّدية واألهّمية. في مجتمع الناس العاديين، بفضل الحياة الزوجية يتّم تواصل 

وع البشرّي. إّن اإلنسانيّة تنمو بتلك الطريقة، في المجتمع اإلنسانّي النسل وتتحقق استمراريّة الن

في منظورالناس  مور طبيعيّةً كثر األ، لذلك فإّن هذا األمر من أ(عواطف، مشاعر) غتشينيوجد  

لدى اإلنسان ؛ الغضب شعور، الفرحة شعور، المحبة شعور، الكره  توجد المشاعرالعاديين. 
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شعور، عدم الميل إلى ذلك شعور أيضا، اعتبار   ة واالنشغال بشيٍء ّماشعور، الميل إلى الحركي

 هذا الشخص أو ذاك جيًّدا أو سيّئًا شعور، حّب القيام بهذا الشيء أو ذاك أو الع زوف عنه شعور،

الشعور في حياة اإلنسان العادّي هو شعور، واإلنسان العادّي ال يعيش إالّ من أجل كّل شيٍء 

بينما الممارس هو شخص غير عادّي، لذلك ال يجب أن يتصّرف وفق ذلك، بل عليه . (المشاعر)

، ثم نزعها كلـّيًا المشاعرعن  تي تنشأقات الأن يتجاوزه، لذلك علينا أالّ نعبأ بكّل الميوالت والتعلـّ 

جب  . يالشهوة والرغبة الجنسيةفي النهاية. ومن الميوالت والتعلـّقات الموجودة في اإلنسان، نجد 

 .ص منهاإذن التخلـّ 

 

، بالنسبة لممارسينا الذين يتعهّدون وي مارسون وسط الناس العاديّين، نحن  ال نطلب  في مدرستنا

؟ لقد الجة هذا المشكلمنكم أن تترهّبوا، بل إّن على ممارسينا الّشباب أن يتزّوجوا، إذن كيف تتّم مع

رورة إلى ، بدون أن تعَمَد بالضقلب اإلنسان هذه تستهدف مباشرةً  الفامدرسة  سبَق وأن قلت  أنّ 

. بل بالعكس إننا غالبًا ما نعَمد  إلى امتحان طبيعة نفوسكم في غمرة إلغاء المصالح الماّدية

إن كان باستطاعتكم التخلّي عن االمتيازات الماّدية لصقل هذه الطبيعة وسبكها وجعلها ترتقي فعال. 

ل َب منكم وقتها االنفصال عن  سيكون باستطاعتكم االنفصال التعلّق، ـ  عن كل شيء، أي أنه إذا طـ

فلن  وإن كنتم غير قادرين على التخلّي عن التعلّق، ستفعلون ذلك بسهولة. المصالح الماّدية

تستطيعوا االنفصال عن شيٍء. لذلك فإّن الهدف الرئيسّي من التعهّد هو تعهّد القلب. التعهّد في 

ك األشياء، وذلك ليستأصَل منكم تلك التعلـّقات، إنه ي رغمكم على قطع المعابد ي جبركم على ترك تل

كّل الوشائج والّصالت بهذه األمور ؛ هذه طريقة المعبد. بينما نحن ال نطلب  منكم نفس الّشيء، 

نحن نطلب  منكم أن تزهدوا في هذه األشياء وهي نـ ْصَب أعينكم ؛ لذلك نجد أّن الذين أتّموا تعهّدهم 

تهم بنجاح في مدرسة الفالون دافا يمتازون على اآلخرين بأّن تكوينهم يعتمد  على الّركائز وممارس

بين و راهباٍت. نحن  نتعهّد األكثر صالبة ومتانة. نحن ال نطلب منكم أن تكونوا كلـّكم رهبانـًا أ

شخص ال يمّت إلى الّرهبنة  أكثر وأكثر في المستقبل، فلو أّن كلّ  ناس العاديّين، وطريقتنا ستنتشر  ال

حاها، ولو أّن كّل ممارسي الفالون دافا ينسجون على منواله، ال  بصلٍة ي صبح راهبًا بين عشيٍّة وض 

يستقيم  الوضع. نحن  نطلب  منكم األمر التالي، أنتم تمارسون، وربّما أزواجكم ليسوا بممارسين، فال 

لـ وا للطالق بسبب ذلك. عيروا األمر ـ  أن تبقْوا م حايدين وال يجب أن ت األحرى بكم يجب أن تص 

وأّن المجتمع اليوم يشهد تيّاًرا كامالً من الحّرية  اأهّمية كبرى مثل الناس العاديّين، خصوصً 

الجنسيّة وأّن اإلثارة الجنسيّة تستهوي الناس كثيًرا. بقدر ما ينساق  الناس مع هذا التيّار، بقدر ما 

 نا أن نتعامَل معه  بتجّرٍد.نحن  الممارسون يجب  علي

 

ـليا للمجتمع البشرّي العادّي، يبدو له  وكأّن أفراد هذا المجتمع يتمّرغون في  للناظر من الّدرجات الع 

موا أواصر أسرتكم من  الطين والوحل غير منتبهين إلى حالتهم الّرثة. نؤّكد لكم أنه ال يجب أن تهد 

لة الحاليّة التي أنتم فيها أن تكتفوا بالالّمباالة م حاولين أن أجل هذه المسألة. األفضل بالنسبة للمرح

ـنسجمة. وعندما تبلغون مرحلة م  تعيشوا حياة زوجيّ  نة في المستقبل، سوف يكون ـعيّ ة طبيعيّة وم 

لكم مستوى تلك المرحلة وسوف يخّول لكم التصّرف األنسب، أّما اآلن فنطلب  منكم أن تتصّرفوا 

. وطبًعا في كّل الحاالت عليكم بعدم اتـّباع نسق المجتمع الحالّي فهو يتجاوز كما قلنا، ذلك كافٍ 

 الحدود كثيًرا!

 

زّودة بالطاقة. ع  ند هناك نقطة اخرى نشير إليها: الكّل يعلم أّن أجسامنا، نحن  الممارسون، م 

لهم من الحاضرين هنا سيكونون ال فقط قد ش فوا من عل %9٠-۸٠ ،هذه المحاضرات خروجهم من
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مزّودة بطاقة جبّارة. إّن  ؛ لذلك فإّن أجسامهم ستكون   ة إلى ذلك سيكون بحوزتهم الغونغولكن إضاف

الذي بحوزتكم  غونأخالقكم الّراهنة، حاليّا، الغالذي تحملونه ال يتماشى مع طبيعة نفوسكم و الغونغ

فيكم مبدئيّا، واآلن طبيعة أخالقكم هي بصدد االرتفاع، وتدريجيّا  هو بصفة وقتية مرتفع، لقد رفعناه

سي مكنكم التـّدارك، أؤّكد لكم أنه سي مكنكم التـّدارك في الفترة الزمنية الالّحقة، لذلك استبَقـْـنا األمر 

ة هي طبيع ةحقّ طريٍق وزّودناكم بكّمية من الطاقة. وبما أّن طبيعة الطاقة الناتجة عن التعهّد في 

نا  لم والطمأنينة ـبجّو من من السّ  سيشعرونطاهرة ورحيمة، فإّن كّل األفراد الحاضرين ههـ 

شياء. أنتم فأنا أحمل  معي هذه األ نوالّرحمة. أنا شخصيّا قمت  بتعهّدي وممارستي بهذه الطريقة، إذ

ئة، ال تـ فكرون باالنسجام داخل نفوسكم، ال تمّر بأذهانكم أفكار سيّ  تشعرون جميعكم الجالسون هنا

الذي  سيكون الغونغ ،الدافام تصّرفتم وفق أحكا نحتـّى في تناول سيجارة. في المستقبل، إ

لون عليه من هذا النوع أيًضا. وكلـّ  ، كلـّما أصبحت الطاقة  ما أخذت قّوة الغونغستحص  لديكم تكبر 

تكـ ن حقـّا قويّة جّدا، فستؤثرون الذي تحملـ ه  أجسامكم قويّة جّدا. وحتّى إن لم  غونغالمشّعة من ال

على أّي  ورغم ذلك على اآلخرين عندما يكونون داخل م حيط حقلكم، إن كان ذلك في البيت أ

؟ لستم تاثيركم، لماذاجمع ٍمن الناس في المجتمع. ربّما أّن أقاربكم وأفراد أسرتكم سي صبحون تحت 

فعم بالّرحمة، إنه حقل في حاجة حتـّى للتـّفكير في ذلك، ألّن هذا الحقل نق ـنسجم وم  ستقيم وم  ّي وم 

أفكار م ستقيمة، لذلك ليس من الّسهل أن يفّكَر فيه شخص بأشياء سيّئة أو أن يقوَم بأفعال سيّئة، 

 ي مكن إذن أن يكون لديه هذا التأثير.

 

ستقامة في اليوم الفارط، قلت  أّن "نور بوذا يضيء  كّل شيٍء حوله ويغمر  كّل شيٍء وأّن اال

واإلحسان يوجدان على أكمل وجٍه"، وهذا يعني أن الطاقة التي تشّع من أبداننا قادرة على تقويم أّي 

كم خلل أو اعوجاج. إذن تحت تأثير هذا الحقل، عندما ال تفكرون بالعالقة الجسديّة مع شريككم، فإن

ي ذلك، وعلى كّل حال أنتم ال بطريقة خفيّة. إن لم تـ فّكروا أنتم ف تمارسون على هذا األخير نفوذا

فّكر فيه هو أيًضا. ولكّن األمر ليس م طلقـًا، ففي المجتمع الحالّي، حالما  تـ فّكرون فيه، فشريككم ال يـ 

التـلفزيون، تـ طالعكم مختلف المشاهد والّصور التي من شأنها إثارة رغبات اإلنسان.  تفتحون جهاز

وع من النفوذ. وعندما تبلغون درجاٍت عالية في تعهّدكم ولكن إجماالً بإمكانكم ممارسة ذلك الن

قبليـْن، لن تكونوا في حاجة إلى أن أقول لكم ما ينبغي فعله ، ستعرفون بأنفسكم كيف  وممارستكم الم 

وسوف ي خّول لكم أن تعيشوا حياة  حين سوف يكون م ستواكم م ختلفـًاعليكم أن تتصّرفوا، في ذلك ال

ن تولوا هذا األمر أهّمية بالغة ألّن كثرة االنشغال به ستكون أيًضا تعلـّقـًا. منسجمة. إذن ال يجب أ

يكم بل هناك ببساطة الّرغبة، يكف الشهوةليس هناك مجال للحديث عن  على كّل حال، بين األزواج،

 أن تحافظوا على توازنكم النفسي.أن تكونوا غير مهتّمين بها و

 

(، ي مكن  أن يظهَر في ركيز )دينغ؟ إن كانت تنقصكم قّوة التـّ تقوه  يمكن  أن تل إذن أّي شيطان جنس

: ستظهر لك امرأة جميلة إن كنَت يبرز فجأةً أثناء القيام بتمرين الجلوس، س الحلم أثناء نومكم، أو

فـي مكن  الجنسيّة،إن كنت  امرأة، ويكون  كالهما عاريًا. إن شعرَت بالّرغبة  رجل أحالمك رجالً، أو

. فّكروا قليال، نحن ممارسون، إننا هي القذف وسي صبح  األمر  حقيقة الجسديةأن تكون رّدة الفعل 

يجب أن تفقدوه  مراًرا بتلك الطريقة. من جهٍة أخرى  ، لذلك الجسدنا لتعهّد جسدخالصة ال نـ وظف  

ن فيما يخّص هذا المشكل، ها ؟ إذ، كيف ي مكن أن نقبََل هذا األمرأنتم لم تنجحوا في هذا االختبار

، أستعمل طاقة عظيمة الفاأنذا أقول لكم أنه سيعترض كالّ منكم، هذا أكيد. عندما أتحّدث عن 

نا، ولكن  الّ ستقّر في أذهانكم. ي مكن  أا تألجعله روجكم من هـ  تتذّكروا بالّضبط ما قلته  لكم عند خ 

لي. شريطة أن تعتبروا أنفسكم ممارسين، عندما تصادفون حقـّا هذه المواقف، ستتذّكرون أقوا
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. فسكم ومن اجتياز االختبار بنجاحستتذّكرونها في ذلك الحين، وآنذاك ستتمّكنون من التحّكم في أن

في اجتياز الثاني. ولكن هناك أيضا الحاالت التالية:  دون صعوبةً إن لم تجتازوا االختبار األّول ستج

تستيقظون في حالة من القـلق والندم، فـمن الممكن أّن هذه عندما ال تجتازون االختبار األّول، 

ذهنكم وذاكرتكم بعمق، وعندما يَعرض  المشكل من جديٍد تكونون قادرين  ع  ـالحالة النفسيّة ستطب

على تمالك أنفسكم واجتياز االختبار. إن كان البعض منكم لم ينجح بعد  في االختبار األّول ولكنه ال 

 ون أمر الّسيطرة على نفسه أصعب عليه فيما بعد ، وهذا مؤّكد. ي بالي باألمر، سيك

 

في هذا النوع من الحاالت، يكون األمر إّما تدّخالٍت من الّشياطين أو أّن المعلـّم هو الذي ي حّول  

على كّل فرد اجتيازه . شيئًا إلى شيٍء آخر ليمتحنكم، يوجد  الوجهان مًعا ألّن هذا االختبار مفروض 

كبشريّين عاديّين، والخطوة األولى تكمن  في هذا االمتحان، الكّل سيمّر به.  نبدأ التعهدنحن 

كان من بين الحاضرين شاّب في  ما كنت  ألقي محاضراتي في "ووهان"سأعطيكم مثاال: عند

في  شرعدرس، فحال عودته إلى البيت الثالثين من عمره، وبما أنني كنت  قد ألقيت  يومها هذا ال

ممارسة تمرين الجلوس ؛ وسرعان ما دخل في حالة التأّمل. وأثناء تأّمله لمح فجأة البوذا أميتابها 

. بعد هذا الظهور رمقاه في جانٍب وفي الجانب اآلخر الوو تسي. هذا ما ذكره في تقرير تجاربه

بيديها إناًءا  ارا ماسكةً لبودهيساتفا أفالوكيتسفدون أن ينطقا بكلمة ثّم اختفيا. إثر ذلك ظهرت ابنظرٍة 

يواصل تمرينه وينظر إلى المشهد بكّل  خان األبيض، كل ّهذا والفتى باقينبعث  منه عمود من الدّ 

ه  وضوح  . ولكن ما راعه إالّ والّدخان ينقلب إلى حوريّات "أبسارا" باهرات الجمال. والفرحة تغمر 

"بما أنني أقوم بالممارسة، نفسه: فقال في !كّن يرقصن حوله وكانت حركاتهّن لطيفة للغاية

فالبودهيساتفا أفالوكيتسفارا أرادت أن تكافئني وصيّرْت لي حوريّات أبسارا يرقصَن من أجلي." 

والّسرور بالمشهد، فجأة ًانقلبت تلك الحوريّات عاريات  الغبطةوفي اللحظة التي راودته فيها فكرة 

بين أحضانه، إحداهن تلّف يديها حول عنقه  ارتمين األجسام وهّن ي شرن بشتّى الحركات، ثمّ 

ْصَره . وبما أّن تالميذنا يتقّدمون بسرعٍة في الّرفع من طبيعة أخالقهم و نفوسهم  واألخرى تـ عانق خ 

فإّن هذا الشاّب تدارك نفسه في الحال وكانت أّول فكرة دارت بباله هي التالية:"أنا لست برجل 

عاملنني بهذه الطريقة، أنا تلميذ الفالون دافا." وحالما فّكَر هكذا ممارس، ال ينبغي أن تـ   اعادّي، أن

اختفى كل شيء ٍفي لمح البصر، بالفعل كان كّل ذلك سرابًا. ثّم ظهرالبوذا أميتابها والوو تسي من 

جديٍد، وأشاَر الوو تسي بيده إلى الشاّب وخاطب البوذا أميتابها وهو يبتسم قائال:"هذا الفتى جدير 

 .عليمه  يمكن تا يعني أنه شخص ذو قدرات واعدة وعاليم حقـّا." وهذبالتـّ 

 

ليا، لمعرفة ما إ ، ذا كان الشخص قادًرا على التعهّدمن منظور تاريخّي أو من منظور الم ستويات الع 

على غايٍة من األهّمية ؛ لذلك فإّن عليكم  لفإّن عامل التعلـّق بالجنس والّرغبات الجنسيّة هو عام

. ولكن بما أنكم بصدد التعهّد وسط الناس العاديّين، فإنه ليس ياء فعالً عن هذه األش اإلعراض

منكم أن  مطلوبًا منكم أن تنقطعوا عنها تماًما، ولكن على االقّل في المرحلة الّراهنة، نحن  نطلب  

في كّل مّرة الممارس. الّسابق. هذا هو التصّرف الجدير ب كما فيال تتصّرفوا تتعاملوا معها بتجّرٍد و

تظهر لكم فيها أعراض هذا األمر أثناء ممارستكم، عليكم أن تبحثوا عن األسباب في أنفسكم، يعني 

 أنه ال تزال هناك رغبات وتعلـّقات لم تتخلـّصوا منها بعد .
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 الشيطان المنبثق من نفس الممارس
 

ـنبثق من نفس المما نماذا نعني بقولنا "الشيطا في كّل عالم من  نسان يملكإّن جسم اإل رس"؟الم 

تنعكس كل مظاهر الكون كما ينعكس الظّل، خاص حقالً ماّديا ؛ وفي حقل  عوالم الدرجات المختلفة

الواعية ورغم أنها ظالل، فإّن لها وجوًدا ماّديًا أيًضا. كّل ما يوجد في فضاء حقلك خاضع للقيادة 

ثالثة، وكنَت في حالة سكينة وبدون نوايا، كان كنت تنظر  بواسطة العين ال ذالعقلك، هذا يعني أنك إ

ما رأيته حقيقيّا، أّما إذا كانت لديك أدنى نيّة، فإن كّل ما تراه سيكون كاذبًا ؛ هذا هو "الشيطان 

". هناك ممارسين يظلـّون عقلال المنبثق من نفس الممارس" ونسّميه أيًضا "التحّول الحاصل عن

نفسهم، ويسعْون ممارسين حقيقيّين، وال قادرين على التحّكم في أغير قادرين على اعتبار أنفسهم 

وامتالك الخوارق وممارسات الّسحر، ويتعلقون حتّى بما يسمعونه في عوالم  وراء قدرات الغونغ

أخرى وأشياء من ذلك القبيل، ولذا فإّن هؤالء األشخاص هم بسهولة ع رضة للشيطان المنبثق من 

لك هم عرضة للسقوط. مهما تكن الّدرجة التي تّم الوصول إليها عبر نفس الممارس، وتبَعـًا لذ

، فإنه حالما تظهر هذه المسألة يهوي الممارس إلى القرار ويضيع  تماًما. إنها مسألة خطيرة عهّدالت

 سينسينغال مكن التدارك إثر الفشل في امتحانللغاية، وليس األمر كما في الحاالت األخرى، حيث ي

صلة الطريق. األمر يختلف  بالنسبة لحالة الشيطان المنبثق من نفس الممارس، إذا والنهوض وموا

األمر هم الذين فتحوا لهذا  ةظهرت فإّن ذلك يعني دمار حياة الممارس الحاليّة. واألكثر عرض

عيونهم الثالثة إلى درجٍة ّما عبر الممارسة. هناك أيًضا الذين يكونون دائما مشّوشين بوارداٍت 

ة، وهم يصّدقون كّل األخبار التي تسوقها إليهم. هؤالء أيًضا هم فريسة سائغة. وهكذا إذن، خارجي

 لتشويش مختلف الواردات. الثة ع رضةن البعض منـّا، بعد فتح عينه الثيمكن أن يكو

              

يكون ثابتـًا  ا على المرء أنفي المستوى األدنى، يكون من الّصعب جدّ  التعهد: أثناء ولنذكْر مثاالً  

 اغتٍة، تبصرونأنتم ال تستطيعون رؤية شكل معلـّمكم. وفي أحد األيّام وبصفٍة مب . مثالً وصلبًا

م شيئا نكـاإلطراء ثّم ي لقـّ  ه لكم عباراتـّ ي وج الخالد ا قادًما إليكم، هذا الّسماويّ عظيمً خالًدا سماويّا 

نتشٍ  الذي بحوزتكم. وفي الحين تدخل الفوضى على الغونغوأنتم تقبَلونه ،  ، بينما أنتم، بقلب م 

نّصبونه معلـًّما لكم وتتبعونه وتتعلـّمون منه، ولكن هو نفسه لم يتحصّ  ، وإنما ل على ثمرة الكمالتــ 

هذا في العوالم األخرى بإمكانه أن يصغـ َر أو يكب َر في الحجم كما يشاء، وهكذا عندما ينبري أمامكم 

نوا وعندما يأخذكم هذا اإلعجاب، ألن تتـّبعوه وتتلقـّـ !تلك تندهشون لعظمته، العظيم الخالد ماويّ السّ 

؟ إن كان الممارس غير قادر على الّسيطرة على نفسه، يكون من الّصعب جّدا إنقاذه على يديه

لوا بعد  على صح، ولكن هم أيًضا لم يةلهآهم كلـّ  أهل الّسماءع  بسهولٍة بالغٍة. ـوتخليصه، وهو يضي

الّستة. بدون تفكير، ها أنكم تتبعون  ّدروبلون في سامسارا الـّـ الكمال، وهم ال يزالون يتنقثمرة 

شخًصا وتعتبرونه  معلـّمكم، ولكن هل تعلمون إلى أين يقودكم؟ هو نفسه لم يحصل حتـّى على ثمرة 

ا عك ًرا. إنه من الذي بحوزتكم م شّوش الغونغ بح  يص ؟ وفي النهاية ثــًاتعهّدكم عبيذهَب  الكمال، ألن

الّصعب جّدا على اإلنسان أن يكون ثابتـًا وصلبًا. ها أنذا أقول لكم، هذه المسألة بالغة الجّدية وفي 

، ولكّن أمر التحّكم في أنفسكم يتوقف الفاالمستقبل، سيتعّرض لها الكثير من ممارسينا. أنا بلـّغتكم 

االت. إذن مهما كان متحققوا المدارس والطرق عليكم كليّا، ما ذكرته هنا هو فقط حالة من بين الح

األخرى الذين ترونهم، حافظوا على رباطة جأشكم والتزموا باتـّباع طريقة واحدة، ولتكْن هذه 

ْن فكرتكم: ، ال أحد ي ثير  قلبي." وسي حالفكم اً أو شيطان ،لهاً إ أواوو، أو طبوذا، "مهما يكن، إن يك 

 النجاح.
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أخرى أيًضا: مخاطبة أقربائكم األموات لكم ؛ إنهم  الممارس يتضّمن حالةً الشيطان المنبثق من ذات 

ي خاطبونكم وهم ينتحبون ويطلبون منكم القيام بهذا الشيء أو ذاك، العديد من األشياء ي مكن أن 

تكنـّون كّل ؟ لقد كنتم فيما مضى ان أن تحّركوا ساكنـً تحدَث لكم. هل تستطيعون أن تبقْوا هادئين دو

. ولكن ليس اهم يطلبون منكم فعل شيٍء أو آخر، وهماتواولكنهم قد  .بويكموالدكم وألألالحّب 

فعلتم ذلك، إنه من الّصعب للغاية أن يكوَن المرء م مارًسا. يقال  ا لوئً سيكون سيّ مسموًحا لكم بفعله. 

أّن البوذيّة يسودها االضطراب من أثر تسّرب أشياء كونفوشيوسيّة إليها، حتـّى أشياء مثل البّر 

يّة. بالوالدين والعطف على األبناء صارت تظهر  فيها بينما في األصل ال ي وجد هذا األمر في البوذ

(، فإنه وحدها األّم يوانشنذات المرء الحقيقيّة تكمن  في روحه األصليّة )ال ؟ بما أنّ ذاماذا يعني ه

 بر سفر التجّسد في الدروبالتي أنجبت روحكم األصليّة هي والدتكم الحقيقيّة. طوال حياتاتكم ع

األبناء أنجبتـ م؟  الّستة، أّمهاتكم اآلدمية وغير اآلدميّة ال تـ حصى وال تـ عّد. طوال كّل حياتاتكم كم من

َضت العينان إلى األبد، أو ابنتك ؟ ومن هو ابنكمن هي والدتك إذن .ما ال حْصَر لههم أيضً  ؟ إذا أغم 

جّدًدا ؛ طبًعا هذا ال يمنع  أنكم ستسّددون  . ولكن بما على عاتقكمالتي  الكارمافال أحد يعرف اآلخر م 

ع ترك تعلـّقه ـي فارَق هذه األشياء. البعض ال يستطيع أن ـأّن اإلنسان في الّضالل، فهو ال يستطي

بابنه ويتحّدث ويقول:"كم كان هذا الطفل لطيفا"، ولكنه قد مات. "كم كانت والدتي طيّبة"، ولكنها 

قد ماتت. إنهم يكادون يموتون حزنـًا عليهم، ويتمنـّْون لو يفارقوا الحياة ويتبعوهم. ولكن عليكم أن 

إنهم بهذا يحولون بينكم وبين العيش بصفة  راحتكم؟ ْمًدا ليحيّروكم ويـ قلقواتفّكروا: أال يأتون ع

 . طبيعيّة

                                                                                      

على ربّما ال يستوعب الناس العاديّون هذه النقطة: إن تعلـّقتم بهذا األمر، سيكون من المستحيل  

، عليكم أن لبوذيّة. إن كنتم تريدون التعهّداإلطالق أن تتعهّدوا، لذلك ال يوجد هذا األمر بتاتـًا في ا

تتركوا جانبًا المشاعر اإلنسانيّة. طبًعا بما أننا نقوم بالتعهّد بين الناس العاديّين، علينا احترام آبائنا 

ن مع اآلخرين ومعاملتهم بإحسان، بما فيهم وتربية أبنائنا، في كّل الحاالت علينا أن نكون طيّبي

شّك. إننا نـ ولي نفس العناية ألّي ٍكاَن بما فيهم اآلباء واألبناء ونفّكر في اآلخرين في دون أقربائنا 

فعم بالطيبة والّرحمة اآلن ؛ بينما  ْد أنانيّا، إنه قلب م  خّص ت المشاعركّل الظروف، هذا القلب لم يع 

 .لمشاعرء ال يعيشون إالّ من أجل االناس العاديّين، هؤال

 

. لهم صعوباٍت في تعهّدهملون إلى الّسيطرة على أنفسهم، مّما ي سبّب ـالكثير من الناس ال يتوصّ 

أنه ستعترضكم اليوم محنة، أو هذا األمر أو  ال لهم كذا وكذا. يقول لكم مثالً البعض يقول أّن البوذا ق

أّن شخًصا ّما ي طلعكم على الّرقم الّرابح في يانصيب اليوم ذاك وكيف بإمكانكم أن تتجنبوه، أو 

ويدفعكم للـّعب وتجربة حظـكم. ولكن ما عدا اإلشارات التي تـ عطى لكم لتالفي خطر قاتل، كّل تلك 

التي تهدف  إلى منحكم امتيازاٍت في المجتمع البشري العادّي مصدرها الشياطين بدون استثناٍء. إن 

نوا من اجتياز هذا ـول على امتيازاٍت وسط الناس العاديّين، ولم تتمكّ كان هدفكم هو الحص

االمتحان، فلن تستطيعوا إذن االرتفاع. إن كنتم تعيشون حياة الي سر والّرخاء بين الناس العاديّين، 

؟ أين ستجدون م حيطـًا م الئًما لرفع طبيعتكم الكارماكيف ستقومون بالتعهّد؟ كيف ستحّولون 

؟ الكّل يجب أن يستوعبوا هذه النقطة. حتـّى الشيطان سيمد حكم وسيقول إزالة الكارماو األخالقيّة

عظيًما ذا مرتبٍة عاليٍة، وأنكم اوو طلكم أنكم بلغتم درجة عالية جّدا، أنكم صرتم بوذا عظيًما أو 

ل، يجب عليه يتعهّد حقـّا نحو مستوًى عااً. بالنسبة لإلنسان الذي رائعون، ولكّن كّل هذا باطل تمام

وم الحذر.  أن ينزع جانبًا كّل التعلـّقات، وعندما تالقون هذه المشاكل، يجب عليكم االنتباه ولز 
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في  ستحدث مشاكل ،العين الثالثة مفتوحة ة. إن كانتالممارس ي مكن أن تـ فتـََح أعيننا الثالثة أثناء

، في كلتا الحالتْين ليس التعهد بسهل. بعد فتح العين يضاأ ستحدث مشاكلن كانت مغلقة إو التعهد،

الثالثة، وعندما تتهافت  أنواٌع شتـّى من الواردات، يكون  من الّصعب حقـّا التـحّكم في النفس. كّل ما 

يوجد في عوالم أخرى رائع، جميل جّدا ومدهش ؛ وكّل هذا ي مكن أن يـ ثير نفوسكم. وإثر فقدان 

الذي بحوزتكم م ضطربًا، هذا  الغونغتكونون منزعجين، وتبًَعا لذلك يصبح الّسيطرة على النفس، 

ذي يالقي ظاهرة الشيطان المنبثق من النفس، ألحيان. لهذا الّسبب فاإلنسان الما يحدث  في أغلب ا

ال يتحّكم في نفسه، وتتهّدده الحالة التالية. مثالً، حالما تدور بذهن هذا اإلنسان فكرة سيّئة فهو في 

 الممارسة قعفي موطر ال محالة. في أحد األيّام، ترى عينه الثالثة بوضوح شديٍد ؛ فيفّكر حينئٍذ:"خ

؟ لقد لـ قـّــنـْت  الفالون ما ال أكون شخصا عاديّاهذا، أنا الذي أتمتـّع بالعين الثالثة األكثر اتـّساًعا، ربّ 

ني أفضل من اآلخرين، إذن ربّما ال أكون دافا على يدي المعلـّم "لي" وقد تعلـّمتها جيّدا فعالً، إن

ا بوذا، إذن شخصا عاديّا." هذه الفكرة هي منذ البداية باطلة وخاطئة. ويفّكر أيًضا:"ربّما أكون أيضً 

؟ ألّن كل ماّدة موجودة في ذلك !" وعندما ينظر  إلى نفسه، يرى أنه فعالً بوذا. لـ مَ فسيفـألَر بن

وفقـًا ألفكاره، وهذا ي سّمى  أيًضا "التحّول تتحول تطيـع  أن فضاء الحقل الذي ي حيط بجسده تس

 العقل". الحاصل عن 

                                                                                                     

دائرة حقل ذلك كّل شيٍء منعكس عن الكون يمكن أن يتحّول حسب أفكاره ؛ ألّن كّل ما يوجد  داخل 

، الظّل له أيًضا وجود ماّدي، هو أيًضا ال نستـثنيه. ها هو سيطرتهيوجد تحت إمرته و الّشخص

يفّكر:"ربّما أكون بوذا، وربّما أرتدي أيًضا لباس بوذا." فيرى فعال ً أّن ما يرتديه هو لباس بوذا. 

" وينظر  إلى نفسه من !وذا صغيًرا!" ويفرح  أشّد الفرح. "وربّما أيًضا لست  با"آه، أنا بوذا حقـّ 

فيسمع  وقر الشيطان في أذنه  !"ي جا أعلى من لي هونغني أيضً ـجديد ويرى أنه بوذا عظيم. "ولعلـّ 

جي بعّدة درجات." وي صّدقه أيًضا. جاوز لي هونغ! أنت تتجي"أنت أعلى من لي هونغوهو يقول:

؟ حتـّى التعهدعلـّمكم الذي ؟ من استتعهّدون حقـّ ؟ هل تعهّدون في المستقبلولكن ألم تفّكروا كيف ستـ

الذي كان  غونغ، المن جديدٍ يه أن ي عيَد التعهد البوذا الحقيقّي عندما ينزل إلى األرض ليقوَم بمهّمة عل

طرأ هذا ي عندما. إذن ه يتعهّد بسرعة أكثر هذه المّرةيملكه  ال ي عطى له ؛ ما في األمر هو أن

خص عناًءا في التخلـّص منه، سيتولـّد لديه في الحال تعلـّق. بناًءا على ذلك المشكل، سيلقى هذا الش

"أنا بوذا، لستم في حاجة إلى اتـّباع اآلخرين، أنا بوذا، سأقول  لكم ما يجرؤ على قول أّي شيٍء:س

 ينبغي فعله ." سيتصّرف  هكذا.

                                                                             

؟ بلى، أحدهم كان في البداية شخًصا جيًّدا، ولكن وعشون" أشخاص من هذا النا في "شانغأليس لدين

ظّن نفسه أعلى الجميع على  لقد ظّن نفسه بوذا وفي نهاية األمر شيئاً فشيئاً وقع في هذا األمر.

ق. لماذا هذه كّل هذا سببه عدم القدرة على السيطرة على النفس وتكوين روح التعلـّ  !اإلطالق

ّر وتجاوْز، ليس ذلك سوى سراٍب شيطانّي، يجب  ،ال تكترث مهما ترَ ؟ ي قال في البوذيّة:"الظاهرة م 

؟ إنه اهدونهالمشاهدة والتعلـّق بما تشأن تثب ت وتـ رّكز وتتعهّد نحو األعلى." لماذا ال ي سَمح  لكم ب

لمقاومة هذا دة م شدّ  تعهدتملك طرق  بالّضبط خوفـًا من ظهور هذا المشكل. الممارسة في البوذيّة ال

اكياموني في عهده لم ي علـّم هذا القانون ؛ وليتجنـّب شللتخلـّص منه. و وال كتب الّسوطرا تبيّن وسيلةً 

منبثق من نفس الممارس" و"التحّول المشاكل النـّاتجة عن هذه الظـّاهرة، ظاهرة "الشيطان ال

الشيطانّي. لذلك  بالوهم التعهدالحاصل عن العقل"، َوصَف كل الّصور والمشاهد التي تظهر أثناء 

الشيطانّي ويكون  من الّصعب جّدا التخلـّص منه. الوهم عندما تكون لدينا روح التعلـّق، يظهر  هذا 

وربّما حتـّى أّن هذا الشخص سيضيـع ويسلك الطريق الشيطانيّة. بل لقد سلك هذا الشخص الطريق 
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وأشياء أخرى،  "فوتي""بوذا"، وفي النهاية ربّما سيستجلب   الشيطانيّة حالما وصف نفسه بـ

، وسيهوي إلى الحضيض. الناس من هذا النوع ع  تماًما. قلبه  أيًضا سيتدـوحينها سيضي هور 

ي حّس نفسه ممتاًزا، ويظهر ذلك حتـّى من  ، هناك منالمحاضراتعديدون. حتـّى اآلن، في هذه 

طريقة حديثه. حقيقة مرتبتنا هو موضوع محظور حتّى في البوذيّة. كنت  إذن بصدد تفسير هذه 

وتـ سّمى أيًضا "التحّول الحاصل  من نفس الممارس" "الشيطان المنبثق الحالة األخرى التي تـ سّمى

هذا النوع من التالميذ، يوجدون أيًضا في مناطق أخرى، وباإلضافة  دعن العقل". في بيكين، يوج

 إلى ذلك، هم ي دخلون تشويًشا خطيًرا على بقيّة التالميذ.

 

ْيـنا على كّل وا جميًعا، إن قض"؟ فّكرم، لماذا ال تقضي على هذا المشكلأحدهم قال لي:"أيّها المعلـّ 

؟ إنه بالتـّحديد في المواقف التي يوجد فيها هذا، كيف سي مكنكم التعهّد العراقيل في طريق التعهد

ل لفهم الطريق حقـّا ـعلى التوصّ  ،التعهدتدخـّل شيطاني حيث نتبيّن  إن كنتم حقـّا قادرين على إتمام 

الت قادرة على تشويشكم وتعطيلكم، إن كنتم حقـّا ـّ اعتماًدا على درجة وعيكم، إن كانت التدخ

تي تجر ف  كاألمواج العظيمة ال التعهد هذه. إّن َمثـلَ  الفاقادرين على المواصلة بثباٍت في مدرسة 

معها الّرمَل، فقط ما يتبقّى في األخير هو الذهب الحقيقّي. إن كنتم ال تالقون أشكال التدخل 

تحققين في  التعهدوالتشويش تلك، أقول لكم أّن  سيكون سهال ً للغاية. عندما سيرى ذلك كبار الم 

؟ أهذا هو إنقاذ البشر؟ ال "ماذا أنَت بصدد فعلهالعالية ستضطرب  أفئدتهم أكثر وأكثر: الّدرجات

ـّما ؟ كلالتعهد ، أهذا هو إلى النهاية واحدةً  د فعة دهطريق، ي واصل المرء  تعهّ توجد أيّة عراقيل في  ال

شات، أيستقيم  األمر  ، كلـّما أحّس بالّراحة، ليس هناك واردات أو تشويتعهدتابـَع المرء القيام بال

أبْدت  شياطين كثيرة من هذا  البداية ؟" هذا هو الم شكل بالتـّحديد، وقد فّكرت  فيه مليّا. فيهكذا

ل. اآلخرون قالوا لي كذلك:"أنت النوع. لو نـ واصل على هذا النـّحو، أرى أيًضا أنه ليس من العد

تتركهم يتعهّدون بسهولٍة بالغٍة. ليس للبشر سوى امتحاناتهم الّشخصيّة، ال تـ وجد هناك سوى 

إذا كان يبقى السؤال ! ون عاجزين عن نزعهامشاكل قليلة بينهم، وال تزال  هناك تعلـّقات كثيرة يظلـّ 

بما أّن . وعندما تختلط عليهم األمور الضاللةسط عندما يكونون و الدافابإمكانهم أن يفهموا  تالميذك

. ما ك نت  بصدد تفسيره هو ضرب من ستكون هناك تشويشات واختباراتفالمسالة موجودة  ههذ

قابل من الّسهل جّدا َضياع  ضروب الّشيطان. إنه بالفعل من الّصعب جّدا إنقاذ إنسان، وفي الم 

كَ   عن الطريق الم ستقيم، تضيـع  في الحال. إنسان. حالما يحيد  قلبـ 

 

 

                                                                                                                  

 و ييشي" يجب أن يكون قويـّا"ج الوعي الرئيسي

 
بت للمارسين وسبّ عواقب وخيمة بت لهم سبّ إّن اآلثام التي اقترفها البشر  طوال حياتاتهم السابقة 

الكارما هي الموت. هذه و المرضالكارما، لذلك توجد هناك: الوالدة، الشيخوخة،  عراقيل

الجماعيّة. ولكن هناك أيضا شكل آخر من الكارما قوّي جّدا وي دخل االضطراب كثيًرا على 

يدعى كارما االفكارالممارس ولكّن أفكار اإلنسان،  ن ما زال حيّاً.يفكر اإلنسا". من الطبيعّي أن ين و 

رغبة الجنسيّة، بالغضب بسبب ضاللته، هي غالبًا أفكار نابعة من تعلـّقه بالوجاهة، بالكسب، بال

وغيرها. وعلى امتداد الّزمن، ي كّون ذلك نوًعا من "كارما األفكار" ال ي ستهان بها بل قويّة للغاية. 

شيء ينبض  بالحياة، فالكارما كذلك حيّة. وعندما يبدأ شخص بما أنه في سماوات وعوالم أخرى كّل 

زيَل الكارما، وذلك يعني القضاء عليها تماًما وتحويلها إلى طاقة ةحقّ  فاد في في التعهّ  ، يجب أن يـ 
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، مّما يكّون صعوبات وعراقيل أمام  أخرى. من الطبيعّي هنا أن هذه الكارما ستمتنـع  وتــ قاوم 

أن كارما األفكار هذه تـ ؤثــّر مباشرة على عقل اإلنسان، بحيث تمّر برأسه الممارس. والمزعج 

بتذلشتا ة ؛ مّما يجعل بعض نجس، كما تمّر برأسه أفكار الدافاة نحو المعلـّم وئم وعبارات م 

الممارسين في حيرٍة من أمرهم، أي ال يفهمون ما يحدث ويظنـّون أنهم ه م أصحاب تلك األفكار 

فعال، هناك البعض اآلخر يظّن أنها الفوتي ؛ ولكن األمر ليس كذلك، إّن هذا ناتج عن انعكاس 

ييشي( قويّا، وينساق  مع  و)جكارما األفكار على العقل البشرّي. هناك من ال يملك وعيًا رئيسيّا 

رتكبًا بذلك سيّئاٍت عظيمةً كارما األفكار  ، في هذه الحالة يضّل هذا الشخص  ويهوي إلى هذه م 

ون في  لمغالبة هذه الكارما ومصارعتها.  الوعي الرئيسي توظيفاألسفل. ولكّن أغلب الناس ينجح 

قبل كّل شيء يستطيعون التـّمييز هذا يدّل على أن هؤالء بإمكانهم الوصول إلى الخالص، ألنهم 

الذي يتبعني  الفاشنبين الحّق والباطل، أي أنهم يملكون درجة وعي طيّبة، في هذه الحالة، يتولـّى 

القضاء على أكبر قدر ممكن من كارما األفكار تلك. هذه الحالة واردة بكثرة ؛ حالما  في ساعدتهمم  

 ، م لى التغلـّب على هذه األفكار الّسيّئة. من لديه عزهو أن تكونوا قادرين بأنفسكم ع المهمتظهر 

 . قوّي يمكنه القضاء على الكارما

            

 

 

 لبـيجب الحفاظ على استقامة الق

 
؟ هذا يعني أّن هذا الشخص يبقى غير قادر على اعتبار نفسه ممارًسا. ماذا يعني عدم استقامة القلب

َحن عديدة إّن الممارس ستصادفــ   َحن ي مكن أن تتمثل في الم شاحنات أثناء تعهّدهه م  ، هذه الم 

على طبيعتكم األخالقية ؛ هذه ـ ؤثـّر مباشرة أشياء من هذا القبيل، مّما ي والخصومات بين األفراد أو

فاجئة تمّر بالجسم،  هي أغلب الحاالت الواردة. إالَم ي مكن أن نتعّرض أيًضا؟ هناك حاالت توّعك م 

إزالة الكارما التي لدينا، فإّن ذلك يظهر  في أشكال عديدٍة. في مرحلة ّما سنحاول أن  وبما أننا بصدد

، ثقتكم في وجودها أصالً، في إمكانيّة الممارسة، في تكم في هذه الطريقة وهذا الغونغنـ زعزعَ  ثق

م، في مرحلٍة في حقيقة كّل هذا. نع، في وجود البوذا ،التعهدة بفضل إمكانيّة ارتقاء الّدرجات العالي

قادمٍة، ي مكن أن تحدث مثل هذه الوضعيّة، وسوف يـ كّون ذلك لديكم انطباًعا مغلوطـًا يجعلكم 

عاينة مدى ثباتكم. إن  تشّكون في وجود كّل هذا، يجعلكم تظنـّون أنـّه باطل كلـّه. والغاية هي م 

نكم من الثبات حقـّا، ستتصّرفون ـمكّ فإّن روح العزم هذه ستـ   ،تـ قّرروا أن تصمدوا وأن تبقـَْوا ثابتين

التصّرف الحّق بطريقة طبيعيّة، ألّن طبيعتكم األخالقيّة ستكون على درجة عالية. أّما حاليّا فأنتم 

ـتأرجحون كثيًرا، لو داهمتكم هذه المحنة اآلن، فلن تستطيعوا فهمها اعتمادً  ، ا على درجة اليقظةم 

حَن يمكن أن تبرَز في مختلف المجاالت.، إّن الولن تستطيعوا مواصلة تعهّدكم  م 

 

. هناك البعض منـّا، حالما التعهدإنه بهذه الطريقة تحديًدا يتّم االرتقاء إلى الّدرجات العالية عبر  

يشعرون بتوّعٍك ّما، يظنـّون أنهم مرضى، هذا يعني أنهم يبقْون غير قادرين على اعتبار أنفسهم 

تلك األشياء، يعتبرونها مرًضا:"لماذا تحدث  لي كّل هذه األمور ممارسين. عندما تحدث لهم مثل 

المزعجة؟" ها أنذا أقول لكم أننا أزلنا عنكم الكثير والكثير، وأّن حجم مشاكلكم قد تضاءل كثيًرا في 

الحقيقة. لو لم نـ زلـْها عنكم، لداهمكم الموت أو لالزمتكم علـّة خطيرة بقيـّة حياتكم. أفال تتحّملون 

ثناء ؟ سوف أذكر مثاالً على هذا، أماذا من شأنه أن ي ناسبكم؟ لو القليل من اإلزعاجو إذن

 ،حقـّا جيّداً كان معدنه لقد جلب انتباهي رجل ذو استعداٍد جيٍّد جّدا،  شونغمحاضراتي في شان
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َحن ليتمّكن من تسديد ـوس رعان ما وّجهت  نحوه اهتمامي، وأردت  أن أحمّ  له  قسطـًا أكبر من الم 

َل إلى إطالق الغونغ الكارما َر بعالمات في أقرب وقت ويص  ، كان ذلك هدفي. وفي يوم ّما شع 

ل الحركة لديه وبشبه شلل في جميع أطرافه، فـنقلوه إلى ـالجلطة الّدماغية ووقع أرًضا وأحّس بتعطـّ 

: هل من الم مكن إثر مكانه النهوض والحركة. فّكروا قليالً المستشفى بسرعٍة. وس رعان ما صار بإ

؟ وفيما بعد اّدعى أن ذلك وقع له َك أطرافه خالل ذلك الوقت القصيرجلطة دماغية أن ينهض وي حرّ 

 . ولم ي فّكر لحظةً واحدةً تي قادته إلى االنحرافن دافا، وأّن هذه األخيرة هي البسبب ممارسة الفالو

دماغيٍّة بتلك الّسرعة. إنه لو لم يكن ممارسا للـّدافا للـفظ أنفاسه  األخيرة  كيف تعافى من جلطةٍ 

 عندما وقع على األرض أو لبقي مشلوالً  مدى الحياة أو لصار م صابًا حقـّا بانسداٍد دماغّي.

                                                                                                    

ذلك ي بيّن كم من الّصعب تخليص اإلنسان. لقد فعلنا الكثير من أجله ولكنه ال ي درك ويتفّوه بأقوال 

ي في كامل أنحاء "أيها المعلـّم، لماذا نشعر باضطراٍب صحّ ذ القدماء يسألونني:باطلة. بعض التالمي

ـقنـًا أو أدوية ولكنها تالجسم رأة ال مبقى غير ناجعة". نعم، لديه؟ إننا نذهب إلى المستشفى لنأخذ ح  ج 

طبًعا ستكون  غير ناجعة. ألّن ما تشكون منه ليس مرًضا. كيف إذن  !ليقولوا لي مثل هذا الكالم

مكم، ولكّن ستجدون أن كل شيء طبيعّي في أجساو ؟ بإمكانكم أن تقوموا بكشف طبّيستكون ناجعة

قن تالميذنا انكسرت على جسمه ك واالضطراب يبقى موجوًدا. أحد ـوعّ اإلحساس بالت عديد الح 

نة ويتدفق الدواء ينكسر  زجاج الحقكان ولكن أيّـا منها لم يستطْع أن يلَج داخل الجسم وفي كّل مرة 

قن." لقد تذّكر فقط  الذي بداخلها. وما هي إالّ أن أدرَك:"ماذا دهاني؟ ألست  ممارًسا؟ ال مجال للح 

يجب عليه تعاطي األدوية. إذن كلـّما القينا صعوباٍت، علينا في ذلك الحين أنه ممارس وأنه ال 

االنتباه جيًّدا لهذه النقطة. هناك البعض يظنـّون أن غايتي هي فقط منعهم من زيارة الطبيب أو 

م أنت ال تسمح  لي بالذهاب إلى المستشفى، سأتداوى لدى معلـّ "ستشفى، في فّكرون بهذه الطريقة:الم

. ولكن تشيغونغذهبون للعالج عند معلـّمي فإنهم يعتبرون توّعكهم مرًضا وي هكذاإذن." و تشيغونغ

 ؟ لو يقع اختياركم على دّجال فإنه ي هلككم بسرعٍة.حقيقيّا تشيغونغم أين سيجد ون معلـّ 

 

؟ الكثير  منهم نّصبوا أنفسهم م حقيقيّا أم دّجاالمن أين لكم القدرة على معرفة ما إذا كان المعلـّ 

وبحوزتي وثائق م مضاة من طرف معاهد بحث علمّي اختباري  تّمبأنفسهم. بالنسبة لي، لقد 

ون ؤالون، ي طلقون على أنفسهم ما يشاهم دجّ  تشيغونغالبخصوص هذا االختبار. الكثير من معلـّمي 

 تشيغونغمعلـّمو الخدعون الناس. من األلقاب، كثيرون هم فعالً الذين يقومون بدعايٍة ضخمٍة وي

طرف الفوتي.  ؟ ألّن أجسامهم مملوكة منا معالجة المرضى، لماذاالم زيّفون هؤالء بإمكانهم أيضً 

هذه الفوتي التي تملكهم قادرة على إرسال الغونغ ومداواة المرضى ألنها أيًضا نوع من الكائنات 

 .لوا إلى خداع الناسـم يكونوا مملوكين، فلن يتوصّ إن لعلى البشر.  الطاقيّة ولذلك فإّن لديها نفوذا

، إن كان أحد هذه الفوتي هو الذي يقوم بمداواتكم، فماذا سي رسل   لكن،و على  ومثلما سبَق أن قلت 

؟ كّل األشياء التي سينفثها هي على صورته وتـ مثله في حالة ميكروسكوبيّة قصوى، إن أجسامكم

، كيف كان هذا ما  فإنه من  "روح""إن كان من الّسهل دعوة ؟ ستتصّرفون بعد ذلكسيحصل 

. أنا هنا لست بصدد الحديث عن الناس العاديّين ألّن هؤالء ال ي ريدون أن يكونوا "االّصعب َصرفه  

ولكن أنتم ممارسون، عليكم أن تـ طهّروا  سوى أناس عاديّين وه م يبحثون عن حلول آنيٍّة لمشاكلهم.

داوي على الجسم مثل هذه الكائنات، كم يلزأجسامكم بدون انق كم من الوقت طاع. فإن أرسل الم  م 

زّودة بقدر من الطاقة. البعض سيتساءلون:"لماذا يسمح لها لكي تتطهّروا منها ؟ وال تنسْوا أنها م 

ل ـهنالك مبدأ كونّي ينّص ما يلي: ال أحد يتدخّ  ؟"حمايتنا؟ أال يتولـّى فاشن المعلـّم لالفالون بالدخو

ذي يتبعني ربّما سيمنعكم في مرحلة أولى ال شنالفال فيه أحد. ـفي إرادتك، ما تريده  أنت ال يتدخّ 
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لتصّرف، ال يهتّم بكم م جّدًدا. ويبعث لكم بإشارات خفيّة، ولكن عندما يرى أنكم تصّرون على هذا ا

د وال أن نـ رغمكم عليه. مفتاح ؟ ليس بوسعنا ال أن ندفعكم للتـعهّ نا أن نـ جبَر أحًدا على التعهّدكيف ل

ع  لكم شيئًا. مبادئ الكون ـالتقّدم الحقيقّي بأيديكم، إن كنتم ال تريدون هذا التقّدم، ال أحد يستطي

لكم ؛ أّما إن كنتم ال تريدون أن تتقّدموا، فمن الم خطئ؟ ما تسعْون إليه  اشرحته الفاشرحتها لكم، و

ل فيه أيًضا، هذا مؤّكد. هناك أيًضا من ـالذي يتبعني ال يتدخّ  شنالفاول فيه الفالون، ـبأنفسكم ال يتدخّ 

آخرين، وعند العودة إلى بيوتهم ي حّسون بقلق  تشيغونغمعلـّمي يذهب  لسماع محاضرات 

ـني الفاـ ك م أجسام واضطراب شديدْين، وهذا طبيعّي. إذن لماذا لم تحم ؟ ولكن ما كانت التي تتبع 

؟ إن لم  ي مثل ذلك مطلبًا في حّد ذاته؟ أاللك؟ ألم تذهبوا لسماع ذلك المعلـّمناغايتكم عندما ذهبتم ه

ل في ؟ هناك البعض شّوهوا أجسامكم تـ صغوا إليه أنتم بأنفسكم، كيف كان من الممكن له أن يدخ 

من  بمثل هذه التصّرفات الفالون الذي بحوزتهم. إّن هذا الفالون أثمن من حياتكم نفسها، إنه شكلٌ 

 نالمزيّفون يمألو تشيغونغمو ال؟ حاليّا، معلـّ تلك السهولةشكال الحياة العلويّة، كيف تـ تـلفونه بأ

 تشيغونغوث العلميّة حول المعهد البح وليلمسؤالّساحة والبعض منهم يتمتـّع بشهرة فائقة. لقد قلت  

المملكة، ولكن رغم شراسة  " بلبلةً شديدةً في ساحةجي في الّصين:"في العصر القديم، أحدثت "دا

المزيف اليوم والتي ألحقت الضرر بكامل  تشيغونغموجة الير هو الثعلب، فإن ما يفوقها بكث هذه

؟ وكم ة لهاالبالد. في الظاهر تبدو لكم األمور طيبة وتسير بخير ولكن كم من الناس وقعوا ضحيّ 

داوي باتّجاههم كـّ ؟ إنها تتملة على أجسامهميحملون أرواحا سفليّ هو عدد من  هم حالما ي رسلها الم 

كالكالب المسعورة. ولكن من الصعب جّدا على الناس العاديين أن ي الحظوا ذلك وأالّ ينخدعوا 

 بالمظاهر.

 

، إثرها أدرك  أّن تشيغونغجي" ي لقي محاضرة في ال"أنا اليوم أسمع "لي هونغلربّما يفّكر البعض:

أخرى في المّرة القادمة،  تشيغونغإن كانت هناك محاضرة  !هو حقـّا علم شاسع وعميق تشيغونغال

رها أيًضا." أنا أوصيكم بعدم الذهاب، ألنه إن استمعتم إلى أشياء ضاّرة، فإنها ستمّر عبر  سأحض 

من الّصعب جّدا تغيير أفكاركم، من الّصعب  من الّصعب حقـّا تخليص اإلنسان. آذانكم. أ كّرر أنه

علـّمو  تشيغونغبمعلـّمي ال الساحة تع جّ  م. إنّ جّدا كذلك تعديل أجسامك  تشيغونغالالم زيّفين. وحتّى م 

؛ هل هم فعال أنقياء؟ هناك أرواح سفليّة شرسة ورثوذوكسية أذين تلقـّْوا العلم بطريقة الحقيقيّون ال

وليس  .ليس لها القدرة على أن تتملـّك بجسد هؤالء المعلمين وهؤالء ليس بإمكانهم أن يطردوها

، ما ي رسل هؤالء المعلـّمون الغونغلديهم القدرة على مواجهة تلك األشياء بأعداد كبيرة ؛ فعند

، وخصوًصا بين تالميذهم. ربّما هؤالء المعلـّمين وتختلط بهذا الغونغ م ختلف أنواع األشياء تأتي

 ع شتـّى. م ستقيمون، ولكّن تالميذهم ال، وهؤالء التالميذ يحملون فوتي بأصناف وأنوا

 

، ال تذهبوا لسماعهم، أّما إذا كنتم ال تهتّمون بالفالون دافا وتريدون حقـّاإذن، إن كنتم تريدون التعهّد 

ممارسة أّي شيء آخر، فافعلوا ما تريدون، لن أهتّم بكم، لن تكونوا تالميذ الفالون دافا، وفي حال 

وا ممارسين حقيقيّين للفالون دافا إالّ إذا حدوث مشاكل ال تتـّهموا الفالون دافا. ال يمكن أن تكون

 ععالقات مإقامة . هناك من سألني:"هل بوسعنا الدافاووفق  سينسينغتصّرفتم وفق مقياس ال

، تشيغونغهم ببساطة ناس ي مارسون ال، أقول لكم أّن هؤالء ؟"تشيغونغممارسي مذاهب أخرى في ال

لة المحاضرات هذه، ستفوقونهم بعّدة درجاٍت. لقد تّم ؛ إثر خروجكم من سلس الدافا أّما أنتم فم مارسو

، لذا لديه طاقة جبّارة. طبًعا، هذا النوع ن عبر أجيال وأجيال بفضل التعهّدبلورة هذا الفالون وتكوي

من العالقات لن تكون خطيرة إذا انتبهتم إلى هذه النقطة: ال تأخذوا منهم شيئًا وال تقبلوا منهم شيئًا، 

هذا ال يمنع  أّن إمكانيّة الضرر تبقى ولكن وما سيربط بينكم ال يعدو أن يكون مجّرد صداقة عاديّة. 
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مسكونـًا حقـّا بـفوتي، في هذه الحالة، من الم ستحسن تجنـّب أّي عالقة  قائمة إذا كان هذا الشخص

معه. بالنسبة لألزواج، أظّن أنه ليس هناك إشكال إذا كان أحدهما ي مارس طريقة أخرى. ولكن 

للخير لهم. إن  مجلبة ، سيكون قرب َك من اآلخرينةالحقّ  فانها: بفضل ممارستك للـهناك نقطة نـ بيّ 

نحرفة وشيطانيّة ستعلـَ  كان ي مارس نحرفة أو شيطانيّة، فإّن كائناٍت م  ق  بجسمه، فمن أجل ـطريقة م 

شيٍء من أجلك، سنفعل  ذلك في  حمايتك، سنـ طهّر  جسمه أيًضا. في عوالم أخرى، سنـ طهّر كلّ 

ستكون  زعجك، فكيفك أيًضا. وإالّ، إن لم يك ن ما ي حيط بك طاهًرا، وكانت كّل تلك األشياء تـ  زلنم

مكنة  ؟ ممارستك م 

  

ـني أن يقوَم بالتطهير: رأى أحد التالميذ يومً   ا ولكّن هنالك حالة ال يمكن فيها للفاشن الذي يتبع 

فاشن المعلـّم قادًما نحوه ففرح فرًحا شديًدا وخاطبه:"مرحبًا بفاشن المعلـّم، تفّضل بالدخول إلى 

، عادةأشياء كثيرة هنا." وغادَر.  توجد   يرة،فوضى كبحجرتي يا معلـّمي." فأجابه:"في حجرتك 

ـني بإمكانه إزاحتها، ولك الفاشنعندما تكون هناك أرواح عديدة في العوالم األخرى،  ن الذي يتبع 

بعثرة. وحسٌن أّن هذا التلميذ كان فطنـًا وفهم األمر  تشيغونغفي حجرته كانت هناك كتب  عديدة وم 

بعد ذلك رجع  مباشرةً فجمَع كّل تلك الكتب وقام بحرق بعض منها وببيـع البعض األخر للّرسكلة، و

 . هذا ما رواه لي أحد التالميذ. شنالفاإليه 

 

ني البعض:"أيّها  علـّم، أنا أمارس  الفالون دافا، هناك أيًضا أشخاص يذهبون لقراءة الطالع. يسألــ  الم 

ا ، وبالتـنجيم وكشف الم ستـقبل، هل بإمكاني أن أستعمله"كتاب التحّوالت" ولكني أهتّم أيًضا بــ

تي تتلفـّـظون بها ي مكن  أن ا لذلك فإّن األقوال ال؟" أقول لكم أنكم تملكون قدًرا من الطاقة، وتبَعً أيًضا

ي مكن أن تـتسبّب وا في وقوع أحداٍث لم تك ن ل تحد َث في األصل، وبالتالي  تــ حدث أثًرا فعليّا، وهكذا

غير ثابتة، يحملها تي ال ""المعلومات سترتكبون حينها إثًما. اإلنسان العادّي ضعيٌف جّدا، كلّ 

 وي مكن  أن تتغيَّر بس هولة. عندما تفتحون فمكم وتقولون له  أنه سي القي محنة، فربّما يتحقـّق  هذا

ـنتم تقولون له أّن أشياء طيّبة  األمر؛ أو إن كانت له  كارما كبيرة جّدا، ويجب  عليه َسَداد ها، وك 

؟ البعض  ذه الطريقة؟ أال تـ سبّبون له الّضرر بهن ه  ستحد ث  له دائًما، هل من المسموح أالّ ي وفي بَدْيـ

ـت عوبةً ال يزالـ ون يجـد ون ص   ون ثون بها دائًما كما لو كانوا يملكـشبّ في تْرك هذه األشياء، إنهم م 

ـنتم تـعرفون فعالً ما سيحدث، الموهبة، أليس هذا تعلـّقــًا ؟ زيادةً  على ذلك، حتـّى وإن ك 

فوا  سينسينغفكم مارسين، يجب  أن تـ حافظوا على ال ن أسرار كما تـ ريدووال ينبغي لكم أن تكش 

حاالت في كّل ال؟ " كتاب التحّوالت"الّسماء إلنسان عادّي، هذا قانون. كيف يتّم التـكهّن حسب 

ْد صحيحةً  ري ما إذا كانت صحيحةً أو نات ال تـ سف ر  سوى عن أمور ال ندـ، والتـكهّ هناك أشياء لم تع 

زّود حقـّا نجيم. ؛ في م جتمع الناس العاديّين، يـ سمح  بوجود أشياء مثل التـ خاطئةً  بما أنك شخص م 

ـَع نفسه  لمقياس أرفَع من ذلك. ومع ذلك، بغونغ ، فأنا أقول لكم أّن الم مارس الحقيقّي يجب  أن ي خض 

:"هل تسحب  لي الّسداسيّات ألرى  البعض  يطلب  من اآلخرين أن يسحب وا له "الّسداسيّات"، ويقول 

حنة  تي بلغتـ هاو حالي وماهي المرحلة الكيف ه في ممارستي، أو أرى ما إذا ك ـنت  سأالقي هذه الم 

بون من اآلخرين التـنبّؤ به، لو يتنبّؤون لكم بهذه االمتحانات، كيف هذا ما يطل أو تلك." إنّ 

طوط يده، شكل  وجهه، العالمات  ؟ إّن حياة الم مارس قد تمّ رقيّ نون من التـستتمكّ  ها، خ  تحوير 

ْد كالّسابق الثمانية لساعة وتاريخ مولد ه  لم تع  ه بالتحديد وكذلك البرامج التي يحتوي عليها جسم 

رْت كلـّها. عندما تطلب  من المنجـّم قراءة الم ستقبل، فهذا يعني أنك تـ صّدق  وِّ ذلك األمر، وإالّ وح 

ّص سوى ماضيَك، ولكن في الواقع هناك تغيّرات لماذا تقوم  به ؟ إّن ما سيقوله  سطحّي، هذا ال يخ 

ـلْت. إذن فّكروا جميًعا: أنتم طلبتم منه قراءة المستقبل، وسمعتـ موه  وصّدقـتـ موه ،  جذريّة قد حص 
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أليس ذلك ،  ي سبّب  لكم هذا ضغطـًا نفسيّا؟ إّن الّضغط موجود، وأنتم تـ حّسون به؟ أالكذلك أليس

؟ سكم؟ أليس هذا امتحانـًا إضافيّا أضفتـ موه  أنتم بأنفقصون من هذا التعلـّ ـّ ؟ إذن كيف ستتخلاتعلـّقـً 

؟ عند كّل ـًاألن يكون عليكم تحّمل المزيد من العذاب ل تتخلـّصوا من هذا التعلـّق الذي تكّوَن حديث

ّي أو الّسقوط. إّن األمر صعٌب جّدا بطبعه ، اجتياز وعند كّل امتحان، تـ طـَْرح  دائًما مسألة الترق

 لبيج ؟ هذا ي مكن أنى، كيف ستستطيعون اجتياز كّل هذاولكنكم تـ ضيفون إليه قْسًرا امتحاناٍت أخر

المزيد من المحن والمتاعب. الينبغي أن يعرف اآلخرون شيئًا عن مجرى حياتكم بعد أن تّم  لكم

ه. إن كان اآلخرون يَرْونه  وي َحنـًا، ن ي خب روكم عن المراحل الستطيعون أتغيير  تي ستالقون فيها م 

ؤيته . ال نسمح ألولئك القادمين من ـكيف ستتمكّ  نون من التعهّد؟ من أجل هذا ي منـَع  منًعا باتـّا ر 

ؤيته ، ال أحد بإمكانه أن يتكهَّن  ؤيته، حتـّى تالميذ نفس المدرسة ال ي مكنهم أيًضا ر  مدارس أخرى بر 

هيّـئة للـتكهّ به  غيّـرة، إنها حياة م   .تعهدنـًا صحيًحا، ألّن هذه الحياة هي حياة م 

 

ـتبًا  هم سألوني:"هل بإمكاننا أن نقَرأ ك  ـتديان من أ بعض  ؟" نحن  نجيب  أّن تشيغونغب أخرى أوك 

. نحن  أيًضا سينسينغ، كلـّها تـ علـّم  الناس أن يتعهّدوا وي مارسوا المنها خاّصة البوذيّة ،ك ـتب األديان

ننتمي إلى مدرسة بوذا، إذن من المفروض أنه  ال ي وجد  مانٌع. ولكن هناك نقطة نشير  إليها، وهي أّن 

كثير من  ذلك،على  وزيادةً  في كثير من الّسوطرا، هناك أشياء خاطئة من جّراء التـّرجمة ؛

تعريفاٍت وأحكام اعتباطيٍّة، مّما سبّب الّسوطرا تّم تأويلها على م ستويات م ختلفة، وأفضى ذلك إلى 

. بعض األشخاص الذين ي فّسرون الّسوطرا كيفما اتـّفَق ه م بعيدون كّل الب عد  عن مرتبة فاعرقلة لل

 الب وذا، وه م ال يعرفون م طلقـًا المغزى الحقيقّي لهذه الّسوطرا، وهذا ينتـ ج  عنه  أّن فهمه م ل مسألةٍ 

ـنتم تـ   ٌف.بعينها ه و أيًضا م ختل وافهمها كلّها ريدونإن ك   فهمها ، لن يكوَن ذلك يسيًرا، ولن تستطيع 

سون دائًما بخ صوص . ولكنكم تقولون:اعتماًدا على درجة وعيك م "نحن  نهتّم بـالّسوطرا." عندما تدر 

م تتعهّدون وتـ مارسون داخل تلك الطريقة، ألنه  يمز ج  خالل الّسوطرا،  منالّسوطرا، هذا يعني أنك 

أصحاب المدارس طريقة مدرستهم ؛ فعندما تقرؤونها، تتلقْوَن أشياء تلك المدرسة، هذا هو 

نتم  فيها، وتتعهّدون حسب هذه الّسوطرا، من الم مكن جّدا أن تكونوا قد  تتعمقونالم شكل. إذا ك 

. منذ  مدرسةلك التانضممتـ م إلى  جوب لـ زوم ؤّكد  دائمً ن م،القدولم تعودوا في مدرستنا نحن  ا على و 

، ال يجب  أن تقرؤوا سوى ك تب المدرسة التي تـ ريدون أن تتعهّدوا التعهدطريقٍة واحدٍة الغير في 

 فيها بحّق. 

 

ـتب ال ، لو تـ ريدون التعهّد، ال تقرؤوها ؛ خاّصة تلك التي تـ نَشر  حاليّا، ال تشيغونغبينما بالنسبة ل ك 

ـتٌب مثل كتاب مبادئ وتعليمات حول "، "الباطنيّ  عن الطبّ  مبراطور هوانغاال "تقرؤوها. بينما ك 

ـتٌب من نوع القانون الطاوي، نفس الّشيء. رغم أنها ال تحتوي على "وح والجسدالرّ ممارسة  ، أو ك 

ئة، فإنها تحتوي هي أيًضا على آثار من م ختلف الم ستويات. ألشياء الّسيمثل ذلك الكّم الكبير من ا

َق إنها تـ مثل  ف وق  لكم تعهدي حّد ذاتها طر  كم. تر  ، حالما تقرؤونها، تنضاف  إلى تعهّدكم وتزعج 

ملة ّما وتجدون أنها صحيحة، حسنا، هي تأتي إليكم إذن. إنها تنغرس في الذي ب حوزت ك م،  الغونغ ج 

، كيف ه  الذي ب حوزتك م شيٌء غريٌب عن ئًا، ولكن ينضاف  فجأة إلى الغونغرغم أنها ليست شيئًا سيّ 

االلكترونيّة التي  ؟ تماًما مثل الق طعالكيفيّة ؟ ألن تحد َث لكم مشاكل بهذهسي مكنكم القيام بممارستكم

؟ ستتعطب  في الحال، ستشتغل  اآللة حسب رأيكم، لو تـ ضيفون إليها قطعة أخرى، كيف تـ كّون  آلةً 

ـتب ال الحاليّة، الكثير  منها كاذب ويحمل  م ختلف  تشيغونغهذا هو القانون. من جهٍة أخرى، ضمن ك 

ع أنا ال ـ، رأى ثعبانـًا كبيًرا يث ب  من الكتاب. بالطبتشيغونغفتح كتاب  عندماا، اآلثار. أحد  تالميذن

ـنت  أقوله  هو أّن ممارسينا اليتصّرفون تصّرفـًا م ستقيًما وهكذا  أريد  أن أتحّدث بالتفصيل. ما ك 



 

133 

 

متاعب ؛ بعبارٍة أخرى، ه م يجل بون المتاعَب ألنفسهم بسبب عدم استقامة قلوبهم. ي سبّبون ألنفسهم ال

َف لك م كّل هذا لكي تعرفوا كيف تتصّرفون وكيف تـ ميّزون هذه األشياء، لكي ال  فيد أن نكش  من الم 

 تقع مشاكل في الم ستقبل. رغم أنـّي لم أستعمل عبارات صارمة جّدا بخصوص ماكنت بصدد قوله،

يجب  قطًعا أن ينتبهوا لهذه النقطة، كثيًرا ما تحد ث مشاكل في هذه النقطة، غالبًا ما   أّن الجميـعإالّ 

ن  المشاكل هنا بالتحديد. إّن  صعٌب للغاية وجّدي للغاية، يكفي قليٌل من التهّور وعدم  التعهدتكم 

حفاظــًا  ستقامة القلباالحفاظ على  ، لذلك ينبغيفي الحال تهلكونو ـل ك م تسقطونالحذر ل َجعْ 

 م طلـَقـًا.

 

 

   

 الدفاعيةفنون ال تشيغونغ
 

. في بداية الحديث عن هذا دفاعيةفنون الال تشيغونغالباطنّي، هناك أيًضا  إلى جانب طرق التعهّد

يتحّدث الناس  عن أنواع كثيرٍة  ،الموضوع، يجب  أن أبيّن أمًرا ّما، وهو أنه  حاليّا في أوساط التعهّد

 .تشيغونغمن ال

 

                              تشيغونغفّن الخط،  تشيغونغموسيقى، ال تشيغونغ، الرسم تشيغونغ، يظهر  حاليّا

أنه  ؟ أنا أجد  هذا غريبًا. أنا أقول  تشيغونغهناك شتـّى األصناف، أفكّل هذا ينتمي إلى ال الّرقص،

ما هو األساس  بأقدامهم.بل يد وسونه  تشيغونغ، ال فقط ي شّوهون التشيغونغي شّوهون البهذه الطريقة 

؟ أثناء الّرسم أو الغناء، أو الّرقص، أو الكتابة، يدخل الّشخص في حالٍة تـ شبه ظرّي ل ما يّدعونه  الن

فهم األمور بهذه  ؟ ال يجب  تشيغونغ"، أفهذا هو التشيغونغها "أو الغيبوبة، وهذه الحالة يدعون غفوةال

الجسم  وعميـٌق في تعهّد علٌم شاسعٌ  تشيغونغ؟ إّن التشيغونغا للالطريقة. أنا أسألكم: أليس هذا انتهاكً 

؟ إذن ما القول في شأن الذهاب إلى دورة المياه تشيغونغهي ال الغفوةالبشرّي. أي مكن أن تكون حالة 

. منذ تشيغونغأنا أقول لكم أنها حقـّا إهانة بالغة لل ؟تشيغونغأليست هذه إهانة بالغة لل؟ غفوة في حالة 

فّن  تشيغونغفّن الخط". ماذا يعني " تشيغونغرق، وجدنا هناك "سنتين، وأثناء معرض الصّحة بالشّ 

فّن الخط هذا. كان أحدهم ي مسك الّريشة ويكتب  بها  تشيغونغهنالك لمشاهدة  الخط"؟ لقد ذهبت  إلى

ه  التشي على الحروف واحًدا واحًدا، ولكّن كّل ما كان ي رسله حروفـًا، ثّم بعد الكتاب ة كان ي رسل  ب يَد 

ّب المال والّشهرة،  ؟ حتـّى حسب رأيكم كيف سيكون له غونغكان تشي أسوًدا. مع نفس مليئٍة بح 

 . وفي نهاية األمر كانت كتابته  معروضة هناك وتـ باع  ادً جيّ التشي الذي بحوزته ال ي مكن أن يكون 

رتفعٍة جّدا، ولم يك ن هناك من يشتريها بخالف  . أنا أقول أّن من يشتري هذه األثرياءاح السيّ بأثمان م 

المخطوطات ويحملها إلى بيته، إنـّما يحمل  النـّحس والّشـقاء إلى بيته. كيف للـتشي األسود أن يكون 

سوى المال، لم يك ن ي فّكر سوى ظلًما، لم يك ن في رأسه ـ  ؟ حتـّى وجه  هذا الّشخص كان مادً جيّ 

؟ بطاقة زيارته كان يعلوها العديد من األلقاب منها "معلـّم التشي ال، كيف له  أن يمتلك الغونغبالم

 ؟تشيغونغوع من األشياء العالمّي لفّن الخط"، الخ ؛ كيف ي مكن أن نعتبر هذا الن

 

رون اليوم معنا من ه %9٠ وأ %۸٠، تأّملوا، ضمن الناس الذين تابعوا دروسي  ؤالء الذين يحض 

ـلـِّصوا من كّل األم  الغونغ، راض، بل وأيًضا سيكون بحوزتهم الغونغسيكونون ال فقط قد خ 

الحقيقّي. إّن األشياء التي تحملونها على أجسامكم تفوق العاديّة بكثير. لو كان أمر الممارسة 

ا ولو استغرق ذلك كامل حياتكم. وحدكم، لن تستطيعوا الحصول على مثلها أبدً مقصوًرا عليكم 
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ون كّل حياتهم فيها لن يتمّكنوا قط من  ذون الممارسة منؤسبة لشباٍب يبدحتـّى بالن اليوم ويقض 

معلـّم حقيقّي وك فؤ لكي  مالح صول على األشياء التي منحتكم إيّاها، بل باإلضافة ينبغي أن يكون له

ـغـْـنا هذا الفالون وهميقود خـ طاه ذه اآلليّات عبر أجيال وأجيال، ومنذ البداية أعطيناها لكم.  . لقد ص 

لذا أوصيكم أالّ تـ ضيّعوها بسهولٍة ألنكم حصلتم عليها بسهولٍة. إنها ثمينة جّدا، بل ال تـ قـَـّدر  بثمن. 

ليا.  ، ما ستحملونه معكم سيكون  غونغمحاضراتال في ختام هذه حقيقيّا، إنها ماّدة ذات طاقة ع 

روف عند و صولكم إلى المنزل، ال يهّم إن كان الخط جميالً أم ال،  بإمكانكم أن تكتبوا بعض الح 

زّود با َو كّل تالميذنا هذة المحاضرات! إذن، هل في ختام لغونغولكّن ما كتبتموه م  ، ي مكننا أن ندع 

علـّمين"، وهل ؟ أقول أنه ال يجب  فهم األمور بهذه لفّن الخط" تشيغونغلـّمي أصبحوا كلـّهم "م ع "م 

ا سيلمسه  حقـّا، لمن يملك الطاقة، فإنه، عن غير قصٍد، كّل م النسبة لمن يملك  الغونغالطريقة. ب

 وبريقـًا. سيكتسي طاقةً 

 

فّن  تشيغونغفي  محاضراتلقد طالعني أيًضا هذا الخبر  في إحدى المجالّت، وهو إعالن لتنظيم  

ألرى كيف ي علـّمون ذلك. كان مكتوبًا ما يلي:"أّوالً نـ عّدل تنفسنا، الّشهيق  تصفـّحته بسرعةالخط، ف

ل ونـ رّكز على تشي حقل اإلكسير، ويتواصل  هذا التمرين من ـوالّزفير، ثّم نجلس  في وضع التأمّ 

بع ساعٍة إلى نصف ساعٍة، ثّم نتخيّ  ل  في ساعدنا، ل  أّن تشي حقل ـحوالي ر  اإلكسير يرتفع  ويدخ 

عندها نـ مسك  بالّريشة ونغمس ها في الحبر ثّم نقود  التشي إلى طرف الّريشة ؛ وعندما يصل  التشي 

؟ إذن م جّرد إيصال التشي إلى موضع ّما، َجالً لرأس الّريشة، نبدأ بالكتابة." أليس هذا خداعـًا ودَ 

سنقوم بتمرين الجلوس والتركيز لبعض الوقت قبل  الطريقة ه؟ إذن، بهذتشيغونغي مثـل نوًعا من ال

الغداء،  تشيغونغصّي لنأكَل، ويكون ذلك هو الغداء، ثّم نـ مسك بالعصّي ونقود التشي إلى طرف الع

أنا أعطي هذا المثال فقط ألوّضح لكم المسألة.  -؟ إّن ما نأكله سيكون إذن كلـّه طاقة ذلكأليس ك

غاية وحط من قيمته، وهو نظرة سطحيّة لل تشيغونغهو ببساطٍة إهانة لل أقول لكم أّن كّل هذا

 ؛ ال أبًدا، ال يجب  فهم األمور بهذه الطريقة. تشيغونغلل

 

ه  مدرسة ي مكن تماًما ا الفنون الدفاعية تشيغونغأّما بخالف ذلك، فإّن   قائمة بذاتها. تشيغونغعتبار 

ٍث لملماذا ّدة آالف الّسنين، وهو يحتوي على نظريٍّة كاملٍة في التعهّد ؟ ألنه شهَد عمليّة نقل وتوار 

ه  نظاًما قائًما كاملة والممارسة، ومجموعة بذاته.  من طرق التعهّد والممارسة، لذلك ي مكن اعتبار 

الباطنّي.  يبقى في أدنى مستوى ضمن طرقنا في التعهّد دفاعيةفنون الال تشيغونغورغم ذلك فإّن 

َعّدٍة خّصيًصا للّضربات. أذكر لكم عبارة عن كتلة طاقة من الّصلب هو  غونغتشيبالفعل، إّن ال ماّدٍة م 

الفالون دافا، لم يك ن يستطيع  أن يضغط  محاضرات مثاالً: هناك تلميذ من بيكين، إثر خروجه من

ليرى ما إذا  بيده الدراجة ، أراد أن ي جّربَ دراجة بيديه على األشياء. عند ذهابه إلى المتجر ليشتري

، وقد وجد هذا غريبًا جّدا. وفي الدراجة "! تفّككتغ، ولكن بضغطٍة واحدٍة من يده "بانكانت متينةً 

! ينكسر  "غكئ بيديه عليه وإالّ "بانمنزله، عندما كان يجلس  على مقعٍد، لم يك ن يستطيع  أن يتـّ 

رة روح التعلـّق فيه. قلت  له  أّن كّل ذلك المقعد . وقد سألني ل َم يحدث  له ذلك. فلم أفّسر له خشية إثا

َل بها، وأّن كّل ذلك كان  َك األشياء تسير  مسارها الطبيعّي، وأالّ ينشغ  طبيعّي، وأنه عليه أن يتر 

، فإّن الَحَجَر يتفتـّت  في يد  من يضغط هذا الغونغ شيئـًا جيًّدا. عندما نكون ماهرين في استعمال

الّصلب. في طرق  تشيغونغ؟ ولكن ه و، لم ي مارس أبًدا اللب  الصّ  نغتشيغوعليه. أليس هذا هو ال

من المفروض أن تظهََر بصفٍة عاّمٍة، ولكن بما أنه يصع ب  على  عهّد الباطنّي، هذه الغونغننغالت

 الغونغننغ تستخدمون هذهرككم اإلنسان الحفاظ على طبيعته األخالقيّة، ففي غالب األحيان ال نت

صوًصا في مرحلة حتـّى وإن ظهرت اإلنسان ليس  سينسينغاألدنى،  الم ستوىفي  التعهد. وخ 
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التي تظهَر  في المستوى األدنى ال نجعلها تحت تصّرفه. وبطول المّدة،  ا بعد ، والغونغننغم رتفعً 

 داعولن يكون هنا  ،، هذه األشياء لن تعود صالحةً مذي سترفعون فيه مستواكوفي نفس الوقت ال

          لظهورها.

                                                                                              

تـ رّكز الفنون الدفاعية  تشيغونغ؟ ممارسة بالّضبط دفاعيةفنون الال تشيغونغتّم ممارسة كيف ت

نـقل، وال بم جّرد أنك تـ ريد اهتمامها على نقل التشي. ومع ذلك، في األّول، هذا التشي ليس سهل ال

؟ يجب  أن نـ مّرن األيدي  نقله  إلى موضع، ينتقل  إليه في الحال، ليس كذلك. إذن ما العمل 

جب  أن تخضَع للتمرين. أّي ، األقدام، الّسيقان، األذرع والّسواعد، الّرأس، كلـّها يضالعواأل

فـّـه جذع شجرٍة، البعض تمرين نٍف. ؟ بعضهم يضرب  بيديه وأك  اآلخر يضربون البالط بأيديهم بع 

لوا مقدار األلم في العظام، كما ي مكن  أن تنزَف اليد  إن كان الّضرب  قويّا بعض الّشيء. ولكن ال ـتخيّ 

؟ نبدأ في القيام بحركات دائريّة بالذراعين بطريقٍة العمل  ل  بعد  إلى نقل التشي إلى هنالك. ما ـنتوصّ 

نتفختين. بفضل هذا االنتفاخ، عندما  تجعل  الّدَم يتجّمع  فيهما، وهكذا تصير  الذراعان واليدان م 

نضرب  بعد ذلك األيدي على الحجر، تكون العظام محميّة وال ترتطم  مباشرة بالحجر، لذلك تصير  

ا. وطوال الممارسة، نتلقّى دروس المعلـّم ومع الّزمن نعرف  كيفيّة نقل العمليّة غير م ؤلمة كثيرً 

التشي. ولكّن معرفة نقل التشي ل وحدها ال تكفي أيًضا، ألنه ساعة المعارك الحقيقيّة، ال ينتظرونَك. 

نقل التشي، نكون قادرين بفضل ذلك على الّصمود تحت وقع الّضربات، ربّما  نستطيع  طبًعا، عندما 

تّم نقل  المنطقة تكون قد انتفخت بعدما نّ ألـ حّس األلَم حتـّى تحت ضربات هراوٍة ضخمٍة، ال ن

في الفترة األولى، ومع ممارسته  شي هو الّشيء االكثر بساطةً وبدائيّةً مع ذلك، الت التشي إليها.

ليا. وعندما ليا، ي كّون  قيّ يصير  ماّدة طا باستمرار ي مكن أن يتحّول هذا التشي إلى ماّدة طاقيّة ع  ة ع 

ذن أيًضا قطعة قطعة الطاقة هذه تتمتـّع  بحياٍة وبعقل، فهي إ تدريجيّا قطعةً من الطاقة كثيفةً جّدا.

عّد خّصيًصا للّضرب ول م واجهة  لكّن هذا الغونغننغ. وه بالفعل نوٌع من الغونغننغ، إنغونغننغ م 

د ، وهو ال ي عطي فاعليّةً الّضرب َل للم  ـليا توجد في إن استـ عم  اواة. وبما أّن هذه الماّدة الطاقيّة الع 

عالم آخَر وال تمّر عبر عالمنا هذا، فإّن زمنها أسرع من زمننا. عندما تـ ريدون الّضرب، لستم في 

قد سابق واستقّر هناك. عندما ي وّجهون إليكم  ذلك، بل يكون  الغونغ حاجٍة لنقل التشي وال للتفكير في

ْن س رعة الّضربات التي تـ وّجهونها،  ن لها، يكون الغونغتصّدوْ ضرباٍت وت موجوًدا أيًضا. مهما تك 

م دائًما، ألّن مفهوم الّزمن ليس نفسه في العالَميْ  ، دفاعيةفنون الال تشيغونغن. بواسطة ممارسة يْسبقك 

ذق فنـّياٍت مثل "الكّف الم تصلـّب َل إلى ح  نجفر"، "سيقان فاجرا" ة الحديديّة"، "كّف الزي مكن أن نص 

عبر و"أقدام األرهات"، كّل هذه مهارات ناس عاديّين، بإمكان إنسان عادّي أن يصَل إليها 

 التمارين.

 

ق التعهّد الباطنّي الفنون الدفاعية  تشيغونغبين  أبرز  فارق  الفنون الدفاعية  تشيغونغهو أّن وطر 

 ت الجلد. بما أّن الممارسة تـتّم عبر حركات، اليتطلـّب  ممارسة بالحركات، لذلك يتحّرك  التشي تح

َل في حالة تأّمل، إذن ال يدخل  التشي منطقة حقل اإلكسير، بل يتنقـّـل  تحت الجلد ـنستطي ع  أن ندخ 

ل  في العضالت، إذن ال نستطي على قد رات ذات  التعهدع تعهّد الجسد وال الح صول عبر ـويدخ 

الطرق  ل. عموًما،ـفي حالة التأمّ  ّي تستوجب  ممارسةً هّد الباطنمستوى عال. بينما طرقنا في التع

في  دعو إلى الممارسةل البطن، وتـمن هذا النوع تـ علـّم كيفيّة إدخال التشي إلى الّدانتيان في أسف

وتـ مّكَن من االرتقاء إلى مستويات أعلى  تتعهّد الحياة،، بإمكانها أن ل وتحويل الجسدـحالة التأمّ 

 .التعهدعبر 
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ربّما سمعتم ما ي قال  عن هذه المقد رة أو تلَك، هذا هو المذكور في روايات مثل "درع الجرس  

الحديديّة"، "ثقب  شجر الحْورعلى ب عد مائة قدم". فيما يخّص "مقد رة الجسم  عالذهبّي"، "الّدر

ع  حتـّى أن ـيطائًرا في الهواء، البعض اآلخر يستط أتيالخفيف"، البعض ي مكن أن يذهب وي

؟ نعم، هذا أكيد، ولكنه ال ي وجد عند الناس المقد رة يتوارى في عوالم أخرى. هل ي وَجد  هذا النوع من

ا بهذا النوع من المقد رة القويّة عليهم ـّ العاديّين. أولئك الذين أصبحوا بفضل الممارسة يتمتـّعون حق

وتتجاوز  كلـّيًا مستوى الناس الفنون الدفاعية  أالّ ي ظهروها. ونظًرا ألنها ال تأتي فقط من ممارسة

 ؛ يجب  أن ي ولي عنايةً العاديّين، فهذا الّشخص يجب  إذن أن يتعهّد وفق إلزامات طريقة تعهٍّد باطنّي 

لطبيعته األخالقيّة ويرفَع من طبيعته األخالقيّة، يجب  أن يْزهََد في كّل مصلحٍة ماّديٍّة. حتـّى وإن 

ع  أن يستعملها كما يشاء  بين الناس العاديّين، ـ، ال يستطيالتعهدل على تلك المقد رة بواسطة ـتحصّ 

ايات أّن أشخاًصا ذوي هذا مسموٌح به فقط عندما يكون بمعزل عن كّل األنظار. لقد قرأتم في الّرو

كتاب اسرار فنون " )دجيان توٍة وسحر عجيٍب يقتـلون وي صارعون من أجل "قد رات خاص

نوز أو من أجل امرأة. فّكروا، شخٌص يتمتع حقـّا بهذا النوع من ـمن أجل االستحواذ على ك   (السيف

قد تمّكن من الحصول  سينسينغ؟ إنه بفضل الها عن طريق التعهّد الباطنيّ ل عليـالقد رات، ألم يتحصّ 

ورغبٍة، فكيف سيقـتل  كسٍب و فهو إذن بطبعه زاهٌد في كّل جاهٍ  ،التعهدعلى هذه المقد رة بواسطة 

لّحة في الث هذا يستحيل  على اإلطالق، ليس  ؟روةالناس؟ كيف ي مكن أن تكون لديه تلك الّرغبة الم 

سعهم  ثيرة ويفعلون كّل ما في و  غاالٍة أدبيٍّة فنـيٍّة. يبحث  الناس دائًما عن األشياء الم  ذلك سوى م 

مَر، وه م يبذلون جهودهم إلشباع حاجة الناس إلشباع هذه الحاجة. وقد أدرك الكـ تـّاب  هذا األ

لـّما تماَدْوا في كتابة أشياء جذابة، كلـّما أحببت وا لهم، ولكن ليس م أن تقرؤلإلثارة ونْيـل إعجابهم. وك 

بالغٍة فنّ  لويّة ال يتصّرفون هكذا، وعلى ةٍ ـيذلك سوى م  . أولئك الذين هم فعالً م زّودون بهذه القدرة الع 

ها أمام العاّمة. األخّص، ال  ي مكنهم استعراض 

 

 

 

 الظهور حبّ 
 

فارقة الكثير من التعلـّقات، ـبما أّن تالميذنا يتعهّدون وسط الناس العاديّين، فإنهم ال يتوصّ  لون إلى م 

، ولم يع ودوا يستطيعون التـفطن إليها. الّرغبة في طبيعتهم الثانيةوالكثير من هذه التعلـّقات أصبحت 

ّب الظهور ي مكن أن تتجلـّى في كّل المواقف، تتجلـّى حتـّى في القيام بأفعال حسنٍة. عندما يحصل   ح 

علن  ذلك ويمأل به أسماع المرء في الحياة اليوميّة على امتياز صغير يهّم مركزه أو مصالحه، فهو يـ  

بشكل ؛ البعض يقومون بالممارسة  يضاأ :"أنا بارع، أنا ممتاز." يحد ث األمر أيًضا عندناالجميـع

،  لذا ه م  قليالً فضل أ من اآلخرين، أو يَرْوَن بو ضوح أكثر عبرالتيانمو، أو أّن حركاتـ هـ م أرشق 

 ي ريدون أن يلف توا األنظار. 

 

علـّم "لي" يقول  كذا أو كذا." في:أحدهم يّدعي شرع حوله اآلخرون ليستمعوا، وي لتف  "لقد سمعت  الم 

زئيّات. في الح ما ه و ديث، فيـ شيـع  حكاياٍت م ستعمالً فهمه  الخاّص وم ضيفـًا إليها بعض الج 

ه   ّب الظهور. هناك أيًضا ناٌس ي رّوجون إشاعاٍت، ينقلونها من شخص آلخَر  ا؟ أيضً مقصد  ح 

ضاهيهم في ويتحّدثون بلذٍة بالغٍة، وكأّن أخبارهم موثوقة. مهما يك ن عدد تالميذنا كبيًرا، ال أحَد ي  

بّما ليسوا واعين بها. في  طبيعيّةً المعرفة وال أحَد يفهم  أفضَل منهم، هذه الّروح أصبحت  فيهم، ور 

ّب الظهور، وإالّ، ل َم ترويـ  ا؟ هناك أيضً ج هذه الّشائعاتعقلهم الباطن توجد  هذه الّرغبة في ح 
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علـّم سيعود إلى الجبل في هذ  ه الفترة أوتلك. أنا لم آت  من الجبل،أشخاٌص ي شيعون أقاويَل بأّن الم 

علـّم فلماذا سأعود  إليه ، أو أعطى حدهم ذات يومقال شيئاً ما أل؟ هناك أيًضا أشخاٌص يقولون أّن الم 

؟ ليس لها أّي أثر طيٍّب، ولكن ما نتبيّنـ ه من ـج هذه األشياءد روًسا خ صوصيّة ً آلخـَر. لماذا تروي

 ّب الظهور. خاللها ه و روح تعلـّقهم، ح  

 

؟ هذه أيًضا عادة من عادات الناس هي دوافعهم، ما هناك أيًضا أناٌس يطلبون منـّي توقيعي

نتم ال تتعهّدون، حتـّى وإن أعطيتكم توقيعي،  العاديّين، ي ريدون التوقيـع ل يحتفظوا به كتذكار. إن ك 

ملٍة  ورتي وعلى صورة الفالون، كّل ج  فهذا ال ي جدي شيئًا. في كتابي، كّل حرٍف هو على ص 

علـّم سوف نطقتـها أنا، فلماذا تطلبون إذن توقيعي؟ البع ض ي فّكرون:"بواسطة التوقيـع، بركات الم 

تحميني." هم ال يزالون يتحّدثون عن البركات، ولكن نحن  ال نولي أّي أهّمية للبركات.  يكفي أّن 

وح التعلـّق فيهم. هناك أيًضا  ّل على ر  . عّم تبحثون بعد ذلك؟ كّل هذا يد  هذا الكتاب ذو قيمٍة ال تـ قّدر 

حديث التالميذ الم حيطين بي وتصّرفهم، فيبدؤون في تقليدهم دون معرفة ن طريقة راقبوي  أشخاٌص 

ما إذا كان ذلك حسنـًا أم سيّئـًا. في الحقيقة، ال يهّم من يك ون الّشخص  من بيننا وكيف يكون 

 اوحده ، هيالدافا ه، وليس هناك سوى التصّرف وفق هذةحداو فاتصّرفه، ليس هناك سوى 

، إنهم مثلكم تماًما، ـّْوا أبًدا د روًسا خ صوصيّةً ّي. األشخاص الذين ي حيطون بي لم يتلقالمقياس الحقيق

كوا مجاالً لهذه التعلـّقات.  ، حالما غالباً فقط هم ينتم ون لهيئة أعوان لجنة األبحاث، ال يجب أن تتر 

ثيرة، ي مكن . تختلبالدافا، وبدون أن تشع روا يظهَر  هذه التعلـّق، أنتم تـ لحقون الّضرر قون إشاعاٍت م 

الخ، أال  نحو المعلـّم ل يستوضحوا أكثَر،حتـّى أن تـ ولـّد خالفاٍت وتـ ثيَر تعلـّقات التالميذ، فيهرعون 

 ؟ب عات عن الم شكل ذاتهتنجّر كّل هذه التـّ 

 

ّب الظهور هذا إالَم ي مكن   ا ضمن تالميذ ؟ لقد بدأت  أنش ر  الطريقة منذ سنتين، ربّمأن ي فضي أيًضا ح 

؛ البعض اآلخر  ي وشك  أن  عض قد قارب ب لوغ مرحلة إطالق الغونغالفالون دافا القدماء، هناك الب

َل مرحلة اليقظة التدريجيّة ) ل بصفة دجيان وويدخ  جيّة. لماذا لم في اليقظة التدريفاجئة م  (، سيدخ 

؟ لو أنني دفعـتكم منذ تظهر قدرات الغونغ بينما أنتم لم  البداية إلى مستوًى بذلك العلوّ  هذه من قبل 

قد بلغت علّوا  ، طبيعتكم األخالقيّةتنزعوا بعد  تعلـّقات الناس العاديّين، فلن يستقيم األمر. طبًعا

  نسمح  لكم بامتالك قدرات الغونغشاهقـًا، ولكنكم لم تنزعوا بعد  الكثير من التعلـّقات، لهذا الّسبب ال

اوزون هذه المرحلة وتجدون أنفسكم في حالة استقرار، سنرسلكم في الحين إلى هذه. عندما ستتج

ستوًى  حالة اليقظة التدريجيّة. في حالة اليقظة التدريجيّة هذه، ستكون عينكم الثالثة مفتوحة على م 

. بالفعل، أقول  لكم أن قدرات الغونغعال جّدا والكثير  من   هده، عندما يتعلـّق  األمر  بشتعستظهَر 

بلغتم م ستوًى عال كثيًرا إلى قد تظهَر  منذ البداية ؛ ستكونون  حقيقّي، الكثير  من قدرات الغونغ

جّدا. في الم ستقبل القريب، الكثير  من بيننا سيدخلون  ديكم ستكون  عديدةً ل أّن قدرات الغونغ درجة

، ما في تعهّدهم ًى عالربّما في هذه الحالة. هناك أيًضا أشخاٌص لن يتوّصلوا إلى ب لوغ م ستو

لـّها محدودة، لذلك سيتلقّى البعض  منه م إطالق الغونغ يحملونه في ذواتهم وقدرتهم على التحّمل ك 

تدّن ج( على م سكاي وو واليقظة )كاي غونغ ، هذا ما سيحد ث كاملةً  ّدا، وستكون  يقظةً توًى م 

 بالنسبة للبعض. 

 

لغاية تـنبيهكم أنه في حالة ظهور شخص من هذا النوع، ال يجب   عندما أحّدثكم عن هذه المسألة، فـ 

تيقظـًا عظيًما. إنها مسألة على غايٍة من الجّدية في  ه  م  ف وحده  التصرّ  ،التعهدعلى اإلطالق اعتبار 

نكم رأيتموه م هو التصّرف الّصحيح. ال يجب أن تتـّبعوهم وال تستمعوا إليهم أل الدافا هو فق هذ
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أو ألنهم رأْوا بعض األشياء. إنكم بهذا )ّشانتونغ( ، بالقدرات اإللهيّة نغوالغعون بقدرات يتمتّ 

، وفي النهاية يتهّدد هم خطر  فقدان كّل شيٍء، كّل لحقون بهم الضررت   ، سي ولد  فيهم الفخر والع جب 

، وأخيًرا سيسقطون. من تلقّى إطال لو أن ي مكن  أيًضا أن يسقط،  ق الغونغتلك األشياء ستـ قفــَل 

شخًصا تنقصه قّوة الّسيطرة على النفس، فخطر  الّسقوط يترّصده أيًضا حتـّى وإن بلغ اليقظة. حتـّى 

مارسون وسط الناس  ب وذا ي مكن أن يسقط َإن لم ي حسن التحّكم في نفسه، فضالً عنكم أنتم: م 

 ، ومهما تك ن قّوة الّشانتونغرةً وجبّا تي ظهرت كثيرةً ال عاً لذلك، مهما تك ن قدرات الغونغتبَ  !العاديّين

على أنفسكم. في الفترة القريبة الماضية، هناك شخٌص من  ، يجب  أن تلزموا سيطرةً جيّدةً عندكم

أكثر  ى شانتونغبيننا اختفى تماًما وهو في مكانه، ثّم بعد قليل ظهر من جديٍد ؛ نعم، َوَستَرْوَن حتـّ 

، في الم ستقبل، إن ظهرت هذه الحالة عندكم أو م تالميذنا؟ بصفتكستقبلَعَجبًا. ماذا ستفعلون في الم  

عند غيركم، ال يجب  أن تـتعلـّقوا بها وال أن تضعوا هذا الشخص موضع اإلجالل. حالما تتغيّر  

لـّون في الحال وتسقطون. ربّما تكونون في درجة أرفَع من درجتهم، ولكن فقط  قلوبكم، فأنتم تض 

ـّل يجب  أن ي ولَي  ؛ قدراتكم اإللهيّة لم تظهَرْ  ورغم ذلك، في هذه الناحية، ستسقطون ؛ لذلك الك 

اهتماًما فائقـًا لهذه المسألة. لقد أعْرت  هذه النقطة كّل هذه األهّمية ألّن هذا النوع من الحاالت 

نوا من التحّكم في أنفسكم لن تجدوا أبًدا ـسيظهَر  في القريب العاجل، وعند ظهوره، إن لم تتمكّ 

 ًجا.مخرَ 

  

تيقظــًا، ال بلغ إطالق الغونغلديه، حتـّى وإن  ّن ممارًسا، حتـّى وإن ظهر الغونغإ ، أو صار فعالً م 

يجب  أبًدا أن يعتبَر نفسه  رائًعا ؛ ما شاهده  ليس سوى مشهد الّدرجة التي بلغها. ألنه ، إذا وصل إلى 

ت إلى ذلك المستوى، وأن مقياس ، فهذا يعني أّن درجة وعيه قد وصلالتعهدذلك المستوى عبر 

لديه قد وصل إلى ذلك المستوى، وبالتالي فإّن حكمته قد وصلت إلى ذلك المستوى أيًضا.  سينسينغال

لذلك ربّما ال ي صّدق  بأشياء آتية من مستوى أرفع. وتحديًدا بسبب هذا التكذيب، سوف يعتبر  أّن ما 

ّل شيٍء. رغم ذلك، هو ال يزال  بعيًدا كثيًرا عن رآه  هو عين الحقيقة، وسوف يظّن أّن ذلك هو ك

 الحقيقة، ألّن م ستواه  لم يصْل سوى إلى ذلك الحّد. 

 

تطيعوا االرتقاء لديهم في ذلك المستوى ولن يتجاوزوه ، ألنهم لن يس الغونغ البعض سيتّم إطالق

ك الم ستوى. في واليقظة في ذل إطالق الغونغ ، لذلك ال ي مكنهم سوى تلقيّ أعلى في تعهّدهم

تّمون تعهّدهمالم ستقبل، من بين ت سيتلقّى اليقظة في الطرق الدنيويّة  ض، البعالميذنا الذين سيـ 

بعد الح صول على "جانغ  نهاوـّ مستويات م ختلفة، والبعض سيتلق نها علىوـّ الّصغرى، البعض سيتلق

وو" )ثمرة الكمال(. فقط أولئك الذين يبلغون اليقظة بعد ح صولهم على ثمرة الكمال هم حقـّا ذوو غ

وهذه األشياء يمكن أن المستوى األرفع، إنهم يستطيعون أن يَرْوا ما يحدث في مختلف الدرجات 

ى، في مستوى واليقظة في المستوى األدن لئك الذين يتلقـّْون إطالق الغونغ. حتـّى أوتتجلّى أمامهم

ل  ـتحققين، ويستطيعون التواص  ؤية بعض العوالم والم  الطرق الدنيويّة الّصغرى، يستطيعون أيًضا ر 

في طريق دنيويّة  ين، ألّن إطالق الغونغمعهم. ولكن ال تكونوا م عجبين بأنفسكم في ذلك الح

تدّن ال يـ خّول صغرى ؟ ال يد. إذن ما العمل  الكمال، هذا أكالح صوَل على ثمرة  أو في م ستوى م 

قبل نحو الم ستوى األعلى ليس بينما تعهّدهم يستطيعون سوى البقاء في ذلك الم ستوى، إالّ أمًرا  الم 

سعنا أن نفعل لكم  ْكًرا على الم ستقبل. حيث  أنكم ال تستطيعون ب لوغ سوى ذلك الم ستوى، ماذا بو  ح 

عهّدكم، لن تستطيعوا االرتقاء أكثر نحو ؟ مهما تثابرون في تالغونغسوى تمكينكم من إطالق 

ألنكم بلغتم نهاية المطاف في تعهّدكم ؛ سيكون  ـَق لكم سوى الحصول على الغونغاألعلى، إذن لم يبْ 

، وال يكون سينسينغنف. ومهما يحد ْث، يجب  الحفاظ جيًّدا على الـهناك ناس كثيرون من هذا الصّ 
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الغونغ أو إطالق  . إن يك ن ما لديكم هو قدراتالدافاوفق  ا إالّ إذا تصّرفتمتصّرفكم صحيًحا حقـّ 

في الّدافـا. لو تضعون الّدافـا في المرتبة الثانية وقدراتكم التعهد  ، فقد حقـّقـتم كّل هذا بواسطةالغونغ

أنكم بعد بلوغ اليقظة تظنـّون أّن فهمكم الخاّص صحيـح حقـّا، أو أنكم  في المرتبة األولى أو

سكم رائعين وفوق دافـا، أقول لكم أنكم حينها قد بدأتم في الّسقوط، ستكونون في خطر تعتقدون أنف

ون من سّيٍء إلى أسوء. في ذلك الحين، ستكون حقـّ  تم  ا كارثةً وستمض  عليكم، ستكونون قد قم 

تم به  التعهدس دًى ؛ إن لم تتصّرفوا جيًّدا، فإّن خطر الّسقوط يتهّددكم وسيذهب  كّل  بالتعهد الذي قم 

 هباًءا. 

 

أثناء عّدة هو ملخص للفا التي شرحتها لكم هذا األمر أيًضا: إّن م حتوى كتابي هذا   لودعوني أق

َل حرفـًا حرفـًا عن التسجيالت، و ملٍة نطقـتـ ها أنا، كلـّه نـ قـ  تّم م حاضرات. كلـّه  قد قلته أنا، كّل ج 

ه حرفـًا حرفـًا،  ين ساعدوني على كتابته اعتماًدا على التسجيالت ؛ ثّم وتالميذي هم الذنْسخ 

 .الفا هولم أْدع  إالّ لهذهو الفا الخاصة بي  . كّل هذاه  مّراٍت عديدةً صّححتـ  
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 المحاضرة السابعة

  

   

 قتـل المسألة 

  

الء أالّ هذا الّصدد نحن صارمون جّدا تـ جاه الممارسين: على هؤ في مسألة حّساسة جّدا.قتـل ال

ة، مهما تك ن المدرسة أو خاصّ . سواء في مدرسة بوذا أو المدرسة الطاويّة أومدرسة البّوابة اليقتـلوا

، تـ عتبر  هذه المسألة على غاية من الجّدية ةالحقّ  الفا تعهد، شرط أن يكون طريقة الممارسة

ونظًرا ألّن العواقب  ، هذا أكيد.شخص أالّ يقتـل واألهّمية ويكون  التحريم م طلقـًا، ينبغي على كلّ 

قتـل في البوذيّة األولى التنجّر عن هذا األمر وخيمة للغاية فيجب  أن نحّدثكم عنها بالتـفصيل.  التي

يعني أساًسا قتـل كائن بشرّي، وهذه هي أخطر حالٍة. فيما بعد توّجه االهتمام نحو الكائنات الحيّة 

قتـل المسألة  التعهدالكبيرة، الّدواّب الكبيرة وكائنات أخرى كبيرة الحجم. لماذا نعتبر  في أوساط 

لبوذيّة تقول  أنه لّما ي قـتـَل  أناس لم يكونوا ؟ في الماضي كانت اعلى تلك الّدرجة من الخـطورة

في السابق كانت تقام طقوس لهؤالء . أرواًحا مغتربة وأشباًحا هائمة ل يموتوا في األصل، ي صبحون

تظّل هذه الكائنات دون طعام وال  طقوس التخليص هذه، بدون االشخاص لتخليصهم من المعاناة

 كانت تجزم به البوذيّة قديًما.شراب وتبقى في وضعيّة بائسة. هذا ما 

  

 والدّ ال بأس بها من  رًرا آلخر فيجب  أن ي عطيه كّميةنحن  نقول أنه عندما ي سبّب  شخٌص ّما ض

االستحواذ على أمالك اآلخرين، الخ. ولكن لو نضع   ، وما نعنيه بالّضرر هنا هو عادةً كتعويض

باغتٍة لحياة كائن، إن كان حيوانـًا أ ا كارم و كائنـًا آخر، فهذا سيترتـّب  عنه  مباشرةً حّدا بصفة م 

تعني أساًسا قتـل اإلنسان، ويترتـّب  عنه كارما ضخمة. ولكّن  قتـل اليلة. في الماضي كانت عبارة ثق

ة جّدا. بالنسبة كارما كبير قتـل الكائنات الحيّة األخرى ليس هيّـنـًا أيًضا، إنه ي ولـّد  مباشرةً 

نضع  لكم بعض المحن م وّزعة على م ختلف المستويات، وهذه  ،التعهد، أثناء للممارسين خاّصة

الّشخصيّة ال غير، إنها إذن مصاعبكم أنتم وعراقيلكم أنتم،  الكارماالمحن  ليست سوى حصيلة 

ختلف الم ستويات لتتمّكـنوا من االرتقاء. وطالما أنتم ترفعون من طبيعتكم  وضعناها لكم في م 

ذلك الكّم الهائل من الكارما،  لنفسيّة، طالما تستطيعون اجتيازها. أّما إذا داهمكم فجأةاألخالقيّة وا

أنتم  سينسينغ؟ في ذلك الم ستوى من السي مكنكم اجتياز هذه االمتحانات كيف ستتصّرفون وكيف

 عاجزون عن النجاح، ويتهّددكم خطر العجز تماًما عن التعهّد.

  

عيّن من فضاء هذا  -التي ي ولـَد  فيها الّشخص، في عوالم أخرى لقد تبيَّن لنا أنه في اللحظة في حيّز م 

لهم نفس المالمح، يحملون نفس  عديدون جّدا،)ذوات( أمثاٌل له   في نفس الوقت الكون، ي ولـَد  معه

ويقومون تقريبًا بنفس األشياء، لذلك ي مكن اعتبارهم ينتمون كلـّهم إلى نفس المجموعة. وهذا  سم،اال

، جسم( يموت  فجأةً كبيرة ال  يترتـّب  عنه المشكل التالي: لو أّن كائنـًا حيّا )بما في ذلك الحيوانات

في األصل وال تزال  رتبةبينما أمثالـه  الم وّزعون في العوالم األخرى لم ي كملوا بعد  مسار حياتهم الم  

الذي مات سيؤول  إلى وضعيّة لهم بعد  سنين طويلة ليعيشوها، لو يحد ث  هذا فإّن ذلك الّشخص 

مثل ذلك الشخص سيصير بدون هدٍف أو ه ًدى، سيظّل يهيم  في الكون. في الماضي كان ي قال  أّن 

، ربّما كان الحال  روًحا وحيدةً أو شبًحا هائًما، وسيعاني من الجوع والعطش، ويكون بائًسا حقّا

جدون في وضعيّة م رّوعة للغاية، أنهم باقون كذلك، ولكن نحن  عاينـّا فعالً أّن أؤلئك األشخاص ي و
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نتشرين في م ختلف العوالم،  دائًما في حالة انتظار وعليهم أن ينتظروا انتهاء مشوار حياة أمثالهم الم 

لـّما تحّمـلوا المزيد من العذاب،  نفسهم جميًعا وجهة م حّددة. وكلـّما طال االنتظار ك  وذلك ليَجدوا أل 

لـّما كان العذاب   لـّما رزحت الكارما التي سبّبت هذا العذاب على كتفـْي القاتل، فّكروا  وك  ؤلًما ك  م 

ؤيته  بواسطة قدرات اللكارما اإلضافيّة ستـ صبح  لديكمإذن، كم من ا  .غونغ؟ هذا ما استطعنا ر 

  

عيّـنعد ب   لقد رأينا أيًضا الحالة التالية: عندما ي ولد  شخٌص ّما، في نفس الوقت وفي ي وجد تخطيط ، م 

فّصٌل لحياته، أي مثالً في هذه المرحلة من حياته أو تلك، سيقوم  بهذا الّشيء أو ذاك، كّل شيٍء  م 

ْسبق شرف  على هذا األمر. ـًا. من سطـّـَر حياة هذا الّشخصي وجد  م  لويّة التي تــ  ؟ طبًعا إنها الحياة الع 

َجد  الّشخص  في هذه األسرة، في تلك المدرسة أو مثالً، في مجتمع الناس العاديّين، بعد والدته سي و

ختلف  شابّا، في م ؤّسسة العمل تلك عندما ي صبح   وبواسطة العمل ي قيم  عالقاٍت مع الم جتمع في م 

برمٌج بتلك الكيفيّة،  إذن، لّما يموت  هذا الّشخص المجاالت، هذا يعني أّن كّل الم جتمع م سطــٌّر وم 

الفـًا لما ه بغتةً  تسبّب  في هذا االضطرابوخ  قـّدٌر في األصل، فإّن تغييًرا قد وقع. والم  لن تغف َر  و م 

لويّة ليا، ولكن له  الحياة الع  . فّكروا، باعتباركم م مارسين، أنتم تريد ون أن تتعهّدوا نحو الّدرجات الع 

لويّة أن تعفو وتصفَح، هل تظنـّون بعد  أنه بإمك ألشخاص ؟ بعض االتعهّد انكملو أبَْت تلك الحياة الع 

علـّم أقّل مرتبةً  علـّمهم  لديهم م  لويّة التي سطـّـرت ذلك القدر، في هذه الحالة، حتـّى م  من الحياة الع 

؟ وبالتالي فإنه في فّكروا إذن، هل هذه مسألة عاديّة. ا من النتائج وسيسقط في المرتبةسيتحّمل  قسطـً 

 ي صبح  من الّصعب جّدا التعهّد.حالة ارتكاب هذا النوع من األشياء، 

  

روب كانت في  من بين تالميذ الفالون دافا، ربّما يكون هناك من قاتَل في سنوات الحرب. هذه الح 

عن تغيـّر هاّم في الظاهرة السماويّة، وأنتم لم تكونوا سوى عنصر من  ناتجةً  الحقيقة وضعيّةً 

لو ّي مصحوبًا بتحّرك بشرّي، فهذا لن ي ولـَّد تغيًّرا في عناصر األحداث. إذا لم يك ن تغيّر المشهد الع 

لوّي جديًرا بتسميته . تلك األحداث  المجتمع البشرّي العادّي، إذن لن يكون ذلك التغيّر في المشهد الع 

تتطّور حسب التغيّرات الك برى، لذلك ال يتّم احتساب ها كلـّيًا على عاتقكم. ما نعنيه هنا هو الكارما 

أو  ةشخصيّ  تلبية لمآرب بسابقيّة اإلضمار سعيًا وراء هدٍف شخصّي، ن أفعال ارتـ ك ـبَتْ الناتجة ع

ـّل وتغيّر الظروف العاّمة للم جتمع، فال  تجنـّبًا لضرر ّما. أّما كّل ما يتعلـّق  بالتغيّرات في العالم كك 

 ي عتـَبَر  قضيّتكم.

  

، ولكن أنا نقتل أن "ال ي مكننا. البعض  ي فّكر  كالتالي:شأنها أن تـ خلـَّف كارما ثقيلةً  قتـل منالعمليّة 

؟" أنا ال أهتّم بهذه اليوم، ماذا سيأكل  أفراد أسرتي الذي أتولـّى الطبخ في المنزل، إذا ال أقتـل  بعد

َو الممارسين إلى  ال ألتناقش مع الناس العاديّين حول الحياة  الفاالحيثـيّات الملموسة، أنا هنا ألدع 

. تبًَعا لذلك تصّرفوا حسب الدافاة، يجب  تقييم ذلك وفق ميّة. كيفيّة م واجهة المسائل العمليّ اليو

ـثلى، الناس العاديّون يتصّرفون مثلما يشاءون، إنها مسألة ناس عاديّين،  الطريقة التي ترونها الم 

َق كّل الناس  تشّددين  التعهدمن الم حال أن يعتنـ  الحقيقّي. ولكن، بما أننا ممارسون، يجب  أن نكون م 

لزم  بها الممارسين. مع أنفسنا  حسب مقاييس عالية، هذه إذن إحدى الّشروط التي نــ 

  

ال فقط البشر  والحيوانات ينبضون بالحياة، بل أيًضا النباتات. كّل ماّدة نجد  أّن الحياة تتجلـّى فيها 

"، سترْون أّن الحجر، الفاا تكون عينكم الثالثة مفتوحة على مستوى"عين في عوالم أخرى. عندم

نطلق سيتسائلالجدران، كّل شيٍء ي مكن أن ي كلـّمكم وي حيّـيكم. ربّما   ، الحبوبالبعض:"من هذا الم 

لها هي أيًضا تنبض  بالحياة، ثّم ماذا سنف ارالخضو ؟ في عل  مع الذباب والبعوض في المنزلالتي نأك 
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ـنا دون رّد الفعل، وأن ال ّصيف تـ ؤلمنا لسعات البعوض كثيًرا، وسيكون علينا أن نشاهده  وهو يلسع 

ط على الطعام دون قتـلهنرى ا ثير للقرف ؟لذباب يح  ل  .إنه م  دعوني ا وّضح لكم، ال يجب  أن نقتــ 

لي البال . ولكن ال يجب  أيًضا أن نتصّرف مثل أشخاص مهووسين، م نشغحسب هوانا ودون داع

طواتهم أن يدوسوا نمالٍت أو يثبون من حين آلخر  دوًما بهذه األمور التافهة، ي حاذرون في خ 

جّدا، ألن يكون ذلك تعلـّقـًا من  تعيشون حياةً م رهقةً ليتجنـّبوها. أالحظ لكم أنكم بهذه الطريقة س

ولكنكم ستدوسون  وسون نمالً ٍت خفيفة، ربّما ال تدجديٍد؟ إن كنتم تمشون وتث بون من حين آلخر وثبا

جمهرة ًمن الجراثيم. من منظور ميكروسكوبّي، هناك أيًضا كائنات حيّة دقيقة الحجم ال تـ حصى، 

ال يجب  أن  ، وهكذا لن يتسنـّى لنا العيش.تكونون قتلتم منها أعداًدا كبيرةً وفطريّات وبكتيـريا، ربّما 

ْد بإمكاننا التعهّد.  يجب على الفرد أن ي وّسع أفقه ويتعهّد باستقامة نتصّرف بهذه الطريقة وإالّ لم يع 

 .ون بل

  

عندما يعيش  اإلنسان، من حقـّه أن ي حافظ على حياته، من أجل ذلك يجب  أن يتكيّـف الم حيط الذي 

تطلـّبات الحياة البشريّة. ب  أن نتعّمَد إيذاء الكائنات الحيّة، ولكن ال ي مكننا كذلك ال يج يعيش  فيه مع م 

هي حيّة، ولكن ال ي مكننا من أجل اروالخض أن نتعلـّق كثيًرا بهذه األشياء الّصغيرة. مثالً الحبوب

؟ يجب  أن تكون نظرتـنا أوسع ّشرب، كيف ي مكن أن نـ مارَس إذنذلك أن نمتنع عن األكل وال

. إذن من الممكن جّدا أّن وأشَمَل. مثالً عندما  وت  تمشون تتسارع  الحشرات  بنفسها تحت أقدامكم فتم 

ساعة موتها قد حانت، في كّل الحاالت أنتم لم تـ صيبوها عمًدا. في عالم الكائنات الحيّة وفي عالم 

نتكلـّم  عن . لذلك نحن  ي مثل م شكلة الجراثيم هناك أيًضا مسألة التـّوازن البيئّي، بقاؤها بأعداد ضخمةٍ 

ول دون د خول ه بوضع  .باستقامة ون بلالتعهّد  د ه ونح  د ذباب أو بعوض في المنزل، نطر  عند تواج 

على النـّوافذ. ولكن أحيانـًا ال نتوّصـل  إلى إخراجه فال يه ّم إن قتلناه . إن كان يقتحم  الفضاء  الشبك

ده ، وإن لم ننجح في الذي يعيش  فيه البشر  وي ريد  أن يلسعهم وي زعجهم، فم ن الطبيعّي للغاية أن نطر 

ون، لديكم مناعة ضّده  وال يلسع  اآلخرين. أنتم ممارس وهو أن نكتفي ب شاهدته ي مكننا فال ذلك،

ه ، ولكّن بقيّة أفراد أسرتكم ال يقومون بالممارسة، هم أناس عاديّون، وهم ع رضة لألمراض افونتخ

 البعوض يلسع  وجه طفل دون فعل شيٍء. ي مكننا أن نشاهد الم عدية، وال

  

اكياموني شمن حياته. في أحد األيّام أراد  اكياموني في الّسنوات األولىشلل نْذكْر مثاالً، إنها طرفة 

ولكنه وجد  التلميذأن ي نظـّـف حوض االستحمام. ذهب  تلميذه أن يستحّم في الغابة، فطلب من

ات. فعاد إلى الحوض، يجب  أن يقتـل كّل الحشرالحوض مليئًا بالحشرات، إن هو نظـّـف 

اكياموني ولم يز ْد على أن ش"إّن الحوض مليٌء بالحشرات." فلم يلتفْت إليه اكياموني وقال له:ش

إلى حيث  كان وهو ال يعر ف  من أين يبدأ، مع أّول  التلميذ "اذهب ونظـّـف الحوض." فرجعقال:

اكياموني ش ثأخرى إلى حي لى أعقابه مّرةً الحشرات، فرجع ع حركة سيقوم بها، تموت  

علـّم الجليل، إّن الحوض يزخـَر  بالحشرات، لو أقوم بأقـّل حركة سأقتـل وخاطبه : "أيّها الم 

"ما طلبتـ ه منك هو تنظيف حوض اكياموني بنظرٍة وقال له:شفرمقه الحشرات"، 

ونظـّـف الحوض. هذا ي عطي مثالً في وذهب في الحال  للتلميذ اتـّضح كّل شيءٍ  فجأةً  االستحمام".

ألّن هناك بعوًضا علينا أن  الو؛  هناك حشراٍت ال يجب أن نستحّم ثانية ال ألنهيعني هذا   المسألة،

َب على بطوننا ارالخضال ألّن و؛  نخرج من المسكن ونبحَث عن آخر  كائنات حيّة علينا أن نعص 

ّل المشكل ووال نأكَل ونشرَب. ال ينبغي أن تسير األمور   التعهد نمارسبتلك الطريقة، يجب  أن نح 

 يكفينا أالّ نـ سيئ للكائنات الحيّة عن قصٍد. في نفس الوقت، يحتاج  اإلنسان أيًضا إلى بنبل وشرف.
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عيّـنة يجب  أن تـ راعى كذلك، على اإلنسان أن ي حافظ على ةمالئمبيئة  عيشه  وإلى ظروف عيش م 

 .ويحيا حياةً طبيعيّة

  

علـّمو   الماضي، في زيّفون يقولون: تشيغونغكان هناك م  "في اليوم األّول والخامس عشر من م 

"لنا الحّق في قتـل الطيور." كما لو أّن هذه آخرون يقولون:الّشهر القمرّي، لنا الحّق في القتـل." و

قتـل  ال يعني رّي، هل الالطيور ليست كائنات حيّة. في اليوم األّول والخامس عشر من الّشهر القم

مزيّفون ومن الّسهل تمييزهم من  تشيغونغ؟ البعض  هم معلـّمو هل هو يعني حفر األرض ؟القتـلَ 

خالل كالمهم وأفعالهم، ليس لنا إالّ أن نـ قيّمهم من خالل ما يقولونه وما ي ريدونه، كّل معلـّمي 

مسكونون بالـفوتي. انظروا  الذين ينشرون هذا النوع من األقوال هم في أغلب األحيان تشيغونغال

، إنه يلتهم  الّدجاجة بكّل شراهٍة وال ي ريد  حتـّى أن تسكنه  روح الثعلبالذي  تشيغونغإلى معلـّم ال

 يلفظ العظام.

  

ولكنها تتعلـّق  أيًضا في نفس الوقت بمسألة الّرحمة. أال ينبغي  ال فقط تـ ولـّد كارما كبيرةً قتل المسألة 

حماءَ ا نحن الممارعلين ؟ عندما تـ ولـَد  الّرحمة فينا، ربّما سنرى أّن كّل الكائنات في سين أن نكون ر 

، هذا ما سيحدث.   وضع تعيس وأّن كّل الكائنات تتعذب 

  

  

 

 مسألة أكل اللـحم 

  

منذ مّدة  الفاقتـل. ها أنكم تتعلـّمون الأكل اللـّحم هي أيًضا مسألة حّساسة، ولكّن أكل اللـّحم ال يعني 

ون الذين يقول تشيغونغطويلة ولم نطلـ ْب منكم أن تمتـنعوا عن أكل اللـّحم. هناك الكثير  من معلـّمي ال

أكَل اللـّحم". قد تقول في "من اآلن وصاعًدا، ال يجب  أن تلك حال دخولك إلى قاعة درسهم:

ا لذلك نفسيّا." ربّما في منزلك اليوم، ، أنا لست  م ستعدّ ال ي مكنني أكل اللـّحم ثانيةً  "هكذا فجأةً نفسك:

أعّدوا سمًكا، إّن رائحتهما طيّبة جّدا، ولكن لن تستطيـع أن تتناول  يكونون قد طهْوا دجاًجا أو

الّدينّي، ي منـَع  تماًما أكل اللـّحم. الطرق المألوفة في مدرسة بوذا  تعهدمنهما. نفس الّشيء بالنسبة لل

تدعو أيًضا إلى عدم أكل اللـّحم. نحن  ال نطلـ ب  منكم هنا أن تفعلوا وبعض طرق المدرسة الطاويّة 

، ا الموضوع أيًضا. كيف نتحّدث عنهنفس الّشيء، ولكننا نتحّدث عن هذ  يه الفا؟ في طريقتنا نحن 

 بعض الحاالت اإلنسان، ي وتحسنتنقّ  الفاكون فيها في الطرق التي تاإلنساَن.  نتحسّ  ينقّ ت يتال

في مختلف الحاالت أثناء الممارسة يمكن أن تتجلّى مختلف . الفاوتكون ناتجة عن الغونغ 

. مثالً في يوم ّما، أو في هذا اليوم بالذات بعد انتهاء محاضرتي، البعض منكم سيجدون الدرجات

هةً، وإن أنفسهم في الحالة التالية: ال يستطيعون أكل اللـّحم من جديٍد. ستبدو لهم رائحة اللـّحم كري

أكلوا منه سيشعرون بالّرغبة في التـّقيّـؤ. ليس األمر أّن أحًدا ي راقبكم ويمنعكم من أكله أو أنكم أنتم 

ّجونه وترفضونه بصفٍة طبيعيٍّة من أعماقكم. عندما تصلون إلى  تمتـنعون عنه بأنفسكم، بل إنكم تم 

جّدًدا ألّن ذلهذا المستوى ال تستطيعون أن تأك   ، إذن في غونغمن تجلـّيات آثار ال ك تجلّ ـلوا منه م 

ؤّكد.   هذه الحالة إن أكلتم منه ستـتقيـّـئونه، هذا م 

  

تالميذنا القدماء يعلمون أّن التعهّد في الفالون دافا ي مكن أن يولـّد هذا الحال، وفي مختلف 

المستويات تتجلـّى مختلف األحوال. هناك أيًضا تالميذ لديهم رغبة عارمة، رغبة قويّة فعالً في أكل 
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خرون أنه كريه، ال اللـّحم، ويتناولون منه في العادة كّميات كبيرة. في الوقت الذي ي حّس فيه اآل

؟ عندما يأكلون عمل  لجعلهم ينزعون هذا التعلـّقي حّسون هم بهذا ويبقى باستطاعتهم أكلـه . إذن ما ال

فـّـون عن أكله تك ّف هذه اآلالم، ي مكن أن تظهر هذه  اللـّحم، سيشعرون بآالم في البطن وعندما يك 

 بأكل كّل صـ لـَةٍ  . هل هذا يعني أّن مدرستنا تقطع  أنه يجب عليهم أالّ يأكلوه ثانيةً الحالة، وهذا يعني 

؟ عندما ال نستطيع  أكل اللـّحم، هذا يعني أننا إذن كيف نـ عالج  هذه المسألة  ؟ ليس األمر كذلك.اللـّحم

؟ اإلقالع عن اللـّحم المفروض في المعبد وعدم أعماقنا فعالً. ما الهدف من ذلك ال نـ ريد  ذلك من

له التي تظهر  عندنا لهما نفس الهدف وهو جْعـل  اإلنسان ي فارق  رغبته  في اللـّحم القدرة على أك

 وروح التعلـّق به.

  

بعض األشخاص عندما يأخذ وعاءه  من األرّز خاليًا من اللـّحم، ال يستطيـع حتـّى ابتالع األرّز، 

 ا بم حاذاة الباب الخلفّي لـشون كنت  مارّ غذات صباح في شان  هذه رغبة من رغبات الناس العاديّين.

رون باب الخروج، أحدهم كان "حديقة النصر". ثالثة أشخاص كانوا يتحّدثون بحماس وهم يعب  

م ري واصل أكل اللحم ؟ أنا سأن كنـّا ال نستطيـع  أكل اللـّحم"ل َم نـ مارس  إيقول: َص من ع  ولو نقــ 

تأّججة هذه الّرغبةعشر سنواتٍ  ؟ من األكيد أنه أليس علينا مفارقة هذه الّرغبة، ! فّكروا!" كم هي م 

على اإلنسان أن ي طلـّق جميـع أنواع الّرغبات والتعلـّقات. بعبارٍة  ،التعهديجب  مفارقتها. أثناء 

؟ هل قـًا لم يتّم التخلـّص منه بعد  أوضح، عندما ال نـ فارق  حبّـنا ألكل اللـّحم، أال يكون ذلك تعلـّ 

لذا، إن كان تعلـّقـًا يجب  نزعه. ولكن هذا ال يعني أنه   ؟التعهد لكمال فينستطيـع  إذن بلوغ ا

انطالقــًا من اليوم لن نأكل منه أبًدا، إّن منعكم من أكل اللـّحم ليس هدفـًا في حّد ذاته، الهدف هو 

الفترة التي منعكم من امتالك ذلك النوع من التعلـّق. إن توّصـلتم إلى انتزاع هذا التعلـّق أثـناء 

ركم بالغثيان، ولن  يتعذر عليكم فيها أكل اللـّحم، ربّما ي مكنكم أكله من جديٍد: رائحة اللـّحم لن تـ شع 

ـلوا منه، ال ي صبح  لألمر  ـقرفــًا عندما تذوقونه. إذن في تلك الحالة، ك  تجدوا طعم اللـّحم م 

      أهّمية.

  

تم روح تعلـّـقكم، فارقتم رغبتكم في اللـّحم. ولكن من ، ستكونون فارقعندما ي مكنكم أكله ثانية

الم مكن أّن تغيًّرا كبيًرا قد حدث، ألنه منذ ذلك الحين وصاعًدا لن تشع روا بنـ كهته عندما تأكلونه، 

بيتكم اللـّحم، ستأكلون منه مع البقيّة وإالّ فلن تشتاقوا إليه، وعندما تأكلون منه، لن  أهلعندما يطبخ  

مذاٌق خاّص في فمكم، ي مكن أن تظهر هذه الحالة. ولكّن التعهّد وسط الناس العاديّين عسيٌر  يكون له

مّرة ً أخرى.  ف تجدونه لذيذاسومرور الوقت جّدا، إن كان اللـّحم ي طبـَخ  في بيتكم بصفٍة دائمٍة، فب

يأتي إلى أن  ،التعهدفي  طيلة تقّدمكم ويحد ث لكم هذا مّراٍت عّدةً  وجزر وهكذا ربّما تظلـّون بين مدّ 

غير قادرين على أكل اللـّحم، في تلك الحالة ال تأكلوا منه وإالّ  يوٌم تجدون فيه أنفسكم بغتةً 

كوا األمور تسير  بصفٍة طبيعيٍّة.  تقيـّأتموه ، وعندما تستطيعون أكله من جديٍد افعلوا، في النهاية اتر 

ه  ليس مقصًدا في حّد ذا  األساسّي هو ترك روح التعلـّق.األمر  ته. أكل اللـّحم أو َعدم 

       

مدرستنا هذه، الفالون دافا، تـ خّول  للممارس تحقيق تقّدم سريـع جّدا، شريطة أن ترفعوا طبيعتكم  

األخالقيّة، كّل مرحلٍة سيتّم عبورها بسرعة كبيرة. هناك أشخاص غير ميّالين كثيًرا بطبعهم إلى 

مه ال ي ؤثر عليهم. حالة عدم القدرة على أكل اللـّحم لن تدوم عندهم سوى اللحم، وجود اللـّحم أو عد

ّدة سيكونون نزعوا عنهم هذا التعلـّق. بالنسبة آلخرين هذه  أسبوًعا أو أسبوعين، في ظرف هذه الم 

الحالة ي مكن أن تدوم شهًرا، شهرين، ثالثة أشهر، ربّما ستـّة أشهر، باستثناء بعض الحاالت 

موًما في ظرف أقّل من سنٍة ي صبح  ممكنـًا أكل اللـّحم من جديٍد. ألّن اللـّحم أصبح اليوم الخاّصة، ع  
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ينبغي أالّ  عنصًرا هاّما في غذاء اإلنسان. يبقى أنه بالنسبة ألولئك الذين يحترفون التعهّد في المعبد،

 يأكلوا اللـّحم.

  

لمسألة أكل اللـّحم. إّن البوذيّة األولى في بادئ األمر فـْلـنتحّدث قليالً عن كيفيّة فهم الّديانة البوذيّة  

ته للتعهّد بحزم في اكياموني يصطحب  تالمذشـّحم. في تلك الفترة، عندما كان لم تنـ ّص على منع الل

مسمائة سنة، في الفترة التي كان ؟ ألنه قبل ألفين وخ. لماذاأبًدا  محظوراً  اللـّحم ن هناكيك  الغابة، لم 

، كان الم جتمع البشرّي على درجٍة ضئيلٍة من التطّور، كانت الّزراعة الفااكياموني ي بلـّغ فيها ش

توجد في كثير من المناطق ولكنها أيًضا ال توجد في كثير من المناطق األخرى، مساحة األرض 

 ّدا ونادرةج انت الحبوب مطلوبةالمزروعة كانت محدودة ً جّدا وفي كّل مكان كانت تمتّد الغابة. ك

جّدا. وأولئك الذين كانوا ال يزالون حديثي عهٍد بالمجتمع البدائّي كانوا يعيشون أساًسا على الّصيد، 

أتباعه  اكياموني، من أجل جعلشذْون على اللـّحم باألساس. وكان وفي عّدة مناطق كانوا يتغ

لمال أو أّي مصدر رزق، يبتعدون إلى أقصى حّد ممكن عن روح التعلـّق، ال يسمح  لهم بامتالك ا

كان يحملهم ليتسّولوا ويستْجد وا الّصدقات. كانوا يأكلون كّل ما ي قــَّدم  لهم ألنهم بصفتهم ممارسين ال 

م  لهم ربّما يكون هناك لحم.  يجب  أن يختاروا طعامهم، وفيما ي قــد 

  

مصدره بالفعل هو البوذيّة هون". نعم، إّن منع الهون ال" منعولكن في البوذيّة األولى، ي ذَكر  

في تلك الفترة لم تكن هون تعني  األولى، ولكن اليوم ي ؤخـَذ اللـّحم على أنه هون. وأّما في الحقيقة،

؟ الكثير  من الّرهبان الخ. لماذا كانت تـ عتبَر  هون، ، الّزنجبيلالكراثلثوم، اللـّحم بل أشياء مثل ا

عديد منهم ال يتعهّد بحّق، إلى جانب ذلك هناك أشياء ال اليوم ال يستطيعون تفسير األمر ألّن ال

، تأّمـل، تجّرد) ، هوي"غاكياموني تـ سّمى "دجي، دينشا أيًضا. الطريقة التي أوَرثهَا يعرفونه

حكمة(. التجّرد هو التجّرد عن كّل رغبات الناس العاديّين، التأّمـل يعني أّن الممارسين يتعهّدون 

لوس اللوتس، وأنهم يجب أن يدخلوا كلـّيًا وي مارسون في حالة تأمّ  ـل تاّم وعميق وفي وضعيّة الج 

ي عتبر  بدون استثناٍء عراقيل هاّمة. لو أّن التعهد في التركيز. كّل ما ي مكن أن ي عطل التركيز و

في ستنبعث  منه. في ذلك الوقت  وقويّةً  كريهةً  ، ثوًما أو زنجبيالً، فإّن رائحةً ثاكراشخًصا قد أكل 

الغابات أو في المغارات، كان الّرهبان ي كّونون حلقاٍت ذات سبعة أو ثمانية أشخاص، وكانت كّل 

َر   حلقة تـ مارس التأّمل في وضعيّة الجلوس. ولو أّن أحدهم يأكل شيئًا من ذلك النوع، ي مكن أن تصد 

ما تـ زعج راحة ك لمّ ممارسة التأمنه رائحة قويّة وكريهة جّدا، وهذه من شأنها أن تـ عطل 

الممارسين اآلخرين. لذلك ي وجد ذلك اإللزام، تـ عتبَر  هذه األشياء هون، وي منـَع  أكلها. الكثير  من 

ـثيرة للغثيان. كذلك يتسبّب   تعهدالكائنات الحيّة التي تـ ولـَد  من  الجسم البشرّي تكَره  هذه الّروائح الم 

، لهذا لها بكثرٍة ي مكن أن يخلق تبعيّةز اإلنسان، وتناووالّزنجبيل في إثارة غرائالكراث الثوم و

 الّسبب تـ سّمى هون.

  

ويدخلون حالة  التعهدجّدا في  ةيعال د من الّرهبان يبلغون درجةً في الماضي عندما كان العدي

زئّي للغونغ"إطالق ال  التعهدثناء أاإللزامات والّشروط  "، كانوا ي دركون أنّ غونغ" أو "اإلطالق الج 

ليست على قدر كبير من األهّمية. عندما نكون قادرين على نزع الّرغبة، فإّن الماّدة في حّد ذاتها ال 

هبانـًا كباًرا على امتداد  هو روح التعلـّق. لهذا الّسبب، ح لها أّي تأثير. ما ي زعج حقيقةً ي صب فإّن ر 

ل المسألة األساسيّة هي القدرة أو م ختلف األجيال الحظوا أيًضا أّن أكل اللـّحم ليس هو األساس، ب

ـله، سيكون ذلك فقط ل َمْلء البطن.  عدم القدرة على نزع التعلـّق به، بدون هذا التعلـّق ال يه ّم ما نأك 

بتلك الطريقة في المعبد، فإّن كثيًرا من الناس تعّودوا عليها. وفي النهاية لم  يتمّ ولكن بما أّن التعهّد 
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د األمر م جّرد تقيّ  د، لقد أصبح هذا قاعدة من قواعد المعبد، ي منـَع  منًعا باتـّا أكله ، وجرت العادة يع 

ية تحّدثت كثيًرا األعمال الفنّ  "غونغعلى التعهّد بذلك الّشكل. فقط بعض الكلمات عن الّراهب "دجي

ّصته. في عنه، يجب  على الّراهب أن يمتنع عن أكل اللـّحم ولكنه هو كان يأكـلـ ه، لذلك اشتـ هرت ق

ه  من معبد "لينجيين"، أصبح الغذاء بالنسبة له م شكالً على غايٍة من األهّمية، كان  الحقيقة بعد طرد 

فقط  ا ي مكن أكله .عليه أن ي جاهد للبقاء على قيد الحياة. ولكي يمأل معدته، كان يأكل كّل م

بالنسبة له . وبوصوله إلى تلك  ليمألَ معدته وبدون تعلـّق بأّي نوع من الطعام، لم يك ن ذلك هاّما

" لم يأكل اللـّحم سوى في مناسبٍة غونغفي الواقع، "دجي .كان ي درك جيًّدا ذلك ،التعهدالّدرجة عبر 

تـّاب ي حيطونه بكثير من االهتمام، كلـّما  أو مناسبتين. ولكن عندما ي ذَكـر  أّن راهبًا أكل اللـّحم فإّن الك 

أثار أكثر رغبة القارئ، وبما أّن العمل الفنّي يستلهم جذوره من الحياة كان الموضوع غريبًا كلـّما 

ـَع "دجي ض  " محط األنظار. في الحقيقة عندما غونغاليوميّة ثّم يتجاوز الواقع ويجعله أسمى، فقد و 

 ي مكننا تناول أّي طعام.  نكون فارقنا فعالً روح الّرغبة والتعلـّق، ل نمأل معدتنا،

  

سي"، نجد غوانغو" "غدونغوانغآسيا وفي المناطق الجنوبيّة من بلدنا مثل "في جنوب شرق 

ال يتحّدثون عن تعهّد بوذا كما لو أّن هذه العبارة قد عفا عليها الّزمن، هم يقولون  العلمانيينالبوذيّين 

د وبلوغ أنهم ي مارسون نظام تقّشـٍف أو أنهم نباتيّون، وهم يقصدون هنا أنهم نباتيّون من أجل التعهّ 

الوصول  أمًرا بهذه البساطة. هل يكفي أن نكون نباتيّـين من أجل التحقق. هم يعتبرون تعهّد بوذا

بة من رغبات اإلنسان، ولكّن ؟ الكّل يعلم  أّن هذا ي مثل فقط نوًعا من التعلـّق ورغإلى مرتبة بوذا

تخلـّص من الحسد، من روح . يجب  أيًضا الواحدةً  تّم التخلـّص  منها تبقى رغبةً  رغبةً واحدةً 

كّل أنواع التعلـّقات واإلنسان لديه منها  ،الغبطة المنافسة، من اإلعجاب بالنفس، من حّب الظهور،

، يجب  عليه أن ينزع كّل تعلـّق وكّل رغبة، ليصل إلى الكمال التاّم بواسطة . هل نتعهّد التعهد الكثير 

 ؟ هذا غير صحيـح.حمذا بم جّرد ترك رغبة أكل اللـّ لبلوغ مرتبة بو

  

ّص الطعام، ليس هناك فقط التعلـّق باللـّحم، ال يجب  أن نتعلـَّق بأّي طعام، واألمر  سواٌء  فيما يخ 

بالنسبة ألشياء أخرى. البعض  يقول أنه ي حّب أكل هذا الّصـنف أو ذاك، تلك أيًضا رغبة، عند 

عيّـنٍة، لن يبقى عنده  مثل هذا التعلـّق. طبًعا  نا على فالقد بلـّغتـ كم و صول الممارس إلى درجٍة م 

مختلف الم ستويات، من الم حال أن تصلوا منذ البداية إلى تلك النقطة.  امستًوى عال جّدا وضّمـنـّاه

 ،التعهدتقولون أنكم تـ حبّون أكل هذا الّصـنف، ولكن عندما تحين  لحظة استئصال هذا التعلـّق في 

ا عندما تأكلون منه، طعًما غير مألوٍف لديكم ، ستجدون له  طعًما رديئً لن تستطيعوا أكله ثانيةً 

بالمّرة. عندما كنت  أشتغل  بمؤّسسة عملي، كان مطعم الم ؤّسسة ي عاني دائًما من عجز في الميزانيّة، 

صباح، كان كّل واحٍد ي عّد  وفي النهاية أغلق أبوابه . فأصبح الكّل يحمل  طعامه معه من المنزل. كلّ 

تعبًا. ذهاب إلى العمل، كاثّم ي سرع في ال وجبةً  بز  أحيانـًاكنت  ن ذلك أمًرا م  أشتري قطعتين من الخ 

ثير   خفيفةً  . من المفروض أّن وجبةً الصويا في صلصة " مغموسةً من "التوفو وقطعةً  كهذه ال تــ 

ه. ففي هذه  الحالة مشكالً، ولكن مع أكلها بصفٍة دائمٍة ال يستقيم  األمر  أيًضا، إنه تعلـّق ويجب  نزع 

مثالً، بم جّرد أن تَرْوا التوفو، يصعد  سائٌل حامٌض إلى فمكم، وال تستطيعون مواصلة األكل، وذلك 

عيّـنٍة من  نّموا روح التعلـّق به. طبًعا، هذا ال يتجلـّى سوى في درجٍة م  وليس في  التعهدلكْي ال تــ 

 البداية.

  

؟ أبًدا. قلت  أننا ال ا يحمل  في يده كوز خمربوذ نتناول  الكحول. هل رأيتم مّرة في مدرسة بوذا، ال

ي مكن أن   وسط الناس العاديّين، التعهدنستطيـع  أكل اللـّحم ؛ وعندما نكون فارقنا هذا التعلـّق أثناء 
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. علينا أالّ نشرَب منه ثانية أبًدا بعد االمتناع عن الك حول، ، ليس في ذلك مشكل. ولكننأكل منه ثانية

زّوًدا بالأليس جسد   ختلف أشكال الغونغالممارس م  ي مكن أن تتجلـّى  غونغوبعض قدرات ال غونغ؟ م 

على مساحة جسدكم، وكلـّها نقيّة وطاهرة. عندما تشربون الك حول، تـ غادر  جميًعا جسدكم بسرعٍة، 

 في طرفة عين ال يعود  عندكم شيٌء على جسدكم، ألنها تخشى تلك الّرائحة. إّن الك حول عادة

د  ش رب الكحول مكروهة، وهو ي سبّب  اضطرابًا لطبيعة اإلنسان. لماذا في بعض الطرق الك برى نج

الّروح الفاعلة، بل هي تهدف  إلى تخدير الّروح  تعهد؟ ألّن هذه الطرق ال تـ مارس تعهدضروريّا لل

 الفاعلة.

  

تسّمموا من الكحول، هم ال  هناك أناس يتعاطْون الكحول بكثرٍة، وأناس مولعون بالخمر، البعض قد

الشرب أثناء وجبة الطعام، صاروا ال يستطيعون االستغناء عن  يستطيعون األكل بشهيّة بدون

ب الخمر من شأنه أن يخلق الّشرب. نحن  الممارسون، ال يجوز لنا هذا التصّرف. بدون شّك، شر

كلـّما أصبح في تبعيٍّة   ما شرَب،، بما أنه رغبة، فهو ي ثير  عصب اإلدمان عند اإلنسان، كلـّ اإدمانً 

؟" يجب  أن ننزع يّن  علينا أن ننزع هذا التعلـّقأقوى للكحول. علينا أن نـ فّكر كممارسين:"أال يتع

 الزبائن"،استقبال الضيوف و هذا التعلـّق. بعضهم ي فّكرون:"ال أستطيـع، أنا رجل أعمال وعليّ 

أو"عملي يتمثل  تحديًدا في العالقات الخارجيّة الّدوليّة، وأنا أسافر كثيًرا، ليس من الّسهل مناقشة 

وأنا أقول أّن هذا ليس صحيًحا، عموًما، أثناء النقاش  مسائل العمل دون شرب الخمر."

فاوضات مع األجانب خاّصة، الكحول،  ربّما تطلب  أنت مشروبًا خاليًا من وبالنسبة للّشرب، والم 

، تشربون ما تـ ريدون سيسكبه في حلوقكم عنوةً  ال أحد .نبيذا يطلب   ماًء معدنيّا وآخر ويطلب  اآلخر

ـثقـّ  صوًصا بين الم  فين، ال ي وجد  هذا المشكل، هذا ما يكون في أغلب وبالقدر الذي تستطيعون، وخ 

 األحيان.

  

ـنّشط التدخين هو أيًضا تعلـّق، البعض يقول أّن التدخين ي   ، ةويبعث الحيويّ مكن أن يكون له أثٌر م 

الناس بتعٍب أثناء العمل أو أثناء كتابة يشعر أقول أّن ذلك خداع ألنفسنا وخداع لآلخرين. عندما 

مقال، وعندما ي ريدون االستراحة قليالً، يتناولون سيجارة، إثرها ي حّسون برجوع النشاط. في 

. تفكير اإلنسان ي مكن قسطا من الراحةوإنما ذلك ألنهم أخذوا الحقيقة ليست الّسيجارة هي الّسبب، 

، وتجّر انطباًعا تتكّون حقّا فكرة. وفيما بعد غلوطة، كما يخلق  أحاسيَس وهميّةأن يخلَق انطباعات م

إنها ال  مغلوطـًا، لديكم االنطباع أّن الّسيجارة تبعث  فيكم الحيويّة ولكّن ذلك يستحيل  على اإلطالق،

التـّبـغ ال ي فيد الجسم البشرّي بحال، خذوا شخًصا دّخن لفترٍة طويلٍة، لو يقوم ي أّي إضافٍة. تـ عط

 الطبيب بتشريـح جسده، سيرى أّن قصبتيه سوداوان تماًما وأّن رئته كلـّها سوداء حتـّى من الّداخل.

  

وترتقون بصفٍة متواصلٍة ؟ يـ طـَهّر  الجسد باستمرار، عن تنقية الجسد الممارسون أال نتحّدث نحن

نحو المستويات العلويّة. ولكن إن كنتم تستمّرون دائًما في تلويث جسدكم، أال تسيرون بالّضبط في 

لّحة. البعض يعرفون أنه  أن نفعله ؟ وزيادةً  االتـّجاه العكسّي لما يجب   على ذلك، هو أيًضا رغبة م 

الحقيقة دعوني أقْل لكم، ليس من الّسهل عليهم ليس جيًّدا ولكنهم ال يستطيعون االستغناء عنه. في 

طاهم وي وّجههم. اليوم، بما أنكم  االمتناع عنه من تلقاء أنفسهم ألنه ليس لديهم تفكيٌر مستقيٌم يقود  خ 

ه  وسترْوَن إن كنتم قادري ن على اإلقالع عنه. أعطيكم ممارسون، اعتبروه تعلـّقـًا عليكم تْرك 

، أقـل عوا عن التدخين منذ اليوم، من األكيد أنكم قادرون على حقـّالتعهّد ، إن كنتم تريدون انصيحةً 

ال أحد ي فّكر  في التدخين، لوتـ ريدون بحّق اإلقالع عن التدخين، من هذه  محاضراتناحقل ذلك. في 

. نفس األمر  طيعون ذلك، وعندما تأخذون سيجارةً األكيد أنكم تست ثيرة للقرف  جّدًدا ستجدونها م  م 



 

14۸ 

 

، سوف لن نهتّم بًعا إن لم تكن لكم نيّة التعهّدط  مكن أن يحد َث عند قراءة هذا الّدرس من الكتاب.ي  

بكم، أّما باعتباركم ممارسين، أرى أنه يجب عليكم االمتناع عنه. وألدّعْم بمثال، هل رأيتم مّرة بوذا 

باعتباركم ممارسين، ماهو هل رأيتمــوهم هكذا في أّي مكان؟  ؟جالًسا والّسيجارة في فمهطاوو أو 

تـ ريدون التعهّد  كنتم ؟ من أجل ذلك، أقول  أنه إذاعيّن  عليكم االمتناع عن التدخين؟ أال يتهدفكم

العكسّي لما  ينبغي االمتـناع عنه، هذا ضاّر بصّحتكـم ثّم إنه  رغـبة، هذا يسير  بالّضبط في االتـّجاه

 هو مطلوب من ممارسينا.

  

  

  

  الحسدو الغيرةعن 
  

؟ ألّن الحسد يتجلـّى بحّدٍة بالغٍة في الّصين، إلى ذك ر  دائًما مسألة الحسد. لماذا، أفاأثناء دعوتي لل

حسد  عند درجة أّن الناس هناك قد تعّودوا عليه وصاروا حتـّى ال ينتبهون لوجوده. لماذا يوجد ال

تأثرين ؟ إّن لهذا أصالً وسببًا تاريخيّا. فالّصينيّين بتلك الحّدة ي الماضي كان الّصينيّون م 

ه ، مثالً في لحظة  ـن  كّل شيٍء وال ي ظهر  بالكونفوشيوسيّة بع مق، كانوا يتميّـزون بطبـع كتوم ي بط 

الغضب، ال ي ظهرون ذلك، في لحظة الفرح ال ي ظهرون ذلك أيًضا، كانوا يتكلـّمون عن التحّكم في 

نتَج عنها هو أّن كّل شعبنا نّمى طبًعا انطوائيّا وكتوًما  ، ومالنفس والّصبر. ثّم أصبح هذا عادةً ا

للغاية. بدون شّك، هذا الطبـع  له  مزاياه ، إذ ال يتبّجح  الّشخص  بذكاءه وصفاته. ولكن له أيًضا 

ه والتي من شأنها أن هذه  الفافي فترة نهاية  نفسيٍّة وذهنيٍّة سيّئٍة. وخاّصةً تـ فضي إلى حالٍة  نقائص 

أّن  بحت المظاهر السلبيّة أكثر بروًزا، وهكذا ي مكنها أن تـ دّعم الحسد عند اإلنسان. لوحيث أص

قلوبَهم ؛  لغيرة  أك ل اتففي الحين كّل اآلخرين س وهو في جْمع من الناس، شخًصا يتلقّى أخباًرا ساّرةً 

ل على في م ؤّسسة عمله أو في أّي  عالوة لذلك من األفضل للّشخص أن يلَزَم الكتمان عندما يحص 

مكان آخر، ألّن اآلخرين سيفقدون توازنهم النفسّي لو علموا بذلك. الغربيّون ي سّمون هذا "الغيرة 

تأثرة كثيًرا بالكونفوشيوسيّة الّصينيّة،  الّشرقيّة" أو "الغيرة اآلسيويّة". كّل المنطقة اآلسيويّة م 

غ  نسبيّا بصبغة الغيرة هذه، ولكن  في الّصين بالذات. تتجلـّى بطريقٍة بالغٍة جّدا هاوتصطبـ 

  

ق  على  يعود هذا أيًضا للمساواة الم طلقة التي كانت تـ َماَرس  في الماضي، لو أّن الّسماء تـ طبــ 

ه  ؛ عند القيام بزيادٍة في  األرض كّل الناس ستموت  ؛ إن كان هناك خيٌر ّما، كّل الناس تـتقاسم 

ذ قسطه . في الظاهر نظاٌم كهذا يبدو شاهًدا على األجور، ال داعي لل نسبة المئويّة، الكّل يجب  أن يأخ 

العدالة، كّل الناس موضوعة على قدم الم ساواة. ولكن كيف للجميـع أن يكونوا سواًءا؟ كّل واحٍد 

. في كوننا، هناك أيًضا : ال قانون لديه عمٌل مختلٌف، الجهود المبذولة في العمل هي أيًضا تختل ف 

ربٌح بدون خسارٍة، لكي يربح المرء يجب  أن يخسَر. وسط الناس العاديّين، ي قال  أّن من ال  ي وجد  

، من يعمل  أكثر يربح  أكثر، ومن يعمل  أقّل يربح  أقّل ؛ أّي شخص يبذل  المزيَد يجب   يعمل  ال يربح 

كان ي قال  أّن الجميـع ي ولدون سواء أن يربح المزيَد. في الماضي كانت تـ ماَرس  المساواة الم طلقة، 

بالٌغ  وأّن ما يكتسبونه بعد الوالدة هو الذي ي غيّرهم. أنا أقول  أّن هذا القول م طلٌق جّدا، وكّل شيٍء م 

م ختلفين في الجنس )ذكٌر  فيه إلى درجٍة قصوى يتـّجه  نحو الب طالن. لماذا إذن ي ولد األشخاص

تطابقين لمالمحنفس ا ؟ لماذا ليس لديهموأنثى( ؟ بعضهم ي ولد  مريًضا وبتشّوٍه خلقّي. إذن لسنا م 

بعضنا مع البعض اآلخر. من منظور علوّي، نرى أّن كّل حياة اإلنسان تـ وجد م سبقـًا بأكملها في 



 

149 

 

تماثلينعوالم أخرى، كي ؟ كّل الناس ي ريدون المساواة، ولكن إذا كان شيء ّما ف لنا أن نكون كلـّـنا م 

ق  ؟ إّن الناس ليسوا م تساوين.ّما، كيف إذن نـ مارس الم ساواة ّدًرا في حياة شخصليس م 

  

الغربيّون يتميّـزون بطبـع يميل  إلى الظاهريّة، عندما يكونون مسرورين، ي مكن أن نرى ذلك،  

ه أيًضا،  عندما يكونون غاضبين، ي مكن أن نرى ذلك أيًضا. هذا الطبـع لديه مزاياه، ولديه نقائص 

فهم يتـّصفون بقلـّة الّصبر. إذن، هذان الطبعان ناتجان عن مفاهيَم م ختلفة، وي فضيان أيًضا إلى 

ه  نتائج م ختلفة على مستوى الفعل. بالنسبة للصينيّين، لويقوم  المدير  بالثناء على أحدهم أو منح 

نهم النفسّي. إن ، يجب  أن في العملعالوة  تحّصـَل على بعض االمتيازات، سيفق د  اآلخرون تواز 

يكون  يضعها في جيبه سّرا ودون أن يعلَم اآلخرون بذلك. حتـّى أنه في أيّامنا هذه، من الّصعب أن

"بما أنك م وظف مثالّي وتعمل  جيًّدا، يجب  أن تكون أّول شخص يأتي وآخر المْرء  م وظفـًا مثاليّا:

ر  على ذلك." وهكذا تـ صبح  ، بينالّشغل بما أنك أكثر كفاءةً  شخص ي غادر  ؛ قم بكلّ  ما نحن  ال نقد 

 محّل استهزاء الجميـع، إنه من الّصعب أن يكون المْرء  إنسانـًا طيّبًا.

  

عطيه في البلدان األجنبيّة، يختلف األمر  كثيًرا. رئيس العمل الحظ أّن أحدهم اشتغل اليوم جيًّدا في

ّد بفرح األوراق عالوة "آه، إّن الّرئيس يّة ورقةً  ورقة ً أمام الجميـع:المال. وهذا األخير  ي مكن أن يع 

ّر  الماليّة على المأل ورقةً ورقةً  منحني الكثير من المال اليوم." ي ري أوراقه والغبطة تملؤه ، يم 

ل  على ديرعالوة األمر دون أن تنجّر عنه عواقب. في الّصين، لو أّن أحًدا يحص  بنفسه  ، حتـّى الم 

َك مجاالً لآلخرين ليرْوها. في  الّ فيها وأيطلب  منه أن ي خ ينجح في  البلدان الغربيّة، لو أّن تلميذايتر 

، نقطة 1٠٠"اليوم حصلت  على رك ض  نحو منزله وهو يصيح  بفرح:سي ،نقطة 1٠٠ بـامتحان ّما 

يت. ويفتح  أحد الجيران النافذة:"توم، ويجري هكذا من المدرسة إلى الب ".نقطة 1٠٠ حصلت  على

جاك، أحسنت، هذا رائع." لو يحد ث  هذا الموقف في الّصين، ستأخذ  !ه!" "هيأحسنت يا ابني

 1٠٠"حصلت  على وهو يجري من المدرسة إلى البيت: األمور منًحى سيّئـًا، يصيح  الولد  بفرح

 الغمغمة حتّى قبل أن يفتح أحد الجيران الباب، يبدأ في" ولكن ة.نقط 1٠٠، حصلت  على نقطة

ـْل من مغرورله  يا؟  نقطة 1٠٠:"وما الم دهش في ذلك؟ فقط من أجل بحنق ! من الذي لم يحص 

؟" هذان النوعان الم ختلفان من المفاهيم ي مكن أن ي ولـّدا نتائج م ختلفة. هذا ي مكن  نقطة 1٠٠  على

اء عوض أن أن ي ثير الغيرة عند اإلنسان، عندما يتصّرف  أحدهم بشكل جيّد، ي حّس اآلخرون باالستي

 ألجله. هذا ما ي مكن  أن يحد ث.  يفرحوا

  

الم ساواة الم طلقة التي كانت تـ ماَرس  منذ سنين قليلة سبّبت اضطرابًا لعقليّات الناس ومفاهيمهم. 

ْر مثالً محسوًسا، ي مكن أن يكون ألحدهم االنطباع أنّ  في  كّل اآلخرين يق لـّون عنه كفاءةً  ولنذك 

"لو از. في قرارة نفسه ي فّكر  هكذا:تقريبًا، ويعتقد  أنه ممت أن يقوم بأّي مهّمةٍ  على العمل، وأنه قادرٌ 

ي عطونني منصب مدير مصنع أو مدير أعمال م ؤّسسة، أنا قادر على أداء هذه الوظيفة ؛ وحتـّى 

وربّما وظيفة سامية رسميّة أنا قادر على تولـّيها ؛ حتـّى منصب وزير أّول أنا قادر على ذلك." 

مالؤه أيًضا يقولون عنه أنه رجٌل  ه المدير وي شيد  بموهبته وكفاءته في كّل المجاالت. ربّما ز  يمدح 

قـتدٌر. في نفس الوقت، أحد زمالءه في الفريق أو  موهوٌب، أّن لديه الكثير من الكفاءات وأنه حقـّا م 

تق ن  فعل شيٍء، وليس كفؤً في المكتب،  ي يوم ّما، هذا األخير هو الذي يتولـّى في أّي مجال. وف اال يـ 

دير وليس هو، بل وي صبح  أيًضا رئيسه في العمل. ستضطرب  الحالة النفسيّة لذلك  منصب م 

 وَحَسًدا. لى الّرئيس، ويمتأل قلب ه  مرارةً الّشخص، سيشتكي إلى الجميـع وإ
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أنك تمتـلك  الموهبة في كّل  سأعلـّمكم قانونـًا ال يستطيـع  الناس العاديّون معرفته: أنت ترى

قّدر في  قّدرة ؛ واآلخر غير صالح لشيء، ولكّن هذا م  المجاالت، ولكّن هذا ال ينتمي إلى حياتك الم 

حياته، في صبح  مديًرا. كيفما ي فّكر الناس العاديّون بهذا الّشأن، فذلك يبقى وجهة نظر ناس عاديّين ال 

ورة المجتمع البشرّي ال تتّم إالّ وفق قوانين م حّددة، إذن ما غير. من منظور الحياتات العلويّة، سير

سيفعله  اإلنسان أثناء حياته ال ي بَْرَمج  حسب كفاءته. تتحّدث البوذيّة عن دورة تسديد الكارما، ذلك 

ْن موهبتك كبيرةً ي قّدر  حسب الكارما الت )دو(،  فضيلة، إن لم يك ْن لديك في رصيدك ي لديك، مهما تك 

َل على شيء طوال هذه الحياة. أنتم ترْون أّن أحدهم ال يصلح  لشيء ولكن لديه ربّم ا لن تحص 

. إنسان عادّي ال يستطيـع أن ون م وظفـًا ساميًا وي كّون ثروةً رصيد كبير من الّدو، لذلك ي مكن أن يك

جديًرا بموهبته. لذلك ي درك هذا األمر، لذلك يعتقد  دائًما أنه يجب  عليه أن يفعل ما يبدو له مناسبًا و

ي صارع وي خاصم  طيلة حياته، قلب ه  مجروح دوًما وي حّس بمرارٍة وتعٍب بالغـْين، ويعتقد أّن ما يحدث 

لٌم. ال يستطيـع  أن يأك َل جيًّدا وال يناَم جيًّدا، ويغَرق  شيئًا فشيئًا في أغوار يأسه، وعندما يتقّدم  له ظــ 

 ا صّحـته وعانى من جميـع أنواع األمراض.في الّسّن، يكون قد أهلك تمامً 

  

بصفٍة خاّصٍة، ال يجب  أن نتصّرف هكذا. نحن نتحّدث عن تْرك األمور تسير   الممارسون نحن

لوا عليه وإن صارعتم من أجل  بصفٍة طبيعيٍّة، ما هو لكم لن يضيـَع منكم، وما ليس لكم لن تحص 

بهذه اإلطالقيّة، فلن تكون هناك قضيّة ارتكاب  ذلك. طبًعا هذا ليس م طلقـًا. إن كان كّل شيء

السيّئات، بعبارٍة أخرى، هناك أيًضا عوامل غير ثابتة. ولكن في كّل الحاالت، بصفتنا ممارسين، 

متلكاتك لن  من المفروض أّن فاشن المعلـّم يقوم بحمايتنا، إن أراد اآلخرون االستحواذ على م 

ك األمور تسير  بصفٍة طبيعيٍّة، أحيانـًا أنت ترى أّن هذا عن ترْ  نتحّدث يتمّكـنوا من ذلك. لذلك

الّشيء أو ذاك هو لَك، اآلخرون أيًضا ي ؤّكدون أنه لَك، ولكن في الحقيقة هو ليس لك. ربّما يمضي 

في اعتبارك أنه لَك ولكنه يبقى في النهاية ليس لَك، وهكذا تحديًدا، نرى ما إذا كنت قادًرا على 

ال تستطيـع  تْركه  فهو إذن تعلـّق ويجب أن نستعمل تلك الطريقة لجْعـل َك تـ فارق ذلك تْرك ه ، إن كنت 

م دائًما في ه  ال يستطيعون فهم هذا القانون، فالتعلـّق، تلك هي المسألة. وحيث  أّن الناس العاديّين 

 مصالحهم. من أجل حالة صراع ومنافسة

  

م بطريقٍة واضحٍة القدتجلـّى أيًضا منذ تلدى الناس العاديّين، و قويّة وحاّدة تجلـّى بطريقةٍ ت غيرةإّن ال

 درسته أفضل.مدرستك جيّدة، م ال تحترم بعضها البعض: . م ختلف المدارسالتعهد في أوساط

في انتقاد اآلخرين، أنا أرى أنها كلـّها في مستوى المداواة والحفاظ على  ويجد أفرادها متعة

تي تتبادل الخصومات هي طرق باطلة وناتجة عن الفوتي، وحتـّى أنها الصّحة. أغلبيّة المذاهب ال

رغم ممارسة دامت أكثر  غونغ. أحدهم لم يتوّصـل إلى امتالك قدرات السينسينغال تـ رّكز على ال

 يشعرفقط إثر مّدة قصيرة من بداية ممارسته، إذن  غونغمن عشرين سنة، واآلخر حصل على ال

"لقد مارست  منذ أكثر من عشرين سنة وال أتوّصـل بعد  إلى امتالك اب:األّول باالنزعاج واالضطر

؟" ويغتاظ غونغ، كيف ي مكن أن يكون لديه قدرات غونغ، ولكن هو لديه قدرات غونغقدرات ال

 محاضرات!". أثناء نحراف والّدخول في حالة شيطانيّة"ما لديه هو الفوتي، إنه االكثيًرا في داخله:

تعلـّمين كان تشيغونغمعلـّم  ! هذا تشيغونغ"يا لمعلـّم اليرسم  على وجهه تعابير االزدراء:، بعض الم 

أنا ال أريد  حتـّى سماع ما يقول." ربّما كان هذا المعلـّم حقـّا ال يتكلـّم ببراعٍة مثله، ولكن هذا المعلـّم 

م من الّشهادات، لديه ك الّشخص يتعلـّم أّي شيء، يتكلـّم عّما ينتمي لمدرسته الخاّصة. بينما ذلك

، رصيده من المعلومات ضخٌم حقـّا، ويفوق حتـّى تشيغونغمعلـّمي ال محاضرات جميعوي شارك في 

هذا. ولكن ما فائدة كّل ذلك؟ إّن ذلك ينتمي إلى مستوى المداواة والحفاظ  تشيغونغرصيد معلـّم ال
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وأصبحت  ربداخله اكث ت البرامج، كلـّما اضطرباكثر على الصّحة، كلـّما استوعب وتلقّى منها

عقدة، وكلـّما وجد صع ّم الفوضى. بالنسبة لل وبةً م شّوشة وم   تعهدفي التعهّد، ألّن في داخله تع 

الحقيقّي، يجب  االلتزام بطريقة واحدة ال غير، ال يجب أن نحيَد قيَد أنملة. هذه الظاهرة تتجلـّى 

بعضهم البعض، هم لم  يحترمون، إنهم ال الحقيقيّين و(الطاوالطريق )أيًضا عند ممارسي 

 .بسهولةالغيرة يتخلـّصوا بعد  من روح المنافسة، وهذه ي مكن أن تـ ولـّد 

  

يا" هرٌم باوو" أّن "جيانغ تسغونغشن يرى " : في"قّصة تعيين اآللهة في مراتبها"وْلـنْرو هنا قّصة

باوو غونغيا لتعيين اآللهة، فيفقد  شان ي رسل جيانغ تس األكبروغير ك فؤ، ولكّن المولى الّسماوّي 

نه وهدوءه : كم أنا  باوو،غونغ؟ انظروا إلّي أنا، شان ا لتسمية اآللهةرسال جيانغ تسي"لماذا يتّم إتواز 

أنا الذي يتّم إرساله  مكانها، لماذا لست   تـ قطـَـع  رأسي فإنها تستطيـع  أن تعود إلى قوّي، حتـّى عندما

 يا.رة الّشديدة، وي سبّب المتاعب لـجيانغ تسويدخل في حالٍة من الغيلتعيين اآللهة؟" 

  

د غونغاكياموني كانت البوذيّة األولى تتحّدث عن قدرات الشفي عهد  ، ولكن في البوذيّة اليوم لم يع 

ؤ عل  جنون" ، سيقولون أنك دخلت في حالة غونغالحديث عنها. لو تتحّدث عن قدرات الى أحد يجر 

؟ الّرهبان الحاليّون يجهلون تماًما نهم ال يعترفون بها أصالً. لماذاإ !؟غونغيّة قدرات . أالتعهد"

" الذي أعلنه يانليانمودج"مشهورين، من بينهم تالميذ  اكياموني عشرةشحقيقة األمر. لقد كان ل

ومن بينهّن  تلميذات اكيامونيش. لقد كان أيًضا لغاكياموني أقوى الجميـع في الّشانتونش

لت البوذيّة إلى الّصين،  . نفس الّشيءغوهي أيًضا أقوى واحدة في الّشانتون ،"ةليانهاوز" لّما أ دخ 

يدارما عبَر النهر بواسطة عوٍد من هفي كّل العصور ؛ بود كان هناك العديد من الّرهبان المعروفين

تـ قصى  غنتونشّ الالقصب عند قدومه إلى الّصين. رغم ذلك، وطيلة تقّدم مسار التاريـخ، أصبحت 

أكثر فأكثر. والّسبب الرئيسّي هو أّن كبار الّرهبان المسؤولين ورؤساء المعابد األجالّء ليسوا 

بالّضرورة أشخاًصا ذوي استعداد جيّد، رغم أنهم ي صبحون رهبانـًا مسؤولين ورؤساء، فال يعدو 

أما . تعهدهم يكون بمثابة مهنةيتعهدون ولكن  ذلك أن يكون وظيفة بين الناس العاديّين، هم أيًضا

ْن، النجاح أو عدم النجاح في أنت فتمارس في البيت في وقت الفراغ، هذا ليس مهنة . ومهما يك 

ه  بالنسبة لكّل الناس، ال ي سَمح  بأقّل نقصان. بينما  التعهد ال يتعلـّق سوى بالقلب، والمقياس نفس 

قدون النار  في المطبخ ليسوا بالّضرورة أشخاًصا ذوي استعداد ويعملون الّرهبان الّصغار الذين يو 

حن والّصعوبات، كلـّما صار من الّسهل  تواضع. كلـّما عانى الّرهبان الّصغار قسطـًا أكبر من الم  م 

، وكلـّما عاش الّرهبان الكبار برفاهيّة أكثر، كلـّما صار من الّصعب غونغعليهم بلوغ إطالق ال

تلك هي مسألة تحويل الكارما. الّراهب الّصغير يعيش دائًما في  ، ألنّ غونغعليهم بلوغ إطالق ال

وبلوغ اليقظة بسرعة  الكارماالجهود الم ضنية والمتاعب، لذلك هو يستطيـع أن ي سرع في تسديد 

زئيّة،  غونغلديه. ومع إطالق ال غونغ، يقع إطالق ال، وذات يوم، فجأةً كبرأ ويقظته أو يقظته الج 

، كّل الّرهبان اآلخرين في المعبد يأتون بجانبه ليستفسروا عن األمر، والكّل ةقدراته اإللهيّ تظهر 

يف لي أن أكون الّرئيس بعد اليوم؟ وهل "كالّرئيس المسؤول ال ي طيق ذلك: يهتّم به وي جلـّه . ولكنّ 

يئًا ، يجب أن ي غادر المعبد." وي طَرد  من المعبد. وشالتعهد" جنون"؟ لقد وقع في هو تحقٌق فعالً 

ؤ على الحديث عن قدرات ال . لقد غونغفشيئًا في البوذيّة المنتشرة في ربوع الهان، ال أحد صار يجر 

"، وي خرجها من قويّا، لقد كان يقوم بجلب جذوع األشجار من جبل "إيماي غونغرأيتم كم كان دجي

 ، ولكنه في النهاية طـ رَد من معبد لينجيين.البئر واحدةً واحدةً 
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وبلوغه درجة الكمال. دون  التعهد باشرة ًبنجاحتعلـّق مت هاجّدا، ألن ةالحسد خطيرالغيرة وسألة م

، كّل األرواح األخرى التي نّماها اإلنسان في تعهّده تـ صبح هّشة للغاية. هناك القاعدة هاالتخلـّص من

ـل على ثمرة  حسده، لنغيرته و إن لم يتمّكن اإلنسان من التخلـّص من ،التعهدالتالية: أثناء  يحص 

ـل عليها م طلقـًا. ربّما سمعتم في الماضي عن البوذا أميتابها كيف تحّدث عن  الكمال، لن يحص 

إمكانيّة ذهاب الّشخص إلى العالم العلوّي مصحوبًا بقسٍط من الكارما، ولكّن األمر ليس ممكنـًا بدون 

الذهاب مع قدر ضئيل من الحسد. قليل من الّضعف والنقص في نواحي أخرى، الغيرة وترك 

يتم  هناك، كّل هذا ممكن، ولكن لن يكون ذلَك ممكنـًا على اإلطالق إن لم التعهدالكارما وإتمام 

الحسد. اليوم أقول  للممارسين: ال تتمّسـكوا بأوهامكم، الغاية التي تـ ريدون الغيرة والتخلـّص من 

الَحَسد. لذلك الغيرة وا أن تتخلـّصوا من بلوغها هي التعهّد نحو م ستويات عليا، لذلك يجب  حتمً 

 أّكدت  على هذا الموضوع.

  

  

  

 موضوع المداواة

  
أن أعلـّمكم إيّاها. ي منـَع  على كّل تالميذ الفالون دافا ة يّ الن يّ لدعند حديثي عن المداواة، ليست 

ني  يسترجع   الحقيقيّين أن ي عالجوا أمراض اآلخرين ؛ حالما تـ مارسون المداواة، الفاشن الذي يتبع 

كّل ما ينتمي للفالون دافا مّما تحملونه على أجسامكم، يسترجع الفاشن كّل شيٍء. لماذا نعتبر هذا 

. دون الحديث عن األضرار الدافابظاهرة تـ لحق الّضرر  ؟ ألنهم شكل على هذا القدر من األهّميةال

قها بالصّحة، هناك من الناس من، إثر داواة، تظّل أيديهم التي تـ لح  مارسة الم  ، سيَْسـتْبـقـ ون أيّا تنمنم م 

؟ هذا من شأنه أن ي ؤثر بخطورٍة على تعهّدهم ار قد راتهم، أليس هذا تعلـّقـًاإظهبهدف كان لي عالجوه ، 

 وممارستهم.

  

علـّمي ال ع تشيغونغعدد كبير من م  الجة الم زيّفين استأثروا بعقليّة الناس العاديّين الذين ي ريدون م 

ا مشفاء مرض   ، لذلك ي لقـّـنونكم هذه األشياء. هم يقولون أنه باإلمكانتشيغونغالمرضى بعد تعلـّم ال

مرضه  فقط ؟ أنت تمل ك  تشي، وه و أيًضا. كيف لك أن تشفي ةً عبر إرسال التشي، أليست هذه م زح

ه  هو رسال التشي نحوه  عبر إ ، أي أّن التشي الذي يملك  الذي هو ؟ من الممكن جّدا أّن العكس يصير 

في  غونغآخر. ي مكن أن نمتلك قدرات الي ؤثر عليك. إّن التشي ال يستطيـع أن ي مارس قّوة على تشي 

ليا قادرة ح التعهدمرحلة  قـّا على الّشفاء، على في درجة عليا، حينئٍذ ما نـ رسله سيكون ماّدة طاقيّة ع 

حقيقيّة، ينبغي  التأثير على المرض وجْعـل ه  يتراجع ، ولكنها ال تستأصله . لذلك، من أجل مداواةٍ 

جود قدرة   غونغشفاء جذرّي. لكّل مرض توجد قدرة تـ ؤّدي إلى ي غونغننغ( يت  )خاّصة  غونغو 

ناس داواته. وقدرات الم  ّد منها أكثر من ألف: بقدر ما المخصصة  غونغبة م خّصصة لم  للمداواة، أع 

داواتها. بدون قدرات الم خصّ  غونغقدرات  تـ وجد أمراض، بقدر ما تـ وجد ، م حاولتكم غونغصة لم 

 في العالج ستظّل دون جدوى مهما كانت مهارة أيديكم.

  

علـّموالتعهد انفي الّسـنين األخيرة، هناك أناس أثروا بشكل خطير على ميد  الذين  تشيغونغال . م 

ريق، هل األّولون الذين مهّدوا لهذا الطأو  خرجوا ليتولـّْوا فعالً إزالة األمراض وتقوية الّصّحة،

داواة ؟ لقد كانوا هم الذين ي عالجون مرضكم أو كانوا ي علـّمونكم كيفيّة التعهّد علـّموا الناس الم 

من طرق الممارسة، وفيما بعد ، يبقى أن  ون جسدكم ؛ ي لقـّـنونكم مجموعةً والممارسة وكيف تقوّ 



 

153 

 

علـّمو تـ داووا أنفسكم بأنفسكم عن طريق الممارس م زيّفون وسّمموا  تشيغونغة. بعد ذلك، ظهر م 

ؤّكد. وفي تلك الفترة وذلك  األجواء بحّق. أّي شخص ي ريد معالجة المرضى يستجلب  فوتي، هذا م 

علـّمو  الظرف، عالجون المرضى، ألّن ذلك كان يتـّفق مع الظاهرة ي   تشيغونغكان هناك أيًضا م 

من مهارات الناس العاديّين ولم يك ن  الفترة. رغم ذلك، هي ليست مهارةً تقنيّةً  الّسماويّة في تلك

باإلمكان إبقاؤها بصفٍة دائمٍة، ظهورها كان مرّده  تغيّر في الظرف الّسماوّي في ذلك الوقت ولم 

داواة خّصيًصا، وبدأت الفوضى. هل   إثر ذلك تّم الّشروع يك ن سوى نتاج تلك الفترة. في تعليم الم 

؟ البعض يّدعي أنه مراض في ظرف ثالثة أو خمسة أيّامباستطاعة شخص عادّي أن ي داوي األ

قادر على معالجة هذا المرض أو ذاك. ينبغي أن أقول لكم أّن هذا النوع من الناس مسكون، هل 

ون ذلك، هوركمالذي يتشبّث بظ ماتدرون  ؟ لديكم الفوتي ولكنكم أنتم أنفسكم ال تـ حّسون به، ال تدر 

رتاحون وأنتم فخورون بقدراتكم.  تـ حّسون أنكم م 

  

حقيقيّا ال يبلغ  هذا الهدف سوى عبر سنين طويلة من الممارسة الّشاقّة. عندما  تشيغونغإّن معلـّم 

ت قّوة كافية لمحو كارما ذا غونغلكون قدرات عّما إذا كنتم تم تـ عالجون مريًضا، هل تساءلتم

يومين أو ثالثة خالل ؟ كيف صرتم قادرين على شفاء المرضى اآلخرين؟ هل تلقـّـيتم تبليغـًا حقيقيّا

علـّمين الم زيّفين ؟ ولكّن هؤالء يد اإلنسان العادّي الذي هو أنتم؟ كيف ستشفون األمراَض بأيّام الم 

عفكم، لقد أدركوا روح التعلـّق في اإلنسان، أنتم تصب ون إلى يستغلـّون جيًّدا تشيغونغلل المقد رة  ض 

مثل  م خّصصة لتلقينكم طرقـًا عالجيّةً في المعالجة،  دورة؟ حسنـًا، إنه ي عطي الّشفائيّة، أليس كذلك

الوخز باإلبَر بواسطة التشي، العالج بواسطة الّضوء، الطرد )أو اإلجالء(، العالج بالّضغط 

، الطرق متنّوعة حقـّا، ولكّن الغاية ليست سوى االستحواذ على يدالبقبضة اإلبَرّي، االستخراج 

 نقودكم.

  

". الحالة التي عاينـّاها هي التالية: لماذا ي عاني يدالبقبضة فْلـنتوقــّْف قليالً عند هذا "االستخراج 

اإلنسان من المرض؟ األصل األساسّي ألمراضه ولكّل أحزانه هي الكارما، هذه الماّدة الّسوداء 

)سـلبّي( وشـيٍء ّما سّيء. الكائنات  "ين"التي هي حقل الكارما ؛ إنها تـنتمي إلى شـيٍء ّما ذو طبـع 

، كلـّها أشياء سوداء، لذلك ي مكنها أن تسك ـن هناك، "ني"  أيًضا ذات طبـع السيّئة غير المرئيّة هي

ـها. هذا هو الّسبب األساسّي الذي ي ولـّد األمراض البشريّة، إنه األصـل الّرئيسّي  الئـم  ذلك الم حيط يـ 

 للمرض. طبًعا، المرض ي وجد على صورتين: على صورة كائنات صغيرة غير مرئيّة وكثيفة جّدا،

في شكل ق طع من الكارما ؛ الّصورة األخرى تبدو وكأنها محمولة عبر أنبوٍب، وهي حالة نادرة 

 نسبيّـا، حيث  تكون  نتاَج اإلرث العائلّي، يوجد هذا النوع من الحاالت أيًضا.

  

روًدا، يشكو شخص ّما في ناحيٍة من نواحي جسده من  نحن نتحّدث هنا عن الحاالت األكثَر و 

فرطٍ  تهاٍب،أوال ورم، الخ، في أبعاٍد أخرى، ما ي وجد في حقيقة األمر هو كائن خفّي  ،أوتعظـّم م 

 ييت  ) خاصةالغونغ القدرات وعادّي ال يراه ،  تشيغونغعميق للغاية. معلـّم  بعدٍ يرب ض هناك في 

بسيطة ال تراه  أيًضا. هما يَريَان فقط أّن هناك تشي أسود على الجسم. وحيث غ( الننغونغ

تشي أسود، هناك موضع األلم أو المرض. هذا القول ثابت. ولكّن التشي األسود ليس األصل   ي وجد

األساسّي للمرض، األصـل هو أّن في عالم أعمق وأبعد هناك كائن ال مرئّي، وهو الذي ي رسل ذلك 

دوهالحقل. من أجل ذلك يتحّدث البعض عن "إجالء" ذلك ا بعد ! لحقل أو "طرده". حسنـًا، اطر 

وقٍت قصير من الطرد، سيظهر  من جديٍد، بعض الكائنات قويّة جّدا، بعد وقٍت قصير من طردها 
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تعود  إلى أماكنها، إنها تستطيـع  أن تـ عّوض نفسها بنفسها ؛ لو نـ عالج  المرض بهذه الطريقة، لن 

َر على إزالته.  نقد 

  

حيث ي وجد تشي أسود، ذلك التشي سقيم ؛ ، هناك (غننغونغيي ت  قدرات الغونغ الخاصة ) من منظور

تعطل بما أّن هذه  حسب الطّب الّصينّي التـقليدّي، هناك انسداد في القنوات، وم رور التشي والّدم م 

نسّدة ؛ حسب الطّب الغربيّ  الخ، في هذا العالم، يتجلـّى ، ، هناك قروح، أورام، التهاباتالقنوات م 

ون ذلك الّشيء عن المريض سترْون أّن المرض يختفي من األلم في هذه األشكال. عندما تنزع

جسمه. إن يكن نتوًءا في إحدى فقرات الظهر أو تعظـًّما مفرطـًا، حالما تنزعون ذلك الشيء 

ي رى أّي  وتطردون ذلك الحقل، سترْون المريض ي عافى في الحال: لو تـ عيدون الكشف باألشّعة، لن

 يلعب ه  ذلك الكائن، ذاك هو الّسبب األصلّي. ، ألّن الّدورأثر للتعظـّم المفرط

  

داواة في ظرف ثالثة إلى خمسة أيّام، هم ي علـّمونكم "االستخراج  البعض يّدعي أنه ي مكن تعلـّم الم 

مرئّي م رعب فعالً، إنه  ان ضعيف جّدا، هذا الكائن الالّ ! اإلنس". ولكن أروني الب رهانيدالبقبضة 

ركم كما يشاء، بل إنه يستطيـع وضع حّد لحياتكم بسهولٍة. أنتم تّدعون يتحّكم في دماغكم وي سيّ 

؟ يد اإلنسان العادّي التي لديكم ال تستطيـع  أن تلمسه ، أنتم تـ حّركون ولكن كيف القدرة على إمساكه،

أيديكم هنا وهناك، وهو يترككم تفعلون، بل وحتـّى أنه يسخر منكم وراء ظهوركم، حركاتكم 

تكّررة  بدون بلوغ الهدف م ضحكة حقـّا، ولو تمّكـنتم من لمسه حقـّا، سيجرح  يدكم في الحال، الم 

رًحا حقيقيّا فعالً وسي ! لقد رأيت  في الّسابق أشخاًصا أيديهم تبدو في حالٍة طبيعيٍّة، حسب كون ج 

ون أن م ختلف الفحوصات الطـبّية، أجسامهم وأيديهم ال تـ مثل أّي بوادر مرض، ولكنهم ال يستطيع

كوها تتدلـّى إلى جانبهم، لقد قابلت  مْرَضى في هذه الحالة. كان  يرفعوا أيديهم وال يسع هم إالّ أن يتر 

عاقـًا حقـّا. إن كان جسمكم في العوالم األخرى، الموجود في عوالم أخرى م صابًاجسمهم  م صابًا،  م 

عاقين؟ هناك أناس يسألونني: علـّمكيف ال تكونون م  يـع  أنا أيًضا القيام ، هل أستط"أيّها الم 

تعقيم أو قمت  باستئصال هذا الع ضو أو ذاك من جسدي."، أنا أقول  ؟ لقد تعّرضت  لعمليّةبالممارسة

هّم، لم تـ جَر الجراحة على جسم العوالم األخرى، إّن ذاك الجسم هو الذي يعنينا في  أّن هذا غير م 

ككم الممارسة. لذلك قلت  منذ قليل أنه عندما  تـ ريدون إمساكه ، إن لم تتوّصلوا إلى مالمسته، يتر 

 تفعلون، وإن لمستموه، يجرح  يَدكم.

  

الك برى القوميّة، اصطحبت  معي تالميذي للم شاركة في المعرضْين  تشيغونغمساندة ملتقيات البغاية 

يقة األكثر ب روًزا. أثناء اآلسيويّْين للصّحة ببيكين. أثناء هذين المعرضْين، كانت طريقـتنا دائًما الطر

؛ وفي المعرض الثاني، كان هناك جمع رائدةً  المعرض األّول، ذاع خبر الفالون دافا بكونها مدرسةً 

نّصات األخرى، لم يك ن هناك كثير من الناس، بينما حول منّصتنا تحلـّقت أعداد  غفير. أمام الم 

األّول كانوا جميعهم يحملون الطابور  ، فيطوابيركبيرة من الناس. كان الناس يقفون في ثالثة 

أرقام تسجيل لعيادة الّصباح، وفي الثاني كانوا ينتظرون التسجيل لعيادة بعد الظهر، وفي الثالث 

لوا على  ألجل  ؟داوي المرض، ولكن ل َم فعلنا ذلك. نحن ال نـ  توقيعيكانوا ينتظرون أن يحص 

لتقيات ال ـّمها الّدولة ونـ ْسهـ م في ازدهار هذا الميدان، لذلك الك برى التي تـ نظ تشيغونغم ساندة م 

 شاركنا فيها.

  

كّونة من أكثر من مائة  علىلقد وّزعت  طاقتي على تالميذي، قسطـًا لكّل فرٍد،  شكل ق طع طاقٍة م 

لـّفـَْت أيديهم بهذه الطاقة، ورغم ذلك تعّرض بعضهم لعّض في اليدين، بعضهم غونغقدرة  . وغــ 
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مرئيّة  هذا بكثرة. هذا الكائنات الالّ  كّون بثور، والبعض اآلخر إلى حّد النزيف، بل وحدثَ إلى حّد ت

قادرين  ؟ قبل كّل شيٍء، أنتم غيرأن تلمسوا أحدها بيد إنسان عاديّ ضارية حقـّا، فّكروا، كيف لكم 

خاّصة. ألنه في عوالم أخرى يعرف جيًّدا  غونغعلى إمساكه، ال تستطيعون فعل شيٍء بدون قدرة 

ْسبَقـًا الفكرة التي جالت بذهنكم، عندما تـ ريدون القبض عليه، يكون قد  ما تنوون فعله ، هو يعلم  م 

ج المريض من عندكم، يتمّكن منه من جديٍد، ويعود المرض. إن كنـّا نريد  سابق بالفرار. حالما يخر 

ّد أيدينا "بافم   غونغاللـّجوء إلى قدرة واة، يجب استعمال اليدْين للمدا !" يظّل عالقـًا عيّنة، حالما نم 

برى م "القدرة الك  أخرى تـ سّمى في القد غونغلى عين المكان، هناك أيًضا قدرة هناك. وبعد تثبيته ع

هذه أقوى من األولى، حيث يستطيـع أن يستخرج الّروح الفاعلة  غونغعلى قبض النفس" وقدرة ال

 غننغونغعاجًزا عن الحركة. هذا ال يصير  الّشخص " بأكملها من اإلنسان، وفي الحالشنيوان"ال

يعلم أنه لّما ي ستعمل  مع دقّة كبيرة في تحديد الهدف، نحن نهدف  تحديًدا إلى ذلك الكائن. الجميع 

ح "، هذا األخير، بجسده العمالق، أصبغفي يده نحو "سون ووكون الصحناتا غوّجه البوذا تاتها

غر أو ك بَر الكائن الالّ بغتة صغيًرا للغاية. هذا هو المفعول الذي تملكه هذه القدرة. مهما   يك ن ص 

 صغيًرا للغاية.ي صبح نـ مسكه في قبضة اليد، عندما مرئّي، 

  

من جهة أخرى، ال ي مكنكم أن تـ دخلوا يدكم في الجسد الماّدي للمريض لكي تستخرجوه من هناك. 

ل اضطرابًا على التفكير البشرّي في مجتمع الناس العاديّين، هذا التصّرف هذا ي مكن أن  ي دخ 

حظًرا م طلقـًا، ال نستطيع  إتيانه  حتـّى ولْو كنـّا قادرين عليه. اليد التي نـ دخلها هي يد العالم  محظور

ّد يدنا إلى موضع القلب لنستأصل ذلك ال كائن اآلخر. بالنسبة لشخص مريض بالقلب، عندما نم 

. وفي طرفة عين، تـ مسكه هذه اليد بس رعة، يدكم  تضّمون الخفّي، يد العالم اآلخر هي التي تدخل 

فعالً، أحيانـًا عندما  . وهاهو مسجون في قبضتكم. إنه شرسٌ يّة، فتـ صبح اليدان يًدا واحدةً الحسّ 

صراخـًا.  وحتـّى أنه ي صدر  ، ويعّض، منفذا تش ّدون عليه في يدكم، ي حاول أن يتملـّص، ويتلّوى ليجدَ 

ضخًما. ليس  صبحي  رغم أنكم ترونه  بذلك الحجم الّصغير في اليد، عندما تـ طلقون يدكم ي مكن أن 

، ليس األمر بالّسهولة التي غننغونغه  بدون هذا البمقدور كّل الناس أن يلَمس وه، ال نستطيع  أبًدا لمسَ 

ها.  نتصّور 

  

جَد دائًما في تشيغونغنوع من المداواة بواسطة الي سمـَح  ببقاء هذا الطبًعا، في الم ستقبل، ربّما  ، لقد و 

الماضي. ولكنه ال ي مكن أن يتّم إالّ وفق شروٍط، يجب  أن يكون الّشخص ممارًسا، أثناء مساره في 

، ومن باب الّرأفة والّرحمة، ي مكن أن يفعل ذلك من أجل مجموعٍة صغيرٍة من الناس التعهد

ذور، كارما هؤالء الناس، ليس لديه  ،كنه ال يستطيـع أن ي زيَل تماًماين، هذا م مكن. ولالطّيّب ومن الج 

 ما يكفي من قّوة الفضيلة لفعل ذلك، لذا فاالمتحان يبقى موجوًدا، ولكن فقط المرض الحسّي هو

علـّمو ال ف َي. م  ، ال يستطيعون لتعهداالعاديّون ليسوا أناًسا حصلوا على الطريقة عبر  تشيغونغالذي ش 

سوى تأجيل مرض اآلخرين إلى وقٍت الحق، وربّما يستطيعون أيًضا تغييره أو تحويله إلى 

هم أنفسهم يجهلون سيرورة التأجيل هذه، إن كانت   صعوباٍت أخرى. ورغم ذلك، من الممكن أنهم

يقوم بذلك. منهم من  الوعي الثانوّي )الفو ييشي(، فالوعي الثانوّي هو الذي تعهدطريقتهم تـ مارس 

علـّمي الينتمي إلى بعض الطرق المعروفة ويبدون مشهورين جّدا، ومع   تشيغونغذلك الكثير من م 

الذي بحوزتهم يتمركز   غونغ، ألّن الغونغي الّصيت الواسع، يفتقرون إلى الالمعروفين هؤالء وذو

كان من المسموح التصّرف هكذا أثناء (. هذا يعني أنه إْن يوانشنكلـّه على أرواحهم الثانويّة )الفو 

، فذلك ألّن بعض األشخاص يبقْون في ذلك الم ستوى وال يستطيعون الخروج منه رغم التعهد

عشرات وعشرات الّسـنين من الممارسة، لذلك طيلة حياتهم ي عالجون المرضى و ي عالجونهم دائًما. 
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أن يتصّرفوا كذلك. تالميذ الفالون دافا ال  وبما أنهم ي وَجدون في ذلك الم ستوى، فإنه ي سَمح  لهم

ي مكنهم إطالقـًا معالجة المْرَضى. ي مكن أن يقرؤوا هذا الكتاب على المريض، إن قــَبـ له ، ربّما ي شفى 

ه ، ولكّن النتيجة تختلف حسب حجم الكارما.  مرض 

  

  
  

 تشيغونغالمعالجة في المستشفى والمداواة بواسطة ال

  
. تشيغونغستشفى والمداواة بواسطة الاآلن عن العالقات القائمة بين المعالجة في المسوف نتحّدث 

ة. ه م وهم ي مثلون األغلبيّ  تشيغونغال يعترفون بالبعض األطبّاء الذين تعلـّموا الطّب الغربّي 

! إّن ياتناا إذن مستشف؟ أبدلوّشفاء، فل َم يصلح  المستشفى إذنقادًرا على ال تشيغونغ"إن كان اليقولون:

قن، لألدوية وال للّدخول إلى  تشيغونغال الذي لديكم ي مكنه أن يشفي فقط بلمسة يٍد، ال حاجة للح 

. هناك غير عقالني وغير منطقي ؟" هذا القولالمستشفىاستبدال المستشفى، أليس من األفضل 

ت شب ه طرق ال ي مكن أن تكون  تشيغونغالحقيقة، المداواة عبر ال في ،تشيغونغأناس ال يعرفون ال

الناس العاديّين في العالج، إنها شيء خارق. لو أّن شيئًا خارقـًا ي دخل اضطرابًا كبيًرا على المجتمع 

؟ إّن البوذا له قدرة خارقة تفوق التصّور، تكفي حركة واحدة هل سي سَمح  بوجودهالبشرّي العادّي، ف

؟ والبوذا كثيرون جّدا، من الوجود. فلماذا ال يفعل ذلكة من يد بوذا لتختفي كّل أمراض البشريّ 

؟ ألّن مجتمع الناس العاديّين يجب أن يبقى كما هو، ال ي عبّرون عن رحمتهم ويشفونكم فلماذا

الّشيخوخة، المرض والموت هي حاالته الخ صوصيّة. كّل شيء ينبـع  من عالقة الّسبب والنتيجة، 

ل  ضمن سلسلة تسديد   الكارما، إن سّجـلَت دينـًا يجب  أن تـ سّدده.كّل شيء يدخ 

  

إن شفْيَت مريًضا، فهذا يعني أنك تـ دخل االضطراب على هذا القانون، كّل الناس يستطيعون إذن 

ل هذاأن يرتكبوا سيّئاٍت دون أن يدفعو من  ،التعهد ؟ إّن ممارًسا، أثناءا ثمنها، كيف ي مكن أن يحص 

 هذا المشكليقضي على ا ال تكون لديه القّوة بالقدر الذي يجعله  باب الّشفقة والّرحمة، وعندم

ي سَمح  له أن يقوم بالمداواة، ألّن الّرحمة بدأت تظهَر  فيه، نسمح  له بذلك. ولكن، إذا كنتم  ،اجذريّ 

لـّوه على نطاق واسع، فهذا غير مسموح ؛ فربّما  حقـّا قادرين على أن تحلـّوا هذا المشكل، وأن تح 

الطريقة تـ دخلون االضطراب بشكل خطير على مجتمع الناس العاديّين، لذا فهو ممنوع. لذلك بتلك 

 "فا"هو  تشيغونغحيل  على اإلطالق، ألّن الأمر يست تشيغونغشفيات الناس العاديّين بالتعويض مست

 .خارقة للعادة

  

علـّمي  ، وْلـنفترْض أّن ذلك جائز، ولوتشيغونغقيم  في الّصين مستشفيات لو نـ   أّن كّل كبار م 

؟ إّن التصّرف بهذه الطريقة ممنوع، ألّن يها، فهل تـ قّدرون ماذا سيحد ث  يأتون للعمل ف تشيغونغال

، أو تشيغونغعادّي. لو نـ قيم  مستشفى الك ّل يجب أن ي حافظ على صفة المجتمع البشرّي ال

هبوطـًا  تشيغونغ، سيشهد  معلـّم التأسيسها، فحال تشيغونغأو مركز نقاهة، أو مصّحة  مستوصفـًا،

عالجته  ؟ ألنه سيتصّرف أّي مفعول. لماذاسريًعا جّدا في فاعليّة مداواته، في الحال لن تـ عطي م 

سيّر الناس العاديّين، يكوَن ت  ي تال فاالمثلما يتصّرف الناس العاديّون، يجب إذن أن يكون في مستوى 

اعليّة مداواته يجب أن تكون نفس التي في المستشفى. وتبًَعا في نفس مستوى حالة الناس العاديّين، ف

عالجته ستـ صب العالج الذي يستغرق حصًصا  ، وسيبدأ هو أيًضا في الحديث عنح هزيلةً لذلك، م 

 ، هذا ما سيحد ث في الغالب.عديدةً 
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قادر  تشيغونغيستطيـع أن ي نكَر أّن ال أم ال، ال أحد تشيغونغن األمر، إن أقيَم مستشفى ومهما يك 

في المجتمع منذ أمد طويل، العديد من  ونال شعبيّةً  تشيغونغفاء األمراض. لقد انتشر العلى ش

األشخاص حقـّقوا فعالً عبر الممارسة غاية الّشفاء و تقوية البدن. إن يك ن المرض قد تّم تأجيله إلى 

د المرض أو وضعيّات أخرى، في كّل الحاال تشيغونغوقت الحق من طرف معلـّم ال ت لم يع 

على شفاء األمراض.  تشيغونغأن ينفي قدرة ال موجوًدا في الوقت الّراهن، يعني أنه ال أحد ي مكنه

ي عانون من أمراض م ستعصية، لم ي فلح  تشيغونغذين يهرعون إلى معلـّمي الأغلبيّة المرضى ال

علـّمي الالمستشفى في شفائها فيأتون لي جرّ  ، وفي النهاية ي شفْون. كّل أولئك تشيغونغبوا حظهم لدى م 

، وخاّصة في الفترة تشيغونغشفى ال يلجؤون لمعلـّمي الالذين يستطيعون أن يتعافْوا في المست

أن يشفي. ولكن هذا ال يجب  أن يتّم كما بقيّة  تشيغونغيرى ذلك، لذا يستطيـع ال األولى، الكلّ 

على  م طلقا تدّخله على نطاق واسع، ي سَمح  بمداواةٍ  الّشؤون في مجتمع الناس العاديّين. ي منـَع  منًعا

نطاق ضيّـق وليس لها تأثير ضخم وتتّم دون ضّجة، ولكنها ال تستطيـع  أن تشفي المرض جذريّا، 

ؤّكد. من األفضل أن ي داوي المرء  نفس  .تشيغونغه بنفسه عن طريق ممارسة الهذا م 

  

مستشفى غير قادر على الّشفاء، وأّن فاعليّة المداواة في يقولون أّن ال تشيغونغهناك أيًضا معلـّمو 

؟ طبًعا، هذا يعود إلى الحّد أو ذلك. ما رأينا في األمرالمستشفى قد تراجعت في أيّامنا هذه إلى هذا 

عّدة أسباب. والّسبب الّرئيسّي حسب رأيي هو أّن هبوط مستوى المقياس األخالقّي لإلنسانيّة هو 

األمراض الغريبة، المستشفى ال يستطيـع  أن ي عالجها، األدوية تبقى غير ناجعة، الذي سبّب كّل هذه 

وهناك أيًضا الكثير من األدوية الكاذبة، إّن األفعال البشريّة هي التي جعلت المجتمع يتدهور  إلى 

ي القي كّل هذا الحّد. ال ي مكن ألحٍد أن يتـّهم اآلخرين، كّل فرٍد لعب دوره  في زيادة التدهور، لذلك س

حنـًا   تعهّده. أثناءإنسان م 

  

وليس وهًما.  ها، ولكّن أصحابها يتعذبون حقيقةً هناك أمراض ال يتوّصـل الم ستشفى إلى تشخيص

هناك أيًضا أناس ي عانون من أمراض استطاع الطّب تشخيصها ولكنه ال يعرف  ماذا ي سّميها، إنها 

فى ي طلقون عليها كلـّها اسًما جماعيّا "أمراض أمراض لم يسب ْق ألحٍد معرفتها، في المستش

؟ اإلجابة هي نعم، بالطبـع ؛ لو لم يك ن المستشفى قادًرا ادر على الّشفاءعصريّة". هل المستشفى ق

ق  به الناسعلى الشّ  مهما  ؟ إّن المستشفى قادرٌ لماذا يذهب الجميع إليه للتداوي ؟فاء، لماذا إذن يثـ 

ّن وسائله في العالج تنتمي لمستوى الناس العاديّين، رغم ذلك، هذه على الّشـفاء، ولك يك نْ 

تشفى بالعالج في أقرب األمراض تتجاوز العادّي، بعضها خطير جّدا. لهذا الّسبب، ي وصي المس

، ألنه عندما يستفحل  المرض، لن يستطيـع له شيئًا، ثّم إّن الّزيادة في مقادير تناول وقٍت ممكن

لومنا الّدواء ي مكن أيضً  ا أن تـ سّمم المريض. حاليّا، مستوى الطّب هو تحديًدا نفس مستوى ع 

وتقـنياتنا، كلـّها في مستوى الناس العاديّين، لذلك فإّن قدرتها العالجيّة تقف  عند ذلك الحّد. علينا هنا 

يقومان  العادّي، مثله مثل العالج في المستشفى، ال تشيغونغ، العالج بواسطة المسألةً أن نـ وّضح 

ها إلى النصف الثاني  سوى بتأجيل المحنة التي هي الّسبب األصلّي للمرض إلى وقت الحق، دفع 

 تـ لمْس الكارما بتاتـًا. هكذا لممن الحياة أو بعد ذلك، و

  

به إلى حّد كبير مداواة الطّب الصينّي التـقليدّي. إّن مداواة هذا األخير تـ شطرق لموضوع لنت

 ييت  قدرات الغونغ الخاصة )ون عادة بالّصين القديمة، كان األطبّاء التـقليديّون يتمتـّع. في تشيغونغال

كانوا كلـّهم  الخ. ،ن"ي"بيان تشو"، "لي شيج ،"، مثل "سون سيمياوو"، "هوا توو(غننغونغ

دّونة في وثائق طبّية. رغم ذلك، في أيّامنا هذه، هذه  م زّودين بالقدرات الخاّصة، وهذه حقائق م 
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األشياء األصليّة هي في غالب األحيان موضع انتقادات، ما ورثناه من الطّب الصينّي التـقليدّي 

ـتـقّدًما ليس سوى بعض الوصفـات أو المعرفة التجريبيّة. الطّب التـقليدّي ف ي الّصين القديمة كان م 

ـتـقّدم جّدا، جّدا، كان يفوق الطّب الم عاصر بكثير. البعض ي مكن أن  يعتقدوا أّن الطّب الم عاصر م 

 ي مّكن من الّرؤية داخل الجسم البشرّي، ي مكن أن يقوم الّشخص بكشفٍ  مقطعي محوسب تصوير

. صحيـح أّن التجهيزات العصريّة ة إيكسعن طريق الموجات فوق الصوتية، التصوير، أو أشعّ 

 متقّدمة جّدا، ولكنها تبقى، حسب رأيي، دون طّب الّصين القديمة.

  

لّما رأى "هوا توو" ورًما في دماغ "تساو تساو"، أراد أن يستأصله له عبر فتح الجمجمة، ولكّن 

مات هذا األخير وهو في  تساو تساو ظّن أّن هوا توو ي ريد قتـله وزّج به في الّسجن، وفي النهاية

الّسجن. وعندما تجّسدت بوادر المرض عند تساو تساو، تذّكر هوا توو وأرسل في طلبه، ولكّن هوا 

تأث ًرا بذلك المرض. كيف عرف توو كان قد مات. وبعد م ضّي وقت قصير، مات تساو تساو فعالً م 

ون، كّل األطبّاء الكبار في الماضي ة يمتلكها البشريّ صدرة خا؟ لقد رآه بكّل بساطٍة، إنها قهوا توو

كانوا يمتلكون هذه الموهبة. بعد فتح التيانمو، وعند النظر إلى جانٍب، ي مكن أن نرى في نفس الوقت 

ه من أمام، ي مكن أن نرى الخلف،   واليمين ؛ اليسارالجوانب األربعة للجسم البشرّي، عندما نفحص 

إلى ما وراء  ى شرائح ؛ وي مكن أيًضا أن ننفذوكأنـنا نـ جّزؤه  إل نستطيـع أيًضا أن نـ عاينه طبقةً طبقةً 

؟ إنها بعيدة عن بواسطة الطرق الطـبّية الحاليّة عالمنا لنرى الّسبب األصلّي للمرض. هل هذا ممكن

شعة الفوق أو األ ،التصوير الطبقي المحوسب! إن كان ك، علينا أن ننتظر ألف سنٍة أخرىذل

باألشّعة تـ مّكن أيًضا من الّرؤية داخل الجسم البشرّي، فإّن هذه اآلالت تبقى الكشف  وأصوتية 

دائًما  ضخمة الحجم ويستحيل  نقـلها، وال تعمل بدون الكهرباء. ولكّن هذه التيانمو يحملها الّشخص

 ، إّن األمر غير قابل للمقارنة.معه، وهي ال تستهلك طاقةً 

  

، أنا أقول أنه ال ي وثــَـق  بها تماًما، في الّصين القديمة كانت البعض يمدحون أدوية العصر الحاليّ 

ق دت إلى األبد ؛  األعشاب الطـبّية تستطيـع أن تستأصل المرض في الحال. هناك عّدة أشياء فــ 

وهناك العديد منها أيًضا تّم الحفاظ عليها إلى يومنا هذا ويتناقـلها الّشعب. عندما كنت  أقوم 

رأيت في الّشارع شخًصا يقـلع  أسنان المرضى. منذ الوهلة  ،"تشيتشيهاير" فيبمحاضراتي 

األولى، كنَت تستطيـع  أن تـ ميَّز أنه شخص من أهالي الجنوب، لم يك ن يرتدي لباس سّكان الّشمال 

الشرقّي. لم يك ن يرفض أحًدا، كان ينزع  سّن كّل من يطلب  منه ذلك، وكان كوٌم من األسنان 

ثير المقلوعة يت جّمع  أمامه . غايته  لم تكن قلع األسنان وإنـّما بيـع م ستحضره . كان م ستحضره  يـ 

أبخرة صفراء ذات رائحة قويّة جّدا. قبل أن يقلَع السّن، كان يفتح  الّزجاجة التي تحتوي على 

 الم ستحضر وي وّجهها نحو خّد المريض تحديًدا فوق موضع السّن المريضة، ثّم يجعل  المريض

ـل هذا األخير في جسم المريض، ي غلق  يستنشق  بعض األنفاس من الم ستحضر، وحالما يدخ 

ها. ثّم بعد ذلك ي خرج من جيبه عود ثـقاٍب، وفي نفس الوقت الذي ي واصل فيه  زجاجته ويضع 

الحديث عن م ستحضره، يلمس  السّن بعود الثـقاب فتسقط السّن، بدون ألم، كنَت ترى فقط بعض 

لّدم على السّن ولكن لم يك ن هناك نزيف. تأّمـلوا، إّن عود الثـقاب ينكسر  لو ضغطنا عليه آثار ا

 قليالً، ولكّن ذلك الّشخص اقـتلع السّن بعود ثـقاٍب.

  

أنا أقول أنه في الّصين هناك الكثير من األشياء التي يتّم تناقلها وتوارثها وسط الّشعب، واألدوات 

قاَرَن بهاالّدقيقة الم ستعملة في  : إنه ، ها نحن نرى ما هو األكثر نجاعةً الطّب الغربّي ال ي مكن أن تــ 

، يلجأ أّوالً إلى تخدير المريض لكي يقتلَع الطّب الغربّي سنـّا يستطيـع  أن ينزع سنـّا بعود ثـقاٍب.



 

159 

 

ـقنة هي أيًضا م ؤلمة كثيًرا، ثّم عندما ي   قـنـًا هنا وهناك، ولكّن الح  ه  ح  عطي الم خّدر مفعوله، وإعطاء 

هد طويل، ربّما يكسر  جذر السّن و يتركه في الّداخل. فيأخذ إذن مطرقة  يقلع  السّن بكالّب، رغم ج 

 قةلصقلها، ضربات المطرقة تبعث في جسدك القشعريرة من الفزع، ثّم يأخذ أداة دقيوإزميالً 

ى ك رسيّه، يتألـّم الّشخص كثيًرا وبواسطتها يشذب  السّن. البعض يصل  به األمر إلى الوثب من عل

ـق  الّدم لبعض الوقت. واآلن لكم أن تـ قّروا من هو األفضل ومن هو األكثر تقّدًما، ال يجب  أن  ويبص 

م . الطّب الصينّي التـقليدّي القدتهاب تقيـيم فعاليّ نـ قيّم األداة الم ستعملة حسب شكلها الخارجّي، يج

تطّوًرا جّدا، والطّب ا   .طويلةٍ  لغربّي اليوم ال يستطيـع اللـّحاق به حتـّى بعد سنواتٍ كان م 
 

القديمة كان م ختلفـًا عن علمنا الم عاصر المأخوذ عن الغرب، كان يتـّبـع  منهًجا آخر،  إّن علم الّصين

ي فضي إلى نوع آخر من الوضعيّات. نحن  ال نستطيـع  أن نفهم علوم وتقنيات الّصين القديمة اعتماًدا 

باشرة نحو الجسم البشرّي،  لى معارفنا الحديثة، ألّن علم الّصينع القديمة كان ي وّجه أبحاثه م 

غايًرا. في ذلك العصر، كان كّل من يذهب إلى المدرسة  والحياة والكون، وهكذا كان يتـّبع  سبيالً م 

انوا ي مسكون ، عندما ك؛ كان عليهم أن يجلسوا جلسةً صحيحةً  ي رّكز على ممارسة تمرين الجلوس

هَـن كانت تـ ولي أهّمية لتنقية نظمّ أن ي عّدلوا التشي لديهم وي   بالّريشة كان عليهم وا تنفـّسهم، كّل الم 

 التنفـّس، كّل المجتمع كان يمتثـل  لهذا. نظيمالّروح، لت

  

 ؟ هل كنـّاوالسيّارةا سنمتلك اليوم القطار "لو اتـّبعنا منهج علم الّصين القديمة، هل كنـّ البعض يقول:

غايًرا تماًما انطالقـًا من  أن تفهموا سياقايمكنكم أقول أنه ال ؟" سنمتلك األساليب العصريّة اليوم م 

تلفاز، كنـّا سنحمله كّل  دون وجودالوضعيّة الحاليّة، يجب أن تـ دخلوا ثورة على طريقة تفكيركم. 

 دون وجود. غونغسنكون أيًضا م زّودين بقدرات الوأمام جبهته، ي مكن أن نرى كّل ما نـ ريد  رؤيته 

سيّارة، كنـّا سنكون قادرين على االرتفاع في الفضاء ونحن جالسون، لن نحتاج حتـّى  أوقطار 

ّر نسق تطّور آخر للمجتمع، ليس بالّضرورة محصوًرا داخل هذا اإلطار. إّن  لمصعٍد. كان ذلك سيج 

ظهر  ثّم يختفي بس رعٍة م دهشٍة، ي مكنهم أن يكب روا في الطبق الطائر لسّكان الكواكب األخرى ي

منهج علمّي  الحجم ويصغروا كما يشاؤون. لقد سلكوا طريقـًا آخر في التطّور م ختلفـًا أيًضا، إنه

 آخر.
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 المحاضرة الثامنة

  

  

 بيغو
  

ولكن  التعهدتـ وجد فعالً، ال فقط في أوساط  البيغو . إّن ظاهرةة "البيغو"لقد تطّرق أحدهم إلى ظاهر

أيًضا عند عدٍد من الناس في مجتمعنا البشرّي. بعض األشخاص ال يأكلون وال يشربون لمّدة عّدة 

هو الدليل على  البيغوسنوات أو أكثر من عشر سنين، ولكنهم يعيشون جيًّدا. البعض يقولون أّن 

عيّـنٍة ؛ البعض اآلخر يقول ون أنه مظهر من مظاهرالتنقية الجسمية ؛ والبعض اآلخر بلوغ درجٍة م 

 مستوًى عال.  على التعهديعتبرونه مساًرا في 

  

 هو ليس سوى طريقٍة خاّصٍة في البيغو؟ في الواقع، يقة، األمر غير ذلك. ما هو األمرفي الحق

عيّـنٍة  ت ستخدمالتعهد  عيّـنٍة. في أّي ظروٍف م  ؟ في الّصين القديمة، وخاّصة ونهاخدميستفي ظروٍف م 

 سّريٍة وتعتمد على التعهدقبل ظهور األديان، الكثير من الممارسين كانوا يلجؤون لطريقٍة في 

بتعدين عن العاّمة. إثر قيامهم النـّسك، لكي يتعهّدوا قفرة أو كهوٍف، م  ، كانوا يتوغـّـلون في جبال م 

يكون من الم ستحيل عليهم كان  البيغوال طريقة بهذا االجراء تواجههم مشكلة الغذاء. دون استعم

ألنش ر  "ووهان"إلى  "  تشينغ،شونغت" كانوا سيموتون جوًعا وعطًشا. عندما ذهبت  منو ،التعهّد

تسي" نحو الّشرق على متن سفينٍة، رأيت  على كال ضفـّـتْي غالّدعوة، وعند نزولي على واد "يان

على سفح الجبل، نجد منها الكثير في الجبال الّشهيرة. في  المصبّات الثالثة مغاراٍت محفورةً 

، فإن لم يفلحوا في يصعدون الماضي، كان الممارسون  ، التعهدإليها بواسطة حبل يقطعونه فيما بعد 

يستعملونها  التعهدفي  خاّصة عام، كانت إذن تلك طريقةكانوا يهلكون في الّداخل. بدون ماٍء وال ط

 روف الخاّصة جّدا.في هذا النوع من الظ

  

؛ طرق كثيرة أخرى  البيغوالعديد من الطرق تّم تناقلها وتبليغها بهذا الشكل، وهي تحتوي إذن على 

أّن ، أغلبيّة الطرق التي يتّم تناقلها اليوم في المجتمع ال تحتوي عليه. نحن نقول البيغوال تتضمـّن 

ْرفة لى هواكم وكما تشاؤون. تجدون أّن هذه ، ال يجب أن تتصّرفوا عالممارسة يجب أن تكون ص 

لالنقطاع عن الطعام، ولكن ما هي دوافعكم  تنقطعواو الطريقة جيّدة وتـ ريدون أيًضا أن تمتنعوا

؟ البعض يظنـّون أنها طريقة جيّدة وي جّربونها على سبيل الفضول، أو يحسبون أّن لديهم قدرة عنه

اض ذلك، ي وجد م ختلف أنواع العقليّات لدى األشخاص. فو( جيّدة وأنه بإمكانهم استعر غتحّكم )كون

، يجب أيًضا أن نستهلك طاقـتنا الّشخصيّة لكي نـ غذي جسدنا، الطريقة للتعهّدحتـّى وإن تبنـّْيـنا هذه 

بعد ظهور الّدين، أنه  لخسارة. كّل الناس يعلمون، خاّصةمّما ينتـ ج  عنه أّن المكسب ال ي غطي ا

أّمل في وضعيّة الجلوس في المعبد أو بالممارسة في الخلوات، ي قـَّدم  لكم دائًما عندما تقومون بالت

الطعام والّشراب، إذن فليس هناك مجال لهذه المسألة. خ صوًصا وأنـنا نتعهّد في المجتمع البشرّي 

نتمي إلى العادّي، لستـ م في حاجة أبًدا للـّجوء إلى هذه الوسيلة، وفي كّل الحاالت، إن كان هذا ال ي

، البيغولكن إن كنتم تـ ريدون حقـّا ممارسة مكنكم أن تستعملوه حسب رغبتكم. و، ال ي  فامدرستكم لل

علـّم تلقين طريقة ذات مستوىً  عال، وعنده  افعلوا كما يبدو لكم. على حسب علمي، عندما ي ريد م 

يمكن ظهور هذه الظاهرة، ، البيغوالخاّص بمدرسته يقتضي  التعهدحقـّا نيّة إرشاد العباد، وكان 

 أن ي عّممها، في أغلب األحيان، يصطحب  التلميذ للتعهّد في كنف السريّة والع زلة.  ولكنه ال يستطيـع
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علـّمو   عن  متناعاال. هل ينجح  المرء  حقـّا في البيغوي لقـّـنون الناس  تشيغونغحاليّا هناك أيًضا م 

؟ لقد رأيت  كثيًرا من الناس تّم نقلهم إلى الم ستشفى ذلك هاية ال، من سينجح  في فعل؟ في النالطعام

و" غ؟ ظاهرة "بيت. إذن كيف حصلت مثل هذه الحاالتوكثيًرا من الناس تعّرضوا لخطر المو

؟ بلى. ولكن هناك نقطة تستحّق التوضيح، وهي أنه ال ي سَمح  ألحٍد بإدخال موجودة، أليس كذلك

لة المجتمع البشرّي العادّي، ي منع  إدخال االضطراب عليه. االضطراب هكذا وبكّل بساطٍة على حا

، جميع انحاء البالدولن يشربوا م جّدًدا في  دون الحديث عن عدد الممارسين الذين لن يأكلوا

جّدًدا، كم سي  غفْلـنفترْض أنه فقط في إقليم شان سهّـل هذا علينا شون ال أحد سيأكل  أو سيشرب  م 

ة للفالّحين، ال إلى إجهاد أنفسنا في الطبخ. إّن خدمة األرض شاقّــّة بالنسب العيش! لن نحتاج ثانيةً 

َل. هل ي قبَل  هذا، هذا سي سهّـل األمور، سنكتفي بالعمأحد سيأكل ثانيةً  ؟ هل سيبقى ل دون أن نأك 

ب المجتمع البشرّي كما ألفناه؟ ال بالتأكيد، من المحظور أن ي دخل هذا النوع من األشياء االضطرا

 على مجتمع الناس العاديّين على نطاق واسع.

  

أصبحت حياة العديد من الناس في خطر. بعض  البيغوبتلقين  تشيغونغعند قيام بعض معلمي ال

، ولكن بما أنهم لم يتخلـّوا عن ذلك التعلـّق، ولم يتخلـّوا أيًضا عن البيغوالناس يرغبون في ممارسة 

العاديّين، فعندما تـ عَرض  أمامهم أطعمة شهيّة، إن لم يتناولوا منها الكثير الكثير من تعلـّقات الناس 

يصعب عليهم السيطرة على نهمهم، وحالما تظهر  هذه الّرغبة، تس وء األمور. ينفذ صبرهم 

وي ريدون األكل ؛ عندما تتملـّكهم هذه الّرغبة، يجب أن يأكلوا، وإالّ أحّسوا بالجوع. ولكنهم يتقيّؤون 

ال يقدرون على االبتالع، ممـّا يجعلهم عصبيّين وينتابهم الخوف. الكثير من الناس نـ قـ لوا إن أكلوا، 

منـّي أن أزيل كّل   للخطر. هناك من طلب  إلى المستشفى، والبعض اآلخر عّرضوا حياتهم فعالً 

فـًا يتصّرفون تصرّ  تشيغونغهذه الفوضى، أنا أيًضا ال أريد أن أتدّخـل في ذلك. بعض معلـّمي ال

 ؟تيب الفوضى التي يتركونها وراءهمغير معقول، من سيهتّم بتر

  

؟ نحن نقول ، ألم تستجلبوا ذلك بأنفسكمالبيغو وفي كّل الحاالت، إن وقعت لديكم مشاكل من جّراء

ّص درجة ولكنها ليست حالة، أّن هذه الظاهرة توجد فعالً  ذات مدلول خاّص ؛  وال عالمة عالية تخ 

عيّـنة، ولكنها ال ي مكن أن تـ َعّمَم. ي وجد الكثير ليست غير طريق تـّخذة في ظروف م  ة في الممارسة م 

جزئّي، إنهم  بيغوتاّم و بيغو، هم يتحّدثون عن وجود ممارسة البيغومن األشخاص ي ريدون 

، فاكهةي قّسمونه إلى أصناٍف. البعض يقولون أنهم يشربون الماء، وآخرون يقولون أنهم يأكلون ال

ؤّكد أنهم ال امتناعاتنها كلـّها إ زيّفة عن الطعام، من الم  . يستطيعون الّصمود لفترٍة طويلةٍ  م 

 .الحقيقيّ  البيغوالممارسون الحقيقيّون يبقْون في مغاراٍت، دون أن يأكلوا وال يشربوا، هذا هو 

  

  

 

 سرقة التـشي 
  

ذكر العبارة، وال يجرؤون على عندما نتحّدث عن سرقة التشي، يمتقع  وجه البعض بم جّرد 

الممارسة بسبب الخوف. عدد كبير من الناس ال يجرؤون على الممارسة وال االقتراب من 

جنون "ظواهر مثل  خص ّتوالتي  التعهدفقط بسبب األقاويل التي تترّدد في ميدان  تشيغونغال

مزيد من الناس على ، سرقة التشي وغيرها. بدون هذه األقاويل، ربّما كان سي قدم الالتعهد"

رديء ي بلـّغون خّصيًصا هذا النوع من  سينسينغذوي  تشيغونغالممارسة. هناك أيًضا معلـّمو 
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في الحقيقة ليس األمر م رعبًا كما يقولون. نحن  ،التعهداألشياء وي سبّبون فوضى كبيرة في ميدان 

أصلّي مختلط"، "تشي" هذا "تشي ي، مهما تـ طلقون عليه من نعوٍت:تش سوىليس  نقول أّن التشي

أو "تشي" ذاك. طالما أّن المرء لديه تشي في جسمه، يظّل في درجة المداواة والحفاظ على 

. طالما أّن لديه تشي، هذا دليل على أنه لم يتوّصل غونغالّصّحة، عندئٍذ هو ال ينتمي إلى ممارسي ال

سقيًما، هذا أكيد. الّشخص الذي بعد إلى تطهير كامل للجسم، وأنه ال زال يحمل في داخله تشي 

ن، من سيرغب  في هذا يسرق التشي ي وجد هو أيًضا في درجة التشي، بالنسبة لنا نحن الممارسي

جّدا، بعد الممارسة ي مكن  ملوث؟ إّن إنسانـًا ال يقوم بالممارسة لديه في جسمه تشي ملوثالتشي ال

رض، ي مكن أن تظهر قطعة من ماّدة سوداء أن ي صبح صافيًا وشفـّافـًا. فوق الموضع الم صاب بم

كثيفة جّدا. بواسطة ممارسة متواصلة، وعندما يصل  حقـّا إلى مرحلة تبديد األمراض وتقوية 

عافًى  الّصحة، يميل  التشي تدريجيّا إلى االصفرار. إن تقّدم المرء أكثر في الممارسة، يجد نفسه م 

 .حالة الجسم اللـّبنيحقـّا وال يعود للـتشي وجود، فيدخل إذن في 

  

ب َم سي فيدنا التشي في ، غونغهذا يعود  بنا إلى القول أّن من لديه تشي لديه أمراض. نحن ممارسو 

بالتأكيد، ال   ؟يف تطلبون المزيد من التشي القذر؟ إّن تنقية جسمكم الخاّص لم تنته  بعد ، فكالممارسة

ا في مستوى التشي، وفي ذلك المستوى ال يستطيع يجب أن تطلبوا ذلك. من ي ريد التشي ي وجد أيضً 

 لتشي الحقيقيّ ، ال يملك تلك القدرة. بينما بالنسبة لـءالسيّ المرء التمييز بين التشي الجيّد والتشي 

قوّي يستطيعون أن  غونغالذي لديكم في الّدانتيان، ال يستطيعون لمَسه ، فقط الناس الم زّودون ب

، بإمكانكم أن تَدع وا اآلخرين يسرقونه الجسمالملوث في تشي الأّما  يلمسوا هذا التشي الحقيقّي.

منكم، ليس لهذا أّي أهّمية. لو أريد االمتالء بالـتشي أثناء الممارسة، فبم جّرد التفكير في ذلك، 

نتفًخا في الحال. صبحسي    بطني م 

  

قوف "تيان "، أّما مدرسة بوذا غجوان تسيتـ وجد في المدرسة الطاويّة ممارسة في وضعيّة الو 

، "سكب التشي عبر الّرأس بواسطة اليدين"فتتحّدث عن  ، هناك في الكون تشي ال ينَضب 

)في كفـّي اليدين( وقناة بايهوي )في  غونغتستطيعون أن تمتلئوا منه في كّل لحظٍة. بفتح قناة الوو 

ذوا بأيديكمانتيانشي، رّكزوا ذهنكم على الدّ قّمة الّرأس(، تستطيعون أن تمتلئوا من الت التشي،   ، خ 

لَء كّل جسمكم بالـتشي، بَم سي فيد ذلك؟ عندما يقوم  وستمتلئون منه في الحال. ولكن حتـّى وإن م 

بعض األشخاص بتمارين التشي ويجمعون منه كّمية كبيرة، يشعرون أّن أصابع أيديهم وأجسامهم 

نتفخة. عندما يقترب  اآلخرون منهم، ي مك نكم تتقّدمون هم. "آه، إلا بمثل وجود حقل حون أن ي حّسوم 

؟ إنه لم ي مارْس غير غونغ!" أقول أّن هذا ليس لديه أّي قيمة، هل لديه أدنى كثيًرا في ممارستكم

. تمارين غونغالتشي، مهما تك ن كّمية التشي التي يملكها الفرد  هذا التشي ال ي مكن  أبًدا أن ي عّوَض ال

م، ولكن ل َم شي الجسم بـتشي جيّد آٍت من الخارج، وبالتالي تنقية الجسالتشي تهدف  إلى تعويض ت

؟ عندما تكونون في ذلك المستوى، وطالما لم تشهدوا تغييًرا أساسيّا، ليس ذلك سيصلـ ح جمع  التشي

. مهما سرقتـم منه، لن تكونوا سوى ح غونغهو ال ؟ إنه لم يتحّول اويات تشي كبيرة، ب َم ي فيد ذلكبعد 

؟ ال يبقى لكم سوى أن تتركوا الناس الذين ي ريدون قيّة عليا ؛ إذن مّم أنتم خائفونبعد  إلى ماّدة طا

 يفعلون ذلك. حقـّا سرقة التشي منكم

  

فْلـي فّكر الجميـع، طالما ي وجد  تشي في جسمكم، يبقى المرض موجوًدا. إذن من يسرقه منكم ألم 

؟ إنه ال يملك  القدرة م طلقـًا على تمييز هذه األشياء، ألّن من يكمأيًضا التشي الّسقيم الذي لد يْسر قْ 

ال  غونغي ريد  التشي ي وجد أيًضا في مستوى التشي، ليست لديه أّي مقدرة. الناس الم زّودون ب
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ؤّكد. إن لم تـ صّدقوا ذلك، ي مكن أن نقوَم بتجربة، لو أّن أحًدا ي ريد حقـّا أن  يرغبون في التشي، هذا م 

رق التشي الذي بَحْوزتكم، اْبقـْوا واقفين هناك واتركوه يفعْل، من جهتكم، تخيّـلوا أّن تشي الكون يس

، إنه ي ساعدكم على اإلسراع في تنقية جديينصّب فيكم، واآلخر يسرقه من الخلف. كم هذا م  

عوًدا ونـ زوالً  ، تـج فكرة سيّئة. نظًرا ألنه أنجسمكم، وي وفــّر عليكم عناء تكرار حركات اليدين ص 

وسرق ممتلكات اآلخرين، رغم أنه أخذ شيئًا رديئًا، فهو على كّل حال تصّرف تصّرفـًا م ضاّدا 

، لذلك يجب أن ي عطيكم دو. وتتكّون دورة، من جهة يأخذ التشي الذي تملكونه، ومن جهٍة ّدولل

 .ثانية ك، لو كان يعلم  لما تجّرأأخرى ي عطيكم دو. من يسرق التشي ال يعلم  ذل

  

كّل أولئك الذين يسرقون التشي لون  وجوههم يميل إلى الّزرقة، كلـّهم هكذا. من بين أولئك الذين 

ي مارسون في الحديقة، عدد كبير لديهم فقط نيّة التـداوي وهم م صابون بشتـّى أنواع االمراض. 

َد التشي السّ  ده، بل  لذي يسرق التشيقيم، ولكن ّ ذلك اعندما ي عالج  المرء نفسه، يجب أن يطر  ال يطر 

بالعكس يجمعه في جسمه، إّن لديه شتـّى أنواع التشي الّسقيمة، كّل جسمه من الّداخل صار أسوًدا. 

و الدّ أيًضا، حقل الكارما عنده اتـّسَع، فقد  ا وجسمه من الخارج صار أسودً و الدّ  وهو يفقد باستمرار

لّداخل أو الخارج. لو أّن الّشخص الذي يسرق التشي بكّميات كبيرة، جسمه أسود تماًما سواء من ا

ل لديه، وأنه أعطى  لآلخرين، أنه ارتكب مثل تلك الحماقة، و الدّ كان يعلم  أّن تغيًّرا مثل ذلك حص 

 ذلك أبًدا. لما فعل

  

عجًزا:البعض وصفوا التش  "لو تكون  في الواليات المتـّحدة، بإمكانك التقاطي بكونه أمًرا خارقـًا وم 

التشي الذي أرسله  نحوك" أو "انتظر من الجهة األخرى خلف الجدار، وستستطيـع أن تلتقط التشي 

الذي سأرسلـ ه ". البعض م رهفون جّدا، ويستطيعون حقـّا التقاط التشي الذي تّم إرساله. ولكّن هذا 

ذه األبعاد األخرى. التشي ال يمّر عبر هذا الب عد، إنه يمّر عبر أبعاٍد أخرى، وليس هناك جدار في ه

نبسطة تشيغونغإذن لماذا ال تـ حّسون شيئًا عندما ي رسل بعض معلـّمي ال  ؟التشي حتـّى في أرض م 

 .، إذن ليس للـتشي قّوة نفاذ كما يقول اآلخرونفاصالً ألّن في أبعاٍد أخرى، هناك 

  

، فهو لم غونغمارس أن ي رسَل . عندما يستطيـع مغونغالّشيء الذي له حقـّا قيمة وتأثير يبقى دائًما ال

د لديه تشي، وما ي رسله هو ماّدة ذات طاقة عالية، تراها التيانمو على شكل نور. عندما يتّم  يع 

على الناس  حرقة وي مكن أن تـ ؤثـّر مباشرةً إرسالها على جسد اآلخرين، تـ ولـَّد إحساًسا بالحرارة الم  

ّده . للوصول على  اديّين. ولكنها أيًضا ليست قادرةً الع شفاء المرض تماًما، ال ي مكنها سوى أن تص 

ختلف قدرات الغونغإلى شفاٍء حقيقّي، ينبغي امتالك قدرات  . غونغ، م ختلف األمراض تـ وافقها م 

زيٍء من ال ؤية ميكروسكوبيّة، كّل ج  الذي تملكونه يحمل أيًضا صورتكم. إنه يستطيـع  غونغمن ر 

ـليا ؛ لو أنّ  التعّرف على الناس، بما أنه أحًدا يسرقه منك،  يتمتـّع بذكاٍء ومكّون من ماّدة طاقيّة ع 

؟ لن يبقى هناك، وال ي مكن له أيًضا أن يضعه  هناك، ألنه ال ينتمي إلى ذلك هل سيبقى هناك

 حالما ي كّون غونغ، يهتّم به ،بالنسبة لكل شخص يمارس الغونغ بشكل حقيقيالّشخص الذي سرقه. 

أنت تفعله. فإن حاول شخص االستيالء على ممتلكات شخص آخر، فإن لّم يراقب ما المع معلّمه.

  معلّمه لن يسمح بحدوث ذلك أيًضا.

  

  

  

 



 

164 

 

 التـشي جمع 

 

على  التعهد طريقةالتشي من أجلكم أثناء تبليغنا وجمع نحن  ال نتولـّى حّل مشاكل مثل سرقة التشي  

من أجل د جيّ بعمل والقيام  ،التعهدسمعة مستوًى عال. أنا أتحّدث عنها ألّن غايتي هي: إصالح 

بتاتـًا إلى الحديث عنها.  ، والكشف عن هذه الظواهر الفاسدة ؛ علًما وأنه لم يتطّرق بعد  أحدٌ الناس

أريد منكم أن تعرفوها ألجنـّب بعض األشخاص اقتراف سيّئاٍت بصفة مستمّرة وأجنـّب أولئك الذين 

 أن يمتقعوا خوفـًا حالما يدور الحديث عنها. تشيغونغيجهلون حقيقة ال

  

. السلبيّ األرض ، البعض يتحّدثون أيًضا عن تشي الّسماء اإليجابّي وتشي الكون مليء بالتشي نّ إ

 يجمعونمنه بقدر ما تـ ريدون. ولكن، البعض ال تجمعوا أنتم أيًضا جزء من الكون، تستطيعون أن 

، وحتـّى أنهم سّجلوا خ الصة تجاربهم من النباتاتالتشي جمع التشي الكونّي، اختصاصهم كيفيّة 

. هناك أيًضا ناس ع  جمَ ي  قائلين أّن تشي الحْور أبيض وتشي الّصـنوبر أصفر وأيًضا متى وكيف 

ـتكّرر للـتشجمعي "كانت هناك شجرة أمام منزلي، لقد سبّبت  موتها من جّراء يّدعون: ي الذي الم 

على  الحقيقّي ي رّكز؟ الكّل يعلم أّن تعهّدنا عندها." يا لهذه المقد رة! أليس هذا اقتراف فعل سّيءٍ 

يكم التركيز على ع الخاّص بالكون، أال ينبغي علاآلثار الطيّبة، نحن  نتحّدث عن االنتساب إلى الطبـ

. لو ترتكبون ن، يجب أن نـ رّكز على شانن شان ريننتسب إلى طبـع الكون ج ؟ لكي)الّرحمة( شان

نّموا ال كم؟ كيف ستـ شفى أمرغونغدائًما سيّئاٍت، هل ي مكن أن تــ  عكس ما  ؟ أليس هذا بالتحديداض 

ربّما سيقول  !هذا يعني قـتل كائنات حيّة واقتراف فعل سّيءٍ ؟ إّن يجب  على ممارسينا فعله  

ت هو "إّن أقوالك م حيّرة أكثر فأكثر، قـتل الحيوانات هو قـتل كائنات حيّة، وقـتل النباتاالبعض:

 !" بالفعل تلك هي الحقيقة، في الّديانة البوذيّة نتحّدث عن سامسارا الّدروبأيًضا قـتل كائنات حيّة

أثناء سفـَر تجّسدك، هذا ما هو مذكور في الّديانة البوذيّة. نحن هنا ال  ن أن تـ صبَح نبتةً ي مك ،الّستة

نتحّدث عن ذلك بتلك الطريقة. ولكن نحن نقول لكم أّن الّشجرة هي أيًضا تتمتـّع  بحياٍة، ال فقط 

تقّدم جّدا.  تتمتـّع  بالحياة ولكن بنشاٍط فكرّي م 

  

ْر مثاالً: هناك في تـّحدة رجل م تخّصص في  وْلـنذك  االلكترونيّة، هو بحاث الهندسة أالواليات الم 

فكرة، فثبّت قطبَْي بباله ي علـّم الناس كيفيّة استعمال جهاز كشف الكذب. وفي يوم ّما، خطرت 

الجهاز االثنْين على نبتة أغاٍف، وإثر ذلك سقى هذه األخيرة إلى حّد الجذور، فاكتشف أّن م ؤّشر 

نحنيًا ي وافق ذلك الذي ي نتجه دماغ اإلنسان أثناء لحظة خاطفة من الجهاز قد  رسم سريًعا خطـّا م 

ج  للّشارع ب ، ي مكن أن يكون للنبتة مشاعراالنتشاء والّسرور. فعجَب أشّد الَعجَ  ! كان يََوّد لو يخر 

الميدان، وقام  !"، وهذه الواقعة دفعته إلى مواصلة أبحاثه في ذلكصائًحا:"النبتة أيًضا لها مشاعر

 بعّدة تجارب.

  

نبتتْين مًعا، وطلب من تلميذه أن يدوَس إحداهما بقدمْيه إلى أن ي ميتها، بحضور األخرى.  أخذ مّرةً 

من تالميذه لدخول هذه  ربطها بجهاز الكشف، ثّم دعى خمسةثّم وضع هذه األخيرة في قاعٍة و

ساكنـًا عند دخول التالميذ األربعة األّولين، وعندما دخل ؛ لم تـ حّرك النبتة  اآلخر تلوالقاعة واحًدا 

ماثالً  نحنيًا م  الخامس، ذاك الذي داس النبتة، وقبل أن يقترَب، كان الم ؤّشر قد رسم وبس رعة خطـّا م 

ل عليه عندما يكون شخص ّما في حالة فزع. فاندهش كثيًرا ه التجربة تـ وّضح هذ ! لذلك الذي نحص 

م كائنـًا ساميًا، يتمتـّع بقد راٍت حّسيٍّة، قادًرا على عتـبَر  اإلنسان دائًما منذ القدي   :حقيقة ً كبيرةً 

؟ أليس هذا يعني أّن لديه التميـيز، م زّوًدا بدماغ وبقدرٍة على التحليل. كيف ل نباٍت أن يقوم بالتميـيز
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زّود بحواّس، بفكر وحواّسا بشعور، وقادر على التعّرف ؟ لو أّن أحًدا في الماضي قال أّن النبات م 

رافاتٍ  . في الواقع، قدراته ال تقف  عند ذلك الحّد، في بعض إلى الناس، العتبر اآلخرون أنه يقول خ 

 النواحي، يبدو أنه قد تجاوَز الكائنات البشريّة الحاليّة.

  

؟ التجربة التي ي مكن أن أقوم بها "ما نوعَل جهاز الكشف بنبتة، ثّم تساءل:في أحد األيّام، َوصَ 

ّد الفعل." حالما جالت بذهنه هذه الفكرة كان الم ؤّشر قد رسم  سأحرق أوراقها بالنار ألرى كيف تر 

نحنيًا مماثالً لذلك الذي لدى إنسان يصيح  طالبًا الغوث إلنقاذ حياته. هذا ال الذي  غننغونغبحّدة خطـّا م 

عونه في الماضي "لغة تناقل األفكار"، هو قدرة داخليّة كامنة في يتجاوز الحواّس، والذي كانوا يد

اإلنسان، ولكّن البشر الحاليّين قد تقهقروا، يجب أن تتعهّدوا من جديٍد لتعودوا لألصل، ترجعوا إلى 

زّودة به،  الحقيقة األولى وتسترّدوا طبيعتكم الفطريّة، قبل أن تتمتـّعوا بها ثانية. ولكّن النبتة م 

ع أن تعلَم ماذا تـ فّكرون، إنه شيء ال ي صّدق  عند سماعه، ولكّن هذا هو خ الصة تجارب تستطي

زّودة أيًضا ب التحّكم عن ب عٍد.  غننغونغعلميّة. لقد أجرى شتـّى أنواع التجارب واكتشف أّن النبتة م 

 وقد أحدثت مقاالتـ ه  بعد نْشر ها ضّجة كبيرة في كّل العالم.

  

د علم المختصون في  النبات في كّل البلدان رّكزوا أبحاثهم على هذا الميدان، بما فيهم بلدنا، ولم يع 

هذا ي عتـبَر  أمًرا خياليّا. لقد قلت  في اليوم الفارط أّن كّل ما يحدث اليوم، كّل ما تّم اكتشافه من ق بـَل 

المفاهيم التـقليديّة، يرفض اإلنسانيّة، هو كاٍف لتغيـير المراجع الدراسيّة الحاليّة. ولكن تحت تأثير 

لـ ها حيّز التطبيق. ها وي دخ   الناس دائًما االعتراف بهذه االكتشافات وال أحد ي عّمم 

  

نتزٍه بالّشمال الّشرقي للّصين غا ال . كان هناك أناس من الّصـنوبر بأكملها ميّتة بةلقد رأيت  في م 

ل جمع ن في شرعو، كانوا يتدحرجون أرًضا، ثّم يندري أية طرق يمارسون التشي بحركات األرج 

؟ من هل ما فعلوه هو عمل جيّد أم سّيءواأليدي، وبعد فترة قصيرة، ذب لت هذه الغابة وماتت. 

نطلق ممارسينا، هذا يعني قـتل كائنات حيّة. بصفتَك ممارًسا، يجب أن تكون شخًصا   جيًّدام 

ياء الّرديئة فيَك. حتـّى من وجهة نظر الناس وتنتسَب تدريجيّا للطبـع الخاّص بالكون، وتنَزَع األش

ليس عمالً جيًّدا كذلك، إنه تخريب للممتلكات العاّمة، للمساحات الخضراء وللتـّوازن هذا العاديّين، 

ْن الّزاوية التي ننظر  منها، هذا ال ي مكن أبًدا أن يكون عمالً جيًّدا. في الكون، التشي  البيئّي ؛ مهما تك 

كن أن تأخذوا منه بالقدر الذي تـ ريدون. البعض يتمتـّعون بطاقة كبيرة، وبعد بلوغ ال يَنفد ، ي م

عيّن في ممارستهم، ي صبحون قادرين على  مساحٍة شاسعٍة من التشي النباتّي بحركة جمع مستًوى م 

منه جمعنا يٍد واحدٍة ال غير. ولكن ليس ذلك سوى تشي، وما الذي ي مكن أن نفعله  به حتـّى ولو 

نتزه وّميةً كبيرةً ك "ال داعي ألن أقوم ال يفعلون سوى ذلك، إنهم يقولون:؟ البعض يذهبون إلى الم 

بالممارسة، يكفي أن أحّرك هكذا ذراعّي أثناء المشي، وتكون  ممارستي قد تّمت." إنهم يكتفون 

هواٍء بارٍد . عندما نقترب منهم، نـ حّس بغونلغبامتالك التشي، إنهم يعتبرون التشي تماًما مثل ا

ي ولَي أهّمية ينبعث  من أجسامهم. أليس التشي النباتّي ذا طبيعة ين )سالبة(؟ إّن الممارس يجب أن 

)الطبيعة الّسالبة والطبيعة الم وجبة(، ولكن ه م، من كّل أجسامهم تنبعث  غن واليانللتـّوازن بين الي

ـتقّدمو  ن جّدا في ممارستهم.رائحة صمغ الّصـنوبر، وه م مع ذلك يعتقدون أنهم م 
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 غونغمن يُمارْس يتحّصـْل على ال
  

، هذه مسألة جذريّة. يسألني اآلخرون ماهي امتيازات الفالون دافا، غونغمن ي مارْس يتحّصْل عل ال

فيها الغونغ  نويحسّ  يطّورمّكَن من بلوغ الحالة التي ت  أن تستطيع جوابي هو أّن الفالون دافا 

مشكلة ضيق  لّ تح  أن انها تستطيع وهكذا يتّم اختصار الوقت الم خّصص للممارسة ؛  اإلنسان،

يجعلـ كم في حالة ممارسٍة بصفٍة دائمٍة. في اآلن نفسه،  غونغالوقت من أجل الممارسة ؛ بما أّن ال

نا الفيزيائّي ي مكن أن يشهََد تغيًّرا  طريقتـنا هي حقـّا طريقة تعهّد م زدوج للّروح والجسد، إذن فجسم 

ف  عنه. نظًرا  هائالً. للفالون دافا امتياز آخر هاّم، لم أتحّدث عنه أبًدا في الّسابق، ها نحن  اليوم نكش 

ك برى تعود إلى ماض بعيد جّدا وي ؤثــّر  على نطاق واسع جّدا في أوساط مسألة ّن ذلك يتضّمن  أل

ؤ أحٌد عبر التاريـخ على الكشف عنه، وقد كان على أيّة حال ممنوًعا فعل  ذلك،  التعهد ؛ لم يجر 

 ولكن إن لم أتحّدْث عنه، لن يستقيم األمر  أيًضا.

  

علـّم األكبر"لي هون"كّل كبعض التالميذ يقولون: جي" هي من أسرار الّسماء، غلمٍة من كلمات الم 

إنه بْوٌح بأسرار الّسماء." ومع ذلك، ما نقوم به هو حقـّا هداية الناس إلى المستويات العالية، أي 

. يجب  أن نتحّمَل مسؤوليّتكم جميعـًا، وبما أننا قادرون على االضطالع بهذه المسؤوليّة، الناسإنقاذ 

ْد إفشاًءا ألسرار الّسماء. بينما كشٌف اعتباطّي دون تحّمل المسؤوليّة ال ي مكن إالّ أن  فهي إذن لم تع 

. غونغ: من ي مارْس يتحّصْل على الجميعلل لةهذه المسأ علنسن يكون إفشاًءا ألسرار الّسماء. اليومَ 

ومدارس البّوابة  الطاووفي نظري، كّل الطرق الحاليّة، بما فيها طرق مدرسة بوذا، مدرسة 

م دائًما، كلـّها تركت الّروح الثانويّة )الوعي الثانوّي( تتحّصل على ة التي يتّم تناقلـ ها منذ القدالخاصّ 

الذي نتحّدث عنه هنا، يعني الوعي الذاتّي، الّشخصّي، كّل شخص يجب  أن  يوانشنو ج. الغونغال

. يوانشنلحقيقيّة. ولكنكم تجهلون تماًما ما يفعله الفو يعلَم فيم ي فّكر  وما الذي يفعله ، هذه هي الذات ا

َك وي شبه َك  َك، يمل ك  نفس جسم  ل دَت فيه أنَت، يحمل  نفس اسم  ل َد في نفس الوقت الذي و  رغم أنه و 

 تماًما، ولكن للحديث بدقــٍّة هو ليس أنَت.

                                           

طرق . كّل غونغكون، من يخسْر يَربْح، من يتعهّْد وي مارْس يتحّصـْل على الهنالك قانون في هذا ال

جد ت في التاريخ علـّمت الناس أ التعهد ، دون التفكير غفوة ن يدخلوا أثناء ممارستهم في حالةالتي و 

في شيٍء، لكي يدخلوا فيما بعد  في تركيز عميق، وفي األخير ي صبحون ال يعلمون شيئًا. بالنسبة 

عجبين ضعيّة الجلوس تمّر في طْرفة عينبعض ثالث ساعاٍت من التأّمل في ولل ، ونجد  اآلخرين م 

؟ هم أنفس هم ال يدرون شيئًا عن ذلك. الطرق الطاويّة كيزهم. هل قاموا حقـّا بالممارسةبقّوة تر

األصليّة(. ما )الّروح  يوانشن  ي ولد   )روح الحواس( ن"يصوًصا تذكر  أّن بعد موت "الّشيشخ  

هو فو  يوانشنعندنا، وما تـ سّميه هي  )الروح الفاعلة( يوانشنو ج ن" هويتـ سّميه هي "شيش

ّت فعالً، روحك األصليّة يعندنا. إن ماتت روح حواّسَك )شيش )الروح الثانوية( يوانشن ن( فقد م 

ْد لها وجود في ايوانشن جو) مارسو طرق أخرى يقولون:( لم يع  ها المعلـّم، عندما "أيّ لواقع. م 

، ال أعود أعرف  أحًدا من أفراد عائ "أنا ال أفعل مثل لتي." هناك أيًضا ناس يقولون لي:أمارس 

اآلخرين الذين يستيقظون في ساعٍة مبّكرٍة صباًحا وينامون في ساعٍة متأّخرٍة ليالً ليقوموا 

عودتي إلى المنزل، وفي نفس الوقت أتمّدَد على األريكة حال  بالممارسة، أنا ال أفعل  شيئًا سوى أن

." أنا أجد  مّدًدا وأنظر إلى نفسي وأنا أمارس  الذي يخرج فيه منـّي "أنا" للقيام بالممارسة، أبقى م 

  هذا م ؤسفـًا، رغم أنه ليس م ؤسفـًا في نهاية األمر.
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أفضل من البشر." نمنح  الخالص للحيوانات  بين،غ"لو دونقال  ؟ يوانشنمنح  الخالص للـفو ي ذالما

إّن اإلنسان حقـّا يستفيق  بعناٍء بالغ، ألّن الناس العاديّين ي ضلـّلهم م جتمع الناس العاديّين، وال 

قاعة يستطيعون نزع روح تعلـّقهم إزاء مصالحهم الفعليّة. َستَرْوَن، البعض حالما سيخرجون من ال

أحٍد ي لحق بهم الّضرر أو يمّس منهم. بعد  عاديّين، ولن يغف روا أليّ  بعد الّدرس، سيعودون أناًسا

ممارسين بتاتـًا. عبر التاريـخ، كثير من األشخاص الذين  فترٍة، لن يعتبروا أنفسهم ثانيةً  م ضيّ 

ه، والّسبب هو أّن  والطاويتعهّدون  عاينوا فيما مضى هذه النقطة، أّن اإلنسان يصع ب  جّدا تخليص 

ثيًرا في الوهم والّسراب. البعض يتمتـّعون بدرجة وعي جيّدٍة، ( ضلـّت كيوانشنو جروحه الفاعلة )

برون ماتقولونه  ، هم يعتك مهما قلتعند أدنى إشارٍة. البعض ال ي صّدقون ويستطيعون أن ينتبهوا

. رغم أننا أوصيناهم كثيًرا بتعهّد طبيعة أخالقهم، فحالما يرجعون وسط الناس اّدعاءاٍت فارغة

مّرة أخرى كما يحلو لهم. هم يعتقدون أّن المصالح الفعليّة، المحسوسة العاديّين، يتصّرفون 

 الفاوالملموسة للناس العاديّين هي جوهريّة أكثر، وأنها هي التي يجب  أن يسعى المرء  في طلبها. 

 . األمر األكثر صعوبة هوبدو لهم معقول أيًضا، ولكن صعٌب جّدا تطبيقهيلهم المعلـّم  اي فّسرهذال

يستطيـع  أن يرى مشاهد العوالم والّسماوات  يوانشناإلنسان، بينما الفو  يوانشنو جتخليص 

؟ روحك ف  نفسي عناء تخليص روحك الفاعلة"لماذا أكلـّـخرى. لهذا الّسبب ي فّكرون إذن:األ

ها عبارةً  الثانويّة تنتمي إليك أيًضا، أليس م من ؟ اإلثنتان ه ما أنَت، ال يهعن نفس الّشيء تخليص 

 به."منهما تظفـَـر  بالخالص، في كلتا الحالتين، ستكون  أنت الذي تظفـَـر  

 

 

زّود بقدرة الّرؤية عن ب عٍد، ي مكن أن يَرى التعهدفْلـنتحّدث عن وسيلتهم الفعليّة في  . لو أّن اإلنسان م 

ترى ، ملالتأالتي تدخل  فيها في اللحظة هذا المشهد: عند ممارستَك في وضعيّة الجلوس، في 

شخًصا مماثالً لك تماًما ي بادر  بالخروج من جسمك. ولكن، كيف لك أن تـ ميَّز أين تـ وجد  ذاتـ ك 

، يحمله المعلـّم للتعهّد في هذا اآلخر يخرج من جسدك ىبعد أن تر. أنت اآلن جالس هنا؟ ةالحقيقيّ 

يٍث، أو مجتمع في عالم عالم صيَّره  له ، ربّما يتمثـّل  في شكل مجتمع من الماضي، أو مجتمع حد

أو ساعتين في اليوم.  يًرا من المشاّق، ويدوم هذا ساعةآخر، ي لقــّنه المعلـّم الممارسة، يتحّمل  كث

فيق  من  ؤيتـ ها.لمّ أالتعندما يعود  إثَر الممارسة، أنت أيًضا تــ   ، هذه هي الوضعيّة التي ي مكن ر 

                                                                                                

، فهو يقضي، في  ثير أكثر للّشـفقة عندما ال يرى المرء  ذلك. في صورة كونه ال يعلم  ولكّن األمر م 

ناس ينامون، ينامون ساعتين أو أويخرج منها أخيًرا. هناك ل مّ أالتحالة وعي ملتبس، ساعتين من 

ّدون  . يتّم هذا مّدة آلخرينفي حين أنهم أسلموا أنفسهم كلـّيـًا  غونغذلك ممارسة الثالث ساعاٍت ويع 

ـنتظمة، كّل يو عيّـنةً فتراٍت م  في الممارسة في وضعيّة الجلوس. هناك أيًضا  م ي قّضي المرء  فترةً م 

ل قبالة جدار يدارما الذي مارس التأمّ هبود ، ربّما سمعتم ما ي قال  عنواحدةً  الممارسة التي تتّم د فعةً 

من عقود  مّدة تسع سنين، في الماضي، كان هناك العديد من الّرهبان يجلسون د فعة واحدة طيلة عّدة

سنة، وقد  الوثائق أكثر من تسعينالّسـنين، الممارسة الجالسة األطول عبر التاريـخ دامت حسب 

جَد أيًضا أطول بقة كثيفة جّدا من الغـ بار وقد منها. كان المرء  يبقى جالًسا هناك، فوق أجفانه ط و 

نبََت الع شب  على جسمه. بعض الطرق الطاويّة تتحّدث أيضا عن هذا، وخاّصة بعض طرق 

 ، ينام المرء دفعةً واحدةً بصفته شكال من أشكال الممارسة مدرسة البّوابة الخاّصة تتحّدث عن النـّوم

. ولكن من الذي قام لمّ التأمن حالة  من الّسـنين دون أن ي فيق ودون أن يخرج عقود طيلة عّدة

الذي خرج ل يقوَم بالممارسة، لو كان باإلمكان، لرأينا المعلـّم يصطحب   يوانشن؟ إنه الفو بالممارسة

للممارسة. هذا األخير  ي مكن أيًضا أن يكون قد سّجل كثيًرا من الكارما، والمعلـّم ليس  يوانشنالفو 
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"مارْس هنا بجّديٍة، سأخرج  قليالً، وسأعود  بعد وقٍت قصير، ل له إذن:ى إزالتها كلـّها. فيقوقادًرا عل

   انتظرني."

 

، إالّ أنه ال يستطيـع  التصّرف بخالف ذلك. فيما بعد ، يأتي الّشيطان  رغم أّن المعلـّم يعلم  ما سيحدث 

ي فزَع  إلى فتاٍة جميلٍة ل ي غريه، شتـّى أنواع األشياء ي مكن أن تحد َث. وعندما يراه  يتحول، أو التلميذلـ 

يستطيـع  أن يتعهّد بسهولٍة أكثَر بما أنه يستطيـع  )الروح الثانوية(  يوانشنصامًدا حقـّا، إذ أّن الفو 

قَم يقـتـ لـ ه فعالً، هذه المّرة أن يعلَم حقيقة األشياء، يتملـّـك  الّشيطاَن الغيظ وي ريد  أن يقتـ لـَه، ولكي ينت

ويتجّسد  من على إلى األ الخفيف كسحابة من الدخان يصعد   يوانشنمقتل الفو تّم سداد  الّدين. بعد 

َحنـًا منذ طفولته، وحالما يبلغ سّن الّرشد، يأتي معلـّمه  جديٍد، في ولد  في أسرٍة فقيرٍة جّدا، وي قاسي م 

دْ  ل ي طلَق ذاكرته الم خّزنة،  غونغيتعّرف إليه. فيستخدم المعلـّم إذن قدرة  باحثـًا عنه، وطبًعا لم يع 

، أليس هذا هو المعلـّم؟ ويقول له المعلـّم:وسريًعا م "يكفي اآلَن، ي مكنك أن تـ مارَس." وهكذا ا يتذّكر 

 تمّر أعوام كثيرة، ي لقـّـنه المعلـّم فيها كّل المعرفة.

 

"ال تزال  هناك كثير من التعلـّقات عليك مفارقتها، اخرج لتعيَش المعلـّم: هاية التلقين، يقول لهبعد ن 

يهيم  في المجتمع، يتسّول  ويلتقي م ختلَف أنواع الناس، ذ إحياة التشّرد." حياة التشّرد قاسية جّدا، 

ارًسا، يسخرون منه ، يشتمونه  وي هينونه ، ي مكن أن ي القي شتـّى أصناف األشياء. هو يعتبر  نفسه مم

يتدبّر جيًّدا عالقاته بالناس، ي حافظ على طبيعته األخالقيّة والنفسيّة ويرفعها باستمرار، ويبقى دون 

هذا التشّرد. يقول  مباالٍة أمام إغراءات مصالح الناس العاديّين، وبعد مرور أعوام كثيرة يعود من

دْ له المعلـّم: له ، ارجْع إلى منزلك  "لقد وصلَت إلى الطريق والّسعادة الكاملة، لم يع  لك شيٌء تفع 

وهّيْء نفسك للّرحيل، ما عليك فعله  هو تصفية أمورك الخاّصة بحياة الناس العاديّين." إذن، بعد 

جوعه،  من جهته  الفاعلة( )الروح يوانشنو جاليستيقظ كّل تلك الّسـنين، يرجع الفو ييشي، ومع ر 

ه .ج، ي فيق  اللهمّ أتمن   و ييشي من رقاد 

 

هو الذي يتحّصـل  يوانشنالذي قام بذلك، إذن فالفو  يوانشنولكنه مع ذلك، لم يتعهّد حقـّا، إنه الفو 

تعذب هو أيًضا، بعد كّل شيٍء، لقد قّضى كّل شبابه في الممارسة  يوانشنو ج، ولكّن الغونغعلى ال

م ره كإنسان عاديّ  زّوٌد اآلن ؟ إقد انقضى كلـّه. إذن ما العمل   في وضعيّة الجلوس، وع  نه ي حّس أنه م 

روجه من  غونغوأنه يمتلك  قدرات ال غونغبال داواة أو يفعل ل مّ أالتبعد خ  ؛ إن أراد أن ي مارس الم 

و جي لبّي له طلباته. ألنه مهما يك ْن هو ال يوانشنشيئًا آخر، يستطيـع أن يفعَل ما ي ريد ه، والفو 

، لقد قّضى تلك الّسنين وزيادة على ذلك الكلمة األخيرة.، إنه هو سيّد الجسم وله  تعود  يوانشن

وكّل  يوانشنالكثيرة جالًسا هناك، وكّل حياته مّرت وانتهت. وعندما تنتهي هذه الحياة، ي فارقه الفو 

َل مّرةً ي واصل  طريقه. حسب البوذ أخرى في دروب التجّسد الّسـتة. وبما  يّة، سيكون  عليه أن يدخ 

تيقظ كبير بواسطة أنه من جسمه  قد  ما من الّدو،  كبيرة فقد جمَع هو أيًضا كّمية ،التعهدخرج م 

قبلة. ليَس غيَر   العمل  إذن؟ سيْشغـَـل  منصبًا مرموقـًا أو يكون صاحب ثروٍة طائلٍة في حياته الم 

  ؟س دىً هذا، إذن ألم يتعهّْد وي مارْس 

                              

ف حقيقة هذه المسألة، فليس ذلك إالّ بعد م البساٍت جّمٍة إثَرها حصلنا في النهاية إن تمّكـنـّا من كش 

على اإلذن بفعل ذلك. لقد كشفت  النـّقاب عن لـ غز كان مصونـًا منذ األزل، سّر األسرار الذي ال 

 التعهد المختلفة عبرطرق   ي مكن ألحٍد أن يتطّرَق إليه على اإلطالق، لقد أبرزت  أعماق كلّ 

؟ هذه هي األسباب. فّكروا، أّي الع مق في التاريـخ. ألم أقْل أّن ذلك يرتبط بجذور ضاربة في التاريخ
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في  غونغلديكم ؟ لقد تعهّدتم طويالً، ومع ذلك، ليس هكذا التعهدبال يقومان  تعهد قروأّي ط دارسم

؟ إّن اإلنسان يتيه  في الّسراب إلى أليست هذه مأساة ً بالنسبة لكم؟ ولكن من ستلومون ،التعهدنهاية 

حّد عظيم، إنه ال يستطيـع  أن يفهََم اعتماًدا على درجة وعيه، رغم كّل اإلشارات التي تـ عطى له ، 

يظّل ال يتوّصل  إلى الفهم. إن تحّدثنا على مستوًى عال، يبدو له األمر م ستحيل التصديق ؛ إن 

تدّن، ال يستطيـع أ ن يرفع درجة فهمه. رغم كّل ما قلتـ ه ، ال يزال  هناك ناس تحّدثنا على مستوى م 

ْد أدري حقـّا ماذا أجيبهم. نحن  نتحّدث عن  داواة، لم أع  ، ال نستطيـع  أن التعهديطلبون منـّي الم 

ذ َعلى عاتقنا سوى الذين يتعهّدون نحو المستوى العالي.  نأخ 

                                         

َل الغونغو ييشي هو الذي يحصل  على الج، المدرستنا في و ج، ولكن هل يكفي قول  ذلك لكي يحص 

؟ ليس األمر هكذا، بل إّن هذا يتطلـّب  بالّضرورة شروطـًا ؟ من يسمح  بذلكغونغييشي حقـّا على ال

ْسبَقةً  دون االنفصال عن مجتمع الناس العاديّين، إنه ال  التعهدمدرستنا بقوم ت. مثلما تعلمون، م 

عقـّد للناس العاديّين، تتحّملون خسائَر  يتجنـّب  الم ضايقات وال يستثـني نفسه  منها ؛ في الم حيط الم 

في مجال المصالح بذهن واع ؛ عندما يستأثر اآلخرون بمصالحكم، التدخلون في صراعات 

تـكونون في وضع الم عتدى عليه  سينسينغالتي تتحّدى ال داثحوشجارات مثل اآلخرين ؛ في كّل األ

، وترتفعون فوق ن عزيمتكم وترفعون طبيعة أخالقكم؛ إنه في ذلك الوضع القاسي حيث  تسبكو

 تأثير كّل ضروب األفكار الخبيثة للناس العاديّين.

  

َحنـًا بذهن واع جليّ فّكروا، ألستم أنتم الذين   م الفاعلة هي التي تقوم ؟ أليست روحكتـ قاسون م 

يجب   غونغ؟ إذن، هذا الس العاديّين بذهن يقٍظ ووعي تامّ ؟ أال تفقدون مصالحكم وسط النابالتضحية

وي مارس دون  درستناأن يعوَد إليكم، من يخسْر يكسْب. هذا هو الّسبب الذي من أجله يتعهّد م

عقـّدة للناس العاديّين. لماذا علينا أن نتعهّد  ؟ وسط صراعات الناس العاديّيناالنفصال عن البيئة الم 

. في المستقبل، التالميذ الم حترفون الذين غونغبالّضبط ألننا نـ ريد الحصول نحن  أنفسنا على ال

 مع الناس العاديّين.في مجتيتعهّدون في المعبد سيكون عليهم أن يخرجوا ويهيموا 

  

وسط الناس العاديّين، أليس  أخرى تـ ماَرس  أيًضا تشيغونغ"حاليّا، هناك طرق البعض يقولون:

الحقيقّي نحو  التعهد؟" ولكنها كلـّها تهدف  لشفاء األمراض والحفاظ على الّصحة، بينما كذلك

 تلميذاهم الذين يتـّخذون  التعهدغون ذلك المستوى العالي ال أحد ي بلـّغه للعاّمة، الوحيدون الذين يـ بلـّ 

. أثناء هم بعيًدا لتلقينهم الطريقة سّرا، قد اصطحبوتالميذواحًدا. أولئك الذين لديهم حقـّا في ع هدتهم 

، فألّن تتحدث مدرستنا عنها؟ ال أحد. عندما ماضية، من تكلـّم عنها على المألهذه الّسـنين العديدة ال

ل  على التعهدالتلك هي طريقتنا في   مئات . وفي اآلن نفسه،طريقةسوى بتلك ال غونغ، ال نحص 

لروحكم الفاعلة، لكي  ستـ عطى كاملةً  مدرستنادكم بها في وآالف األشياء التي علينا أن نـ زوّ 

. لقد قلت  أنني فعلت  شيئًا لم يفعله الّسابقون أبًدا، لقد فتحت  غونغتحصلوا أنتم أنفسكم حقـّا على ال

بالغـًا فيه. أنا لي عادة، لو مثالً عندي ارتفاع  أكبر باٍب. البعض قد فهموا هذا، أنا ال أقول شيئاً م 

ولكن في  .يظّل بإمكانكم أن تعتقدوا أنني أتباهىأعلن  سوى عن قدم واحدٍة،  الوبعشرة أقدام، 

م  ا، ال أستطيـع  أن أكشفهأعلى وأعمق بكثير يي هتال الدافابينما  .، لم أب ْح سوى بقـلـٍّة قليلةٍ الواقع لك 

ل  بين الم ستَويَْين م طلقـًا  .نظًرا للهّوة الّشاسعة التي تفص 

                                                                                                        

لون على المدرستنابهذه الكيفيّة، يتّم التعهّد في  بأنفسكم، إنها أّول مّرٍة  غونغ، نترككم حقـّا تحص 

يحدث فيها هذا منذ خلق الّسماء واألرض، وي مكن أن تـ راجعوا التاريـخ. يكمن االمتياز في كونكم 
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قابل، هذا صعٌب أيًضا. في المحيط الّشائك للناس العاديّين،  غونغتحصلون على ال بأنفسكم، وفي الم 

ـلب مشاحنات ال وا وتتجاوزوا كّل ذلك، هذا الّصعب.  سينسينغفي ص  بين الناس، يجب أن تسم 

مصالحه في مجال شؤون الناس العاديّين  الّصعوبة هي أّن المرء يخسر  وهو في تمام علمه ووعيه

ؤامرات بين الناس،  لحة الّشخصيّة؛ إزاء المص تبقْوَن دون اكتراٍث أم ال، في الّصراعات والم 

تبقْون دون اكتراث أم ال ؛ عندما ي صاب  أصدقاؤكم وأقرباؤكم بمصائب، تبقْون دون اكتراث أم ال، 

أيّها "أحدهم قال لي: !النظرة التي تـ قيّمون بها ذلك، هذه هي الّصعوبة في أن يكون المرء  ممارًسا

 ي مكنه بلوغ الكمال فييكفينا أن يكون الواحد منـّا شخًصا طيّبـًا وسط الناس العاديّين ل   المعلـّم،

، كّل يفهم  سينسينغاللم أقل له شيئًا. هناك أصناف شتـّى من  !؟" لقد أحزنني فعالً سماع  ذلكالتعهد

.بالقدر الذي يستطيعه  ، من يفهْم يْجن 

  

طريـق الذي ي مكن اإلفصاح عنه ليس الطريـق الخالد". لو كان باإلمكان لقد قال الوو تسي:"ال

مدرستنا بسهولٍة كما لو كان يتّم التقاطه من األرض، لن يبقى ثمينـًا كما ه َو.  التعهدالنجاح في 

بأنفسكم، لهذا يجب  أن  غونغمن الم ضايقات والّصعوبات اإلطار الذي تحصلون فيه على التجعل 

رون شيئًا من ننضبط َإلى  أكثر حّد ممكن بضوابط حياة الناس العاديّين ؛ ولكن لن نجعلكم حقـّا تخس 

الناحية الماديّة. ومع ذلك، يجب  أن ترفعوا طبيعة أخالقكم في هذا المحيط المادّي. هذا هو االمتياز، 

األنسب  ألّن المرء يستطيـع أن يتعهّد بين الناس العاديّين وليس في حاجٍة إلى أن يقطَع  يهمدرستنا 

، يجب  على المرء أن يتعهّد في البيئة  األواصَر مع العالم. ولكن هنا أيًضا السّر في أنه األصعب 

ن أيًضا هناك، ألنه يجعلكم  األكثر تعقيًدا، التي هي بيئة الناس العاديّين. وامتيازه األكبر يكم 

، اليوم كشفتـ ه لكم. طبًعا، مدرستنا، هذا هو األمر الجذرّي في غونغتحصلون أنتم أنفسكم على ال

، "المعلومات"؟ كّل كذلك، لماذا يوانشنل عليه الفو ، يحصغونغعلى ال يوانشنو جعندما يحصل ال

ولكن . هو يحصل عليه أيضاً ، إذن غونغالي تنمّ وخالياكم، كلـّها  جسمكمفي  عاقلةالوكّل الكائنات 

                                    .الفادائًما دونَك، أنت الّسيد، وهو حافظ  سيبقى مستوى الغونغ لديه

  

دم الق  ، هناك أشخاص عديدون أرادوا منذ التعهدأضيف  بعض الكلمات إلى ما َسبََق. في أوساط 

وا  الفاالتعهّد نحو مستوى علوّي. سافروا في كّل مكان بحثـًا عن  وأنفقوا ماالً كثيًرا، ولكنهم لم ينجح 

في العثور على معلـّم معروٍف ونْيـل القبول منه رغم أنهم جابوا البالد من شمالها إلى جنوبها. 

ون فائدة، أره قوا وأنفقوا معلـّم معروف ليس بالّضرورة معلـًّما عارفـًا. وهكذا أجهدوا أنفسهم بد

جّدا تـ عَرض  اليوم عليكم، ها أنا  طريقة ممتازةً األموال، ولكنهم لم يحصلوا على شيٍء. وها أّن 

أقّدمها بين يديكم وأضعها على عتبة بابكم. يبقى أن نرى هل أنتم قادرون على التعهّد، هل أنتم 

وا تعهّدكم ؛ إن كنتم غير قادرين وال ، أتمّ على التعهد قادرون على النجاح. إن كنتم قادرين

في المستقبل. لن يبقى هناك أحد لتعليمكم، إالّ  فال داعي حتى أن تفكروا بالتعهدتستطيعون التعهّد، 

الشيطان الذي يـ غّرر  بكم، لن تتمّكـنوا بعدها من التعهّد. إن كنت  غير قادر على تخليصكم، ال أحد 

ر  على ذلك. في الحقيقة، إ  ةحقّ ال الفاذا كنتم تـ ريدون العثور اآلن على معلـّم حقيقّي في سيقد 

ْد هناك أحد يعتني بهذا. في  نهاية  زمنل ي علـّمكم، فهذا أصعب  بكثير من الّصعود إلى الّسماء، لم يع 

ْد )نهاية الكالبا(، و ، حتـّى الّدرجات العالية جّدا م عّرضة هي أيًضا لخطر الفساد فيالفا لم يع 

، ثّم إّن  يه مدرستنابها يستطيعون أن ي كلـّفوا أنفسهم عناء االهتمام بالناس العاديّين. أصحا األنسب 

وق َصًرا،  هو األكثر س رعةً  التعهد مسار الممارسة تنطبق  مباشرة على الطبـع الخاّص بالكون،

باشرةً                        .تتمثـّـل الطريقة في استهداف قلب اإلنسان م 
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 الدورة السماويـة 

  

في المدرسة الطاويّة، يتحّدثون عن الّدورة الّسماوية الك برى والّدورة الّسماوية الّصغرى، إذن 

 الطاقة قنواتثون عنها في العادة، هي وْصل  سنـ وّضح ماهي الّدورة الّسماوية. تلك التي يتحدّ 

ة سماويّة سطحيّة وليست ذات أهّمية، "، هذه الّدورة الّسماوية هي دوردووو" "رن" )الميريديانات(

داواة والحفاظ على الّصّحة، وتـ سّمى الّدورة الّسماوية الّصغرى. هناك أيًضا  إنها ال تصلح  سوى للم 

صنف آخر من الّدورات الّسماوية، ال ي سّمى ال الّدورة الّسماوية الّصغرى وال الّدورة الّسماوية 

التأّمل العميق. إنه يتحّرك داخل الجسم، يقوم  تعهدماوية ينتمي لالك برى، إنه نوع من الّدورات السّ 

ل يَنزَل فيما بعد، يخترَق باطن الجسم إلى حدود نوبريّة( ـ)الغّدة الصّ حول النيوان غونغ بالّدوران 

، إنها دورة سماوية حقيقيّة يتّم تعهّدها إنه يدور في الداخل أخرى ل يَْصَعَد ؛  الّدانتيان ويدوَر مّرة

وممارستها أثناء التأّمل العميق. بعد تكّونها، ي مكن أن تخلق هذه الّدورة الّسماوية سيالً من الطاقة 

ّر معه كّل القنوات األخرى للجسم  . تتحّدث المدرسة ويفتحهاقويّا وجارفـًا، من شأنه وحَده  أن يج 

؟ طيلة ل الّديانة البوذيّة بهذا الّشأنوية، والبوذيّة ال تتحّدث عنها. ماذا تقوالطاويّة عن الّدورة الّسما

، ومع ذلك طريقته لها أيًضا غونغ، لم يذكر الغونغاكياموني عن الش، لم يتحّدث فافترة تبليغه لل

قناة عند  أّوالً  أتبد؟ في البوذيّة . كيف تتّم دورة القنواتالتعهدشكلها الخاّص في التحّول أثناء 

ها كاملةً التي بايهوي  ، ثّم تنزل الّدورة في شكل لولبّي من قّمة الّرأس إلى أسفل الجسم، يتّم فتح 

 القنوات. جميع فتحوبهذه الكيفيّة يتّم في النهاية 

  

محوريّة  القناة المحوريّة في المدرسة الباطنيّة لها أيًضا نفس الهدف. البعض يقول أنه ال تـ وجد قناة

؟ في الحقيقة قنوات الجسم يّة بتعهّد قناة محوريّةالمدرسة الباطن تعهدماي"، لماذا يقوم غ"جون

ّد أكثر من عشرة آالٍف، وهي تتشابك  مثل األوعية الدمويّة وعددها يفوق هذه األخيرة.  جميعها تع 

شرّي مليء إن كان ال ي وجد أوعية دمويّة بين األحشاء، فإنه تـ وجد قنوات بينها. إذن، الجسم الب

تقاطعة من أعلى الّرأس إلى كّل طرٍف من الجسم، يتّم وْصلها بعضها ببعض. ربّما ال  بالقنوات الم 

، ثّم يتّم توسيعها شيئًا فشيئًا إلى أن تـ كّون تدريجيّا قناة فتحهافي البداية، فيتّم  سويّةً تكون 

معها عجالت تدور بطريقة  اّرةً إنها تدور ج ،تماًما. هذه القنوات تدور  حول محورها  م ستقيمة

 كّل قنوات الجسم. فتح، والغاية من هذا أيًضا هو أفقية

  

مدرستنا الفالون دافا يتجنـّب هذه الطريقة في جّر كّل القنوات عن طريق إحداها، إنه يطلب   تعهد

تنا تنطلق منذ لكّل القنوات في نفس الوقت. ممارس كّل القنوات في نفس الوقت، دورةً  فتحمنذ البداية 

تجنـّبةً  ىً البداية على م ستو أشياء الم ستوى السفلّي. بالنسبة لجّر كّل القنوات من طرف  عال جّدا، م 

تماًما، البعض ال يبلغ هذا الهدف حتـّى عبر ممارسٍة طيلة حياة كاملٍة ؛ البعض يجب   لفتحهاواحدٍة 

ذلك، إنه عسيٌر جّدا. في كثير من الطرق، ي قال  أن يتعهّدوا وي مارسوا طيلة عشرات الّسنين ل ي حققوا 

الك برى ذات الم ستوى  فاأثناء حياٍة واحدٍة، بينما في كثير من ال التعهدأنه من المستحيل النجاح في 

ّدوا في أعمارهم، أليست تتحّدث  أيًضا عن تعهّد العالي جّدا والعميق، يستطيـع الممارسون أن يم 

 الذي ي مكن أن يدوَم طويالً جّدا. ،التعهديستطيعون أن ي واصلوا  ي الع مرذلك اإلمداد ف  ؟ معالجسد

  

وّجهة أساًسا لتبديد األمراض والحفاظ على الّصحة، فإّن  إن كانت الّدورة الّسماوية الّصغرى م 

الّدورة  . إنّ تعهد، إنها البداية الفعليّة للتطوير الغونغالّدورة الّسماوية الك برى تـ مثـّل في حّد ذاتها 

كامل لكّل  فتح كدورتنا التي تهدف  إلى  في المدرسة الطاويّة ليست قويّةً  الّسماوية الك برى المذكورة
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الثالث في  غن الثالث والقنوات يانالقنوات، إنها تتبـع  القنوات ي القنوات. إّن األولى تكتفي ببعض

اليدين، تمّر عبر أسفل القدمين، الّساقين، إلى الّشعر، تسري في كّل الجسم لتقوم بدورٍة تاّمٍة، هذا 

هو مسار دورتهم الّسماوية الك برى. إّن الّدورة الّسماوية الك برى هي داللة منذ البداية على 

علـّمي اوتطوير الغونغ الممارسة الحقيقيّة ال ي لقـّـنون الّدورة  تشيغونغل، لهذا الّسبب بعض م 

داواة والحفاظ على الّصحة. رغم أّن  الّسماوية الكبرى، ما ي لقـّـنونه ليس سوى أشياء من أجل الم 

بعضهم يتحّدثون أيًضا عن الّدورة الّسماويّة الك برى، إالّ أنهم ال ي زّودونكم بشيٍء، وال تستطيعون 

زّودين بشيٍء وفقط باالعتماد على نشاطكم الفكرّي القنوات بأنفسكم. دون أن تكونوا م   فتح

!! إنكم كما لو كنتم تقومون بحركات رياضيّة، هل ، الكالم سهل حقـّاتفتحوها"يينيان"، تـ ريدون أن 

علـّم، هذا لن يبدأ في  غونغ؟ إّن التعهّد يتوقّف  على الّشخص والهكذافتحها  ي مكن يتوقّف على الم 

 ّم تزويدكم بصفٍة كاملٍة بهذا "النظام اآللّي" الداخلّي.االشتغال إالّ عندما يت

  

عتبرةً دم أّن الجسم ترى المدرسة الطاويّة منذ الق   أنه مهما كان الكون  البشرّي هو كون م صغـّر، م 

كبيًرا من الخارج، فله  نفس الك بَر من الّداخل، وأنه مثلما يتجلـّى الخارج في شكل، يتجلـّى الّداخل 

ا، ظيَره . هذا التفسير يبدو غير قابل للتصديق وعسير الفهم. هذا الكون يبدو شاسًعا جدّ في شكل ن

؟ سنـ فّسر  لكم هذا القانون ؛ علوم الفيزياء الحديثة تشتغل على أبحاٍث كيف نـ قارنه بالجسم البشريّ 

زيئات، الذّرات، االلكترونات، البروتونات،  الكواركز، حول عناصر الماّدة، انطالقـًا من الج 

د من حجم العناصر الم جّزأة أكثر، ولكن ما النيوترينوو صوالً إلى  ؟ و صوالً إلى هذا الحّد، لم يع 

ـتناهية في الّصغرالممكن رؤية شيٍء بالمجهر، لو نـ جّزء أكثر فأكثر، ماذا ستكون   زيئات الم  ؟ الج 

تناهية في ال نعلم  شيئًا. في الواقع، خ الصة فيزياءنا الحديثة تبقى بع زيئات الم  يدة جّدا عن معرفة الج 

را بصفٍة  كبّر وتـ بص  الّصغر لهذا الكون. عندما ي فارق اإلنسان جسده ، ي مكن أن تقوَم عيناه  بدور م 

 مجهريٍّة. كلـّما ارتقى المرء  في الّدرجة كلـّما أبَصَر بصفٍة مجهريٍّة أكثر.

  

نطلق الدرجة شلقد تحّدث   التي حقـّقها، عن نظريّة الثالثة آالف عالم العمالقة ؛ اكياموني، من م 

هذا يعني أنه في مجّرتنا، هناك أيًضا ناس آخرون لهم أجساد مثل الكائنات البشريّة عندنا. وقد 

ّم ثالثة آالف عالم عمالقة، األمر الذي ي وافق معارف  تحّدث كذلك عن نظريّة حبّة الّرمل التي تض 

؟ ول الّشمسالفرق بين َدَوران االلكترون حول الذّرة وَدَوران األرض ح الم عاصرة. ماالفيزياء 

ؤيٍة مجهريٍّة، تـ وجد ثالثة آالف عالم عمالقة في حبّة شوهكذا، قال  اكياموني أنه، على م ستوى ر 

رمل، أي عالم يحتوي على حياٍة ومواّد. إن كان هذا صحيًحا، فّكروا، أليس هناك أيًضا رماٌل في 

عمالقة في حبٍّة من هذه  ؟ ثّم أليس هناك ثالثة آالف عالمالتي تحتويها حبّة الّرمل هذهلم العوا

؟ قة التي تحتويها حبّة الّرمل هذه؟ ثّم أليس هناك أيًضا رماٌل في الثالثة آالف عالم العمالالّرمال

بلغ درجة  أنه كان قدرغم اكياموني، شي مكن أن نستمّر هكذا إلى ما ال نهاية. من أجل ذلك قال 

داخل."  "كبير إلى حّد أنه ليس هناك خارج، صغير إلى حّد أنه ليس هناكاتا، هذه العبارة:غتاتها

َزْيئ من ماّدته  الكون كبير إلى حّد أننا ال نـ بصر  حدوده، وصغيٌر إلى حّد أننا ال نـ بصر  أصغر ج 

 األصليّة.

  

د ن، تسير  فيها قطارات "في واحدة من مساّم يقولون: تشيغونغبعض  معلـّمي ال الجسم، هناك م 

َس حقـّا على المستوى العلمّي، لن  وسيّارات." يبدو هذا غير معقول، ولكن لو نحاول  أن نفهَم وندر 

نجد هذا القوَل غير معقول. عندما تحّدثت  عن فتح التيانمو في اليوم الفارط، كثير من الناس َرأْوا 

حت  عيونهم الثالثة: يَرْون أنفسهم يرك ضون نحو الخارج طيلة ممّر داخل الّرؤيا التالية عندما فـ تــ 



 

173 

 

الجبهة، مع اإلحساس بأنهم ال يبلغون النهاية أبًدا. كّل يوم، أثناء الممارسة، يَرى المرء  نفسه  يعدو 

دنـًا وماّراطيلة هذه الطريق الواسعة المحفوفة بالجبال و  بناس كثيرين. ي راوده المياه، م جتاًزا م 

ؤية واضحة جّدا، ليست وهًما. أنا أجزم أنه إن كان ذلك وهٌم. ما الذي يحد ث   اإلحساس أنّ  ؟ إنها ر 

الجسم البشرّي في المستوى المجهرّي شاسًعا إلى الحّد الذي ذكرناه، فليس إذن وهًما. ألّن المدرسة 

ن كان حقـّا كونـًا، فالمسافة من ، الجسم البشرّي كونـًا. إذن، إدمالق  الطاويّة، تعتبر  في ممارستها منذ 

ًما، فالطريق  الجبهة إلى الغّدة الّصـنوبرية تفوق مائة وثمانية آالف "لي"، بإمكانكم أن تـمضوا قــ د 

 طويل.

  

ي مكن أن يظهََر عند  غننغونغ، هناك الكبرى بصفة كاملة أثناء التعهّدالدورة السماويّة  فتحإذا تّم  

 يالكّل يعلم  أّن الّدورة الّسماوية الك برى تـ سّمى أيًضا الّدورة الّسماوية "تس؟ غننغونغالممارس، أّي 

". وحتـّى على مستوى سطحّي جّدا،  شو"تشيان كون"، أو أيًضا دورة "هو   "، أو دورة وو

دوران الّدورة الّسماوية الكبرى ي كّون سائالً طاقيّـا، تزداد  كثافته تدريجيّا وأثناء تدّرجه نحو 

ستويات أعلى، يتحّول إلى شريط من الطاقة ذا كثافٍة كبيرٍة جّدا. شريط الطاقة هذا يتحّرك، وأثناء م  

َدَوران ه ، لو ننظر  إليه عبر التيانمو على م ستوًى سطحّي، نكتشف  أنه يستطيـع  أن ي حّرك التشي 

ؤية األمعاء، وتشي الكبد ينتصب  فوق المعدلى نتقل إيداخل الجسم: تشي القلب  ة. لو نرى بر 

مجهريّة ي مكن أن نـ عاين أّن ما ينقله  هي أشياء كبيرة جّدا، لو نستطيـع  أن نـ رسَل هذا الّشريط 

حمل األجسام عن ب عٍد )التيليكينيزي(. من يكون  غننغونغالطاقّي خارج الجسم، فذلك حينئٍذ هو 

هي "التيليكينيزي الك برى". ومن يكون تلك   قوّي جّدا ي مكن أن يحمل أشياء ضخمة، غونغم زّوًدا ب

ضعيٍف ي مكن أن يحمَل أشياء صغيرة جّدا، تلك هي"التليكينيزي الّصغرى"، هذا هو  غونغذا 

     التليكينيزي وكيفيّة تكّونه. غننغونغتمثــّـل 

                                                         

ختلفة غونغفي ممارسة ال الّسماوية الك برى تتمثل مباشرةً  الّدورة ، إذن من شأنها أن تـ نتَج حاالٍت م 

؟ قد قرأتم ٍة خاّصٍة جّدا. ماهي هذه الحالة، ي مكن أيًضا أن تقوَدنا إلى حالغونغوأشكاالً م ختلفة من ال

مبادئ  أو القانون الطاويّ  كتاب كيمياء اإلكسير، ، أوالخالدين حياتات ربّما في ك تٍب قديمٍة مثل

ملة ً مثل  وتعليمات حول ممارسة الّروح والجسد ، يعني أّن الّشخص "االرتفاع في َوضح النهار"ج 

باشرةً يرتفع  في الّسماء في وضح النهار. بالفعل، أخبركم بهذا، ي مكن   أن يرتفع شخص في الّسماء م 

بّما أنه بعد هذه الّسـنين دورته الّسماوية الكبرى، إّن األمر بهذه افتح بعد  لبساطة. البعض  ي فّكر ر 

دورتهم الّسماوية عددهم كبير. أجيبهم أنه  فتحالكثيرة من الممارسة، من األكيد أّن أولئك الذين تّم 

، ألّن قادرين على بلوغ ذلكبل ليس من الم ستبعد أن يكون هناك عديد عشرات اآلالف من الناس 

طوة األولى في ممارسة  الّدورة الّسماوية الك برى ال تـ مثل على كّل حال سوى الخ 

                                          .غونغال

                                          

؟ ي منـَع  إدخال قونحلّ ى هؤالء الناس يرتفعون في الهواء؟ لماذا ال نراهم يإذن، لماذا ال نر

البشرّي العادّي، ال يجب  أن نـ زعَج وال نـ غيَّر الّصورة االجتماعيّة  االضطراب على حالة المجتمع

يبقى ؟ هل سيرون في الّسماءسيحدث  لو أّن كّل الناس أخذوا يط لمجتمع الناس العاديّين، ما الذي

؟ هذا هو الّسبب الرئيسّي ؛ هناك أيًضا سبٌب آخر، بما أّن الهدف من ذلك م جتمًعا بشريّا عاديّا

وسط الناس العاديّين هو أالّ يظّل اإلنسان إنسانـًا بل أن يعوَد ألصله ويسترجَع حقيقته  العيش

. عندما سيرى أحدهم كثيًرا من الناس قادرين فعالً يقظةإذن هناك أيًضا مسألة درجة ال األولى،

جود. إذن، قظةيومسألة درجة ال التعهدا إلى على الطيران، سيتـّجه هو أيضً  عندما  لن يبقى لها و 
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تـ ظهروا ذلك لآلخرين ببساطة، يجب أالّ تـ روا   تبلغون ذلك بفضل تعهّدكم وممارستكم، يجب أالّ 

الّدورة الّسماوية الك برى، يكفي  فتح ذلك ؛ ألنه ال يزال  على اآلخرين أن يتعهّدوا. لهذا الّسبب، بعد

زًءا آخر من اليد منكم أو أن نـ حكم إقفال طرف إصبـع الجسم، ولن يعود باستطاعتكم  القدم أو ج 

 الطيران.

 

الّدورة الّسماويّة الك برى على الوقوع، هناك حالة تظهر  أحيانـًا كثيرة، البعض  فتح عندما ي شارف   

نحنيًا إلى األمام أثناء الممارسة في وضعيّة الجلوس. ذلك يعني أّن الّشخص  يكون جسدهم دائًما م 

بالثقل في األمام ؛ إن  ويشعربخفـّة كبيرة في الظهر  يشعرجيّدة في الظهر، وهو فتح  لديه حالة 

الثقَل في الظهر والخفـّة في األمام. إن  يشعركان الّشخص يميل  إلى االنحناء إلى الخلف، فذلك ألنه 

 تماًما، سي مكنك االرتفاع وثبًا وستشعر أنك تـ قتـَـلع  من األرض مع مفتوحاً كان كّل جسدك 

اإلحساس باالرتفاع في الهواء في وضعيّة الجلوس. إن كان صحيًحا أنكم تستطيعون االرتفاع فوق 

ككم تفعلون، ولكّن هذا ليس م طلقـًا. ظهور الناَس تكون عادة عند  غونغقدرات ال األرض، لن نتر 

مريّتين األولى واألخيرة، ـّق، وكذلك األطفال ليس لهم روح تعل الذين ينتمون إلى المرحلتين الع 

والحفاظ  غونغفعند هؤالء ظهور قدرات ال  األشخاص الم سنـّون وخاّصة النساء الم سنـّات ؛ إذن

أسهل مّما عند اآلخرين. بينما الّرجال، وخاّصة ً الّشبّان، حالما تظهر لديهم قدرات  يكون عليها

كوسيلٍة  ي مكن أن يستعملوها؛ ومن جهٍة أخرى،  ، فال يملكون أن يكبحوا حّب التباهي بهاغونغال

عندهم ؛ وحتـّى في صورة ظهور  للمنافسة بين الناس العاديّين. في هذه الحالة، لن نسمَح بظهورها

غلق، ال يعود بإمكان  اإلقفال ناتجة عن الممارسة، سيتمّ  غونغقدرات  جود موضع م  عليها. عند و 

ق، ربّما ه الحالة ستـ منع  عنكم على اإلطالالّشخص أن يرتفع فوق األرض. ولكّن هذا ال يعني أّن هذ

ككم تعيشونها مّرةً   ، سيكون  هناك أيًضا بعض األشخاص يستطيعون أن يحتفظوا بها.سنتر 

                                                                                               

 غبشاندون  . عندما كنت أعطي محاضراتيضراتالمحالقد ظهرت هذه الحالة في كّل أماكن  

لقادمين من بيكين، أحدهم قال دجينان وكذلك أولئك الحالة بين تالميذنا القادمين من ظهرت هذه ا

علـّمي، ما الذي يحد ث لي ؟ لدّي اإلحساس أنني أرتفع دائًما فوق األرض عندما أمشي ؛ لي:"يا م 

، أرتفع فوق الّسري ر ؛ وعندما أضع الغطاء، حتـّى الغطاء يطفو معي، كما لو وفي بيتي عندما أنام 

قامة في  محاضراتيكان بالونـًا ي ريد  أن يطيَر." أثناء  ، كانت هناك تلميذة قديمة من غيانويغالم 

تقّدمة في السّن، قد وضعت في غرفتها   "غويجو" ، كّل منهما إلى سريرْين متقابلْينوهي امرأة م 

التأّمل في وضعيّة الجلوس، وأحّست بنفسها ترتفع في الهواء، عندما فتحت جدار. كانت تـ مارس 

عينيها، وجدت أنها تجلس  على الّسرير اآلخر ؛ وحالما خطرت على ذهنها فكرة الّرجوع، رجعت 

 وهي جالسة في الهواء.

  

جرٍة ب في وضعيّة الجلوس في يقوم  بتمرين التأّمـل "اودغتشين"كان هناك تلميذ من   فرده، وذلك ح  م 

يرتفع في الهواء وهو جالٌس،  شرع؛ وحالما اتـّخذ وضعيّة الجلوس، الغداء أثناء فترة استراحة 

لّو متر أو يزيد فوق الّسرير. كان يعل و ويهبط باستمرار، كان يث ب  بقّوٍة إلى درجة أنه كان يرتفع  ع 

ثيًرا بالنسبة له  وفي ب وثباته، حتـّى أّن غطاء الّسرير وقَع على األ م حدثـًا ضّجة رض. لقد كان ذلك م 

. وفي الغداءنفس الوقت م خيفـًا بعض الشيء، وواصل وثبات ه  كامل الّساعة الم خّصصة الستراحة 

آلخرين يرونني هكذا، ماذا "ال يجب  أن أَدَع ارس استئناف العمل، فقال في نفسه:النهاية دّق ج

فت َوثباته. الناس الم سنـّون يستطيعون التحّكم في أنفسهم ؟ يجب  أن أتوقّف في الحال." فتوقّ سأفعل  

"فْلـيأت  الجميع ل يََرْوني، إنني أرتفع  في حانت ساعة العمل لَفّكر في نفسه:جيًّدا. لو كان شابّا، و
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." كانت  ن  صعوبة قمع حّب الظهور. "تعالْوا وانظروا كم أمارس جيًّدا، إنني أطير  الهواء." هنا تكم 

 دى الممارسينل مثلة كثيرةأ تلك ستتالشى حالما ي ريها، من الممنوع التصّرف هكذا. ي وجد مقد رته

 .المناطق مختلفمن 

                                                                                                                     

من  %9٠% إلى۸٠حد ّيومنا هذا، هناك كّل القنوات تماًما. إلى فتح إننا نـ طالب منذ البداية أن يتّم  

األشخاص بيننا بلغوا مرحلة الخفـّة وزوال األمراض. وفي اآلن نفسه، ومثلما قلنا في موضع آخر، 

كم إلى بلوغ هذه الحالة ونـ طهّر  جسدكم كامالً، بل أيًضا يجب  أن نـضع في أجسامكم  ال فقط ندفع 

؛ هذا يعني بعبارٍة أخرى أنني أرفعكم إلى  المحاضراتأثناء  غونغكي يظهر عندكم الأشياء كثيرة ل

، وطبيعتكم األخالقيّة المحاضراتباستمرار أثناء  الفااألعلى وأدفعكم إلى األمام. أنا أفّسر لكم 

روجهم من هذه القاعة،  سي حّسون كما والنفسيّة أيًضا ال تفتأ تشهد  تغيًّرا. الكثير من بيننا، بعد خ 

أصبحوا أشخاًصا آخرين، وحتـّى مفهومكم للعالم سيشهد  حتًما تحّوالً. ستعرفون كيف  أنهم لو

نتم تعيشون فيها سابقـًا، أؤّكد لكم هذا ؛  تتصّرفون في المستقبل، ولن تعيشوا في الحيرة التي ك 

 وبالتالي فإّن طبيعتكم األخالقيّة والنفسيّة تكون حتًما قد ارتفعت.

                                      

بالنسبة للّدورة الّسماوية الك برى، رغم أنه من غير المسموح لكم االرتفاع فوق األرض، فسوف  

، كنتم تشعروا ي مكنكم أن  بخفـّة كبيرة، ستمشون وكأّن هواًءا خفيفـًا يه ّب تحت قدميكم. فيما قبل 

طوات فقط، رتاحين بعد  تـ حّسون بالتعب إثر بعض الخ  واآلن، مهما تك ْن المسافة، ستبدون دائًما م 

المشي ؛ ستقودون الّدراجة كما لو أّن أحًدا يدفعكم من الوراء ؛ لن يتملـّـككم اإلرهاق مهما يك ن عدد 

الطوابق التي تصعدونها، سيكون األمر هكذا بالتأكيد. من يتعلـّم التعهّد بمفرده بواسطة قراءة 

أيًضا أن يكتسَب الحالة المطلوبة. أنا ي مكنني الّسكوت عن العبارات التي ال أريد  الكتاب يستطيـع  

قولها، ولكّن ما أقوله هو بالتأكيد حقيقة. وخاّصة في هذا الّصدد، لو لم أكن أقول الحقيقة أثناء 

حّدٍد،  ، وكانت عباراتي بدون معنًى، وكنت  أتكلـّم َعَرًضا وكيفما اتـّـفق وبدون هدفٍ فادعوتي لل م 

فما سأفعله كان يكون بدون شّك تبليغـًا لطريقة باطلة. ما أفعله  ليس أيًضا شيئًا سهالً، كّل الكون 

 زْيـغ. ي صغي إليه، ال ي سَمح  بأيّ 

                                     

. من أجل التوّصل ع موًما، يكتفي الناس  بمعرفة الّدورة الّسماوية الك برى، في الحقيقة، هذا ال يكفي

وتحويله، يجب  أيًضا وجود شكل  ايلٍة ع  يفي أسرع وقت ممكن إلى تعويض الجسد كلـّيًا بماّدٍة طاق

"الّدورة  آخر من دورٍة سماويٍّة يدور في اتـّجاٍه آخر ويجّر معه كّل قنوات جسمك، هذا ما ي سّمى بـ

اية من الناس فقط. في بعض المؤلـّفات، الّسماويّة ماوو يو"، وال يعرفه ربّما سوى عدد قليل للغ

تـ ذَكر  هذه العبارة من حين آلخر، ولكن ال أحد ي عطي تفسيًرا بهذا الّصدد، ال يقولون لكم شيئًا عنه. 

فه   سر من هم يكتفون بتناوله بطريقة ضبابيٍّة وعلى المستوى النظرّي، ألنه األسرار. ها نحن  نكش 

( ثّم يتّم ن أن ينطلَق أيًضا من قناة هويينَق من قناة بايهوي )وي مكلكم كامالً هنا: ي مكن أن ينطل

ل  بين جهة ا من الجسم البشرّي، ينزل من  اليانغن وجهة ليإخراجه ويتقّدم م حاذيًا للخط الذي يفص 

جانب الجسم ذاة ابمحالكتف، يمّر عبر أصابع اليد واحًدا واحًدا، ثّم يسري لى إعلى جانب أذن ثّم 

داخل الّساق األخرى، يمّر تحت  اق، ثّم ي عاود  النزول من جديدٍ ليصعد في داخل السّ  قدمٍ  تحتويمّر 

لى القدم األخرى، يلتحق  بجانب الجسد، يمّر عبر أصابع اليد واحًدا واحًدا وأخيًرا يرجع  إلى أع

ـتّما الّدورة كاملةً  كن أن ي خّصصوا كتابًا ؛ هذه هي "الّدورة الّسماوية ماوو يو". آخرون ي م الّرأس م 

من رأيي أّن هذا ال يستحّق أن ي عتبََر سّر الّسماء، ومع  .ل تناولها، وقد وّضحتـ ها في كلماٍت قليلٍة فقط

فونه أبًدا، ال يتّحدثون عن "الّدورة الّسماوية ماوو يو" إالّ  ذلك يرى اآلخرون أنه ثمين جّدا واليكش 



 

176 

 

م أنني ذكرتـ ها، ال يجب  أن تـ مارسوا تحت تسيير وم راقبة . ورغلتالميذهمفي صورة تلقين حقيقّي 

حقيقـيّْين   التفكير، بهذا ما ستـ مارسونه لن يكوَن طريقة مدرستنا الفالون دافا. إّن تعهًّدا وممارسة

ضـ َع فيكم وهو  دون أن تضيفوا أّي فكرةفعل،  ى العالي يتّم في الالّ نحو المستو ؛ كّل شيٍء قد و 

كم، وتـ حّولكم، وتجاهز  فردها في  فالالشتغال. هذه األشياء تتكّون  آليّا، إنها أنظمة داخليّة تـ سيّر  بم 

. في أحد األيّام، أثناء ممارستكم، ستشعرون برأسكم يتحّرك. إن تحّرك  االشتغال عندما يحين  الوقت 

ك الّرأس من الجانب اآلخر، الّرأس من هذا الجانب فإنها بصدد التحّرك في ذلك االتـّجاه ؛ وإن تحرّ 

        فإنها بصدد التحّرك في ذلك االتـّجاه اآلخر. ستدور هذه اآلليّات في االتـّجاهين اإلثنين.

                          

كّل من الّدورة الّسماوية الكبرى والّدورة الّسماوية الّصغرى، ي مكن أن ينحنَي الّرأس  فتحت   عندما

لوس، تلك ظاهرة تدّل على م رور الطاقة عبره . واألمر  سواء أثناء الممارسة  في وضعيّة الج 

في األوقات   بالنسبة لدورة الفالون الّسماوية التي نـ مارسها، نحن  نـ مارس ها بهذه الطريقة ؛ بالفعل،

قّوي هذا التي ال تـ مارسون فيها تنطلق الّدورة من تلقاء نفسها. عادة هي تدور  دْوًما، ممارستكم تـ  

؟ في الوقت العادّي، ي مكن أن ، أليس كذلكإلنسانا طورحسن وت  ت   الفاالنظام ال غير. نحن  نقول أّن 

تـ الحظوا أّن دورتكم الّسماوية تتحّرك  دائًما حتـّى وإن لم تكونوا بصدد الممارسة ؛ تلك الطبقة من 

بيرة الخارجيّة التي تجعل جسدكم الموضوعة خارج الجسد، هي طبقة من القنوات الك آليّات التشي

في حالة ممارسٍة ؛ كّل ذلك يتّم بصفة آليّة. وي مكن أيًضا أن تدوَر في االتـّجاه الم عاكس، وفي كال 

                                         قنوات َك في كّل لحظٍة. فاتحةً االتـّجاهْين، 

                                               

الّدورات الّسماوية ال ي مثــّـل  في حّد ذاته فتح ؟ إّن الّدورات الّسماويّةفتح إذن، ما هي الغاية من 

دورتكم الّسماوية، أنا أقول  أّن ذلك ليس له أّي قيمٍة. ي واصل  فتح هدف الممارسة. حتـّى وإن تّم 

غاية جّر القنوات كلـّها انطالقـًا من قناٍة واحدٍة بواسطة الّدورة الّسماوية وذلك من ، بلتعهدالمرء  ا

تواصلة، سيكتشف  البعض  أثناء فتح أجل  قنوات الجسد كلـّيًا. لقد بدأنا فعل ذلك. مع الممارسة الم 

س مك إصبـع،  دوران الّدورة الّسماوية الكبرى، أّن القنوات قد اتـّسعت كثيًرا بفعل الممارسة، قدر

ـتـّسًعا كثيًرا. وبما أّن الطاقة قد أصبحت قويّة جّدا، فإّن سيل الطاقة ي مكن أن  وأّن داخلها أصبح م 

شّعا بعد تكّونه. هذا أيًضا ال يكفي ؛ إذن إلى أ ّي حّد يجب  أن نـ واصل ي صبح عريًضا جّدا وم 

ك كّل قنوات الجسم تتـّسع  باستمراالممارسة الطاقة أقوى أكثر فأكثر  ر، ستـ صبـح؟ يجب  أن نتر 

أكثر فأكثر. وفي النهاية سنترك  هذه القنوات البالغ عددها فوق العشرة آالف تتبلور  في  وم شّعةً 

، وكّل الجسم ي ؤلـّف  قالبًا واحًدا، هذه وخز جلموٍد واحٍد، إلى حّد بلوغ حالٍة دون قنواٍت وال نقاط

ليا. القنوات.فتح هي الغاية القصوى من   ذلك يهدف  إلى تحويل كّل الجسم البشرّي إلى ماّدة طاقيّة ع 

  

ليا ؛  َل باألساس بماّدة طاقيّة ع  عند بلوغ هذه المرحلة من الممارسة، يكون جسم الممارس قد أ بد 

جيان فا، الجسم الحّسي شي  تعهدبعبارٍة أخرى، فقد وصل الممارس حينها إلى أعلى مستوى في 

ت عند بنوع من الحاال دما يتّم بلوغها، تكون  م صاَحبةً . هذه المرحلة عنالتعهدلإلنسان قد بلغ قّمة 

الذي ظهر لديه غنّي جّدا ووافر جّدا. عندما يتعهّد المرء  غونغ؟ إّن الالممارس، ماهي هذه الحالة

 ييت  قدرات الغونغ الخاصة )جيان فا، كّل شي  تعهدوي مارس بجسم إنسان عادّي، أي أثناء مسار 

قفالً طيلة  (غننغونغ وسط الناس  التعهدالتي لدى اإلنسان تظهر  بدون استثناٍء، ولكّن م عظمها يظّل م 

تّم  غونغبأس به، وكّل أشكال ال لديه قد بلغ ارتفاًعا ال غونغإلى ذلك، عمود ال العاديّين. إضافة

هي ال جبّار. ومع ذلك ليس لها فاعليّة سوى في عالمنا هذا، و غونغتقويتها وتدعيمها بواسطة 

كتسبة من  غونغفي العوالم األخرى، ألنها ليست سوى قدرات  تستطيـع  أن تـ مارس نفوذا  تعهدم 
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ختلف  بمعيّة الجسد الحّسي إلنسان عادّي. ولكنها اآلن وافرة وغنيّة ؛ هي توجد في كّل العوالم، وم 

. ما يحمله  الجسم، وما تحمله  األجسام ي كّل عالم تشهد  تغيّراٍت كبيرةً ـّخذها الجسم فاألشكال التي يت

ع. البعض تكون في كّل عالم، هو اآلن على درجة عظيمة من الثراء والتـنّوع بل مشهده م روّ 

أّن  . بماكامل حقل عالمهمبعيون، كّل مساّم الجسم عيوٌن، هناك عيوٌن حتـّى في  أجسامهم م غطـّاةً 

من طرق مدرسة بوذا، البعض لديهم صور بوذا أو بودهيساتفا تـ غطـّي كامل طريقتنا هي طريقة 

هي على درجة قصوى من الثراء والغزارة، وباإلضافة إلى  غونغالجسم. أشكال م ختلف أنواع ال

       ذلك، يظهر  عدد كبير جّدا من الكائنات الحيّة.

    

في هذه المرحلة، تظهر حالة أخرى تـ دعى "الّزهرات الثالث الم جتمعة عند قّمة الّرأس". هي حالة 

لفتة لالنتباه حقـّا، حالة بيّـنة جّدا، حتـّى أنها مرئيّة بالنسبة لـتيانمو مفتوحة على مستوًى متدّن.  م 

نفس التي في عالمنا هناك ثالث زهرات على الّرأس، واحدة منها هي زهرة لوتس ولكنها ليست 

الماّدي، االثنتان األخريان هما أيًضا زهرتان من عوالم أخرى، وهّن رائعات. الّزهرات الثالث 

حول تد ْرن فوق الرأس في اتـّجاه عقارب الّساعة ثّم في االتـّجاه الم عاكس، وهّن تد ْرن أيًضا 

عمدة الثالثة الكبيرة ترتفع  إلى حّد أنفسهّن. كّل زهرٍة لها عموٌد ضخٌم بنفس قطر الّزهرة. هذه األ

ورائع،  لغزم  ، إنها ال تـ وجد سوى على تلك الّصورة، ذلك حقـّا غونغالّسماء، ولكنها ليست أعمدة 

يكون  ،التعهدوأنتم أيًضا ستندهشون عندما ترْون ذلك بأنفسكم. عند الوصول إلى هذه المرحلة من 

َرةً يض اللـّون ونقيّا والبشرة رقيقالجسم أب  تعهد. هنا قد وصل الممارس إلى أعلى حالة في ةً ونض 

أن  ،التعهدجيان فا. ولكن أيًضا هذا ال ي مثل الوصول إلى القّمة، يظّل على الّشخص أن ي تابـع شي 

 يتقّدَم.

                                                                                                    

طوة أخرى، يدخل الممارس جيان فا، شو شي جة االنتقاليّة بين شي جيان فا وإلى الدر مع التـقّدم خ 

وي دعى أيًضا جسم بياض الكريستال. عندما يصل  الجسم  وهي تـ دعى حالة جسم البياض الشفـّاف

ـليا من شي إلى الحالة  التعهدعبر  لإلنسان هو الذي فإّن ذلك يعني أّن الجسم الحّسي   جيان فا،الع 

تحّول إلى أعلى شكل له الغير. عندما يتّم الّدخول حقـّا في هذه الحالة، يكون كّل الجسم قد صار 

كّونـًا بأكمله من ماّدة ؟ ألنه قد بلغ النقاء الم طلق، ذا نـ سّميه جسم البياض الشفـّاف. لماعلياطاقيّة   م 

 كّل الجسم شفـّاف، مثل البلـّور الّصافي، كما لو أعلى درجٍة من النقاء. بواسطة التيانمو، نرى أنّ 

أنه ال يوجد شيٌء ؛ ي مكن أن تتجلـّى حالة كهذه، وْلـنقْل بصدق أنه قد صار اآلن جسم بوذا. ألّن 

الجسم الم كّون من ماّدة طاقيّة عالية م ختلف عن جسمنا الخاّص. إذا تّم الوصول إلى تلك المرحلة، 

تغييبها في  الجسم، يجب  ترك ها كلـّيًا ويقع   التي ظهرت علىاألشياء الخارقة وكّل  غونغكّل قدرات ال

فضاٍء عميق جّدا، ألنها اآلن بال فائدة. منذ ذلك الحين وصاعًدا ال ي مكن استعمالها في شيٍء م طلقـًا. 

، وعندما تنظرون وراءكم والطاوفقط، في المستقبل، يوم تنجحون في تعهّدكم وتحصلون على 

. في ذلك الحين، ال يبقى سوى شيئان اثنان: عمود ليهاإ ، ستـ خرجونها ل تنظروامسار تعهّدكمَرْوا ل ت

نبثق من  غونغال والذي كب َر. ومع ذلك، هذان  التعهدالذي ال يزال  موجوًدا، والمولود األصلّي الم 

الثالثة على مستوى غير اإلثنان ي وجدان في عالم عميق جّدا، الناس المتوّسطون الذين توجد عيونهم 

         م رتفع، ال يرونهما، ال ي مكن أن يََرْوا سوى أّن هذا الّشخص له جسم شفـّاف.
 

تابعة حالة جسم البياض الشفـّاف بما أّن  ، ندخل  حقـّا في التعهدليس سوى مستوى انتقالّي، فمع م 

كّونـًا بأكمله من جسم بوذا". يك ان فا، والذي ي دعى أيًضا "تعهّدجيتشو شي  تعهد ون الجسم م 

اإلنسان يكون قد استقّر. يبدأ الّشخص ممارسته من جديٍد، وقدرات  سينسينغ، وحينها، غونغال
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ْد تـ دعى قدرات ال غونغال بوذا. إّن لها  فالهيّة لبل القدرات اإل غونغتظهر من جديٍد ؛ ولكنها لم تع 

تعهّدكم بجّد وثبات، َحّد. في المستقبل، إن واصلتم على كّل العوالم وتتمتـّع  بقّوٍة ال تـ   نفوذا

 وأشكال التعهد الموجودة. كثر علواً تتعهدون أمور المستويات األ ستـ دركون بأنفسكم كيف

  

   

 

  اإلعجاب بالنـفس
  

ق اآلن موضوًعا يتعلـّق بحالة اإلعجاب بالنفس. أشخاص عديدون يقومون بالممارسة منذ  سنطر 

أيًضا أناٌس لم يقوموا أبًدا بالممارسة، ولكنهم بحثوا طول حياتهم عن الحقيقة  زمن طويل ؛ هناك

وعن المعنى الحقيقّي للحياة وفّكروا فيه. حالما يتعلـّمون طريقتنا الفالون دافا، تـ صبـح  رؤيتهم فجأة 

ربّما أوضح بخصوص مسائل كثيرة ابتغْوا أن يفهموها أثناء حياتهم ولكن دون التوّصـل إلى ذلك. 

عندما تتسامى أفكارهم، يتملـّـكهم اإلعجاب بأنفسهم. أنا أعلم  أّن ممارًسا حقيقيّا يعي هذا، وأنه 

إعجابًا  ي قّدره حّق قدره. ولكن، في أغلب األحيان ي طَرح  المشكل التالي، فرحته  ي مكن أن تـ ولـّد

إلى أن يكون هجينـًا في عالقاته  بالنفس وهذا غير  مرغوٍب فيه، ومن تبعات ه أنه ي مكن أن يقوَده  

االجتماعيّة مع الناس العاديّين، أو في إطار مجتمع الناس العاديّين ؛ في رأيي أّن األمر ال يستقيم  

 هكذا.

                                       

م جتمع  طريقتنا يتّم في م جتمع الناس العاديّين، ال تستطيعون االنفصال عن تعهدأكبر  قسٍط من 

. يجب  أن تستمّروا في الحفاظ على عالقٍة عاديٍّة مع ن تتعهّدوا بذهن واعالناس العاديّين، يجب  أ

رتفعة جّدا، قلوبكم م ستقيمة، أنتم ترفعون طبيعتكم  الناس ؛ طبًعا، طبيعتكم األخالقيّة والنفسيّة م 

عال سيّئة، هكذا يكون التصّرف. األخالقيّة وم ستواكم، وتقومون بأفعال حسنة وال تقومون بأّي أف

وكانوا سئمين من الحياة األرضيّة، يقولون  فون كما لو كانت أذهانهم م شّوشةولكّن البعض يتصرّ 

ص هكذا بعد "كيف ي مكن أن يكون هذا الّشخنسبة لآلخرين. فيتساءل  اآلخرون:كالًما غير مفهوم بال

تحّمس ؟ لكأنه مخبول." في الحقيقة ليس كذلك، مافي األمر هو أنه تعلـّمه الفالون دافا تأثّر وم  م 

فقد صوابه  بعض الّشيء ويتصّرف  بطريقة غير مألوفة. فّكروا، التصّرف هكذا   ، يبدو وكأنهكثيًرا

مثل  ليس صحيًحا أيًضا، أنتم تنزلقون في التطّرف، هذا أيًضا تعلـّق. يجب  أن تتركوه  وتعيشوا

وسط الناس العاديّين، يجب  أن تتعهّدوا بطريقٍة عاديٍّة. وسط الناس العاديّين،  حياة عاديّة يـعالجم

 الجميـع سيظّن أّن بعقلكم مّسا، لن ي عاملوكم على قدم المساواة مع اآلخرين وسيبتعدون عنكم، ال

، أنا أقول ليس هذا يعتبركم عاديّينسأحد  أحد سوف يمنحكم فرصة الّرفع من طبيعتكم األخالقيّة، ال

يجب  أن ينتبهوا جيًّدا لهذا المشكل، من الواجب قطًعا حسن التحّكم الجميع  ولذا، ما يجب  أن يكوَن.

       في النفس.

                              

تأرجحة مع ذهن شارد، أوم خّدر أو   طريقتنا ليست مثل الطرق العاديّة التي تضّم حركاٍت م 

"أيّها أحيانـًا كثيرة:ناس يقولون أتنا تستدعي أن تتعهّدوا وتـ مارسوا بذهن جلّي. هناك م شّوش. طريق

أقول أن األمر ال يجب أن يتّم أستطيـع  أن أمتنَع عن التأرجح."  المعلـّم، حالما أغمض  عينّي، ال

ة حالما لقد اتـّخذتم عادة إطالق روحكم الفاعلة، أنتم تـ طلقون روحكم الفاعل بتلك الطريقة،

درجتـ م على هذه العادة. لماذا ال تتأرجحون عندما تكونون  تـ غمضون أعي نكم، فتغيب  تماًما، لقد

؟ هذا مستحيل على هل تتأرجحون اآلن جالسين هنا؟ ابقْوا مفتوحي العينين، ثّم أغمضوهما برفق،
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سبَقة، تـ سلمون  تشيغونغاإلطالق. لقد ظننتم أّن ممارسة ال ينبغي أن تكون هكذا، تـ وجد  لديكم فكرة م 

الفاعلة أنفسكم للذهاب حالما تـ غمضون أعي نكم، ال تعلمون حتـّى أين تذهبون. نحن  نقول أّن روحكم 

على ذواتكم، يجب  أن تـ حقـّقوا  التعهدكامالً، ألّن هذه الطريقة تهد ف  إلى  ايجب  أن تبقى واعية وعيً 

قيّ  ؟ نحن  نطلب  منكم أن تكونوا دائًما ًضا تمرين التأّمـل، كيف نقوم بهـكم بذهن جلّي. لدينا أير 

كم في التركيز عميقـًا، ي ْمـنـَع  منًعا م طلقـًا  واعين بأنكم بصدد الممارسة هنا وذلك مهما يك ْن غْوص 

يًرا على جلوسكم في مكانكم ؟ ال تلبثون وقتـًا قصالالّوعي. ماذا يعني هذا فعليّا الّدخول في حالة

حتـّى يتملـّـككم إحساس رائع وممتع للغاية، كما لو كـنتم تجلسون في قشر بيضٍة، يعلم المرء  أنه 

بصدد الممارسة، ولكنه ي حّس أّن كّل جسمه غير قادر على التحّرك. هذا كّل ما يجب  أن يتجلـّى في 

يد فترة الجلوس، يفقد المرء  اإلحساس بوجود طريقتنا بالضرورة. هناك أيًضا حالة أخرى، مع تمد

ساقْيه، اليدري أين ذهبتا، وي حّس أيًضا بغياب جسده، ذراعيه، يديه، اليبقى سوى الّرأس. مع 

تابعة الممارسة أكثر، ال يعود ي حّس بوجود رأسه أيًضا، ال تبقى سوى فكرة، بارقة ضعيفة واعية  م 

؟ عندما يقوم اإلنسان بالممارسة في تلك الحالة، حالة. لماذامارسة. تكفينا هذه الأنه هنا بصدد الم

ـثلى، لذلك نطلب  منكم أن تدخلوا في تلك  يكون جسده في أوج حالة التحّول، تلك هي الحالة الم 

إغفاءٍة أو في حالة الوعي، ّربما في هذه  الحالة من التأّمـل. ولكن أيًضا، عليكم أالّ تسقطوا في

 ئن آخر على أشياءكم الحسنة نتيجة الممارسة.الحالة، سيتحّصـل كا
 

يجب  حتًما على كّل ممارسينا أن يحرصوا على عدم الظهور بصورٍة غير عاديٍّة وسط الناس 

اس ي صبح الن العاديّين. إذا كنتم ال تلعبون دوًرا جيًّدا وسط الناس العاديّين، سيتساءل  اآلخرون كيف

الّضرر بس معة الفالون دافا، يجب  قطًعا االنتباه إلى هذا  لحقي  ؟ هذا هكذا بعد تعلـّم الفالون دافا

كما في كّل مساره، على الممارس أن يحر َص على عدم تكوين  التعهداألمر. في نواحي أخرى من 

 حالة اإلعجاب بالنفس، هذه الحالة يستغلـّها الّشيطان بسهولٍة شديدٍة.

  

  

 

 تعّهد الكالم 
  

الذي كانت تدعو إليه  هذا تعهّد الكالمنّص على االنقطاع عن الكالم. الماضي تكانت الّديانات في 

الّرهبان والطاويّين، كان يجب لزوم الّصمت  -الّديانات يخّص باألساس الممارسين الم حترفين

وعدم الكالم. بما أنهم كانوا ممارسين في المعبد، فإّن هدفهم الرئيسّي كان إلغاء روح التعلـّق إلى 

ى حّد ممكن ؛ كان ي عتبَر  أنه بم جّرد الفكرة التي تمّر بذهن الفرد، ي مكن أن ي سّجـَل كارما. تـ قّسم أقص

ْن طيّبة أم سيّئة، ال يجب  تسجيل أّي منها حسب فكرة  األديان الكارما إلى طيّبة وسيّئة، وإن تك 

االثنتان نحو عدم القيام بأّي اوو، لذلك تنحو طفي مدرسة الشيء الالّ الفراغ في مدرسة بوذا وفكرة 

دة جيّ التي بينها، بعبارٍة أخرى هل هي أشياء  القدريةروابط الشيٍء ؛ ألننا ال نرى في ع مق األشياء 

رتفًعا كهذا، وال  قدريةالأم سيّئة وماهي الّروابط  بينها. الممارسون العاديّون ال يبلغون مستوًى م 

في الظاهر، دا جيّ يستطيعون رؤية هذه األمور، مّما ينتج عنه أننا نخشى ما يلي، وهو أّن أمًرا يبدو 

فعل قدر اإلمكان، ال نفعل   به. ألجل ذلك، يتحّدثون عن الالّ ي مكن أن يتبيّن أنه سّيء عند القيام 

ا، وهكذا ي مكن أن نتالفى تسجيل كارما جديدة. ألننا عندما نـ سّجل كارما، َوَجَب أن نمحوها، شيئً 

َحنـًا. مثالً بالنسبة لممارسينا، المرحلة التي سوف يتلقـّون فيها إطالق ال م حّددة  غونغونـ قاسَي م 
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لوا شيئًا إضافيّا وسط الطريق، ي مكن أن ي سبَّب  ْسبَقـًا ؛ فإن تـ دخ  ملة م  من  ،التعهدهذا مصاعَب ل ج 

 فعل. أجل ذلك يتحّدثون عن الالّ 

  

اإلنسان عباراٍت تحت إمرة  رسة بوذا هو ما يلي، عندما يصوغمن وجهة نظر مدتعهد الكالم إّن 

، أو يقول  شيئًا، أو الوعي يقومان بفعل. عندما ي كّون اإلنسان فكرةً فكره ووعيه، إذن فإّن فالفكر و

َر حواّسه  وأعضاءه ، فربّما أّن ذلك في حّد ذاته نوٌع من التعلـّق لدى الناس  يفعل  شيئًا، أو يأم 

"أنت دمث  األخالق واآلخر ال"، "أنت تـ مارس جيًّدا . مثالً، هناك خالفات بين الناس:العاديّين

ْر أمثلة عاديّة "، هذه األشياء نفسها هي مصدر خالفال ي مارس جيًّداواآلخر  "أنا أريد مثل:ات. وْلنذك 

القيام بهذا الّشيء أو ذاك" أو "ذلك األمر يجب  أن يتّم اآلن بهذه الكيفيّة أو تلك" ؛ ربّما أنك بقيامك 

عقّ  قد بهذا الّشيء َد. بما أّن الخالفات الموجودة بين الناس م  دة تَمّس من مصلحة أحٍد دون أن تقص 

أجل ذلك، كان مطلوبًا لزوم الّصمت الم طلق. في منـّا. من  ربّما نـ سّجـل كارما بدون وعي جّدا،

الممارسات  هذا ما كانت تعلّمهلتعهد الكالم،   الماضي، كانت الّديانة دائًما تـ ولي اهتماًما فائقـًا

   .الدينية

                                                                                                                 

م عظم ممارسي مدرستنا الفالون دافا يتعهّدون وسط الناس العاديّين )باستثناء التالميذ الذين 

إلنسان عادّي في  م ال يستطيعون أن يتجنـّبوا حياةً عاديّةً يتعهّدون وي مارسون في معبٍد(، إذن ه

مله  ويجب  أن يقوم به جيًّدا ؛ مجتمع الناس العاديّين، وأن تكوَن لهم عالقات اجتماعيّة. الكّل له  ع

ناك تناقض. لماذا ليس هناك ؟ ليس هكلمات، إذن أال ي وجد هناك تناقضالبعض ال يعمل  سوى بال

، فإّن  تعهد الكالم؟ إّن تناقض الذي نـ طال ب  به يختلف  تماًما عن الذي لديهم، بما أّن المذاهَب تختل ف 

، ممارس سينسينغقوالنا تـ طابق  ندما نتلفظ بأقوال، فإّن أتختلف  هي أيًضا. نحن  ع التعهدإلزامات 

، الفاليس هنالك ثرثرة وال أقوال غير الئقة. بما أننا ممارسون، يجب  أن نـ راقَب أنفسنا وفق مقياس 

لدى  سينسينغسنقوله م طابقـًا لمقياس ال ما ل نـ قيَّم ما إذا ي مكن أن نقوَل ذاك الكالم أم ال. إذا كان

َر  الفا، ليس هناك إذن مشكٌل. ثّم إننا يجب أن نتحّدث عن الفاالممارس على ضوء  ، فال الفاوننش 

َت. إّن  والمصالح اللـّذان تجدون  سمعةالذي نتحّدث عنه يتعلـّق بال تعهد الكالمي مكن إذن أن نصم 

ي حّد ذاته الذي يضطلع  به صعوبة في التجّرد منهما، واللـّذان ال عالقة لهما بالعمل االجتماعّي ف

التعلـّق القيام بأشياء  نابعة من ؛ أو  مدرسةالممارس ؛ ويهّم أيًضا الثرثرة التافهة بين تالميذ نفس ال

بحّب الظهور ؛ أو ترويـج أقاويل وأحاديث مصدرها غير موثوق به ؛ أو اللـّذة والحماس في 

تفّرقة للم جتمع. أنا أعتقد   ليس مرّده  سوى روح التعلـّق التي   أّن كّل ما َسبَقَ  الحديث عن األخبار الم 

تعهد تـ ميّز الناس العاديّين. أنا أعتبر  أنه علينا االمتناع عن الكالم في هذه المجاالت، هذا ما نـ سّميه 

جّدا، كانوا يعتقدون أنهم ي سّجـلون كارما   . في الماضي، كان الّرهبان ي ولونه  أهّمية كبيرةالكالم

جّرد فكرٍة تمّر بأذهانهم. من أجل ذلك كانوا يدعون إلى "الجسم، الفم، العقل". تعهّد الجسم الذي بم  

يتمثل في االمتناع عن الكالم.  تعهد الكالمكانوا يتحّدثون عنه يتمثل في عدم ارتكاب سيّئات. بينما 

في المعبد صارًما جّدا  تعهدالتعهّد العقل يعني أنه يجب  علينا أالّ نـ فّكَر حتـّى. في الماضي، كان 

، ليس علينا سوى أن نـ راق َب جيًّدا ما ممارس سينسينغ بالنسبة لنا علينا ان نلتزم بمقياس إزاء ذلك.

 يجب  أن ي قاَل وما ال يجب  أن ي قاَل.
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 المحاضرة التاسعة

   

 

 ةوالرياض تشيغونغال
 

باشرة مع التمارين الرياضيّة.  تشيغونغأّن الالعاديين بصفٍة عاّمٍة، يغل ب  على ظّن الناس  له عالقة م 

تدّن، لو ننظر  إليه من منظار الح صول على صّحة جيّدة، فإّن ال  تشيغونغطبًعا، في مستًوى م 

تطابقان. ولكّن  والوسائل التي يستعملـ ها تختلف  كثيًرا عن تلك  تشيغونغطرق تمارين الوالّرياضة م 

. عندما ي ريد الناس الحصول على صّحة جيّدة بواسطة الرياضة، فإنهم التي لدى التمارين الرياضيّة

، على العكس تماًما ال يتطـلـّب  تشيغونغال تعهديزيدون من التمارين البدنيّة وي كثفونها، بينما 

تأنـّية، بطيئة ومع حركاٍت دائريٍّة، ي مكن حتـّى أن حركات جدت فهي تكون دائًما بصفٍة م  ، وإن و 

موٍد. إذن أشكال ال نبقى دون إذا أردنا وأشكال التـمرين البدنّي م ختلفة.  تشيغونغحراٍك وفي حالة ج 

عند حّد شفاء األمراض وتقوية الصّحة، إنه يتضّمن   تشيغونغ، ال يتوقّف الالحديث من مستوى عال

لتي هي أعمق وأرحب من األشياء البسيطة ا تشيغونغأشياء ذات م ستوى أرفع وداللة أعمق. إّن ال

في مستوى الناس العاديّين، إنـّه أمر خارق، وباإلضافة إلى ذلك، هو يتجلـّى بأشكال م ختلفٍة في 

     يتجاوز مستوى الناس العاديّين إلى حّد بعيٍد. إذن فهو شيء م ستوياٍت م ختلفة،

                                                  

المطلوب عادة من الّرياضيّين  ا، ي وجد أيًضا بينهما اختالف كبير.فيما يخّص طبيعة التمارين نفسه

زيادة التمارين البدنيّة والتـكثيف منها، وخاّصة بالنسبة للّرياضيّين في أيّامنا هذه، عليهم دائًما أن 

ي حافظوا على لياقة بدنيّة عالية ألجسامهم ليستجيبوا لمستوى المنافسة الحديثة ومقاييسها. من أجل 

األيض عملية  وظيفة فوا الحركات ويولـّدوا دورة دمويّة سريعة، ألجل تقوية ـلك، عليهم أن ي كثـّ ذ

ستمّرة في أكمل نشاٍط. لماذا عليهم تقوية  ؟ ألّن أجسام األيضوظيفة وإبقاء الجسم بصفٍة م 

ـنافسة. يتكّون الجسم الب ـثلى للم  شرّي من عدٍد ال الّرياضيّين يجب  أن تـ حافظ على لياقة بدنيّة م 

ي حصى من الخاليا، وكلـّها تمّر بالّضرورة بالمراحل التالية: الخاليا حديثة العهد، أي الخارجة 

ديّا. عند و صولها إلى الذروة، تك ّف عن  ظهر  نَسقـًا تصاع  ل تّوها من االنقسام، لديها حيويّة كبيرة وتــ 

دها وال يبقى ْبَدل  بخاليا جديدة. ي  لها سوى التراجع، وعندما تتقه  تصاع  ـ  مكن قر  إلى أقصى درجة تـ

ويتواصل من اليوم، عند الّسادسة صباًحا، يبدأ االنقسام الخلوّي،  أن نأخذ كمثال إثني عشر ساعةً 

دود الثامنة، التاسعة أو العاشرة تكون تلك دائًما فترة التصاعد. مع ساعة  في تـّسق، إلى ح  ٍد م  تصاع 

ـنتصف النهار،  ، ال ي مكنها اآلن سوى االنحدار. في ذلك الحين في التصاعد ستطيـع  أن تستمرّ تال م 

د يفي بالحاجة من أجل  ال تزال  الخليّة تملك  نصف نشاطها، هذا النـّشاط الم ختزل إلى النـّصف لم يع 

تهّيءٍ   للمنافسة. استعداٍد بدنّي لرياضّي م 
  

؟ يجب على الرياضّي تكثيف تمّرنه لي حّرك الّدورة الدمويّة بس رعة، جاعالً الخاليا الجديدة ما العمل

تتكاثر لتـ عّوض القديمة، تنخرط   الّرياضة في هذا االتـّجاه. بعبارٍة أخرى، فإّن الخاليا ال تبلـ غ نهاية 

الجسم دائًما قويّا  مسار حياتها، إنها تـ قَصـف  في نصف الطريق من هذا المسار، لذلك يظلّ 

َم إلى ما ال نهاية، إّن عدد انقسامات  وم حافظا على حيويّته. ولكّن الخاليا البشريّة ال ي مكن أن تنقس 

الخليّة الواحدة م حّدد. ل نفرْض أّن الخاليا قادرة على االنقسام مائة مّرة طيلة كامل حياة الفرد، في 

بفضل  لـْنفرْض أّن شخًصا عاديّا ي مكنه أن يعيش مائة سنةٍ الواقع هي تنقسم  أكثر من مليون مّرة. و

تلك المائة مّرة من االنقسام الخلوّي، إن كانت هذه الخاليا ال تعيش  سوى نصف حياتها، فإّن هذا 
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الّشخص لن ي مكنه أن يعيش سوى خمسين سنة. ولكننا لم يسب ْق وأن رأينا مشاكل ك برى لدى 

لوغهم سّن الثالثين، ألّن مستوى الّرياضيّين، ألّن رياضيّي  اليوم يتّم إبعاد هم من الّساحة حتـّى قبل بـ 

ـنافسة الحديثة عال جّدا ويستدعي إقصاء عدٍد كبير من الّرياضيّين، إثر ذ لك يعيشون من جديٍد الم 

. نظريّا، يتّم األمر بذلك الشكل: ذلك ال ي سبّب لهم عواقب وخيمة ، يبدو إذن أنّ عاديّة حياة

. في الظاهر، إّن ب ر  استطاعتهم فعالً إبقاء جسمهم في لياقة بدنيّة جيّدة، ولكّن مشوار حياتهم يقص 

رياضيّا بالغـًا من الع مر عشر سنواٍت يبدو في العشرين، ورياضيّا بالغـًا من الع مر عشرين يبدو 

بّكًرا  في الثالثين. في م عظم األحيان، يبدو أو أكبََر من سنـّهم. هناك الّرياضيّون في سّن ناضجٍة م 

ه  بطريقٍة جدليٍّة ؛ في الواقع، هم  في األمر امتيازات وفي نفس الوقت مساوئ، يجب  تقييم 

 االتـّجاه.ينخرطون في ذلك 

 

هو على العكس تماًما من التمارين الرياضيّة، إنـّه ال يستدعي حركاٍت عنيفة،  تشيغونغال تعهدإّن  

تأنـّيٍة وم ستديرٍة، بل يتّم القيام بها، إن و   بل وحتـّى يبقى  إنها بطيئة حقّا،جدْت، برفق، بصفٍة م 

، السكونفي التأّمـل العميق تتطلـّب  التعهدالشخص بدون حراٍك وساكنـًا. تعلم ون جيًّدا أّن طريقة 

الهند، حتـّى دقــّات القلب تنخفض  س رعتها، ونفس الّشيء بالنسبة للّدورة الدمويّة وكّل الباقي. في 

طيلة أيّام، في حالة س كون  يستطيعون أن يجلسوا تحت الماء أو ي دفـَـنوا  اليوغا دربيم كثير من

تاّم، ويصلون حتـّى إلى التحّكم في دقّــّات القلب. فلـْنفرْض أّن خاليا اإلنسان تنقسم  مّرة في اليوم، 

َل إلى جعل خاليا جسمه تنقسم  مّرة في اليومين، مّرة في األسبوع،  مّرة في إّن ممارًسا ي مكن أن يَص 

 ر، بهذه الطريقة يتوّصـل إلى تمديد فترة حياته. رغم أّن األمرأطول بكثي األسبوعين أو حتـّى فترةً 

حياته. البعض  يتعلـّق هنا بطرق تتعهّد الروح ال الجسد، إالّ أنها ي مكن أن تـ حقق ذلك وتـ مّددَ 

ه  يتساءلون: ْسبَقـًا م حّددْين "أليست حياة اإلنسان وقََدر  ء  فترة ً أطوَل ؟ كيف ي مكن أن يعيش المرم 

؟" هذا ممكن بالفعل، عندما تتجاوز درجة الممارس العوالم الثالثة "سان دجي" تعهّد الجسددون 

م ره، ولكنه يبدو هرًما جّدا.  ي مكنه حينئٍذ تمديد ع 

  

كتَسبَة  إّن طريقة حقيقيّة ـليا الم  لتعهّد الجسد يجب  أن تحفـَـظ وتْخزَن باستمرار الماّدة الطاقيّة الع 

ّد من باستمرار يمكنها  وعند ازدياد كثافة هذه الماّدةالخاليا البشريّة، أثناء الممارسة في  أن تح 

لها تدريجيّا. في ذلك الحين سيَقع  تغيّر نوعّي، سيكون باستطاعة  خاليا اإلنسان العاديّة وتـ بد 

يجب   ،التعهدبطيء جّدا يحدث على امتداد طريق  طبعا إنه مسارٌ الممارس البقاء شابّا على الّدوام. 

َحـنـًا ل يَْشَحذ هّمـته وعزيمته ،  أن يبذَل الممارس الكثير من عنده. يجب  أن ي ره َق جسده ، أن يتحّمـَل م 

تمتحن إزاء الم شاحنات بين النـّاس والتي الحفاظ على هدوئنا ليس األمر  هيّـنـًا بالمّرة. هل نستطيـع  

عندما تكون مصالحنا الشخصية الحياتية في  ئناالحفاظ على هدو؟ هل نستطيـع  خالقيّةاألالطبيعة 

؟ القيام بكّل هذا صعب جّدا، ال تتحقق هذه الغاية بم جّرد تمنـّي تحقيقها. ال ي مكن للمرء الميزان

 .التعهدوالّدو بواسطة  سينسينغتحقيق هذه الغاية إالّ عندما يرتفع  ال

  

بينما في الحقيقة وبين م جّرد تمارين رياضيّة،  تشيغونغكثير من الناس ال ي ميّـزون إلى اآلن بين ال

ممارسة هناك فارق كبير جّدا بينهما، ليسا نفس الّشيء م طلقـًا. إنـّه فقط في أدنى م ستوى، عند 

عافًى، آنذاك ي صبح التشي ، وعندما يكون الهدف  هو إزالة األمراض والحصول على بدن سليم وم 

ياضة م شتَركـًا، ولكن في المستوى األعلى، ال يظّل األمر  والهدف  من الرّ  تشيغونغالهدف  من ال

مَ  ه  نفسَ   بتاتـًا. إّن تطهير الجسد الذي يتّم أثناء الممارسة له  هدفه  ؛ ثّم إّن الممارس عليه أن يتـّس 
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َب لمبادئ  ـث َل لمنطق الناس العاديّين. وال يجب  أن يمت أعلى من مبادئ الناس العاديينبسماٍت وينتس 

  عدا ذلك، فإّن التمارين الرياضيّة ليست سوى شأن الناس العاديّين. ام

 

 

 

 ة العقل()نيّ  يالفكرالنـشاط  ،الفكر

  
، ما هو مفهوم األفكار التعهد هو في الواقع النشاط الفكرّي لإلنسان. في أوساط العقل ةيّ نما نسّميه ب

أشكال التـفكير لدى اإلنسان؟ وكيف تتجلـّى ختلف ؟ كيف نقيـّم  م  لدماغ اإلنسان فكريالنشاط ال في

؟ ال تزال  هناك كثير من المسائل الم ستعصية على فهم أبحاث الطّب الحديث للّدماغ هذه األخيرة

ليست بنفس الّسهولة التي تجري بها األبحاث بخ صوص أشياء سطحيّة من  ذلك أنهاالبشرّي، 

مقـًا، هناك للفكر كال م ختلفة باختالف العوالم. ولكن ليس هذا أيًضا ما أش جسدنا. في مستًوى أكثر ع 

علـّمي ال علـّمي ال تشيغونغيقوله  بعض م  هؤالء هم أنفسهم ال  تشيغونغعن المسألة. نظًرا ألّن م 

يعلمون حقيقة األمر، فإنهم ال يستطيعون تفسيَره  بو ضوح. هم يظنـّون أنه حالما يبدأ نشاط الّدماغ، 

للقيام  أفكارهمأنهم استعملوا ؛ هم يعتقدون إذن سيكون بمقدورهم فعل شيء ّما ّما،  أفكاروتتكّون 

 هي التي تقوم  بها. أفكارهم، في الواقع ليست بالمّرة بذلك

                                                                                                          

، في الّصين القديمة، كان الناس يتداولون عبارة فكار البشريةاألمر إلى أصل األفلنـتطّرْق في بادئ 

فـّكر". لماذا ك فـّكر  "القلب  يـ  ـتقّدًما جّدا، ألانوا يقولون أّن القلب يـ  نه  ؟ لقد كان علم الّصين القديمة م 

باشرةً  هناك أناس ي حّسون فعالً  الجسم البشرّي والحياة والكون.أشياء مثل إلى  كان ي وّجه  أبحاثه  م 

فـّكر، آخرون ي حّسون أّن دما . ل َم هذاأّن قلوبهم تــ  فـّكر  ؟ أولئك الذين يقولون أّن غهم هو الذي يـ 

فـّكر  لهم الحّق في قول ذلك، ألننا نَرى أّن  إنسان عادّي صغير جّدا، وأّن حقيقة  يوانشنقلوبهم تــ 

نتجها الّدماغ نفس ه ، ليس الّدماغ في حّد ذاته هو الذي يبَعث  الّرسائل القادمة من دماغ اإلنسان ال  يـ 

. ما تـ سّميه المدرسة غونغ اإلنسان ال يبقى دائًما في النـّيوان يوانشناإلنسان. و يوانشنالّرسائل بل 

ّدة الصنوبريّة التي اكتشفها الطّب الحديث، إن كان ال غونغالطاويّة بالنيوان   نشنيواهو تحديًدا الغــ 

فـّكر  ويبعث رسائل ؛ وإن كان ي وجد  غونغي وَجد  في النـّيوان  ، نـ حّس بالفعل أّن الّدماغ هو الذي يـ 

فـّكر   في القلب، نـ حّس فعالً أّن القلَب هو الذي  .يـ 

                                                                       

غيّر إّن الجسم البشرّي كوٌن  م صغـٌّر، وعديد الكائنات الحيّة التي تنشأ لدى الممارس ي مكن أن تــ 

إلى البطن، ي مكن أن نـ حّس بالفعل أّن البطَن  يوانشنأمكنتها. إن وقع تغييٌر في األمكنة، وتحّول ال

فـّكر  ؛ إن تحّول إلى الّربلة أو القدم، من الم ؤّكد أّن األمر  نـ حّس عندئٍذ أّن الّربلة أو القدم ي فّكران،  يـ 

رتفعة لم تبلـ غوا بعد  درجةبهذه الكيفيّة ولو أنه  يبدو مستحيل التـّصديـق عند سماعه. حتـّى وإن   م 

جود هذه الظاهرة. لو كان جسم اإلنسان معدوًما من روحه   ،في تعهّدكم ي مكنكم أن تشع روا بو 

ها من مزاج وطبـع وخ صوصيّاٍت، إ ن كانت هذه األشياء غير موجودٍة فيه، فإنه األصليّة وما يتبع 

. إذن ما هي ةٍ ، يتمتـّع  بشخصيٍّة م ستقـلـّ لن يكون سوى قطعٍة من اللـّحم ؛ لن يكون إنسانـًا كامالً 

؟ حسب رأيي، دماغ اإلنسان، كما هو موجود في عالمنا الماّدي هذا، ليس وظيفة دماغ اإلنسان

، بل نوًعا من ، ولكّن ما ي رسله  ليس لغةيوانشنيبَعث  بها ال سوى مصنع تكرير. الّرسائل الحقيقيّة

نا يتلقّى هذه التعليمات، وي حّولـ ها إلى الشكل  عيّـنٍة. دماغــ  رسالٍة كونيٍّة، تحتوي على دالالٍت م 

التعبيرّي الذي نعرفه وهو لغتنا الحاليّة، ونحن  نـ عبّر عن هذه التعليمات بواسطة إشاراٍت باليدين، 
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. يوانشنظراٍت وحركاٍت، ذلك هو دور  الّدماغ. التعليمات الحقيقيّة والفكرة الحقيقيّة نابعان من الـن

باشرة والم ستق  لـّـة للّدماغ ؛ بينما في الواقعجرى االعتقاد في أغلب األحيان أّن تلك هي الوظيفة الم 

   م هي التي تـ فـّكر.أحيانـًا في القلب، والبعض يشعرون فعالً أّن قلوبه يوانشني وجد ال

                                                                                                                    

الناس الذين يقومون اليوم بأبحاٍث في مجال الجسم البشرّي توّصـلوا إلى الخ الصة التالية، وهي أّن 

ناقش  هنا في خ صوص ما ي رسله الّدماغ   ما ي رسله دماغ اإلنسان ي شبه موجاٍت كهربائيّة، نحن  ال نــ 

جود مادّي،  ليس إذن خياالً. هذا البشرّي في الواقع، ولكن على كّل حال، لقد أقّروا أّن ما ي رسله  له و 

علـّمي الَم تصلح  هذه األشياء الم رَسـلةإذن ل   "أنا أحّرك األشياء من يّدعون: تشيغونغ؟ بعض م 

النشاط ، أفتح  عينَك الثالثة بواسطة التفكير، أشفي مرَضَك بواسطة النشاط الفكريأماكنها بواسطة 

 غونغيجهلون هم أنفسهم ما هي نوعيّة قدرات ال تشيغونغالخ." في الواقع، هناك معلـّمو الفكري، 

فّكرون بما ي ريدون فعله، التي يمتلكونها، وهم ال يفهمونها أيًضا. هم يعلمون فقط  أنهم عندما يـ 

تخضع  لتسيير  غونغيستطيعون فعله  في الحال. في الواقع، عندما يتحّرك تفكيرهم، فإّن قدرات ال

نفـّذ األعمال بصفة فعليّة تحت إمرة تفكيرهم، ولكنّ  في  النشاط الفكري تفكيرهم، إنها هي التي تــ 

لديه  غونغعندما يقوم  ممارٌس بعمل فعلّي، فذلك أّن قدرات الحّد ذاته غير قادر على القيام بعمل. 

.هي التي   تعمل 

 

كامنة في جسم اإلنسان ؛ مع التطّور التدريجّي للم جتمع البشرّي،   هي بالفعل َمـلـَـكة غونغقدرات ال

قع العالم أصبح تفكير اإلنسان أكثَر فأكثَر تعقيًدا، وأصبح ي ولي قسطـًا أكبر فأكبر من األهّمية لوا

ـتزايدة لألدوات الم سّماة بالحديثة ؛ بهذه الطريقة أخذت ملكاتـ ه  الذي ي وَجد  فيه، وأصبح في تبعيّة م 

ستمّرٍة. تتحّدث  المدرسة الطاويّة عن الّرجوع لألصل واسترجاع  الفطريّة تنحدر  بصفٍة خطيرٍة وم 

)الحقيقة(، لترجعوا في النهاية إلى  ن""جيالحقيقة األولى، أثناء تعهّدكم يجب  أن تسَعْوا وراء 

األصل وتسترجعوا الحقيقة األولى ؛ عندما تسترّدون طبيعتكم األصليّة الذاتيّة، عندها ي مكن أن 

يي ت  قدرات الغونغ الخاصة ) طريّة الذاتيّة. ي سّمونها اليومتظهر فيكم من جديٍد مـَلـَـكاتكم الف

تنتمي لإلنسان. يبدو في الظاهر أّن المجتمع اإلنسانّي يتقّدم، ولكنها مـَلـَـكاٌت فطريّة  (غننغونغ

 غولكنه في الحقيقة يتراجـع ، ويبتعد  أكثر فأكثر عن طبيعة كوننا. في اليوم الفارط، رويت  أّن "جان

تـّجه إلى الخلف، ربّما بدا لكم هذا غير مفهوم. لقد اكتشف أّن التـقّدم ووالو" غ يركب  حماره وهو م 

لتراجـع، وأّن اإلنسان يبتعد  أكثر فأكثر عن طبيعة الكون. أثناء تطّور الكون، وخ صوًصا في يعني ا

الوقت الحالّي الذي غمرتنا فيه الموجة الك برى القتصاد الّسوق، تدهورت أخالقيّات كثير من الناس 

ون تيّار ن ؛ أولئك الذين يتبعشان ر نجيبشكل خطير، إنهم يبتعدون باستمرار عن طبيعة الكون 

يذهب  البعض حتـّى إلى  الناس العاديّين ال ي دركون إلى أّي حّد بلغ انحطاط أخالق اإلنسان، لذلك

لقون التعهداعتبار ذلك شيئًا جيًّدا. فقط الناس الذين رفعوا درجة طبيعة أخالقهم عبر  ، وعندما يـ 

 م ريع.اإلنسانيّة بشكل نظرة إلى الوراء، ي مكنهم أن يََرْوا إلى أّي مًدى تدهورت أخالق 

                                                       

علـّمي ال  : تشيغونغبعض م  ؟ غونغلديكم." أّي قدرات  غونغ"سأساعدكم على تطوير قدرات اليقول 

لديه تكون دون فاعليّة، كيف تستطيعون أن  غونغعندما ال يملك  المْرء  الطاقة، فإّن قدرات ال

طّوروها إن كانت قدرات الطّوروها إن لم تك ن قد ظهرت بعد  تـ   لديهم  غونغ؟ هل تستطيـعون أن تــ 

؟ يستحيل  على اإلطالق. ما يّدعونه من "تطوير بعد  بفضل قّوة طاقتهم الشخصيّة لم تتـّـخذ لها شكالً 

 غونغل  قدرات ال، بدماغكم، والغاية هي جعالمتكونة لديكم غونغ"، هو ربط قدرات الغونغقدرات ال
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لديكم ؛ في الواقع  غونغلديكم. حسب زعمهم، لقد طّوروا قدرات ال النشاط الفكري تعمل  تحت إمرة

 لديكم، لم يفعلوا سوى ذلك الشيء البسيط. غونغهم لم ي طّوروا أيّة قدرة 

لديه بالقيام بأفعال ؛ بينما بالنسبة إلنسان  غونغبالنسبة لممارس، نشاطه الفكرّي يأمر  قدرات ال 

عادّي، نشاطه الفكرّي يأمر  أطرافه وأعضاءه الحسيّة بالقيام بأفعال، تماًما مثلما يحد ث في مصنع، 

والية له  ت باًعا.  نفـّـذها األقسام الم  دير المصنع تعليماٍت، تــ  عندما ي عطي مكتب اإلنتاج أو مكتب م 

قارنة األم َرها وتـ رسل فرق الجنود ي مكن م  ر أيًضا بالقيادة العسكريّة، تـ عطي القيادة المركزيّة أوام 

، كنت  أتحّدث دائًما عن هذا المناطق للقيام بمهّماٍت. عندما كنت  ألقي م حاضراتي في م ختلف

ديري اللـّجان المحلـّية للب حوث حول ال حن منذ "ولكن ن. وقد ب هـ توا لألمر:تشيغونغالموضوع مع م 

بدايتنا نقوم  بب حوٍث بهدف معرفة كّمية الطاقة الكامنة والوعي الكامن اللـّذان يحتوي عليهما الفكر 

البشرّي." ولكن في الواقع ليس األمر كذلك، لقد ضلـّوا الّسبيل منذ البداية. أقول أنه لكي تتّم دراسة 

دوث ثورٍة في األفكار، يجب  عل جّدًدا الطريقة ييهم أالّ علم الجسم البشرّي، ينبغي ح  ستعملوا م 

 الناس العاديّين إلدراك األشياء ما فوق العاديّة.منطق االستنتاجيّة و

 

، العقل مثالً، يتحّدث البعض عن الالّوعي، تـ وَجد  أيًضا أشكاٌل أخرى: الفكريللنشاط بالنسبة 

علـّمي الالباطن، اإللهام، الحلم، الخ. فيما يخّص الحلم، ال أحد من  ي ريد تفسيره . ألنه عند  تشيغونغم 

وهي  والدتك، في كثير من عوالم الكون، عّدة "أنت" )ذواٍت لك( رأت النـّور في نفس تلك اللحظة،

تبادلة مع بعضها البعض، وتفكير كّل  تـ شّكـل  معك "أنت" كامالً  )ذاتـًا كاملة(، ولها عالقات م 

 صور الثانويّة، هناك أيًضا في جسمك ، وروحكروحك الفاعلةواحدة مـ تـّصل باألخرى. لك أيًضا 

، وكّل خليٍّة واألعضاء الحيويّة الخمسة واألحشاء الستـّة تحمل آثاًرا من كائنات حيّة متنّوعة أخرى

ؤًى مّرةً . في إذن فاألمر في غاية التـّعقيد ،اآلخر صورك التي تتجلـّى في العالم لم، تَرْون ر  بهذا  الح 

يعتبر علم الطّب أّن األحالم ناتجة  ؟نهاية األمربشكل آخر، ولكنها من أين تأتي في  ومّرةً الشكل 

نتيجة  عن تغيّرات في القشرة الدماغيّة. ذاك هو تجلـّيها على المستوى الماّدي، ولكنها في الواقع

ذا ال كن هوللهذا عندما تحلمون، يكون عقلكم مشّوشا ومتحيّرا. رسائل قادمة من العالم اآلخر. 

باشرةً هناك  يعنيكم، وال داعي أن تشغلوا نفسكم به. ، حتـّى أنه  ال يجب  أن نوٌع من األحالم يعنيكم م 

ـلًما. إ حلـ َم وعيكم الّرئيسّي، أي روحكم الفاعلة، أنه رأى أحد أقاربكم أمامكم، أو أنكم  ذانـ سّميه ح 

روحكم الفاعلة قد قامت حقـّا   شيئًا، فهذا يعني أنّ أحسستم بشيٍء ّما فعالً، أو رأيتم شيئًا، أو فعلتم 

ـتم بذلك، وعن وعي، لقد كان ذلك واضًحا  بشيٍء ّما أو رأت شيئًا ّما في العالم اآلخر، أنتم الذين قم 

زمانّي -جّدا، واقعيّا جّدا. تلك األشياء توجد  فعالً، فقط أنتم قمتم بها في عالم مادّي آخر، في مكان

لًماهل تستطيآخر.  ؟ ال، ولكن بما أّن جسدكم المادّي في هذا العالم ينام  فعالً، ال عون أن تـعتبروها ح 

باشرة معكم. ـلٌم من هذا النوع له عالقة م  ـلًما ؛ فقط ح  ـنا إالّ أن نـ سّميه ح   يََسع 

   

اخترع  عي في اإلنسان، الخ. أنا أقول أّن منو الالّ يتحّدثون عن اإللهام، عن العقل الباطن، عن 

تخلو من و، وهي تنبني على مفاهيم الناس العاديين هذه التسميات ليسوا رجال علم بل رجال أدٍب،

؟ يصعب  تفسيره  بو ضوح، إّن هذا يبدو وما معنى الالّوعي من وجهة نظرهمالحقيقة العلميّة. 

عقـّدة للغاية،  ّج بالمعلومات الم  فإّن هذا العقَل أشبه ما يكون  ضبابيّا جّدا، بما أّن اإلنسان م خّزٌن ويع 

بضرٍب من الذاكرة الم شّوشة والباهتة. بينما العقل الباطن الذين يتحّدثون عنه نجد أنه قابٌل للتـّفسير 

على كّل حال. مفهوم حالة العقل الباطن، يعني ع موًما القيام بعمل في حالٍة نفسيٍّة وذهنيٍّة م شّوشٍة 

دون وألحيان أنهم قاموا به وفق ما ي مليه عليهم به عقلهم الباطن، جّدا، والناس يقولون في أغلب ا

قصد. هذا النوع من العقل الباطن هو بالتحديد م طابق للوعي الثانوّي )الفو ييشي( الذي نتحّدث 
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( وال يعود يـ راقب  الّدماغ، ي صبح  عندها العقل  جو ييشيعنه. عندما ينطلق  الوعي الرئيسّي )

ـلم أثناء النـوم، أو بحالة الالّوعي، يصير  الّشخص بسهولٍة م شّوًشا كما ل و أنـّه نائٌم، هذا شبيهٌ بالح 

تحت سيطرة الوعي الثانوّي، بعبارٍة أخرى الّروح الثانويّة. في تلك اآلونة، ي صبـح  الوعي الثانوّي 

ون في حالة ذهنيّة قادًرا على القيام ببعض األشياء، بعبارة أخرى تفعلون هذه األشياء عندما تكون

موًما تصّرفـًا صحيًحا، ألّن الوعي الثانوّي ي درك حقيقة األشياء في  م شّوشة. ولكنكم تتصّرفون ع 

لـّه  مجتمع الناس العاديّين. لذا عندما يعود  الّشخص  ل وعيه ويرى ماذا فَعـَل،  العالم اآلخر، وال ي ض 

كنت  في تمام وعيي لما فعلتـ ه  أبًدا بذلك الشكل."  "هذا الّشيء، كم أسأت  فعله ! لوفي نفسه: يقول  

ولكن مهما تجدون ذلك الّشيء سيّئـًا في تلك اللحظة، ففي ظرف عشرة أو خمسة عشر يوًما، حينما 

؟" هذا يحد ث بكثرٍة. ك! كيف فعلت  ذلتـ فّكرون فيه من جديٍد ستقولون:"آه، كم تصّرفت  جيًّدا حينها

لنتائج الفعل في اللحظة ذاتها، ولكن سيكون لها أثٌر طيٌّب  ال ي ولي أهّميةً  الوعي الثانويّ  ذلك ألنّ 

نتج أثًرا الحقـًا ولكن فقط في اللحظة نفسها ؛ عندما يتولـّى  في الم ستقبل. هناك أيًضا أشياء ال تــ 

 في الحال.د جيّ الفو ييشي التصّرف، فإّن هذه األشياء ي مكن أن يكون لها أثٌر 

  

اك شكٌل آخر، وهو أنه  في أغلب األحيان، الناس الذين لهم استعداد جيّد تكون لهم قابليّة يوجد  هن

. طبًعا، هذا أمٌر آخر تماًما، كائنات علويّةأكثر من غيرهم ألن يفعلوا أشياء تحت إمرة وإشراف 

 نفسه.سوف لن نتحّدث عنه هنا، نحن هنا نتحّدث باألساس عن حاالت الوعي النابـعة من اإلنسان 

  

ّص  موًما يعتبر  الناس أّن اإللهام يخ  ّص اإللهام، تلك أيًضا عبارة استنبطها رجال األدب. ع  فيما يخ 

المعارف الم خّزنة طيلة حياٍة كاملٍة والتي تظهَر  من جديٍد في طرفة عين مثل البرق. أنا أقول أنه، 

ياٍة كاملٍة، كلـّما خّزن الّشخص عندما تتراكم المعارف أثناء ح الماّدية، الفلسفة حسب نظريّة

معارَف، كلـّما استعمل دماغه أكثر، وكلـّما كان الّدماغ فّعاالً أكثَر. في هذه الحالة، فإّن األفكار من 

شأنها أن تنبثَق كما لو من نافورٍة دائمٍة، وعندها ال مجال للحديث عن اإللهام. كّل ما ينطبق  عليه 

لهام"، ال يتّم في هذه الحالة. في غالب األحيان، يتّم األمر بالّصفة لفظ "إلهام"، أو "لحظة طفور اإل

ي حّس في النـّهاية أّن جميـع  طول العملمع مل شخص ّما الّدماغ للتـفـكير، فالتالية: عندما يستع

نبوًعا وجّف ؛ ال يستطيـع  م واصلة كتابة المقال أو يضيـع  منه  المعارف نفدت منه، كما لو كانت يـ 

خيط األفكار أثناء تأليف لحن أغنيٍة أو ال يستطيـع م واصلة بحث موضوع علمّي. في غالب 

فَرغــًا، يكو ن قد رمى الكثير من أعقاب الّسجائر على األحيان، يكون الّشخص في تلك اللحظة م 

رّكز، دون التـوّصـل إلى الح صول على أّي فكرٍة.  ؤلًما من فرط التـفـكير الم  األرض، يكون  رأس ه م 

ي فّكَر ؟ أمام مثل ذلك اإلرهاق ي مكن أن نكوَن ل يأتي اإللهام في النهايةإذن، في أّي حالٍة يجب  أن 

: ذ"ال داعي، من األفضالّشخص  قسطـًا من الّراحة". ألنه كلـّما كان الوعي الرئيسّي آخذاً   ل أن آخ 

ـفت إمكانيّة تدخـّل  . وحالما يستسل م  الّشخص  للّراحة كائنات أخرىبزمام أمور الّدماغ، كلـّما ضع 

جّدًدا في ذلك األمر، في تلك اآلونة من الّشرود، ت الفكرة  أتيوي طلق  سبيَل أفكاره ، وعندما ال ي فّكر م 

     وي رسلها الّدماغ. في م عظم الحاالت يحد ث اإللهام هكذا. بغتة واحدةً 

                                                                                                            

لوعي الرئيسّي، فكلـّما ؟ بما أّن الّدماغ هو تحت سيطرة انحصل  على اإللهام في تلك اللحظةلماذا 

َر التـّدخـل على الوعي  بَسط الوعي الرئيسّي عليه نـفوذااستعملنا الّدماغ، كلـّما  أقوى، وكلـّما عس 

عندما نـ فـّكر إلى حّد الّشعور باأللم في الّرأس، ونتعذب  كثيًرا لعدم إيجاد الفكرة، فإّن  الثانوّي.

َد في نفس الوقت من بطنالوعي الثانوّي، بما أنه ينتمي أيًضا إل لـ  األّم وي سيطر  أيًضا   ى الجسم، وو 

بّرًحا. فعندما  زٍء من الجسم، فإنه  ي عاني بدوره األوجاع وألم الّرأس، ويتحّمل  أيًضا ألًما م  على ج 
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الوعي الثانوّي في عرض كّل ما يعرفه  على الّدماغ، ألنه في عالم  فاالوعي الرئيسّي، ييسترخي 

تّم الّشخص  القيام بأبحاث، تأليٍف، أو إبداع آخر يستطي ـع  أن يرى حقيقة األشياء، وبهذه الطريقة، يـ 

         فنـّي.

                                                                                                       

ل الوعي الثانوّي. تماًما مثل الّسؤال المكتوب البعض يقول  أنه في هذه الحالة، ي مكن إذن أن نستعم 

؟" أنتم غير أن نتواَصـَل مع الوعي الثانويّ  "كيف ي مكنناورق والذي تلقيّـتــ ه منذ قليل:على قطعة 

بتدئين في الممارسة وليست لديكم أّي  ل معه، ألنكم لستم سوى أشخاص م  قادرين على تحقيق تواص 

قـًا. هناك أناس ي فّكرون التواصل، غايتكم ال تعدو أن تكون تعلـّـ مقد رة، من األفضل عدم م حاولة

وندفع المجتمع البشري ليتطور "بتوظيف الوعي الثانوّي، سوف نـ كّون المزيد من الثروات، ربّما:

؟ ألّن وعيكم الثانوّي هو أيًضا معارفه ولكن لماذا !هل هذا ممكن؟ ال، هذا غير ممكن ."أكثر

جود عوالم على تلك الّدرجة من التعقيد، ذلك العدد الّضخم من المستويات  محدودة كثيًرا. مع و 

والّدرجات، تبدو تركيبة هذا الكون م عقدة غاية التعقيد، بينما هو، ال ي مكنه معرفة سوى ما ي وجد  في 

ألبعاد ا عالمه هو، ما يتجاوز  عالمه ال يعرف عنه شيئًا. ثّم إنـّه، هناك أيًضا عدٌد كبيٌر جّدا من

العلويّة ذات الّدرجة الّرفيعة جّدا تستطيـع  أن تتحّكَم الكائنات فقط ؛ العمودية على مستويات مختلفة 

                في سيرورة اإلنسانيّة، هذه األخيرة تتّم وفق قوانين االرتقاء.
  

ونه  أن يتطّوَر بهذا ، حتى وإن كنتم تـ ريدقانون تطور التاريخم جتمع  الناس العاديّين يتطّور حسب 

لويّة ال تنظر  بذاك المنظار. هل من الكائنات الّشكل أو بآخَر، أو أن يبلـ غ هذا الهدف أو ذاَك، فإّن  الع 

؟ ار والدّراجة التي تـ وجد  اليومالممكن أن يكون أبناء الع صور القديمة قد تخيّـلوا الطائرة والقط

د تخيّـلوها. بما أّن التاريـخ لم يكن قد تطّوَر إلى حدود تلك أقول  أنه ليس من الم ستحيل أن يكونوا ق

المرحلة، فإنهم كانوا بالتـّالي غير قادرين على اختراعها. باالستناد إلى النظريّة المألوفة عند الناس 

العاديّين وإلى المعارف التي حّصـلتها البشريّة، فإّن الناس لم يتوّصلوا إلى تلك االختراعات ألّن 

م الذي بلغته اإلنسانيّة لم يكن قد بلغ الم ستوى المطلوب. في الواقع، تقّدم  علم اإلنسانيّة يخضع  العل

لوغ هدٍف وبذلتم من أجل ذلك قصارى  ْسبقـًا، حتـّى لو أردتم من تلقاء أنفسكم بـ  برمجٍة م  لسيرورٍة م 

هدكم، فبدون شّك لن تبلـ غوه . طبًعا، هناك أشخاص تلعب  معهم أروا دورها دائًما، حهم الثانويّة ج 

يوميّا، ال أحّس بالتـّعب .  الكلمات"أنا أستطيـع  أن أكتب عديد عشرات اآلالف من أحد الكتـّاب قال:

؟ بكتابتي عند قراءتها." ل َم ذلك ريشتي غزيرة جّدا عندما أريد  الكتابة، واآلخرون ي عَجبون كثيًرا

، إّن وعيه الثانوّي هو أيًضا قادر مًعا ئيسّي ووعيه الثانويّ إنها النـّتيجة الحاصلة عن عمل وعيه الر

لكّل الناس، في أغلب  لكّن مثل هذه الحاالت ليست واردةً االضطالع بنصف الّدور. و على

الحاالت، ال يتدّخـل  الوعي الثانوّي م طلقـًا في ذلك. إن أردتم استعمال وعيكم الثانوّي، لن تحصلوا 

 لى العكس، سيكون  على الخالف تماًما مّما تتوقعونه .على نتائج طيّبة، بل ع

  

                                                        

                                                       

 القلب النقي الساكن 

  

العديد من النـّاس ال يستطيعون أن يدخلوا في حالٍة نفسيٍّة هادئٍة أثناء الممارسة، هم يبحثون في كّل 

علـّمي  علـّم، لماذا ال أستطيـع  أن أدخـ َل في حالة سكينٍة ل يسألوهم: تشيغونغمكان عن م  عند "أيّها الم 

ـلوسي للتأّمـل، أفـّكر  في كّل شيءٍ القيام بالتمارين د  فكري؟ حال ج  مع شتـّى أنواع األفكار."  ، يشر 
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ب  تجسيد إّن ذلك حقـّا  أنتم  كّل شيٍء يصعد  إلى السطح، البحاَر"،واألنهار حّي لعبارة "يَقلــ 

؟ البعض ال تنجحون في الّدخول في حالة هدوءٍ عاجزون تماًما عن إيجاد هدوء البال. لماذا ال 

ذهبون في طلب  معلـّمين ذلك هناك حيل ووسائل، فييفهمون ذلك ويظنـّون أنـّه للح صول على 

"علـّمني بعض المهارات ألتمّكَن أخيًرا من إيجاد الهدوء". حسب رأيي هذا يدّل على معروفين:

داخل أنفسكم، وأن  أنكم تبحثون خارج أنفسكم. إن كنتم تـ ريدون رفع م ستواكم، يجب  أن تبحثوا

بهذه الطريقة ي مكن أن ترتقوا حقـّا في ممارستكم وتجدوا تـ رّكزوا مجهوداتكم على أنفسكم. فقط 

ـلوس، التمّكن من الّدخول في حالة سكينة هي قدرة،  الّسكينة أثناء تمارين التأّمـل في وضعيّة الج 

لون إليها هي م ؤّشر على  م ستواكم. درجة التركيز التي تص 

         

ـَل بي سر في هل بإمكان إنسان عادّي  ؟ ال م طلقـًا، إالّ إذا كان شخًصا ذا استعداٍد حالة سكينةٍ أن يدخ 

جيٍّد جّدا. بعبارٍة أخرى، إن كان النـّاس ال يدخلون في الهدوء، فإّن الّسبب الرئيسّي ليس تقـنيّا، ليس 

هناك مهارة أو حيل، ولكّن تفكيركم وقلبكم هما اللـّذان ليسا نقيّين. أنتم تعيشون وسط الناس 

عندما تـ واجهون الخالفات بين الناس، من أجل المصلحة الّشخصيّة، المشاعر الّسبعة العاديّين، 

وم ختلف التعلـّقات، أنتم تدخلون في صراعات وم شاحنات مع اآلخرين، أنتم ال  والّرغبات الستّ 

تجّردين منها، ولكنكم تـ ريدون أن  تستطيعون أن تنزعوا عنكم كّل هذا، ال تستطيعون أن تكونوا م 

البعض يقول وهو ي مارس ؟ تعتبرون أّن األمر بتلك الّسهولةتدخلوا في حالة سكينٍة، كيف 

َد فكري." وحالما يفرغ من قول هذه التمارين: "أنا ال أصّدق ذلك، يجب  أن أجد الّسكينة وال يشر 

 إيجاد الّسكينة.الكلمات، تعود  إليه األفكار  من كّل صوٍب، ذلك ألّن قلبه ليس نقيّا، إذن من الم ستحيل 

  

علـّمي ربّما ال يستسيـغ البعض رأيي: لقـّـنون اآلخرين  تشيغونغ"أال نرى رغم ذلك م  استعمال يـ 

ممارسة التصّور، تركيز الفكر على ، ؟ نستطيـع  أن نـ رّكَز على نـ قطٍة واحدةٍ بعض التقنيات

"الخ. إّن هذه طرق، وليست م جّرَد طرق الّدانتيان، م شاهدة الّدانتيان من الّداخل، أو ترديد اسم بوذا.

باشرة بدرجة ال التي حققناها  سينسينغولكن أيًضا أشكال تجّل لقدرة التحّكم. إّن قدرة التحّكم تتعلـّق  م 

، وبالمستوى الذي ارتقْيـنا إليه، على كّل حال، ال نستطيـع  إيجاد الّسكينة فقط باستعمال عبر التعهّد

تـ صّدقون ذلك، جّربوا، مع كّل تعلـّقاتكم ورغباتكم الجامحة إلى درجة أنكم هذه الطرق. إن كنتم ال 

ال تقدرون على التجّرد من أّي شيٍء، ستَرْون إن كنتم قادرين على الّدخول في حالة سكينٍة. البعض 

، هل تستطيعون الو صول إلى حالة سكينٍة مع التـرديد و أكثَر فاعليّةيقول أّن ترديد اسم بوذا يبد

 البوذا أميتابها أسهل، يكفي أن نـ رّددَ  مدرسة"إّن ممارسة السم بوذا؟ هناك أناس يقولون: الم ستمرّ 

؛ تقولون أّن ذلك سهل، أقول لكم أنه ليس  تحّكم  !" أنا أقول أّن تلك قدرةاسم بوذا. "هيّا، رّددوه  ل نرَ 

 .ةسهل مدرسة ةهناك أيّ  تبالّسهل، ليس

  

)التركيز، التأّمـل(، وإالَم كان يدعو قبل  غاكياموني كان يتحّدث عن دينشكّل الناس يعلم ون أّن 

؟ كان يتكلـّم عن دجي )التجّرد، الزهد(، يجب أن يتجّرد المرء  من كّل رغباته وتعلـّقاته، عندما غدين

ًضا هو أي غالدين ؟ ولكنّ لى التركيز. أليس ذلك هو القانونيزول كّل هذا، يستطيـع  عندها التوّصـل إ

قدرة تحّكم، أنتم عاجزون عن الو صول منذ البداية إلى تجّرٍد تاّم ؛ مع تجّردكم التدريجّي من كّل 

َره   األشياء الّسيئة، قدرتكم على التركيز ستقوى شيئًا فشيئًا. عندما نذك ر اسم بوذا، يجب  أن نذك 

ّخ األخرى  بذهن خال من الّشواغل، دون أن ي فكـّر القـلب في شيٍء، إلى أن تصير كّل أجزاء الم 

د  عشرة آالٍف أخرى -من أثر الذكر، ال يعود المرء  يعلم  شيئًا م خّدرةً  وحروف  -فكرة واحدة تطر 

َل إلى ذلك منذ البداية؟ هل نستطيـع  ـل أمامكم. أليست هذه قدرة تحّكماسم بوذا تتشكّ  ؟ ال، ال أن نص 
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؛ إن كنتم ال تـ صّدقون ذلك، حاولوا  لمّ التأ دخـَل فينصل  إلى ذلك، إذن ال ي مكن بكّل تأكيٍد أن ن

دير م ؤّسسة عملي ال ي عي:ل تَرْوا. مع م واصلة ترديده، ستـ فّكرون في شتـّى أنواع األشياء رني أّي "م 

للغاية هذا الّشهر." وكلـّما أمعنتم في التـفكير في ذلك، كلـّما زاد  ضئيلة اهتمام، لقد أعطاني منحة

؟ أليست كلغضب كم، ولكنكم ال تزالون تـ رّددون اسم بوذا، هل تستطيعون القيام بالممارسة بهذا الش

؟ أولئك الذين لهم تيانمو مفتوحة، يستطيعون ؟ أليس مرّد هذا عدم نقاوة قلبكمهذه مسألة قدرة تحّكم

، بقدر ما تكون ماّدة ان يتجّمع في م ستوى أسفل البطنتأّمـلوا الّدانتيان في داخلهم. بما أّن الدّ أن ي

، وبقدر ما تكون غير نقيّة، بقدر ما تكون م ظلمة وسوداء. هل لطاقة نقيّة، بقدر ماتكون م ضيئةا

ـَل في حالة سكينٍة فقط بواسطة م شاهدة الّدا ؟ هذا وتأّمـل الّدان نتيان من الّداخلي مكن أن ندخ 

والنشاط م ستحيل. ال يهّم ما هي الطريقة الم ستعملة في حّد ذاتها، ما في األمر هو أّن األفكار 

وصافيْين. أنتم تـ شاهدون داخل الّدانتيان، وتَرْون أّن الّدان م شّع ورائع ؛ بعد  نقيّْين ليسا الفكري

بح  منزالً. "هذه الغـرفة ستكون لزواج ابني، األخرى لحظاٍت يبدأ هذا الّدان في التغيّـر، وهاهو ي ص

ـناسب تماًما ـلوس في الوسط، هذا م  هل  !البنتي، واألخرى لنا نحن الّزوجان العجوزان، وقاعة الج 

تعلـّقون كثيًرا أجد وسيلة ً المتالكه، ولكن كيف ؟ يجب أنسيمنحونني هذا المنزل ؟" إّن الناس م 

"أنا آتي عون الّدخول هكذا في حالة سكينٍة؟ البعض يقولون:أنكم تستطيبهذه األشياء، هل تظنـّون 

إلى م جتمع الناس العاديّين كشخص ينزل  في فندق، وبعد إقامٍة قصيرٍة، سأرحل  بس رعٍة." ولكّن 

 بعض األشخاص يتشبّـثون كثيًرا بهذا المكان ونَسْوا بيتهم األصلّي.

  

مرء أن يتعهّد جاعالً هدفه  هو القلب، هو باطن الذات، يجب الحقيقّي، يجب على ال تعهدبالنسبة لل

أن يبَحَث في الّداخل، وال يبَحَث أبًدا خارج ذاته. في بعض المذاهب، ي قال  أّن البوذا ي وجد في 

القلب، هذا صحيـح أيًضا. ولكّن البعض يفهمون ذلك فهًما مغلوطـًا، ويقولون أّن البوذا ي وجد في 

ا. أليس من الخطأ فهم األمر هكذا؟ انوا هم أنفسهم بوذا، كما لو كان في قلوبهم ب وذقلوبهم، كما لو ك

؟ في الواقع ذلك يعني أنه عليكم أن تتعهّدوا جاعلين غايتكم هي القلَب، وأنكم كيف لنا أن نفهمه  هكذا

ناك غير ليس ه لن تضمنوا النـّجاح بغير ذلك. هذا هو القانون. أنـّى لكم أن يكون بوذا داخلكم؟

 تستطيعون من خالله الو صول إلى الكمال. التعهد

  

إن كنتم ال تستطيعون الّدخول في حالة سكينٍة، فذلك ألّن ذهنكم غير خال ولم تبلغوا م ستوًى 

م رتفًعا. هذا يتطلـّب  مساًرا يمتّد من السطحّي إلى العميـق ويتكامل  مع ارتفاع الم ستوى. عندما 

ول روح تعلـَقكم،  ترتفع  درجتكم وتتعّمق  قدرتكم على التــّركيز أيًضا. إن كنتم تريدون الوصول تز 

إلى الّسكينة باستعمال هذه الحيلة أو تلك الوسيلة، أقول أّن كّل ذلك بحث نحو الخارج. االنحراف 

في الممارسة أو اتـّباع طريق باطلة يعنيان بالتـّحديد هذا النـّوع من البحث خارًجا. وخاّصة في 

الحقيقّي،  التعهد . بينما فيأنكم تـتـّبعون طريقـًا شيطانيّةً البوذيّة، إن بحثتم نحو الخارج، سي قال  

يجب  أن تتعهّدوا م ستهدفين القلَب، وفقط عندما ترفعون طبيعتكم األخالقيّة والنفسيّة، تستطيعون أن 

، سينسينغطبيعة كوننا إالّ بالّرفع من التصلوا إلى صفاء القـلب والّسكينة ؛ ال ي مكن أن تـنتسب وا إلى 

ا وراءكم كّل الّرغبات، كّل التعـلـّقات وكّل األشياء الّسيّئة عند اإلنسان، حينها فقط  لقو  يجب  أن تــ 

و الدّ  تـ ْجـلـ وَن جسمكم من كّل ما هو سّيء وتصعدون. ستـتحّررون من قيود طبيعة الكون وماّدتكم

 ؟ ذلك هو القانون.ان ببعضهما ويتكامالن، أليس كذلكمران مشروط؛ إّن األ غونغستتحّول إلى 

  

إذن، الّسبب الذاتّي الذي يمنع الممارس من الّدخول في حالة سكينة، هو أّن هذا األخير ال يستجيب  

للمقاييس والّشروط المطلوبة من ممارس. حاليّا، توجد هناك أيًضا أسباب موضوعيّة تـ زعجكم إلى 
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ول بينكم وبين التعهّد نحو المستويات العليا، إنها تـ ؤثـّر بشكل خطير على حّد خطير وتح  

الممارسين. الكّل يعلم  أنه مع اإلصالح واالنفتاح التدريجّي، وإعادة إحياء االقتصاد، أصبحت 

لت الكثير من التكنولوجيّات الحديثة في البالد، ومستوى القوانين الحكومية  أيًضا أكثر م رونة ؛ أدخ 

العيش آخذ في التـحّسن ؛ كّل الناس العاديّين يعتبرون ذلك شيئًا جيًّدا. بصفٍة جدليٍّة، هناك أشياء 

تتّم إضافة  سيّئة أيًضا دخلت إلى بالدنا إثر اإلصالح واالنفتاح، وهي من كّل األصناف. إذا لم

والغاية التي ي راد   وصف إباحّي وعناصر جنسيّة في عمل أدبّي أو مجلـّة، يبدو أنهما ال ي باعان،

توجد مشاهد فراش في األفالم والتـلفزيون، يبدو أنه لن  تحقيقها هي أكبر كّمية من المبيعات ؛ إذا لم

تفّرجين ؛ فيما يخّص الفنون  تفّرجون، والغاية التي ي راد  تحقيقها هي أكبر عدد من الم  يكوَن هناك م 

ا حقيقيّا أم شيئًا آخَر، لم يك ن ي وجد  شيء من هذا في يعلم  إن كان ذاك فنـّ  حدٌ أد علم يالتشكيليّة، 

ه أو خلقه  من ق بل هذا الّشخص  الفنون القديمة لألّمة الّصينية، وتراث األّمة الصينيّة لم يتّم اختراع 

ذوره.  ولكن اليوم أو ذاَك. عندما تحّدثت  بشأن الحضارات القديمة، قلت  أّن كّل شيٍء له  أصله وج 

د  الخير والشّر شهَد تغيًّرا، تشّوه الم قياس األخالقّي لإلنسانيّة وشهد تغيًّرا، حتـّى المقياس الذي ي حدِّ

ن هو المقياس األوحد ن شان ريلكن مقياس طبيعة الكون جهي وضعيّة الناس العاديّين اليوم. و ههذ

ـنَت تـ ريد  لتقيـيم ما إذا كان إنسان ّما جيًّدا أم سيّئًا، وهو ثابت ال يتغيّر. بصفتك ممارًسا، إن ك 

النجاح، يجب إذن أن تقيَس نفسك وفق ذلك المقياس ال وفق مقاييس الناس العاديّين. إذن، من 

الناحية الموضوعيّة الخارجيّة، توجد  ايًضا دخائل. وأكثر من ذلك، خليط كامل قد ظهر، شذوذ 

 جنسّي، إباحيّة واستهتار، مخّدرات الخ.

  

ا سي صبـح  لو تواصل الحال  ّور إلى الحّد الذي وصلنا إليه اليوم ؛ فّكروا، ماذالمجتمع البشرّي تط

ه   اإلنسان النـظام، ؟ إن لم ي ْرس  َمَح له بالبقاء هكذا إلى األبد؟ هل من الم مكن أن ي سهكذا فستفرض 

مثل هذه الحالة. الّسماء. كّل مّرة حلـّت فيها كارثة باإلنسانيّة، هذه األخيرة كانت تـ وجد دائًما في 

طوال هذه الم حاضرات، لم أتحّدث أبًدا عن مسألة نهاية العالم بالنسبة لإلنسانيّة. األديان تتحّدث 

عنها، الكثير من الناس يتحّدثون أيًضا عن هذا الموضوع الّساخن. سأثير  هذه المسألة، فّكروا 

! خالقيّة لإلنسان تغيًّرا هائالً األجميًعا: في مجتمعنا هذا، مجتمع الناس العاديّين، شهدت القيم 

نهايةً في  اإلنسانيّة مرحلةً  فّكروا، ألم تبلغ  !القات بين النـّاس مشحونة للغايةأصبحت الع

ي فرز  أيًضا تشويًشا واضطرابًا خطيًرا بالنسبة  ؟ لذلك فإّن الم حيط الموجود حاليّاالخطورة

ـلوّي.  علـّقة لممارسينا في تعهّدهم نحو الم ستوى الع  صور  أجساٍد عاريٍة معروضة في كّل مكان، م 

 في الّشارع، ي شاهدها المرء  حالما يرفع  رأسه .

  

عجـّـل  بممارسته." الطاوو  نسان رفيع المستوىإ "عندما يسمع  لقد قال الوو تسي: )الطريق(، يـ 

ليس من الّسهل  يتال ةالحقّ  الفا، فهو يعلم  أنه نال أخيًرا الطاوو رفيع المستوى نسانإ عندما يسمع  

عقـّـًدا هو على العكس شيء في التعهّد شرعن اليوَم فمتى سي، فإن لم يك  انيلـ ه ؟ أنا أظّن أّن م حيطـًا م 

ج اإلنسان األعلى درجةمن الم حيط األكثر تعقي .جيّد َر  ًدا، سيخر  ـال؛ إن قد  ص منه بنجاح، على الخ 

 .أكثَر صالبة التعهدكون نتيجة فست

 

، أنا أقول أّن ذلك على العكس شيء جيّد. إن لم يظهر أّي بة لممارس ثابٍت حقـّا في تعهّدهبالنس 

الترقّي. إن كان الجميـع  طيّبين  خالف وال أّي فـ رصة لرفع طبيعتكم األخالقيّة، لن تتمّكـنوا من

؟ الممارسون العاديّون ينتمون إلى مارسَ ويسودهم التفاهم، فكيف سيتسنـّى للمرء أن يتعهّد نفسه وي  

ه  سيّان عندهم، يصع ب  جّدا أن يتمّكن هذا  بالتعهّد"، القيام الطاووصنف "إنسان َوَسط يسمع  أو عدم 



 

191 

 

علـّم معقوالً  النوع من األشخاص من النجاح. بعض األشخاص الحاضرين هنا يجدون كالم الم 

لى مجتمع الناس العاديّين، يجدون أّن مصالحهم اآلنيّة كثيًرا أثناء الّدرس، إالّ أنهم حالما يعودون إ

النظر عنكم، عدد كبير من  غضّ ب أكثر واقعيّة وعمليّة. حسنـًا، إنها اقرب للواقع ؛ ومع ذلك،

الموت أنه لم يبَق لهم شيء: الثروات الماّدية، عند األثرياء وأصحاب الماليين في الغرب أدركوا 

قابل لماذا نأتي للدنيا دون جلبها ونـ ف الغونغ ارق الدنيا دون حملها، يبقى ش عور بالفراغ. وفي الم 

، تستطيعون أن تجلبوه معكم عند قدومكم إلى الدنيا ينغرس في روحكم األصلية ؟ ألنهثمين للغاية

خالد ال يفنى، وهذا ليس خياليّا. بعد  يوانشنوتحملوه معكم عندما تـ فارقون الدنيا ؛ نحن نقول أّن ال

غـًَرا الموجودة في العوالم  طرح جسدنا الماديّ ي أن زيئيّة األكثر ص  عنه خالياه، فإّن عناصره الج 

 األخرى لم تفـَْن ؛ لم يكن ذلك سوى قشرٍة خارجيّة نزعها الجسد .

  

ملة شعند اإلنسان. لقد قال  سينسينغكّل ما كنت  بصدد  الحديث عنه يتعلـّق بمسألة ال اكياموني الج 

"الّصين، أرض الّشرق هذه، هي المكان الذي سيظهر  فيه رجال يدارما أيًضا:هوقالها بود الية،التـّ 

ذوو فضيلٍة ع ظمى." في الّصين، كثير من الّرهبان والّصينيّين على مّر العصور كانوا يعتّزون 

ملة. كانوا يفهمونها على أنه بإمكانهم امتالك ال  التعهداألكثر ارتفاًعا عن طريق  غونغكثيًرا بهذه الج 

"إنه دائًما نحن الّصينيّين، الّصين هي المكان ثير من النـّاس مسرورين وفخورين:؛ وهكذا كان ك

الذي يظهر  فيه رجال ذوو استعداد ممتاز ورائع ورجال ذوو فضيلة ع ظمى." في الواقع، كثير من 

هذا المكان، الّصين، ي مكن أن نشهد ظهور رجال  الناس لم يفهموا المغزى الحقيقّي للجملة. لماذا في

رتفع جّدا هناغونغ ذوي فضيلة ع ظمى، لماذا نشهد  ظهور رجال ذوي  ؟ كثير من الناس ال م 

يستطيعون فهم المعنى الحقيقّي للعبارات التي يقولها ذوو الّدرجات العالية، هم ال ي دركون أيًضا 

الّروحيّة. حسنـًا، سنترك جانبًا دراسة معناها، ولكن فّكروا  طريقة تفكير األفراد العلويّين وحالتهم

، عبر  قليالً ؛ إنه فقط وسط النـّاس األكثر تعقيًدا، وفي المحيط األكثر تعقيًدا حيث يستطيـع المرء 

ـليا، هذا هو المعنى. غونغ ، أن يتحّصـل علىالتعهد  الّدرجة الع 

  

 

 

 الجودة الفطرية()االستعداد 

 

استعداد اإلنسان هو كّمية الماّدة الم سّماة دو التي يحملها جسمه في عالم آخر. مع قليل من  ما ي حّدد

يكون حقل الكارما شاسًعا وي عتـَبَر  االستعداد غير جيٍّد ؛ مع   الّدو وكّميٍة كبيرٍة من الماّدة الّسوداء،

يكون صغيًرا ويكون االستعداد كّمية كبيرة من الّدو وكثير من الماّدة البيضاء، فإّن حقل الكارما 

؟ لى األخرى. كيف يتّم هذا التحّولجيًّدا. الماّدة البيضاء والماّدة الّسوداء ي مكن أن تتحّوَل إحداه ما إ

حن صالحة القيام بأفعال  قاساة الم  ي ولـّد  الماّدة البيضاء ؛ يتّم تحصيل هذه الماّدة البيضاء عبر م 

. الماّدة الّسوداء تتولـّد من األفعال الّسيئة واألشياء الّسيئة، تلك هي واآلالم وإتيان األفعال الحسنة

ا. ونظًرا ألنها تتبـع  الكارما. إنها تمّر بنظام التحّول هذا وفي نفس الوقت يحملـ ها المرء معه أيضً 

باشرةً  تراكم  فإنها ليست ن تاج حياٍة واحدٍة، بل تجّمعت منذ ماض بعيٍد. لذلك نتحّدث عن يوانشنال م 

نقـَـال عن األجداد. أحيانـًا، أتذّكر ما يقوله  الكارما وتراكم الّدو، وي مكن أيًضا أن تـ وَرثـَا وتــ 

سنـّون: الصينيّون " أو الّدوأو "هذا اإلنسان جمع "لقد جّمع األجداد الّدو"، القدامى أو الّشيوخ الم 

       ّن ذلك صحيـح تماًما.كم هي صائبة عباراتهم، إ "هذا اإلنسان يفتقر إلى الدو"،
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الجيّدة أو الّسيئة. استعداد سّيء  يقظته إلنسان ي مكن أن ي حّدد درجةاالستعداد الجيّد أو الّسيء ل 

َد درجة  كثير من الماّدة ؟ ألّن اإلنسان ذو االستعداد الجيّد له الاإلنسان. لماذايقظة ي مكن أن ي فس 

ن، وتتواصل  ن شان ري، هي تتـوافق مع طبيعة جالبيضاء، وهذه الماّدة البيضاء تنسجم  مع كوننا

باشرةً معها دون حواج باشرة مع  ز. طبيعة الكون ستتجلـّى م  في جسمكم، ستـكون  على صـ لة م 

تولـّدة عن فعل سّيٍء فهي تذهب   جسمكم. وعلى العكس من ذلك بالنسبة للماّدة الّسوداء، بما أنها م 

، فستـ شّكـل بلغت هذه الماّدة الّسوداء كّميةً كبيرةً بالّضبط في االتـّـجاه العكسّي لطبيعة الكون. إن 

يعزل  اإلنسان. كلـّما انتشر هذا الحقل  أكثر كلـّما صار كثيفـًا وسميكـًا،  حول الجسم البشرّي حقالً 

تسوء أكثر فأكثر. ذلك  يقظتهن فإّن درجة ن شان ريالكون جوبما أنه ال يستطيـع  أن يلتقط طبـيعة 

تعّدا في غالب األحيان، إنسان من هذا الّصـنف ليس م س .وولـّد ماّدة سوداء ماالً سيّئةً ألنه ارتكب أع

حن، كلـّما الكارما ضعيفة، كلـّما عرقـلـَـتـْه  يقظته: كلـّما كانت درجة تعهداللإليمان ب ؛ كلـّما مّر بم 

َف إيمانه، وي صبـح    إذن عسيًرا عليه. التعهدضع 

                                                                                                    

طالما أنه  ،التعهدّميٍة كبيرٍة من الماّدة البيضاء، ألنه أثناء ك لديه أيسر بالنسبة إلنسان التعهديكون  

باشرة  -الكون ويرفع  طبيعته األخالقيّة، فإّن ماّدته البيضاءبطبيعة يتـّصف   دو ي مكن أن تتحّول م 

الّسوداء، فمثل منتوج في مصنع، هو يحتاج  من الماّدة  ذاك الذي يملك  كّميةً كبيرةً  . بينماغونغ إلى

جاهزة، فإنه هو يملك  مواّد خاّمة، ويجب   ذا كان اآلخرون يأتون بمواّد نصفإلى عمليٍّة إضافيٍّة ؛ إ

ها، هذا التمّشي ي صبـح  أكيًدا. لذلك، يجب  عليه أّوالً أن ي قاسَي محنـًا لي زيل الكارما التي لديه،  تكرير 

نّمي طاقته )ال أن ي حّولها إلى ( إلى مستوًى غونغماّدة بيضاء، ماّدة الّدو، وفقط إثر ذلك ي مكنه أن يـ 

ثقلوا  يقظةرجة ، هذا الّصـنف من الناس يملك  دم رتفع. ولكن عادةً  تواضعة منذ البداية ؛ إن تــ  م 

ه على تحّمـلها سيَ  ، وصبر  كذبًا أكثر من ذي قبل  حن والّشدائد، سيصير  م  ـنفد  بسرعٍة، كاهله بالم 

لذلك، فإّن اإلنسان الذي لديه كّمية كبيرة من الماّدة الّسوداء يصع ب  عليه كثيًرا التعهّد. في الماضي، 

واحٍد، كانت تتحّدث   لتلميذتتوّخى تلقين المعرفة  المدارس األخرىكانت المدرسة الطاويّة، وكذلك 

علـّم عن ال علـّم، ألّن القرار في شأن ال التلميذال عن بحث  تلميذعن بحث الم  يتّم أيًضا  تلميذعن الم 

       من خالل تقييم كّمية هذه األشياء التي يحملـ ها.

                     

، ال يملكون استعدادا جيًّدا جّدااإلنسان، ولكّن ذلك ليس م طلقـًا. البعض  يقظةد ي حّدد درجة االستعدا

، أو أّن بعضهم لديه تشيغونغًزا: الكثير من أفراد عائلتهم ي مارسون الولكّن لهم م حيطـًا عائليّا ممتا

اإليمان به،  . في هذه البيئة، ي مكن  أن ينساقوا هم أيًضا إلىتعهدة دينيّة قويّة وإيمان عميـق بالعقيد

، دةً هم استعداد جيّد جّدا، ولكن عا، إذن فذلك ليس م طلقـًا. هناك أيًضا ناس ليقظتهموتتحّسن  درجة 

مع استبداديّة  وخاّصةً –البشرّي هذا على المعارف المحدودة لم جتمعنا  ةقائمً  تربيةيكونون قد تلقـّْوا 

لذلك فهم  -التنشئة االيدولوجيّة في الّسـنين القليلة الماضية والتي تجعل  من فكر اإلنسان ضيّقـًا جّدا

 .يقظتهمر بشكل خطير على درجة ال ي ؤمنون بأّي شيٍء يتجاوز  م حيط معارفهم، وهذا ي ؤثّ 

  

ْر مثاالً، أثناء م حاضراتي، تحّدثت  في اليوم الثاني عن فتح التيانمو. كان ي وجد هناك شخص   وْلنذك 

ذو استعداٍد جيٍّد، فتحنا عينه الثالثة منذ البداية على م ستوًى عال جّدا، ورأى كثيًرا من المشاهد التي 

، العديَد من قاعة المحاضرات! لقد رأيت  في كامل أرجاء "آهن:ال يراها اآلخرون، فقال لآلخري

علـّم  )فالون( الفاعجالت  تنزل  على أجسام الناس كنـ َدٍف من الثلج ؛ لقد رأيت  الجسم الحقيقّي للم 

"لي" ؛ لقد رأيت  الهالة النورانيّة للمعلـّم "لي" ؛ لقد رأيت  كيف هي الفالون وكم هو كبير عدد 

في مختلف الم ستويات، لقد رأيت  كيف ي عّدل   الفاد رأيت  كيف يدعو المعلـّم "لي" إلى . لقشنالفا
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. لقد رأيت  أيًضا عندما كان المعلـّم ي عطي محاضرته أّن ثناء المحاضراتأالفالون جسم التالميذ 

ت  أيًضا في كّل طبقة، في كّل مستوًى ؛ ورأي الفاالمعلـّم هي التي تتولـّى تدريس  "غونغ"أجسام 

جّدا، األمر الذي يدّل على أّن استعداد  "، الخ. لقد رأى أشياء رائعةتنثر  الورودَ  "أبسارا" حوريّات

"أنا ال حديثه بهذه العبارات: حقـّا. ولكنه بعد أن تحّدث عن كّل ذلك، ختمَ  ممتاًزا ذلك الشخص كان

العلم الحديث، الكثير من األشياء قد صارت أصّدق هذه األشياء." بعض األشياء تّم إثباتـ ها من ق بَـل 

تتجاوز   تشيغونغقابلة للتفسير بواسطة العلم الحديث، ونحن  أيًضا تحّدثنا عن بعضها. ألّن معارف ال

اد ال ي حّدد  فعالً معارف العلم الحديث، هذا أكيد. وعلى ضوء هذا المثال ي مكنكم أن ترْوا أّن االستعد

       .اليقظةكلـّيًا درجة 

                                                                       

  

 

 )التنور(اليقظة 

  

هي عبارة مأخوذة من الّديانة البوذيّة. في البوذيّة، تعني هذه العبارة فهم  اليقظة؟ اليَقظما هي 

ن اليوم، النهائيّة، أي استفاقة الحكمة. ولكواالستفاقة المعرفيّة واالستفاقة  ،()فوفا بوذا فاالممارس ل

وسط الناس العاديّين، يقولون أّن هذا الّرجل أو ذاَك ذكّي جّدا، أنه قادر على  نجد  هذه العبارة رائجةً 

معرفة ماذا ي فّكر  رئيس ه في العمل، وأن يفهََم نواياه  في الحال، وأنه  يمل ك  موهبة القيام بما يجب  

الً من هذا النوع يتمتـّع  ب إلرضاءه. يقولون  يميلون إلى؛ في أغلب األحيان  درجة يقظة جيّدةأّن رج 

فهم األمر بهذه الطريقة. ولكن عندما تتجاو زون م ستوى الناس العاديّين، وعندما تَضعون أنفسكم 

ستوًى أعلى قليالً، سوف تجدون أّن المبادئ التي ي قّرها الناس العاديّون ه األحيان ي في أغلب في م 

. إنسان خبيث، بالعكس، له  درجة يقظة بتاتاً  ظة التي نتحّدث عنها ليست بذلك المعنىمغلوطة. اليَق

ديره أو رئيسه في العمل.  سيّئة، ألّن إنسانـًا ذكيّا جّدا ال يقوم سوى بأشياء سطحيّة ليناَل إعجاب م 

ا ي صبح  مدينـًا لآلخرين ؛ وبما أنه بينما في الواقع، اآلخرون هم الذين يقومون بالعمل حقـّا. وهكذ

ماكر فهو يعلم  تماًما ما الذي يجب  فعله  لي رّجح الكفـّة لصالحه، وهكذا يكَسب  أكثر، ويخسر  

اآلخرون أكثر ؛ وبما أنه ذو دهاٍء فهو ال يرضى أبًدا بالخسارة، وحتـّى أنه من الّصعب أن يخسَر، 

آلخرون. بقدر ما ي وّجه اهتمامه  نحو مصالحه في الحياة، إذن، فمن عليه أن يتحّمـل الخسارة هم ا

بقدر ما يكون  أفقه ضيّقـًا وبقدر ما يجد  أّن المصالح الماديّة للناس العاديّين هي أشياء ال يجب  

                           إضاعتها ؛ هو يظّن أنه واقعّي ولن يقبل أّي خسارٍة.

  

ه ! ال تح د  تعبة حياته ، ليس لديه هناك حتـّى من يحس  ون كم هي م  د وه، أؤّكد لكم. أنتم ال تدر  ة شهيّ س 

لم، ي الحقه الخوف من فقدان مصالحه. تجاه المصالح  للطعام، ال ينام  جيًّدا، وحتـّى في الح 

ج  في قرن ثور، أال ترْون أّن حياته مرهقة؟ إنه ال يعيش  طوال حياته  الّشخصيّة، فهو كما لو كان يلـ 

طوةً واحدةً من أجل ذلك. نحن  نقول  أنه  إالّ  إلى الخلف، سيكون   أمام المصاعب "لو تتراجعون خ 

آخر. ولكّن إنسانـًا من  ". سيكون  هناك حتًما أفقٌ امتداًدا ومْلء الّسماوات رحابة أمامكم مْلء البحار

م أالّ  ذَوه . في ميدان هذا النوع ال يتراجع ، إنه يخوض  حياة م رهقة جّدا ؛ من األفضل لك  تحذوا ح 

، أنه تاه تماًما وسط الناس العاديّين من ا الّشخص أنه الشخص األكثر ضاللةً ي قال عن هذ التعهد

! تريدونه أن يقوَم و، كم ه و سهل الكالمالدّ أجل مصالح ماّدية. وتـ ريدون منه أن ي حافظ على 

ّدوا بالمثل "القيام بالممارسةبالممارسة، ه و ال ي ؤمن بذلك: ؟ أنتم الممارسون، يجب  عليك م أالّ تر 

ّدوا بنفس  ـكم. إن عاملكم أحد بقسوة، ال يجب  أن تر  على من يضرب كم وأالّ تشتموا من يشت م 
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بناء! مجانينالم عاملة، بل بالعكس يجب  أ !"، بالنسبة إلنسان من هذا ن تشك روه . أنتم كلـّـكم ج 

. بالعكس، سوف يقول  عنكم أّن أمركم غريب جّدا، وسوف ينعتكم أمر غير مفهوم التعهدالنوع، 

غفـّـلين. حسب رأيكم، أليس صعبًا إن  ؟قاذ هذا الّشخصبالم 

  

اليَقظة التي نتحّدث عنها ليست تلك اليَقظة ؛ ولكن تماًما مثلما يقول  ذلك الّشخص هو أن نكوَن 

غفـّـلين إزاء مصالحنا الّشخصيّة، هذه هي اليَقظة  التي نتحّدث  عنها. طبًعا، نحن  لسنا حقـّا م 

غفـّـلين، نحن  فقط زاهدون في مثل هذه المصالح الشخصيّة، ولكن من زوايا أخرى، نحن  أذكياء.  م 

هّمةك ْن موضوع بحٍث علميّ إن ي َع  ، م  سنًدا من طرف رئيس العمل، نستطيـع  أن نضطلـ  أو عمالً م 

غير والّصراعات بين الناس، نكون ذه المصالح الشخصية الضيقة هبها جيًّدا بذهن يق ٍظ. فقط تجاه 

بالين. م ؤّكد.ن يستطيـع  أن ينَعتـك م بالحمقىم   ؟ ال أحد سيقول  أنكم حمقى، هذا م 

                                                                                    

معكوسة تماًما في المستوى المبادئ قيقّي للكلمة ؛ نجد  أّن سنتحّدث اآلن عن األحمق بالمعنى الح 

ـلوّي. هناك احتمال ضعيف أن يرتكب أحمق آثاًما خطيرة في المجتمع البشرّي العادّي، أن  الع 

. هتّم بالوجاهة وال يفقد  الّدويتخاصم أو يتصارع مع اآلخرين من أجل مصالحه الشخصيّة، إنه ال ي

قابل سي عطيه ا آلخرون الّدو. عندما يضربونه ويشتمونه، ي عطونه الّدو، وهذه الماّدة ثمينة وفي الم 

للغاية. في كوننا، ي وجد هذا المبدأ: مْن ال يخَسْر ال يكسْب، يجب  أن يخَسَر المرء  لكي يكَسَب. عندما 

سلون نحوه "هيه، أنت، أيّها األحمق." حالما يفتحون أفواههم وي رى الناس  أحمقـًا، الكّل يشتمه :ير

هذه الّشـتيمة، فإّن كّميةً  من الّدو قد ألق يَـْت إليه. لقد تسلـّْيتم على حسابه، أنتم إذن الغالبون. يجب  

ـلونه بالقدم:إذن أن تتحمّ  لقى ـلوا الخسارة. يرك  "يا لَك من أحمق." إذن، فقطعة أخرى من الّدو تــ 

ـلونه بالقدم وه و ال يزيد   "افعلوا كما تشاؤون، على كّل ٍة:على أن يضحَك ببالهإليه. ي هينونه، يرك 

، فّكروا، من هو الحقائق العلويّةحال، أنتم تعطونني دو، وأنا ال أرفضها!" إذن، من منظور 

لقون إليه دو وهو الاألذكى؟ أليس هو ها بالمّرة  ؟ إنه هو األذكى. إنه ال يخَسر  أدنى دو، أنتم تــ  يدفع 

ب ها بكامل الفرحة. إن كان أحمقـًا في هذه الحياة، فلن يكوَن أحمقـًا في حياته ، ويكتس  ويتلقاها كاملةً 

زّوًدا بكّميٍة كبيرٍة من  قبلة، إّن روحه األصليّة ليست حمقاء ؛ في الّديانة، ي قال  أنه إذا كان المرء  م  الم 

  الّدو.ل  بدّ بذلك يـ و ثروة طائلة، ألّن كّل ، ففي حياته القادمة، سيكون  ذا منصب مرموق أالّدو

                                                          

باشرة إلى   ، أليس التعهد. المستوى الذي تبلغونه عبر غونغنحن  نقول  أّن الّدو ي مكن أن تتحّوَل م 

باشرةً ؟ هذه األخيرة ي مكن أن لديكم الّدوم حّدًدا بتحّول  الذي ي حّدد   غنوغ. والغونغإلى  تتحّول م 

ليست هذه الماّدة إذن ؟ حسب رأيكم أليس ناتًجا عن تحّول هذه الماّدةأ قدرتهمستوى الّشخص ومدى 

؟ يستطيـع  المرء  أن يجل بها معه  عند والدته ويحملها معه  عند موته. تقول  البوذيّة أّن ثمينة جّدا

الثمرة لديك م. بقدر ما تـ عطون من عندكم، بقدر المستوى الذي تبلغونه عبر تعهّدكم ه و بالفعل مرتبة 

ما تأخذون، ذلك هو القانون. في الّدين، ي قال  أنه إذا كان المرء  يمل ك  كثيًرا من الّدو، فسيكون ذا 

تسّول لن ي مكنه  قبلة. بقدر ضئيل جّدا من الّدو، حتـّى م  مركز عال أو ثروة طائلة في حياته الم 

بادلة، من ال يخَسْر ال يْكسبْ نه ليس لديه دو ل يقوَم بالالح صول على صدقاٍت، أل  يفتقر! عندما م 

ـلّي لجسده وروحه، سيكون  ذلك الموت لىإ المرء   ه هو إفناء ك   الحقيقّي. أدنى دو، فإّن ما ينتظر 

                                                           

علـّم  للع موم، ولكنه فيما بعد   رظه جّدا حين قد بلغ مرتبة عاليةً  نغتشيغوفي الماضي، كان هناك م 

وحه الثانويّة بعيًدا، ألّن تعهّده  علـّمه ر  الفو  تعهدلصنف  ينتمياهتّم بالّشهرة والمصالح. فحمل م 

ْر مثاالً، في أحد األيّام يوانشن ه . وْلنذك  ت شرع. عندما كانت روحه الثانويّة معه ، فإنها كانت تـ سيّر 
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دير:"كّل من ه م في حاجٍة إلى مسكن يستطيعون أن  م ؤّسسة عمله في توزيـع المساكن، وقال الم 

وضعيـّته، أمـّا هو، فقد لزم   فعرض كّل منهم يعرضوا وضعيـّاتهم وأسباب احتياجهم إلى مسكن."

دير أّن ذلك الّشخص ي عاني من وضعيٍّة صعبٍة أكث ر من اآلخرين، الّصمت. وفي النـّهاية، عل َم الم 

وه هذا المسكن،  وأّن عليه أن يمنَحه  المسكن. فانبرى شخٌص آخر قائالً:"ال، ال ي مكنكم أن تمنح 

"إذن،هو لَك."من وجهة نظر الحاجة إلى مسكن." فقال له : يجب  أن تمنحوني أنا إيّاه ، أنا في أشدّ 

ون أنه ممارس، فسألوه:"أنتم عادّي، لقد كان هذا الّشخص أحمقـًا. كان هناك أناس يعلم إنسان

؟" فأجاب:"أنا أريد  ما ال ي ريده ئًا، ولكن عّم تبحثون في النهايةالممارسون، ال تـ ريدون شي

ْن أحمقـًا، بالعكس، لقد كان ذكيّا جّدا. فقط، تـ جاه مصالحه الّشخصيّة،  اآلخرون." في الواقع لم يك 

تسير مسارها الطبيعّي. ثّم طلبوا منه مّرة كان يتصّرف  بتلك الطريقة، كان يتـرك األشياء 

أخرى:"وما الذي ال يريده الناس هذه األيام؟" فأجاب:"الحصى على األرض، التي تتدحرج  تحت 

أقدام الناس، ال أحد ي ريد ها، أنا أجمع  هذه الحصى." بالنسبة إلنسان عادّي، هذا يبدو غير معقول، 

ختلفة إنسان عادّي ال يستطيـع  أن يفهََم مما رًسا، من الم ستحيل أن يفهََمه ، درجة يقظة كّل منهما م 

ْن يجمع  الحصى بدون شّك،  الفرق جّدا عن األخرى، شاسع بين كال الم ستويْين. طبعـًا، هو لم يك 

ولكنـّه أفصح عن مبدأ يعجز  الناس العاديّون عن فهمه:"أنا ال أسعى وراء أمور الناس العاديّين". 

، ومكتوٌب في الّسوطرا البوذيّة أيًضا أنه، في عالم الّسعادة الكاملة،  بالنسبة للحصى، الكّل يعلم 

األشجار  من ذهٍب، األرض من ذهٍب، العصافير  من ذهٍب، الّزهور من ذهٍب، المنازل  أيًضا من 

تألأل. هناك ال تـ وجد  حصًى، ي قال  أّن الحصى تح   ّل محّل ذهٍب، وحتـّى جسم  بوذا هو أيًضا ذهبّي وم 

َل حقـّا حصاة ً إلى هناك، ولكنه على كّل حال، قد َكَشَف مبدئًا غير مفهوم  النقود. طبًعا لن يحم 

نحن  ال  للناس العاديّين. إّن الممارسين بالفعل يقولون:"الناس  العاديّون له م ما يسَعْون في طلبه،

، ؛ عاديّوننحن  ال نهتّم بما يملك ه الناس ال ؛ نسعى في طلب  ما يطلبون ال ي مكن  وما نملك ه  نحن 

ه  حتـّى وإن أرادوا."       للناس العاديّين امتالك 

  

ـنـّا نتحّدث عنها آنفـًا هي اليقظة التي نـ القيها أثناء  . إنها بالتحديد على التعهدبالفعل، اليقظة التي ك 

العكس من تلك التي لدى الناس العاديّين. اليقظة التي نتحّدث عنها حقـّا هي: طوال مسار ممارستنا، 

َحن  اووطالمعلـّم، من خالل ال اي ي دّرسهتال الفامن خالل  الذي ي دّرسه المعلـّم الطاوّي، من خالل الم 

التي نـ القيها أثناء تعهّدنا وممارستنا، هل نحن  قادرون على اعتبار أنفـسنا ممارسين، هل نحن  

؟ الفا هعلى التصّرف وفق هذ التعهدقادرون على فهم كّل هذا وقبوله، هل نحن  قادرون أثناء 

 ناس العاديّين هي األكثر واقعيّةهم، ال ي صّدقونكم، تبقى أمور البالنسبة لبعض الناس، مهما تقولون ل

بالنسبة لهم. ه م يتشبّـثون بمفاهيمهم الجامدة وال يتركونها، األمر الذي ي فضي إلى عدم إيمانهم. 

داواة،  تشيغونغالبعض ال يبحث  سوى عن شفاء أمراضه ؛ عندما قلت  هنا أّن ال ال يهد ف  بالمّرة للم 

     ا في داخلهم رّد الفعَل بقّوٍة، وبالتالي لم ي صّدقوا ما قلتـ ه  فيما بعد .شيٌء مّ 

                                                                                                     

طـّون س طوًرا في كتابي كيفم ا شاؤوا هناك أناس لم تتحّسْن درجة يقظتهم إلى اآلن، هم يخ 

ويضعون عالماٍت. كّل ممارسينا الذين لديهم تيانمو مفتوحة، ي مكنهم أن يََرْوا أّن هذا الكتاب يتألأل 

الذي يتبعـني. لو قلت  أمًرا كاذبًا واحًدا،  شنالفا ذهبّي، كّل حرٍف هو على صورة ويشّع ببريق

كم ؛ تلك الخطوط التي رسمتموها، كلـّها سود  اء، كيف وجدتم الجرأة على أنفذلك يعني أنني أخدع 

الم ستوى األعلى بواسطة   ؟ ألسنا نقودكم إلىتضعوا عالماٍت بصفٍة اعتباطيٍّة؟ ما الذي نفعله  هنا

، أفال يستطيـع  أن ي وّجهكم في تعهّدكم؟ هناك أشياء عليكم أن تـ فّكروا فيها، هذا الكتاب التعهد

، ال أنتم أتقياء جّدا  التعهد ه أن ي دخلكم حقـّا فيبإمكان؟ هل س جودكم أمام البوذا تعتقدون أنه ثمينٌ 
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ؤون بتاتـًا على لمس تمثال بوذا، أنتم تحرقون له  ا  ةقادر يي هت، الالدافالبخوَر كّل يوم، بينما تجر 

م بتدنيسحقـّا على هدايتكم في تعهّدكم    .اقداسته ، تسمحون ألنفسك 

                      

في م ختلف  التعهددرجة اليقظة التي نتحّدث  عنها، تعني درجة فهمكم لما يحدث من أمور أثناء 

علـّم. ولكّن هذا ال يعني ما  الم ستويات، أو لبعض المسائل وبعض القوانين التي تحّدث عنها الم 

أثناء حياته، حالما  نـ سّميه باليقظة الجذريّة. اليقظة الجذريّة التي نتحّدث  عنها هي أّن شخًصا ّما،

، يرتفع باستمرار إلى األعلى ويتحّول، ينزع باستمرار التعلـّقات والّرغبات البشريّة، يبدأ تعهّده

ال تفتأ تكب ر  نحو األعلى إلى أن يصل في النهاية إلى آخر مرحلة من تعهّده. بما أّن  (غونغطاقته )ال

الذي برمجه  له  التعهدالمرء  نفَسه  في نهاية مطاف  ، فيجد  غونغماّدة الّدو لديه كلـّها قد تحّولت إلى 

وترقى التيانمو إلى قّمة الّدرجة التي  ؛ انفجار المعلـّم ؛ وفي طرفة عين تـ فتـَـح  كامل المغاليق في

يكون فيها المرء  آنذاَك، فيرى الّشخص  الشكل الحقيقّي لكّل العوالم التي تنتمي إلى الّدرجة التي 

الزمانيّة، يرى حقيقة -م ختلف الكائنات الحيّة في م ختلف األمكنةالمادة ول وجود بلغها، وأشكا

ل مع كائناٍت حيٍّة من كّل  ننا. تظهَر  قواه اإللهيّة كاملةً كو ويكون المرء  قادًرا على التواص 

تيقظـًا كبيًرا األصناف. عندما يتّم الوصول إلى هذه المرحلة، أليس تيقظـًا إنسانـًا م  ؟ المرء  حينئٍذ م 

 ؟ لو نـ ترجم  ذلك إلى اللـّغة الهنديّة القديمة فهو "بوذا".بواسطة تعهّده

  

باغتة. اليقظة  اليقظة التي تحّدثنا عنها، هذا النوع من اليقظة الجذريّة، تنتمي إلى نوع اليقظة الم 

قفلة طيلة حياته، هو ال  باغتة تعني أّن الممارس يتعهّد  في حالة م  يدري أّي م ستوًى تبلـ غـ ه طاقته الم 

النابعة من ممارسته ؛ ه و ال ي حّس بأّي رّدة فعل، حتـّى خاليا  غونغ( وما هي أشكال الغونغ)ال

قفلة، ال ه  إالّ في ال غونغالجسم م  قفل أيًضا، ولن يتّم فتح  طوة األخيرة من الناتج عن ممارسته م  خ 

َل إلى ذلك، ألّن هذا النوع من . فقط اإلنسان ذو االستعتعهّده  التعهدداد الّروحّي الكبير ي مكن أن يص 

ثابرٍة، ال يني يرفع  طبيعته األخالقيّة  عسير حقـّا. يبدأ المْرء  عبر التصّرف كإنسان طيٍّب، وبم 

حنـًا، ويرتقي  بواسطة التعهّد، ويكون صارًما في الرفع من طبيعته باستمرار والنفسيّة، ويتحّمـل م 

عوبة إنسان تعهد(. غونغاألخالقيّة، ولكنه ال يرى طاقته  )ال ، يجب  أن من هذا النوع هو األكثر  ص 

شيئًا رغم كّل تلك الّسـنين الطوال في  يكوَن إنسانـًا ذا استعداٍد روحّي كبير، لكْي يظّل ال يعلم  

 الممارسة.

 

ة منذ البداية، كثير من الناس أحّسوا نوع آخر من اليقظة هي تلك التي نـ سّميها اليقظة التدريجيّ  

بَدَوران الفالون، وفي نفس الوقت، لقد فتحت  لكم التيانمو. ألسباٍب م ختلفة، بعض األشخاص 

عدم سيمّرون في الم ستقبل من استحالة الّرؤية إلى إمكانيّة الّرؤية، من الضبابيّة إلى الو ضوح، من 

هر، ومستواهم يرتفع  باستمرار. مع رفع طبيعتكم االستخدام إلى االستخدام الماالقدرة على 

 تقّدم كّل مسار. ستظهَر  تـ باًعا غونغاألخالقيّة ونزع م ختلف التعلـّقات، شتـّى أصناف قدرات ال

ستحدث في أوضاع من شأنها أن تكوَن مرئيّة أو  ومسار تحّول الجسم، كّل هذه التغيّرات التعهد

ـلـّيا حقيقة الكون، محسوسة بالنسبة لك م. بهذه  طوٍة، وتعرفون ك  الطريقة، ستتعهّدون إلى آخر خ 

 غونغالجسد وتقوية قدرات ال وم ستواكم سيبلـغ  القّمة التي عليكم أن تبلغوها في تعهّدكم. تحّول

عيّـنـًا، ستصلون تدريجيّا إلى هذه الغاية. كّل هذا ينتمي إلى اليقظة التدريجيّة.  سيبلـ غان مستوًى م 

، ال غونغاليقظة التدريجيّة ليست بالّسهلة أيًضا: بعضهم حالما تظهر لديهم قدرات ال تعهديقة طر

فارقة روح التعلـّق، سيميلون بسرعة إلى استعراضها والقيام بأفعال سيّئٍة. فيسقط  يستطيعون م 

ك. هناك أيًضا هم الهالذلك ل سبب  سي   ، وفي النهايةتعهدلديهم، وسيكونون عبثـًا قد قاموا بال غونغال
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تنّوعٍة في م ختلف  ؤية ظهور كائناٍت حيٍّة م  ناس سيكونون قادرين على الّرؤية، يستطيعون ر 

الم ستويات ؛ وهؤالء ي مكن أن ي سّولوا لكم أن تفعلوا هذا الّشيء أو ذاَك، أن تتعهّدوا في طريقتهم 

ثمرة الكمال، ألنهم هم أنفسهم لم ويقبَـلوكم كأتباع، ولكنهم ال يستطيعون أن يجعلوكم تحصلون على 

لوا على ثمرة  الكمال. يحص 

                                                   

أن ي صبحوا بمقدورهم إلهيّون خالدون، وجميعهم وعلى كّل حال، أفراد عوالم المستويات العلويّة 

؟ حالما ستقيمة، ستتـّبعونهم، أليس كذلك؛ فإن لم تك ن قلوبكم م   ين ويبسطوا قواهم اإللهيّة كاملةً هائل

تيقـظين طاويّين حقيقيّين،  سيذهب تتـّبعونهم فإّن تعهّدكم س دًى. حتـّى ولو كانوا بوذا حقيقيّين أو م 

من جديٍد ابتداًءا من الّصـفر. أليس أهل الّسماء، على اختالف  التعهدفسيكون  عليكم أن تـ عيدوا 

لّو في  عندما يكون الفرد قد بلغَ  درجة قط ؟ فإلهيّين  درجاتهم، كلـّهم تناهية الع  ويكون قد  التعهدم 

َق نهائيّا. بينما في نظر الناس الب سطاء، هؤالء الّرجال  بتغاه ، حينها يستطيـع  أن ينعتـ  وصل إلى م 

ـلوا بالضرورة على قتدرين جّدا ؛ ولكنهم لم يحص  ثمرة  الّسماويّون يبدون حقـّا ع ظماء، هائلين، وم 

البقاء دون الكمال. أمام تدّخـل م ختلف الواردات، وإغواء شتـّى ضروب المشاهد، هل تستطيعون 

مع التيانمو المفتوحة هو أيًضا صعٌب، إذ تكون  الم حافظة  التعهد؟ لذلك نقول  أّن أن تـ حّركوا ساكنـًا

سن الحظ أننا نفتح   سينسينغعلى ال لبعض األشخاص قدرات  أصَعَب على المرء. ومع ذلك، من ح 

نتصف الطريق، لكي يدخلوا في حالة اليقظة التدريجيّة. لكل   غونغال نمنح  فتَح التيانمو، ولكن  في م 

عندهم من الظهور ؛ وليس إالّ بعد ارتفاع تدريجّي  غونغبالنسبة لكثير من الناس، نمنع  قدرات ال

عيّن، وعندما  تكونون قد اكتسبتم حالة نفسيّة م ستقّرة وتحّكًما لطبيعتكم األخالقيّة إلى حّد م ستوًى م 

ستوًى  جيًّدا في النفس، آنذاك نـ حّررها فيكم، من حينها، في شكل انفجار. وعندما تكونون قد بلغتـ م م 

عيّـنـًا،  تدخلون في حالة اليقظة التدريجيّة ؛ عندها سيكون  أمر التحّكم في أنفسكم أيسَر  نجعلكم سم 

، وسوف تـ واصلون تعهّدكم نحو األعلى، وفي  غونغلكم، قدرات ال تنّوعة لديكم سوف تظهَر  الم 

، الكثير منـّا التعهدالنهاية كّل شيٍء سيتّم إطالقه . سنترك كم تحصلون عليها في نصف الطريق من 

                        تستعجلوا أمر الّرؤية. ينتمون إلى هذا النوع من الحاالت، لذلك يجب  أالّ 

  

ايانا تـتكلـّم عن االختالف الموجود بين اليقظة هي قال  أيًضا من أّن مدرسة الدّ  ربّما سمعتـ م عّما

باغتة واليقظة التدريجيّة. هوينان ايانا كان ي ؤمن باليقظة هّ المعلـّم الّسادس في مدرسة الد ،غالم 

باغتة، بينما "شانشيو" معلـّم مدرسة الّشمال، كان ي ؤمن  باليقظة التدريجيّة. وقد أثارا عبر الم 

ّن هذا ليس له  أّي معنًى، التاريـخ خالفـًا فيما يخّص الفلسفة البوذيّة مصحوبًا بَجَدل طويل. أنا أقول  أ

عيّن في مسار لماذا . هذا القانون، البعض  التعهد؟ ألّن ما يتجادالن حوله  ال يهّم سوى معرفة قانون م 

نه تدريجيّا. ال يهّم إن فهموية، بينما آخرون يفهمونه بدرجة اليقظة أو يمنذ البدافهمه يستطيعون 

ليس سيّئًا أيًضا أن يفهَمه   ،د فعة واحدةلو فهَمه   فضلَ واحدة أو شيئًا فشيئًا. يكون  أ فهَمه  المرء  د فعة

ة، فال أحد منهما إلى اليقظؤديان ؟ إذا كان اإلثنان ي  إلى اليقظة، أليس كذلك ؤديانيتدريجيّا، اإلثنان 

 م خطئ.
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 إلنسان ذو االستعداد الروحي الكبير ا

                            
؟ ي وجد فرق بين اإلنسان ذي االستعداد الكبير سان ذو االستعداد الروحّي الكبيرماذا يعني "اإلن

النوع من الناس الذين واإلنسان ذي االستعداد الجيّد أو السّيء. من الّصعب جّدا أن نجَد هذا 

، ال نشهد  ظهور والدة أحٍد منهم إالّ بعد م رور حقبٍة تاريخيٍّة االستعداد الروحّي الكبيريتمتـّعون بـ

طويلٍة جّدا. طبًعا، إنسان ذو استعداد كبير هو قبل كّل شيٍء إنسان ذو كّميٍة كبيرٍة من الّدو، حقل 

حقـّا، هذا أكيد. وفي نفس الوقت، يجب  أن يكوَن أيًضا كبيًرا هذه الماّدة البيضاء يجب  أن يكوَن 

َحن م ضاعفةً قادًرا على  َحن والم  ، يجب  أن يتمتـّع بروح الّصبر إلى درجٍة كبيرٍة، يجب  تحّمـل الم 

أن يكوَن قادًرا على التجّرد، يجب  أن يكوَن قادًرا على الحفاظ على الّدو، ويكوَن يتمتـّع  بدرجة 

     .الى ذلك وما جيّدة يقظة

                                                          

َحن  م ضاعفةم  حن  والم  ، ي عتبَر  أّن وضعيّة اإلنسان كلـّها عذاب، يجب  عليك أن ؟ في البوذيّةاهي الم 

ـنَت في هيئٍة آدميّةٍ  تتعذبَ  ألخرى ال تملك  . حسب البوذيّة، الكائنات الحيّة في كّل العوالم اطالما ك 

نا، لذلك هي ال تـ صاب  بالمرض، ولذلك أيًضا ال توجد  الوالدة ديجسًما بشريّا مثل الذي ل

ـنطلق هي ال تـ عاني هذا الّصـنف من العذاب.  كائن والّشيخوخة والمرض والموت، ومن هذا الم 

ث قال، هذا رائع. إّن ساكن العالم اآلخر يستطيـع  أن يطيَر في الفضاء، وهو ال يعرف  خفـّة وال 

ن  بالتحديد في كونه يملك هذا الجسد: إنه  ال يتحّمـل  البرَد وال الحرارةَ  م شكل اإلنسان العادّي يكم 

عَب، وباإلضافة إلى ذلك هناك الوالدة والّشيخوخة والمرض وال العطَش وال الجوَع وال التـّ 

      الّراحة.في كّل الحاالت، ال تستطيعون أن تتمتـّعوا ب  والموت ؛

 

شان"، كثير من الناس ماتوا من جّراء غلقد قرأت  في إحدى الّصحف الخبر التالي: أثناء زلزال "تان 

الّزلزال، ولكّن بعضهم تّم إعادتـ ه  إلى الحياة بفضل اإلسعافات. وتّم إجراء بحٍث سوسيولوجّي 

ر ـئ لوا ماهو اإلحساس الذي شع  وا به لحظة الموت. ولكّن األمر خاّص على هؤالء الناجين: لقد س 

فاجئ  ون استثناٍء، وهو أنه لحظة الموتهو أّن كّل هؤالء األشخاص تحّدثوا عن شيٍء فريٍد، وبد الم 

عض  أحّسوا ليس هناك خوف، بالعكس، ي حّس المرء  بنوع من االنعتاق مع لذٍة كامنة في داخله ؛ الب

ـتعٍة، حتـّى أنهم قد رأْووا  من قيود الجسد، وأنهم أنهم قد تحّرروا فجأةً  يسبحون في الهواء بخفـٍّة وم 

أجسادهم ؛ بعضهم رأى كائنات العوالم األخرى ؛ البعض اآلخر ذهبوا إلى هذا المكان أوذاَك. 

كلـّهم قالوا أنه في تلك اللحظة، يتملـّـك  المرَء إحساس باالنعتاق وبلذٍة كامنٍة، وليس هناك إحساس 

رى، إّن امتالك هذا الجسد الحسّي لإلنسان هو في حّد ذاته عذاب، ولكن بما أّن بالعذاب. بعبارٍة أخ

ل دوا من ب طون أّمهاتهم بهذه الطريقة، فقد   وا غير واعين بهذا العذاب.بحصأكّل الناس قد و 

                                                                         

َحَن م ضاعفةً أن ي   أقول  أّن اإلنسان يجب    َحَن والم  . لقد قلت  في اليوم الفارط أّن مفهوم قاسي الم 

ن" واحد عندنا زمانيّة أخرى أكثر شساعة، "شيش-ةالزماني لدى اإلنسانيّة يختلف  عن أمكن-المكان

بالنسبة لسّكان العالم آخر. هم يقولون عن شخص ي مارس  ي ساوي ساعتين، ولكنه ي ساوي سنةً 

في مثل هذه الظروف القاسية أنه رائع حقـّا ؛ وإن كان هذا الشخص يملك  عزًما راسخـًا  غونغال

، فهم يرمقونه بكّل إعجاب وإكبار. حتـّى في ظروف بتلك ل على الطريق وكان ي ريد التعهّدللحصو

ْد طبيعته األصليّة بعد ، وهو ال يزال  ي ريد التعهّد من أجل الّرجوع. لما ذا ي مكن   أن القسوة، لم تفس 

؟ هذا هو الّسبب. عندما ي مارس  شخص ّما تمرين وضعيّة عَد ممارًسا م ساعدة غير مشروطةٍ نـ سا

الجلوس لمّدة ليلٍة في عالم الناس العاديّين، فإنهم يلمحونه  ويقولون أّن ذلك الّشخص رائع حقـّا، وأنه 
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نا منذ  هناك. إّن  عندنا ي ساوي سنةً ن( ات)ساعن" سّت سنواٍت كاملٍة. ذلك أّن "شيشيجلس  ههـ 

 للغاية. الكائنات البشريّة توجد  في عالم فريد

      

َحَن م ضاعفةً؟ فلنذك ْر مثاالً كيف يتحّمل  ال َحَن والم  : في أحد األيّام، يذهب  أحدهم إلى العمل. مرء  الم 

لوضعيّة ال ي مكن أن م ؤّسسة عمله تـ عاني من صعوباٍت، هناك م وظفون زائدون عن النـّصاب ؛ ا

تستمّر هكذا، ستتّم إعادة هيكلة للم ؤّسسة وممارسة التشغيل بعقود م ؤقــّـتة، الم وظفون الّزائدون 

مورد  د فقَد فجأةً ينتمي إلى الموظفين الّزائدين، إذن فهاهو ق يجب  أن ي غادروا مراكزهم. وه و

ه ؟ وهو غير قادر على القيام بعمل يعيش  م رتـّب، كيف س؟ لم يعد لديه رزقه. كيف سيكون  مزاج 

ّر قدميه. حال وصوله، يجد  أّن أحد والديه مريض واألمر خطير  آخر. هاهو يعود  إلى بيته وهو يج 

بعناٍء مبلغـًا من  فيقترض    ،جّدا، فيقلق  قلقـًا شديًدا، يجب  أن ينقله  على جناح الّسرعة إلى المستشفى

ّم يأخذ طريق العودة إلى المنزل لتحضير حاجيات المريض، ولكنه المال إلدخاله إلى المستشفى. ث

دّرسة ابنه قائلةحالم ، تأتي م  َك طفالً في خصومة، هيّا بس رعٍة لترى :ا يصل  "لقد جرَح ابنــ 

ويقول  له من على فيذهب  وي سّوي األمَر ثّم يعود  إلى البيت، وحالما يجلس، يرّن الهاتف   األمَر."

لها عشيق." طبًعا، لن تـ القوا هذا النوع من األشياء. إنسان عادّي لن يستطيـع  "زوجتـ كالخط:

فـّكر في نفسه:"ل َم العيش  هكذاتحّمـ ؟ من األفضل أن أبحث لي عن قطعة حبل ل هذه المحن، سيـ 

 " هذا ما أعنيه بقولي!سأستريـح  من متاعبي نهائيّا! وأشنـ ق  بها نفسي، لم أعْد أْرغب  في العيش

حن م ضاعفةيجب  أن يكوَن المرء  قادًرا ع حن والم  ، طبًعا، ال يكون  األمر  بالّضرورة لى تحّمل الم 

، والّصراعات حول سينسينغبين الناس، والم شاحنات التي تختبر ال الخداعبهذا الشكل. ولكّن 

أجل كرامٍة زائفٍة المصالح الشخصيّة ال تق ـّل عن هذا. الكثير  من الناس الذين ال يعيشون سوى من 

شنقوا أنفسهم ألنهم لم يعودوا قادرين على تحّمل ذلك. لهذا يجب  أن نتعهّد وسط هذا الم حيط 

َحَن م ضاعفةً، وأن يكونَ  حَن والم  عقـّد، وأن نـ قاسَي الم   لنا في اآلن نفسه قلٌب واسع الّصبر.  الم 

 

بْدًءا أن تصلوا إلى عدم رّد المثل على  ما معنى: قلٌب واسع الّصبر؟ بصفتكم ممارسين يجب  عليكم

)الّصبر(. وإالّ، فهل أنتم جديرون  رنمن ضربك م، على عدم شتم من َشتَمـك م ؛ يجب  أن تـ مارسوا 

"ممارسة الّصبر عسيرة علّي، أنا طبعي رديء." إن ؟ هناك أناس يقولون:بأن تكونوا ممارسين

يجب  عليه أن ي مارس الّصبر بعضهم  غونغرس الكان طبـعك رديئـًا، بإمكانك أن تـ صلحه، مما

يغتاظون حتـّى في تربية أبنائهم، وينهالون عليهم بسيل من الّصراخ والتوبيـخ. ولكن ال داعي 

للتصّرف هكذا لتربية أبنائكم، ال يجب  أن تكونوا غاضبين حقـّا ؛ يجب  أن تـ ربّوا أبنائكم بطريقٍة 

فاظ على صوابكم حتـّى ادً جيّ  تـ ربّوهممعقولٍة أكثر، هكذا تستطيعون أن  ـنتم ال تستطيعون الح  . إن ك 

نّموا طاقتكم )ال (؟ غونغفي أشياء صغيرة، وكنتم تغضبون، هل تظنـّون أنه يبقى بإمكانكم أن تــ 

"إن ك نت  أمشي في الّشارع، وركلني أحدهم بقدمه، ولم يك ن هناك أحد يعرفني، البعض  يقولون:

َك أحدهم على فأستطيـع   َم بالّصبر." أقول  أّن هذا ال يكفي، ربّما في يوم ّما، سيصفع  حينئٍذ أن أتـّس 

ًرا ؛ كيف ستـ عالج  هذا وجهك بح ضور أكثر شخص تخشى أن تفقد ماء وجهَك أمامه ، وستخجل  كثي

ـنتم قادرين على تحّمـل ذلك بصبر أم ال. حسنـًا، تستطيالم شكل عون تحّمـله  ؟ هذا ل نرى ما إذا ك 

رتبة بصبر ولكّن األمر يبقى عالقـًا بقلوبكم، هذا ال يكفي. الك ّل يعلم  أنه عندما يبلـغ  اإلنسان م

ألّي شيٍء أبًدا، ال ي بالي على اإلطالق بأمور الناس العاديّين، يبدو دائًما  أرهات ال يعود ي ولي أهّمية

حيّاه ، مهما يك ن ث قـل  الخسارة التي يتكبّد ها. إن والفرح  ي ال يعير أّي شيء أهّمية أبًداسعيًدا،  مأل م 

ـنتم تستطيعون حقـّا التصّرف بهذه الطريقة، تكونون قد   رهات.بلغتـم مرتبة الثمرة األوليّة ألك 
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أحدهم قال أنه إن كان علينا أن نـ مارس الّصبر إلى ذلك الحّد، حتـّى إنسان عادّي ي مكن أن يقول 

بنـًا. فّكروا، حتـّى بين  عنـّا أنـّـنا نا. أقول  أّن ذلك ليس ج  بناء جّدا وأنه من الّسهل للغاية إهانتــ  ج 

الناس العاديّين، األشخاص الم سنـّون واألشخاص ذوو التربية العالية ي ؤّكدون دائًما على ضبط 

لممارسينا؟ كيف اإللزام أقّل بالنسبة  النفس وعدم االنحدار بها إلى مستوى اآلخرين. فكيف يكون  

بنـًا م مارٌس ي مكن   ؟ أنا أقول أّن ذلك تجّل لروح الّصبر األكبر، تجلـّي إرادٍة قويٍّة، فقطيكون  ذلك ج 

:أن تكون لديه مثل روح الصّ  "أمام أدنى ضرر، فإّن رجالً من بر األكبر تلك. هناك مثٌل يقول 

 ؛ إنتشت ْمني أشت ْمَك بة إلنسان عادّي، "إن العاّمة يستّل سيفه  ويتأهّب للهجوم." هذا طبيعّي بالنس

؟ بصفتكم ممارسين، عادّي، هل ي مكن القول أنه ممارس." إنه ليس سوى إنسان تضر ْبني أضر ْبكَ 

لوا إلى ذلك. ـنتم عاجزين عن التحّكم في أنفسكم، فلن تص  ـنتم ال تملكون إرادة صلبة، وك       إن ك 

                                       

جـ دت في الماضي شخصيّة باسم "هان  ن"، هذا الّرجل  كان يملك  الكثير من ش  أنتم تعلمون أنه قد و 

 " وركيزة من ركائز الّدولة. لماذا كان قادًرا علىغ"ليو بان القدرات ؛ كان القائد األكبر لـ 

هّمات جليلة " نش  طرفة تروي أّن "هان  ؟ ي قال  أنه كان غير عادّي منذ طفولته. هناكاالضطالع بم 

منذ سّن الفنون الدفاعية " ي مارس  ن ش  قد تجّرع إهانة الم رور بين قدمْي أحد األشخاص. كان "هان 

، كان دائًما يحمل  سيفـًا. في يوم ّما كان يتجّول  في للفنون الدفاعيةالم راهقة، وبصفته ممارًسا 

علوٌك عليه الطريق وب ْصر ه :"ما الذي تفعلـ ه هنا بسيٍف؟ ادره  واضالّشارع، فقطع ص  ًعا يديه على خ 

ؤ  أنت على قتل رجل ـنقه  هل تجر  نقي." وحالما أتّم كالمه  مّد نحوه  ع  ، اقطْع عــ  ؤ  ـنَت تجر  . ؟ إن ك 

ـنَق أحدهم، " في نفسه:نش  فقال "هان  ـنقه ؟" في ذلك الوقت، لو يقطع  المرء  ع  "لماذا أقطع  ع 

؟ وعندما رأى هل ي مكن قتل الناس ببساطٍة هكذاويدفع حياته  ثمنـًا لجريمته، طات ي بلغون عنه الّسل

ؤ  على قتله، قال له :نش  أّن "هان  ّر إذن بين قدمّي." وَمّر "هان " ال يجر  ؤ  على قتلي، م  "أنت ال تجر 

كان يتميّـز  عن  " كان يتمتـّع  بروح صبر ٍخارقٍة،نش  " فعالً بين قدميه. هذا يد ّل على أّن "هان نش  

عاّمة الناس العاديّين، لذلك استطاع أن يقوم بأعمال عظيمة بذلك الشكل. "يجب  أن يحفظ الّرجل 

"، هذه كلمات الناس العاديّين. إن كان المرء  ال يعيش  إالّ من أجل شرفه،  شرفه  قبل كّل شيء 

تعبة؟ ألن تكون م ضنية؟ ألن تكون عدي " لم نش  ؟ "هان مة المعنى أيًضافّكروا، ألن تكون الحياة م 

يك ن في نهاية األمر سوى إنسان عادّي ؛ ولكن نحن  ممارسون، يجب  أن نتصّرَف أفضَل منه 

لوغ مستوى يتجاوز  م ستوى الناس العاديّين واالرتقاء نحو م ستويات أعلى.  بكثير. هدفنا نحن  هو بـ 

يخضع  ممارس إلهاناٍت أو استهزاءاٍت وسط  نحن  لن نـ القَي هذا النوع من األشياء، ولكن عندما

بين الناس العاديّين ال تق ّل أبًدا  سينسينغالناس العاديّين، فهذا أيًضا ال يق ّل عناًءا. أقول  أّن خالفات ال

 عن ذلك، بل تستطيـع  حتـّى أن تتجاوزه ، هي أيًضا قاسية جّدا.

 

، يجب  أن يكون الممارس  قادًرا على التجّرد: التجّرد من كّل التعلـّقات وكّل الّرغبات في خط م واز

الخاّصة بالناس العاديّين. ال ي مكنه بلوغ ذلك منذ الوهلة األولى، ي مكنه بلوغ ذلك تدريجيّا. إن 

يجب  أن تتراخْوا. ن ال يأخذ وقتـًا، ولك التعهدبلغتموه اليوم منذ البداية، ستكونون بوذا اليوم. إّن 

علـّم ذلك، ستقولون: !  التعهد"لقد قال الم  يأخذ وقتـًا ؛ حسنـًا إذن، سنسير  فيه بتأّن." هذا اليجوز 

تشّددين مع أنفسكم ؛ في  بوذا، يجب  أن يجتهَد الفرد في التقّدم بس رعٍة إلى  فا تعهديجب  أن تكونوا م 

       األمام.

  

ن قادًرا على الحفاظ على فضيلته )الّدو(، وأن يسهََر على طبيعته يجب  على المرء أيًضا أن يكو

األخالقيّة وأالّ يتصّرف بطريقٍة غير مسؤولة. ال يجب  أن تتصّرفوا برعونة وكما يبدو لكم، يجب  
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أن تكونوا قادرين على الحفاظ على طبيعتكم األخالقيّة. أنتم غالبًا ما تسمعون هذه العبارة لدى 

ين "جمع الّدو عبر القيام بأشياء طيّبة". الممارس ال يتحّدث عن "جمع الّدو"، نحن الناس العاديّ 

نتحّدث عن "الحفاظ على الّدو". لماذا الحديث عن الحفاظ على الّدو؟ ألننا عاينـّا الحالة التالية: 

َحقـّـقة، "جمع الّدو" ال تعدو أن تكون عبارة ناس عاديّين ؛ ومع تراكم الّدو واألفعال الطيّبة الم  

ْد تـ طَرح  هذه المسألة، عندما تكونون  قبلة. بينما بالنسبة لنا، لم تع  سيستفيد  منها المرء  في حياته الم 

قبلٍة. إننا إذ والطاوبنجاح ستكونون قد حصلتم على تعهّدكم أتممتم  ، لن يكون هناك مجال لحياٍة م 

عنًى آخر، وهو أّن كال الماّدتين اللـّـتان نحملهما نتحّدث  هنا عن الحفاظ على الّدو فإّن ذلك يتضّمن  م

على الجسم لم تتجّمعا أثناء حياٍة واحدٍة، بل حصلنا عليهما ونتوارثهما منذ ع صور سحيقة. حتـّى لو 

لن  على الدّراجة، ستجدون أّن فـ َرص القيام بأفعال طيّبة هي نادرة حقـّا. كاملةً  تطوفون المدينة

                            حتـّى لو تحرصون على ذلك. بالّضرورةتجدوا هذه الفـ َرص 

                                                                                                       

ككم تجمعون الّدو، ربّما تظنـّون أّن أمًرا ّما هو فعل حسن، و لكن هناك أيًضا معنًى آخر: عندما نتر 

وه، بعد القيام به، يتبيّن  أنه  فعل سّيء ؛ أو ربّما تظنـّون أنه فعل سّيء ولكن إذا تدّخـلتم وفعلتم

ؤية الّروابط سيتبيّن  أنه فعل حسن. لماذا في ذلك األمر. هناك قوانين القدرية ؟ ألنكم ال تستطيعون ر 

مارسين، أنتم غير عاديّين، وبصفتكم تـ سيّر شؤون الناس العاديّين وهذا ال يطرح م شكالً. بصفتكم م

وَض أن تـ قيّموا أنفسكم   أشخاًصا غير عاديّين، يجب  أن تفرضوا على أنفسكم قوانين غير عاديّة، ع 

في مسألٍة ّما، فمن شأنكم أن ترتكبوا الروابط القدرية وفق قوانين بشريّة عاديّة. عندما تجهلون 

ّرفوا كما تشاؤون. فعل، ال ينبغي أن تتص نتحّدث عن الالّ  ة التي من أجلهاأخطاء بسهولة. تلك الغاي

"أنا لي رغبة في تربية الناس وردع الم خطئين." أقول أنه من األفضل لكم أن البعض يقولون:

قتل تكونوا رجال ش رطٍة إذن. ومع ذلك، نحن  ال نطلـ ب  منكم أن تبقْوا مكتوفي األيدي أمام حوادث 

ل م شاّدات بأنه  كمأو حرائق. يجب  أن أقول ل لآلخر  ين الناس، كأن ي عطي أحدهم لكمةً عندما تحص 

يرَكـَل أحدهم اآلخر، فربّما يكون ذلك هو دْيـنـًا سّجـله  هذا األخير في الماضي، وهذه المّرة قد  أو

المّرة سّويَا حساباتهما. لو تتدّخـلون أنتم، لن يتمّكـنا من القيام بالتسوية وسيضطّران للقيام بها في 

، في مكن أن تقع وا في هفواٍت، وهكذا ي مكن الرابطة القدريةالقادمة. هذا يعني أنه  بما أنكم ال تَرْون 

                                       أن تخسروا الّدو.

  

مر إن كان رجل عادّي هو الذي يتدّخـل  في ش ؤون الناس العاديّين، فليس هناك م شكل، ألنه  ي قيّم األ

؛ أّما لو تـ صادف فوق العادية حسب قوانين الناس العاديّين. بينما أنَت، يجب  أن تـ قيَّم حسب قوانين 

، وإالّ، فكيف ي مكن لآلخرين أن سينسينغفذلك إذن م شكل  ،جريمة قتل أو حريقـًا، وال تـ بالي به

بَم  ل أو حريق، إذنقت ؟ لو تبقْون مكتوفي األيدي حتـّى أمام جريمةرجل  خيريعرفوا أنك 

ها، هذه األشياء ليس لها عالقة بنا نستنشغلون حن  الممارسين. من ؟ يبقى أّن هناك نقطة ً نذك ر 

ككم تـ القونها. عندما نتحّدث  عن الحفاظ على الّدو، فتحديًدا لكي  ترتيبها  تّم يالم مكن أالّ  لكم وأالّ نتر 

، ويكون  يام بتدّخـل بسيط، ترتكبون سيّئةنكم حتـّى مع القنـ جنـّبكم األفعال الّسيّئة ؛ من الم مكن أ

يف ؟ كّدو فكيف سترفعون درجتكم بعد ذلكعليكم إذن أن تخَسروا بعض الّدو. إن خسرتم ال

لون إلى غايتكم النهائيّة أن تكون لديكم  كذلك لم شكل. ثّم إنه يجب  عليكم؟ هنا حيث  ي طَرح  استص 

          لم حيط يلعب  أيًضا دوَره  في األمر.جيّدة ؛ وتأثير ايقظة درجة 

 

أحٍد يتعهّد  واضًعا نـ ْصَب عينيه باطنه ، وكالّ يضع  في الميزان  نحن  نقول أيًضا ما يلي، لو أّن كلّ  

طبيعته األخالقيّة، وكالّ يبحث عن أسباب النقائص في داخله بنيّة التصّرف بشكل أفضل في المّرة 
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القادمة، وكّل فرٍد، لحظة الفعل، يضع  في اعتباره أّوالً اآلخرين، إذن، فالم جتمع البشرّي سيتحّسن  

وأخالقيّاتـ ه ستستقيم  من جديٍد ؛ والحضارة الّروحيّة لإلنسانيّة ستسير  من حسن إلى أحسن، النظام 

بّما لن يعود هناك حتـّى رجال ش رطٍة. ال  داعي ألن يكون أحد العاّم سيكون أفضل أيًضا ور 

يبحث  داخلها عن األسباب والّدواعي، أرأيتـ م وم راقــَـبًا، كّل سي راقب  نفسه  بنفسه ، وسي راجـع  نفسه 

، آخذة في التحّسن واالكتمال أكثر فأكثركم سيكون  هذا رائًعا! مثلما يعلم  الجميـع ، القوانين اليوم 

؟ فون ضاربين بالقوانين عرض الحائط؟ لماذا يتصرّ ثاًماهناك مع ذلك أناس يرتكبون آولكن لماذا 

ألنكم ال تستطيعون أن تـ راقبوا قلوبهم ؛ عندما يغيبون عن أنظاركم، يرتكبون األعمال الّسيّئة من 

جديٍد. لو أّن كّل أحٍد وّجه تعهّده  نحو الباطن، سيكون األمر  م ختلفـًا تماًما، ولن ي صبح هناك داع 

                          .ق العدالةللحرص على تحقي

                                                                                                 

سوى  الم ستوى األعلى من ذلك لن تنالوها فاال ي مكن أن تتعّمَق إالّ لحّد هذا الم ستوى ؛  فادعوتي لل

للغاية ؛ لو تطلـ بون منـّي اإلجابة عن األسئلة  ن أسئلة محسوسة. البعض يطرحوأنفسكم بتعهّد

تعلـّقة بالحياة اليوميّة، فكيف  كم وأن بالتعهدستتمّكـنون من القيام الم  ؟ يجب  أن تتعهّدوا أنفسكم بأنفس 

؛ لو قلت  لكم كّل شيٍء، لن يبقى لكم شيء لتعهّدكم. من  اليقظةتفهموا بأنفسكم اعتماًدا على درجة 

سن الحظ أّن   .لدافالعلنـًا، تستطيعون أن تتصّرفوا تبًَعا  اقد تّم تبليغـ هالدافا ح 

  

 
 

 

  

*       *       * 

  
 

ّدة تبليغي لل عتقدأ َك لك م األشياء الحقيقيّة لكي  فاأّن م  تـ شارف  على نهايتها تقريبًا ؛ لذلك أريد  أن أتر 

، كان مبدئي هو تحّمـل للفا م ستقبالً. طوال تبليغي التعهدفي  الفابهْدي  يتمّكن الجميـع  من الّسير

مسؤوليّتكم ومسؤوليّة كّل الم جتمع في نفس الوقت، لقد تصّرفنا حقـّا تبَعـًا لهذا المبدأ. بينما بالنسبة 

م  في األمر. ب غيتي  م  على ذلك، الّرأي العاّم هو الذي سيحس   عالنيّة الدافاهي تبليـغ ألثره، أنا ال أحك 

ولكي يتسنـّى لكّل من ي ريد حقـّا التعهّد أن يتعهّد نحو  التمكين المزيد من الناس من االستفادة منه

هتديًا ب واز، أثناء تبليـغ الفااألعلى م  اإلنسان   ، تحّدثـنا أيًضا عن المبادئ التي علىالفا. في خط ّ م 

 التعهدتطيعون القيام بن من بينكم من ال يسإن كا المحاضراتأن يتـّبعها في سلوكه، أرجو أنه بعد 

فيًدا ل م جتمعنا. الدافا هحسب هذ ، فعلى األقّل يستطيعون أن يكونوا أناًسا طيّبين، سيكون هذا م 

رتـ م تعرفون كيف يكون  المرء  إنسانـًا طيّبًا، وبعد  ستكونون أيًضا  المحاضراتبالفعل، اآلن ص 

 قادرين أن تكونوا أناًسا طيّبين.

  

الّسـند الّذي  عراقيل، وأمور دخيلة آتية من كّل صوٍب. بفضل ا، كانت هناك أيضً الفاأثناء تبليـغ 

ختلف األوساط، وبفضل مجهودات األعوان األكفاء،  سيّرون من م  ـنظـِّمة والم  وفّرته  الَوَحدات الم 

نا بنجاح.  تّمت م حاضراتــ 

  

حاضرات تستطيـع  أن تكوَن دليالً لك م في تعهّدكم نحو كّل األشياء التي تحّدثت  عنها أثناء الم   

في الماضي. لقد تحّدثنا عنها  الفاالم ستويات العليا ؛ ال أحد َسبََق وأن تحّدَث عنها في َدَعوات 
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لوم الحديثة والمعارف العلميّة الح لتها بالع  اليّة حول الجسم البشرّي، بو ضوح تاّم، مع اعتبار ص 

ككم  وزيادةً  على ذلك، شرحناها على م ستوًى عال جّدا. أنا أفعل هذا باألساس من أجلكم، ولكي نتر 

لون حقـّا على  نطلـَقي. أثناء تبليغنا  ا، هذالتعهدعبر ارتقائكم قون في الم ستقبل، وتـ حقّ  الفاتحص  هو م 

صعب جّدا. في الواقع، أنا  اولكّن تطبيقه ةم متاز الفا، كثير من الناس يجدون أّن التعهد طريقةو فالل

، هو سان العادّي ال يرغب  في التعهّدأجد  أنه، إن كان صعبًا أم ال، هذا يتوقّف  على الناس ؛ إّن اإلن

. إنه ، وأنه مضيعة للوقتصعٌب جّدا حقـّا، وأنه غير معقول، أنه م ستحيل التحقيـق التعهديجد  أّن 

نسان إ يسمع "عندماهو يجده صعبًا جّدا. لقد قال الوو تسي: ، لذلكإنسان عادّي، إنه ال ي ريد التعهّد

ه  ؛ عندما  ،الطاووي عجـّـل  بممارسته ؛ عندما يسمع  إنسان َوَسطٌ   الطاوو رفيع تارة يأخذه وتارة يََدع 

." الطاوولن يكوَن  الطاووفينفجر  ضاحكـًا، إن لم يضحْك، أدنى صنف من الناس الطاوو يسمع  

، ليس شيئًا م ستحيل المنال. بالفعل، كثير من حقيقّي، أقول  أّن ذلك يسير جّدابالنسبة لممارس 

ـتغيّـبـين قد في تعهّدهم. إن لم أحّدثكم اً جدّ بلغوا م ستوًى عال  تالميذنا القدامى الحاضرين هنا أو الم 

ي مكن أن ي ؤثر على نـ مّو قّوة  عن هذا، فخشية أن تتولـّد روح التعلـّق فيكم، وينشأ شعور بالّرضا

لي( لديكم. إنسان عازم حقـّا على التعهّد سيكون بمقدوره التـّحلـّي بالصبر والتـّخلـّي  غونغ) غونغال

عن تعلـّقاته بم ختلف أنواع المصالح الشخصيّة، سيكون بمقدوره أن يزهَد فيها ؛ طالما توصـّـلتم 

. بينما الناس الذي يقولون أّن ذلك عسيٌر هم الذين ال فلن يكون عسيًرا عليكم إلى تحقيق هذا،

يستطيعون التـّخلـّي عن هذه األشياء. ممارسة الطريقة في حّد ذاتها ليست صعبة، رفع الم ستوى 

ـفارقة روح التعلـّق، لذلك يقولون أنه صعب. ألنه من الّصعب  نفسه ليس صعبًا، الّصعب  هو م 

، صالحه اآلنيّة عندما تكون أمامه ؛ ها هي المصلحة هنا أمام عينيهكثيًرا على المرء أن يزهَد في م

؟ عندما يّدعون أّن هذا صعب، ففي الحقيقة هناك حيث  تكم ن كيف سيستطيـع ترك هذا التعلـّق

الّصعوبة. عندما تنشأ خالفات بين الناس، إن لم نك ْن قادرين على ابتالع اإلهانات، إن لم نك ن حتـّى 

. في الماضي، في فترة تعهّديعتبار أنفسنا ممارسين، أقول أنه لن يستقيَم األقادرين على ا ، مر 

، تحّمـلـ ه   يمكن ما ه و صعٌب تحّمـلـ ه   "توّجهوا إلّي بالعبارات التالية:كثير من المعلـّمين العظماء 

تحّمـلـ ه ، وقادًرا على ْن قادًرا على تحّمـل ما ه و صعٌب ك ،فعلـ ه   من الممكن فعلـ ه   وما هو مستحيل

فعل ما ه و صعٌب فعلـ ه ." إنها الحقيقة. جّربوا ل ـتَرْوا، عندما تكونون حقـّا أمام المصائب أو في 

م أّن ذلك  َحن، حاولوا ؛ مهما يك ْن تحّمـل  ذلك صعبًا، تحّمـلوه  ؛ عندما يبدو لك  لحظة اجتياز م 

وه  ل تَرْوا أه َو حقـّا م ستحيل. إن تمّكـنتم حقـّا من م ستحيل أو يـ قال أنه عسير، حاولوا أن تفعل

 التوّصـل إلى ذلك، ستَرْوَن أّن م ستقبالً م شرقـًا ينتظركم.

  

بّما أنه من الّصعب تذّكر  كّل األشياء التي تحّدثت  عنها. سأوّجه  لقد تحّدثت  كثيراً فعالً، ستجدون ر 

لحٍد منكم نفسه  ممارًسا في تعهّده إليكم بعض التوصيات: أرجو أن يعتبَر كّل وا قبــ  وأن يستمّر  الم 

دد والتالميذ القـ دامى جميًعا من التعهّد في  ، أن الدافاحقـّا في التعهّد. آمل  أن يتمّكن التالميذ الج 

آمل  أن ي وظـّـَف الجميـع  وقتهم أفضل توظيٍف  !يتمّكـنوا جميعهم من بلوغ التحقـّـق والكمال التامّ 

 .فعليّ  تعهدجل من أ

 

 

 

 

 

 



 

2٠4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*       *       * 

 

 

"جوان فالون" ليس مكتوبًا بأسلوب جذاب بل وحتـّى أنه ال يخضع  

ـتعارف عليها حاليّـا. ولكن لو أحاول  أن أستعمَل  للقواعد اللغويّة الم 

سوف تبرز  م شكلة ، القواعد اللغويّة الحاليّة ألنّمَق هذا الكتاب، كتاب الدافا

بّـما ستـ صبح  لغة الكتابة وتراكيب ها النحويّة مألوفةً وجميلةً،  هاّمة: ر 

ولكنها لن تكوَن قادرةً على احتواء الّدالالت الّضمنية العميقة والعالية، 

ألنه ليس في مقدور اللغة الحديثة الّسائدة، ليس في مقدورها على 

ف الّدرجات العالية اإلطالق أن تـ عبَّر عن الدافا كم رشد ودليل في م ختل

ـيّة ياتها في كّل درجة بحيث  تـ عطي دفًعا لتطّور الكينونة الحقيقوتجلــّ 

                                                                                                .، وتـ سهَم في تحّول جوهريّ للم مارس وطاقة تعهّده

 
                                            

                                                                                              ١٩٩٦يناير  ٥لي هونغجي،                                                                                        
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 المصطلحاتقائمة 
 
 

 بسارا أApsara اّلهة أنثوية محلقة في المدرسة البوذية : 

 رهات أArhat)سنسكريتي( درجة تحقق/ إثمار في المدرسة البوذية )كائن متنور( : 

  أسورا Asuraروح شريرة مؤذية : 

  اإلكسير Elixierمواد ذات طاقة عالية مجمعة من عوالم/أبعاد أُخرى : 

 ميتابها أAmitabhaسنسكريتي: النور الالمتناهي( إسم أحد البوذا، حاكم العالم السوكاواتي/عالم السعادة التامة( : 

 بنتي Benti: .عبارة تعني الجسم بجميع دالالته، الجسم الحسّي والجسم في العوالم )األبعاد( األخرى 

  بودهيساتفا Bodhisattvaية )كائن متنور في درجة أعلى من لمدرسة البوذ: )سنسكريتي( درجة تحقق/ إثمار في ا

 اغاتا(هرهات وأدنى من تاتأ

  بيغو Biguاالمتناع عن الطعام والشراب : 

  تاتهاجاتاTathagata)درجة تحقق/ إثمار في المدرسة البوذية )درجة أعلى من البودهيساتفا : 

  )التجسد )التقمصReincarnationة البوذية: الوالدة/التجسد من جديد في المدرس 

 تشي Qi:  في التراث الصيني وشبه القارة الهندية التشي هو مادة طاقية تتخذ عدة أشكال إيجابية أو سلبية في الجسم

والطبيعة. يُترَجُم عادة ً إلى: "النفث الحيوي"، "الهواء الداخلي الحيوي"، "الطاقة الحيوية"، وهو نوع من الطاقة 

 أدنى من الغونغ.

  تشياوQiaoح طاوي يطلق على نقط الوخز باإلبر: مصطل 

  تشيغونغQigong:  طريقة تعهد، تمارين التشي، ممارسة التشي، اسم جماعي يُطلُق على طرق ممارسة تقليدية

 صينية تتعهد "الطاقة الحيوية" )التشي(. طريقة تعهد

  تيانزيTianziتمرين في وضعية الوقوف في المدرسة الطاوية : 

  جانغZhang متر ١/3و١جانغ تساوي  ١طول صينية. : وحدة قياس 

  جسم الغونغ Gongbody جسم مكون من طاقة التعهد : 

  يوانشنجو Zhou yuanshen: .الروح الفاعلة لإلنسان، روحه الرئيسية، روحه المهيمنة 

  جووهوو Zouhuo" اشعال النار، جووهوو رومو :"Zouhuo Rumo .اشعال النار والدخول في حالة شيطانية :

 مصطلح استخدم في الوحدة السادسة، تم اختصاره وتعديله وترجمته إلى "جنون التعهد"

  جيJie :الصعوبات أو الكوارث التي  تحدث بعد فترة زمنية   - (حقبة كونية طويلة جّدا )عديد مئات ماليين السنين

 محددة ألفراد معينين  أو لمجتمع بأكمله أو لمنطقة كبيرة

 جين شان رن Zhen Shan Ren: الحق،  جين،: : الطبع األعلى للكون، طبيعة الكون، صفته الُمميزة وخصوصيته

    الصبر، القدرة على التحّمـل، التسامح. رن: الرحمة، الطيبة، اإلحسان. شان: الحقيقة، الصدق.

  دارماDharmaتعاليم بوذا شاكياموني : 

 دافا Dafa: .الفا الكبرى، النظام األكبر، القانون األكبر 

 دان Dan  اإلكسير او الزنجفر، مجموع طاقات ُعـليا مجلوبة من عوالم أخرى. تتركـّز هذه الطاقات وتتجوهر في منطقة

 .)حقل اإلكسير( "أسفل البطن "الدانتيان
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 دانتيان :Dantian  حقل اإلكسير 

 دهاياناDhyana : ألساسيّة في البوذيّة، مدرسة "شان" والمعروفة أكثر باسمها اليابانّي "زان"؛ إحدى المدارس ا

 حالة تأمل  تعني أيضاً أدخلها للّصين الراهب الهندّي "بودهيدارما" في القرن السادس م. 

 دو De: ان ؛ المادة البيضاء عند اإلنسانالفضيلة، الحسنات، رصيد األفعال الطيبة عند اإلنس 

  زوويي Zuoyi   تحية بانحناءة كبيرة مع وضع اليدين مع بعضهما: 

  ساريراSariraوجدت في الرماد المتبقي من جثث النساك المحروقة : حبات بلورية 

 الدروب الستة سامسارا Samsara :  مشوار الوالدة  -رحلة التجسد)التـقمص(، سفر التجسد الدائم لدى اإلنسان

 .والحياة والموت والتجسد من جديٍد، هدف التعهد هو الخالص من هذه الحلقة

 سينغسين Xinxing:  طبيعة القلب عند اإلنسان، طبيعته األخالقية والنفسية، طبعه، خصوصيّات طبعه

 الطبيعة، الطبيعة األساسيّة. :Xing سينغ القلب، األخالق. :Xin سين وتصّرفاته.

  العلويّ العالم التعهد في فا  - الفوق دنيوي لمجيان فا: التعهد في فا العاشو شي 

  شوانغانXuanguanالممر الخفي : 

  شوانغان يتشياوXuanguan Yiqiaoموضع/ فتحة الممر الخفي : 

  جيان فا: التعهد في فا العالم الـدنيويشي 

 شيولين Xiulian: :شيو  Xiu،تعّهد النفس، تهذيب وتربية النفس /القلب/الطبع ؛ التربية  التعّهد

هنا بمعنى التمارين، القيام  -اإلشتغال عليه ،سبــكهُ  ،الممارسة، ممارسة الشيء: خدمتهُ  :Lian لين، الروحية.

  بتمارين الغونغ.

  طاوDao "Tao/ .الطريق إلى الطبيعة والكون. الطاوية: الطاو، الحقيقة األعلى المذكورة في المدرسة الطاوية :

 الطاو هو اإلنسان الذي وصل إلى/حصل على الطاو في المدرسة الطاوية.

 ميتابهالجنة الغربية، جنة أو عالم بوذا أا ة(:عالم السوكاواتي )السعادة التام 

  غواندينغ Guandingسكب الطاقة في أعلى الرأس : 

 غونغ Gong: طريقة  أو التعهد، طاقة من مستوى عاٍل ناتجة عن تعّهد اإلنسان لذاته بالتربية الروحية طاقة

 الممارسة، أسلوب الممارسة الذي يُولـُّد تلك الطاقة.

 غوو واي Guowei: رفيّا مرتبة الثمرة ؛ تعني مرتبة الكمال، مستوى االكتمال، مستوى التحقق الروحّي.ح 

 فا Fa: .نظام الكون، شرع الكون، قانون الكون 

  فاجراVajraسنسكريتي( الماس ترمز للغير قابل للتدمير. الصينية: جينغانغ( : 

  فاجراسوطراVajrasutraسوطرا االلماس. الصينية: جينغانغجينغ : 

  فاشن Fashenالمكون من فا و طاقة تعهد  )غونغ( ،: جسم الشرع 

 فالون دافا Falun Dafa:" النظام/ األكبر لعجلة القانون/ -الشرع األكبر لعجلة الشرع -الفا الكبرى لعجلة الفا

 .النظامالقانون/

 فالون غونغ Falun Gong: القانون /طريقة ممارسة عجلة الفا، طريقة ممارسة عجلة الشرع. 

 فالون Falun: الفا، عجلة النظام، عجلة الشرع.  عجلة 

 فامن Famen:  باب أو مدرسة فا، باب شرع ؛ تعاليم بوذا التي تفتح الباب من أجل التحقق )إشارة إلى مدارس الفا

 (.۸٤٠٠٠ الـ
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  يوانشنفو Fu yuanshen: .الروح الثانوية لإلنسان، روحه التابعة 

 فو Fo: .بوذا 

 فوتي Futi:  "حيوان، جنـّي، روح سفلية موجودة في عوالم أخرى تستحوذ على الجسم البشرّي وتسكنه. "فوتي

 تعني أيضا تلك الحالة التي يكون فيها الجسم مسكونا.

  فوفا Fofaشرع بوذا، الحقيقة العليا للكون : 

  غونغ نيوانNiwan-Palaceمصطلح طاوي يطلق على الغدة الصنوبرية : 

 كارما Karma- Yeli:  الديون، األوزار، السيئات، العذاب الذي يتحمله اإلنسان نتيجة لما ارتكبه من أخطاء في هذه

 الحياة أو في حياتاته السابقة ؛ المادة السوداء عند اإلنسان.

 كالبا Kalpa- ،دجي Jie:  حقبة كونية طويلة جّدا )عديد مئات ماليين السنين(، وهي تمتّد، حسب الكوسمولوجيّة

 ة، من خلق كون إلى حد ّ فناءه وخلق كون آخر.البوذي

 فو -أو غونغ فو -كونغ Kung-fu/Gongfu: .قدرة التحكـّم الناتجة عن فترة طويلة من الممارسة، مقُدرة، اقتدار 

 لي li: لقياس المسافة.  وحدة صينيّة 

 ستخدمون هذه الداللة  ابه، كانوا ي"معلومات" مصطلح اخترعه مدربو التشيغونغ عندما يطلقون طاقة أو ما ش

 "معلومات / رسائل"

  نقطة بايهويBaihui )أعلى نقطة في الرأس )نقطة الوخز باإلبر : 

  نقطة تانجونغTanzhong )نقطة تقع في منتصف الصدر تقريباً )نقطة الوخز باإلبر : 

  نقطة الوغونغLaogong)نقطة في منتصف الكف تقريباً )نقطة الوخز باإلبر : 

  نقطة مينغمنMingmen بوابة الحياة( نقطة  في أسفل الظهر تقع بين الفقرتين الثانية والثالثة. )نقطة الوخز( :

 باإلبر(

  نقطة هويينHuiyin نقطة بين فتحة الشرج واألعضاء التناسلية : 

  نقطة هيغو Hegu)نقطة موجودة على ظهر اليد بين االبهام والسبابة )نقطة الوخز باإلبر : 

  نقطة يوجنYuzhen)نقطة في منطقة مؤخرة الرأس )نقطة الوخز باإلبر : 

 نيرفانا Nirvana:  مفارقة هذا العالم دون حمل هذا الجسم الحسّي؛ حالة سكينة وطمأنينة يكون فيها الشخص قد

 .تخلص من العذاب ومن رحلة التجسد في الدروب الستة

  هونHun:   طعام محّرم 

  هيناياناHinayana "الديانة البوذية ذات "العربة الصغيرة : 

 وو Wu: المتحقق: هو اإلنسان الذي أتّم  -المتيقظ  -اليقظة، التنوير، االستفاقة الروحية، التحقق الروحي. المتنور

 تربيته الروحية بنجاح ووصل أخيًرا إلى "اليقظة" و"الحكمة". )المتنور باللغة الهندية هو"بوذا"(.

  يانYuanعملة الصينية: وحدة ال 

 الين واليانغ Yin and Yang:  ،حسب المدرسة الطاوية، كل ما يوجد في الكون هو نتيجة لتفاعل هاتين القوتْين

 هذين القطبْين. ديناميكية هذه الثنائية هي التي تخلق الحركة وتولـّد كل الظواهر وكل الكائنات.

 يوانشن Yuanshen: .الروح األصلية، الحقيقية لإلنسان 

 

 



 

2٠۸ 

 

 قائمة األسماء

 
 آه كيو Ah Q: .شخصية روائية صينية تجسد الجبن والخنوع أمام اآلخرين 

  بوديدهارماBodhidharmaم( إلى الصين في فترة حكم الساللة  ٥٢۸/٥3٦-: مؤسس مدرسة ز ن. قدم من الهند )؟

 م( ٥۸٩ – ٤٢٠الجنوبية والساللة الشمالية )

  تساو تساوCao Cao م( ٢٢٠ –ق.م.  ٢٠٦م( ) ٢٢٠-١٥٥ساللة هان الحاكمة ): قائد كبير في نهاية 

  تشين هويQin Hui( ١١٢7( ساللة سونغ الحاكمة )١١٥٥ – ١٠٩٠: وزير خائن من ساللة سونغ الجنوبية – 

 م( ١٢7٩

  جانغ سانفينغZhang Sanfeng( مؤسس ال تاي تشي  ١٦٤٤ – ١3٦۸: طاوي مشهور في ساللة مينغ الحاكمة )م

 تشوان

  جانغ غواالوZhang Guolao واحد من "الثمانية المخلدين" في األعمال الطاوية،  يزعم أن عمره بلغ مئات :

 م. 7٠٠السنين في فترة 

  جيانغ تسياJiang Ziya متعهد طاوي من رواية "تنصيب اآللهة" أُعطي مهمة من أرباب السماء لتسمية/تنصيب :

 قبل الميالد تقريباً.اآللهة. حدثت القصة في القرن الحادي عشر 

  جيغونغJigong( ١٢7٩ – ١١٢7: راهب أسطوري معروف في ساللة سونغ الجنوبية الحاكمة )م 

  داجيDaji سيدة من رواية "تنصيب اآللهة" كان قد استحوذ عليها ثعلب، الحقاً أصبحت ملكة زوجة الملك األخير :

 دي عشر قبل الميالد. قتلت الكثير من الناس بوحشيةفي ساللة شانغ الحاكمة ما بين القرنين السابع عشر والحا

  سون سيمياوSun Simiao~( ٩٠7 – ٦١۸م( ) ٦۸٢ -٥۸١: طبيب مشهور من ساللة تانغ الحاكمة )م 

  سون ووكونغSun Wukong ملك القردة، شخصية من رواية "رحلة الحجاج إلى الغرب" من وو تشينغين :

 م( ١٦٤٤ – ١3٦۸كمة )( في ساللة مينغ الحا ١٥۸٢~  - ١٥٠٠)~

  شين غونغباوShen Gongbaoمتعهد طاوي من رواية  "تنصيب اآللهة" رفيق جيانغ زيا : 

 دونغبين  لوLü Dongbin( ،م  7۸٩: واحد من "الثمانية المخلدين" في األعمال الطاوية- ) ؟ 

  لي شيجينLi Shizhen( ١٦٤٤ – ١3٦۸(  )١٥٩3- ١٥١۸: طبيب مشهور من ساللة مينغ الحاكمة  )م 

  ليو بانغLiu Bang( ٢٢٠ –ق.م.  ٢٠٦ق.م.( ) ١٩٥ – ٢٥٦: أول قيصر في ساللة هان الحاكمة )م 

  ليي فينغLei Feng( ما بين الخمسين والستين. كان يهتم ١٩٦٢ – ١٩٤٠: جندي، شخصية صينية مثالية )

 باآلخرين ويساعدهم بطيب خاطر غير آبه لخسارته الخاصة

  منطقة هانHan-Gebiet دعي شعب العرق الصيني ب "شعب هان" بالرغم من وجود الكثير من األقليات حول :

 منطقة هان 

  نش  هان Han Xin م( ٢٢٠ –ق.م.  ٢٠٦) .ق.م.( ساللة هان الحاكمة ١٩٦ -: لواء عظيم ل ليو بانغ في بداية )؟ 

  هوا تووHua Tuo( ٢٢٠ –ق.م.  ٢٠٦( )م ٢٠3 -١٤١: طبيب مشهور في نهاية حكم ساللة هان )م 

 


