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مةمقد ِّ   مة المأترجِّ
 الكتاب

ُتعتَبر الدامابادا ِمن أشهر نصوص التعاليم البوذّية، ضمن نصوص التعاليم باللغة البالّية. 
وعلى ، تعاليم الثيرافادا والِهنايانا وهي تُضمّ  التعاليم األساسّيةوهي ِمن أهّم النصوص في مرحلة 

 ي الماهايانا والفاجرايانا.ن اأَلهّمّية عند الطرق اأُلخرى في حمل التعاليم البوذّية، أَ درجة كبيرة مِ 

لَفين وخمسمئة سنة. وهي جزء من تعاليم المرحلة اأُلولى لتعاليم بوذا وهي تعود إلى نحو أَ 
و َمن ستنير" أَ ي "المُ َأ  ،Buddha"بوذا" ـالذي ُلّقب ب كيم الهنديّ شكياموني )ِسْدهارتا غوتاما(، الحَ 

 استيقظ ِمن األوهام.  

بيًتا   423باللغة البالّية ستًة وعشرين جزًءا أو فصًًل تشتمل على  ضّم الدامابادا المكتوبة  وتَ 
ديان جون روس كارتر، يختلف في النُّسخ ستاذ الفلسفة واألَ أُ  بيات، كما ذكرَ شعريًّا. لكّن عدد األَ 

  (.Carter, 1987,p. xiiخرى )جات األُ ربِع اأُلخرى باللغات القديمة، كالسنسكريتّية واللهَ األَ 
التعريَف التالي لكلمة داما  Bandyopadhayوعن اشتقاق هذه الكلمة يقّدم باندوبادهاي 

Dhamma    ُبل(  و دارما  أَ   -غة باليDharma    على أّنها الحقيقة ]وقد َتعني ،)باللغة السنسكريتّية
 Dhammapadaين و الَمسار. ومجموع الكلمتَ فتعني الطريَق َأ Padaا مّ يًضا الظواهر[. أَ أَ 

ارما أَ   َيعني ارما[. وهي مِ ق بتعاليم بوذا أَ لّ و الحقيقة ]عندما تتعَمساَر إدراك الدَّ همّية ن األَ و الدَّ
ان في عصرنا الحاضر ِلما َتجلبه ِمن انِسجام وتناُغم في عالمنا هذا، وفيما يليه من عوالَم بمك

ر الكامل َأخرى، ومِ وَحَيوات أُ  هن والقلب إلى حين َنيل التحرُّ ي ن تنقيٍة للذِّ
قّدم الَعون والتوجيه للسالِكين في المسار الروحانّي (. وهي تُ  Bandyopadhay ،1999النيرفانا)

كاديمّي. قّدمه من إثراء في المجال الفلسفّي واألَ ضًًل عّما تُ اعين للحصول على المعرفة الُعليا، فَ والس
  ّي مكان.خاطب الرُّهبان البوذّيين، وغير الرُّهبان وغير البوذّيين في أَ وهي كونّية في طابعها، تُ 

الذهن والحاالت الذهنّية، وضبط عتَبر الدامابادا ماّدة ثرّية و" مصدًرا جّيًدا حول مفهوم وتُ 
هجة ن َأجل الوصول إلى حالة من النقاء والتحّرر من حالة الُمعاناة إلى "البَ الذهن وتنظيمه مِ 

 والحرّية". 
 ضمونهمَ 

حدوث همّيته كُمسبِّب في تبدأ األَبيات اأُلولى في الدامابادا بالحديث عن الذهن وتأكيد أَ 
قدارنا. وهي تؤّكدويحّدد أَ  ،نحنّنه َمن ُيشّكل شخصّيتنا وَمن اأَلفعال وما َنمّر به ِمن حاالت، وأَ 
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 هكلّ  ضرورة الوصول للنقاء الذهنّي وضرورة ضبط اأَلفعال والكًلم لتحقيق ذلك 
(Buddharakkhita, 2013.) 

اإلنسان عندما بدأ في التفّكر في صف وضع وفي تقديم باندوبادهاي للحاالت الذهنّية يَ 
 كّون لديه مثالّياٍت أو غاياٍت   ثمّ خًلقّي.  األَ والفساد  ك، والموت، والخطيئة،  ــر، والتهالُ الميًلد، والتدهوُ 

  للحياة، وهي تتجاوز الموت والتغييَر، وُتراِدف الحقيقة والسمّو والنعيم.
ة اإلنسان هي في تغيُّر مستمّر. ل شخصيّ شكِّ ع لتُ جزاء الماّدّية وغير الماّدّية التي تتجمّ إّن األَ 

حدث في تلك الفترة في ت تَ عكس بعض التغّيرات الفكرّية التي بدأَ والفلسفة البوذّية في بداياتها تَ 
مَر الدارج كان األَ    ّن التركيز على المعرفةكبر للمثالّيات والتنّسك، ألَ ّية أَ همّ صبَحت ُتولي أَ فأَ الهند،  
ضاحي والقرابين، داء الطقوس. فابتعدت البوذّية عن التقاليد الطقسّية واألَ التركيز على أَ ن بداًل مِ 

سئلة حول ماهّية الوعي والروح والجسد، وكيفّية الوصول إلى ّدى إلى أَ مّما أَ  ،ورّكزت على المعرفة
  الروحّي والحقيقة المطَلقة.الكمال 

نواع مختلفة من فيها بوذا كاَنت تعّج بأَ ّن الفترة التي جاء ويشير باندوبادهاي إلى أَ 
مارسات الدينّية: النّساك المعتِزلون، والحالقون رؤوَسهم، والمعّلمون المتجّولون. االعتقادات والمُ 

حرار كانوا في طليعة االنشقاق الروحانّي والفكرّي في تلك الفترة. وبعض هؤالء المفّكرين األَ  وهؤالء
ّمن ال و مِ مٌر ال سبيَل إلى معرفته، أَ عتقد أّن وجود هللا أَ درّيين )َمن يَ المتشّككين وِمن الًلأَ كانوا من 

نهم  نادين بالحرمان الماّدّي، والطبيعّيين. ومِ برّيين، والمُ نكرون وجود إله(، والماّدّيين والجَ ُيقّرون وال يُ 
رى اإلرادة… إلخ. ويَ   درَك حرّيةنهم َمن أَ عليه هو هللا، وم العالم والمسيِطرَ  ّن مصدرَ َمن نادى بأَ 

التي ة ينتمي ال إلى النظريّ طيًّا ال سلوًبا تحليليًّا وسَ ت البوذّية  أُ ه وسط كّل هذا اّتخذَ نَّ باندوبادهاي أَ 
ي وجوًدا أبديًّا لروٍح تّتحد في النهاية مع مصدرها أَ    eternalismا ثابًتا  دً شيء وجو ُتثبت وجود كلِّ  

شياء ّن األَ و أَ أَ  annihilationismّي شيء ميَّة التي تقول بعدم وجود أَ بدّي، وال إلى تلك الَعدَ األَ 
كّل شيء في  َتفنى بعد موتها. فكاَنت البوذّية وسًطا بين طرَفي النقيض. لقد جاء بوذا ليقول إنّ 

عض شياء واعتمادها بعضها على بط األَ دائم. وفي نظرّيته حول ترابُ  حالة تدفُّقٍ 
interdependence ًَدا  ،ردَ برّية القَ و جَ دفة َألغى القول بالصُّ ، أ ، ينهد واالنضباط الذاتيَّ الجَ  مؤكِّ

كرّية على الفترة الهندوسّية وما قبَلها وما مّثل ثورة فِ يُ كره بذلك فكان فِ  ؛رامةَص  وأَ تزّمت  ن غيرمِ 
  بعَدها.

فهي  .مسارا والنيرفاناالكارما والسَّ مفاهيم ثل البوذّية، ملكّن هناك مفاهيَم بقَيت في الفلسفة 
واأَلضاحي،  ، والقرابينَ ، والطقوَس ت الطبقّيةَ ن اختراع الفلسفة البوذّية، التي انتقدَ و مِ أَ ليست جديدة 

  (. Bandyopadhay ،1999منفصلة ومستقّلة وثابتة في وجودها ) بوجود روحٍ  واالعتقادَ 
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 بوذا

ي أَ   ،Buddhaالذي ُلّقب ب"بوذا"  يّ الحكيم الهندشكياموني )ِسْدهارتا غوتاما(،ذا بو هو 
   و َمن استيقظ ِمن األوهام."المستنير" أَ 

مع كّل تعاليمه في شهر من وفاته تّم جَ ُولد في القرن السادس قبل الميًلد. وبعد ثًلثة أَ 
في مدينة  ،Ajātaśatruقد برعاية الملك ل الذي عُ وّ األَ  ، في المجلس البوذيّ Tipiṭakaتبيتاكا 
  Mahindaقام ابنه مهندا   okaśAقبل الميًلد وفي عهد الملك أشوكا  241وفي عام . راجغريا

بورما وتايًلند وكمبوديا، والصين وأفغانستان لى إ  انتقَلت مل تعاليم الدامابادا إلى سريًلنكا، ثمّ بحَ 
تحت حكم اليونان، بما في ذلك مناطقهم في  كانت واقعةً ووسط آسيا، واليونان والمناطق التي 

 ّولت ُتنقل شفهيًّا حّتى القرن األَ ّن التعاليم بقيَ ن الجدير بالذكر هنا أَ دنى. ومِ وسط واألَ الشرق األَ 

 Kanishkaتحت رعاية اإلمبراطور  ،عندما بدأ تدوينها. وفي المجلس البوذّي الرابع قبل الميالد
ّول ما تّم جمعه في المجلس البوذّي األَ  وثوقّيةمَ  تّم تأكيد ،في القرن الثاني الميًلديّ 

(Bandobadhay،1999 َوفيما يلي وصٌف لّليلة التي خرج فيها األ .) ِن القصر دهارتا مِ مير س
 ليوني :تُسلتُرم َأعّلمة ن كتاٍب للمُ ن المعاناة، مِ حّرر الكائنات مِ رًّا باحًثا عن مساٍر يُ سِ 

 
وعندما كان آنذاك  -ن يصبَح بوذا ن القصر قبَل أَ "في الّليلة التي تسّلل فيها بوذا مِ 

سئلة التي تدور في ذهنه، تارًكا وراءه  جوبة للَ للبحث عن أَ  -دهارتا مير سِ ُيدعى األَ 
كائناُت المارا )وهي ن واجهته َل مَ وّ ه كملك، كان أَ ه الجديد، ومستقبلَ ه، ومولودَ زوجتَ 

عيق َسيرنا في الطريق الروحانّي(. جّسد القوى التي في داخلنا، والتي تُ مّثل وتُ كائناٌت تُ 
ة، ونظر خلفه، وكان ما يزال بإمكانه رؤيُة القصر على التلّ دهارتا ألَ وعندما وصل سِ 

حسم  ن خلف النوافذ والشبابيك، كان قد تحت ضوء القمر، ومصابيُح الزيت تتوّهج مِ 
ّوم ن يترك حياته ويسعى لًلستنارة. ولكن، في تلك اللحظة ظهر المارا الذي حَ ه بأَ مرَ أَ 
ير، يجب عليك أَ أَ  ن تعود إلى القصر، فبعد مام بوذا، وهو يقول له: " توّقف عن السَّ

ها  يّ : " أَ قائًلً  دهارتا عليهمير سِ جمع." فرّد األَ ج ملًكا على العالم أَ ام سوف ُتتوَّ يَّ سبعة أَ 
سعى نا أَ صبح ملًكا على هذا العالم، فأَ ن أُ سعى إلى أَ عرفك، إّنني ال أَ المارا، إّنني أَ 

مير للمارا، . وبمجّرد إدراك األَ " وراء االستنارة ووراء طريق يضمن إنهاء المعاناة الكونّية
دهارتا في تمة، بينما استمّر سِ تغّلب عليه. فانسّل المارا مبتعًدا عنه واختفى في العَ 

ّقق خاّصة في الليلة التي حَ ه، و ّثف من ّرر ظهوره في حياة بوذا وكَ طريقه. لكّن المارا ك
نوع  عرفك" فائدًة من ني أَ دهارتا " أيُّها المارا، إنّ رى في عبارة سِ وأَ   فيها بوذا االستنارة.

يئة ة بوذا ظهر المارا على هَ ّية إدراك الوحوش داخلنا. وفي قّص همّ خاّص في فهم أَ 
داخلّية  مثل  ّنها عوائقُ أَ بصبح تعريف المارا ظّل رجل، ولكن مع تطّور البوذّية، أَ 

ر  صول على االستنارة الكاملة. وُتعتبَ ُحول دون الحُ يَ  ّمامِ  ...هَيجان العواطف والِكَبر
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لم ل معها، فإذا لتعامُ ولى في اطوَة األُ نا( الخُ المارا )الوحوش داخلَ  حديددرُة على تَ القُ 
 (. Allione, p.) 113-114, 2008"  ي ن ندر دون أَ من  ب علينا  ستتغلّ فإّنها  دركها  نُ 
 

بوذا بالنسبة ف  ذلك،يؤّكد الراهب بودي  و   .ّنه نبيّ أَ و  ّنه ُموًحى إليه َأو أَ لوهّية أَ لم يّدِع بوذا األُ 
الكاملة واالستنارة، وحّقق كمة  على مراتب الحِ ه هو إنسان وصل إلى أَ إلى َمن يّتبعون مساره وتعاليمَ 
 ،الحقيقّية للوجود  وّضًحا لنا الطبيعةَ إنسان بُجهده الخاّص، مُ حّققها  ن يُ أَعلى اإلمكانات التي ُيمكن أَ 

 (.Buddharakkhita, 2013التحّرر ِمن المعاناة ) ومسارَ 

 هتعاليم

ن التعاليم وإّنما الدامابادا الكثير مِ ها هي تعاليم بوذا، فهناك  وحدَ   الداماباداّن  أَ   حدٌ أَ   نّ ظنّ ال يَ 
  قواله وتعاليمه.أَ ه تًلميذه ِمن جمعَ زء مّما هي جُ 

ّن هناك ن غير الّرهبان على حدٍّ سواء. ومع أَ هبان والتًلمذَة والناس مِ ُتخاطب الدامابادا الرُّ 
ًدا من الّرهبان، فإّنها كلَّهتعاليَم تخاطب الّرهبان فقط أَ  ا في مجملها تعّلمنا الكثير و حّتى نوًعا محدَّ

ّية يوّضح هن والوجود. فُيشير الراهب بودي في مقّدمته إلى َأمٍر في غاية األهمّ حول طبيعة الذّ 
تعاليم بوذا بالنسبة إلى جميع ضّم كما هو الحال اختًلف مستويات التوجيه في الدامابادا. فهي تَ 

 هداف، هي: ثًلثَة أَ 

 جلب المعاناة. الذي يَ  راعِ نف والّص بسًلم بَكبح العُ  يُش عَ البشرّية وال  أّواًل: السعادةُ 
والم كراره في عإعادة الميًلد وتَ   مسارا هيالسَّ فضل )أَ   مسارا في وجودٍ و السَّ ثانيًّا: دائرة إعادة الميًلد أَ 

  في الوجود(. في دائرٍة غيِر منتِهيةٍ ، أي أو البهجة المعاناة سواء عوالم الوجود
ا عند النظر إلى المستَويات المختِلفة التي تَ ثالًثا:  ّم فيها طرح تحقيق الغاية المطَلقة. وهذا مهّم جدًّ

البوذّية ّن أَ  ومعواحتياجاته. و الغايات حَسَب مستوى الشخص هداَف أَ لّبي هذه األَ ّنها تُ التعاليم، ألَ 
فيها ليس إلهيًّا، بل  التوجيه والدافعَ  ديان، فإّن مصدرَ شترك في هذه الغايات مع بقية الشرائع واألَ تَ 

فعال ال تذهب فعاله. فاألَ ين، الذين يتأّثرون بأَ ينبع ِمن اهتمام الفرد بسعادته ونزاهته وسعادة اآلخر 
 (Buddharakkhita, 2013). هارُ ه وثموعواقبُ  ب قانون الكارما، وهو الفعلُ َهباًء حسَ 
تحّدث إلى تًلميذه بما ّن بوذا كان يَ قراءة الدامابادا إلى أَ نا عند انتباهَ  بوديَيلِفت الراهب و 

ّم جمعه وتصنيفه الحًقا بعد  ّما ما تَ أَ  ،مستَوياتهم في الَمسار الروحانيّ ُيًلئم ُقدراتهم واحتياجاتهم و 
االضطراب جّنبنا الوقوَع في فّخ تُ  ه المًلحظةوهذ .ن التًلميذًها ِلَطْيٍف متنّوع مِ فكان موجَّ  ،وفاته

ن ُيعاد ميًلدهم  ن أَ وّجه بعَض التًلميذ للقيام بالتدريبات التي ُتمّكنهم مِ والتناقض. فبينما كان بوذا يُ 
ساكن الُعليا ن التًلميذ على التَّوق إلى هذه المَ مِ ن البهجة، كان ال يشّجع غيَرهم  في مساكَن عُليا مِ 
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واًل لبوذا ورد الراهب قَ (. وأَ Buddharakkhita, 2013َيتجاوزوا ذلك )ن دعوهم ألَ الهانئة، بل يَ 
ز ذلك: "مِ يُ  عُم الماء الماِلح، كذلك هذه  حيط العظيم ليس فيه ِسوى َطعٍم واحد، وهو طَ ثل المُ عزِّ

ّنه "ُيمكن اعتبار أَ  راهب بوديويرى ال فيها ِسوى َطعٍم واحد: َطعُم الحّرّية".  بادئ والتعاليم ليَس المَ 
جد ن الناحية العملّية. وهو كتاب ال تَ الدامابادا وما فيها ِمن َثراء وإضاءات ملخًَّصا راِئًعا للدارما مِ 

ا في الِعلم البوذّي، أَ  ّطلع عليه. وقد قّدم الراهب بودي و مُ و مماِرًسا للتعاليم، غيَر ملمٍّ به أَ دارًسا جادًّ
ن البشر، كذلك الدامابادا ه الصديق الروحّي مِ نَّ صورة جميلة لذلك بقوله: "وكما ُيرى بوذا على أَ 

ّب والرأفَة العظيمة ، والحُ قةكمَة المطلَ ضّم الحِ صوص التعاليم الصديُق الروحانّي، حيث تَ هي في نُ 
  (.Bodhi, 1993")عّلم بوذا.للمُ 

وهكذا، وكما ُيوّضح الراهب بودي، فمع أّن التعاليم تساعد َمن يرغب في إعادة الميًلد في 
التعاليم وُمبتغاها.  مال والنجاح، فإّن ذلك ليس خاتمةَ على من الوجود، حيُث الرَّفاُه والجَ ستَوياٍت أَ م

مًقا، ُيرشده بوذا كثر عُ ه على المستويات المتقّدمة واألَ ثمر تدريبُ فبالنسبة إلى الساعي الذي تدّرب وأَ 
تفتقر إلى الثبات، وهي في تغيُّر مستمّر، وال جوهَر شكال الوجود مهما كانت بّراقة، فإّنها  ّن كّل أَ بأَ 

ّن التشبُّث والتعلُّق بها ُيورث المعاناَة وعدم الرِّضى. وينعكس هذا في الدامابادا عندما يّتجه لها، وأَ 
، والَموت(،  نِّ الحديث إلى الحقائق النبيلة اأَلربع: حقيقة وجود المعاناة )الميًلد، والَمرض، وِكَبر السِّ

والرَّغبة الشديدة(، وحقيقة إمكانّية التخلُّص من هذه المعاناة.   ،يقة َأسباب هذه المعاناة )التشبُّثوحق 
ارما النبيلة، والذي يتمّثل هنا بالنسبة إلى التعاليم  ثّم الَمسار المؤّدي إلى ذلك، وهو تعاليم الدَّ

 Eightfold Pathبًلء ذي الفروع الثمانية  سار النُّ ساسّية )التي تضّم تقليد الثيرافادا والهنيانا( بمَ األَ 
ًلم السليم، والِفعل السليم، والَعيش السليم، والُجهد السليم، : الَفهم السليم، والِفكر السليم، والكَ 

  .()الَمرجع السابقالسليم  واالنتباهضور الذهنّي السليم، والحُ 
ارما، أَ ل  جَ ّول دورة لعَ فإذا نظرنا إلى تعاليم بوذا في أَ  التي عّلمها   -ولىي في المرحلة األُ الدَّ

، وهي تضّم ثًلثة Tipiṭakaجدها في مجموعة ُتسّمى تيبيتاكا نَ  -سنة  45قارب ما يُ  خًللبوذا 
حتوي على الدامابادا. وثانًيا فينايا و السوترات، التي تَ ( أَ Sutta Piṭakaاًل سوتا بيتاكا )وّ جزاء: أَ أَ 

بيداما خًلقّي للرُّهبان. وثالًثا أَ (، التي تضّم قواعد االلتزام األَ  Vinaya Piṭakaبيتاكا )
Abhidhamm Piṭaka    ِن منطق ومعرفة )وهي تعاليم متّقدمة تضّم القاعدة الفلسفّية لتعاليم بوذا م

 يًضا علَم النفس البوذّي.خيرة أَ (. وُيطَلق على األَ Bandyopadhyay, p. 2, 1999وحكمة )
ن تعاليَم ساسّية التي ُيبنى عليها كلُّ شيء مِ رق: التعاليم األَ بوذا في ثًلث طُ وتقع تعاليم 

ّنها بذلك تولِّد وتدريبات وتأّمل، ثم الماهايانا، والفاجرايانا. وُيشبِّه تقديم هذه التعاليم بإدارة الَعَجل، ألَ 
ساسّية اللَِّبنَة األساسّية للمتدّرب األَ  التعاليمُ شّكل ذهان الكائنات. وتُ ندفع في العالم وفي أَ وتَ  ،ًماخَ زَ 

د األَ ساسّية تُ نة األَ ّن اللبِ رى البوذّية التبتّية أَ رق الماهايانا والفاجرايانا. وتَ قبل التدّرب في طُ  فكار حدِّ
)أي أن النفس دائمة  وانعدام الوجود الثابت للنفس والكارما ول المعاناة ساسّية في البوذّية حَ األَ 
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، والًلديمومة  ،ذات(وُيترجمها البعض بالًّل   anātman  السنسكريتيةوفي    anattāلغة باليب تغييرال 
ح بشكل أكثر تفصيًًل في الماهايانا  ساسّي في ل األَ مّ صف التأوالفاجرايانا. وهي كذلك تَ وهذه ُتوضَّ

(. Vipassanāصيرة )فيباسانا وتأّمل البَ  ،(samathaالفلسفة البوذّية، وهو تهدئة الذهن )شاماتا 
  مكًنا.مًرا مُ ن الرحلة أَ حلتنا عبر التعاليم، فيجعل مِ نطلق منه في رِ ساس الذي نَ وهذا التقليد يمّثل األَ 

الهند، في    نارس يب  مدينةفي     Deer Parkولى في متنزه دير بارك  قد قّدم بوذا تعاليمه األُ ل 
بعد فترة قصيرة من وصوله لًلستنارة مع خمسٍة من رفقائه السابقين في التنّسك، والذين صاروا 

( حقيقة وجود 1ربع التي عّلمها بوذا فهي: ا الحقائق النبيلة األَ مّ وائل. أَ اآلن ِمن تًلميذه األَ 
( حقيقة المسار 4   .( حقيقة إمكانّية انتهاء المعاناة3   .سبابهاصل المعاناة وأَ حقيقة أَ (  2   .المعاناة

 ( Ray, p. 241, 2000) .عاناةؤّدي إلنهاء المُ الروحانّي الذي يُ 
قيقة التغيير الدائم، وعدم يكون التركيز في التدريبات على حَ   في المرحلة األساسّية للتعاليم

و دائرة المعاناة. وتتمّثل مسارا، أَ و السَّ ِم دائرِة إعادة الميًلد، أَ الوجود، في عالَ شكال الثبات في كّل أَ 
ن عواِلم المعاناة والوصول إلى النيرفانا. ر الفردّي مِ رُّ ل التعاليم، بالتحمولى لحَ ن الطريقة األُ الغاية مِ 
والفاجرايانا تكون الغاية هي إدراَك ما ُيطَلق عليه بينما في الماهايانا ، اأَلَرهاتمّثل مسار وهذا يُ 

( لجميع الكائنات. فهي إذن ليست فردّية مثلما هي bodhi(، وتحقيق االستنارة )suññatāُشنياتا )
ين الجميَع  ن ُيعِ ، بل هي مسار البوديساتفا الذي ال ُيغادر الوجود قبل أَ تعاليم المرحلة االساسّيةفي  

ن حيث ساسّية، ولكّنها تختلف مِ نارة. وهي جميعها تشترك في المعتقدات األَ على الوصول إلى االست
لكلٍّ منها امتداُدها الجغرافّي، فالماهايانا مثًًل و التفاصيُل والتوضيحات والتدريبات المراِفقة لها. 

والهنيانا في جنوب ت في َجنوب وشرق وجنوب شرق آسيا، والفاجرايانا في التبت، والثيرافادا انتشرَ 
  شرق آسيا وسريًلنكا.

ساسّية يتّأمل المتّدرب على "عدم نقاء الجسد والطعام"، ليتدّرب على عدم في الطريقة األَ 
ولكن في الفاجرايانا يكون التدّرب على عدم   رفانا.يالتحّرر والنالتشّبث والتعّلق، حّتى يصل إلى 

مو "  ن خًلل "تحويلالتشّبث والتعّلق مِ  نارة. ولكّن الذهنّية والعاطفّية، حّتى نصل بذلك إلى االستِ   مالسُّ
ّن الفاجرايانا في البوذّية ال ن خًلل تدريباٍت مكّثفة وُعليا في التأّمل. على أَ مِ  إالّ يكون ال هذا 

ُيتقن تأّمل الهدوء  حينساسّية وتعاليم الماهايانا، عد التدّرب على التعاليم األَ اّل بَ إ ُيمارسها المتدّرب 
ِتجاه نفسه  ،خًلقّي والرأفة العاليةالذهنّي وتأّمل البصيرة، ويصل إلى درجة عالية من االلتزام األَ 

 (.Rey, p. 238, 2000وِتجاه جميع الكائنات )
الطبيعة الثنائّية لهذا سرى  الفلسفة البوذّية نحن أَ   ن وجهة نظرّنه مِ يشير الراهب بودي إلى َأ

ن يصنع ساد. ويحاول اإلنسان أَ قاء والفَ ناء، والنَّ دم والبِ مكن الهروب منها: الهَ الوجود، والتي ال يُ 
علن هذا خشى المعاناة والموت. لكّن الدامابادا تُ عادة ويَ سعى إلى السّ فيَ  ،ّناءةفعال البَ توازًنا بين األَ 

حميها نا، ونحن َمن يَ نفسَ دّمر أَ نفسنا، فنحن َمن يُ أَ  ّناعُ سياٌد وُص نا أَ نّ أَ مام الحّرية البشّريةّ باّلتحّدي أَ 
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ات خًلقيّ األَ   سواءٌ )توّقف جميع الممارسات  . وتَ نفسنالنا غيُر أَ   آخرَ خلَِّص  خّلصها، وال مُ صونها ويُ ويَ 
فلة، االنتباه وعدم الغَ و ، َأر على التدريب الذهنيّ يل مرحلة التحرّ ن نَ و المراحل العليا مِ ة، َأساسيّ األَ 

على  (هد والطاقة في مراقبة النفس جمع بين الوعي الذاتّي الناقد ودوام بذل الجُ و االنتباه الذي يَ أَ 
والكسل  ،ظة ضرورّيةقَ صد المفاسد وَدرئها والتخّلص منها كّلما سنَحت لها فرصة الظهور. فاليَ رَ 

 (. Buddharakkhita, 2013)ن في دائرة المعاناة والموت افلة عالقوالغَ 
و روح ر، وعدم وجود نفس أَ المعاناة والتغيُّ   ساسّية في الفلسفة البوذّية وجودُ األَ المبادئ  ن  ومِ 

د ثّم الموت. وأَ  ثابتة أو جوهرّية؛ ثناء هذه الرحلة ال يوجد ثباٌت فالحياة تضّم الميًلد والنمّو والتجدُّ
و النفس في الشخصّية، ولكّن هذه و مفهوَم الذات أَ طابق كلمَة أَ نا" هو ما قد يُ دائم. و"األَ  تغيُّرٌ بل 

ّن البوذّية ليست فلسفة ّكد هنا أَ ؤَ ن أُ ن الضرورّي أَ مِ ا كغيرها غير ثابتة وفي تغُّير مستمّر. و يًض أَ 
بسبب الضعف في فهم هذه الفلسفة تها بعض الترجمات في مطَلع القرن، وذلك َعَدميَّة مثلما طرحَ 

الذين يتحّدثون اللغاِت  ،ي هذه الفلسفة في الغربن معّلمِ ّما اآلن ومع وجود الكثيرين مِ آنذاك. أَ 
لت خطًأ. فالفلسفة ن المفاهيم التي ُنقِ  توضيح كثير مِ مَّ ــلمانّية وغيرها، فقد تَ اإلنجليزّية والفرنسّية واألَ 

ق و المماِرس لهذه الفلسفة بالتعمُّ ب َأي الظاهر، ولكن عندما يقوم المتدرِّ مّية فالبوذّية قد تبدو عدَ 
تّم التعّمق الماهايانا ثّم يَ مر عكس ذلك. فهذا المفهوم تتّم دراسته في ّن األَ جد أَ في هذا المفهوم يَ 

هم  مستوى الفَ ع  كل يتًلءم مَ ن وجود معّلم ُيرشد الساعي بشَ كثر عند دراسة الفاجرايانا. وال بّد مِ فيه أَ 
فع الوعي لدى رّكز على بناء الشخصّية البّناءة ورَ ساسّية تُ تشّتت. فالتعاليم األَ حّتى ال يَ  ،لديه

تشّتت ن يَ خشيَة أَ والنيرفانا، ( suññatāرّكز على بعض المفاهيم مثل ُشنياتا )ب، وال تُ المتدرِّ 
 ب.المتدرِّ 

البوذّية يتدّفق الوجود بًل بداية. وهو ليس سوى حركة ّنه في الفلسفة  ويوّضح الراهب بودي أَ 
ّن ر ثّم التًلشي، وأَ ن النشوء والتغيُّ خرى مِ دائبة ال تكّل وال تمّل، بل يحكمها قانون من مرحلة ألُ 

حور تركيز الدامابادا ليس العالم الخارجّي بل عالم اإلنسان بمعاناته وَتوقه وتعقيده الهائل وَسعيه مِ 
( Bandyopadhay, p. 7)  باندوبادهاييلّخص  و   (.Buddharakkhita, 2013)  نحو التسامي

تياًرا من الوعي يربط بين العديد من الَحَيوات خًلل مراحل الميًلد وإعادة   هناك نّ بأَ وصفه للَوعي،  
التدّفق. ار الماء الذي يتغّير في شكله ومًلمحه عّدة مّرات، ولكن مع االستمرار في  الميًلد، مثل تيّ 

زة فيها والمميِّ وت، إذ البهجة هي الحالة الدائمة فقط النيرفانا هي حالٌة وحَدها تتجاوز الثنائّية والمَ 
 رهِ والكُ  وفناُء الرغبةِ  االشتهاءّلة عن الزمن، ماضيه وحاضره ومستقبله، وهي نهايُة لها. وهي مستقِ 

ر التاّم، وانتهاء دائرة الحياة والموت. ، حيثُ والجهلِ   التحرُّ
واٌء شكال، سَ مور الهّدامة والعدائّية بكاّفة األَ يقول الراهب بودي: إّن بوذا دعا إلى نبذ األُ 

-331، 234-231، 183التالية في الدامابادا ) العباراتم فعًًل، كما في م لفًظا أَ كانت فكًرا أَ أَ 
بيات التالية في الدامابادا كما في األَ   ّي شكل،ّي كائن بأَ ذى ألَ (، وإلى عدم التسّبب باألَ 333
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وكان  ،درًكا للعنف والَمكر والعدائّية حوله في بلده الهندبوذا متابًعا ومُ (. فقد كان 129-130)
التي باتت تعمل على تشكيل الهند آنذاك. ورأى   ،فة السياسّية واالجتماعّيةَيشهد التصعيدات المختلِ 

غّذي دائرة الثأر واالنتقام. والسبيُل الوحيد إلنهاء رَه والعنَف والعدوانّية، ويُ الكٌ  ولِّد إالّ رَه ال يُ كُ ّن ال أَ 
ما ا مّ أَ ( على سبيل المثال. 5) العبارةكما في  Loving kindnessذلك يكون بالطيبة الُمِحّبة 

  (.Bodhi, 1993أفة )بر والرَّ دق والصَّ هو الَكَرم والصِّ فمّيز اإلنساَن السامي يُ 
 

 الترجمة

النصوص البوذّية لغة التزمُت في ترجمتي نسخًة إنجليزّية معتَمدة مترَجمة عن لغة بالي، 
ن منشورات الجامعة المركزّية لدراسات ، ومِ Daw Mya Tinن ترجمة داو ميا تن ولى، وهي مِ األُ 

، )وهو راهب ومعّلم Bhikkhu Bodhiّمت االستعانة بالراهب بيكو بودي التبت في الهند. وقد تَ 
ّطلع على ترجمات عديدة مريكّي رفيع المستوى في تقليد الثيرافادا، وُيتقن اللغة البالّية، ومُ بوذّي أَ 

تسجيًلته غات ُأخرى مثل السنسكريتّية، والبنغالّية، والنيبالّية، والسنهالّية(، الذي زّودني بللدامابادا بلُ 
غَتين البالّية واإلنجليزّية وبعض التعليقات والشروحات عليها. باللُّ جميعها  ه للدامابادا  ضّم قراءاتِ التي تَ 

التي أوصى بها باللغة اإلنجليزّية  الُمعتمدةخرى ن الترجمات األُ كما تّم االّطًلع على العديد مِ 
 ، وK   ك. ر. نورمان، وهي ترجمات للُمترجمين  تهاراجعومُ َأثناء ترجمة هذه النسخة  الراهب بودي  

 . Fronsdal Gilو  John Ross Carterجون روس كارتر 

المصطلحات، استخدمُت و  أَ و العبارات  ن المفردات أَ وحّتى ُأسّهل على القارئ فهم العديد مِ 
 The Pali Textفي تقديم هذه الشروح على قاموس معتَمد في لغة بالي:  معتمدةً الحواشَي، 

Society's Pali-English Dictionary . 
ت بالسهولة التي تبدو عليها. يقول بودي: إّن المترجم ك. ر. ولكّن الدامابادا ليسَ 

رفض  ن كبار علماء اللغات الهندوآرّية في القرن العشرين،، وهو مِ K. R. Norman  نورمان
عّدة سنوات ترجمة الدامابادا؛ ألّنه كان يرى أّن ترجمتها صعبة. ومن األدّلة على ذلك أّن الترجمة 

استغرَقت عشَر  John Ross Carterديان جون روس كارتر ستاذ الفلسفة واألَ التي قام بها أُ 
ة بُلغاتها (، تّمت خًللها مقارنة الُنسخ المختلفCarter, 1987) سنوات، كما ذكر في مقّدمته

 بيات الشعرّية والتعليقات. ن حيث األَ القديمة، مِ 
مكان على الكثير ِمن الكلمات في لغة بالي مع در اإلبقيُت قَ وفي هذه النسخة المترَجمة أَ 

رادفاتها، نظًرا لخصوصّيتها. وذلك، حّتى يتّسنى للقارئ العربّي االّطًلع على بعض الكلمات مُ 
ضع َمسَرد بالمصطلحات . ثّم قمُت بوَ القديمة، ضمَن سياق هذا الكتابة المهّمة في هذه اللغ
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ساسّي بسيط. وقد باللغة اإلنجليزّية وبلغة بالي، وما يرادفها باللغة العربّية، مع شرح أَ  االساسّية
مّما احتَوته النسخة اإلنجليزّية من شروح مفيدة في الحواشي، تسهيًًل على القارئ  البعضترجمُت 

  في الفائدة. وزيادةً 
ن الترجمات باللغة اإلنجليزّية، وبالقليل منها بالعربّية. غير لقد حظَيت الدامابادا بالكثير مِ 

راعي الصياغة و اإلنجليزّية( هو ِعبارة عن ترجمات شعبّية تُ ّن بعض هذه الترجمات )العربّية أَ أَ 
ن المترجمين صلّية للدامابادا. وذلك رغبًة مِ اللغوّية والتنميق اللفظّي بدَل االلتزام بنقل الصورة األَ 

لٌم للدامابادا، وانتقاٌص من خصوصّيتها قرَب إلى الثقافة الشعبّية السائدة. وفي هذا ظُ في َجعلها أَ 
  الفريدة.

ساسّي ِمن هذه الترجمة هو َنقل المعاني والمعارف الروحانّية الموجودة الغرض األَ   لهذا كان
دبّي وفّنّي؛ إذ إّن النّص األصلّي بلغة بالي نقل النّص كعمل أَ  ال -ان در اإلمكقَ  - الكتاب في

  دبّية والفنّية.جمل اأَلعمال العالمّية ِمن الناحية األَ كتوب شعًرا، وَيعتبره الكثيُرون ِمن أَ مَ 
در وللمفاهيم والمصطلحات في الدامابادا والفلسفة البوذّية خصوصّيُتها، ولذلك َأبقيُت قَ 

هذه الترجمة ليَست إاّل   نّ والحّق أَ صلّي.  على مرادفاتها بلغة بالي كما ورَدت في النّص األَ اإلمكان  
نا لم أدرس لغة بالي وإّنما اعتمدُت على لنقل هذا اإلرث ِمن الحكمة التي ال ُتقّدر بثمن، فأَ    محاولة

 النصوص اإلنجليزّية.
هّيئ ضواء ويُ لقي بعض األَ الفائدة ما يُ ن يكون في ما قّدمته في هذه الصفحات ِمن  تمّنى أَ أَ 

ة في المستقبل ن بين قّراء العربيّ ن يكون مِ تمّنى أَ قراءة الدامابادا دون الكثير من اللَّبس والغموض. وأَ لِ 
عني بذلك لغة بالي، واللغة ّم، وأَ التعاليم البوذّية بلغاتها األُ  و نصوَص أَ  القديمةَ  َمن يدرس اللغاتِ 

ا في تراكيبها وإشاراتها للَ غة التبت، وهي لُ السنسكريتّية، ول  ن تمّنى كذلك أَ شياء. وأَ غات جميلة جدًّ
يدي معّلمين ن مصادرها وعلى أَ ين الذين ينهلون الفلسفة البوذّية مِ ين الجادِّ يكون هناك بعض الدارسِ 

  اء العربّية.رّ قات، حّتى ينقلوا المزيد من كنوز هذه العلوم لقُ ثِ 
 لود غروفزخ

2020 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

12 
 

 
 ل و  الفصل األَ 

 (Yamakavaggaات )نائي  الث  
 

لذا  ؛ِمن صنعه هافهي كلُّ   ،1هنالذِّ  مصدُرها هاالذهنّية جميعُ  الحاالت شكالُ أَ  .1
 المعاناة 3، تبَعتهش شوَّ مُ  2و قاَم بفعٍل بذهنٍ حٌد أَ . فإذا تكّلم أَ َيقودهاالذي فهو 

Dukkha4 َالَعَجُل آثاَر حافِر الثور الذي َيسحب العربة.ماًما كما تتَبع ، ت  
لذا فهو   ؛ِمن صنعهها  فهي كلُّ    هن،الذِّ   مصدُرها  هاالذهنّية جميعُ   الحاالت  شكالُ أَ  .2

 الظلِّ   مثلَ    ،sukha  5الفرح والبهجةحد بذهٍن نقّي تبَعه  كّلم أَ َيقودها. فإذا تَ   الذي
 غادره.الذي ال يُ 

فضَل ما عندي، لقد سرَق عامَلني بسوٍء، لقد أخَذ مّني أَ "لقد آذاني، لقد      .3
ولئك الذين َيكّنون مثل شاعر الكراهية عند أُ متلكاتي … إلخ". ال ُيمكن تخفيف مَ مُ 

 فكار.هذه األَ 

فضَل ما عندي، لقد سرَق خَذ مّني أَ "لقد آذاني، لقد عامَلني بسوٍء، لقد أَ       .4
ون مثل ولئك الذين ال َيكنّ تخفيف مشاعر الكراهية عند أُ ممتلكاتي … إلخ". ُيمكن  

 فكار.هذه األَ 

_______________________ 
صعب العبارات في الدامابادا ن أَ ولى هي مِ ترجمة العبارات األُ  نّ أَ  Gil Fronsdalجيل فرونزدال  مريكيّ يذكر المترجم األَ  .1

(Fronzdal, 107 .) فكار.من كلمة أَ  ة بدالً ترجمته استخدم الظواهر الذهنيّ ه في نّ ذكر نورمان أَ يَ و  
ة الظواهر الذهنيّ  الحاالت أو الذهن هو السبب وراء نّ المقصود هنا أَ [، ةة والفكريّ مور النفسيّ للحاالت واألُ  كلمة ذهن تشير]  .2

ن ا مع الذهن، ال يمكنها َأشوئها تلقائيًّ نُ مع  ا،هألنّ  ؛وهذه الثًلثة يقودها الذهن .ةوالحاالت الذهنيّ  ،واإلدراك ،الثًلث: المشاعر
 ( Tin, 1. )هدونن مِ تنشأ 

هذا االختيار والنتائج  و ُينشئ . امةهدّ اءة أو فعال بنّ ف ويقوم بأَ و االختيار: فيدفع االختيار اإلنسان ليتصرّ ة أَ يّ اإلشارة هنا للنِّ  .3
 (1بلغة بالي(.)المرجع السابق،  kammaبة عليه الكارما )أو المترتّ 

4.  Dukkha  َإعادة الميًلد  كما تعني لخ.إ… و الجسميّ أَ  الذهنيّ  لمَ و األَ أَ  ،والمعاناة ،الرضى دمَ : تعني ضمن هذا السياق ع
 كإنسان.  هإذا كان ميًلد ،المجتمعو الطبقات الدنيا في في المستويات الدنيا من الوجود أَ 

5. Sukha ّو و البهجة أَ مثل السعادة أَ  حاالتٌ عتبر ة تُ البوذيّ ة ففي الفلس]  ،لخإضى… عادة والرِّ : تعني ضمن هذا السياق الس
من ِض هجة حالة البَ ع ّية. ولذلك تتمتّ ة وحسّ يّ مور مادّ قها وجود أُ شترط في تحقّ يُ و  ،بةعواطف متقلّ  ال ،ليا عُ  ةً ذهنيّ  الفرح حاالتٍ 
 (1الوجود السعيد. )المرجع السابق،  نمِ ليا وإعادة الميًلد في المستويات الثًلثة العُ [ بات.بالثّ هذا المعنى 
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 ن الُكره، ِمن خًلل نشر الُكره في هذافي واقع اأَلمر، ال ُيمكن التخفيف مِ     .5
يبة الُمِحّبة. وهذا ن خًلل نَ العالم، بل مِ   . 5قانون قديمشر الطِّ

ُك الناُس أّن الموَت "محتَّم عليهم" إاّل أهَل الحكمة ِمنهم. لهذا فهم أبعُد  ال ُيدرِ   .6
قاق.  الناس بحكمتهم عن الخصومة والشِّ

في   لٍ معتدِ   ه، وغيرَ ط في حواسّ منضبِ   غيرَ كان  و   ،ةيّ تع الحسّ بالمُ   ذهنه مشغوالً كان  ن  . مَ 7
 الشجرةَ   العاصفةُ   الرياحُ   قتلعُ كما تَ وتقتلُعه    ،احتمً   raāM  1المارا تغلبه  سوف     ،له، وكسواًل أكَ مَ 

   .الضعيفةَ 
 في ه، ومعتداًل ا في حواسّ طً دة، ويكون منضبِ مور المفسِ باألُ   احافظ على ذهنه واعيً ن يُ مَ   .8
كما الجبل لن تغلبه المارا ، ف ،2وقها على سًلمة اعتقاده وتَ ا بالنشاط، محافظً سمً له، متَّ أكَ مَ 

 العاصفة. ه الريحُ ال تهزّ 
مومعن  ن لم يتخلَّ مَ   .9 مومو ة أَ خًلقيّ األَ  السُّ شح يتّ و (، الكليشا kilesas) الذهنّية السُّ

 هًًل ه ليس أَ باط وااللتزام، فإنّ النِض إلى ا فتقر ويَ (، ن الرهبانمِ كان ي صفر )أَ داء األَ بالرِّ 
 صفر.داء األَ لذلك الرِّ 

مومجميع  بالتعاليم، الذي نبذَ م والملتزِ ط . المنضبِ 10 داء للرّ  ْهلٌ أَ  ال شكّ هو ، الذهنّية السُّ
 صفر.األَ 

جوهرها،  في و  3على حقيقتها مورَ ون األُ رَ الذين ال يَ هم صحاب النظرة الخاطئة، أَ   .11
  فكار الخاطئة.يف واألَ يعيشون في عالم الزِّ الذين 

ا تمً ولئك حَ أُ   .1على حقيقتهامور  األُ  ينظرون إلىالذين  هم  صحاب النظرة السليمة،  . أَ .  12
 لحقيقة كما هي.اإلى صلون يَ 

 ____________________ 
 

قد    المارا نّ ن يرى أَ بلغة بالي(. وهناك مَ   nibbānaعيق إدراك االنيرفانا )  و اإلغراءات التي تُ أَ  ل المارا العوائقَ تمثّ  .1
 .يرنا في المسار الروحانيّ عيق سَ والتي تُ  ،ل وتجّسد القوى التي في داخلناا تمثّ يًض ها َأولكنّ  ،تأتي في شكل كائنات

 ر وإدراك الحقيقة(:وق السليم )للتحرُّ االعتقاد والتَّ  .2
 بين على تعاليم بوذا(.ي مجتمع المتدرّ والسانغا ) َأ Dhammaأ. االعتقاد الراسخ والسليم ببوذا وتعاليم الدارما        
 (. Tin 4ي الفعل وعواقبه )أَ  ،kamaب. االعتقاد بقانون الكارما        

ها غير نّ ة على َأساسيّ مور األَ وينظرون للُ  ،ةساسيّ ها أَ نّ ة على أَ ساسيّ مور غير األَ ن ينظرون للُ "مَ  ترجمها كارتر: .3
 (. Carter 14ة." )ساسيّ أَ 
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ل تخلّ التي ت( gaār) 1الرغبة الشديدةكذلك  ،السقف الرديء ا ذ البيتَ  المطرُ  لُ مثلما يتخلّ   .13
)فيباسانا البصيرة و  ،(Samathaماتا تنمية الهدوء )شَ ل تأمّ بتهذيبه  تمّ يَ الذي لم  الذهنَ 

Vipassanā.) 
 امكنهال يُ  الرغبة الشديدةكذلك  ،المسقوف بعناية ل البيَت تخلّ ن يَ مكنه أَ المطر ال يُ  نّ . مثلما أَ 14

  البصيرة.و ل تنمية الهدوء تأمّ ب ،تهذيبه بعناية الذي تمّ  الذهنَ  لَ تخلّ تن أَ 
ويعاني  شعر بالهمّ يَ فين، الوجودَ امة في كًل مور الهدّ مُّ فاعل األُ َينغَ  ،مماته. في حياته كما بعد  15

 عماله.أَ  ن الكرب عندما يرى فسادَ مِ 
. ينكًل الوجودَ بتهج في يَ ف، فعال الفضيلةبأَ يبتهج ذاك الذي يقوم  ،ماتهمَ . في حياته كما بعد 16

 فعاله.أَ  ا عندما يرى نقاءَ يبتهج ويبتهج كثيرً 
 .امة"مور الهدّ امة وينُدب: " لقد قمت باألُ الهدّ مور ر فاعل األُ يتحسّ  ،ماتهمَ . في حياته كما بعد 17

 حد عوالم المعاناة.ه في أَ عاد ميًلدُ عندما يُ  أكبرُ  ويصيبه عذابٌ 
" لقد  :يقول بابتهاجف ،ينن يقوم بالفضائل في كًل الوجودَ سعد مَ يَ  ،ماتهمَ . في حياته كما بعد 18

 (.suggati)هيج  البَ عاد ميًلده في عالم الوجود  عندما يُ   كثرَ ". وسوف يبتهج أَ الفضائلهذه    بكلّ   قمتُ 
ه كحال ذلك ، حالُ هملهاويُ ي تعاليم بوذا، أَ  ،Tipiṭakaة قرأ النصوص النقيّ . الشخص الذي يَ 19

ف ن حياة التقشّ مِ   له صيبَ نَ  الثل هذا الشخص فمِ  .هملكها غيرُ ُعدُّ الماشية التي يَ الراعي الذي يَ 
 والزهد.

الدارما، على  ب بناءً ه يتدرّ لكنّ ، (تعاليم بوذا ) ةمن النصوص النقيّ  ما القليلَ  قرأ شخٌص قد يَ   .20
 رٌ ه متحرِّ ع بالفهم السليم للدارما، وذهنُ ويتمتّ   .همَ والوَ   رهَ الكُ قطع  يَ و   ،ان جذورهمِ  الرغبة الشديدة  قطعيَ ف
مومن مِ  ن الحياة مِ  ثل هذا الشخص نصيبٌ مِ ل  .ما وراءهبو أَ ق بهذا العالم يتعلّ ًل ف، الذهنّية السُّ

 ة.الروحانيّ 
 اتل: الثنائي  و  هاية الفصل األَ نِّ 

    ___________________ 
مومن مِ الرغبة الشديدة أو الشغف عتبر تُ  .1  .شياءالكبير باألَ ق التعلّ تتمّيز ب اهنّ ة ألَ خًلقيّ األَ  السُّ
 . bhikkhuni (بيكوني)ق عليها طلَ يُ فة الراهبة البوذيّ  ّماأَ  ،(بيكو) ق على الراهب البوذيّ ُيطلَ  ،بلغة بالي .2
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 الفصل الثاني

 ( davaggaāAppam)  1هني  الذ ِّ ضور الحأ 

  

ن تمّتع بهذا وت. فمَ هو الطريق إلى المَ  ، وِغيابه2الالَمْوتهو الطريق إلى  1الحضور الذهنيّ  21
 . 4مواتشبه باألَ ّما َمن افتقدوه فهم أَ ، أَ 3الحضور ال يموت

 .(ariyas5حين يعي الحكيُم ذلك كلَّه، فإّنه يبتهج لكونه حاضًرا، يبتهج لكونه في عالم النُّبًلء).  22
ا، صيرة. فهو حاضٌر دائمً ني الحكيم عن ممارسة تأّمل تنمية الهدوء وتأّمل تنمية البَ ال يَ . 23

 ربعة.ن القيود األَ ، متحّررة مِ 7لها بثبات إلدراك النيرفانا.. نيرفانا ال مثيلَ  6يجتهد
 

     ____________________ 
1. Appamāda:  َمعاني كلمات بوذا في تعاليمه  كلّ  وهي تضمّ  .ي الحضور الذهنيّ أTipiṭaka وبالتالي يمكن .

 نّ والتماشي مع تعاليم بوذا، وأَ  ،والفضيلة ،اءةعمال البنّ القيام باألَ ثناء الدائم أَ  ها الحضور الذهنيّ نّ تفسيرها على أَ 
 (. Tin, 9تنمية البصيرة هي الطريق إلى النيرفانا )ل ممارسة تأمّ 

الموت بسبب انعدام إلى و   نّ ر في السِّ بَ انعدام الكِ إلى  ها إشارة  و الخلود، ولكنّ ة أَ بديّ ليس المقصود هنا اإلشارة إلى األَ  .2
 .الميًلدتكرار 

 ر السنّ بَ ن كِ مِ  بدّ  ن إعادة تكرار الميًلد، فعند إعادة الميًلد الع بالحضور مِ ر الشخص الذي ال يتمتّ ال يمكن تحرّ  .3
 (.9الموت )المرجع السابق،  فيفانعدام الحضور هو السبب  .الذي يليه الموت

الحفاظ في  اءة وعمال البنّ األَ في ا بالقيام بدً رون أَ يفكّ هم ال ألنَّ  ،مواتباألَ  شبهَأ عون بالحضور الذهنيّ الذين ال يتمتّ  .4
ميهم، قومون بتلبية واجباتهم نحو معلّ ولئك الذين ال يَ أُ   همقصودُ المَ  ،وفي حالة الرهبان .لخإعلى قواعد السلوك... 

  ل تنمية البصيرة.تنمية الهدوء وتأمُّ   لوال يقومون بممارسة تأمُّ 
 ،ربعة لًلستنارةن المسارات األَ ا مِ درك واحدً ن أَ و مَ ، أَ سار الروحانيّ ن دخل المَ الدارما ومَ    علىب  ن يتدرّ النبيل هو مَ  .5

 .اأَلَرهات يبلغ مرحلةَ  المّ و 
لة ثمار و محصِّ ا من خًلل تنمية البصيرة أَ وهذا ينشأ إمّ  .ن خًلل التجاربمِ   realisationحدث إدراك الحقيقة يَ  .6

    عمال.األَ 
ى في لغة سمّ وهي تُ  .د الناس في دائرة إعادة الميًلدقيّ ربعة التي تُ رة من القيود األَ ها متحرّ نّ النيرفانا أَ ن صفات مِ  .7

ي الجهل ( أَ avijjā(، ثم )diṭṭhiئ )(، االعتقاد الخاطِ bhava(، الوجود )kāmaة )يّ تع الحسّ : المُ yogas  بالي
 (. Tin, 10) ربعبالحقائق النبيلة األَ 
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شيء   بكلّ   يقوموإذا كان    ..فعالها في فكره وكًلمه وأَ هن، نقيًّ الذِّ   حاضرَ   ،اهً متنبِّ   الفردإذا كان     .24
 ه.صيتُ  ذيعه حينئذ سيَ فإنّ  .حسب الدارما وهو َيِقظبه ا عيشَ ه، كاسبً ا حواسَّ دً بعناية واهتمام، مقيِّ 

 ،ًلل المثابرةن خِ مِ وذلك،  .2ضانفيَ ال  على مستعصيةً  1ن نفسه جزيرةً مِ  ذو الحكمةيجعل  .25
  .حواّس ال يطرة على واالنضباط، والسَّ  ،والحضور الذهنيّ 

كجوهرة  الذهنيّ  هيصون حضور فالحكمة  ذو ّماأَ  ،هما لإلهمالينفسَ  حمق والجاهلُ . ُيسلِّم األَ 26
 مة.قيِّ 

ن ن مِ فالشخص المتمكّ  .ةيّ سّ تع الحِ ا على المُ نً و مدمِ  أَ ًًل يكون مهمِ  الّ أَ  اإلنسان على ،لذلك. 27
السعادة   ل تنمية البصيرة، يعيش تجربةَ ل تنمية الهدوء وتأمّ ، من خًلل ممارسة تأمّ الحضور الذهنيّ 

 ي النيرفانا.أَ  -صوى القُ 
حّرر الحكمة، وتَ   برجَ   ن صعدَ وهو مَ   -ن خًلل الحضور الذهنيّ مِ   كمة الغفلةَ د ذو الحِ بدِّ . عندما يُ 28

ة الجبل على قمّ مثلما ينظر الواحد من أَ فم. لكائنات التي تتألّ بُحزن إلى ا ه ينظر فإنّ  -سى ن األَ مِ 
مق ل الحُ ة التي تمثّ مور الدنيويّ ه، كذلك ينظر ذو الحكمة للُ هل تحتَ ولئك الذين في السَّ نحو أُ 

 هل.والجَ 
وهو  .فوةٍ يعيشون في غَ ولئك الذين أُ  ا بينجدًّ  هٌ ه بين الغافلين، ومتنبّ ذهنُ  حاضرٌ  3كمةالحِ  ذو. 29

 تَعبة.خلفه الخيول المُ  4افي عدوه تاركً  ستمرّ باق الذي يَ حصان السّ  بذلك مثلُ 
ا . فالثناء دائمً 6كائنات الديفاا على كً لِ مَ  5Maghaصبح ، أَ ن خًلل الحضور الذهنيّ . مِ 30

     فلة.للغَ  مّ للحضور، والذَّ 
 
 

 ____________________ 
)دائرة تكرار   Saṃsāraمسارا  ن المياه الهائجة للسَّ ن النجاة مِ ن مِ مكّ ، فهي تُ اأَلَرهاتمرتبة إلى  "الجزيرة" هنا ترمز  .1

 (. Tin, 11)الميًلد( 
 (.Tin, 11ستحوذ على البشر )و االشتهاء الذي يَ امة أَ مور الهدّ ا للُ ضان مجازيًّ ستخدم لفظة الفيَ تُ  .2
 (.Tin, 12) اأَلَرهاتهنا   المقصود به .3
ا خلفه الغافلين في دائرة إعادة والنيرفانا، تاركً  مساره الروحانيّ  درك ثمارَ ى يُ كمة في ثبات حتّ صاحب الحِ  يستمرّ  .4

 (Tin, 12الميًلد )
و ليا أَ كائنات عُ وهي  -ا على كائنات الديفا كً لِ ه مَ عيد ميًلدُ ، والذي أُ Macalaن قرية مِ   Maghaدعى يُ  شاب   .5

نتيجة الحضور  ه هيذى عنها. فهذوبنائها وإزالة األَ  بسبب قيامه بتنظيف الطرق  -كائنات عوالم البهجة العظيمة 
 (. Tin, 12في عمل الفضائل ) الذهنيّ 
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سير في طريقه فلة، يَ في الغَ  رى الخطرَ ، ويَ جد البهجة في الحضور الذهنيّ الراهب الذي يَ  . إنّ 31
 ها.ها و كبيرَ صغيرَ  ،غًللالقيود واألَ  حرق كلَّ كالنار تَ 

ن مكنه أَ فلة ال يُ في الغَ  ويرى الخطرَ  ،الراهب الذي يجد البهجة في الحضور الذهنيّ  . إنّ 32
 إلى النيرفانا. ، فهو بالفعل قريبٌ 1يتراجع

  
 

 هني  ضور الذ ِّ هاية الفصل الثاني: الحأ نِّ 
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 الثصل الث  الفَ 

 ( Cittavaggaهن ) الذ ِّ 

  

الحكمة  وذوونه. ه وَص عليه وضبطُ  يطرةُ عب السَّ ن الصَّ مِ و هن قابل لإلثارة وغير ثابت، . الذِّ 33
 سهم.ون األَ وُّ سَ يُ  ، إذهاماع السِّ نّ ُص  ِغرارعلى  1ب ذهنهدرِّ يُ 

رتعش الذهن كذلك يَ ة، جافّ  رضٍ لقى على أَ خرجها من الماء وتُ مكة عندما نُ . كما ترتعش السّ 34
 .2عالم المارا  إلىفّر ويَ   ّسين العالم الحِ َيْخرج مِ  حين
ن مِ ف. جد السروريَ  ة حيثُ هبط بسرعة وخفّ فهو ينطلق ويَ  ،هنيطرة على الذِّ عب السَّ ن الصَّ . مِ 35

ض بشكل جيّ هن المُ هن، فالذِّ ض الذِّ روِّ ن تُ أَ إذن المفيد   د يجلب السعادة.روَّ
ينبغي ف. يجد السرور نطلق ويهبط حيثُ ته، يَ طيف في دقّ هن، فهو لَ الصعب رؤية الذّ ن . مِ 36

 جلب السعادة.ن يَ و صهن المَ ن يصون ذهنه، فالذّ أَ  إذن الحكمة ذيعلى 
َأّما قطن في كهف القلب. ، يَ يّ فهو غير مادّ  .ا ك هنا وهناك وحيدً ا ويتحرّ جول الذهن بعيدً . يَ 37

 رون من قيود المارا.يتحرّ ف ،هنهمسيطرون على ذِ ولئك الذين يُ أُ 
ا عً ة، وإذا كان اعتقاده متزعزِ بالدارما الحقيقيّ   وإذا كان جاهًلً   ،ثابت  هن الشخص غيرَ . إذا كان ذِ 38

 ا.بدً وقه ، فحكمته لن تكتمل أَ ه وتَ ثقتُ كذا و  ،ابً ومضطرِ 
ى ن تخلّ مَ )الغضب، و ره ى بالكُ ُمبتلً  ولم يكن ،الرغبة الشديدةا من هن الشخص خاليً . إذا كان ذِ 39

ذور الكارما، فهو ما يزال حمل بُ فعاله ال تَ الذي أَ   اأَلَرهاتي أَ ،  اءةمور الهّدامة والبنّ ث باألُ عن التشبّ 
 ه.مامَ أَ  فًل خطرَ  ،اهً كان متنبِّ و  ،كارما( نشأ عنها بذورُ يَ  من غير أن لكنْ و  ،اءةمور البنّ يعمل األُ 

 
 
 
 
 
 

    ____________________ 
 

  (.Tin , 14ل تنمية البصيرة )فيباسانا( )( وتأمّ Samatha ا ماتل تنمية الهدوء )شَ ن خًلل تأمّ مِ  .1
 ،المارا قد تأتي في شكل كائناتٍ  نّ ن يرى أَ عيق إدراك االنيرفانا . وهناك مَ و اإلغراءات التي تُ أَ  ل المارا العوائقَ مثّ تُ  .2

 .نا في المسار الروحانيّ يرَ عيق سَ والتي تُ  ،وى التي في داخلناجّسد القُ ل وتُ مثّ ا تُ يًض ها أَ ولكنّ 
  (.Tin , 14خرى )ف أُ فالفكرة تنشأ عندما تتوقّ  ،هن لفكرة واحدة في وقت واحدالذّ  المقصود هنا إدراكُ  .3
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ن ا )مِ هن آمنً الذِّ  (، وحتى نجعلَ 1ي هش  لصال )أَ ن الصَّ ة مِ جرّ  مثلُ  هذا الجسمَ  نّ نا نعلم أَ نّ . ألَ 40
موم كما كمة. حارب المارا بسًلح الحِ ن يُ أَ  ِمّنا نبغي على الواحدصينة، يَ بلدة حَ  ( مثلَ 2الذهنّية السُّ
 (.Tin, 16) 4ث بما نالهق وتشبّ شعر بتعلّ  يَ الّ أ ، و 3هنهون ذِ في َص  ستمرّ ن يَ ينبغي أَ 

 . لهاال قيمةَ  خشبٍ  ا مثل قطعةِ منبوذً  ،التراب فيعي ا من الوَ ا سُيلقى الجسد خاليً . قريبً 41
ب يتسبّ   جاه نفسهتِ   ه خطأً وجَّ المُ   الذهنَ   ا ما، لكنّ عدوًّ   ؤذي عدو  ا ما، وقد يُ لصًّ  . قد يؤذي اللصُّ 42

 بكثير. عظمَ أَ  بخطرٍ 
 سليم. شكلٍ ه بهنه الموجَّ ن ذِ مِ  كثرَ ا أَ ن ينفع شخًص أَ  قريب آخرَ  يّ و أَ أَ  بٍ و أَ أَ  مٍّ مكن ألُ . ال يُ 43

 

 هنصل الثالث: الذ ِّ هاية الفَ نِّ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ____________________ 
1. Bhikkhu Bodhi. Dhammapada recordings. 37-39, 2015. 
2. Bhikkhu Bodhi. Dhammapada recordings. 40-43, 2015. 

وق السليم، والمثابرة، والحضور، ة فيه كالتَّ خًلقيّ صال األَ ا، فالخِ هً و متنبّ ا أَ نائمً  arahat اأَلَرهاتكان أَ  واءٌ سَ ي أَ   .3
  (.Tin , 16ا )ها حاضرة فيه دائمً ، والحكمة، كلّ واالنتباه

بالمزيد من ممارسات    بل يستمرّ   ،تهشتّ ل، وال يجعل ذلك يُ ن خًلل التأمّ مِ   انقيتحقّ   نيذَ لق بالنشوة والهدوء الي ال يتعلّ أَ  .4
فاء والهدوء التي على حاالت الّص ي أَ أَ ، jhānaي ما ناله من . َأاأَلَرهاتى يصل إلى مرحلة ل البصيرة حتّ تأمّ 

  (.Tin, 16)  لق من خًلل التأمّ تتحقّ 
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 ابعصل الر  الفَ 

 ( Pupphavaggaهور)الز  
 

 [،نيرايا]المعاناة الشديدة    الياما )وهو عالمُ   الجسد(، وعالمَ ي  )أَ   رَض درك هذه األَ . َمن سيختبر ويُ 44
 ،الكائنات التعيسة(  ل عوالمَ شكِّ تُ   تلك التيفي الفاقة العظيمة،  الواقعة  الكائنات    وان، وعالمُ يَ الحَ   وعالمُ 
ير الخب وكأّنهشرح،  الذي ُشرح خيرَ  ،فهم طريق الدارمادرك ويَ ن سيُ الديفا؟ مَ  وعالمَ  ،البشر وعالمَ 

 ختار؟قطف ويَ زهار يَ في األَ 
 هو الذيالديفا. هذا النبيل  البشر وعالمَ  وعالمَ  رَض يدرك هذه األَ س هو الذي النبيلُ  اإلنسان. 45

  ختار.قطف ويَ زهار يَ الخبير في األَ   مثلُ   همثلُ   .رحشَ   خيرَ   تي ُشرحتال   ،الدارما  فهم طريقَ درك ويَ يُ س
راب، سيقطع  السَّ ك جوهريّ  ه غيرُ نّ درك أَ د الماء، ويُ بَ زَ ك زائلٌ  هذا الجسدَ  نّ الذي يدرك أَ  إنّ . 46

   .2راه الموتيَ  وال، 1زهار المارا سهم أَ أَ 
ه ق ذهنُ تعلّ وَمن ، هازهار واختيار طف األَ [ في قَ 3يشعر باالكتفاء نن غير أَ مِ نغمس ]يَ  َمن. 47
  .لة نائمةذاهِ  قريةً  ضانُ الفيَ  الموت كما يكتسحُ  جرفهيَ  ،ةيّ سّ تع الحِ بالمُ 
 ه الموت.قهرُ يَ  ،ةيّ تع الحسّ ه بالمُ ق ذهنُ ، والمتعلّ هازهار واختيار س في قطف األَ نغمِ الم. 48
 الراهبَ   عِ بيرها، دَ و عَ ها أَ و لونَ أَ   فسد الزهرةَ ن تُ دون أَ ِمن  حوم  وتَ   الرحيقَ   جمعُ التي تَ   . كما النحلةِ 49

م  مهرَ كَ في و أَ  هم،وقوتَ  هاهل اعتقاد أَ  فير ن يؤثّ دون أَ  ِمن[ يسكن ويتعامل في القرية الحكيمَ و ]أَ 
 .مرائهثَ و 

اءة بنّ  مورٍ أُ من ال يفعلون وما يفعلون  إلى ماو ين أَ خطاء اآلخرِ  ينظر المرء إلى أَ اّل أ . ينبغي 50
 امة.و الهدّ َأاءة مور البنّ ن األُ مِ  لم يقم بهوما ما قام به إلى ب سْ حَ و نظر ن يَ أَ  يهما عل إنّ  .امةو هدّ أَ 

 
     ___ ______________ 

 
 .الكائنات إلغوائها  ا( نحوَ ها سابقً بها المارا )والتي مّر تفسيرُ والتي تصوّ   ،زهارٌ طرافها أَ قواس التي في أَ زهار أو األَ األَ  .1

موم)سلسلة  kilesavatamو السًلسل: الثًلثة أَ  شكالَ ل األَ وهي تمثّ  )سلسلة  kammavattam(، والذهنّية السُّ
ن مَ   قطعها سيفُ ن عواقب(. وتنقطع هذه السلسلة عندما يَ ب مِ ترتّ )سلسلة ما يَ   vipakavattamو   (،الفعل اإلراديّ 

  (.Tin, 19الجسد الزائل ) درك حقيقةَ أَ 
  (.Tin, 19النيرفانا )ي إدراك أَ  ،نظار الموتا عن َأفي هذا السياق، بعيدً  .2

3. Bikkhu Buddhi. Dhammapada recordings. 46-49, 2015. 
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بوذا  كلماتُ هي ها، ها عطرَ حاملَ  ًل تمنحُ  ففتقد العبيرَ لوان التي تَ األَ  هيةِ ا ز  الزهرةِ ك ،امامً تَ   .51
 الدارما.ب على تدرّ ن ال يَ فيد مَ ال تُ  . فهيظمهافي نَ  بًلغةٍ ال ى بقة التي تتحلّ نمّ المُ 

ى تحلّ بوذا التي تَ   طرها، كذلك كلماتُ ها عِ ة تمنح حاملَ الرائحة الزكيّ   ذاتَ   ميلةَ الزهرة الجَ   نّ أَ   كما.  52
 الدارما.  ب علىن يتدرّ فيد مَ تُ  ،ظمهابًلغة في نَ ال ب

كوام كاليل الزهور من أَ مثلما نحصل على أَ   ،عمال البّناءةن األَ ن يفعل الكثير مِ نسان أَ . على اإل53
 .1زهاراألَ 

و الياسمين ندل، َأالصَّ   رائحةُ  وكذا الريح،  جاهاتّ  ن ينتشر عكَس مكن لعبير الزهور أَ . ال يُ 54
 .الفضيلة ذوي  عطرُ كذلك جاهات، و االتّ  ينتشر في كلّ ف 2خياراألَ  عطرُ  ّماأَ  .العربيّ 

 العطور. الفضيلة يفوق كلّ صحاب أَ  عطرَ  س والياسمين، لكنّ وتُ ندل واللّ . هناك عطور الصَّ 55
رائحته حتى  تنتشرُ فقوى، صحاب الفضيلة هو األَ عطر َأ ندل خفيفة، لكنّ . رائحة خشب الصَّ 56

 في عوالم الديفا.
[، 2وا بالفضيلة ]السلوك السليمن تحلَّ خذه مَ جد الطريق الذي اتّ ن تَ مكن لكائنات المارا أَ . ال يُ 57

روا منوالذين تَ ، عيشون بحضور ذهنيّ والذين يَ  موم حرَّ  من خًلل اإلدراك الكامل. الذهنّية السُّ
على قارعة  مامةٍ ومة قُ قد تنمو فوق كَ  هاالرائحة، ولكنّ  رةُ طِ عَ  ميلةٌ س جَ زهرة اللوتُ ّن أَ . كما 59، 58

بحكمته إلى نير ن تًلمذة بوذا، يُ مِ  تلميذٌ  ،ن الكائناتمِ  مامةٍ قُ  ومن كومةِ  ،الطريق، كذلك قد يظهر
  5ميان.عيد فوق العُ دى البَ المَ 

 

 هورصل الرابع: الز  هاية الفَ نِّ 
  

    ____________________ 
وق من االعتقاد والتَّ  ان يكون ذلك نابعً وأَ  ،ن ثروةخًلل ما يملكه المرء مِ ن عمال الفضيلة مِ نبغي القيام بأَ ه يَ نّ ي َأأَ  .1

 (. Tin, 21)    مالسليم والكرَ 
2. Bikkhu Buddhi. Dhammapada recordings. 54-59, 2015. 

 (. Tin, 23كمة ) والحِ عرفة المَ إلى فتقرون هم يَ نّ هلة ألَ و الجَ مثل العميان أَ   .3
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 صل الخامس الفَ 

  (Bālavagga)حمق األَ 

  
 1مسارا هي السَّ   طويلةٌ ب،  تعَ للمسافر المُ  هي الرحلةُ  ، طويلةٌ ر بعدُ ن لم يستنِ لمَ   هو الليلُ   . طويلٌ 60
 ة.الحقيقيّ  2ارماحمق الجاهل بالدّ للَ 

ا، وحيدً  مضيَ ن يَ أَ على عزم ه، فليَ و مثلَ نه أَ مِ  خيًرا ا جد رفيقً فقة ولم يَ يسعى للرِّ  . إذا كان المرءُ 61
 حمق.مع األَ  فًل رفقةَ 

 مر، ليَس في حقيقة األَ و  .حمقُ بتلى األَ ق يُ بهذا الشعور بالتعلُّ  .بنائي، عندي ثروتي". "عندي أَ 62
 ا له؟ملكً  وةر بناء والثَّ يكون األَ  ملكها، فكيفَ يَ  نفٌس  َلحمقل 

ه أنّ  ظنّ الذي يَ  حمقُ األَ  أّما .ا لمعرفته بذلكحكيمً  حمقُ ه أَ نّ الذي يعرف أَ  حمقُ . قد يكون األَ 63
 حمق.َأ ُيدعىبالفعل فهو ، حكيمٌ 

الِمغرفة  مثلُ  ، مثُلهاوال حياته، لن يفهم الدارما تمامً ارتبط بشخص حكيم طَ  وإنحمق، . األَ 64
 ساء.الحِ  عمَ تعرف طَ  التي ال

ي سان الذاللِّ   ا مثلَ تمامً   ،ارما بسرعةفهم الدّ ، يَ للحظةٍ   احكيمً   ارافق شخًص   وإن،  . الشخص الذكيّ 65
 ساء.الحِ  عرف طعمَ يَ 

ئة ، يفتقرون للذكاء فيقومون بكارما سيّ و  ها عدنفسهم وكأنّ حياة مع أَ مضون في هذه ال مقى يَ . الحَ 66
 ا ُمّرة.جني ثمارً تَ 

  لذلك الفعل. نتيجةً  وبكى وانتحبَ  ،على فعله 3إذا المرء ندم . ال يكون الفعل بّناءً 67
 ا ا بثمار هذا ومسرورً إذا لم يندم المرء على فعله، وإذا كان الشخص سعيدً  . يكون الفعل بّناءً 68

  .الفعل
تظهر  حين لكنْ و ه، العسل ما لم تظهر عواقبُ ك حلوٌ  الشرَّ  وأَ الهّدام  الفعلَ  نّ حمق أَ األَ  . يظنّ 69

 حمق منها.عواقب، يعاني األَ هذه ال 
 
 

____________________  
1.  Saṃsāra  َي دائرة إعادة الميًلد. أ 
 ي تعاليم بوذا.أَ   .2
 و صحيح.أَ بما هو خطأ  ضميرٍ  حسَّ  يملكالشخص الذي هو  المقصودَ  نّ إبودي يقول بيكو  .3
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 لكنّ و  .سبفي تناول الطعام وحَ  1فكمن في الزهد والتقشّ قيمة الشخص تَ  نّ حمق أَ األَ  يظنّ . 70
 موا تعاليم الدارما بالكامل.شخاص الذين فهِ ولئك األَ أُ  قيمةَ يسيًرا،  ا ولو جزءً  ،ذلك ال يعادل

 فهي  .رةً ر مباشَ خثّ تج الذي ال يالحليب الطازَ كا  ا، تمامً ير فورً الهّدام والشرّ . ال تنشأ عواقب الفعل  71
 الرماد. َتحتمر الفحم جَ كحرقه وتَ  حمقَ ع األَ تتبَ 

 ضائله.فَ  انفسدتُ  ماذى، فههرته سوى األَ يته وشُ ن ِص مِ  حمقُ األَ  . ال ينالُ 72
بين   ةٌ ولويّ ن تكون له أَ ليست عنده، وأَ  صالٍ حمق في تحصيل المديح على خِ األَ رغب الراهب  . يَ 73

 لهم به. ال صلةَ  شخاصٍ ن أَ بجيل مِ ديرة، وتَ في األَ  الرهبان، وسلطةٌ 
في إذن طيعوني  فليُ   .ما يحدث  كلّ   نا سببُ َأ  نينّ الرهبان أَ   الناس وَجْمعُ   ةُ عامّ   يعتقدن  . " يجب أَ 74
 معه.طَ يزداد كبر غروره و فيَ  ،حمقاألَ  هكذا يفّكرها". ها وكبيرِ مور صغيرِ األُ  كلّ 
عندما و . فمختلفةلنيرفانا إلى ا ي ؤدّ ت التيالطريق  ّماأَ ة، يّ لمنافع المادِّ إلى اي ؤدّ ت . هناك طريقٌ 75

ُيدرِّب نفَسه  بلوالشهرة،  ة والتبجيلِ د يبتهج للمنافع الدنيويّ و الفهم، ال يع يفهم تلميذ بوذا هذا تمامَ 
 وإدراك النيرفانا. والتجّردلوة على الخَ 

  
 

 حمقصل الخامس: األَ هاية الفَ نِّ  
  

 
 
 
 
 
 

 ____________________ 
 هد.ف والزُّ سلوب التشدُّد في التقشّ فض أُ رَ إلى في هذا إشارة  .1
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 ادس صل الس  الفَ 

 ( Paṇḍitavaggaكيم )الحَ 

   
 مصاحبة  إنّ   .دفين  كنزٍ إلى  يقود    ه دليلٌ ك وكأنّ ئخطاَأإلى  الحكيم الذي ُيشير    رجلل إلى ا ر  . انظُ 76

 .1ررَ فع ال الضَّ جلب النَّ ب على فعل الخطأ تَ مثل هذا الحكيم الذي يؤنّ 
مثل هذا اإلنسان  .خطاءَ ألَ ا ين صح للحيلولة دون ارتكاب اآلخرِ م النُّ قدّ ن يُ الحكمة أَ  ذي. على 77

 .اأَلشراركرهه ويَ  خيارُ ه األَ حترميَ 
خيار صحاب األَ ن يرتبط باألَ ين، بل ينبغي أَ دِ الفاسِ  برفاق السوءه نفسَ  يربط المرءُ  الّ أَ . ينبغي 78
 بًلء.والنُّ 
سعد بالدارما التي يَ هو الذي  الحكيم    واإلنسانُ   ،صافٍ هن  ا بذِ ش سعيدً عِ ن الدارما يمِ   نهلْ يَ   َمن.  79

 بًلء.حها النُّ وّض يُ 
ه الماء، وُصنَّاع السِّ  يّ الرّ  صنع قنواتِ ن يَ . مَ 80 لون ، والنجّ سهمَ وُّون األَ سَ هام يُ يوجِّ ارون يشكِّ

 هم.نفسَ ضون أَ يروّ فكماء الحُ ّما أَ ، الخشبَ 
 ديح.و المَ ًلم أَ ربكه المَ الحكمة ال يُ  ذوال تهزُّه الريح، كذلك  يّ خر الجبل الّص ك. 81
 ارما.ا بعد استماعه لتعاليم الدّ صبح الحكيم هادئً الهادئة، يُ البحيرة العميقة الصافية ك. 82
 وحين  .يَّةبرغبة حسّ   ثُ ًل يتحدّ ، ف1شياءق بجميع األَ ى بالفضيلة عن التعلّ ن يتحلّ ى مَ ، يتخلّ حقًّا.  83

 ا.و اكتئابً شوة أَ ظهر نَ سى، ال يُ و األَ تعة أَ ُيواَجه الحكيم بالمُ 
امة ال يقوم باألَ َمن . 84 و َأ و الثراءَ أَ  ،والبنين ى البناتَ تمنّ و اآلخرين، وال يَ جل نفسه َأألَ عمال الهدَّ

ام، وال يتمنّ مِ   ،الُملك  ى بالفضيلةرء يتحلّ هذا المَ   ، مثلُ ُملتوية  وسائلَ   عبرَ   ى النجاحَ ن خًلل الفعل الهدَّ
 وعادل. وهو حكيمٌ  حقًّا،
ة هذا فّ ا على ِض مشون جميعً الباقون يَ و ي النيرفانا، ر َأاآلخَ  صل الشاطئَ تن ن الناس مَ مِ  ِقّلة. 85

 الشاطئ.
 سيرالعَ   2الموت  مِ ر، بعد اجتياز عالَ اآلخَ   سيصلون الشاطئَ فارما  على الدّ   بون بناءً الذين يتدرّ   َأّما.  86
  ه.ا عبورُ جدًّ 

    ____________________ 
1. Bikkhu Budhi. Dhammapada recordings. 76-77, 2015. 

 
  مسارا.ي في السَّ أَ  .2
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 الحاالِت  يَ مّ ن ُينَ أَ   زاًما عليهفصار لِ   ،ةى عن الحاالت السوداويّ خلّ ن تَ مَ هو  الحكمة    ذو.  88و    87
ن الصعب مِ  حيثُ  ،في خلوةٍ َمأوى، يصير بًل ل المألوفة  المساكنَ  ن يتركُ الُمشرقة. وهو مَ  البّناءةَ 

تع ى عن المُ أن تخلّ   السرور بعدَ  إلىسعى  ن يَ عليه أَ   ،هناكو   .فيها  السرورَ  العاديّ  يجد اإلنسانُ ن  أَ 
موم ن كلّ مِ ه نفسَ  ُينّقيَ فشيء،  يّ هاء أَ اشتِ  وعنة يّ الحسّ   هن.في الذّ  الذهنّية السُّ

 
الذين يبتهجون  ،هاءاشتِ  ن كلّ صوا مِ ، وتخلّ الستنارةاعوامل با دً جيّ   روا ذهنهموّ ولئك الذين طَ . أُ 89
موم ن كلّ صهم مِ ومع تخلّ  ،هؤالء مثلُ  ..قيهم عن التعلّ لتخلّ  مومو  السُّ قد   ، Āsava الذهنّية السُّ
  ر في هذا العالم.نالوا التحرُّ و  ،ا شّعون نورً يَ فصاروا  ،وا بنور الحكمةؤُ امتلَ 

 

 كيمادس: الحَ زء الس  هاية الجأ نِّ 
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 ابع الس   الَفصل

 ( Arahantavagga) اأَلَرهات

  
ن حّرر مِ ، والذي تَ 1هكمل رحلتَ الذي أَ  Arahat  اأَلَرهاتإلى سبة بالنّ  الشقاء غير موجود. 90
 .2القيود شيء، والذي تخّلى عن كلّ لِّ ن كسى ومِ األَ 

 هممثلُ   .المنازلقون بحياة  ال يتعلّ و ثابرون،  جتهدون ويُ يَ   بالحضور الذهنيّ    عون ولئك الذين يتمتّ . أُ 91
 زل.االمن يتركون حياةَ  هكذا لة، وحِ ركة المُ البجع الذي يترك البِ  مثلُ 
ر التحرّ  هغايتف. 4ا دً ل فيه جيّ حصل على الطعام يتأمّ شيء، وعندما يَ  يَّ أَ  اأَلَرهات 3ن خزِّ . ال يُ 92

سار الطيور في مَ  مثلُ مثُلها  ،5مكن اقتفاؤهاًل يُ فنهاية طريقه ّما أَ تحقيق النيرفانا. و ن الوجود مِ 
 السماء.

مومن مِ  اأَلَرهاتخلو . يَ 93  تحقيقُ و ن الوجود مِ  رُ ه التحرُّ ق بالطعام، وغايتُ تعلّ ي فًلة، خًلقيّ األَ  السُّ
 سار الطيور في السماء.مَ  مثلُ  مثُلها ،مكن اقتفاؤهاًل يُ فنهاية طريقه ّما أَ النيرفانا. 

ا، دً جيّ  الُحوذيّ ضها الخيل التي روّ  مثلُ مثُله  6ة هادئةيّ سّ كات حِ لَ بمَ ع تمتّ الذي يَ  اأَلَرهات . إنّ 94
مومن الِكْبر و مِ  وهو خالٍ   يفا.الدّ  ُتقّدره  كائناتُ   اأَلَرهاتهذا  مثلُ  .ةخًلقيّ األَ  السُّ

  
 
 
 
 

    ____________________ 
 (. Tin, 35مسارا )ي السَّ حلة هنا دائرة إعادة الميًلد أَ قصود بالرّ المَ  .1
 (. Tin, 35ظرة الخاطئة )ره، والنَّ ع، والكُ الطمَ  :قصود بالقيود هناالمَ  .2
 ربعة.ن الشروط األَ مِ  يّ و أَ أَ  ،ي مراكمة الكارما وآثارها أَ  .3
، ق بالطعامن يأخذها بعين االعتبار فيما يتعلّ التي ينبغي على الراهب أَ   pariññās  فق مع المعارف الثًلثِ ن يتّ ي أَ أَ  .4

 .يّ االقتناع بدناءة الطعام المادّ    tīraṇpariññā   )ب(  .معرفة طبيعة الطعام بالتحديد   ñatapariññā: )أ(  وهي
 . (Tin, 36) ثناء تناول الطعامشكال المتعة أَ رفض جميع أَ  pahānapariññā)ج( 

 (.Tin, 36) دالميًلن قيود دائرة إعادة مِ  ىن الرغبة وانتهص مِ ه تخلّ ألنّ  ،هاترَ ال يمكن اقتفاء نهاية الرحلة لَل .5
 (. Tin, 37) . شهشوِّ ن تُ و نوازلها أَ مكن لمباهج الحياة أَ ال يُ  ،هادئ .6
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شه مباهج الحياة شوّ ال تُ  وهو ثابتٌ  .استثار غضبً يُ  ًلفبالصبر  اأَلَرهاتى رض، يتحلّ األَ  ثلَ . مِ 95
 اأَلَرهاتمثل هذا  لِ   الصافية غيِر الَعِكرة.مثل البحيرة    قيّ وهو هادئ ونَ   .ثير اضطرابهو تُ و نوازلها أَ أَ 

 للميًلد. لن يكون هناك تكرارٌ 
 عرف الدارما بالفعل، خالٍ فعاله. وهو يَ في أَ  وكذا في كًلمه،   هنه وهادئٌ في ذِ  هادئٌ  اأَلَرهات. 96

 ه.ثير اضطرابَ تُ  والشه مباهج الحياة ونوازلها شوّ ، ال تُ الذهنيّة السُّمومن مِ 
ك النيرفانا، درَ ذاجة، والذي أَ عمى والسّ ن اإليمان األَ ر مِ حرّ وتَ  دراك الكاملاإل ققّ حَ . ذلك الذي 97

نهى جميع عواقب والذي أَ  ،ما يربطه بهذا العالم واحتماالت دائرة إعادة الميًلد طع كلَّ والذي قَ 
 الناس. نبلُ رغباته، هو بالفعل أَ  ص من كلّ ام، والذي تخلّ اء منها والهدّ فعال البنّ األَ 

 رور.السُّ  يحلَّ  اأَلَرهات شِ عِ ة، حيثما يَ و على التلّ و الغابة، في الوادي أَ ، في القرية أَ 98
صوا ولئك الذين تخلّ فقط أُ   .جدون فيها بهجةين بالعالم ال يَ ثِ المتشبّ   جلب البهجة، لكنّ الغابات تَ .  99

 ة.يّ سّ ع الحِ تَ المُ  إلىون سعَ ال يَ  ّنهمألَ  ،جدون البهجة فيهايَ  واالشتهاء الرغبة الشديدةن مِ 
  

 
 اأَلَرهاتابع: الس   صلالفَ هاية نِّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

28 
 

 امنصل الث  الفَ 

 ( Sahassavaggaاآلالف )
  
  

مرتبطة بإدراك   لف كلمة بًل فائدة، وغيرِ ن أَ مِ   خيرٌ   ،ماعهاسَ ل رء  المَ   نَيسكُ   مفيدٌة،  واحدةٌ   كلمةٌ .  100
 النيرفانا.

 ةمرتبط بًل فائدة، وغيرِ  عبارةلف ن أَ مِ  خيرٌ  ،الَسماعه الَمرء َيسكن ،ةمفيد  دةٌ واح عبارة. 101
 بإدراك النيرفانا.

 العباراتن قراءة مئات مِ  خيرٌ  ،الَسماعه الَمرء َيسكنن تعاليم الدارما، مِ  ةواحد عبارة . قراءةُ 102
 منها. مرتبطة بإدراك النيرفانا، وال فائدةَ ال  غيرِ 

نتصر من يَ هو    ينعظم المنتصرِ أَ   غير َأنّ لف معركة،  لف رجل في أَ رء على أَ . قد ينتصر المَ 103
  .على نفسه

فمن  .ينعدائك الخارجيِّ ن تنتصر على أَ أَ  خيٌر منين عدائك الداخليِّ على أَ  ن تنتصرَ أَ  105، 104
و ى ولو كانوا من كائنات الديفا أَ حتّ  ،ن ينتصروا عليهه أَ ن هم خارجَ مَ لن يتمّكَن  ايًّ انتصر داخل 

 المارا.
ن ذلك  خيٌر له مِ لكنْ  .ة مئة عاممدّ ، ول ةالنقديّ  طعآالف القِ ب شهريًّا،طايا رء العَ م المَ قدّ . قد يُ 106

 .على تنمية البصيرة ابً و متدرّ َأ اراهبً  واحدةً  ل لحظةً بجِّ يُ  نأَ  كّله
للراهب  رء التبجيلَ المَ  ظهرَ لو أَ  لكنْ و  .1سة في الغابةن الناس النار المقدّ د العديد مِ . قد يتعهّ 107
 .2تقديم اأَلضاحي فين مئة عام مِ  فضلَ أَ  حقًّاذلك لكان ، واحدة لحظةً 
و قليلة، طايا كثيرة أَ بعَ   ة،السن  طوالَ   ،في هذا العالم  قد يقوم المرءُ   ،والفضيلة  الخيرَ   ى ينالَ . حتّ 108

 ،بًلءن تبجيل النُّ مِ  يناَله َأن مكنير الذي يُ بع الخَ عادل رُ ها ال تُ هذه العطايا جميعَ  لكنّ  .كأضاحٍ 
 .الطريق السليمسيرون على الذين يَ 

العمر،  : طولُ منافعَ  ربعَ م أَ غنَ ضيلة، يَ فَ  كثرَ ا واألَ نًّ سِ  كبرَ ولئك األَ م أُ كرّ قّدر ويُ الذي يُ  اإلنسان. 109
 .ةُ ، والقوّ ، والسعادةُ والجمالُ 

   ____________________ 
 ولكنّ  .ةومنها الهندوسيّ  ،ديانبعة في كثير من األَ ن الطقوس والعبادات القديمة المتّ سة مِ د النار المقدّ ر تعهّ عتبَ يُ  .1

 ة.هذا غير موجود في البوذيّ 
 لكنّ  .ايًض بادات القديمة أَ ديان والعِ ن األَ في كثير مِ  قس دينيّ ظهر وطَ فهي مَ  ،ضاحيألَ إلى امر بالنسبة كذلك األَ  .2

 .هذا الطقس نخلو مِ ة تَ البوذيّ 
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ن مِ   خيرٌ   ،ل البصيرةد في ممارسة تنمية الهدوء وتأمّ المجتهِ   ،الفضيلة  ذيحياة  ن  واحد مِ   . يومٌ 110
 ه.سيطر على حواسّ ، الذي ال يُ السويّ  ن حياة الشخص غيرِ مئة سنة مِ 

 ،ل تنمية البصيرةل تنمية الهدوء وتأمُّ جتهد في ممارسة تأمُّ يَ    ،حكيم  إنسانواحد في حياة    . يومٌ 111
 ه .سيطر على حواسِّ جاهل ال يُ  نسانإ ن مئة سنة في حياة مِ  خيرٌ 

ل في ممارسة تنمية الهدوء وتأمُّ  ،ونشاط دٍّ جِ  بكلّ  ،دن حياة اإلنسان المجتهِ واحد مِ  . يومٌ 112
 ه.سيطر على حواسِّ ليد الكسول، الذي ال يُ ن حياة الشخص البَ من مئة سنة مِ  البصيرة، خيرٌ 

ن ن مئة سنة مِ مِ  الخمسة، خيرٌ  الُمكّوناتك لنشوء وزوال درِ ن حياة اإلنسان المُ واحد مِ  . يومٌ 113
 درك ذلك.حياة الشخص الذي ال يُ 

ن حياة الشخص الذي ال ن مئة سنة مِ مِ  لنيرفانا خيرٌ ل ك واحد من حياة اإلنسان المدرِ  . يومٌ 114
 .هادركيُ 

ن حياة الشخص من مئة سنة مِ  خيرٌ  فهم الدارما النبيلةَ واحد من حياة اإلنسان الذي يَ  . يومٌ 115
 فهمها.الذي ال يَ 

 
  

 امن: اآلالفصل الث  هاية الفَ نِّ 
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 صل التاسع الفَ 

امةاألأمور الهَ    Pāpavagga د 

  
 .ضبط ذهنه عن اأُلمور الهّدامةن يَ أَ عليه كذلك و في اأَلفعال البّناءة،  ن ُيسرعأَ . على المرء 116

 في القيام باأُلمور الهّدامة. ن ُيَسرّ ميل إلى أَ فذهن الشخص البطيء في القيام باأَلفعال البّناءة، يَ 
 ؛بفعل ذلك ُيَسرّ  الّ يجب أَ و  ،خرى لو األُ ة تِ رّ فعل ذلك المَ َأاّل يعليه ف ام، رء بعمل هدّ . إذا قام المَ 117
 ي إلى المعاناة.ؤدّ يامة فعال الهدّ م األَ فتراكُ 

 نّ إف ؛لذلك ن ُيَسرّ أَ وعليه خرى، ة تلو األُ رّ مَ ال ن يقوم به عليه أَ فاء، إذا قام الشخص بفعل بنّ . 118
 لسعادة.إلى اي ؤدّ ي لفضائلا تجميع 

ليس هناك  ّنهأَ  بالسرور طالما يستمّر شعورهامة قد فعال الهدّ ى الشخص الذي يقوم باألَ . حتّ 119
 .وخيمةً  ستكون   اهفإنّ  ،عواقبُ ال هذه ظهر عندما تَ  لكنْ و  .فعالهعواقب ألَ 

عماله ثمر أَ عندما تُ  ولكنْ  .يعانيالَمرء  ، فسوف يظلّ ثمر بعدُ اءة لم تُ البنّ  عمالَ األَ  نّ . طالما أَ 120
 مار عمله.ستمتع بثِ ه، ويَ سوف تزول معاناتُ ف

ة التي تملؤها جرّ ال ا مثل ا، تمامً ا فشيئً ن خًلل تراكمها شيئً حمق يمتلئ باأُلمور الهّدامة مِ . األَ 121
ر و يؤثّ ني أَ طولَ :" القليل منه لن يَ نّ ا أَ مً ام متوهِّ عل الهدّ رء بالفِ لمَ ا يستهين    الّ لذا ينبغي أَ   .قطرات الماء

 ."عليّ 
ة التي تملؤها قطرات جرّ ال ا مثل ا، تمامً ا فشيئً مها شيئً ن خًلل تراكُ متلئ بالفضيلة مِ . الحكيم يَ 122
 ."ر عليّ نه لن يؤثّ :" القليل مِ نّ ا أَ مً اءة متوهّ عمال البنّ رء باألَ لمَ استهين يَ  الّ أَ  حقًّا لذا ينبغي .الماء
َمن  مَّ ب السُّ ، وكما يتجنّ ةر طِ الخَ  الطريقَ  هن مساعديمِ  شدٌ حَ معه و  ب التاجر الثريّ . كما يتجنّ 123

 امة.فعال الهدّ ب األَ تجنّ ي َأن رءالحياة ، كذلك على المَ في رغب يَ 
كانت يده ن يؤذي مَ  ال مّ السُّ ف، مّ ن يتعامل مع السُّ مكن للمرء َأأَ ، ذا لم يكن في اليد جرحٌ إ . 124

 وء.السّ  هؤذيال يُ د، حَ ألَ  رهَ ضمر الكُ الشخص الذي ال يُ  هكذا  سليمة.
ن الخالي مِ   الشخص النقيّ    يأَ   -  اإلساءة  حمق على شخص ال يستحقّ األَ   المرءُ   . إذا تحاملَ 125

موم ات الغبار ذرّ كحمق، اأُلمور الهّدامة على ذلك األَ  ت حينئذٍ عادَ  - اأَلَرهاتي أَ  ،الذهنّية السُّ
 الريح. ذفت عكَس الدقيقة قُ 

عاد ميًلدهم في امة يُ عمال الهدّ ن يقومون باألَ عاد ميًلدهم في عالم البشر، ومَ . البعض يُ 126
ن روا مِ حرّ ولئك الذين تَ أُ  ّما. أَ في عوالم الديفا همميًلدعاد ن يُ و الصالحو ، niraya العذاب المستمرّ 

موم  لى إدراك النيرفانا.إ  ون صل يَ فس  ةخًلقيّ األَ  السُّ
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 ،ط المحيطإلى وسَ   مأَ   ،إلى السماء  رّ سواء فَ   ،امن عواقب العمل الهدّ مِ   فرّ ن يَ أَ   حدٍ ألَ مكن  . ال يُ 127 
 مكان. يّ أَ  م إلىأَ  ،في الجبال هفٍ إلى كَ  مَ أَ 

 إلى كهٍف  مأَ  ،ط المحيطإلى وسَ  مأَ  ،إلى السماء رّ فَ  سواءٌ  ،قهره الموت يَ الّ أَ  حدٍ ألَ مكن . ال يُ  128
 مكان. يّ أَ  م إلىأَ  ،في الجبال

  
امةصل التاسع: هاية الفَ نِّ   األأمور الهد 
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 صل العاشر الفَ 

  (Daṇḍavaggaواقب )العَ  

  
غيره،  ه مكانَ نفسَ  حدٌ أَ إذا وضع ف .الموت يخشى ن العنف، والجميعُ ضطرب مِ يَ  الجميعُ . 129

 حًدا.أَ يقتل  والضرب يَ  َأن يبتعد عن العنف فًلينبغي 
نفسه مكان  حدٌ أَ إذا وضع ف .عليهم هم عزيزةٌ حياتُ  الجميعُ و ن العنف، ضطرب مِ يَ  . الجميعُ 130

 حًدا.أَ يقتل  والضرب يَ  َأن يبتعد عن العنف فًلينبغي غيره، 
في ا يًض رغبون أَ لم اآلخرين، الذين يَ ظُ في ب التسبُّ بفسه إسعاد نَ إلى . ذلك الذي يسعى 131

  .التاليالسعادة، لن يجد السعادة في وجوده 
ا يًض ظلم اآلخرين، الذين يرغبون أَ في  ب  تسبّ ي  نِمن غير أَ فسه  إسعاد نَ إلى  . ذلك الذي يسعى  132
 .التالييجد السعادة في وجوده ن ال بّد أَ السعادة، في 

ء الكًلم السيّ حقًّا إّن     .ون عليكردّ سيَ كذلك  مت معهم  بفظاظة، فالذين تكلّ   حدأَ   مع م  تتكلّ   . ال133
 .هعود عليك عواقبُ تن وال بّد أَ  مصدر المشاكل والمعاناة،هو 

 ستدرك النيرفاناف   لها،ة مكسورة ال صوتَ موسيقيّ لة  كآ  ،حافظ على هدوئكن تُ أَ   . إذا استطعتَ 134
 ، ولن تكون فيك فظاظة.حتًما
 .هاالكائنات كلِّ   حياةَ   مر والموتُ العُ   رُ بَ سوق كِ رعى، كذلك يَ إلى المَ   صا الماشيةَ سوق العَ . كما تَ 135
 فعالهذه األَ ه يعاني من  لكنّ و ها كذلك،  نّ ال يدرك أَ فهو  امة،  فعال الهدّ حمق باألَ . عندما يقوم األَ 136
 رق بالنار.تحيَ  كَمن

بوا له ن يتسبّ دون أَ ِمن  سلحة،آلخرين باستخدام األَ لذى ب باألَ حمق الذي يتسبّ . الشخص األَ 137
ن كثر مِ و أَ صيبه واحدة أَ تَ سا  حتمً فهو  ى،  ُيؤذَ   الّ ن ينبغي أَ ذى لمَ ب باألَ وكذلك الذي يتسبّ   ى،ذً أَ   يّ بأَ 

 .شرةامة العَ الهدّ عمال عواقب األَ 
مرض خطير، ل و  سمه، أَ و اإلصابة في جِ قر، أَ و الفَ لم الشديد، َأرضة للَ سيكون عُ و   .140  –  138

قرباء، قدان األَ فُ لو  فة، أَ جحِ باطلة ومُ   هاماتٍ تّ الو  غضب الحاكم، أَ   سوء الطالع نتيجةَ ل و  لجنون أَ ل و أَ 
عاد ميًلده في سيُ  ،هل جسدُ تحلّ ن يَ وبعد أَ  ..الصواعقو ض بيته للحريق أَ تعرّ ل و و خسارة الثروة، َأأَ 

 ن المعاناة.مِ  عالمٍ 
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سار و  ، أَ امَ و صأَ لو قام بالتعّري،  و ى حتّ   ،يءٌ شَ  هيَ نقّ فلن يُ   الشكّ ب الشخص على لم يتغلّ   إن.  141
و صاء أَ رفُ القُ لوس ه بجُ جهد نفسَ و أَ رض، أَ و نام على األَ خ نفسه بالطين، َأو لطّ عر، َأالشَّ  شعثَ أَ 

 .1مله بالرَّ ى نفسَ غطّ 
مومن  ا مِ على هدوئه، وكان خاليً   حافظَ   هلكنّ   ،بالثِّياب الفاخرة  اان الَمْرء ُمتَّشحً لو كو حتى    .142  السُّ

 ه تجاه كلّ تَ ا عدوانيّ ونبذ جانبً  ،اكان نقيًّ و صيرة سار البَ ا في مَ ثابتً  ،هبط حواسّ بَض  متمّتًعا، الذهنّية
 .ازاِهدًا وبراهمن وراهبً  ُيسّمى ستحّق حقًّا أنيَ فهو  ..الكائنات

 اأَلصيل،ا مثل الحصان  هً ويبقى متنبّ   ،امه عن الفعل الهدّ مسك نفسَ ن يُ مَ   نادرٌ   ،. في هذا العالم143
 .وطٍ سَ  َلسَعة قلّ ك ألَ تحرّ يَ ، و لدها لجَ ين سببً آلخرِ ل  ُيتيحالذي ال 

ودراسة   ،درة على التمييز، والقُ واالنتباهخًلق،  واألَ   ،وق السليموالتَّ   ،السليم  قادن خًلل االعتِ مِ .  144
ليمةوالمَ  ،الدارما ليمةواألَ  ،عرفة السَّ هنيّ ضة، والحُ خًلقيّ واالُمَمارسات األَ  ،ْفعال السَّ  ،الُمْسَتِمرّ  ور الذِّ

 .معاناةَ عن ال  تخلَّ 
عملون في ارون يَ سهم، والنجّ ون األَ سوّ هام يُ الماء، وصانعو السِّ   هُ يوجّ   الريّ   قنواتِ   ن يصنعُ مَ    .145

 هم.نفسَ رّوضون أَ يُ فكماء الحُ ّما أَ  .الخشب
  

 
 واقبصل العاشر: العَ هاية الفَ نِّ 

  
 
 
 
 

 

____________________ 

 م.بوذا وفي الِهْند ِبَشكل عاام يّ في أَ  ،مور كان َيتَبُعها الزاِهدون والُمتنّسكون هذه األُ  نّ َيْذُكر بيكو بودي أَ  .1
2015)  ,145 –(Bikkhu Budhi. Dhammapada recordings. 141  
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 رَ شَ صل الحادي عَ الفَ 
 ( Jarāvagga)  ن  ر الس ِّ كِّبَ  

  
حك؟ لماذا هناك مرٌح مع َأّن العالم دائًما يحترق، لماذا ال َتسعى إلى النور والَعتمُة 146 . لماذا الضَّ

 بَك؟ُتحيط 
وَمحطُّ الكثير من  ، مريٌض سنده عظامٌ من القروح، تَ  كتلةٌ إّنه ر إلى صورة الجسد هذه: انظُ . 147

 قرار.و استِ أَ  وليس مصدَر اسِتمرار ،ةئفكار السيِّ األَ 
ن الَفساد ومة مِ . هذه الكَ للمرض وضعيفٌ  العمر، هو بيتٌ في  مهسد َيْبلى مع تقدُّ هذا الجَ . 148

خسوف   .ها الموتُ الحياة نهايتُ  ال إنّ أَ  ..َتَتفسَّ
 في رؤيتها؟ متعةٍ  يُّ أَ فالَقْرع الذي ُيقَذف به في فْصل الَخريف،  ة مثلُ هذه العظام الرماديّ . 149
ن ة باللحم والدم، وفي حناياه يسكن الَهَرم والتعفُّ ن العظام، المكسوّ ة مِ مبنيّ  هذا الجسد مدينةٌ . 150

 والنِّفاق. ررو وت، والغُ والمَ 
صحاب الفضائل ال دارما أَ  ا، لكنّ يًض هرم أَ سد يَ ، والجَ أُ هرَ تَ  كثر زخرفةً ة األَ كيّ لَ بات المَ رَ . العَ 151

 هم.ضائل فيما بينَ صحاب الفَ كمة التي يتداولها َأهذه هي الحِ  .هرأ تَ 
 الكبر ه فقط يَ حمُ لَ  ،ورالثَّ  كبر في العمر مثلَ لم، يَ ن العِ مِ  لكن بقليلٍ و  ،مركبر في العُ ن يَ مَ . 152

 ه.كمتُ حِ 
ت امسارا ضاعَ عديدة بالسَّ  واتٍ يَ في حَ  هتُ ، تُ 1يتبحث عن باني هذا البَ نا، الذي كنُت أَ . أَ 153

 ر معاناة. الميًلد المتكرِّ إّن ا، هذا البيت. حقًّ  ى، باحًثا عن بانيدً سُ 

    ____________________ 

 .الستنارةإلى اه بوذا في لحظة وصوله السرور والفرح الشديد والعميق الذي شعرَ عن  154و  153تعّبر الجملتان  .1
في  يتُ " لقد سعَ   :153المعاني والمشاعر العميقة: والمقصود بالبيت  ين تزخران بلطائفِ ين الجملتَ هاتَ  لذلك فإنّ 

إلدراك هذه الحكمة   فسعيتُ   -نة  بحكمة معيّ  مكن رؤيته إاّل يُ   ه النّ ا أَ مدركً   -ي جسديالبحث عن باني هذا البيت أَ 
يل ن نَ ن مِ تمكّ ني لم َأنّ ألَ  ،لكنْ و ا ما. صبح بوذا مثله يومً ني سأُ نّ أَ ب  Dipankara Budha أ ديبانكارا بوذانبّ ـمنذ ت

صاحبه ن تكرار الميًلد. والميًلد الذي يُ المنتهية مِ  وات في دائرةٍ يَ على مدى عشرات آالف الحَ  هتُ تلك الحكمة تُ 
 . Tin, 57)االشتهاء ) ي عن باني البيت َأ بحثُ أَ  لذلك كنتُ  .والمرض والموت هو معاناة ر السنّ بَ كِ 
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 ت، دعامةُ مَ جسورك قد تحطّ  ، كلُّ ا آخرَ بيتً  لي ثانيةً  ك، لن تبنيَ البيت! لقد رأيتُ  . يا بانيَ 154
     1هاءاالشتِ  نهيتُ ة، وأَ ياريّ فعال االختِ ن األَ زيد مِ ت، َلْم َيُعد ذهني َيخُلق المَ سقفك قد انهارَ 

(Arahatta Phala) . 
طيور  ون مثلَ ، َيضنَ 2في شبابهم بوا ثراءً كسَ روحانيَّة، ولم يَ  عيشوا حياةً ولئك الذين لم يَ أُ   . 155

 ن السمك.ت مِ بَ َض ة نَ ركة جافّ َهِرمة فوق بِ 
ْسُهم التي في شبابهم، ُمْلَقْون مثل األَ  بوا ثراءً كسَ روحانيَّة، ولم يَ  عيشوا حياةً ولئك الذين لم يَ أُ . 156

 تأوَّهون على الماضي.ا، َينَتِحبون ويَ رًض َطت أَ ها وسقت عزمَ فقدَ 
 
 
 

ن بَ :  كِ رَ شَ صل الحادي عَ هاية الفَ نِ   ر السِّ
 
 
 

 
 
 
 

 
 

    ____________________ 

لة ثمار المَ  اأَلَرهاتمرحلة  لتُ اء داخلي، ونِ هرغبات االشتِ  تُ نهيْ لقد َأ .1  (.Tin ,58) سار الروحانيّ ومحصِّ
  Frsendal، .(119)  نةً حسَ  غايةً  ةٍ خًلقيّ َأ ساليبَ ن خًلل أَ ة مِ الثراء للعامّ  كسَب  عتبرُ يَ  .2
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 رَ شَ صل الثاني عَ الفَ 
 (Attavagga) اتالذّ  

  
خص يْعلم أَ   . إذا كانَ 157 . 2رات الثًلثتَ ن الفَ مِ   يٍّ ها خًلل أَ ن َيحميَ وجَب أَ نَّ نفَسه عزيزة عليه،  الشَّ

 .ًهان يكون متنبِّ وعلى ذي الحكمة أَ 
علِّم ن يُ ومناسب، ثمَّ بعد ذلك ينبغي عليه أَ  ما هو الئقٌ لِ ه نْفسَ  ؤهِّل المرءُ ن يُ أَ  ن الضروريّ . مِ 158

  كمة لنْفسه.   الحِ  ذواآلخرين. وبذلك ال ُيسيء 
ن رء أَ مكن للمَ ا يُ فس تمامً م اآلخرين، فعند َترويض النّ يتصرَّف المرء مثلما ُيعلِّ ن . يْنبغي أَ 159

 النفس.              عب ترويُض ن الصَّ ه مِ ال إنّ ض غيره. أَ روِّ يُ 
ه رّوض المرء ذاتَ لك؟ عندما يُ  ن َيكون اآلخرون ملجأً مكن أَ يُ  . كيفَ نتَ هو أَ  كلجأَ مَ  ال إنّ . أَ 160

 ه.يلُ ا نَ ن الصعب جدًّ لجأ، ومِ ن ينال المَ مكن له أَ بعمق، يُ 
امة. األَ 161  حمقَ ر األَ دمّ تُ  .التي يقوم بها الشخص، َتْنشأ منه، وهو الذي َيَتَسبَّب بها ،عمال الهدَّ

 نه.ل مِ الذي تشكَّ  خرَ طحن الصَّ لماس الذي يَ ر األَ جَ حَ  ا مثلَ الذي يقوم بها، تمامً 
في  يفعلُ  ،سموم ذهنّيةن فيه حول الشجرة، هكذا هو مَ  فُّ النبات المتسلِّق الذي يلت . مثلَ 162

 ه عدوُّه.في نْفسه ما َيْرغبُ 
هل أَ . مِ 163 اءة هي التي النَّافعة البنَّ  شياءَ األَ  ية . لكنّ ئة المؤذِ مور السيّ ْرء باألُ ن يقوم المَ ن السَّ

 بها. القيامُ  َيصعب
 ،بجيلين بالتَّ الجديرِ ، بًلءبتعاليم النُّ  والهّدامة، فإنَّه يستخفّ ئة حمق الخاطِ ألَ ا ظرة . بسبب نَ 164

ارما، وهذا األَ  ناءً والذين يعيشون بِ   .شجرة البامبو التي في ِثَمارها هًلُكها ْحَمق مثلُ على الدَّ
 
 

____________________ 
 

 . وذلكا ظً ن يكون فيها َيقِ نبغي أَ التي يَ  ،نسانن حياة اإلالمراحل الثًلث مِ  إلى وأَ  ،ن الليلمِ  رات الثًلثِ قد ُتشير هذه إلى الفتَ  .1
 ن خًلل التدرُّب على التأمُّل. مِ 
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امة، وهو مَ ن َيقوم باألَ هو مَ الشخص نفُسه  .165 ن ُينقِّي نْفَسه. ن ُيفِسد نْفَسه، وهو مَ ْعمال الهدَّ
 .هيَ غيَره ُوينقِّ  ن ُيطّهرأَ  حدٍ وال يمكن ألَ  ،بالشخص َعْينهه كلُّ  رهونٌ دُمه مَ و عَ فالنَّقاء َأ

. َيْنَبغي ت المنفعةمهما َعُظم  -ين  اآلخرِ   منفعةجل  ألَ   َتسعى  مانفِسك عند  منفعةَ . ال تتجاهل  166 
 ْن يُقوم الَمْرء بما هو ناِفٌع له.أَ 
 

 ات: الذّ رَ شَ صل الثاني عَ هاية الفِ نِ 
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 رَ شَ عَ  صل الثالثَ الفَ 
 ( Lokavaggaالعاَلم ) 

   
 نَت النظر الخاطئة، وال تكن أَ   عتنق وجهاِت وال تَ   ،، وال تِعْش في َغْفلةالدنيئةَ   ْسلك الطُّرقَ . ال تَ 167

 .مسارا ن ُيطيل السَّ مَ 
ر مِ . اِ 168 ارما يَ ن الغَ نهض وَتحرَّ في هذا   بهدوٍء،  منَ ويَ   ش بُسرورٍ عِ فلة، فَمن يتدرَّب على طريق الدَّ

 ليه. العالم و في العاَلم الذي يَ 
ارما والسلوكَ   مْ لتزِ . اِ 169 ارما  يلتزم تعاليمَ   فَمن  .المًلئم غيرَ   المًلئم، وال تلتزم السلوكَ   تعاليم الدَّ الدَّ

 ليه.في هذا العالم و في العاَلم الذي يَ  ش بُسرورٍ عِ يَ 
 .ْوتُ َسراب، فلن يِجَده المَ إلى و قاعة أَ فُ إلى ما ينظر إلى العالم كَ  المْرءُ  . إذا نظرَ 170
 ذو ّماأَ  ،تخبَّط الحمقى فيهالَمَلكيَّة الُمزيَّنة. يَ  وْانُظر إلى هذا العالم الذي ُيْشبه الَعَربةَ  . تعالَ 171

 يتعلَّق به. فًلالحكمة 
في  الُمنير  كالَبدرالعالم    ، ينيرُ لديه حضورٌ   صبحَ ، ثم أَ ذهنيّ   . ذلك الذي لم يكن لديه حضورٌ 172

 يوم.ليلة بًل غُ 
رّ رة على أَ يّ ه الخَ فعالَ د أَ سوِّ . ذلك الذي يُ 173 امة، ُينير العالم فعاله الشِّ في  الُمنير كالَبدريرة والهدَّ

 لْيلة بًل ُغيوم.
 هاِمنْ  الَقليلُ  ،ا َمثل الطُّيورِبَجًلء. َتمامً  ى فَقط َيرَ  نهم مِ في هذا العالم، القليلُ  . الناس ُعْميانٌ 174

 يرفانا.يفا والنِّ الدِّ  الذين َيبلغون عالمَ  كذلك قليل همُ  .َركن الشَّ هُرب مِ يَ 
ماء نحوَ   زّ طير اإلوَ . يَ 175 ْمس   في السَّ   ُقواهم   ة َتْحِملهمعون بقوى روحانيَّة غير عاديّ يتمتّ   وَمن  ،الشَّ
ماء، إلى ا  ر منه.الذي انتصر على جيش المارا ُيغادر هذا العالم ويَ كمة الحِ  وذولسَّ  تحرَّ
ال َيتوانى عن    التالية،عنيه الحياةُ ال تَ   وَمنذب،  َرَهن نْفَسه للكَ   وَمنن يتعدَّى على الحقيقة،  . مَ 176

 ّرير.شِ  ّي فعلٍ اقتراف أَ 
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يفا، والَحْمقى ال يُ  بلغون عالمَ ال يَ  ال إنَّ الُبخًلءَ . أَ 177  الِحْكمة  ذو ّماأَ ون على الَعطاء. ْثنُ الدِّ
عادة في الحياة يَ ف  .التاليةبتهج لعمل الَخْير، وبذلك ينال السَّ

يطرة على األَ  مكن مقارنةُ . ال يُ 178  ْكَمله،و ُحْكم الَكون بأَ يفا، أَ و الذهاب الى عالم الدِّ رض، َأالسَّ
وحانيّ المَ في خول دُّ ال  ِثمارَ قَّق ن حَ بما وصل إليه مَ   .Sotāpatti سار الرُّ

 
 م: العالَ رَ شَ عَ  صل الثالثَ هاية الفَ نِ 
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 رَ شَ عَ  صل الرابعَ الفَ 
 (Buddhavagga) وذابُ  

 
ه ن ُيصِبح نصرُ مكن أَ ال يُ  هو الذيهذا  .انتصاره الذي اكتملَ  -ي بوذا أَ -الشخصهذا هو  .179
و مكنك إغراؤه َأيُ   إذنطريقٍ  يّ يَقَظته. فبأَ لَ  ال حدودَ و انتصاره،  قن ُيحقِّ أَ  حدٌ أَ  َيكدلم  إذ، هزيمةً 

  عليه؟ االنتصارُ 
يِّة  باتٌ غَ فيه رَ  تذلك الذي ليسَ   ،. بوذا 180 بكةَ تُ   ،ِحسِّ ّي عاَلم من عواِلم عيده إلى أَ التي ستُ  شبه الشَّ

 !قودهتَ س  إذنطريق    يّ ثره، ففي أَ فاء أَ مكن اقتِ ، الذي ال يُ الًلنهائّيةكمة  الحِ   ذوبوذا  هو  ذلك    .الوجود
ر الذي ينشأ مِ  السًلمَ  ،jhānaصيرة ل البَ تأمُّ  ب على الذي يتدرّ  ،الحكمة ذونال . يَ 181 ن التحرُّ

ستوعبون والذين يَ ،  عون بالحضور الذهنيّ تمتّ ولئك الذين يَ وأُ   ،هذا الحكيم  ثلُ مِ   .ّيةن الرَّغبات الِحسّ مِ 
 َتحُسُدُهم كائنات الديفا.  ،ربعَ األَ  النبيلةَ  بالفعل الحقائقَ 

ن تْحظى بُفرصة ن النَّادر أَ الَبِشر، ومِ   هي حياةُ   ا كإنسان، َوصْعبةٌ ميًلدً   ن تنالَ ن النَّادر أَ مِ 182. 
ارما الحقيقيَّة، ومن النَّاِدر هو ُظُهور الُمستنيرِ    ين.ظِ والَيقِ ين َسَماع الدَّ

ي ين َأرِ عاليم الُمستنيهذه هي تَ  -هن الذِّ  في الفضيلة، وتنقيةُ  ام، واالجتهادُ عل الهدّ الفِ  بذُ . نَ 183
 )البوذات(.

ْبرُ ن أَ . مِ 184 ب هِ قال البوذات. والرَّا " هكذا النيرفانا ساِمَيةٌ ، "والتحمُّلُ  ْفَضل ُمَمارَسات الزُّْهد الصَّ
 ليس زاهدًا.  ،ذىوالذي يتسبَّب باألَ ين، الذي يؤذي اآلخرِ 

ل، في الَمْأكَ   واالعتدالُ   ،تعاليم الرَّْهبنة  َب سَ َضْبط النَّْفس حَ   ذى، وُمَمارسةُ واألَ   عن الَذمّ   . الَكفُّ 185
َكنُ   تعاليم البوذات.  هذه هي -الُعْليا  باهاالنتِ  في ممارساتِ الُجْهد  وَبْذلُ  ،ُمْنعزلةٍ  ماكنَ في أَ  والسَّ

 
 
 

    ___________________ 
ص منها. وكذلك ال لًلنتصار عليها والتخلّ  عيقاتٌ تعد فيه مُ فلم  ،ن الحروب في داخلهمِ  لمزيدٍ  ه ال داعيَ نّ ي أَ أَ  .1

موم نّ ألَ  ؛هغويَ ن تُ أَ  و العوائق في الطريق الروحانيّ مكن لكائنات المارا أَ يُ  يَّة الِحسّ  الرغباتِ  وًصاوخص الذهنّية السُّ
 (. Tin ,63نه هذه العوائق )ب مِ تتسرّ  الذيدخل هي المَ 
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يَّة وَلْو ِبشَ الرََّغبات الحِ  . ال ُيمِكن إْشباعُ 187، 186 يَّة تمنحنا الحسّ  باتُ غَ ن النُّقود، فالرَّ ًّلل مِ سِّ
بوذا، لن يجد المتعة  الِحْكمة، الذي هو تلميذُ  ذو وعندما ُيدرك هذا . وهي ُمؤِلمةٌ  ،ن الُمْتعةمِ  القليلَ 

 بات. غَ ْدم الرَّ هَ بَيْبَتهج سه نّ بل إ الديفا،  ى في ُمتع كائناتِ حتّ 
د الناس بالَخَطر، يُ 189،  188 نحو الِجبال والَغابات، والُمَتنزَّهات   -ْلجأ  لمَ إلى اعون  هرَ . عندما ُيهدَّ

ر بْعدُ  .لفَض األَ ا، وليس آِمنً  مثل هذا ليس ملجأً  لكنّ  .ْشجار المقدَّسةو األَ والحدائق أَ    فَمن لم يتحرَّ
 تلك الَمًلجئ.  َيقصدالذي  فهو ،ن العواقب الوخيمة للوجود والُمعاناةمِ 

 :النبيلة األربعَ  بَمسار الَبصيرة الحقائقَ  رَ ، يَ لجأً بوذا والدارما والسانغا مَ  يّتخذن مَ . 191، 190
ي إلى َزوال ؤدّ الذي يُ  الفروع الثمانية االنبًلء ذ المعاناة، وطريقَ  الُمعاناة، وانتهاءَ  ، وسببَ الُمعاناةَ 

 الُمعاناة. 
ر مِ ه خذن يتّ ، فمَ لجأ اآلمنُ ذلك ُهو المَ  ال إنّ . أَ 192  ن المعاناة. يتحرَّ
 لكنّ و  .عائلة ةيّ في أَ  والَمكان  يّ ُيولد في أَ  هو الفهم، شرفَ ْنَبل النَّاس وَأن َتِجد أَ ن النادر أَ . مِ 193

 .َتْزدِهرُ س هذا الَحكيمُ فيها ُيولد   التيعائلةَ ال 
ارما ُسرورٌ . في ُظهور بوذا ُسرورٌ 194 انغا ُسرورٌ ، وفي َشْرح الدَّ ، ، وفي االْنِسجام بيَن أْفراد السَّ

 .ولئك الذين يعيشون في اْنسجام ُسرورٌ وفي ُممارَسة أُ 
خُص التي َينالُ  تلك الَفضيلةُ  بَثمنٍ  ُتَقدَّرُ ال .196 ،195 م التْبجيل ألُ  ها ذلك الشَّ ولئك الذي ُيقدِّ

 ا. شيئً َسى وال يخافون تجاَوزوا األَ  اّلذين ،و تًلميذهمن البوذات أَ مِ  ،الجديرين به
 

 : ُبوذارَ شَ عَ  صل الرَّاِبعَ هاية الفَ نِ 
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 رَ شَ عَ  صل الخاِمَس الفَ 
عادة    (Sukhavagga)السَّ

دون   من  همنعيش بينفنحن  ين،  يِّ نا و دِبسعادة كبيرة إْذ ال ُنماِرس الَعداء بين العُ   عيُش نَ ال إنَّنا  . أَ 197
 ِمنهم. ن نكونَ أَ 

ة بصحّ  رضى، بين المْرَضى نعيُش دة بين المَ نا نعيش بسعادة َكبيرة وبِصحَّة جيّ ال إنّ .  أَ 198
 وعافية.

 إلىالَجِشعين  ة؛ بينَ يّ الرَّغبات الِحسِّ  إلىَجَشع  َأيّ دون ِمن نا َنعيش ِبَسعادة كبيرة ال إنّ .  أَ 199
 ُدون ذلك. ِمن ة َنعيش يّ الرَّغبات الِحسّ 

كاِئنات  ِمثلَ  ،بالسرور كَطعام لنا ى ُمْفَعمٍ نا نعيش ِبسعادة َكبيرة. َنِعيش بِرًض نّ إ ال . أَ 200
Abhassara Brahma.  

ًلم َيعِ الُمْنَتِص . 201 ش ر َيْجُلب الَعداوة، والذي تعرَّض للَغزو َيعيش ِبَتعاسة، وَمن يتمتَّع بالسَّ
 نَّه تخلَّى عن االنتصار والَهزيمة.ِبَسعادة ألَ 

نات التي ِعْبء الُمكوِّ  مثلُ  الَكراهية، وال َمَرَض  َحْظ ِمثلُ  االشتهاء، وال ُسوءَ  مثلُ  ال نارَ . 202
ًلم الكاِمل ، وال َسعادةَ Khandhasْلنا منها شكَّ تَ   ي النَّيرفانا.أَ  -ُتَضاهي السَّ

الِحكمة الذي ُيْدركها على   وذوشدُّ األْمراض.  هي َأ  نالُ شكِّ نات التي تُ اآلالم، والُمكوِّ   َشدّ . الُجوع َأ203
عادة.وهي أَ  ،طبيعتها ُيدرك النيرفانا  ْعظم السَّ

حة أَ 204 ْقرباء، ْفضل األَ الثِّقة هو أَ  ْروة، والَصديقُ ثَ  ه، والرِّضى َخْيرُ ن َنَنالَ ُيمكن أَ ْعَظم ما . الصَّ
عادة. أَ هي والنِّيرفانا   ْفضل السَّ

قَ . مَ 205 ًلم الكامل للنيرفانا، ومَ  َطْعم الَخْلوة وَطْعمَ  ن تذوَّ ارماالسَّ  ،ن َيْنهل من َبْهجة جْوهر الدَّ
رّ  ر من الخوف والشَّ  .يتحرَّ

ا ًض يا أَ ، وفي َعَدم ُرؤية الَحْمقى دائمً في العْيش مَعهم داِئما ُسرورٌ فالنُّبًلء،    . ِمن الَخْير ُرؤيةُ 206
  .ُسرورٌ 
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داء. عالَعْيش مع األَ كِجدًا،  بالَحْمقى ُمؤِلمٌ  ، واالرتباطُ طويًلً  ى ينغمَّ ِبرْفَقة الَحمق . َمن َيْمشِ 207
 قاِرب.ِلقاء األَ ب شبهُ أَ  مة ُسرورٌ الِحك بذوي في االرتباط  لِكنْ 

ين، الَعزيمة، الذين يتمتّ   وذوي ذكياء  األَ   ْتبع الُّنبًلءَ ن يَ ْرء أَ على المَ   ،. وِلذلك208 عون بالِعْلم، والجادِّ
 َمَسار النُّجوم. بع الَقَمرُ الِحْكمة َكما َيتْ  ذوي عوا مثل هؤالء ِمن فاتبَ  .ْوِفياءواألَ 

 
عادةرَ شَ عَ  الخاِمَس صل هاية الفَ نِ   : السَّ
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ادَس َعَشرَ   الَفصل السَّ

 (Piyavagga) الُمِسّرات

  
ن َيُقْم ِبما ال َيجب الِقيام به وَيْفشل في القيام بما َينْبغي الِقيام به، وَمن ُيفرِّط في الهدف مَ . 209

ْك بالُمتع ِمن الحياة أَ  الِحّسيَّة، فإّنه َيحُسُد َمن يبذلون الُجهد في سبيل و فيما هو ناِفٌع فيها، ويتمسَّ
 الَهَدف النَّبيل.

ة 210 ون عليك. َمن ُهم عزيزون عليك، وال تْرتِبط أَ وبِ ما َيُسرُّك بِ .  ال ترتبْط بشدَّ بًدا بَمن ال َيِعزُّ
ون عليك مأَ  اّل ترى َمن َيِعّزون عليك، كمافِمن الُمؤِلم أَ   ؤِلمٌة َأيًضا. ّن رؤيَة َمن ال َيِعـزُّ

ا عليه. فاالنِفصال و َأَحٍد على َأيِّ َشيٍء أَ اّل يتشبََّث المْرُء بأَ يْنبغي أَ  ،. ولذلك211 نَّه عزيز جدًّ
 ولئك الذين ال يتشبَّـثون بالَمسرَّات وال َيْكَرهون. حّب ُمؤلم، وال ُقيوَد على أُ عمَّن نُ 

َفقد َخًل ِمن اأَلَسى، فَكيف   هاَتجُلب الخوف. وَمن َخًل ِمنْ يَّة َتْجُلب اأَلَسى، و . الُمِسّرات الِحسِّ 212
 ن َيخاف؟َله أَ 

ديد يَ  213.  د الشَّ د الشديد َيجلب اأَلسى، التودُّ جلب الَخوف. وَمن َخًل منه َفقْد خًل من التودُّ
 اأَلسى، فكيف َله َأن َيخاف؟ 

يِّة تَ 214 ِمن التعلُّق بالُمَتع جلب الَخوف. وَمن َخًل تَ يِّة ْجُلب اأَلسى، الُمَتْع الِحسِّ . الُمَتُع الِحسِّ
يّ   ًل ِمن اأَلسى، فكيَف َله َأن َيخاف؟ة فقد خَ الِحسِّ

يّ . الرََّغبات الحِ 215 يِّة تَ ة َتجلُ سِّ يّ غَ ن الرَّ ًل مِ ن خَ جُلب الخوف. ومَ ب اأَلسى، الُمَتْع الِحسِّ ة بات الِحسِّ
 َيخاف؟ًل ِمن اأَلسى، فكيَف له َأن فقد خَ 

يِّة َتْجُلب الَخوف. وَمن خًل ِمن االشتهاء فقد خَ 216 ًل من . االشِتهاء يجُلب اأَلسى، الُمَتُع الِحسِّ
 اأَلسى، فكيَف َله َأن َيخاف؟

ارما، وَمن يقوُل بِ  لتزمُ مُ ال ضيلة والَبصيرة، و بالفَ  . َمن َيَتمتَّعُ 217 ويقوم ِبواجباِته،  الحقيقةَ تعاليم الدَّ
 ُيِحبُّه جميع الناس.
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َأي النيرفانا،  وَمن ِذهُنه ُمْشَبٌع ِبِتْلك الرَّغبة، ولم  -ّمى الرَّغبة ِتجاه ما َيفوق الوصَف . َمن نَ 218
ّي، ُيطْ  اِكنُ َيُعد ُمَتعلِّقا بالعاَلم الحسِّ  .1فوَق الّنهر َلق عليه السَّ

ُطول ِغياب ِمن َمسافات بعيدة، بالتَّرحاب والَفَرح  ُيْسَتقَبل َمن عاد ِبسًلم بْعدَ . ِمثلما 220، 219
مور كذلك، َتْستقِبل أَْعماُل فاِعل األُ  .قارب وَمن يَتمنَّون له الَخير لدى عوَدته.ِمن اأَلْصدقاء واألَ 

، كما َيْسَتقِبل اأَلقارُب َمن َيِعزُّ 1الَخيِّرة َصاحَبها بالتَّرحاب، عندما َيْنتقل ِمن هذا العاَلم إلى ما يليه
 علْيهم لدى َعْودته. 

 

  

____________________ 
 (. Tin, 79 ) اأَلربع اأَلَرهاتن  مراحل لمرحلة اأُلولى مِ إلى اي وصل أَ . 1
 

 

 الُمِسّراتِنهاية الَفصل السادَس َعَشَر: 
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 رَ شَ عَ  صل السابعَ الفَ 

 (  (Kodhavaggaالَغضب 
  

ن ال صيب مَ عاناة ال تُ مُ غلَّب على جميع القيود. فإنَّ ال ، وتالغضب، واترك الغرورَ عن  خلَّ . تَ 221
كل يتشبَّثُ   ا.ن ال َيملك شيئً ي مَ أَ  ،بـاالسم والشَّ

سرعة إلى ه الذي يتنبّ  ،بة الماهرقائد العرَ  ثلُ مِ هو غضبه المتصاعد  ماحَ جِ  ن َيكبحُ .  مَ 222
َمن م فقط بات هُ ي العرَ ن سائقِ غيره مِ  لكنّ  ،حقيقي سائقٌ  هإنّ قول أَ  –المركبة التي تسير بسرعة 

 جام.مسكون باللِّ يُ 

وءَ   بالغضب، وحاِربِ   الضبان  الغَ    . حاِربِ 223  بالَكرم، وحارب الكذَّاَب   الَبخيلَ   بالخير، وحاربِ   السُّ
 بقول الحقيقة.

ًلل ن خِ ومِ   .نهب مِ عندما ُيطلَ   ولو القليلَ   ن ُيعطيَ ب، وَأالَّ َيغَض قيقة، وأَ الحَ   . على المرء قولُ 224
 يفا.الدِّ  عوالمِ  رء دخولُ مكن للمَ هذه الثًلثة يُ 

لون النيرفانا حيث ِص سيَ  ،ينؤذون اآلخرِ فعالهم، والذين ال يُ ا في أَ المنضبطون دائمً  اأَلَرهات. 225
 ى.سً وال ًأ حينئذٍ  ال موتَ 

زول تَ  ،نهارَ  نفسهم ليلَ درِّبون أَ الذين يُ و وقون إلى النيرفانا، تُ الذين يَ ، ادائمً  ن و هولئك المتنبِّ أُ 226. 
مومعنهم   ا.تمامً  الذهنّية السُّ

امت، وعلى على الشَّ  ُيلقى اللومُ  :الِقدم منذُ  فهـذا سائدٌ  1!توالا هذا يا أَ . ليس جديدً 227 خص الصَّ
 ن اللَّوم.ْسلم مِ يَ  لم ا أحدً  فإنّ  .ا كثيرً  مُ ن ال يتكلّ الكًلم، وعلى مَ  رُ ن ُيكثِ مَ 

 ا.ح دائمً مدَ يُ  وَأ ،اًلم دائمً امرئ يُ  يُّ هناك أَ  نَ و . لم يُكن ولن يكُ 228

هو  ،يوم ا بعدَ لوكه يومً الُمًلحظة الدقيقة لسُ  كمة ، َبْعدَ الحِ  صحابُ ن ُيثني عليه أَ . مَ 230، 229
يفا تثني عليه، كالذهب. فكائنات الدِّ  إّنه؟ إذن فمن َسيلومه .كمةالحِ صاحب السليم و لوك السّ  ذو

 العظيم. ى البراهماناوحتّ 
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ن السلوك ص مِ خلّ باطك في جسدك، وتَ ظ على انِض سد، وحافِ ن َغَضب الجَ ك مِ ن نفسَ صِّ . حَ 231
ليمة. واجتهد في األَ  ،غير السليم  فعال السَّ

ول ن القَ تخلَّص مِ   .كباطك في كًلمِ ظ على انِض الغضب في الكًلم، وحافِ ن  ك مِ ن نفسَ صِّ . حَ 232
ليم.واجتهِ  ،غير السليم  د في القول السَّ

ن ص مِ خلَّ تَ  .فكاركهنك وأَ باطك في ذِ ظ على انِض هن، وحافِ ن غَضب الذِّ ك مِ ن نفسَ صِّ حَ . 233
 فكار الّسليمة.د في األَ واجتهِ  ،فكار السيِّئةاألَ 

تحلَّون هم يَ ال إنّ هنهم. أَ وفي ذِ   ،هموفي كًلمِ   ،ون باالنضباط في جسدهمكمة يتحلَّ أْصحاب الحِ .  234
 بَضبط النفس الجّيد.

 

 ____________________ 
، Fronsdalن تًلميذ بوذا الكبار )مِ   ا قاله عددٌ ن انتقد كًلمً له بوذا ذلك بعد أَ   ن غير الرهبان. وقد قالَ تباع بوذا مِ ن أَ توال مِ أَ .  1

123  .) 

 
 بَض : الغَ عشرَ  صل السابعَ هاية الفَ نِ 
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 رَ شَ عَ  صل الثامنَ الفَ 

 ( Malavagga) الَفساد
  

لديك  حلة طويلة وليَس على رِ  كُ وشِ تُ ، منكَ  على َمقربةٍ  ورقة ذابلة والموتُ  مثلُ  اآلنَ  نتَ . أَ 235
 . للّطريقوَّادةٌ زَ 

ن مِ   صتَ عد أن تخلّ فبَ   .بالحكمة  حلَّ االجتهاد والمثابرة، وتَ ل في  ، واستعجِ ع لنفسك جزيرةً . اصنَ 236
 ء.ًلبَ النُّ  مراِحلَ  ، ستدخلُ الفساد

 لديكَ  وليَس  ،ف على الطريقالتوقُّ  تستطيعَ  وَلنْضرة الموت ، ستكون في حَ ُمسن   اآلنَ  نتَ . أَ 237
 .ادةٌ زوّ 

ن مِ   ن تخلَّصتَ أَ   فبعدَ   .بالحكمة  حلَّ والمثابرة، وتَ هاد  ل في االجتِ ، واستعجِ ع لنفسك جزيرةً . اصنَ 238
 يًلد.إلعادة المِ  رضةً عُ  ، لن تكونَ الفساد

ّداد الحَ   مثلُ ثُله في ذلك  مِ ،  فسادن  كمة ما فيه مِ الحِ   ذوخرى، ُيزيل  ألُ   ن لحظةٍ ا، ومِ يئً ا فشَ يئً . شَ 239
 .الشوائبِ ِمن ة والفّض  الذهبَ  ُينّقيالذي 

الباغي به إلى  فعالُ ي أَ ن ذاته، كذلك تؤدّ مِ  الحديدُ  تآكلُ ديد، ويَ ن الحَ مِ  أُ دَ الصَّ ل ثلما يتشكّ . مِ 240
 يِّئة.نهاية سَ 

يوب ن عُ ومِ   ،رتيبالتَّ   عدمُ   يوب المنازلِ ن عُ كرار، ومِ رديد والتّ التَّ   ر عدمُ م والتذكُّ علُّ ن موانع التَّ مِ  .241
 .ن عيوب الحاِرسمِ فباه عدم االنتِ َأّما  .َسلوالكَ  ًلدةُ الجمال البَ 

الحاالت   ُتفسدالعطاء، كذلك    علَ فِ   الُبخلُ   وُيفسد(،  خَص )الشَّ   لوك الجنسيّ السُّ   ةُ إساءَ   ُتفسدكما  .  242
 التالي.الوجود ن هذا الوجود و  مِ ًلًّ يِّئة كُ السَّ 

 .عيوب، وُكن بًل العيبن هذا مِ  التخلَُّص  ها الراهبُ أيُّ فَعليك هو الَجهل.  الُعيوب سوأُ . وأَ 243

راب، والذين َيفترون رأة الغُ م بجُ ستحون والذين هُ ولئك الذين ال يَ أُ إلى  سبة  بالنّ   هي الحياةُ   . سهلةٌ 244
 ين.ين والفاسدِ دائيِّ ين والعَ غرورِ ين والمَ على اآلخرِ 
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 لنقاءإلى اا سَعون دائمً ون بالَحياء، والذين يَ ولئك الذين يتحلَّ أُ إلى سبة بالنِّ  َصعبةٌ  . الحياةُ 245
روا مِ ف  يتمتَّعون بالتمييز السليم.و  رورق، والذين ال يتَِّسمون بالغُ ن التعلُّ تحرَّ

ر، وجة رُجل آخَ ه، و َيْذهب مع زَ م ُيْعطَ ذ ما لَ أخُ كذب ويَ دّمر الحياة، ويَ . ذلك الذي يُ 247، 246
مسارا.ه في ذورَ عّمق جُ رة، يُ الُمسكِ  المشروبات حتسيويَ   السَّ

 والسلوكَ   عَ شَ الجَ   تَدعِ   فًلين،  منضبطِ   يِّئة غيرُ باع السَّ الطِّ   وو ذَ   ! الناُس ها اإلنسانُ ك هذا أيُّ درِ . أَ 248
ارما ُيطيلتوائم مع تَ المُ  غيرَ   تعاستك. ِمن عاليم الدَّ

ين على صول اآلخرِ سّره حُ ال يَ   فَمن  .وقهمعاتهم وتَ ة اعتقادهم وتطلُّ وّ على قُ   ناءً عطي الناس بِ . يُ 249
و يل أَ العالي[ في اللَّ  غراق التأمُّليّ ن االستِ مِ  حالة الصامادي ]حالةٌ  ُبلوغُ ه مكنُ ال يُ  ،الطعام والشراب

 هار.النّ 

يل الصامادي في اللَّ  نال بالتأكيد حالةَ ذوره، سيَ ن جُ ه مِ واجتثّ  ن ذلك الشعورِ ص مِ خلَّ ذي تَ . والّ 250
 هار.و النّ أَ 

 هل، وال نهرَ كالجَ  أو َشَركَ  حبولةَ الكراهية، وال أُ  مثلُ  ْبضةَ ، وال قَ الرغبة الشديدة مثلُ  ال نارَ . 251
 2.هاءكاالشتِ 

 .هخطاءَ ن يرى أَ أَ  عليه ن الّصعبمِ  لكنْ و اآلخرين،  خطاءَ ن يرى أَ رء أَ هل على المَ ن السَّ . مِ 252
ه خطاءَ أَ  ُمخفًيافي َمَهبِّ الريح،  شَّ القَ  ُيثير َكحال الذيين، حاُله خطاء اآلخرِ ذيع  أَ وذلك الذي يُ 

 غصان.األَ  ّكار الذي ُيخفي  نفَسه وراءَ يور المَ يَّاد الطُّ َص ك

مومفيه  تعاظمُ هم، تَ ين وينتقدُ اآلخرِ  خطاءَ ا أَ ع دائمً . ذلك الذي ُيتابِ 253   .ةخًلقيّ األَ  السُّ

ون هَّاد. الّناس العاديُّ زُّ لل  ثرَ أَ تعاليم بوذا ال  وخارجَ ثر، ن دون أَ طير الطُّيور في الّسماء مِ . تَ 254
 رون ِمنها.متحرّ فكلُّهم البوذات َأّما ، Papanchaبتهجون في البابانتشايَ 
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في  وال دوامَ  ،هَّادزُّ لل  ال وجودَ تعاليم بوذا  ر، وخارجَ ثَ ن دون أَ طير الطُّيور في الّسماء مِ . تَ 255
 يود. وكلُّ ن هذه القُ رون مِ البوذات متحرِّ  طيل السامسارا، وكلُّ ها تُ وهذه كلُّ شروطة. شياء المَ األَ 

 هنّي.الذِّ  والتشويُش  هم القلقُ صيبُ البوذات ال يُ 

 

 سادالفَ : عشرَ  صل الثامنَ الفَ هاية نِ 
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 رَ شَ عَ  صل التَّاسعَ الفَ 

  (Dhammatthavagga)ْل دِ اَ الع  

  

ارما أَ أَ برء المَ  ال يتَّصفُ .256 كمة الحِ  ذو أّما .على َعَجلما مر ل إذا نظر في أَ دِ او عنَّه قائم بالدَّ
رًل ف  خاطئ. وما هو هو صائبٌ ما مييز بين التّ  بعدَ  إالّ  يقرِّ

ارما. باتِّ  لكنْ و عجال، ين باستِ حُكم على اآلخرِ كيم هو الذي ال يَ . الحَ 257 ن و صمَ  وفهفاق مع الدَّ
ارما، وُيوَص مِ   .لدِ اعه نّ أَ بف ن الدَّ

ن خلو مِ ويَ  مان الداخليّ ى باألَ تحلّ ن يَ الكًلم، بل مَ ِمن كثر ه يُ نّ ا ألَ حكيمً  نسانُ . ال يكون اإل258
 ا'.ى 'حكيمً ُيسمّ  هو الذي ن الخوفة ومِ العدائيّ 

ارما" ألَ نسان "ُملمًّ عتبر اإل. ال يُ 259 ن مِ  القليلَ سمع ذلك الذي يَ  َأّمان الكًلم فقط. كثر مِ ه يُ نّ ا بالدَّ
ارما فقط ارما".  م  عل "ُملِ هو بالفِ فنتبه لها، ُقها ويَ ُيطبِّ  هلكنّ و  ،الدَّ  بالدَّ

رور ُبر بمُ ن كَ مَ فب فقط ، شيَ نَّ َشْعره َأألَ  ،ا ا ووقورً ي كبيرً َأ ،theraيرا ق على المرء تِ طلَ . ال يُ 260
 .ا"بثً ُبر عَ قال له " كَ السنين فقط يُ 

 ا.ا وقورً ُيسّمى كبيرً ف .وُمنضِبط ،ذىب باألَ وِصدق، وال يتسبّ  ن فيه استقامةٌ مَ  الحكيمُ  وحَده. 261

 خيًًل.ا وبَ ا وماكرً إذا كان حاسدً  ،ابً طيّ  نسانُ ظهر يكون اإلو المَ بارة أَ العِ  لِ ا. ليس بجم262

 .حقًّا ، يقال له طيِّبٌ هازال وأَ  والُبْخل والمكرَ  الحسدَ  الحكمة الذي اجتثّ  ذو. 263

ن مكن لمَ ا. كيف يُ بً ن االنضباط وتكلَّم كذِ إذا خًل مِ   ،رء زاهداً صبح المَ . ليس بالرأس الحليق يُ 264
 ا.ن يكون زاِهدً ع أَ هاء والجشَ امتل باالشتِ 

رّ أَ   ا كلَّ ن هّدأ تمامً . مَ 265  شكال الشرِّ ه تغلَّب على أَ نّ ألَ   ؛ا ى زاهدً ها، ُيسمَّ بيرَ ها وكَ غيرَ َص  شكال الشَّ
 كلِّها.

ن ال مَ مكن لِ ال يُ  .نتظر ما ُيمنح للرهبانيَ بالباب  وقوفهد نسان راهبًا لمجرّ صبح اإل. ال يُ 266
ارما أَ  ف بناءً يتصرّ   ا.صبح راهبً ن يُ على الدَّ
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ن مِ  حياةً  وَيسلكُ ، الً متجوِّ  عيُش ويَ   مًعا،ضيلة والشرِّ في هذا العالم عن التعلُّق بالفَ  ن يترفَّعُ مَ . 267
 .عل راهبٌ النقاء، هو بالفِ 

مت ُيصبح المَ  . ليَس 269، 268 . جاهًلً  حمقَ إذا كان أَ  ،ا[ا ُمستنيرً ]حكيمً  Muniرء موني بالصَّ
ا ]حكيمً   ر مونيعتبَ فهو يُ   ،لهذا   .رِّيرنبذ ما هو شِ يِّر ويَ يأخذ ما هو خَ   ،ايزانً حمل مِ يَ   كَمن  ،الِحكمة  فذو

  .ا[ُمستنيرً 

 .ى نبيًلً سمّ يُ  ن ال يؤذي الكائناتِ ن النبًلء، ومَ يس مِ الكائنات لَ ن يؤذي . مَ 270

يل د نَ بمجرّ   وال  ،ثيركَ   تعلُّمو   ن ُعهودخذه مِ ليم وما يتّ سلوكه السّ  الراهب بمجّرد  . ال َيقنعُ 272 ،271
ة الناس. عامّ   ةس مثل بقيّ يل نَّه  أَ و   ،سارالمَ   حقَّق ثمارَ    بَأّنهبمجّرد الظنّ   واللوة،  حالة الصامادي والخَ 

مومم ما لم ُيحطِّ  َيرضىال و الراهب  ال َيقنعُ   ة.خًلقيّ األَ  السُّ

 

 
ارمائِ : القارَ شَ عَ  صل الّتاسعَ هاية الفَ نِ   م بالدَّ
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 الَفصل العِّشرون 

وحاني  )  (Maggavaggaالَمسار الر 

  
النُّبًلء ذو الفروع الثمانية. وِمن بين الحقائق ها َمسار َأنبلُ  . ِمن بين كلِّ المسارات الروحانّية،273

وَأنبل الكائنات التي  .الرغبة الشديدةها ِغياب بين الحاالت َأنبلُ وِمن اأَلربع. ها الَحقائق النبيلة َأنبلُ 
 الذي َيرى كلَّ َشيء. على ِرجَلين الُبوذا  َتمشي

ؤية، وال مساَر 274  غيُره. إذا اّتبعتموه فسوف ُترِبكون المارا.. هذا هو الَمسار ِمن َأجل نقاء الرُّ

للمعاناة. وقد َعَرفتم هذا الطريق ِمن خًللي، إّنه  . إذا اّتبعتم هذا الَمسار فسَتضعون نهايةً 275
م َأسُهم  مومالطَّريق الذي ُيحطِّ  .الذهنّية السُّ

ُيرشدون إلى الطريق، وُأولئك ( فقط  Tathāgatasبذلوا ُجهدكم، فالبوذات ). ُمهمَّتكم َأن تَ 276
 ن قيود المارا.رون مِ يتدّربون على التَّأمُّل َيتحرَّ  الذين

. "كلُّ اأَلشياء الَمشروطة ُمتغّيرة"، وعندما َينظر الَمرء إلى هذا بَبصيرة وِحكمة، سَيستيقظ ِمن 277
 المعاناة. هذا هو َمسار النَّقاء.

وِعندما َينظر الَمرء إلى هذا بَبصيرة وِحكمة، سَيستيقظ ِمن  . "كلُّ اأَلشياء الَمشروطة ُمعاناة"،278
 الُمعاناة. هذا هو َمسار النَّقاء.

. "كلُّ اأَلشياء الَمشروطة بًل ذات، وعندما َينظر الَمرء إلى هذا بَبصيرة وِحكمة، سَيستيقظ 279
 .ِمن المعاناة. هذا هو َمسار النَّقاء

 ،َينبغي عليه ذلك، والذي ُرغم َشبابه وقّوته، َسّلم َنفسه للَكسل. اإلنساُن الذي ال َينهض عندما  280
هن البليد َلن َينال َمسار الِحكمة.  هذا الَكسول ذو الذِّ

ّخي الَحذر في كًلمه، وَأن يكون ُمنضبًطا في ذهنه، وفي ِجسمه، وَأاّل وَ . على اإلنسان تَ 281
حه البوذات.هذه الثًلثةَ   يَ . على الَمرء َأن ُينقّ ليمةالسّ   غيرَ   َيرتكب اأُلمورَ   ، وَيقوم بالمسار الذي َوضَّ

بيل بفرَعيه: . َأال إّن الِحكمة  282 َوليدة التأمُّل، وِمن دون التأمُّل َتضيع الِحكمة. إذا َعرفنا هذا السَّ
 َنيل الِحكمة وَضياُعها، َوجَب على اإلنسان االنِضباط في سلوكه حّتى َتربَو الِحكمة وتزيد. 
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شجاَر الحقيقّية، فغابُة االشِتهاء ُتولِّد الَخوف. ّطعوا َأشجار غابة االشِتهاء، ال األَ يا رهباُن! قَ .  283
روا من غابة االشِتهاء.   َقّطعوا َأشجار االشِتهاء وكذلك ما َينمو من ُشجيرات َصغيرة َتحتها، حّتى تتحرَّ

، ولم ُيقَطع، سَيبقى ِذهنه مقيًَّدا مثل ئيًًل رجل للَمرأة، َمهما كان َض . طالما لم ُيجتّث اْشِتهاء ال 284
 الِعْجل الصغير الَمربوط بُأّمه.

. اقَطعوا الَتعلُّق داخَلكم كما ُتقَطف َزهرة اللوتس بالَيد في َفصل الخريف. واجَتهدوا في َمسار 285
ًلم )وهو َمسار( البيرفانا الذي علَّمه البوذات.   السَّ

يف". هذا ما ُيفكِّر فيه . "هنا سَأعيش خًلل َموسم 286 تاء والصَّ الَمطر، وهنا سَأعيش في الشِّ
 وت. اأَلحمق الذي ال ُيدرك عائق المَ 

. َيأخذ الَموت َمن هو َشغوف بما لديه ِمن َأبناء وَغَنم، وَمن ِذهُنه ُمتعلِّق بهم. َشأُنه َشأن 287
 َيضاٌن َعظيم. ــالقرية النائمة التي َيسحقها فَ 

لَلبناء وال للوالَدين َأو اأَلقارب المقرَّبين ِحمايُة اإلنسان. فِعند انِقضاض الِموت . ال ُيمكن 288
 عليه، ال اأَلقارُب وال اأَلصحاب ُيمكنهم ِحمايُته.

المنضبُط اأَلخًلِق والمبادئ، َوجب عليه َأن ُيسارع إلى  ،درك هذا األمَر ذو الِحكمةِ يُ . وإذ 289
 ُمؤّدي إلى النِّيرفانا. إزالة الَعوائق عن الَمسار ال 

 
 

وحانيّ   ِنهاية الِفصل الِعشرين: الَمسار الرُّ
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 شرون صل الحادي والعِّ الفَ 
 Pakiṇṇakavaggaَمْنثورات 

 
 ىتخلّ ن يَ على الحكيم أَ   َوَجبتع صغيرة،  عن مُ   ىن يتخلّ ظيمة في أَ عادة عَ سَ   جد اإلنسانُ . إذا وَ 290

 ظيمة. عادة العَ السَّ ؤيته غيرة لدى رُ عن الُمتع الصَّ 
ة، ل بقيود العدائيّ ين، وهو مكبَّ لم لآلخرِ ن خًلل التسبُّب باألَ خصيَّة مِ عادته الشَّ نيل سَ لِ   ن َيْسعَ . مَ 291

ر مِ ال يُ   ة. العدائيّ هذه ن مكنه التحرُّ
وَينقصهم  نفسهم ون بأَ زُهوُّ المَ  -لزمقومون بما ال يَ به، ويَ  يامُ لزم القِ تركون ما يَ ولئك الذين يَ . أُ 292
مومر فيهم كبُ تَ  -باهاالنتِ   .الذهنّية السُّ

سد، والذين ال هنّي في الجَ ضور الذِّ نمية الحُ هد في تَ ير الجُ ذل خَ بون في بَ دأَ ولئك الذين يَ . أُ 293
ضور عون بالحُ نبغي القيام به، والذين يتمتّ يام بما يَ دأبون في القِ ل يَ لزم القيام به بَ قومون بما ال يَ يَ 

مومنتهي فيهم ليم، تَ هم السَّ ليم والفَ هنّي السَّ الذِّ   . الذهنّية السُّ
دّمر يُ و  ،1ينلُغرور(، والَمِلكَ امز  )رَ   بَ هاء(، واألَ الشتِ ا)َرمز    مَّ ر األُ حرُّ الّساعي للتَّ   قتلَ ن يَ عد أَ . بَ 294

 عاناة. ن المُ مِ  هار حينَ تحرّ يَ  ،واردهامَ  وجابيَ   ملكةالمَ 
مز ر )رَ الخاِمس وهو النَّمِ العائَق دّمر يُ ين، و والَمِلكَ  َب واألَ  مَّ ر األُ حرُّ قتل الّساعي للتَّ ن يَ عد أَ . بَ 295

كّ ا  ر السّ يَ  -( لشَّ  ن المعاناة.ر مِ اعي للتحرُّ تحرَّ
واضحة َيِقظة، وهم ليًًل نهارًا في  ذهانٍ بأَ من النوم ا ظون دائمً قِ ستيًلمذة غوتاما بوذا يَ . تَ 296 
 وذا. بُ  جاهَ دائم تِ  هنيّ ضور ذِ حُ 

واضحة َيِقظة، وهم ليًًل نهارًا في  ذهانٍ بأَ من النوم ا ظون دائمً قِ ستيًلمذة غوتاما بوذا يَ تَ  .297
ارما جاهَ دائم تِ  هنيّ ضور ذِ حُ    .الدَّ
 

    __________________ 
  . nihilismة االعتقاد بالعدميّ بو أَ   eternalismشياء باالعتقاد بالوجود الثابت لَلا إمّ  ،فلتطرّ اْمز رَ الَمِلكين  .1

 وتن والصَّ ذُ مثل األُ   ،حسوسوالشيء المَ   يّ ة: العضو الحسِّ يّ زواج الحسِّ ي األَ ْملكة َأي التعلُّق. والمَ وجابي مواردها أَ 
(Tin, 104). 
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واضحة َيِقظة، وهم ليًًل نهارًا في  ذهانٍ بأَ  النوم نمِ ا ظون دائمً قِ ستيًلمذة غوتاما بوذا يَ . تَ 298
  انغاالسّ  جاهَ دائم تِ  هنيّ ضور ذِ حُ 

واضحة َيِقظة، وهم ليًًل نهارًا في  ذهانٍ بأَ  ن النوممِ ا ظون دائمً قِ ستيًلمذة غوتاما بوذا يَ . تَ 299
 د. الجسَ  جاهَ دائم تِ  هنيّ ضور ذِ حُ 

ا في عدم  دائمً   رورَ جد السُّ ا يَ ليًًل نهارً   هنهموذ  ،  ن النوممِ ا  دائمً ظون  قِ ستيًلمذة غوتاما بوذا يَ . تَ 300
 أفة.ّبة والرَّ يبة الُمحِ نمية الطِّ تَ في ذى و األَ 

ا في دائمً  رورَ جد السُّ ا يَ ليًًل نهارً  هنهموذ  ، ن النوممِ ا ظون دائمً قِ ستيًلمذة غوتاما بوذا يَ تَ  .301
 .هنيّ التدريب الذِّ 

عب أَ ن  . مِ 302 قوم مارس التدريبات التي يَ تُ   نتَ ا وأَ ن تكون سعيدً ن الّصعب أَ ا، مِ ن ُتصبح راهبً الصَّ
مسارا ؤلِ ختلفة مُ بائع المُ وي الطَّ ة َصْعبة، والَعيش مع ذَ ياة المنزليّ . الحَ بها الراهبُ  م، والُمسافر في السَّ

مسارا، وال مِ  ينمسافرِ ِمن ال ن ال تكُ  ،لذلك .عاناةا للمُ تعّرض دائمً يَ   ة تلوَ رّ المَ  ون تعرَّضمَّن يَ في السَّ
 عاناة.خرى للمُ األُ 

 يثُ ه الناس حَ لّ ا، ُيجِ يًض روة أَ والثَّ  يتَ الصِّ  لكَ تموا ، اسلوكه سليمً كاَن ا و ا َسليمً َتْوقً  امتلَ ن . مَ 303
 يكون.
 مثلُ  واأَلشرار .ن بعيدم حتى مِ راهُ ة بالثلج[، نَ بال الهيمااليا ]الَمْكسوَّ ثل جِ خيار ُمنيرون مِ . األَ 304

 ها.مكن رؤيتُ تُ ال  ليًلً  ُتطَلقم التي سهُ األَ 
في ممارساته وتدريباته، وُيرّوض  ا وهو مثابرٌ ا وَيمشي وحيدً وحيدً  ا وينامُ وحيدً  جلُس ن يَ . مَ 305
 ا في حياة الغابة.ن يِجد سرورً أَ  ، ال بدّ بَنفسهنفَسه 

  
  

 ن: َمْنثوراتيشر والعِ  الحاديصل هاية الفَ نِ 
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 شرون اني والعِ صل الثّ الفَ 

 (Nirayavagga)صوى عاناة القُ م المُ لِ ا و عَ   

   

كذلك َمن يقوم  .Nirayaصوى عاناة القُ ه في المُ ميًلدُ  عادُ م باالّتهامات الكاذبة يُ و ن َيقُ . مَ 306
امةمو باألُ  ًلهما وكِ  .صوى عاناة القُ ا في عالم المُ يًض ه  أَ عاد ميًلدُ ذلك"، يُ  فعلْ : " لم أَ ويقولُ  ،ر الهدَّ

امة،ألُ ا كفاعل   ْوته.عد مَ رجة في وجوده التالي بَ فس الدَّ عاني بنَ يُ  مور الهدَّ

 يرة، وغيرُ رّ امة وشِ هدَّ  لديهم ميولٌ  ،قابهمى رِ صفر حتّ هبنة األَ داء الرَّ ن يرتدون رِ مّ مِ . كثيرون 307
فعالهم  صوى بسبب أَ عاناة القُ هم في عالم المُ عاد ميًلدُ يُ ف ؛فعالهمهم وأَ ًلمِ كرهم  وكَ ين في فِ منضبطِ 

 يرة.الشرّ 

أكل ن يَ ن أَ مِ   بدالً   كالَجمرن الحديد الساخن والمحترق  مِ   تلةً ن يتناول كُ فضل لإلنسان أَ ن األَ . مِ 308
ًلمه كره وكَ في فِ  منضبطٍ  ، وغيرَ خًلقٍ بًل أَ  مه الناس، إذا كان هذا المرءُ قدّ الِهبات الذي يُ  طعامَ 

 فعاله.وأَ 

  معَ  نسيّ سيء في سلوكه الجِ يُ  وَمنباه واليقظة، ع باالنتِ تمتّ ن ال يَ على مَ  تحلُّ  عواقبَ  ربعُ . أَ 309
ينتهي   ثمّ   ،ومشاكل في النَّ ، وُيعاني مَ واالحِتقارَ   راءَ ه االزدِ واجِ نائه، ويُ م ما قام ببِ : ُيهدَّ ل آخرَ وجة رجُ زَ 

 صوى.عاناة القُ في عالم المُ  مرُ به األَ 

جل متاع الرَّ استِ فصوى. عاناة القُ المُ   ه في عوالمِ ميًلدُ  و ُيعادُ  ،نائهم ما قام ببِ رء ُيهدِّ . هذا المَ 310
سيء في يُ  َأالّ ل جُ لرّ ا  علىلذلك  .ن الَمِلكمِ  تبعه عذابٌ ويَ  ،لجَ األَ  صيرُ رأة الخائفة قَ المَ  الخائف معَ 

 .ل آخرَ مع زوجة رجُ  سلوكه الجنسيّ 

ياة كذلك إذا كانت حَ  .مسكهاالتي تُ  اليدَ  ء َتجرحُ ئكت بشكل خاطمسِ أُ ذا إ شبة التي عُ ال  ثلَ . مِ 311
 صوى.عاناة القُ المُ  مِ جّره إلى عالَ ها تَ فإنّ  ،اهد فاسدةو الزّ اهب أَ الرّ 

لوك سُ َأيُّ و سيس، أَ خَ  ِفعلٍ  و أيُّ ُمباالة، أَ قوم به بًل يَ  علٍ فِ  يُّ اهب َأفع على الرّ عود بالنَّ . ال يَ 312
 ُمريب.

هِملة ياة المُ الحَ  نّ ألَ  ؛شاطزيمة ونَ م به بعَ نه، وقُ تقِ أَ فيام به القِ  نبغي عليكَ ما يَ  هناكَ  . إذا كانَ 313
موماهد ُتثير ُغبار و الزّ اهب أَ ليدة للرّ والبَ   ن ُتزيلها.ن أَ مِ  بدالً  الذهنّية السُّ
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مل ن تقوم بعَ أَ لَك فضل ن األَ ومِ  .َيجلب الّندم  ذلكنّ شّرير، ألَ  علٍ قوم بفِ تَ  الّ فضل أَ األَ ن . مِ 314
 عله.ندم على فِ ال تَ  رٍ يخَ 

نة مِ جاورة للحدود والمُ البلدة المُ   ثلَ . مِ 315  واسَّ ي الحَ ك ]أَ ن نفسَ صِّ حَ   هكذا   ،ن الداخل والخارجحصَّ
زن ون بالحُ بتلَ يُ  وتهم هذه اللحظةُ فُ ولئك الذين تَ فأُ  .مرّ وائمة تَ المُ  الُفرصةَ ك ترُ ال تَ و علَّق بها[، وما تَ 

 صوى.عاناة القُ سقطون في عالم المُ عندما يَ  مّ والهَ 

ى ؤً رُ  ون حمل يَ و منه،  نبغي الخجلُ ا يَ مّ مِ  ون ستحُ ال يَ و منه،  ا ال ينبغي الخجلُ مّ مِ  ون خجل . َمن يَ 316
 .سوَأأَ  حالةٍ هم في عاد ميًلدُ يُ  ،خاطئةً 

 ،ى خاطئةً ؤً حملون رُ ، ويَ رٌ طِ فيما هو خَ  ون الخطرَ رَ ا، وال يَ رً طِ يس خَ الَخَطر فيما لَ  ون رَ .َمن يَ 317
 جود.ن الوُ مِ  سوأَ أَ  هم في حالةٍ يًلدُ عاد مِ يُ 

 ،ئةالخاطِ ؤى حملون الرُّ ، ويَ فيما هو خطأٌ  ون الخطأَ رَ ، وال يَ طأً فيما ليس خَ  طأَ الخَ  ون رَ . َمن يَ 318
 جود.ن الوُ مِ  سوأَ أَ  هم في حالةٍ ميًلدُ  ُيعادُ 

ه نّ على أَ  عرف ما هو صحيحٌ ن يَ ، ومَ ه خاطئٌ نّ على أَ   ن الكائنات ما هو خاطئٌ درك مِ ن يُ . مَ 319
 جود.ن الوُ مِ  فضلَ أَ  ه في عالمٍ عاد ميًلدُ يُ  ،حيحةَ ؤى الصَّ حمل الرُّ ويَ  ،صحيحٌ 

 

  
 صوى عاناة القُ المُ  مُ والِ ن: عَ يشر صل الثاني والعِ هاية الفَ نِ 

  
 

 

  

 

 



 
 

59 
 

 شرون صل الثالث والعِ الفَ 

 (Nāgavagga)يل الفِ 
  

ل تحمّ وف أَ نا سَ عركة، كذلك َأفي ساحة المَ  قواُس األَ  َترميهاالتي  الّسهامَ  ل الفيلُ تحمّ ثلما يَ مِ . 320
 .ئٌ يِّ ن الناس سَ ثير مِ الكَ  سلوكَ  ال إنّ . أَ ؤذيَ المُ  ًلمَ الكَ 

يول والخُ   لةُ يّ الفِ   عتلي إالّ ال يَ   دّربة، والَملكُ لة المُ يَ والفِ   يولِ وى الخُ عركة سِ ُيقاد إلى ساحات المَ . ال  321
 بر.بَص  لون اإلساءةَ تحمّ هم، والذين يَ نفسَ أَ  1وَّضوا رَ  الذينَ اس هم ين النّ ن بَ مِ  بًلً نُ  كثرُ دّربة. واألَ المُ 

 ، لكنّ صبح رائعةً ند تُ ًلد السِّ ن بِ ظيمة مِ العَ  لةُ يَ صيلة والفِ يول األَ والخُ  غالُ ب البِ ندما ُتدرَّ . عِ 322
 .ْوعةً رَ  كثرُ ه أَ ّوض نفسَ الذي رَ  اإلنسانَ 

فس بُعمق، رويض النَّ ًلل تَ ن خِ مِ  لكنْ  .النيرفانا ن ينالَ رء أَ لمَ مكن لِ يُ  نقُّلٍ تَ  سيلةِ وَ  يّ بأَ  يَس . لَ 323
ض نفسَ ن رَ مكن لمَ يُ   .النيرفانا لَ انَأن يَ ه وَّ

أكل ْسر ال يَ وهو في األَ   .ُمرّوض  ، غيرُ في اهتياجٍ   Dhanapālaدعى داناباال  يل الذي يُ . الفِ 324
 .غابتهإلى  نينٍ في حَ َفهو ،  واحدةى ُلقمةً حتّ 

نزير الخِ  ثلُ ه مِ ثلُ مِ   ،راشقلُّب في الفِ لقاء والتَّ وم واالستِ ثرة النَّ راهة وكَ ل والشَّ سَ ن الكَ . َمن ُيعاني مِ 325
 خرى.األُ  لوَ تِ  ّرةَ م المَ د في الرَّحِ ليد الذي ُيولَ كذلك اإلنسان البَ . بوبالحُ َيطَعم الذي  ،بيرالكَ 

 اآلنَ  َأّماة. عه الخاّص تَ مُ  ، وراءَ ما شاءَ وحيثُ  جول كيفما شاءَ هن يَ هذا الذِّ  . في الماضي كانَ 326
 ا. هائجً يًًل قود فِ ليَ  همازَ المِ  الفيلِ  سائقُ ستخدم ما يَ كمة مثلَ هني بحِ على ذِ  سيطرُ وف أُ سَ ف

ّر جُ حل يَ ق في الوَ لِ اعال يل الفِ ك .ا دً جيّ  هنكَ ّصن ذِ وحَ  ،ظةقَ باه واليَ في االنتِ  رورَ السُّ  استدعِ .  327
 عاسة.ن َوْحل التّ ك مِ ب نفسَ اسحَ ، هه خارجَ نفسَ 

قه فرافِ   ،وائقميع العَ غلَّب على جَ ليم وقد تَ السّ لوك  ى بالسّ تحلّ ا يَ فيقً ا، ورَ كيمً ا حَ صديقً   جدتَ . إذا وَ 328
 ر.هن حاِض رور وذِ بسُ 

ك لِ حيدا مثل المَ عيش وَ ن يَ عليه أَ   َوجبَ ليم،  لوك السّ ا يتحّلى بالسّ كيمً ا حَ فيقً رء رَ جد المَ م يَ . إذا لَ 329
 الغابة.ا في جول وحيدً الذي يَ  Mātaṅgaيل فِ  ثلَ ومِ  ،هازوُ ّم غَ ن البلد التي تَ ى عَ الذي تخلّ 
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 الّ ا وأَ جول وحيدً ن يَ رء أَ على المَ و حمق. مع األَ  ُصحبةَ فًل  ،اوحيدً  عيَش ن تَ فضل أَ ن األَ . مِ 330
ا جول وحيدً الذي يَ   Mātaṅgaيل  ثل فِ مِ   ،اتسؤوليّ ن المَ مِ   القليلُ   يهن يكون لدَ ، وأَ شيًناِفعًًل مَ   َيرتكب

 في الغابة.

ن ترضى أَ  عادةن السّ ومِ  ،ذلكإلى دعو الحاجة عندما تَ  صدقاءُ أَ  ن يكون لديكَ ير أَ ن الخَ . مِ 331
 عادةن السّ ، ومِ الّنهايةك على  وشك حياتُ عندما تُ   فضيلةٌ   كون لديكَ تن  أَ   عادةن السّ موجود، ومِ   بما هوَ 

 عاناة.ن جميع المُ ص مِ ن تتخلّ أَ 

كذلك بالواجب  قومن يَ ه، وأَ مّ جاه أُ بالواجب تِ رء قوم المَ ن يَ م أَ اّرة في هذا العالَ مور السّ ن األُ . مِ 332
 وذات. اك والبُ سّ خدم النُّ ن تَ ا أَ يًض في هذا العالم أَ  الساّرةمور ن األُ مِ و  .هجاه والدِ تِ 

ع تمتّ ـــن تاّرة أَ مور السّ ن األُ ومِ  .نّ َبر السِّ ى في  كِ ضيلة حتّ بالفَ  ىتحلّ ن تَ مور الساّرة أَ ن األُ . مِ 333
 الّ أَ  َأخيًرا  مور الساّرةن األُ ومِ  .كمةن تنال الحِ اّرة أَ مور السّ ن األُ ومِ  .تزعزعقاد سليم ال يَ وق واعتِ بتَ 

 .ك سلوًكا َبّطااًل ـَتسلُ 

  

  
 يلشرين: الفِ صل الثالث والعِ هاية الفَ نِ 
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 شرون والعِ  صل الرابعُ الفَ 
 )vagga)āhṇTa 1هاءاالشتِ 

   
 يركُض ف المتسلِّقة؛النباتات كهاء نمو االشتِ باه، يَ باليقظة واالنتِ  المتمّتعغيِر رء المَ . في داخل 334

 الفواكه في الغابة. خلفَ سعى يَ الذي رد القِ ك، رَ خَ آلن ميًلد مِ 
م، ث بالعالَ هاء، والذي تشبّ االشتِ  ه عنيفُ رء الذي غلبَ المَ  سى داخلَ نمو األَ م، يَ . في هذا العالَ 335

 .بكثافةما نَ  شبٍ عُ ك
ص صعب التخلّ يَ الذي    -ب على هذا االشتهاء العنيف  ن تغلّ مّ سى مِ يزول األَ   ،م. في هذا العالَ 336

 س.هرة اللوتُ عن ورقة زَ  ةطتساقِ المقطرات الندى  مثلَ  -نه مِ 
ذوره ن جُ هاء مِ وا االشتِ اجتثّ   :م هنان اجتمعتُ كم يا مَ يلإّيمة،  القَ   كم هذه التعاليمَ يل إ نقل  . ولذلك سأَ 337
 ةَ كم المرّ دّمرُ عوا المارا تُ دَ ذور عشب البيرانا. ال تَ بحث عن جُ يَ ف  ،ذر الَعِطرطلب الجَ رء الذي يَ المَ   مثلَ 

 .الجاري القصَب  دّمر الماءُ ما يُ كخرى األُ  لوَ تِ 
هاء الكامن الذي كذلك االشتِ  ،طعهاعد قَ ى بَ نمو حتّ سليمة تَ الو  جذورِ ال  ثابتةُ  الشجرةَ  نّ أَ  ماكَ . 338

 خرى.األُ  تلوَ  ةَ رّ المَ ِمنه عاناة نشأ المُ ذوره، تَ ن جُ مِ  ثّ ُيجتَ لم 
قودها تَ التي   1ن و والثًلث  ةُ هاء الستّ االشتِ   اراتُ ق بداخله تيّ تدفّ الذي تَ   ،ؤى الخاطئةالرُّ   ذورء  المَ .  339

 . الرغبة الشديدةرف بسبب ذلك نجَ ، سيَ الرغبة الشديدة
 .هات نفسَ ثبِّ ، وتُ المتسّلقةهاء  نشأ شجرة االشتِ تَ فحسوسة،  شياء المَ األَ حو  هاء نَ االشتِ   ندفع نوازعُ . تَ 340

 كمة.ها بالحِ ذورَ جُ  اقطعْ  ،تنمو المتسّلقةَ  الشجرةَ  فعندما ترى تلكَ 
اعية سّ المتعّلقة بالُمتعة وال  بقى هذه الكائناتُ وتَ  .هاءمشوبة باالشتِ  عادةٌ نشأ في الكائنات سَ . تَ 341

 .نّ ر السِّ بَ يًلد وكِ في دائرة المِ  هانحوَ 

__________________ 
مومَأحد : اشتِّهاء. 1 وق للُمتعة والتملُّك والوجود، وهذا كلُّه  الثًلثة وَأحد ُجذور المعاناة. السُّ وسبب المعاناة االشِتهاء، والشَّ

 يّ جتاحنا في َأه فيضان قد يَ نّ الدامابادا هذا على َأر صوّ وتُ  .ق واإلحباطسى والقلَ جلب األَ يدفعنا في دائرة تكرار الميًلد، ويَ 
بًلء سار النُّ ن مبدأ الكارما وإعادة الميًلد إلى مَ ذهاننا. وتنتقل الدامابادا مِ غزل في أَ يَ هاء خيوط االشتِ  دقّ حتى أَ ما دام لحظة 

في إلعادة الميًلد   السريعَ   ل الطريقَ مثّ التي تُ   ،هنة للذّ د التركيز على قواعد السلوك والحاالت النقيّ و فًل يع  ،ذي الفروع الثمانية
ن دائرة إعادة  ر مِ ن جذوره والتحرّ هاء مِ حطيم االشتِ النبًلء ذو الفروع الثمانية لتَ  سارُ . فيأتي مَ بهجةكثر على وأَ أَ  وعوالمَ  مساكنَ 
 الميًلد.
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لون بالقيود ويقعون في دائرة كبَّ ، مُ خّ في الفَ  رنب وقعَ أَ كعون روَّ هاء، مُ ن باالشتِ و بتلَ ولئك المُ . أُ 342
 طويل. خرى، ولزمنٍ األُ  لوَ تِ  ةَ رّ عاناة المَ المُ 

ى اهب الذي يتمنّ لذلك فإّن الرّ  .في الفخّ  وقعَ  رنبٍ أَ كعون روَّ هاء، مُ ون باالشتِ بتلَ ولئك المُ . أُ 343
 هاء.ن االشتِ ن يتخّلص مِ عليه أَ  ،الرغبة الشديدةن نفسه مِ  حريرَ تَ 

ها حوَ نَ  اندفعً م عى في حياة التدريب، عادَ غبات، وسَ غابة الرَّ  حياةَ  الذي تركَ  الشخُص . ذلك 344
إلى تلك القيود   اندفعً مر عاد  ما تحرّ خص الذي بعدَ وا وانظروا إلى ذلك الشّ تعالَ ها.  ر منن تحرَّ أَ   بعدَ 
 ها. ذاتِ 

 .ةقويّ  روابطُ  بنَّ الحديد والخشب والقِ ن المصنوعة مِ  الروابطَ  نّ كمة أَ الحِ  ذو. ال يرى 346 ،345
رء جّر المَ تَ  إذة، والقيود القويّ  وابطُ والد والّزوجات هي الرّ حجار الكريمة واألَ بالجواهر واألَ  غفالشَّ ف

ر منها. لكّن مِ ، هلةبدو سَ ها تَ نّ أَ  ومعسفل. للَ  نبذ ، ويَ كسر هذه القيودَ الحكمة يَ  ذان الّصعب التحرُّ
  ثانية إليها. حنينال دون ِمن ة، يّ سّ الحِ  المتعَ 
 ته بنفسها، مثلَ هاء الذي صنعَ ارات االشتِ ّية تقع في تيّ سّ غبات الحِ أخوذة بالرَّ . الكائنات المَ 347

زم مشي بعَ هاء، يَ االشتِ  قيودَ  الحكيم الذي كسرَ  لكنّ  .قع في الشبكة التي صنعهاالعنكبوت الذي يَ 
 .َخلَفه هاا الُمعاناة كلَّ تاركً 

هن جود، وبذِ لوُ ا  فوقَ إلى ما ، واسُم بينهماا عمّ  خلَّ وتَ  ،كمامَ ما هو أَ و ك خلفَ هو ذ ما انبُ . 348
 وت.لدائرة إعادة الميًلد والمَ  لن تخضعَ  وهكذا  ؛ن كّل شيءر مِ تحرِّ مُ 

عة، الُممتِ  شياءِ األَ  لَ تأمُّ ُيطيل والذي  ،شديدال  الرغبة الشديدةفكار و شّتته األَ خص الذي تُ . الشَّ 349
 ْسره.ة أَ دَّ ن حِ مِ حقًّا زيد يَ ف، كثرَ فأَ  كثرَ هاء أَ زيد فيه االشتِ يَ 

رور في تَ  جدُ ن يَ مَ  .  لكنّ 350 مور ل في األُ ضور الدائم، ويتأمَّ ع بالحُ تمتّ فكاره، والذي يَ هدئة أَ السُّ
 المارا.يود كسر قُ خص سيَ هذا الشَّ  ثلُ عاناة فيه. مِ نهي المُ سيُ   ،الُمزِعجة

رٌ ، مُ اأَلَرهات رحلةَ مَ  . ذلك الذي نالَ 351 ، قد قطع  الفسادن هاء ومِ ن االشتِ وف ومِ ن الخَ مِ  تحرِّ
 .له ميًلدٍ  كون هذا آخرَ يَ وسم الوجود، سهُ أَ 

 عاليم،مات التّ لِ الالت كَ عرفة تفاصيل دَ في مَ  ق، والماهرُ علُّ ن التَّ هاء ومِ ن االشتِ ر مِ حرَّ ن تَ . مَ 352
 عل "صاحبُ الفِ بق عليه طلَ يُ  ،له ميًلدٍ  آخرَ  ن عاَش ومَ  ،هاعَ تابُ حرف وتَ األَ  َمجموعاتِ عرف والذي يَ 

 عظيم". خٌص ظيمة، وشَ عَ  كمةٍ حِ 
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ن يت عَ تخلَّ فقد  .يءٍ شَ  يّ بَأ اقً متعلِّ  ولستُ ، يءٍ شَ  كلَّ  رفتُ يء، لقد عَ شَ  على كلِّ  بتُ . لقد تغلَّ 353
الحقائق النبيلة  وعبتُ ما استَ هاء. وبعدَ ن االشتِ مِ  صتُ ما تخلَّ بعدَ  الفساد ن كلّ مِ  رتُ ، وتحرّ يءٍ شَ  كلِّ 
 ؟1ميعلِّ ه كمُ يل إشير ن سأُ ، مَ فسي مباشرةً بنَ  ربعَ األَ 

ارما تَ . هَ 354 ارما يَ الهدايا، وطَ  فوق كلَّ دّية الدَّ ارما يَ طعمة، والسُّ األَ  فوق كلَّ عم الدَّ فوق رور في الدَّ
 عاناة.شكال المُ ميع أَ هزم جَ هاء يَ االشتِ  رور، وإزالةُ شكال السُّ أَ  كلَّ 

هاء فباشتِ  .يرفاناي النِّ عيد أَ الشاطئ البَ  نحوَ ون سعَ يَ ن دّمر مَ ه ال يُ ، لكنَّ حمقَ راء ُيدمِّر األَ . الثَّ 355
 ين.ر اآلخرِ ه ويدمِّ دّمر نفسَ روة يُ للثَّ  حمقِ األَ 

حّرروا ن تَ مَ طايا لِ تقديم العَ فإّن لذلك . الكائنات جميعَ فسد يُ  غفُ ، والشَّ الحقولَ  شبُ تلف العُ . يُ 356
 الكثير. فعَ جلب النّ يَ والشغف  الرغبة الشديدةن مِ 

ن حّرروا مِ ن تَ مَ طايا لِ تقديم العَ فإّن لذلك . الكائنات فسد جميعَ يُ  هرْ واُلك، الحقولَ  شبُ تلف العُ . يُ 357
 الكثير. فعَ جلب النّ يَ  الُكرهَ 

ن حّرروا مِ ن تَ مَ طايا لِ تقديم العَ فإّن  لذلك  .  الكائنات  فسد جميعَ يُ   والوهم،  الحقولَ   شبُ تلف العُ . يُ 358
 الكثير. فعَ جلب النّ يَ  الَوهم
حّرروا ن تَ مَ طايا لِ تقديم العَ فإّن لذلك . الكائنات فسد جميعَ يُ  واالشتهاء، الحقولَ  شبُ تلف العُ . يُ 359

 الكثير. فعَ جلب النّ يَ  االشِتهاءن مِ 
 

 هاءين: االشتِ شرِ والعِ  صل الرابعِ هاية الفَ نِ 
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 شرون والعِ   صل الخامُس الفَ 
   (Bhikkhuvagga) ب  اهالرّ 

 
 .يرٌ خَ  ،ًلمٍ وكَ  مٍّ وشَ  معٍ وسَ  صرٍ ن بَ ، مِ م في الحواّس . الّتحكُّ 360
 .كانمَ  هن، في كلِّ الذِّ وفي ًلم، باط في الكَ ير االنِض ن الخَ ، ومِ يرٌ سد خَ باط في الجَ . االنِض 361

 عاناة.مُ  ن كلِّ تحّرر مِ ه مُ واسّ ميع حَ نضبط في جَ المُ  اهبُ الرّ 
فسه، يطرة على نَ سَّ ال  كاملُ  وَلهًلمه، تحّكم في كَ مه، ويَ دَ تحّكم في قَ ده، ويَ في يَ  تحّكمُ ن يَ . مَ 362

 ا.ى راهبً ُيسمّ  ،الوته راضيً في حالة الصامادي وفي خَ  اخليّ رور الدّ السُّ  جدُ يَ و 
ارما  عانيَ شرح مَ يَ  والذيًلمه، واُلمّتزن، ل في كَ عتدِ مه، والمُ م في فَ اهب الذي يتحكّ الرّ . 363 الدَّ

 .هكلماتُ  هيَ  لوةٌ ، حُ هاونصوَص 
ارما، ومَ   السرورَ   جدُ اهب الذي يَ الرّ .  364 ارما،    بحثُ ويَ   لُ ن يتأمّ في الدَّ ارما دائمً يتذكّ و في الدَّ ا، ر الدَّ

 بًدا.ها أَ عن لن َيحيد
بهم. اآلخرين على مكاسِ  دَ حسُ يَ  الّ ه أَ يل وعه، زدري ما نالَ و يَ أَ  ستخفّ يَ  الّ نسان أَ . على اإل365

 مادي.اة الصحالَ  بلوغُ مكنه ين ال يُ حسد اآلخرِ الذي يَ  اهبُ فالرّ 
صل القليل الذي حَ هذا ف على أسَ ذا لم يَ ّنه إ ليل، فإعلى القَ  حصل إالّ الراهب ال يَ  نّ ع أَ . مَ 366

 بليدة.  يرَ غَ  ،ةنقيّ  ن يسلك حياةً على مَ  قًّاحَ الديفا سُتثني  عليه، فكائناتُ 
 ،هن والجسدل الذِّ على تحلُّ   تحّسرُ ن ال يَ نا و لي"، ومَ ها "أَ نّ ة على أَ يّ مور المادِّ للُ   نظرُ ن ال يَ . مَ 367

 .اهبَ عل الرَّ ى بالفِ سمّ يُ 
 درك حالةَ عاليم بوذا، سيُ ثق بتَ ذي يَ والّ  ،ةبّ يبة الُمحِ مارسة الطِّ عيش في مُ الذي يَ  الراهبَ  . إنّ 368

 ينة.كِ السًلم والسَّ 
من  َص ن تتخلّ ياب، وبعد أَ سير بانسِ يَ س ذلكند عِ و ن هذا القارب، ج الماء مِ خرِ أَ  ها الراهبُ يُّ . أَ 369

 يرفانا.النِّ  ره سُتدركُ والكُ  الرغبة الشديدة
و ما فس َأق بالنَّ ما يتعلّ   ر حولَ ظَ النَّ   جهاتُ . وِ 1مسة:  نيا الخَ الدُّ   يودالقُ مسة: )ن الخَ ص مِ خلَّ . تَ 370

يود مسة )القُ ن الخَ عَ  ره(، وتخلَّ . الكُ 5 يّ سِّ هاء الحِ . االشتِ 4ث . التشبُّ 3 كُّ . الشَّ 2فس ملكه النَّ تَ 
. 4ر كبُّ التَّ . 3لموسة المَ  ر غيرِ ق بالظواهِ . التعلُّ 2لموسة واهر المَ ق بالظَّ .التعلُّ 1مسة: الخَ 

 ضورليم، الحُ هد السَّ ذل الجُ ليم، بَ السَّ   وقُ باط: التَّ )مَلَكات االنِض   مَس الخَ   مِّ هل(، ونَ . الجَ 5راب  االضطِ 
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ى سمّ يُ   مسةن القيود الخَ ه مِ فسَ ر نَ رَّ صيرة(، فالراهب الذي حَ كمة والبَ ، وحالة الصامادي والحِ هنيّ الذِّ 
 . (مسارا ي السَّ أَ  ضانَ يَ الفَ  رَ بَ ن عَ مَ )

ة. ال يّ سّ ع الحِ تَ في المُ   ضيعُ يَ   كَ هنَ ع ذِ دَ هن، وال تَ الذِّ  شاردَ   وًأ  كن غافًلً وال تَ   ها الراهبُ يُّ ل أَ . تأمَّ 371
 :صوى عاناة القُ حترق في عالم المُ تَ   نَت شتعلة؛ فتصُرخ وأَ ديد المُ الحَ   تلةَ كُ   فتبلعَ   ،ك الذهنيّ ضورَ فقد حُ تَ 

 "هذه معاناة".
 وجدَ ن تُ مكن أَ كمة. وال يُ لحِ إلى ار فتقِ ن يصل اإلنسان إلى حالة الصامادي وهو يَ مكن أَ يُ  . ال372

ن مِ  عل قريبٌ كمة هو بالفِ حظى  بحالة الصامادي والحِ ل. َمن يَ ب على التأمُّ ن ال يتدرّ كمة فيمَ الحِ 
 يرفانا.النِّ 

ارما بِ درك ئ، والذي يُ هن هادِ تمّتع بذِ ختلي، والذي يَ اهب الذي يَ . الرّ 373  تعةً عيش مُ ًلء، يَ جَ الدَّ
 تعة الناس.فوق مُ تَ 

 والها ]إشارةً شياء والكائنات وزَ كّونات األَ مُ  شوءرء في نُ بحث المَ ويَ  تفّكر الراهبُ ة يَ رّ مَ  لِّ . في كُ 374
 كمة.الحِ ملك ن يَ مَ لِ  -يرفانا للنّ  في ذلك. وهذا هو الطريقُ  شوةَ والنّ  السعادةَ  جدُ صيرة[، يَ ل البَ تأمُّ إلى 

 ناءً فس بِ بط النَّ ضى، وَض ، والرِّ واّس بط الحَ ة: َض ساسيّ األَ   لراهب هذه هي التعاليمُ إلى ا سبة  . بالنِّ 375
 .ةساسيّ بادئ األَ على المَ 

ن كُ  .قي  هم نَ يشُ وعَ  ،عون بالّنشاطتمتّ يَ  الذينخيار، ين األَ وحانيِّ صدقاء الرُّ لة باألَ لى ِص . ُكن عَ 376
 عاناة.هي المُ تنرة، ستَ ر السعادة الغامِ كرار مشاعِ تَ   ومعَ   ،. هكذا واسُلك بَصوابا،  ودً دُ يافة وَ الضِّ   َسنَ حَ 

الرغبة ن ا عَ يًض أَ  نتَ أَ  مين عن أزهاره الذابلة، تخلَّ بات الياسَ ى نَ تخلّ ما يَ ثلَ اهب! مِ ها الرّ يُّ . أَ 377
 .رهوالكُ  الشديدة

ركيز ع بالتَّ هن، ويتمتّ في الذِّ  دوءٍ ًلم، وهُ في الكَ  دوءٍ د، وهُ في الجسَ  دوءٍ ع بهُ اهب الذي يتمتّ . الرّ 378
 كينة".بالسّ  عَ متّ ن تَ ليه "مَ عَ  قُ م، ُيطلَ ن ُمتع العالَ ص مِ خلّ وقد تَ 
ا، حاضرً  ك هكذا وكنتَ نفسَ  فإذا حّصنتَ  .كر نفسَ ك، واختبِ ك بنفسِ نفسَ  ُحضَّ  اهبُ ها الرّ يُّ . أَ 379

 عادة.في سَ  عيُش ستَ 
 ك مثلَ بنفسِ  ه، لذلك اعتنِ نفسِ  عل َمًلذُ فسه. اإلنسان بالفِ ص نَ فسه وُمخلِّ نَ  لجأُ رء هو مَ . المَ 380

  ة.صيل يل األَ عتني بالخَ يول الذي يَ ر الخُ تاجِ 
 ًلمالسّ  ق حالةَ ُيحقِّ  وَف وذا، سَ عاليم بُ ثق بتَ رور ويَ بالسُّ  مرارٍ شعر باستِ اهب الذي يَ الرّ  . إنّ 381

 شروطة.هاية الحاالت المَ ي نِ أَ  الداخلّي،
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القمر  ثلَ م مِ نير العالَ يُ   ،جل تعاليم بوذا ن أَ ه مِ س نفسَ كرّ الذي يُ  ،نِّ السِّ  صغيرُ  ى الراهبُ . حتّ 382
 ب.حُ سُ ال و فيها  يومَ غُ في سماٍء صافيٍة، ال نير المُ 
 
 

 
 

 اهب ين: الرّ والعشرِ  صل الخامسِ هاية الفَ نِ 
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 ون شرُ والعِ   صل السادُس الفَ 
 )avaggaṇhmaāBr(  1البراهَمن

  
 .ةّسيّ غبات الحِ ن الرَّ مِ   وتخّلصَت   وثابرتَ   ن اجتهدتَ َأ  االشِتهاء بعد  ارتيّ   عْ اقطَ ،  البراهَمنها  . أيُّ 383

 .النِّيرفانا علمُ تَ  نتَ شروطة، فأَ شياء المَ زوال األَ  قد عرفتَ ل  ،ها البراهَمنأيُّ 
 القيود. م كلُّ تتحطّ  ،ةالثنائيّ  البراهَمن  إلى الشاطئ البعيد خارجَ  صلُ عندما يَ . 384
كان هنّي، و ن التوتُّر الذِّ عاني مِ ن ال يُ عيد، ومَ الشاطئ البَ على  ن ليس على هذا الشاطئ وال  . مَ 385

 البراهَمن.يه سمّ ن القيود، أُ مِ  ًياخال 
مومن ُغبار  مِ   ل، وهو خالٍ ب على التأمُّ ن يتدرّ . مَ 386 سمى غاية، إلى أَ   والذي وصلَ   ،الذهنّية  السُّ

 يه  البراهَمن .سمّ أُ 
ل شرق الُمحارب، وفي التأمُّ في الليل، وفي ِدْرعه يُ  نير القمرُ في النهار، ويُ  شرق الشمُس . تُ 387

 النهار.في في الليل و  ،وقاتاألَ  نير في كلِّ قه يُ بوذا في تألُّ  ُيشرق البراهَمن . لكنّ 
، samaṇaا و زاهدً ا َأزان ناسكً ن يعيش باتِّ ى مَ ُيسمّ و ،  الشرورَ   ه نبذَ نّ ألَ   "البراهَمن"  رءُ ى المَ سمّ . يُ 388
 ه. لوكَ شين سُ ما يَ  ن كلّ ى عَ خلّ ه تَ نّ ألَ   Papajitaباباِجتا  رءُ ى المَ وُيسمّ 
الشعور بالغضب نتيجة عدم داء على البراهَمن ، وينبغي على  البراهَمن  االعتِ عدُم . ينبغي 389
الغضب  شعورُ هو كثر شين أَ ما هو مَ  لكنْ  ،داء على البراهَمن شين االعتِ ن المَ مِ ف .داء عليهاالعتِ 
 الُمعتدي.  تجاهَ 

العزيزة عليه. ويكون مور ن األُ ه مِ صون ذهنَ ن يَ ن أَ مِ  فضلُ أَ  ال شيءَ  إلى البراهَمن سبة بالنّ . 390
 ذى.األَ  ن كفّ ة عَ يّ جم النِّ عاناة بحَ وال المُ مدى زَ 

يه سمّ أُ  -هذه الثًلثة ه ضمنَ نفسَ  ن ضبطَ مَ  -ا كرً أو فِ  والً و قَ أَ  عًلً وء فِ بالسُّ  رءُ م المَ قُ لم يَ  إذا . 391
 البراهَمن . 

   ____________________ 
ر مِ  الذي نالَ  اأَلَرهاتإلى لإلشارة  Brāhmaṇالبراهَمن   بوذا استخدم كلمةَ  نّ ح الراهب بودي أَ يوّض  ن التحرُّ

طبقة  إلى الذي ينتمي  ه  ليس البراهما الهندوسيّ نّ هنا بأَ  وهو ُيعيد تعريف مفهوم البراهَمن الحقيقيّ  .المعاناة
 .ّضحها في هذا الفصلصال التي وَ ن حّقق الخِ بل هو مَ  ،ة مااجتماعيّ 

), 2016408-401 ,393-389 .recordings .(Bikkhu Budhi. Dhammapada 
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ل رام والتبجيل، مثلما ُيبجِّ م له االحتِ ن ُيقدِّ أَ  وجبَ ما،  ن شخصٍ بوذا مِ  تعاليمَ  م إنسانٌ . إذا تعلّ 392
 ربان. القُ  نارَ  1البراهما

درك ن يُ مَ   .ةطبقته االجتماعيّ و لِ صله، أَ و أَ سبه أَ نَ و لِ أَ   المجدولعره  ن بشَ براهمَ   رءُ صبح المَ . ال يُ 393
ارما فقط يُ ة قالحقي  يه البراهَمن . سمِّ ن أُ ا، وهو مَ ر نقيًّ عتبَ والدَّ
 غابةٌ   وفي داخلكلد؟  ن جِ رتديه مِ ْفع ما تَ ما نَ و   ؟لو جدالمَ الطويل  عرك  ْفع شَ ! ما نَ حمقُ ها األَ يُّ . أَ 394

 .الخارجن ك مِ هملها وتكتفي بتنقية ذاتِ تُ  الشرور،ن مِ 
لده، جِ  ن تحتِ ه مِ ت عروقُ وقد بدَ  رقة، وهو هزيلٌ ماش الخِ طع القُ ن قِ واب مِ ثن يرتدي األَ . مَ 395

 يه البراهَمن .سمّ أُ  ،ا في الغابةل وحيدً ن يتأمّ ومَ 
إذا كان  ن طبقة البراهما،نثى مِ حم أُ ن رَ لد مِ ه وُ نّ فقط ألَ  ،البراهَمن الَمرء طلق على. ال أُ 396

مومن ًل مِ ا. َمن خَ رً ومتكبِّ ا سً متغطرِ   يه البراهَمن . سمّ أُ  ،قوالتعلُّ  الذهنّية السُّ
 يه البراهَمن.سمّ أُ  ،قن التعلُّ مِ  ًلالقيود وخَ  ن تجاوزَ وف، مَ خَ وَخًل ِمن ال ود ر كّل القيُ ن كسَ . مَ 397
 البراهَمن.يه سمّ أُ  ،ن استيقظ واستنارالقفل، ومَ  ْبل والرباط وفتحَ الحَ  ن قطعَ . مَ 398
تُ ، قُ ودون ُكرهٍ  برٍ ْبس بَص رب والحَ والضَّ  اإلساءةَ  ن يتحملُ . مَ 399 يه  سمّ أُ  ،ةه القوّ يشُ وجَ  برُ ه الصَّ وَّ

 البراهَمن .
ط، نضبِ مُ ال و   ،ن الِكْبرمِ   وخليَ ضيلة و ع بالفَ ن يتمتّ السلوك السليم، ومَ   ن ال َيغضب، وصاحبُ . مَ 400

 البراهَمن.يه سمّ له، أُ  جسدٍ  آخرُ  ه الحاليّ جسدُ َمن و 
و هرة اللوتس، أَ وراق زَ ث بأَ ثل قطرات الماء التي ال تتشبّ ّية، مِ سّ تع الحِ بالمُ  ثُ تشبّ ن ال يَ . مَ 401

 يه البراهَمن.سمّ أُ  ،ف اإلبرةرَ بطَ  َتعَلقردل التي ال الخَ  ِمثَل حّبة

ن خلو مِ ا، والذي يَ جانبً  بءَ العِ  يلقيُ ه، والذي معاناتِ  نهايةَ  ،ى في هذا الوجودحتّ  ،ن ُيدركُ . مَ 402
 يه  البراهَمن .سمّ أُ  ،التعلُّق
سمى أَ  وفي غير ذلك، والذي نالَ  ساره الروحانيّ في مَ  والماهرُ  ،ميقةكمة العَ بالحِ  عُ ن يتمتّ . مَ 403

 .يه البراهَمن سمّ أُ  ،الغايات
 

   ____________________ 
 نتقدهم بوذا هنا[. الدين الهندوس الذين يَ جال ن رِ ]طبقة البراهما مِ  .1

 

خلو أوى، والذي يَ و المَ أَ  البيوتَ  تركَ  ذاك الذيو أَ  ،يوتنازل والبُ صحاب المَ رتبط بأَ ن ال يَ . مَ 404
 يه البراهَمن. سمّ أُ  ،باتن الّرغَ ليل مِ القَ  وليس لديه إالّ ّية، ن الرغبات الحسّ مِ 
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 قتلُ والذي ال يَ   ،الضعفاء  َأمقوياء  األَ   جميع الكائنات، سواءٌ   ضدّ ة  ا استخدام القوّ ن ألقى جانبً . مَ 405
 البراهَمن.يه سمّ أُ  ،تلتسبّبون بالقَ اآلخرين يَ  جعلُ وال يَ 

حملون ولئك الذين يَ صف بالسًلم مع أُ ن يتَّ مَ و ين، ين الُمعتدِ دوانّية بَ ف بعُ تصرّ ن ال يَ . مَ 406
 يه البراهَمن .سمّ أُ  ،ق بها اآلخرون يتعلّ شياء التي ال يتعّلق باألَ  وَمن، السًلحَ 

ّبة سقط حَ ما تَ مثلَ  ،ينأن اآلخرِ ن شَ قاص مِ رور واالنتِ ره والغُ والكُ االشِتهاء ن تخّلص من . مَ 407
 يه البراهَمن .سمّ أُ  ،ف اإلبرةرَ ن طَ الخْردل مِ 

يه سمّ أُ  ،ًلمها بكَ حدً ؤذي أَ ال يُ  وَمنا، ا حقيقيًّ قول كًلمً سوة ويَ دون قَ ِمن بُلطف  تحّدثُ . َمن يَ 408
 البراهَمن .

كان  واءٌ ُصر، سَ قَ  َأم طالَ  َأمر بُ كَ  َأمُغر َص  واءٌ م، سَ ه في هذا العالَ ا لم ُيعطَ يئً ذ شَ أخُ . َمن ال يَ 409
 يه البراهَمن .سمّ أُ  ،ابيحً قَ  َأما نً سَ حَ 

 يه  البراهَمن.سمّ أُ   ،عّلقن التَّ ًل مِ ن خَ ليه. ومَ ما يَ في  والم  في هذا العالَ    الفيه رغبةٌ  . الذي ليَس 410
النِّيرفانا،  دركَ أَ َمن عرفة، و ن خًلل المَ مِ  ن الّشكّ عاني مِ ن ال يُ ومَ  ،واتٌ هَ فيه شَ  . الذي ليَس 411

 يه البراهَمن .سمّ أُ 
سى، شعر باألَ الذي ال يَ  قيُّ ر، والنَّ ير والشَّ مور الخَ ق بأُ علُّ ن التَّ في هذا العالم عَ  عَ رفّ . الذي تَ 412

 يه البراهَمن .سمّ أُ 
يه أسمّ   ،هذا الوجودبن السرور  ن تخّلص مِ ، ومَ َفسادوواضح وبًل    مر، نقي  ثل القَ ثله مِ . الذي مِ 413

 البراهَمن.
 إلى الشاطئ هم، والذي عبرَ مسارا والوَ السَّ  طريقِ  ،ةالّصعب الطريقِ  هغّلب على هذ. الذي تَ 414
 .يه البراهَمنسمّ أُ   ،يءث بشَ ه ال يتشبّ نّ ألَ   ًلم تامّ في سَ   َيحيا  ل، والذيب على  التأمُّ تدرّ والذي يَ ،  البعيد
ن حياة المنازل، والذي مِ  جوال بدالً خذ التّ ة، واتّ يّ سّ ن الُمتع الحِ خّلى في هذا العالم عَ ن تَ . مَ 415

 البراهَمن .يه سمّ أُ  الحالّي، ّية والوجودسّ وات الحِ هَ ن الشَّ مِ  تخّلَص 
 ن حياة المنازل، والذي تخّلَص مِ   جوال بدالً خذ التّ هاء، واتّ ن االشتِ ن تخّلى في هذا العالم عَ . مَ 416

 يه البراهَمن .سمّ أُ  الحالّي، ن االشِتهاء والوجودمِ 
تخّلى  نالديفا، ومَ  ياة كائناِت التعّلق بحَ  ما فوقَ يود حياة البشر، وسَ ق بقُ علُّ ن التَّ ى عَ خلّ ن تَ . مَ 417

 يه البراهَمن .سمّ أُ  ،القيود عن كلّ 
يه سمّ أُ  ، هذا البطلُ وَغزا العاَلمَ  الرغبة الشديدةفيه  قد انطفأَ و ه، ن السرور وضدّ خّلى عَ ن تَ مَ . 418

 .البراهَمن
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 ،الحظّ  وذوق، علُّ تَّ ال  َخًل ِمن، والذي هاوت الكائنات وإعادة ميًلدتفاصيل مَ  كلَّ  عرفُ ن يَ . مَ 419
 يه البراهَمن . سمِّ أُ  ،والُمستنيرُ 
نتهاه، والذي ين مُ لى أَ إالناس  َأمالغندابا  َأمالديفا  سواءٌ  ،ن الكائناتمِ  حدٌ أَ  علمُ ال يَ  الذيهذا 420. 

مومن خّلص مِ تَ   البراهَمن.يه سمّ ة، أُ خًلقيّ األَ  السُّ
يه سمّ أُ   ،عشَ ن الجَ ًل مِ ن خَ ستقبل، ومَ و المُ و الحاضر أَ في الماضي أَ   يءٍ شَ   يّ تعّلق بأَ ن ال يَ . مَ 421

 البراهَمن.
ك ما يتحرَّ  كلِّ ِمن بات و غَ الرَّ ِمن خلو ذي يَ كيم والّ الحَ و  ، هذا البطلُ 1ورالثَّ ك حاربُ .  هذا المُ 422

 يه البراهَمن.سمِّ ستنير، أُ والمُ  ،الفساد ن كلِّ ه مِ ى نفسَ قّ ن انفعاالت، والذي نَ في داخله مِ 
 نهى دائرةَ ن أَ هجة، ومَ البَ   عاسة وعوالمَ التَّ   ن يرى عوالمَ وات السابقة له، ومَ يَ الحَ   كلَّ   عرفُ ن يَ . مَ 423

 يه البراهَمن.سمِّ أُ و   ،هما ُيمكن إتمامُ   لَّ كُ   تمَّ عرفة الُعليا، وأَ المَ   تمَّ أَ   ، هو حكيمٌ إليهسبة  يًلد بالنِّ إعادة المِ 
 
 

 ين: البراهَمن  شرِ والعِ  صل السادسِ هاية الفَ نِ 
 
 
 

 
____________________       

رمز إلى ن رموز هذه الحضارة، وكان يَ ور رمزًا مِ الثَّ  ين، كانهرَ النَّ  بينَ  حضارة ما مثلَ  ،عض الثقافات القديمةكذلك في بَ .1
 .اأَلَرهاتو لبوذا أَ إلى ارمز ه هنا يَ نّ أَ ذكر الراهب بودي . ويَ جاعة والسموّ كمة والشَّ ة والحِ القوّ 
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ل
َ
ساسّية َمدخ

َ
 للُمصطلحات األ

ي الدامابادا 
ر
 ف

Basic Buddhist Terms 

from the Dhammapada  

  

 لغة بالي
Pali 

 اإلنجليزي ة
English 

 العربي ة
Arabic 

 التَّسلُسل 

Bāla Foolish, Ignorant َأحَمق، جاهِّل 
   
اأَلذهان البليدة، عني الُجهًلء واأَلغبياء وذوي تَ  

 تصّرفون بشكل سليم.فّكرون وال يَ فهم ال يُ 
 
 paṇḍitaهي َعكس كلمة و 
  

 أ

sīla Morality, moral 
practice or conduct 

 َأخالق
 
  السلوك والممارسات اأَلخًلقّية. 

Arahat 
 
  

Arahat َأَرهات  
 

َمن نال المرحلة الرابعة والنهائّية في الَمسار 
الروحانّي، والذي وصل إلى آِخر وجود له، والذي 

وَأشكال التعلُّق   انطفأْت فيه كلُّ االنفعاالت
  والتشبُّث.

Ariya Ariya َأرِّيا 
 

النبيل هو َمن يتدّرب على  الدَّارما وَمن دخل 
الَمسار الروحانّي، َأو َمن َأدرك واحًدا ِمن  

ولّما يبلغ مرحلة  الَمسارات اأَلربعة لًلسِتنارة، 
  َرهات. األَ 
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Taṇhā Craving اشتِّهاء 
 

مومَأحد   الثًلثة وَأحد ُجذور المعاناة.  السُّ
وق للُمتعة والتملُّك وسبب المعاناة االشِتهاء،  والشَّ

والوجود، وهذا كلُّه يدفعنا في دائرة تكرار الميًلد، 
ر صوّ وتُ  . ق واإلحباطسى والقلَ جلب األَ ويَ 

  يّ جتاحنا في أَ ه فيضان قد يَ نّ الدامابادا هذا على أَ 
غزل في يَ هاء  خيوط االشتِ   دقّ حتى أَ ما دام  لحظة  

الكارما وإعادة  ن مبدأ ذهاننا. وتنتقل الدامابادا مِ أَ 
فًل    ،بًلء ذي الفروع الثمانيةسار النُّ الميًلد إلى مَ 

ة د التركيز على قواعد السلوك والحاالت النقيّ و يع
إلعادة الميًلد  السريعَ  ل الطريقَ مثّ التي تُ  ،هنللذّ 

  سارُ . فيأتي مَ بهجةكثر  على وأَ أَ   وعوالمَ   في مساكنَ 
ن  هاء مِ حطيم االشتِ النبًلء ذو الفروع الثمانية لتَ 

 ن دائرة إعادة الميًلد.ر مِ جذوره والتحرّ 
 

Sakkāyadiṭṭhi 
 
 

personality-belief  َنااأل  
 

ث بها  ك والتشبُّ نا والتمسُّ باألَ الخاطئ قاد االعتِ 
 . تغّيرال يَ   وثابت وهريّ وجود جَ  ها ذاتُ نّ على أَ 

 
النفس  نّ ي أَ أَ  anattāبوذا نادى ب "أناتا"  لكنّ 
  وغيرُ  ،ر في وجودهاالتغيُّ  ودائمةُ  ،ثابتة غيرُ 

  ا لها في الوجود. منفصلة عمّ 

sukha Happiness  َرح هجة أو فَ ب 
 

و مثل السعادة أَ  ر حاالتٌ عتبَ ة تُ في الفلسة البوذيّ 
 عواطفَ  ال ،لياة عُ ذهنيّ  و الفرح حاالتٍ البهجة أَ 

ة  مور ماديّ أُ  قها وجودَ شترط في تحقُّ وتَ  .بةمتقلّ 
 البهجة بالثبات.  ع حالةُ لذلك تتمتّ  ،وحسّية

 ب

 
Samatha 

 
 لتأم  
 ت 
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Vipassanā  ِفي ت كرَ ة التي ذُ ساسيّ ل األَ التأمُّ نواع ن أَ م
 الدامابادا:

ماتا  او شَ الهدوء أَ ل على تنمية التأمُّ 
Shamatha ، 

  فيباسانا  أو البصيرة ل على تنمية والتأمُّ 
Vipassanā  ن  يتَ ن ذهنيّ ي هارتَ عتبران مَ تُ . و

ففي حين   .عيمختلفة للوَ   أو خصائَص   ،ني مختلفتَ 
والواضح  عي التامّ ز تدريب فيباسانا على الوَ يركّ 

كما هو دون تغيير أو   ،نانا وداخلَ حدث حولَ ما يَ لِ 
عني الهدوء تا التي تَ اتدريب الشام تبديل، فإنّ 

شيء واحد فقط    إلىتوجيه االنتباه  ب   يكون كينة  والسّ 
ن  ف مِ خفِّ هن ويُ يريح الذِّ  مّما - مثًل النََّفس  -
دون التجوال هنا وهناك. وُيعرِّف  ،تهشتُّ ة تَ دّ حِ 

  ، شياءها فهم طبيعة األَ نّ أَ بصيرة باندوبادهاي البَ 
ة في في الحياة الذهنيّ  ا كامًلً حدث تغييرً يُ مّما 
خاديد الحياة والموت،  سمو به فوق أَ وهذا يَ   .الرائي

بيعة  كيدة بطَ قّدم معرفة أَ شياء يُ هم طبيعة األَ فَ   ألنّ 
دام سى، وانعِ ميع للَ ض الجَ عرّ تَ بشياء الزائلة و األَ 

 وجودات.شياء والمَ الثبات في جميع األَ 
  

Tipiṭaka Tipitaka 
Teachings of the 

Buddha 

 عاليم بوذاتَ 
 

سنة   45قارب ما يُ  خًللليم بوذا التي عّلمها تعا
  وهي ،  Tipiṭakaى في مجموعها تريبيتاكا سمّ تُ 
 Suttaسوتا بيتاكا ) الً أوّ  :جزاءثًلثة أَ  ضمّ تَ 

Piṭaka َا  حتوي على الدامابادا، وثانيً ( التي ت
ُتعنى   التي( Vinaya Piṭakaفينايا بيتاكا )
  Abhidhamm  بيداماا أَ وثالثً  ،بمبادئ الرهبنة

Piṭaka    ّة لتعاليِمالقاعدة الفلسفيّ  )التي تضم  
ولى كان في إدارة العجلة األُ ما بوذا(. وهذا 

  ة.ساسيّ رحلة األَ المَ  ل تعاليمَ شكّ تُ  التي ،للدارما
  

Anicca impermanence  َرغي  ت  
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ة.  طبيعة الوجود دائمة التغّير في الفلسفة البوذيّ 

ي دائرة  أَ  ،مرار والثباتسم باالستِ يتّ  فًل شيءَ 
 حياء. األَ  وت لكلّ المَ  ثمّ   ،الميًلد والنموّ 

saddhā The aspiration for 
enlightenment to 
relieve all sentient 

beings from 
suffering 

literally means “to 
place the heart 

upon.” 
Belief, confidence 

 وق تَ 
 
ن  فع المعاناة عَ نارة ورَ الستِ إلى اصول وق الوُ تَ 

  ضعَ ا "وَ حرفيًّ  عني الكلمة وتَ  .جميع الكائنات
  رتبط بها كلماتٌ وقد تَ  .ما" حلٍّ القلب في مَ   في

    مثل االعتقاد.
ا لما ل ترجمة هذه الكلمة ب "إيمان" نظرً فّض وال أُ 

ن دالالت  عيدة عَ بَ  الالتٍ ن دَ حمله هذه الكلمة مِ تَ 
  ة.الفلسفة البوذيّ 

 

Sotāpatti 
Magga and 

Phala 
  

Fruition  ِّسار الروحاني  لة المَ و محص  مار أَ ث 
 

 ،البوذيّ  سار الروحانيّ مارسة المَ وهذه نتيجة مُ 
 مل التعاليم:الثًلث في حَ ق الطرُ  بَ سَ حَ 

ل في الهينايانا  تمثّ تَ ة )التي ساسيّ في المرحلة األَ 
 هات. رَ صبح أَ ويُ   ،نال الساعي النيرفاناوالثيرافادا( يَ 

و البوديساتفا  نال الساعي أَ طريقة الماهايانا يَ في  و 
 صل إلى حالة بوذا.ويَ  ،الكاملة ارةَ ناالست

 ث

Appamāda Mindfulness   الحضور الذهني 
 

ثناء أَ    عيباه، والوَ ي االنتِ الدائم أَ   الحضور الذهنيّ 
و عمال البّناءة أَ و األَ أَ  ،عمال الفضيلةالقيام بأَ 

والتماشي مع تعاليم بوذا. الحضور  ،الخّيرة
وهي طاقة    ،باط والسيطرةهو َمَلكة االنِض   الذهنيّ 

وفي  .فة الصدق والصراحةِص فيها روحانية، 
خطر فينا  عي بما يَ ن الوَ مِ  بداية ممارسته ال بدّ 

ن  قوم به مِ وما نَ  ،ًلمن كَ قوله مِ وما نَ  ،فكارن أَ مِ 
 للحضور الذهنيّ مارس نظر المُ فعال. فعندما يَ أَ 

  الّ أَ عليه ه، ن حواسّ مِ   يٍّ دركه بأَ و يُ ما أَ  شيءٍ إلى 

 ح
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يسيطر    بل  ،و تفاصيلهأَ   ظهره الخارجيّ ك بمَ يتمسّ 
فالتفسير الخاطئ   .ه ويضبطهاعلى َمَلكات حواسّ 

ومن  .ق والنفورللتعلّ  قاعدةل شكّ شياء قد يُ للَ 
  االنبهارَ ل ن يقوم بالتأمُّ ب مَ ن يتجنّ أَ  الضروريّ 

تي دة الّ ه بالحقائق المجرّ انتباهَ د يحدّ فشياء، باألَ 
اإلسهاب في التعليق على  دونَ  ،يءصف الشَّ تَ 

 ة. ر شخصيّ ن وجهة نظَ شياء والحديث عنها مِ األَ 

cattāri 
ariyasaccāni 

The Four Noble 
Truths 

 ربعالنبيلة األَ الحقائق 
 

تعاليم   عليها كلّ ربع التي تقوم الحقائق النبيلة األَ 
 وهي:  ه.بوذا ومبادئ 

   .حقيقة المعاناة .1
   .سباب المعاناةحقيقة أَ  .2
   .إنهاء المعاناة  حقيقة إمكانية .3
ي  الذي يؤدّ  سار الروحانيّ حقيقة المَ  .4

 عاناة. المُ ن ص مِ لتخلّ إلى ا

Sāraṁ The Truth الحقيقة  
 

  :وهر الدَّارما، وتضمّ هي جَ 
1. Sīla - قواعد السلوك.  
2. Samādhi - الصامادي . 
3. Paññā   َصيرةكمة وبَ عرفة بحِ الم . 
4. vimutti  ر  .التحرُّ
  .رصيرة في التحرّ عرفة والبَ المَ  .5
   .يرفاناالحقيقة المطلقة والنّ  .6

Tilakkhaṇa 3 Marks of 
Existence 

 زات الوجود صائص أو ممي  خَ 
 

و خصائص للوجود:  ًلمات أَ هناك ثًلث عَ 
دام الوجود الثابت أو وانعِ  ،والتغيير ،المعاناة

 الجوهري للذات.
 

 خ
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نتمي  ا ال يَ ا وسطيًّ ا تحليليًّ سلوبً أُ   ةخذت البوذيّ اتّ  
ا  ا ثابتً وجودً   شيءٍ   كلِّ   ثبت وجودَ التي تُ ة  للنظريّ ال  

eternalism،   َحد  تتّ  ا لروحٍ ا ثابتً ا أبديًّ ي وجودً أ
ة العدميّ تلك  ل  وال،  بديّ صدرها األَ في النهاية مع مَ 

  شيءٍ  يّ تقول بعدم وجود أَ التي 
annihilationism،  َشياء تفنى بعد  األَ  نّ و أَ أ

ي ين طرفَ ا بَ وسطً  بذلك وتها. فكانت البوذيةمَ 
ى بالمادياميكا  سمّ و ما يُ أَ  ،نقيض

Madhyamaka،   َر  في تغيُّ  شيءٍ  كلَّ  نّ وأ
  .مستمرّ 

Citta Mind 
 

the heart that is 
the center and 
focus of man's 

emotional nature 
as well as that 

intellectual element 
which inheres in 

and  accompanies 
its manifestations; 

i. e., thought. 
 

Evil, corrupted 
or good mind 

 هن ذِّ 
 

إلى فهي تشير    .ةفي اللغة العربيّ كلمة    هذه أقربُ 
إلى ة وليس والفكريّ ة لحاالت واألمور النفسيّ ا

  ة وحدها. في العادة ال يوجد فصلٌ ة والفكريّ العقليّ 
ة. لعقل والقلب في الفلسفة البوذيّ إلى ابين اإلشارة  

  ، ومركزَ القلبَ  عني الكلمةُ تَ  ،وفي لغة بالي
 العنصرَ  كما تعنية، ة والفكريّ الطبيعة العاطفيّ 

صاحب  وهو يُ  ،ًلزم تلك الطبيعةالذي يُ  الفكريّ 
خدم ستَ وتُ . افكارً و أَ أَ  اى فكرً سمّ ي ما يُ أَ  ،ياتهاتجلّ 

  عي.كر والوَ لفِ إلى اا يًض هذه الكلمة لتشير أَ 
 

 اءنّ و بَ ام أَ ه هدّ نّ هن على أَ صف الذِّ مكن وَ يَ 

 ذ

Bhikkhu 
bhikkhunī 

Monk 
Nun  

  ببة، راهِّ راهِّ 
 
 .في لغة بالي: بيكو على الراهب البوذيّ ق طلَ يُ 

 بيكوني.  :طلق عليهايُ فة الراهبة البوذيّ  أّما

 ر

rāga Passion  َشديدة أو شغف غبة ر 
مومن عتبر مِ تُ  ق  ز بالتعلُّ تميّ ت  اة ألنه خًلقيّ األَ  السُّ

 فيها.  الرغبة الشديدةشياء و الكبير باألَ 
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Saṁgha  Sangha  سانغا 
 

ق هذه الكلمة في طلَ ت تُ ، وكانَ جتمع البوذيّ المُ 
ق طلَ تُ ف اآلنَ  أّما .هبنةلك الرَّ عهد بوذا على سِ 

مين  لمعلّ ل مجتمعٍ  كثر على أيّ بشكل أَ و ا عمومً 
 بين على تعاليم بوذا.والمتدرّ 

 س

āilesK Moral defilements سموم ذهني ة 
، وهي  (خًلقّيةاألَ  مومالسُّ )ا يًض ق عليها أَ طلَ يُ 

مثل القلق والغيرة  ،وعوائقُ سلبية ة حاالت ذهنيّ 
 … إلخهاء والتعلُّقشتع واالشوالجوف، والخَ 

 ص

Apāya  Miserable 
existence 

The lower worlds 

 عاناةم المأ عالَ  
   
 البهجةليا أو عوالم كس الحاالت أو العوالم العُ عَ 
(suggati.)      

  ع

bojjhaṅgā Seven factors of 
enlightenment 

 نارةلالستِّ وامل سبعة عَ 
وصفها بوذا التي ة للذهن صائص الطبيعيّ الخَ 
 وهي: .المناسب سار الروحانيّ ل المَ شكّ ها تُ بأنّ 

 .باه الذهنيّ االنتِ  .1
 .دوء الذهنيّ الهُ  .2
 .ق والنفور()عدم التعلّ  التوازن الذهنيّ  .3
  .هدذل الجُ بَ  .4
 .ًلحظةالمُ  .5
  .ةشوة الذهنيّ هجة والنَّ البَ  .6
  .ضور الذهنيّ الحُ  .7

Vinaya Disciplinary rules in 
Buddhist 

Philosophy 

 فينايا
  
لرهبان  اوتعاليم انضباط  وقواعد ،هبنةبادئ الرَّ مَ 

  ة.في الفلسفة البوذيّ 

 ف

kamma Karma  ك الكارما 
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 وى الدافعة وراء الفعل.عل والقُ الفِ 

Māra Mara مارا 
 

 :وهاماألَ 
إدراك عيق و اإلغراءات التي تُ ي العوائق أَ أَ 

د  تتجسّ   ةالنيرفانا. وفي بعض المعتقدات البوذيّ 
قواس التي في ها في األَ سهمَ ب أَ صوّ العوائق وتُ 

  . بها المارا نحو الكائناتصوّ زهار والتي تُ طرافها أَ أَ 
شكال الثًلثة للسًلسل: ل األَ مثّ وهي تُ 

kilesavatam  ِ(، و خًلقيّ ساد األَ لسلة الفَ )س
kammavattam  ِ(، اإلراديّ عل لسلة الفِ )س

لسلة عواقب اآلثار )سِ  vipakavattamو
ن  قطعها مَ ندما يَ نقطع هذه السلسلة عِ الناتجة(. وتَ 

 سد الزائل.درك حقيقة الجَ أَ 

 م

Magga The path  َنارة"الستِّ إلى اي ؤد  "يأ  سار روحاني  م 
 
  ه طريقٌ سار وكأنّ م هذا المَ ن ُيفهَ جب أَ ولكن ال يَ  

الذهن الذي   وإّنما هوسير عليه،  نَ   ءٌ و شيأَ   يّ مادّ 
حو  وًطا نَ ب شَ فقطع بالمتدرّ  ،ببر التدرُّ ما عَ نَ 

 ر.حرُّ التَّ 

ariya 
aṭṭhaṅgika 

magga 

Noble Eightfold 
Path 

 سار النبالء ذو الفروع الثمانيةمَ 
 

ن ر مِ وذا للتحرّ شار إليه بُ سار الذي أَ وهو المَ 
 دوائر الوجود. وهذه الفروع هي:

هارة  عني المَ تَ  ياق البوذيّ سِّ سليم ضمن ال)كلمة 
 كمة(والحِ 

  .ؤية السليمةالرُّ   .1
  .كر السليمالفِ  .2
  .ًلم السليمالكَ  .3
 .عل السليمالفِ  .4
  .السليميش العَ  .5
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  .هد السليمالجُ  .6
  .ضور الذهني السليمالحُ  .7
 .التركيز السليم .8
ستويات  ًلف مُ طاب بوذا باختِ ختلف خِ يَ 

قل التعاليم الطرق في نَ عت تنوّ ف ،عينستمِ المُ 
لذلك  .ةالذهنيّ لمستمعين احاالت ع لتنوُّ 

،  273بيات مثل )ه عند قراءة أَ ينبغي التنبُّ 
ن  هة لجمهور معيَّ فهي موجَّ  ،(275، 274

حد أَ إذن ما يناسبهم. فهو ب ،ينن المستمعِ مِ 
رةسارات المَ     ية إلدراك النيرفانا.والمؤدِّ  المحرِّ

Dukkha Suffering  
 عاناةمأ 

 الحقائقِ  بَ سَ وحَ  .لمضى واألَ ن عدم الرِّ مِ  حالةٌ 
عاناة  المُ  فإنّ  ،ةربع في الفلسفة البوذيّ األَ  النبيلةِ 

سار باع المَ نها باتّ ص مِ مكن التخلُّ يُ   لكنْ و   ،موجودة
  .الروحانيّ 

Khandhā Khandhas 

Aggregates 

نات الخَ   مسةالمأكو 
 

لهذه الكلمة هو  رفيّ المعنى الحَ 
كة أومكسورة. وهي طع مفكّ قِ 

ن  مسة التي يتكوّ نات الخَ المكوّ 
 . وهي:منها الكائن الواعي

 كلّ و  rūpaو الشكل ة أَ ( المادّ 1 
رى وما  : ما يُ ق بالحواّس ما يتعلّ 

 وأَ   َلمسه  وأَ قه  مكن تذوّ سمع وما يُ يُ 
 . هشمّ 
و الشعور ( اإلحساسات أَ 2

vedanā.  ِشياء قبال األَ وهو است
بر عَ  واّس ًلل الحَ ن خِ لموسة مِ المَ 
لم وبالتالي اإلحساس باألَ  ،هنالذِّ 

 و السعادة.أَ 
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ي أَ  ،sannaهم ( اإلدراك والفَ 3
مييز بين ما  هن في التَّ وظيفة الذِّ 

 ظهر له.يَ 
و التشكيًلت يار أَ ( االختِ 4

هذه و  .Sankhāraة الذهنيّ 
ن الكلمات الصعب الكلمة هي مِ 

ميتافيزيقا  رادف لها في مُ  إيجادُ 
ا نظرً   ،ةالفلسفة البوذيّ 

شير إلى فهي تُ  .تهالخصوصيّ 
يول  مزجة والمُ مجموعة األَ 

ل ما شكّ ة التي تُ زعات الذهنيّ والنَّ 
نا  و استجاباتُ فعال، أَ ن أَ عتاده مِ نَ 

ن  ولنا مِ شياء فينا وحَ شروطة للَ المَ 
و  ه أَ امة، ما نحبّ و هدّ اءة أَ نّ مور بَ أُ 
  نه.نفر مِ نَ 

 
وهذا  .Viññāṇaعي ( الوَ 5
  ز في تميّ ا مصطلح يَ يًض أَ 

ة بتعريف  الفلسفة البوذيّ ميتافيزيقا 
ن  ا مِ يًض وهو أَ  .به خاّص 

ها  عب ترجمتُ صطلحات الّص المُ 
ة  ا لخصوصيّ نظرً  ،بكلمة ما

َمَلكة  ه نّ إمكن القول ويُ  .دالالتها
دركه  ي ما نُ ة تعَ فة ذهنيّ وِص 

ز  ميّ وهي ما يُ  .جّربهفهمه ونُ ونَ 
  وهو طاقةُ  .يرهرد عن غَ حياة فَ 

وات يَ بر الحَ نتقل عَ الحياة التي تَ 
 رد.ختلفة للفَ المُ 
 

saraṇa Refuge  َلجأم 
 

ي  سار يؤدّ كمَ  سار البوذيّ في بداية االلتزام بالمَ 
خاذ  ب باتّ ر، يقوم المتدرّ الستنارة والتحرّ إلى ا
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الثًلث، وهي: ق عليه الجواهر طلَ لجأ فيما يُ المَ 
لجأ هنا هو خاذ المَ والسانغا. واتّ  ،والدارما ،بوذا

 ي وراء التوجيه واإللهام.عْ رض السَّ بغَ 
  موذجٌ ه نَ نّ ( ألَ لجأ في بوذا )التاريخيّ خاذ المَ اتّ 

حقيقة   دركَ فقد استنار وأَ  ،لإللهام صدرٌ ومَ 
خاذ بوذا كُمخّلص ن الخطأ الكبير اتّ الوجود، ومِ 

أنه. هو  ن شَ أو التقليل مِ   ذلك،شابهَ و ما أَ  و إلهٍ أَ 
 د.ه والُمرشِ وجّ المُ 
التعاليم  ي دراسةُ لجأ في الدارما: أَ خاذ المَ اتّ 
نمو  ى تَ حتّ  ،ةها في الحياة اليوميّ طبيقُ ها وتَ همُ وفَ 

 نارة. واالستِ  قظةُ في داخلنا اليَ 
ي الدارما ي معلمِ لجأ في السانغا: أَ خاذ المَ اتّ 

ثابرة  الدارما بإخًلص ومُ ين على بِ والمتدرِّ 
 ،فاظ على التعاليمفي الحِ   ن ساهمو ماس. فهم يُ وحَ 
 عم واإللهام.صدر في التوجيه والدّ شكيل مَ وتَ 

ر الدامابادا عتبَ ة التي تُ ساسيّ وفي تعاليم المرحلة األَ 
ًلل  ن خِ لجأ مِ خاذ المَ كون اتّ نها، يَ ا مِ جزءً 

  ، ةساسيّ األَ بادئ  ليمة والمَ ن النظرة السَّ ًلق مِ االنطِ 
  .ًلً مَ وعَ   والً ا وقَ كرً فِ   ،ىذّ ن األَ عَ   فّ باط  والكَ واالنِض 

Jhāna jhana  َلشوة التأم  ن 
 

ة عالية  يشير إلى حالة ذهنيّ ز ميّ مُ  هذا مصطلحٌ 
مارس الذي المُ ها يلإصل يَ  ،شوةن الهدوء والنّ مِ 

عًلها أَ  ،ربع مراحلَ أتي في أَ ل. وهي تَ يقوم بالتأمّ 
 لب.هن والقَ عاٍل في الذِّ  وهدوءٌ  فاءٌ َص 
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Nibbana Nirvana  ِّ يرفاناالن 
عتريها  عاناة. ال يَ ن عالم المُ التحّرر مِ  هي حالةُ 

وت و مَ مر أَ ر في العُ بَ و كِ فيها ميًلد أَ   فليَس   ،غّيرتَ 
. وهي تتجاوز معاناةَ ال خالية منإذن فهي  –

الدائمة   البهجة هي الحالةُ  حيثُ  ،وتة والمَ الثنائيّ 
خض تعاليم المرحلة  ولم تَ   زة لها. فيها والمميِّ 

اقتصر  ف ، صفها والحديث عنهاة في وَ ساسيّ األَ 
في  ضور الذهنيّ باط والحُ التركيز على االنِض 

 .ةاللحظة الحاليّ 
رة من القيود  ها متحرّ نّ فات النيرفانا أَ ن ِص مِ 

د الناس في دائرة إعادة الميًلد، قيّ ــالتي تُ   ،ربعةاألَ 
، الوجود  kāmaةيّ تع الحسّ : المُ yogasى سمّ تُ و 

bhava  ِئ قاد الخاطِ واالعتdiṭṭhi ، والجهل
  بالحقائق النبيلة األربع.

لها في المراحل التالية  أكثرَ  الكن هناك وصفً 
  ي الماهايانا والفاجرايانا. أَ ، ةساسيّ للمرحلة األَ 
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