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1.نبذة تاریخیة عن البوذیة 
االنتقال من الھند إلى الیابان 

الھند: 1)

واحدة من أعظم األحداث التي صنعت عھداً جدیداً في 
التاریخ الروحاني للبشریة والتي كان لھا أثراً ملحوظاً 

ومشھوداً عندما كان ضوء آسیا منبعثاً في الجزء المركزي 
من الھند أو بمعنى آخر عندما كان ربیع الحكمة العظیمة 
والرحمة تدفق إلى ھناك وفي مجرى الزمن والتي جاءت 

لتثري عقول البشر على مر العصور وحتى والوقت 
الحالي. جوتاما بوذا والذي یعرف على أنھ أحدث وآخر 
أتباع البوذیة على أنھ شاكیاموني أو حكیم عشیرة شاكیا 

الذي ھجر منزلھ وأصبح متسوالً وحّول كل خطواتھ تجاه 
الجنوب إلى مجادھا. من المعتقد أن ھذا حدث في وسط 

القرن الخامس قبل المیالد حیث أنھ في النھایة حقق التنویر 
تحت شجرة البوذیة ھذه واستمر ھو في مجھوداتھ الدوؤبة 
لمدة 45 عام من وقت حیاتھ حتى وافتھ المنیة حیث دخل 

إلى مھاباري نیرفانا حیث كان الكل یوعظ ویعلم تعالیم 
الحكمة والرحمة. ونتیجة لذلك، استمر البوذیین العظماء 
بصمود وبثبات على أن یظھروا في الوالیات ومختلف 

القبائل في وسط الھند، وفي غضون وقت الملك "أسوكا" 
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الذي كانت فترة حكمھ بین 268-232 قبل المیالد وحیث 
أنھ الحاكم الثالث لوالیة میوریا، وحیث أن تعالیم جوتاما 

بوذا التي انتشرت في أرجاء الھند، انتشرت أیضاً إلى 
ماوراء حدود ھذه البلد حیث كان میوریا ھو أول شخص 

من الممالك المندمجة مع بعضھا البعض في الھند وفي ھذه 
الوالیة. في بدایة كونھ أول حاكم شاندرجیوباتا الذي كانت 

فترة حكمھ بین 317-293 قبل المیالد أو ما یقرب من ذلك 
والذي احتل میدان واسع امتد من جبال الھیمالیا في الشمال 

إلى خلیج البنغال في الشرق وإلى جبال الھندیوكش في 
الغرب وإلى ما وراء جبال الفیندھایا في الجنوب، حیث أن 
الملك أسوكا قام بعمل توسعة على نحو سریع ھذا المیدان 
إلى ھضبة الدكن من خالل غزوه للكلینجا وغیرھا. ویقال 
إن ھذا الملك كان سریع الغضب في طبیعتھ لذا كان یدعى 

شاندا أسوكا أي أسوكا الغاضب. ولكن كانت شخصیة 
تعرضت لتغییر تام عندما شھد الظروف الكارثیة التي 

سببتھا الحرب حیث أن كالینجا غزا وحیث كان المتحمس 
المخلص لتعلیم تعالیم الحكمة والرحمة وبعد ذلك فعل أشیاًء 
كثیرة مثل مؤمن البوذیة. ومن بین اآلتي،كان ھناك تعھدان 

ھما األكثر بروزاً، أولھا ھو أن أسوكا - ذا المرسوم 
المنحوت أو ما یسمى بالمفاھیم اإلداریة التي تعتمد على 
على تعالیم البوذیة التي نحتت على أعمدة من الحجر أو 
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على جدران منحدرة صخریة مصقولة - أمر بالقیام بھ في 
أماكن عدیدة ولذلك انتشرت تعالیم بوذا وقام بإرسال بعض 
من المھمات إلى ما وراء مملكتھ للبالد  في كل االتجاھات 

حیث قام بإرسال تعالیم الحكمة والرحمة والتي كانت 
ملحوظة على وجھ الخصوص وھي حقیقة أن بعض من 

ھذه المھمات تم إرسالھا إلي الخارج إلى أماكن مثل سوریا 
ومصر وكیریني والماسیدونیا واألبیروس حیث تم نشر 

البوذیة على نحو واسع وبعید  للعالم الغربي. عالوة على 
أن مھندرا كانت في لغة بالي مھندا وأن المبعوث المرسل 

إلى سریالنكا قد نجح في تأسیس التعالیم على النكا الجمیلة 
بالي النكا. وبذلك تمكن من تأسیس النقطة األولى لتعالیم 

البوذیة بفضل االنتشار الناجح لھا على كل الجزیرة. 

قیام بوذیة ماھایانا 2)

قامت بوذیة ماھایانا شرقاً وطورھا البوذیون خالل 
السنوات األخیرة ولكن خالل قرون ما قبل المیالد، تحّول 

وجھ البوذیة بوضوح إلى ناحیة الغرب وكان في فترة 
العصر المسیحي، حینھا بدأ أن یتحول وجھ البوذیة ناحیة 
الشرق ولكن مع ذلك -وقبل أن نشیر إلى ھذا األمر -یجب 

أن نتحدث عن التغییر العظیم الذي حدث في البوذیة والذي 
لم یكن سوى موجة جدیدة عرفت بأنھا بوذیة ماھایانا أو 
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المركبة البوذیة الكبیرة التي كان لھا جذر قوي وكان یبدو 
أنھ عنصر واضح في التعالیم. وفي ذلك الوقت بدأت ھذه 
الموجة الجدیدة وال یوجد من یجیب على ھذه التساؤالت 
حتى اآلن، ولكن عرفنا أن ھذا االتجاه حدث فیما یعرف 

بمقوم علم األنساب لمدرسة مھاسام جیكا، من خالل بعض 
من الكھنة المتقدمین في ذلك الوقت. لقد كان ھناك بالفعل 
بعض من العناصر المھمة لكتب ماھایانا في خالل الفترة 
من القرن األول إلى الثاني قبل المیالد والقرن األول من 

عصر المسیحیة، عندما فكر الرائع سبایرب في ناجا رجونا 
بدعم من الكتب ماھایانا والمتطور منھا حیث أن بوذیة 
ماھایانا قدمت نفسھا بشكل واضح على مسرح تاریخ 

األدیان حیث أن الدور الذي لعبتھ بوذیة ماھایانا في التاریخ 
الطویل للبوذیة وقتھا وحالیاً في الصین والیابان عبر كل 

تاریخھم والتي تطورت تحت تأثیر تعالیم ماھایانا وكان ھذا 
ال یبدو غریباً ألن كان ھناك عمل مثالي بالفعل إلنقاذ 

جموع الجماھیر وتصور ھؤالء القدیسین الذین یعیشون في 
شكل بودیساتفاس. عالوة على مساندتھم للنتائج الفكریة 
المتعلقة بمجاالت المیتافیزیقیة أو الغیبیة والنفسیة والتي 

أحدثت من قبل مفكرین الماھایانا وكانت رائعة. وفي ھذا 
الطریق على الرغم أنھا ارتبطت بتعالیم جوتاما بوذا على 
ید كثیر من ألشكال ومظاھر الحكمة والرحمة تم إضافتھا 
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أیضاً لھذه اإلضافات الجدیدة. أصبحت البوذیة ملیئة 
بالحماسة والطاقة وأصبحت تثري البالد التي تقع في ناحیة 

الشرق مثل التیار المندفع أو المتدفق للنھر العظیم. 

آسیا الوسطى 3)

وفي بالد آسیا الوسطى حیث أن الصین أتت لتعلیم البوذیة 
ألول مرة ولذلك ألخبار نشر تعالیم البوذیة من الھند إلى 

الصین، فمن الضروري أن نتكلم عن طریق الحریر. ھذا 
الطریق مّرت من خالل القطاعات التي لیس لھا حدود في 

آسیا الوسطى لربط الغرب والشرق وكان ھذا خالل عصر 
الملك للساللة الحاكمة یو ھان وخالل الفترة من 140-87 

قبل المیالد. فتح ھذا الطریق التجاري في ذلك الوقت 
المجال لھان والذي امتد إلى الجزء الغربي حتى البلدان 

المجاورة أیضاً مثل فرجانا وسودیانا وتوكارا وحتى 
برسھیا، حیث أن روح النزعة التجاریة التي ألھمت في 

السابق من خالل اإلسكندر األكبر كانت التزال نشطة بقوة 
وخالل ھذا الطریق القدیم الذي تخلل ھذه الدول حیث لعب 
طریق الحریر دوراً بارزاً وأصبح وعرف من ذلك الوقت 
باسم طریق الحریر في فترة بدایة العصر المسیحي. فبدأت 
الصین والھند في االتصاالت الثقافیة وكان ذلك من خالل 
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طریق التجارة وكان ھذا الطریق یسمى طریق البوذیة 
أیضاً. 

الصین 4)

تاریخ بوذیة الصینیین بدأ بقبول الكتب المقدسة البوذیة 
وترجمتھا. والعمل األقدم في تلك الفترة القدیمة كان یسمى 
"سوترا في 42 قطاع تحدثت عنھا بوذا" حیث أن من قام 
بالترجمة كان "سیاباما" واآلخرین وكان ذلك خالل عھد 
الینغ بینغ من الفترة بین 58-76 للملك "مینغ" آخر ملوك 

ھان الشرقیة ولكن یومھا أعتبرت أنھا قصة أسطوریة 
مشكوك في تحصیلھا وقد أید ھذا الرأي الذي یعطي الفضل 
إلى الملك "آن شیھ كاو" ألنھ شارك في ھذه الترجمة في لو 

یانغ. ومنذ ذلك الوقت وحتى وقت الساللة الحاكمة سونغ 
الشمالیة بین 960-1129 استمر العمل على الترجمة تقریباً 

لمدة ألف عام وخالل السنوات الباكرة. 

ھؤالء من لعبوا دوراً ھاماً في تقدیم وترجمة ھذه الكتب 
المقدسة. فھم كانوا في األخص من الكھنة من بالد آسیا 

الوسطى. فمثالً، الملك "آن شیھ كاو" – المذكور أعاله -
أتى من برھیتا بمنطقة سمرقند إلى لو یانغ في القرن الثالث 

وتمت ترجمة "Sukha¯vatı¯vyu¯ha" وھو كتاب 
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"الحیاة التي ال حدود لھا". 
"دارماركشا" الذي كان یُعرف بأنھ مترجم كتاب 

"Saddharmapu.n.darı¯ka" والذي أتى من توكھارا 
وأقام في لو یانغ في القترة بین نھایة القرن الثالث وبدایة 

القرن الرابع، كان "كوماراجیفا" الذي جاء من كوتشا ظھر 
في بدایات القرن الخامس وھو من قام بالترجمة في الصین، 

وصل إلى أعلى نقطة. ومنذ ذلك الوقت بدأ الكھنة بزیارة 
الھند من الصین لتعلم اللغة السنسكریتیة. كان الرائد لھؤالء 

الكھنة ھو "فا ھسین" الذي غادر تشانغ أن في سنة 399 
إلى الھند وعاد مرة اخرى إلى بلده بعد خمسة عشر سنة. 

من الكھنة الممیزین الذین زاروا الھند ھو "ھوسان شوانغ" 
الذي سافر إلى الھند في سنة 627 وعاد إلى بلده بعد تسعة 
عشر سنة في 645. كذلك، كان "إي تشانغ" (الرجل ولیس 
الكتاب) ذھب إلى الھند بحراً في سنة 671 وعاد أیضاً إلى 

بلده بعد خمس وعشرین سنة سالكاً نفس الطریق. 

لقد كان للكھنة دوراً بارزاً في ترجمة تلك الكتب المقدسة 
بعد أن زاروا الھند لیتعلموا اللغة السنسكریتیة واحضارھم 
تلك الكتب المقدسة التي اختاروھا بأنفسھم، فالقدرة اللغویة 

التي كانت لدى "ھوسان شوانغ" الذي قام بعرضھا بنحو 
بارز من خالل عملة النشیط، ولذا وصلت ھذه الكتب 

المقدسة المترجمة في الصین إلى قمة أخرى. إن اعمال 
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االیام السابقة والتي أنجزت على ید ھؤالء من قدمھم 
"كوماراجیفا" ا كانت تسمى "الترجمات القدیمة" وأعمال 

"ھوسان شوانغ" والمترجمین اآلخرین كانت تسمى 
"الترجمات الجدیدة" على ید علماء البوذیة في فترات 

الحقة. 

وطبقاً لھذا العدد الضحم من المجلدات والتي ترجموھا من 
اللغة السنسكریتیة، كانت نزعة الفكر الدیني لدى ھؤالء 
الذین ھي التي عملت الرجال على نحو تدریجي، ولكنھا 

وبصورة قویة تحولت إلى نوع من السخریة. فالطابع 
العنصري واالحتیاجي والثقة ظاھر بوضوح حیث أن 

الكھنة في المراحل الباكرة حولوا عقولھم میتافیزیقیاً إلى 
"غیر جوھریة"، وخاصة تلك التي تعاملت مع الـ "براجنا" 

للسوترا، والتي كانت تعتبر ظھور واضح لتلك النزعة. 
الحقاً، ھجروا ما یسمى بـ "ماھایانا" أو المركبة العظمى. 

عالوة على ذلك، ھذه النزعة أصبحت ملحوظة تدریجیاً في 
طائفة "تینداي" ویقال إنھا وصلت ألعلى قمتھا عندما 

ظھرت طائفة الزن. 

وفي النصف األخیر من القرن السادس رأت طائفة التینداي 
اكتمالھا في الصین، والذي تم على ید "تینداي دایشي، 

تشیھي" األب الثالث وھو واحد من الرموز الھامة والبارزة 
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في فكر البوذیة والتقسیم الناقد لتعالیم بوذا إلى خمس فترات 
وثمانیة مذاھب والتي تم العمل بھا بالفعل بفضل ھذا القدیس 

والتي كان لھا تأثیراً واسعاً لبوذیة الصین باإلضافة إلى 
الیابان. 

 ھناك مراجعة نقدیة تعرض أن في الصین مجموعة 
مختلف من السوترا دخلت البالد دون أي اعتبار إلى ترتیب 

الوقت ألصولھم وتم ترجمتھا كما ھي. وفي مواجھة تلك 
األعداد الضخمة من السوترا، كانت المشكلة تكمن في فھم 

أصولھا وتقییمھا. كان من الضروري تقدیر البوذیة بأكملھا 
وعرض كیف ینبغي للمرء أن یقف أمام فھم اآلخر. بالنسبة 
لتقییم السوترا، كانت نزعة الفكر الصیني، مبدئیاً، تأتي في 
المقدمة. وفوق كل ذلك، نزعة "الشیھي" كانت ھي األكثر 
منھجیة وبالتالي كانت مقنعة بشكل رائع. ولكن مع ظھور 

أبحاث البوذیة في العصر الحدیث، انتھى ذلك التأثیر 
الطاغي. 

إن في تاریخ البوذیة في الصین، "آخر من أتى" ھو طائفة 
الزن. مؤسسھا یدعى "سرمانا" من البالد األجنبیة، أو 

"بودھیدارما"، ولكن البذور التي بذرھا رأت وردة مجدھا 
فقط بعد عصر "ھوي نینغ" األب السادس في القائمة. بعد 

القرن الثامن في الصین، أرسلت تلك الطائفة العدید من 
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الكھنة الموھوبین في التوریث جالبین معھم إزدھار طائفة 
الـ "زن" لقرون عدة. 

یمكننا أن نرى أنھ كان ثمة طریق جدید للتفكیر في البوذیة، 
والتي ترسخت بعمق في طبیعة الشعب الصیني. كان ال 

یوجد شيء آخر سوى البوذیة الملونة بلون طریقة التفكیر 
الصینیة. فإن تیار تعالیم "جاوتاما بوذا" -بإضافة ھذا التیار 
الجدید -نمت في نھر أكبر وجاءت إلثراء كل بلدان الشرق. 

الیابان 5)

تاریخ البوذیة في الیابان بدأ في القرن السادس. في العام 
538 میالدیة بعث الملك بایكتشي (أو كودارا، كوریا) 

بمبعوث لتقدیم بوذا وكتب السوترا إلى المحكمة 
اإلمبراطوریة الخاضة لإلمبراطور" كینمیي" آنذاك. تلك 

كانت بمثابة تقدیم البوذیة في ھذه البلد. إن تاریخ األدیان في 
الیابان لھ أكثر من 1400 سنة اآلن. 

في ھذا التاریخ الطویل، یمكننا أن نفكر في البوذیة الیابانیة 
متصلة بثالث بؤر. األولى یمكن وضعھا على بوذیة القرن 

السابع والثامن تقریباً. وإلظھار ھذا مادیاً یمكننا أن نشیر 
إلى معبد ھووریوجي ومعبد توودایجي، اللذان تم بنائما 

خالل تلك الفترة. الشيء الوحید الذي لم یكن باإلمكان 
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تجاھلھ آنذاك ھو حقیقة أن تیار الثقافة تسارع بشكل غیر 
عادي في كافة أنحاء آسیا خالل تلك الفترة، بینما كانت 

حضارة الغرب كانت ظالم دامس. وقتھا كان الشرق 
یتطور على نحو مدھش وبحركة مذھلة في الصین وآسیا 

الوسطى والھند وبلدان البحر الجنوبي، وكانت األنشطة 
الفكریة والدینیة والمجاالت الفنیة تجري وبقوة. فكان ربط 

تلك الحركات جعل البوذیة تمأل العالم الشرقي مع المد 
الھائل المتمثل في اإلنسانیة.   

ھذه الحركة الجدیدة للثقافة الیابانیة یشھد علیھا لذلك البناء 
الرائع معبد ھووریوجي ومعبد توودایجي وكذلك األنشطة 

الفنیة واأللوان الدینیة والتي جاءت مرتبطةً مع تلك 
االحداث، والتي تظھر لنا ھذا التشبّع في أطراف الشرق 

األقصى للتیار الثقافي العام الذي كان یغطي مساحات 
واسعة من آسیا. 

 إن أھل ھذا البلد -والتي لم تكن دولةً متحضرةً لفترة طویلة 
-انغمروا في تیار من الثقافة العظیمة إذ فجأةً تفتحت زھور 

الحضارة عندھم. وكان بمثابة دور جید للحظ أن یحالف 
الیابان في تلك القرون. وكان البطل الرئیسي المسؤول عن 

ازدھار ھذه الثقافة ھي البوذیة وال شيء سواھا، حیث 
أصبحت معابد البوذیة في ذاك الوقت مراكز اجتماعیة 

— �  —250



ھامة جداً، وحیث كان الكھنة ھم قادة تلك التعالیم الجدیدة.  
فطّوروا بھا ثقافةً واسعةً وعظیمة ولیس لتكون منحصرة 

فقط على األمور الدینیة. كانت ھذه ھي الدولة الفعلیة 
للبوذیة التي تم زرعھا ألول مرة في ھذا البلد. 

وفي القرن التاسع، كان إثنان من الكھنة العظام 
"سایتشو" (دینغیو دایتشي) و"كوكاي" (كوبو دایتشي) 

ظھرا في المشھد واّسسا طائفتین بوذیتین وعادة كان 
یشیران إلى بوذیة ھایان. ومن ھنا تأسست البوذیة الیابانیة 
البحتة. لقد فھما البوذیة من وجھة نظرھا األصلیة وتمرنا 

علیھا وأسسا أدیار مركزیة عند جبل [ھي ئیھ] وجبل 
[كویا] على التوالي. أثناء الثالث مائة عام بعد التأسیس 
وحتى عصر "كاماكورا"، ازدھرت الطائفتان "تینداي" 

و"شینغون" بصورة رئیسیة بین األرستقراطیین والمحاكم 
اإلمبراطوریة. 

البؤرة الثانیة یمكن وضعھا على بوذیة القرن الثاني والثالث 
عشر. ظھر خاللھا كھنة عظام وھم "ھونین" و"شینران" 
و"دوغین" و"نیشیرن". فعندما نتحدث عن بوذیة الیابان، 
فال یمكننا فعل ذلك بدون ذكر أسماء ھؤالء الكھنة. ولماذا 

أخرجت لنا تلك القرون ھؤالء الرجال العظام؟ إن سبب ھذا 
ھو حقیقة أن مشكلةً شائعة كانت تواجھھم دائماً. ما ھي تلك 
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المشكلة الشائعة؟ ربما وأنھا حقیقة أن البوذیة كانت حدیثة 
القبول ولكن بأسلوٍب یابانٍي فرید. 

قد یقودنا ھذا إلى السؤال "لماذا؟ أم یكن حقیقیاً أن البوذیة تم 
تعریفھا لھذا البلد منذ فترة طویلة؟" إنھ أمر تاریخي بحت. 
لكنھ أیضاً أمر حقیقي أن المسألة تطلبت مئات السنین كي 

یتسنى للناس أھل ھذا البلد لیتشبّعوا ویعیدوا ھیكلة تلك 
األدیان اآلتیة من الخارج لیجعلوھا ملكھم بالكامل. 

باختصار، بدأت الجھود في قبول البوذیة في ذلك البلد في 
القرن السابع والثامن، ونتیجة لذلك، ازدھرت البوذیة على 

ید ھؤالء البوذیین في القرن الثاني عشر والثالث عشر. 

بعد ذلك واعتماداً على ھذا التأسیس الذي تم بناؤه على ید 
ھؤالء الكھنة البارزین حافظت البوذیة في الیابان على 

عملھا حتى یومنا ھذا. ومنذ أن ظھر ھؤالء الرجال 
الممیزین، لم یظھر تألق تلك القرون الماضیة مجدداً في 

تاریخ البوذیة الیابانیة. ومع ذلك فھي تبدو للكاتب المعاصر 
أن ثمة شيء آخر یجذب انتباھنا وھو ثمرة البحث في 

البوذیة األصلیة في زمننا الحالي. 

فمنذ أن قبول البوذیة للمرة األولى -عملیاً تقبل البوذیة 
بأكلمھا في الیابان -كان "ماھایانا" مازال متأثراً بالبوذیة 
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الصینیة. خاصة بعد ظھور األساتذة العظام خالل القرنین 
الثاني عشر والثالث عشر، حیث أن تعالیم ماھایانا شكلت 

التیار األساسي مع مؤسسي الطائفة كمركز لھا؛ وھذه 
الرؤیة استمرت حتى وقتنا ھذا. وفي تاریخ البوذیة وكبوذیة 
الیابان، بدأت الدراسة األساسیة للبوذیة بعد منتصف عصر 

"میجي". وحیث أن رمز "جواتاما بوذا" ظھر مجدداً 
وبوضوح قبل ھؤالء من كانوا عرضة لنسیان أن ھناك 

مؤسس للبوذیة بجانب مؤسسي الطوائف، وأن أیضا كان 
من السھل على ھؤالء من لم یعیروا أي اھتمام ألي شيء 
سوى تعالیم الماھایانا، وأن كان ھناك أیضاً عقیدة منظمة 
للبوذیة. ھذه األوجھ الجدیدة التزل باقیة في مجال التعلیم 

المدرسي وحتى اآلن فھي لم تكن قویة على نحو كاف 
لتوقظ الحماسة الدینیة بین جموع الجماھیر. لكن یبدو أن 
المعرفة لدى أھل ھذا البلد بخصوص البوذیة وظھورھا 
بدأت أنت تأخذ منعطفاً. قد یود الكاتب أن یضع عالمة 

تمییز على ھذا الوجھ، لكي یجعلھ البؤرة الثالثة أو االخیرة 
والتي تشیر للسالف ذكره. 
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2.نقل تعالیم بوذا 

 البوذیة ھي دیانة بنیت على أساس تعالیم شاكیاموني الذي 
أوعظ الناس على مدار 45 سنة من حیاتھ. إن الكلمات التي 
استخدمھا في تعالیمھ كان لھا السلطة المطلقة في ھذا الدین، 

بغض النظر عن حقیقة أن ھناك 84 ألف بوابة للدھارما 
وأعداد ضخمة من المدارس، جمیعھا تتعلق بكتب 

شاكیاموني المقدسة. ھذه الكتب من تعالیم بوذا تم تسجیلھا 
وتعرف باسم "إیّساي كیو" أو "دایزو كیو" وھذه ھي 

مجموعة الكاملة من الكتب المقدسة. 

دافع شاكیاموني وبقویة عن حقوق الناس وقام بنشر تعالیمھ 
من خالل كلمات بسیطة وسھلة یستخدمھا العامة في حیاتھم 

الیومیة كي یفھمھا الجمیع. واستمر في ھذه المنفعة لحشد 
الكثیر من الناس وحتى اللحظة األخیرة من حیاتھ حتى 

توفي عن عمر یناھز الثمانین. 

وبعد وفاة شاكیاموني، قام أتباعھ بالتبشیر برسالتھ طبقاً لما 
سمعوه. بینما كان یتم تداول التعالیم وإعادة نشرھا، فمن 

المحتمل أن بعض اإلختالفات حدثت نتیجة األخطاء غیر 
المقصودة من ناحیة األتباع نحو ما ظنوا أنھم سمعوه أو 

فھموه بشكل سلیم. ولكن حتى اآلن، كلمات شاكیاموني تم 
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تناقلھا على نحو دائم وبدقة وبشكل صحیح، كما أن فرص 
سماع ھذه التعالیم كلھا متاحة لكل الناس دون أي تفرقة أو 

تمییز. لذلك فإن العدید من الكھنة األكبر مقاماً الذین تعاونوا 
سویاً من أجل تعدیل ودمج ھذه الكلمات والتعالیم من خالل 
قراءة متبادلة لكل فكرة سمعھا، حیث قضوا أشھراً عدة في 

تلك النقاشات. وھذا العمل الذي كان نتاج ھذه الطریقة 
یسمى "كیتاتسوجو" أو النظام الصارم. ھذا یدل على أنھم 

حاولوا وبكل ورع دیني نقل تلك الكلمات التي كان یتكلم بھا 
األساتذة الكبار. 

تلك التعالیم التي تم تعدیلھا قد آن أوان تدوینھا لتكون 
تسجیالت في شكل مكتوب حیث تم إضافة التعلیقات 

والتفسیرات بواسطة الكھنة المتعلمین من األعمار الحدیثة، 
والتي ُعرفت بـ "رون" أو التعلیقات. إن تعالیم بوذا نفسھا 

وكذلك التعلیقات التي تم إضافتھا في األزمنة الالحقة، 
تسمى سانزو (ثالثة قطاعات من الكتب المقدسة للبوذیة) أو 

"تریبیتاكا" في اللغة السنسكریتیة. 

إن سانزو أو تربیتاكا تتضمن "كیوزو" و"ریتسوزو" 
و"رونزو"، المقطع "زو" ھنا یعني "إناء" أو "وعاء". أما 

المقطع "كیو" ھنا یشیر إلى الكتب المقدسة البوذیة 
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و"ریتسیو" تشیر إلى التعالیم األخّوة البوذیة، و"رون" 
معناھا التعلیقات التي تكتب بواسطة الكھنة السامیین. 

معظم المدارس حافظت على الشریعة الخاصة بھا (اللغة 
السنسكریتیة: تربیتاكا، بالي: تبیتاكا)، ولكن المجموعة 
الكاملة نجت ھي الموجودة في "بالي" والتي تنتمي إلى 
"ثیرفادینس". فشریعة "بالي" لعبت دوراً ھاماً كمصدر 

مكتوب بین البلدان البوذیة في آسیا الجنوبیة والجنوب 
الشرقي. 

وطبقاً للُعرف، یقال إن البوذیة دخلت الصین خالل عھد 
الملك مینغ آخر ملوك أسرة ھان الشرقیة. ولكن في الحقیقة 

تلك الكتب المقدسة دخلت الصین وتم ترجمتھا قبل أربعة 
وثمانون عاماً على ید الملك ھوان من نفس األسرة الحاكمة. 
وحیث أن بوذیة ماھیانا قد تأسست في الھند في غضون تلك 
الفترة، انتقلت البوذیة إلى الصین كما ھي.  ومنذ ذلك الحین 
ولمدة دامت أكثر من 1700 عام، استمرت المجھودات في 

ترجمة الكتب المقدسة إلى الغة الصینیة والتي بلغ عددھا 
إلى 1400 كتاب مقدس في 5586 مجلّد. تلك المجھودات 

في الحفاظ على تلك الكتب المقدسة المترجمة بدأت في 
مرحلة مبكرة من أسرة الملك واي، ولكنھا تصادفت مع 

نفس فترة أسرة سونغ الشمالیة الحاكمة التي بدأت طباعتة 
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تلك الكتب. ولكن ومنذ ذلك الوقت تقریباً وأعمال الكھنة 
السامیین الصینیین جاءت لیتم إضافتھا إلى الكتب المقدسة 
البوذیة حیث لم یعد مناسباً بأن یطلق على تلك الكتب اسم 
بتریبتاكا. عندما جاء عصر "سویھ"، وضعت تلك الكتب 

تحت عنوان "إیّساي كیو" أو المجموعة الكاملة من كل 
الكتابات المقدسة، وفي عصر التانغ جاءت لتكون تحت 
عنواناً جدیداً وھو "دایزو كیو" أو مجموعة كافة الكتب 

المقدسة للبوذیة وأحكامھا ومقاالتھا. 

دخلت البوذیة إلى التبت في حوالي القرن السابع المیالدي، 
ولمدة 150 عاماً خالل القرن التاسع وحتى القرن الحادي 

عشر، حیث استمرت مجھودات ترجمة الكتب المقدسة 
البوذیة، وعلى نحو عملي تم ترجمة لكافة الكتب خالل تلك 

الفترة. 

وفي ضوء الكتب المقدسة التي تُرجمت لیس فقط إلى 
الكوریة والیابانیة والسنھالیة والكمبودیة والتركیة ومعظم 

اللغات الشرقیة، بل أیضاً إلى الالتینیة والفرنسیة 
واإلنكلیزیة واأللمانیة واإلیطالیة، حیث یمكننا القول إن 

بركة تعالیم بوذا قد انتشرت في شتى بقاع األرض. 
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لكن إذا فكرنا مرة أخرى، من وجھة نظر جودة الترجمة، 
وتاریخ أصل وتطور الدیانة ألكثر من ألفي عام، وأكثر من 
عشرة آالف ترجمات لكتب مقدسة، نجد أنھ من الصعب أن 

تفھم المعنى الحقیقي للكلمات التي دّونت عن لسان 
شاكیاموني، حتى باالستعانة بـ "دایزو كیو". ولذلك فإنھ من 
الضروري استخراج تلك النقاط األساسیة من "دایزو كیو" 

وجعل منھا المعیار أو القاعدة كي یتسنى للمرء أن یعتمد 
على إیمانھ بھذا الدین. 

في البوذیة، السلطة العلیا تكون للكلمات التي قالھا 
شاكیاموني. لذلك فإن تعالیم البوذیة یجب أن تكون ھي 

التعالیم مرتبطة وحمیمیة تماماً مع واقع حیاتنا الیومیة، وإال 
فستكون غیر منطقیة في إلھام العقل البشري تجاه عقیدة ھذه 

التعالیم. المغزى ھو أن التعلیم ھو الشيء الوحید الذي 
نستطیع بھ أن نصنع أنفسنا، فإنھ من المفضل أن یكون 

سھالً وبسیطاً وغیر متحیز في جودتھ وكاف في تقدیم كل 
المواضیع ودقیقاً ومألوفاً في انتقاء الكلمات المستخدمة في 

حیاتنا الیومیة. 

خرج الكتاب إلى النور بفضل االعتبارات السالف ذكرھا، 
بتأریث تیار "الدایزو كیو" بتاریخھ الذي یتعدى األلفین 

وعدة من مئات من السنین. ولذا بالطبع، ال یمكن األخذ بھذا 
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النشر على أنھ عمل مثالي في محتواه. إن كلمات بوذا 
عمیقة بال حدود في معانیھا كما أن فضائلھ لیس لھا حدود 

حیث لن یمكن المرء من تقدیرھم. 

نتمنى وبصدق، أن یتم تطویر ھذا الكتاب إلى آخر أكثر 
قیمة وثقة كما في الطبعات المراجعة لیتم نشرھا في 

المستقبل، كما ھو مقصود. 

3.تاریخ "تعالیم بوذا" 

تم تجمیع ومراجعة النصوص البوذیة استناداً على الطبعة 
الیابانیة للنصوص البوذیة المترجمة حیدثاً في یولیو/تموز 

1925، بالتعاون في نشر "النصوص البوذیة المترجمة 
حدیثاً" والذي كان یرأسھ "موان كیزو". تم تجمیع ھذه 
الطبعة الیابانیة األولى على ید البروفیسور "شوغاكو 

یامابیھ" والبروفیسور "تشیِزن أكانوما" بالتعاون مع الكثیر 
من علماء البوذیة في الیابان، والتي استغرقت حوالي خمس 

سنوات لیتم نشرھا. 

وفي عصر "شووا" (1926 – 1989)، تم نشر النسخة 
المشھورة للنصوص البوذیة المترجمة حدیثاً الصادرة 
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باللغة الیابانیة والتي تم نشرھا بالتعاون مع الجمعیة وتم 
توزیعھ في جمیع أنحاء الیابان. 

وفي یولیو/تموز من سنة 1934، عندما انعقد اجتماع 
الشباب البوذي لعموم منطقة المحیط الھادئ في الیابان، تم 

نشر الترجمة اإلنكلیزیة للطبعة المشھورة للنصوص 
البوذیة بواسطة اتحاد الشباب البوذي الیاباني، وبمساعدة 

من األستاذ "جودارد" لكونھا أحد األعمال. وفي سنة 
1962، أحیا األستاذ "ییھان نوماتا" -مؤسس شركة 

متسوتویو، التي نشرت الطبعة اإلنكلیزیة لتعالیم بوذا -
الذكرى الـ 70 لدخول البوذیة إلى أمریكا. 

وفي سنة 1965، عندما قام األستاذ نوماتا بتأسیس جمعیة 
لنشر البوذیة في طوكیو، حینھا كان مخططاً لتعمیم النص 

اإلنكلیزي في أنحاء العالم لیصبح واحداً من أنشطة ھذه 
المؤسسة. 

ولكي یتم فھم تلك الخطة، تم تنظیم لجنة لمراجعة تعالیم 
بوذا في سنة 1966. وكان أعضاء ھذه اللجنة ھم 

البروفیسور "كازویوشي كینو"، و"شویو كاناؤكا"، 
و"زینّو إیشیغامي"، و"شینكو ساییكي"، و"كودو 

ماتسونامي"، "شوجون باندو" و"تاكیمي تاكاسیھ". كما قام 
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بالمراجعة أیضاً البروفیسور "فومیؤه ماسوتاني"، واألستاذ 
"واِدل" واألستاذ "توشیسوكیھ شیمیزو". لذلك تم إصدار 

طبعة إنكلیزیة-یابانیة لعالیم بوذا على المبادئ الحدیثة. 

وفي سنة 1972، وعلى استناداً على ھذه الطبعة 
اإلنكلیزیة-الیابانیة، تعھّد كل من األساتذة "شویو كاناؤكا" 

و"زینّو إیشیغامي" و"شویو وھانایاما" و"كاوانسیھ 
تامورا" و"تاكیمي تاكاسیھ" بتجمیع نسخة إنكلیزیة وتم 

نشرھا في نفس السنة. 

بعدھا، تم تنظیم لجنة مكونة من األساتذة "ریوتاتسو 
شیؤیري" و"وتاكیمي تاكاسیھ" و"ھیروشي تاتشیكاوا" 

و"كاوانسیھ تامورا" و"شوجون باندو" و"شویو 
ھانایاما" (رئیس التحریر) إلعادة جمع اإلصدار الیاباني 

من تعالیم بوذا، وتم نشره في سنة 1973. 

للمرة تانیة في 1974 تم تنظیم لجنة من األساتذة "كودو 
میستونامي" و"شوجون باندو" و"شینكو ساییكي" و"دویو 
توكوناغا" و"كاوانسیھ تامورا" و"شویو وھانایاما" (رئیس 
التحریر) إلعادة اإلصدار اإلنكلیزي من تعالیم بوذا، والتي 
تمت بمساعدة من األستاذ "ریتشارد ستینر". تم التجمیع مع 
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اإلصدار الیاباني الذي تم نشرة سنة 1973، والذي ساعد 
في نشر النسخة الیابانیة-اإلنكلیزیة من تعالیم بوذا. 

في سنة 1978 حضر كل األستاذ "شیغیؤه كاماتا" 
و"یاسوأكي نارا" تلك اللجنة. وفي سنة 2001 حضر كل 

من األستاذ "كینیث تاناكا" و"شوغو واتانابیھ" و"یوشییاسو 
یونیزاوا" و"ِسنغاكو ماییدا" (القائم بأعمال رئیس التحریر) 

اللجنة االفتتاحیة. 

وفي عام 2013، قامت جمعیة نشر البوذیة بتغییر الوضع 
التنظیمي الخاص بھا من "مؤسسة مسجلة" إلى "المؤسسة 
المسجلة للمصلحة العامة". وبمناسبة ھذا التغییر، تم إعادة 

تشكیل أعضاء اللجنة االفتتاحیة باألساتذة "ِسنغوكو 
ماییدا" (رئیس التحریر)، و"زینّو إیشیغامي" و"كییوتاكا 

كیمورا" و"كینیث تاناكا" و"ماكیؤه تاكیمورا" و"یاسوأكي 
نارا" و"تشیزوكو یوشیمیزو" و"یوشییاسو یونیزاوا" 

و"شوغو واتانابیھ". یتجمع أعضاء الجمیعة سنویاً ساعیة 
إلى جعل تعالیم بوذا تستجیب الحتیاجات المجتمع 

المعاصر. 

یولیو/تموز 2014  
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4.مفردات اللغة السنسكریتیة 

 AN_ATMAN (Egolessness): (عدم األنانیة) 

ھذا المصطلح ھو أحد أھم النقاط األساسیة في البوذیة. كل ما یوجد 
من الظواھر في ھذا العالم، في نھایة المطاف، لیس لدیھ أي واقع 

ملموس. فمن الطبیعي جدا عن البوذیة، والتي تدعو إلى عدم الثبات 
واالستمراریة لكل من في الوجود، في اإلصرار على أن مثل ھذا 
الوجود الزائل ال یمكن بالتالي أن یمتلك أي وجود مادي دائم فیھ. 

ویمكن أن تترجم Ana¯tman  أیضاً إلى عدم وجود الروح. 

ANITYA    (الفناء أو الزوال أو عدم الدوام):      

وھي نقطة أساسیة أخرى في البوذیة. تتغیر كل الموجودات 
والظواھر في ھذا العالم تتغیر باستمرار وال تزال ھي نفسھا حتى 
ولو لحظة واحدة. كل شيء یجب أن یموت أو ینتھي یوما ما في 

المستقبل، وھذا االحتمال ھو السبب الوحید للمعاناة. وال ینبغي، مع 
ذلك، أن یفسر ھذا المفھوم فقط من وجھة نظر متشائمة أو عدمیة، 

ألن كال من التقدم واالنتاج أیضاً ھم مظاھر للتغییر المستمر. 

بودیساتفا (الشخص الذي كافح من أجل التنویر) 

في األصل، كان یستخدم ھذا االسم لإلشارة إلى غوتاما سیدھارثا قبل 
أن تتأسس دولة التنویر. بعد صعود ماھایانا البوذیة، وكل ھؤالء 
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یعملون بجھد لتنعم البوذیة بأن یسمى بھذا االسم. وأخیرا، حتى 
أولئك الذین یحاولون قیادة اآلخرین إلى البوذیة عن طریق تعاطفھم 
الكبیر مع السعي بأنفسھم لنفس الھدف، وقد جسد بودیساتفاس بشكل 

 Avalokite´svara (Kwannon), K.sitigarbha :رمزي
 (Jizo¯), Mañju´srı¯(Mon-ju)

 وھم عدد قلیل من تلك المعروفین. 

بوذا (المستنیر): 

في األصل، غوتاما سیدھارثا (Sa¯kyamuni')، مؤسس البوذیة، 
وكان یسمى بھذا االسم، ألنھ كان أحد الذین بلغوا حالة التنویر من 

قبل 35 سنوات حوالي 2500 في الھند. الھدف النھائي لجمیع 
البوذیین ھو، بغض النظر عن مدرستھم أو التیار الذین ینتموا لھ، 

لیصبح بوذا. بسبب اختالف الوسائل لكیفیة الوصول إلى ھذه الحالة، 
وتنقسم البوذیة إلى مختلف الطوائف والمدارس. في ماھایانا البوذیة، 

إلى جانب بوذا التاریخیة، ساكیاموني والعدید من تماثیل بوذا مثل 
امیتابھا (أمیدا )وماھا-فایروكانا (داینیتشي) باھاي. ساجیاجورو 
(یاكوشي)، الخ. یاكشي) وغیرھا، وھم مقبولین عموما كرموز 

لتعالیم البوذیة. متأثرین بمفھوم األرض النقیة البوذیة في الیابان، 
(یصبح االنسان بوذا بعد والدة جدیدة في األرض نقیة)، وجمیع 
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 HOTOKE أولئك الذین قضوا نحبھم عادة ما یسمى "بوذا"، أو
باللغة الیابانیة.  

DHARMA (التدریس الصحیح): 

ھذا ھو تدریس یدرس بھا المستنیر، بوذا. ھناك ثالثة أنواع من 
الشرائع في تعالیم: سوترا، (تعلم الدروس من قبل بوذا نفسھ 
(Vinayas) التخصصات المقدمة من قبل بوذا وأبھیدارماز 

(التعلیقات والمناقشات على سوترا وفینایاس من قبل العلماء في 
فترات الحقة). وتسمى ھذه الثالثة .Tripi.taka تریبي كاتا دھارما 

ھي واحدة من ثالثة كنوز البوذیة. 

 KARMAN (األفعال): 

على الرغم من أن المعنى األصلي لھذا المصطلح یعني ببساطة 
"األفعال"، كان لدیھ عالقة مع نظریة السببیة، وھي ینظر الیھا على 
انھا نوع من الطاقة المحتملة المكتسبة نتیجة كل عمل عملھ الشخص 
في الماضي. وكل من أفعالنا نتائجھا تكون جیدة أو سیئة، فیھا معاناة 
أو متعة، وھذا یتوقف على الفعل، ولھا قوة تأثیر على مستقبلنا، وھذا 

یعتبر الكرمة بالنسبة للواحد. ویعتقد أنھ إذا تكرر الفعل الجید، 
سیكون التراكم جید في المستقبل ولھا تأثیر مفید. ھناك ثالثة أنواع 

من األفعال؛ المادیة، اللفظیة، والعقلیة، في ھذا المفھوم. 
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MAH_AY_ANA المركبات العظیمة: 

خالل التاریخ البوذي، ظھر ھناك مجالین رئیسیین من الفكر، 
ماھایانا وثیرافادا أو (ھینایانا). انتشر ماھایانا البوذیة إلى التبت 
والصین وكوریا والیابان وغیرھا، في حین ثیرافادا إلى میانمار 

وسریالنكا (سیالن)، تایالند، الخ... یعني ھذا المصطلح "السیارة 
العظمى "التي ال یمكن أن تقبل جمیع الكائنات التي تعاني في ھذا 

العالم من الوالدة والموت، ویمكن أن یؤدي كل منھم، دون أي 
تمییز، حالة من التنویر. 

NIRV_AN.A   الھدوء التام: 

حرفیا، وھو ما یعني "التفجیر". ھذه ھي الدولة التي یوجد فیھا كل 
اشكال الدنس البشري والعاطفة قد انطفأت تماما من خالل بعض 

الممارسات والتأمل على أساس الحكمة الصحیحة. أولئك الذین بلغوا 
ھذه الحالة یسموا تماثیل بوذا. كان غوتاما سیدھارثا ھو من أسس 

ھذه الدولة، وأصبح بوذا في الـ 35 من عمرة. ومع ذلك، یعتقد اآلن 
أنھ كان فقط بعد أن كان قد وافتھ المنیة وصل إلى مثل ھذه الحالة من 

الھدوء المثالي، ألن بعض بقایا دنس اإلنسان سوف تستمر في 
الوجود طالما وجدت جسده المادي. 

P_ALI (اللغة): 
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ھذه ھي اللغة المستخدمة في دیانة البوذیة. ویعتقد أن أقدم نوع من 
شرائع البوذیة قد كتب في ھذه اللغة. ألن ھذا ھو نوع من براكریت، 

وھي لھجة من اللغة السنسكریتیة، ولیس ھناك فرق كبیر بین بالي 
والسنسكریتیة. دھارما في اللغة السنسكریتیة، داما في بالي. 

Nirva¯.na في اللغة السنسكریتیة، Nibba¯na في بالي. انظر 
السنسكریتیة. 

P_ARAMIT_A   (العبور إلى الشاطئ اآلخر): 

"العبور إلى الضفة األخرى "وسیلة لبلوغ بوذا األرض عن طریق 
ممارسة مختلف التخصصات البوذیة. وعادة ما ینظر إلى الستة 

تخصصات العملیة التالیة لتلك التي تمكن الشخص من العبور من 
ھذا العالم، عالم الوالدة والموت إلى عالم التنویر: العروض 
واألخالق والصبر والسعي، والتركیز، والحق في الحكم (أو 

الحكمة). وتستمد "ِھیجان "األسابیع الیابانیة التقلیدیة في الربیع 
والخریف من ھذا المفھوم البوذي. 

PRAJÑ_A  (الحكمة): 

واحدة من ستة الـ  .Pa¯ramita¯sوھي الوظیفة العقلیة التي تمكن 
االنسان من ان یتصور الحیاة بدون أخطاء والتمییز بین ما ھو 

حقیقي وما ھو زائف. والذین حصلوا على ھذا تماما ھم من یسموا 
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بوذا. لذلك، وھذه ھي الحكمة التھذیبیة والمستنیرة، والمتمیزة عن 
الذكاء البشري العادي. 

SA.NGHA (األخوة في البوذیة): 

وھي تتألف من الرھبان والراھبات والعلمانیین والعلمانیات.  في 
العصور األولى، وتألفت من الرھبان والراھبات. في وقت الحق، 

عندما نشأت حركة ماھایانا، الذین تھدف إلى حالة بودیساتفا، بغض 
النظر عن كونھ شخصا عادیا أو راھب، ینضموا معا كإخوة.  ھذه 

واحدة من ثالثة كنوز البوذیة 

السنسكریتیة (اللغة): 

اللغة األدبیة الكالسیكیة من الھند القدیمة. واحدة من عائلة اللغات 
الھندو أوروبیة. وھي مقسمة إلى السنسكریتیة الفیدیة والكالسیكیة. 
وكان قد كتب الكتاب المقدس من التقلید ماھایانا في ھذه اللغة التي 

أسلوبھا یسمى السنسكریتیة أو ھجین البوذیة. 

SA.MS_ARA (التناسخ): 

التكرار الدائم للوالدة والموت من الماضي من خالل الحاضر إلى 
المستقبل من خالل ھذه العوالم الستة الوھمیة: الجحیم، األرواح 
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الجیاع، الحیوانات، A'sura أو األرواح القاتلة، والرجال، والسماء. 
ما لم تستنیر، ال یمكن للمرء أن یتحرر من ھذه العجلة من التھجیر. 

أولئك الذین یكونا خالیین من ھذا یمكن أن یسموا بوذا. 

 S_UNYAT_A' (غیر الجوھریة): 

ھذا ھو مفھوم أن كل شيء لیس لھ وجود مادي وال مضمون وال 
الدیمومة وھي واحدة من النقاط األساسیة في البوذیة. ألن كل شيء 

یتوقف على السببیة، ال یمكن أن یكون ھناك أنا دائمة باعتبارھا 
مادة. ولكن، ینبغي للمرء أال یلتزم بمفھوم أن كل شيء لھ مادة أو أنھ 

ال یفعل ذلك. كل كائن بشري أو غیر بشري، ھو في النسبیة. 
وبالتالي، فمن الحماقة أن یتمسكون بفكرة معینة أو مفھوم أو فكر 
وحید مطلق. ھذا ھو التیار األساسي في الحكمة (برجنا) صحف 

ماھایانا البوذیة. 

S_UTRA (الكتاب المقدس): 

سجالت تعالیم بوذا. یعني ھذا المصطلح أصالً "السلسلة"، مما یدل 
على خالصة الترابط من خالل الكم الھائل من الدراسات في الدین 

أو العلم. واحدة من تریبیتاكا. 

THERAV_ADA (الدعاة الحكماء): 
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ویمثل التقلید الجنوبي من البوذیة عموما ھذه "التسمیة". "ثیرا" 
تعني الشیوخ. وھذه ھي مدرسة الشیوخ التي كان تاریخیھا مجموعة 

من كبار الرھبان المحافظة الذي دعت إلى التقید الصارم للتعالیم 
بالمقارنة مع مجموعة أخرى من الرھبان التقدمیة األكثر تحررا إلى 
حد ما (والمعتقدات كانت لتتحول الحقا إلى ماھایانا، وھذا ھو تقلید 

خاطئ). ویقال إن ھذا النوع من االتجاھات في أوامر البوذیة 
المعارضة قد بدأت في فترة مبكرة، على بعد بضعة قرون بعد وفاة 
بوذا، عندما أصر میھادیفا، وھو راھب تدریجي، بناء على تفسیر 

أكثر حریة في إطار الفئات الخمس للتعالیم البوذیة. أثار ھذا االنقسام 
إلى دیانة وMaha¯sa¯. Nghika التي كانت منبع وقت الحق 

ماھایانا. 

TRIPI.TAKA (ثالث سالت): 

الفروع الثالثة من الكتب المقدسة للبوذیة، دھارما، والمقصود من 
ھذا. ھم سوتراس، والتي تحتوي على تعالیم بوذا. فینیاس، والتي 
تحتوي على تخصصات وAbhidharmas، والتي تحتوي على 
العدید من التعلیقات ومقاالت عن المذاھب البوذیة والمبادئ. في 

وقت الحق، تم تضمین كتابات البوذیة قبل الكھنة الصینیة والیابانیة 
أیضاً في شرائع البوذیة. انظر إلى دھارما. 
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المجتمع من أجل تعزیز البوذیة وتوزیع: 

"تدریس بوذا" 

في وصف المجتمع لتعزیز البوذیة فإنھ من الضروري أن نتحدث 
عن رجل أعمال، وھذا الرجل ھو السید مؤسس شركة میتوتویو. 

أسس شركة لتصنیع أدوات قیاس دقیقة في عام 1934. وتعد قناعتھ 
المتینة ھي اساس نجاح المؤسسة والذي یعتمد على الوئام المشترك 

بین السماء واألرض واإلنسان وأن كمال العقل البشري ال یمكن 
تحقیقھ إال من خالل التنسیق المتوازن بین الحكمة والرحمة 

والشجاعة. وقد فعل كل ما بوسعھ تحت ھذه القناعة نحو تحسن 
التقنیة ألجھزة القیاس وتصنیع وتطویر العقل البشري. 

فمن اعتقاده بأن تحقیق السالم العالمي ال یمكن تحقیقھ إال على كمال 
العقل البشري، بغرض نشر تعالیم بوذا. لذلك، فھو جنبا إلى جنب مع 

إدارة الشركة قد قال انھ بذل جھوده أكثر من أي وقت مضى منذ 
تأسیس شركتھ في نشر وتحدیث الموسیقى البوذیة ونشر صور بوذا 

وتدریس مبدؤه. 

في دیسمبر 1965، كان لدیھ أساس اندمج مع مالھ الخاص لالنخراط 
في نشر البوذیة، وفي الوقت نفسھ، إلى أن یكون عونا نحو السالم 

العالمي. وھكذا، بدأت جمعیة تعزیز البوذیة كمنظمة عامة. 
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ما یتم القیام بھ لنزع فتیل تدریس بوذا القاصي والداني حتى أن كل 
إنسان یمكنھ أن تستفید بھا والتمتع بالحكمة الخفیفة العظیمة 

والرحمة؟ فمن عمل ھذه الجمعیة لتعزیز البوذیة بغرض السعي 
للحصول على حل لھذه المشكلة، مواكب إرادة مؤسسھا. 

باختصار، كل جھد ممكن تجاه نشر تعالیم بوذا ھو قلب وروح أن 
ھذه الجمعیة لتعزیز البوذیة تجري. 

(مضمون ھذا الكتاب ھو شرح فكرة البوذیة)
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