
2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في هللا  في موسكو 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السالم في العالم؟

سودھاننداالموقّر

بنغالدش-راھب بوذي 

األكثر تمیزا فاسوال ریدن،

، الدینرجال ألساقفة، رؤساء الكھنة، او، لةدارالك،أصحاب النیافة والسیادة والسماحة
ن، والعلماء، أصحاب المعالي،یالالھوتی

،یھا السیدات والسادةأ

ً میـلكم جَ سعیدةأمسیة  .عا

الذي حادي عشر ـمسكوني الـمناسبة للحج الـفي ھذه الي أن أكون حاضراً نـفرِّ شَ یُ ي وـنرُّ سُ یَ 
د الروسي. حاـتِّ میة لإلـمدینة موسكو الشھیرة والعالَ وسیة في األرثوذكسیة الرّ فِ رَ شَ على قام ـُـی

فانینتَ مُ ـعضاء اللألوة من السماءرسلالـمُ فاسوال ریدن ةمتمیزللمتنان واإلكر الشُّ جزیلِ بـِ م أتقدَّ 
ة، دحْ حة والوِ ـَ صالـمـالم والسَّ ین للؤوبجین الدَ وِّ رَ مُ ـالھم اللذین ماعة الـحیاة الحقیقیة في هللاـجفي 

ھذه المناسبة فيلتحدث اخي وإعطائي فرصة ـج التاریحَ ـھذا الإلىي ـدعوتالشكر على 

.مباركةـال

بین مصالـحةالالطوائف. فِ لَ ختَ ـمُ دین من لرجال ؤیة التجمع المسكوني رأثّر فّي بامتیازلقد
ىحدإھي ھذه، خیة داخل المسیحیةـختلف الطوائف من خالل التغلب على االنقسامات التاریـم

.سیحيمَ ـم الْ ـمن العالَ كبیرٍ زءٍ جِ ـبالنسبة لِ التي ینبغي السعي إلیھاالسامیةاألھداف

خھا الطویل، دوراً ـتاریرِّ على مَ ت بَ عِ لَ قد والسالم والالعنف. دیانةھا ـعلى أنَّ ت البوذیة فَ رِ عُ 
ً ای� ـــخِ ـتاری كیفیة أتباعھ ،بوذا، مؤسس ھذا الدینم علَّ قیق السالم. ـَحراعات وتالّصِ لِّ في حَ ھاما

الصراع الداخلي أو الخارجي. وتعترف البوذیة خالیة من یاة حَ یشعَ مارسة الالعنف وـم
ودینھم، وتعترف بأن البشر اإلجتماعیة م ھِ تِ قَ بَ طَ بالمساواة األساسیة بین جمیع البشر فیما یتعلق بِ 

عالوة على ذلك، بأن الرجل والمرأة یتمتعان ،وتعترف البوذیةمتساوون في الكرامة والحقوق. 
.قوق متساویةحُ ـِ ب

حل أي نزاع. وللقیام ـِ ا لخطوة ھامة جدً ھي ا نمِ واحدٍ كلِّ مان ـیدة وإیقعالمتبادل لحترام إلاإن 

مُ رِ حتَ ـَ حقیق ذلك عندما یــَ األدیان. ویمكن تمختلف أفضل بینبذلك، من الضروري تعزیز فھمٍ 
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ن كَّ مَ تَ ى یَ ـَّ تة حَ ركَ شتَ مُ ـالْ األفكارِ مِ قاسُ تَ ، أیًضا،میھِ لَ عَ وض.عْ البَ مْ ھِ ِض عْ بَ داتِ قَ عتَ ین مُ یِّ عنَ مَ ـالمیعُ ـجَ 
.اآلخرمن الدیننَ مؤمِ ـل الأفضَ كلٍ شَ بِ مَ ھَ فْ ن یَ أن مِ مرءُ ـلا

دُ  ھا یرِ ة وغَ ــیَّ ــاألنانطیاتِھِ وي في حـالذي یَ قلِ قل، العَ العَ مِ ھْ وفَ ة ترویِض میَّ ـعلى أھَ دینٍ لُّ كُ یَُشدِّ
ة لوقخَ ، ةطْ بِ نضَ مُ ،ةسالـِممُ ذھنیةٍ یؤدي إلى حالةٍ امسارً تـَُخطُّ ن ادیاألالصراعات. كلّ ذورِ من جُ 

ً خھا الطویل، ـتاریعلى مدىأعطت البوذیة .ةكیمحَ و یة نا الواعِ فاتِ صرُّ تَ لّ كُ .للعقلبارزاً مكانا

ة إبقاءِ میَّ ـة على أھالبوذیَّ د ؤكِّ ــتُ ھذا السبب ولـم إلى أفعال. رجَ ـَ تفیھ كأفكار، ثم تُ ر أوالً صوَّ تــتَ 
.دنٍس لِّ كُ من خالی�الِ قْ العَ 

السیدات والسادة،أیھا

للغایة بٌ ناسِ " مُ ق السالم في العالمحقِّ نـُ ویف نبني الـجسور بین إنقساماتناكموضوع "توقیت إن 
میع ـمختلفة من جَ الـنظر الـمیع وجھات جَ ـھا لِ ـَ فتح بابتالبوذیة و.وضعنا الراھنفي سیاق

دون ممكنالـووقف الوحید الصحیح مَ ـھا ھو الفَ موقِ نَّ تعصب أبال تَدَّعي قط وھا ـاألدیان. انَّ 
والسلوك ، والدین، والعادات الغذائیة،داباآلأي،طریقي، ثالمِ ـقول على سبیل العندما نَ .سواه

أنَّ عي دَّ أزاع. ولكن عندما ـــِ نق أيَّ خلُ ـقف ال یَ فإن ھذا المو،صحیحوما إلى ذلك، ھو أیضا 
الصحیح، الوحید ھو المسار ،السلوك الخودین ، الطریقي أي األخالق، والعادات الغذائیة

صراعاتنا ِلـَحلِّ جاد أرضیة مشتركة ـ. تتحدث البوذیة عن إیمیةتْ جة الـحَ ــیــتـــھو النَّ الصراعف
على مدى حیثما حلّت، ،لم تحاولالبوذیة السبب فھذا لـعلى اختالفاتنا، والزائدمن التركیزبدالً 

بل تلك الثقافات،تكن في مواجھة معھا لم ـمعاصرة، كما أنـر التقالید المِّ دَ تاریخھا الطویل أن تُ 
ةٍ حدَ وِ فيفي تنوعھ بلھِ سِ جانُ ـَ في تمال العالم ـجَ ال یَْكُمن في وئام. تـََمكَّنت من التعایش معھا 

.نا البعضعِض بَ ق لِ أعمَ معرفةٍ لمن خالذلك إال حقیقُ ـَ مة. وال یمكن تناغِ تَ مُ 

والسعادة،حاب السیادة صأ

ة الثانیة، میَّ ـحدة بعد أھوال الحرب العالَ تَّ مُ ـاألمم الأنِشأتعندما أُقدّر الحدث أنّھاسمحوا لي أن
ـات الیة: التَّ الـَمقولَةِ بأن یبدأ عوا للتوقیع على المیثاق على أنھ ینبغيجمَّ ـَ رؤساء األمم الذین تقَ فَ ـــَّ
".في عقول البشرعفِ رتَ السالم ان تَ حصونعلى فَ الحروب تبدأ في عقول البشر، ما أنّ ـ"بِ 

والتي Dhammapadaالـــفي اآلیة األولى فيه ھي المشاعر نفسھا التي یتردد صداھاوھذ
عقل. المن صنع ي، وھیسبقھا العقل، ویقودھا العقل)فكریة(الالحاالتمیعـ"جَ بوذا:فیھایقول

في عنق ا ستتبعھ كما تتبع العجلة الطوقحتمً معاناة ـالف، فكٍر فاسدبِ ل عمَ یتكلم أو یَ إذا كان أحدٌ 
.الثور

قوس أو الصلواتالطُّ اللِ خِ نْ مِ كونال یَ الم ریق إلى السَّ . ولكن الطَّ ماً دائِ ھیقُ حقِ ــَ تنُ مكِ ـُ یالسالم 
ل حاوِ ـنا. إن السالم الذي نُ تِ یئَ ومع بِ المثیلةنات كائِ النسجام مع . فالسالم ھو نتیجة لتحقیق اإلفقط



روف ة والظُّ غبة األنانیَّ الرَّ راع ِص بین زمنيد فاصلرَّ ـُجھ منّ إدائم. سالمٍ بِ ة لیسَ ھ بالقوَّ مُ ـقدیتَ 
.ةویَّ نیَ الدُ 

یبتسم امبتسم، نرى وجھً جھٍ وَ بِ ایھعالم یشبھ المرآة. إذا نظرنا إلوفي الختام، أود أن أقول إن ال
إذا ذاتھا،وبالطریقة .قبیحوجھٍ س اكانعسوف نرى فضب، اوجھ غبالنا. ولكن إذا نظرنا إلیھ

.فات الجیدةالّصِ ي نفسَ ـجنطف والعطف، فإننا سنَ لتصرفنا بال

.سعیدةواعیةـالكائنات الیعُ ــمـَ جفلتكن


