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 والمعلم الحكيم،أنا أتحدث عن بشر عاديين. يعيش كل من 
في أكثر من ثالث حاالت  والبوذا، والمهاتما، واليوغي،

في حين  تماماً،ويكونون واعون فيها  العالم،متجسدة في هذا 
أو اليقظة  -األولى وهي الحالة أن اإلنسان العادي ال يعّي إال 

.كما يُفهم اعتيادياً اآلن معنى كلمة واعيّ  الحياة، - ةالصحو  

يجب على كل ثيوصوفي جدّي أن يعرف أهمية هذه الحاالت 
مدى أهمية عدم فقدان في سوابنا ذكرى  وخاصة، الثالثة،

وال فقدان في جاكراتا  سوشوبتي،التجارب التي عاشها في 
.وبالعكس سوابنا،ذكرى التجارب التي عاشها في    

 ديدها حيثحتهي التي يجب علينا  لدينا،ليقظة حالة ا جاكراتا،
ألنه ال يمكن  بالباطن،يجب أن نتوصل إلى وعّي كامل للذات 

.تحقيق الخالص في غيرها  

السامية العليا دما يموت إنسان، فإنه يذهب إما إلى الحالة عن
أو إلى حاالت  إرادته،ضد  على العودةحيث ال يمكن إجباره 

وحيث أن  الخ.أفيتشي، ديفاخان... الجحيم، الجنة، -ثانية 
.العودة إلى التجسد أمر ال مفر منه  

ال يستطيع أن يذهب إلى الحالة السامية دون أن يحيا  هلكن
ويتجدد ويحقق على األقل المستويات الرائعة والمبهرة التي 

.في الجسد وهو اليزالوصل لها المعلم   

ال يمكن  العبادة،المرغوب للغاية لدرجة  واإلكمال،هذا اإلنجاز 
في وقت معين من  اإلنساني،إال إذا اتخذ الكائن  عليه،الحصول 

.تطوره ، التدابير التي تؤدي إلى التحقيق النهائي  

 هذه التدابير يمكن ويجب اتخاذها. 
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ألنه ما  األخير،تكمن إمكانية تحقيق التدبير  في التدبير األول 
   بشكل أبدي تنتج،حتى  حركة، فعل في توضع األسبابأن 

.نتائجها الطبيعية  

الثالثة التي  وفهم الحاالتمن بين هذه المراحل، هناك معرفة 
 تحدثنا عنها في بادئ األمر.

وينتج عن ذلك أحالم وإيحاءات  سوابنا،تعمل جاكراتا على  
تساعد  أنها التعليمات القادمة من الحالة السامية أو وتعطل

الشخص عن طريق هدوئه وتركيزه اليقظ اللذين يميالن إلى 
.التخفيف من تشوهات التجارب الذهنية في حياة الحلم  

تؤثر سوابنا بدورها من جديد على حالة اليقظة (جاكراتا)  
.في األحالمعن طريق إيحاءات، جيدة أو سيئة تم تقديمها لها   

جميع التجارب وجميع األديان هي دليل على ذلك. في أسطورة 
وشوشت الحية الماكرة في أذن الفاني النائم لغاية  عدن،جنة 

.انتهاك الفاني لألمر اإللهي عند استيقاظه   

وفي  النوم، فيفي سفر أيوب، يقال إن هللا يُعَلم اإلنسان  
األحالم وفي رؤى الليل. والحياة العامة االستبطانية والحلمية1 

.لمعظم الناس العاديين ال تحتاج إلى أي دليل   

أعرف الكثير من الحاالت التي تم فيها إيصال إنسان لغاية 
 في طبيعتهموجود أفضل مما عادة أعمال تتمرد عليها  هارتكاب

.واإليحاءات لعمل هذا الفعل ترجع إليه في المنام الحقيقية،   

                                                           

 حياة األحالم 1
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قد تعرضت للتلوث من قبل  اليقظةوسبب ذلك هو أن أفكاره 
فقد سمم  فعله،للتأثيرات السيئة. ومن خالل فعله الطبيعي ورد 

لذلك فإنه من واجبنا تطهير  .على حد سواء جاكراتا وسوابنا
المستويان االثنان واضحين. وإبقاء  

الحالة الثالثة المشتركة لجميع الناس هي سوشوبتي، والتي 
".تُرجمت على أنها "نوم بال أحالم  

فهي أيضاً  أحالم،الترجمة غير كافية ألنها، حتى لو كانت بال  
المجرمون من خالل الطبيعة العليا مع  حتى حالة يتواصل فيها

.ى الروحيالكائنات الروحية ومع المستو   

هذا هو الخزان الروحي العظيم الذي يتم بواسطته تحفيز الدافع 
تأثيره فإن  معهم،الكبير نحو حياة شريرة. وبما أنه غير إرادي 

.دائماً مفيداً  يكون  

فإنه من الجيد أن نأخذ بشيء  أفضل،لفهم هذا الموضوع بشكل 
صيل حول ما يحدث عندما ننام وعندما امن االعتبار بعض التف

.ثم عندما ندخل في حالة سوشوبتي نحلم،  

 الصور وفييبدأ الدماغ في بث  الخارجية،تضاؤل حواسه  عم
.إنتاج أفعال وأفكار يقظة، وبعدها سرعان ما ينام  

مستوى حقيقي تماماً نظير ذاك  خبرة،ثم يدخل في مستوى  
مختلفة. إال أنه ذو طبيعة للتٍو،الذي تركه   

عن حياة اليقظة من خالل تقسيم  بطريقة فظةفصله يمكننا  
خيالي ألحد الجوانب ومن سوشوبتي عن طريق تقسيم آخر 
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يتسكع لغاية بدئه في االرتقاء  المنطقة،في هذه  .للجانب الثاني
أعلى.هو لما   

هو اإلنساني والكائن  الدماغي،ال يأتي أي اضطراب من العمل  
 بالمشاركة طبيعتهله أحد المشاركين إلى الحد الذي تسمح به 

".في "مأدبة اآللهة  

العودة ولكنه ال يستطيع  ،لكنه يجب أن يعود إلى حالة اليقظة
كما تمتد حالة  ألنه، فيه،الطريق الوحيد الذي سقط  بنفس

سوشبتي في كل االتجاهات وأن سوابنا هي موجودة أيضاً في 
الخروج على الفور  عليه فإنه من المستحيل االتجاهات،جميع 

صحيح حتى لو تم أيضاً من سوشوبتي إلى جاكراتا. وهذا 
.نسيان ذكريات الحلم  

نتيجة االفتقار إلى التركيز  الُمَركز،اإلنسان العادي غير  اآلن،
قد أربك مجاله أو حالته  ومرتبك،سبب وجود فكر متعدد ب

  سوابنا.

فإن التجارب المفيدة والمجزية من سوشوبتي  وبالمناسبة،
مستنير  فائدة كشخص ةوال تعطيه أي ومشوهة،تكون مختلطة 

من ناحية حقه أو من ناحية واجبه. سواء  

في  العكس،الضار أو  الدائم،التأثير  أخرى، نالحظهنا مرة  
.التصرف أو لألفكار اليقظة  

وبالتالي يبدو أن ما ينبغي أن يحاول اإلنسان تحقيقه هو 
توضيح وتنشيط حالة سوابنا التي ستتيح إزالة التشويش 

من أجل الحفاظ على رؤية  فيها،والتشوهات التي تسيطر 
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أوسع وأكثر لمعاناً في الحياة اليومية لتذكر ما حدث في 
.سوشبتي  

ر السامية وعلى يتم ذلك عن طريق زيادة التركيز على األفكا .
وعلى كل ما هو أفضل وأكثر روحانية فيه  النبيلة،األهداف 

 ً .عندما يكون مستيقظا  

وربما  سنة،ال يمكن تحقيق أفضل نتيجة في أسبوع أو في  
 إلى فإنه سيؤدي يبدأ،ليس في حياة واحدة، ولكن بمجرد أن 

.في تجسيد مستقبليإلى كمالها الثقافة الروحية  إيصال  

.  يقظ،من خالل هذا المسار، تم إنشاء مركز للجذب فيه وهو  
بحيث يمكن اعتباره بؤرة تركيز  فيه،ويتم طرح كل طاقاته 

.لإلنسان المستيقظ  

بالنظر إليها من خالل هذا و -نحو هذه النقطة المحورية  
فإن كل أشعة اإلنسان المستيقظ تتقرب نحو  -المستوى 

.م بوضوح أكبروتحمله إلى حالة األحال سوابنا،  

عل، فإن ذلك هذا يخلق بؤرة تركيز ثانية في فعن طريق رد الو
والتي من خاللها يمكن أن يظهر في سوشوبتي في  سوابنا،

.حالة مجمعة  

وهنا يتم  سوابنا،يمر عبر هذه النقاط من خالل  عودته،عند  
، فيدخل في حالته اليقظة المعتادة واالرتباكتخفيف الغموض 

سوشوبتي من فوائد ومعرفة ما،على األقل إلى حد  والمتمكنة،  

يتمثل في  الُمَركز،الفرق بين اإلنسان غير الُمَركز واإلنسان 
حقيقة أن األول يمر من حالة إلى حالة ثانية من خالل الحواجز 
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تماماً كما تفعل الرمال من خالل  أعاله،الخيالية المذكورة 
بينما يمر اإلنسان الُمَركز من واحد إلى اآلخر بنفس  منخل،

الطريقة التي يمر بها الماء عبر أنبوب أو مرور أشعة الشمس 
.من خالل عدسة  

يكون كل دفق من الرمال عبارة عن تجربة  األولى،في الحالة 
لمشوشة عبارة عن مجموعة مختلفة من األفكار ا مختلفة،
بينما يذهب اإلنسان الُمَجمع والُمَركز ويعود  المنتظمة،وغير 

.وواضحة منتظمةكمالك لتجربة   

ولكننا نعتقد أنها صحيحة. هذا  شاملة،هذه األفكار ليست 
حث  ويتم كبيرة،الموضوع يكتسي أهمية شاسعة وأهمية 

في  واألفعالاألفكار  وتركيزالثيوصوفيين على تنقية ورفع 
ليقظة الخاصة بهم حتى ال ينتهي بهم األمر بشكل ساعات ا

بعد يوم  ويوممتواصل أن يكونوا بدون هدف ليلة بعد ليلة 
وال  بحكمة،داخل وخارج هذه الحاالت الطبيعية المرسومة 

من عمل المساعدة  قدرة،وال أكثر  حكمة،يوجد أكثر منها 
.لزمالئهم  

للعنكبوت كما هو الحال مع الخيط الصغير  الطريقة،بهذه  
.الحصول على المساحة الحرة للحياة الروحية يمكننا  

تمت كتابة هذه المقالة من قبل وليام كوان جودج لمجلة الدرب 
تحت اسم مستعار أوزيبيو أوربان وينشر  1888في أغسطس 

جودج "مقاالت كوان من مقاالت وليام  1اآلن في المجلد 
  1980 لوس انجلس الثيوصوفي،ن قبل المحفل م "ثيوصوفية
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