To Claud Falls Wright FTS
with the translator's fraternal
affections
HPB
London Sept 1889
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السلسة اﻷولى

صوت الصمت
مقتطفات من " كتاب اﻹرشادات الذهبيّة "
لﻼستخدام اليومي لﻼنو )المريدين(
ترجمتها لﻼنكليزيّة وعلّقت عليها
هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي 1889
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تمهيد

الصفحات التالية ،مأخوذة من "كتاب اﻹرشادات الذهبيّة" وهو
واحد من اﻷعمال التي ُو ِضعت بين أيدي التﻼميذ الصوفيين في
الشرق .معرفتها هي إلزاميّة لهم في تلك المدرسة وهي تعاليم
قَ ِبلها العديد من الثيوصوفيّين .وهكذا ،وبما أنني أعرف العديد
من تلك اﻹرشادات عن ظهر قلب ،فإنّ تر َج َمتَها كانت مه ّمة
سهلة بالنسبة لي نسبيا ً.
من المعروف أنّه في الهند ،ث ّمة طـرق للتنمية النفسيّة تختلف
باختﻼف الغورو )مهذبين أو معلمين( ليس فقط بسبب انتمائهم
لمدارس فلسفية كبيرة مختلفة  -وهي ستة مدارس  -بل أيضا ً
بسبب أنه يوجد لك ّل غورو طريقته الخاصة وعادة ما يحتفظ
بها سرا ً .لكن فيما وراء الهيماﻻيا ،فإنّ الطريقة المتبعة في
مجرد ﻻما بسيط
المدارس الباطنيّة ﻻ تختلف إﻻ ّ إذا كان الغورو
ّ
يمتلك معرفة بالكاد تكون أكثر بقليل من معرفة تﻼميذه الذين
يعلّمهم.
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إنّ اﻹرشادات التي أقدم ترجمتها هنا ،تنتمي لنفس السلسلة

التي اشتُقت منها مقاطع من "سور" كتاب

دزين والتي

بُني عليها كتاب "العقيدة السرية".
كتاب اﻹرشادات الذهبية يدعي اﻻنتماء لنفس اﻷصل
الذي ينتمي إليه العمل الصوفي العظيم والمدعو بارامارتا
والذي ،حسب أسطورة ناغارجونا ،فإنه قد ت ّم إعطاؤه لﻶرهات
العظيم بواسطة " الناغا " أو اﻷفاعي )في الحقيقة هذا اﻻسم
يشير للمساررين القدماء(.
ومع ذلك ،فإن اﻷفكار والحقائق ،مهما كانت نبيلة وأصيلة
متنوعة في اﻷعمال
للغاية ،هي موجودة غالبا ً تحت أشكال ٍ
ّ
السنسكريتيّة )أوالملحقة بها( مثل » جنانايشفاري " هذه
السرانية الرائعة التي يوصف فيها كريشنا ﻷرجونا
اﻷطروحة
ّ
بأوصاف متألّقة ،حالة اليوغي المستنير بالكامل .ونجدها أيضا ً
في البعض من كتب " اﻷوبنشاد ".
طبيعي ﻷن معظم اﻵرهات العظماء )إن لم يكن الكل(
وهذا
ّ
أوائل أتباع غوتاما بوذا ،وبشكل خاص الذين
الذين كانوا من ّ
هاجروا إلى التيبت ،قد كانوا من الهندوس واﻵريّين وليسوا
من المنغوليين .ولها وحدها ،فإنّ اﻷعمال التي تركها آريا
سانغا هي كثيرة جدا ً.
سﺦ
إنّ اﻹرشادات اﻷصليّة منقوشة على صفائﺢ مربعة ،أما الن َ
فهي غالبا ً ما تكون منقوشة على أقراص .هذه اﻷقراص أو
هذه الصفائﺢ ،عادةً ما تكون محفوظة على محراب المعابد
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شئت فيها المدارس المدعوة
المرتبطة بالمراكز حيث أُن ٍ
"تأ ّمليّة" في نظام الماهايانا ) يوغاشاريا (.
هذه اللوحات تُكتَب بشكل متباين ،فأحيانا ً تُكتَب بالغة التيبتية
ولكن خاصة بلغة تصويرية ".
اللغة الكهنوتية )السنزار( التي تمتلك أبجديّتها الخاصة ،يمكن
تقديمها بواسطة العديد من أشكال الكتابة ،بأحرف رمزية
والتي تنطوي على المزيد من طبيعة اللغة التصويرية أكثر من
المقاطع .طريقة أخرى – لوغ -في اللغة التيبتية ،تتمثل
باستخدام أرقام وألوان تتوافق مع حرف ما أو آخر ،من
اﻷبجديّة التيبتية ) 30حرفا ً بسيطا ً و  74مركّباً( وبالتالي
تشكل بهذه الطريقة أبجديّة مشفّرة كاملة.
حين ت ُستَخدم اللغة التصويرية ،فإنّه ث ّمة أسلوب معين لقراءة
النص ،وهكذا ،فإن العﻼمات والرموز المستخدمة في علم
الفلك ،واﻻثنا عشر حيوانا ً في اﻷبراج اﻻثني عشر واﻷلوان
السبعة اﻷساسيّة )حيث كل واحد منها يكون لديه فارق دقيق
بلون ثﻼثي ،الفاتﺢ الطبيعي ،الغامق( يمكن أن تُستخدم في
تمثيّل 33حرفا ً أبجديّا ً بسيطا ً لتشكيل الكلمات وال ُج َمل .ﻷنه
مرات
بهذه الطريقة فإن "الحيوانات"  12م َك ّررة خمس ّ
ومتزاوجة مع العناصر الخمس واﻷلوان السبع ،تشكل أبجديّة
كاملة ُمك َّونة من  60حرفا َ مقدّساَ ،واثني عشر برجا ً فلكيا ً.
لفك شفرة النص ،فإن البرج ال ُمتَوضّع في البداية ،يُ َحدّد فيما
إذا على القارئ تهجئته تبعا ً للطريقة الهنديّة ،حيث أنّ كل كلمة
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هي تكييف للسنسكريتية تماماً ،أو تبعا ً للقاعدة الصينيّة لقراءة
اﻹشارات التصويرية .مع ذلك ،فإنّ الطريقة اﻷسهل ،هي التي
تسمﺢ للقارئ بأن ﻻ يستخدم أيّة لغة خاصة ،أو استعمال
الطريقة التي يفضلها طوعيا ً ،ﻷنه مثلما أن اﻷعداد أو اﻷرقام
ساررين
العربيّة كانت سمة مشتركة وعالميّة في أوساط ال ُم ِ
وتﻼميذهم ،كذلك كانت اﻹشارات والرموز .نفس السمة تتميز
ﻷي أحد
في واحدة من الطرق الصينيّة للقراءة ،والتي يمكن ّ
مضطلع على نظام الكتابة أن يقرأها بسهولة ُمماثلة .وهكذا
صة كما يمكن
يمكن للياباني قراءتها بسهولة تامة بلغته الخا ّ
للصيني قراءتها أيضا ً في لغته.
ّ
إنّ " كتاب اﻹرشادات الذهبيّة " حيث أن البعض منها كانت
سابقة للبوذيّة ،فيما أن البعض اﻵخر ينتمي لما بعدها ،يحتوي
على  90أطروحة صغيرة مختلفة .تعلّمت  39منها عن ظهر
قلب منذ سنين مضت .ولترجمة ما لم أقدمه هنا ،فإنه يتوجب
علي أن ألجأ لمعلومات ُمبعثرة بين أوراق وتنويهات ضخمة
ّ
ُ
جدا ً أخذت للتذكر وقد ُج ِمعَت على م ّر عشرين عاما ً )دون
أرشفتها على اﻹطﻼق( ﻷجعل من اﻷمر مه ّمة سهلة بأيّة
وسيلة .من جهة ثانية ،لم يكن من الممكن ترجمتها جميعا ً
أناني ومتعلّق أكثر ما يكون بما تصبو إليه
ومن ُحها لعالم
ّ
بأي شكل من اﻷشكال ،لتلقّي مثل
الحواس ،لكي يكون متهيئا ًّ ،
هذه العلوم اﻷخﻼقيّة السامية بروح صحيحة .إن لم يُثابر
اﻹنسان بشكل جدّي في السعي للمعرفة الذاتية ،فلن يكون لديه
أذنٌ صاغية لنصائﺢ من هذا النوع.
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إثر
مع ذلك ،فإنّ هذا النوع من اﻷخﻼقيّات يمﻸ المجلّدات َ
ي ،وبشكل خاص في كتب اﻷوبانيشاد
المجلّدات في اﻷدب الشرق ّ
"اقتل كل رغبة بالحياة" يأمر كريشنا أرجونا .تلك الرغبة تقبع

فقط في الجسد ،مركبة الذات المتج ّسدة ،وليس في الذات
التي هي "أبديّة وغير قابلة للتلف ،التي ﻻ تقتل وﻻ تُقتَل"

)كاثا أوبانيشاد ".(18-2-1اقتل اﻹحساس" هكذا تُعَلّم سوتا
نيباتا " .كن على نفس السويّة في اللذة وفي اﻷلم في الربﺢ
وفي الخسارة ،في النصر وفي الهزيمة ".

أيضا ً "ﻻ تبحث عن ملجأ إﻻ في اﻷزلي" )نفس المصدر(.
كرر كريشنا تحت كل
" َد ِ ّمر الشعور باﻻنفصالية" يُ ّ
اﻷشكال " .العقل – ماناس – الذي يتبع الحواس الخادعة
يجعل النفس – بودهي – كالمركب العاجز الذي تتقاذفه الرياح
على اﻷمواج" )بهاغافاد غيتا .(70 - 2-
لذلك كان من اﻷفضل إجراء اختيار دقيق من بين تلك الرسائل
السرانيّين في الجمعية
بماهي أكثر مناسبة للقلّة الحقيق ّية من
ّ
الثيوصوفية ،والتي تستجيب ﻻحتياجاتهم بالتأكيد.
هؤﻻء الصوفيين هم فقط ،الذين سيقدّرون هذه الكلمات من
"كريشنا – كريستوس " – "الذات العليا ":
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" ﻻ يحزن الحكماء على اﻷحياء وﻻ على اﻷموات .لم يكن
هناك زمن لم أكُن أنا موجودا ً فيه وأنت أيضا ً وكذلك هؤﻻء
أمراء البشر ،ولن ينعدم أحد منا عن الوجود أبدا ً بالمستقبل".
)بهاغافاد غيتا – .(27 - 2
في هذه الترجمة ،بذلت قصارى جهدي في الحفاظ على الجمال
النص اﻷصلي .وحده
الشعري واﻷسلوب المصور الذي يميّز
ّ
ّ
القارئ يستطيع أن يحكم إلى أي ح ٍ ّد قد نجﺢ هذا الجهد.

هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي
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اﻹهداء إلى العدد الصغير

أي لﻸقلية

1.
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1

الجزء اﻷول

صوت

الصمت2

هذه التعليمات ،هي ﻷولئك الذين يجهلون مخاطر إيدهي

3

السفلية.

)كل الكلمات المتبوعة بأرقام بين قوسين ،مشروحة بالكامل في قائمة
الكلمات ،تبعا ﻷرقامها(.

2

3

إيدهي :كلمة من بالي ،مرادفة للكلمة السنسكريتيّة سيدهي أو الملكات
النفسيّة ،القوى غير الطبيعيّة في اﻹنسان .يوجد نوعان من سيدهي.
المجموعة اﻷولى التي تض ّم الطاقات النفسية والعقليّة ذات الطبيعة
السفلية والفظة ،الثانية هي التي تتطلّب التدريب اﻷسمى للقوة الروحانيّة.
يقول كريشنا في شريماد بهاغافاتا] سكاندا " [11،15،1من كرس نفسه
ي) كريشنا( يعاين أن ك ّل
لنظام اليوغا ،وغلب حواسه ومن ركّز ذهنه ف ّ
السيدهي تكون على استعداد لخدمته.
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ذاكَ الذي يريد س ماع ص وت نادا 4الص وت الذي ﻻ ص وت له
ويفهمه ،عليه أن يتعلّم طبيعة دهارانا.5
بعد أن أصبح التلميذ غير ُمبا ٍل لﻸ شياء الح سيّﺔ ،عليه أن يبحث
عﻦ راجا الحواس ،مﻨتﺞ الفكر ،ذاك الذي ي َولد الوهم.
العقل هو القاتل اﻷعظم للواقع.
فليَقُم التلميذ بقتل القاتل.
ﻷنّه،
حين تبدو له هيأته غير حقيق ّية ،كما هو الحال حين يرى في
اليقظة كل اﻷشكال التي رآها في الحلم،
حين يتوقّف عن س ماع التعددية ،فإنه س يص بﺢ من الممكن له
أن يميز الواحد  -الصوت الداخلي الذي يقتل الخارجي.
عندئذ ،وعندئ ٍذ فقط ،س

يتخلى عن منطقة أس

ليدخل ملكوت سات الحقيقي.

ات ،المزيف

4

نادا :الصوت الذي ﻻ صوت له ،أو صوت الصمت .حرف ّيا قد ت ُقرأ هذه
ي " .إذ أنّ نادا هي الكلمة المرادفة
الكلمة " الصوت في الصوت الروحان ّ
لمصطلﺢ سنزار المعبرة عن الفكرة.
دهارانا :هو التركيز المكثّف والكامل للعقل على موضوع داخلي واحد5 ،
ّ
مصحوبا ً
بالتجريد الكامل لكل ما يتعلّق بالكون الخارجي أو عالم الحواس.
ّ
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إذ قبل أن تتمكّن الروح من أن ترى ،ينبغي تحقيق اﻻنس جام
ي ،وأن تَعمى عيون الجسد عن ك ّل وهم.
الداخل ّ
قبل أن تتمكّن الروح من أن تس مع ،على الص ورة "اﻹنس ان"
ص ّم أذنيها عن الزمجرات كما عن الوش وش ات ،عن زئير
أن ت ُ
ال ِف َيلة كما عن اﻷزيز الفضي لليراعة الذهبية.
إذ قبل أن تتمكّن الروح من أن تفهم وقد تتذكّر ،عليها أن تتّحد
مع المتكلّم الص امت ،تماما ً كما يتّحد ،بالبداية ،نموذج ش كل
الف ّخار في عقل صانعه.
ﻷنه عند ذلك ستسمع الروح وستتذكّر.
وعندئذ ،إلى اﻷذن الباطنية ،سيبوح

– صوت الصمت –
وسيقول ً:
إذا كانت نفسك تبتسم وهي تستح ّم في شعاع شمس حياتك ،إذا
كانت نفسك تغني وهي منغلقة داخل شرنقتها الجسدية
والمادية ،إذا كانت نفسك تنتحب وهي منعزلة في قصرها
المليء باﻷوهام ،إذا كانت نفسك تصارع لتح ّ
طيم الخيط الفضّي
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الذي يربطها بالمع ّلم ، 6فاعلم إذا ً أيّها التلميذ ،أنّ نفسك هي
من هذه اﻷرض.
حين تمنﺢ نفسك الفتيّة 7أذُنا ً ﻻضطراب العالم ،حين تستجيب
روحك 8لصوت زمجرة الوهم العظيم ،وحين ترتعب لرؤية
المحنة أذنيك وتنسحب
ص ّم صرخاتُ ِ
دموع اﻷلم الحارقة ،حين ت َ ُ
روحك كسلحفاة خجولة داخل درع اﻷنا ،فاعلم أيّها المريد،
أنّ روحك هي خيمة غير جديرة بإلهها الصامت.
حين تقوى ،ونفسك تنسحب خارج ملجئها اﻵمن ،وتنفصل عن
غﻼفها الحامي ،فإنها تبسط خيطها الفضّي وتنطلق لﻸمام.
عندما تنظر إلى صورتها على أمواج الفضاء ،فهي تهمس:

المعلّم العظيم :مصطلﺢ يستخدمه الﻼنو أو الشيﻼ )تﻼميذ( ليُشيروا به
للذات العليا للكائن .وهي كلمة مرادفة لمصطلﺢ أفالو كيتشفارا ،وأدي
السران ّيون البوذيّون ،وﻷتمان " الذات" )العليا(
بودها  -التي يستخدمها
ّ
التي يستخدمها البراهمانيون ،ولكلمة كريستوس التي يستخدمها
الغنوصيون القدماء.
النفس :هنا تستخدم لﻺشارة لﻺيغو اﻹنسانية أو ماناس ،والتي تم 7
ّ
السري بكونها " النفس اﻹنسانية "
اﻹشارة إليها في التقسيم السباعي
ّ
لتمييزها عن النفس الروحيّة والنفس الحيوانية.
ماها مايا :الوهم العظيم ،الكون المنظور.
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س َرتها شباك
"هذا أنا" – أع ِلن أيّها المريد أ ّن نفسك قد أ َ
9
الوهم.
أيّها المريد ،إنّ هذه اﻷرض هي قاعة اﻷلم ،حيث تتوضّع على
طول الدرب اختبارات رهيبة ،ومزروعة بالفخاخ ﻹيقاع اﻹيغو
10
خاصتك في شرك الوه ّم المدعو "الهرطقة الكبرى".
إنّ هذه اﻷرض ،أيّها المريد الجاهل ،ليست سوى مدخل كئيب
الحقيقي – ذلك
يقود إلى نصف النهار الذي يسبق وادي النور
ّ
أي ريﺢ على إخماده ،ذلك النور الذي
النور الذي ﻻ تقوى َ
يشتعل دونما فتيل أو وقود.
هكذا تكلم القانون العظيم:
"لكي تصبﺢ عارفا ً للذات الكلية 11يجب عليك أوﻻ ً أن تكون
بحد ذاتك العارف" .ولكي تصل إلى معرفة تلك الذات ،فينبغي
عليك أن تتخلّى عن الذات لﻼ – ذات ،عن الكائن لﻼ -اكائن
وعندئذ بإمكانك أن ترقُد بين أجنحة الطائر العظيم .بالحقيقة

9.

ساكياديتهي :وه ّم الشخصيّة
تاتافاداِ :بدعَة اﻻعتقاد بالروح الدائمة أو باﻷحرى في وجود روح )أو
ذات( منفصلة عن الذات الﻼمتناهية الواحدة والكونية.
تاتفاجنانين :لديه المعرفة التي تميز المبادئ المكونة للطبيعة 11
ّ
ولﻺنسان ،وأتماجنانين لديه معرفة اﻷتمان أو الذات الكونيّة الواحدة.
16

10

عذبة ٌ هي الراحة بين أجنحة ذاك الذي ﻻ يولد وﻻ يموت ،بل

هو أوم

12

عبر أبديّة

13

العصور.

امتط طائر الحياة إن كنت تريد المعرفة.
ِ
تخ ﱠل عن حياتك إن كنت تريد أن تحيا.

14

15

12

كاﻻهامسا :الطائر أو البجعة)بالمعبد( .يقول كتاب نادا-بيندو أوبانيشاد
المنتمي للريﺞ فيدا) ،انظر للترجمة المنشورة في الجمعية الثيوصوفية
في كومبا كونام  -مجلة الثيوصوفي 1889صفحة  (-82-478أن :المقطع
اللفظي آ ،يُعتَبر بأنه جناح الطائر اﻷيمن  -هامسا .والمقطع اللفظي  -و-
هو الجناح اﻷيسر - ،م – ذيله ،وحسب أردها ماترا )نصف متر( يقال إنه
رأسه.
اﻷبدية عند الشرقيين لها دﻻلة أُخرى تختلف عنا .فهي بشكل عام تمتد 13
لمدة  100سنة أو "عمر براهما" ،مدة كالبا هي فترة من
 4،320،000،000سنة] .مﻼحظة المترجم .يتم إعطاء  100سنة إلهية
)عمر براهما( في "العقيدة السرية"  2:70في
 311،040،000،000،000سنة فانية .وكالبا هي يوم واحد من سنوات
براهما[.

كما يقول نادا بيندو )المذكور أعﻼه( " اليوغي الذي يمتطي هامسا

14

)وعلى هذا النحو يتأ ّمل على أوم( ﻻ يتأثّر بالنتائﺞ الكارميّة وﻻ بالمﻼيين
من الخطايا.
تخل عن حياة الشخصية المادية إن كنت تريد أن تحيا بالروح 15.
ﱠ
ّ
ّ
17

ُ
ج ال ُمن َهك ،تقود لنهاية الشقاء .ثﻼث
ثﻼث قاعات ،أيّها الحا ّ
قاعات ،أيّها المصارع لمارا ،ستقودك من خﻼل ثﻼث حاﻻت
إلى الرابعة 16ومن هناك ،إلى العوالم السبعة. 17عوالم الراحة
اﻷبديّة.

فاصغ إذا ً وتذكّر.
إن كنت تريد معرفة أسماءها،
ِ
أول قاعة اسمها الجهل – أفيديا.
ّ

16

ي الثﻼثة :جاغرات )حالة اليقظة( سفابنا )حالة الحلم(
حاﻻت الوع ّ
سوشوبتي )حالة النوم العميق( .هذه الوضعيّات الثﻼثة ال ُمختبرة من
اليوغي ،تقود للرابعة أو حالة تورييا :حالة تتفوق على حالة النوم بدون
ي الروحاني.
حلم ،وتعلو على كل الحاﻻت .إنها حالة ق ّمة الوع ّ
بعض السرانيين ذوو العبارات السنسكريتية ،يحددون المستويات 17
ّ
ّ ّ
السبعة للوجود ،اللوكا السبعة أو العوالم الروحية في داخل جسد كاﻻ
تحول إلى بجعة في
هامسا ،البجعة خارج الزمان والمكان .هذا ،يمكن أن ي ّ
الزمان حين يصبﺢ براهما بدﻻً من براهمان )كلمة محايثة(.
18

إنّها القاعة التي رأيتَ فيها النور ،وفيها تحيا وفيها
ستموت.18
القاعة الثانية اسمها قاعة التع ّلم .19ستجد رو ُحك فيها أزاهير
ملتف على نفسه.20
الحياة ،ولكن تحت ك ّل زهرة ث ّمة ثعبان
ّ
القاعة الثالثة اس مها الحكمة ،ماوراءها تمت ّد مياه أكش ارا،
مصدر العلم الذي ﻻ يفنى.21
التي ﻻ شواطئ لها،
ُ
إن كنتَ تريد اجتياز القاعة اﻷولى بأمان ،فﻼ تدع عقلك ينخدع
ويتوهم أن نيران الش هوة التي تس ت َ ِع ُر فيه هي النور الش مس ي
للحياة.
إن كنتَ تريد اجتياز القاعة الثانية بأمان ،فﻼ تتوقّف لش ّم عبير
التحرر من القيود الكارم ية ،فﻼ
الزهور ال ُم َخدِرة .إن كنت تريد
ّ
22
تبحث عن معلّمك في هذه المناطق المايافية .

18.

ي اﻷرضي
عالم الحواس الظواهري والوع ّ
قاعة التعلّم في فترة اﻻختبار 19.
المنطقة النجمية :العالم النفسي لﻺدراك فوق الحسي والرؤى الخادعة 20
ّ
ّ
 عالم الوسطاء اﻷرواحيين .إنها "اﻷفعى النجميّة" الكبيرة التي تكلمعنها إليفاس ليفي .ﻻيوجد زهرة واحدة في هذه العوالم ت ّم قطفها وجلبها
ملتف حول ساق الزهرة .إنّه عالم
لﻸرض دون أن يكون فيها ثعبان
ّ
الوهم الكبير.
منطقة الوعي الروحاني الكامل ،وفيما وراءها ،ﻻ يوجد أي خطر لمن 21
ّ
ّ
يصل إليها.
مناطق وهمية خادعة ،من مايا الوهم22 .
ّ
19

ﻻ يتلكّأ الحكماء في حقول ملذات الحواس.
ﻻ يُصغي الحكماء ﻷصوات الوهم العذبﺔ.

ابحث عن ذاك الذي يجب أن يمنحك الوﻻدة 23فيما وراء قاعة
الحكمة ،حيث كل ال ِظﻼ ٌل تكون مجهولة ،وحيث يُضيء نور
الحقيقة بمج ٍد ﻻ يَخبو أبدا ً.
أيّها المريد ،ذاك غير المخلوق يقيم فيك ،كما يقيم أيضا ً في تلك
القاعة .إن أردت أن تصل إليه وتو ّحد اﻻثنين معا ً ،فإنه يتو ّجب
عليك أن تخلع عنك ثياب الوهم القاتمة .أخمد صوت الجسد
اللحمي ،وﻻ تسمﺢ ﻷية صورة حسية أن تحول بين نوره
ونورك كي يمتزج اﻻثنان معا ً في نور واحد .وإذ تعلّمت اﻵن
أجنيانا 24الخاصة بك ،اهرب من قاعة التعلّم .هذه القاعة
خطيرة بجمالها الغادر ،وهي غير مفيدة إﻻ لمرحلة ًاختبارك.
حذار أيّها المريد أن يبهرك بريق الوهم ،وتبقى روحك عالقة
ِ
في بريقه الخادع.

سارر الذي يقود التلميذ من خﻼل المعرفة التي يمنحها له ،ويرشده
ال ُم ِ
إلى وﻻدته الروحانيّة أو الوﻻدة الثانية ،ولهذا السبب يُدعى باﻷب،
الغورو ،المعلّم.
أجنيانا :هي الجهل وهي عكس المعرفة أو جنيانا 24.
20

23

هذا النور َيسطع من جوهرة الساحر العظيم )مارا( 25إنّه يسحر
الحواس ،ويعمي العقل ،ويترك الغافل كحطام سفينة مهجورة.
فراشةُ الضوء التي تنجذب إلى لهب مصباحك الليلي المبهر
محكوم عليها أن تموت في زيت المصباح اللزج .إنّ الروح
الغافلة التي ﻻ تقارع شيطان الوهم الخادع على قدم المساواة
ستعود لﻸرض عبدا ً لمارا.
انظر إلى حشود النفوس ،راقب كيف تحوم فوق بحر الحياة
البشريّة الهائﺞ وكم هي منهكة ،فاقدة دمها ومكسورة اﻷجنحة
تتساقط واحدة إثر ُاﻷخرى على اﻷمواج المتكسرة .تتقاذفها
الرياح الهوجاء ،تطاردها العاصفة ،وتنجرف نحو التيّارات
دوامة عظيمة.
أول ّ
وتختفي داخل ّ
إذا أردت أن تصل إلى وادي الغبطة عبر قاعة الحكمة ،أيّها
المريد ،فأغلق حواسك جيدا ً عن هرطقة اﻻنفصالية الرهيبة
الكبيرة التي تفصلك عن اﻵخرين.
25

مارا :في اﻷديان الظاهرية هو شيطان ،أسورا .لكن في الفلسفة
الباطنيّة هي التجسيد المشخصن لﻺغراءات التي تعمل من خﻼل نقائص
الشخص نفسه .و ترجمتها الحرفيّة " الذي يقتل " الروح  .يت ّم تقديمه
كملك )ملك المارا  -جمع كلمة مارا( حيث يضع تاجا ً تش ّع منه جوهرة
يعمي بريقها الناظر إليها ،وهذا البريق يذكرنا ،بالطبع ،باﻹغراء الذي
تقوم به الرذيلةً على طبيعات معيّنة.
21

ﻻ تدع مبدأك "المولود من السماء" التائه في بحر المايا ،أن
ي "أو النفس" بل اعمل على أن تتراجع
ينفصل عن أهله الكون ّ
26
الطاقة الناريّة إلى الغرفة اﻷكثر سرية ،غرفة القلب مقر
27
والدة العالم.
عندئذ ،من القلب ،سترتقي تلك الطاقة إلى المنطقة السادسة -
منطقة الوسط ،المتموضعة بين عينيك  -وهناك تصبﺢ نفس
ال َن َفس الواحدة ،الصوت الذي يمﻸ الك ّل ،صوت معلّمك.

"متجول السماء" 28الذي يَ َ
طأ
عندئذ فقط ،يمكن أن تصبﺢ
ّ
الرياح فوق اﻷمواج ،ذاك الذي ﻻ تلمس خطواته المياه.

26

غرفة القلب الداخليّة ،ت ُدعى بالسنسكريتيّة براهمابورا " .الطاقة
الناريّة " هي كونداليني.
"الطاقة" و"والدة العالم" هي أسماء أُعطيت لكونداليني .وهي 27
إحدى"الطاقات السرانية لليوغي" .إنها بودهي ،المعتبرة بأنها المبدأ
الفاعل ﻻ السلبي )وهذا عادة ما يكون حين يت ّم اعتبارها كمركبة فقط أو
غﻼف للروح السامية ،أتمان( .وهي قوة كهربائية روحانية ،قوة ّ
خﻼقة
حين يتم إيقاظها للفعل ،ويمكنها أيضا ً أن تقتل بسهولة كما يمكنها أن
تخلق.
كيتشارا " الذي يتجول ،أو يتحرك في السماء " .في جنيانايشفاري" 28
أمير المؤلفات السرانية ،ت ّم الشرح في )أدهيايا السادس – ص-9- .
 – (268أن جسد اليوغي ،يصبﺢ تدريجيا ً كجسد ُمشكّل من الريﺢ" ،مثل
غيمة تنبت أطراف منها " عندها "يُبصر )اليوغي( أشياء فيما وراء
يمر في عقل النملة".
البحار والنجوم ،ويسمع ويفهم لغة الديفا ويعاين ما ّ
22

سلّمُ ،سلّم
قبل أن تضع قدمك على الدرجة اﻷعلى من ال ُ
29
السرانيّة ،يجب عليك أن تسمع صوت إلهك
اﻷصوات
ّ
ي بسبعة طرق:
الباطن ّ
الصوت اﻷول ،يشبه صوت العندليب العذب وهو يصدح أغنية
الفراق لرفيقه.
الفضي للدايان ،موقظا ً
الصوت الثاني ،كصوت الصنﺞ
ّ
النجوم المتﻸلئة.
شجي لروح المحيط المحبوس في
التالي ،نظير نغمة ال
ّ
صدفته.
ويليه ترنيمة فينا.30

الخامس ،يصدح في أذنيك كصوت ناي البامبو.
ث ّم بعد ذلك يتغيّر إلى صوت نفير البوق.
29

الذات العليا.
فينا :آلة وترية هنديّة تشبه العود.

30

23

اﻷخير يهتز كدمدم ٍة صماء لسحابة رعد.
ت اﻷخرى .تموتُ كلّها فﻼ
هذا الصوت السابع ،يَبت َ ِل ُع ك ّل اﻷصوا ِ
يعود يُس َمع شيء منها أبداً.
حين تُقتَل الستة 31جميعها وتُلقى عند أقدام المعلّم ،عندئ ٍذ
يستغرق التلميذ بالواحد 32ويصبﺢ هو ذاك الواحد ويحيا فيه.
قبل أن تدخل في هذا الدرب ،عليك أن تح ّ
القمري
طم جسدك
ّ
العقلي ، 34وأن تُطهر قلبك من كل تلوث.
وأن تنقّي جسدك
ّ

33

إنّ مياه الحياة اﻷبديّة النقيّة ،الصافية والبلورية الشفّافة ،ﻻ
يمكنها أن تختلط مع سيول العواصف الموحلة الهوجاء.

31

المبادئ الستة ،يعني حين يت ّم تدميرهم ،فإن الشخصيّة السفليّة ت ُدمر
والفردية الباطنية تنبثق ،وتستغرق وتضيع في المبدأ السابع أو الروح.
المريد هو واحد مع براهما أو أتمان32 .
الشكل النجمي :الذي إنشاؤه من قبل المبدأ الكامي ،كاما روبا أو جسد 33
َِ
ّ
الرغبات.
ماناسا – روبا .الجسد اﻷول )كاما روبا( يشير إلى الذات )أو اﻷنا( 34
الشخصيّة النجميّة ،الثاني ) ماناسا روبا( يشير للفرديّة أو )اﻹيغو التي
تتقمص( والذي يكون وعيها ،نظير تجليه على مستوانا المتجسد ،على
شكل ماناس السفلية ،يجب أن يُشل.
24

إنّ قطرة ندى السماء المتﻸلئة داخل حضن اللوتس في أول
شعاع لشمس الصباح ،تتغير وتصبﺢ قطعة من الصلصال حين
تسقط على اﻷرض :انظر ،اللؤلؤة اﻵن لم تعد سوى لطخة من
الطين.

كافﺢ أفكارك غير النقيّة قبل أن تسيطر عليك .استخدمها كما
تستخدمك ،ﻷنه إن تركتها وتجذّرت ونَ َمت ،فاعلم جيدا ً أنّ هذه
حذار أيها المريد ،ﻻ تسمﺢ
اﻷفكار ستسيطر عليك وتفتك بك.
ِ
حتى لظﻼلها باﻻقتراب منك .ﻷن الظل سينمو وسيزداد حجما ً
متص كيانك قبل أن
وقوة ،وعندئذ هذا الشيء من الظلمات ،سي
ّ
تَعي جيدا ً حضور الوحش اﻷسود النتن.
السرانيّة 35إله ،عليك أيّها المريد
إذ قبل أن تجعلك هذه الطاقة
ّ
أن تحوز على َملَكَة قتل الشكل القمري بقوة إرادتك.

35

السرانيّة .كونداليني هي الطاقة
كونداليني :الطاقة اﻷفعوية ،أو النار
ّ
)التي تتماوج كاﻷفعى( أو التي تتمدد على شكل حلقات ،بسبب أثارها أو
تقدمها بشكل لولبي حلزوني ،في جسد الناسك عندما ،يحرضها بداخله.
هي بالحقيقة طاقة ناريّة خفية كهربائيّة أو فوهاتيّة ،إنها الطاقة البدئية
العظيمة والتي هي أساس كل مادة عضويّة أو غير عضويّة.
25

ﻻ يمكن للذات الماديّة وللذات الروحانيّة أن تجتمعا معا ً
أبدا ً .يجب على واحدة من اﻻثنتين أن تتﻼشى ،فليس ث ّمة مكان
لﻼثنتين معا ً.
قبل أن يتمكن عقل روحك من أن يفهم ،فإن برعم شخصيتك
يجب أن يُسحق ،فدودة الحواس تد ّمر ما وراء كل قيامة
ممكنة.
لن تتمكّن من السير على الدرب ،قبل أن تصبﺢ الدرب نفسه.36
دع روحك تُصغي لك ّل صرخة ألم ،كزهرة اللوتس التي تكشف
عن قلبها لتتشرب شمس الصباح.
ﻻ تدع الشمس المضطرمة تجفّف دمعة ألم واحدة ،قبل أن
تتمكّن أنت من مسحها من عين الذي يقاسيها.

36

السران ّية .كما يقول كريشنا في
" الدرب" مذكور في كل اﻷعمال
ّ
جنانيا ايشفارا:
" حين ننظر إلى هذا الدرب ...سواء نظرنا نحو زهرة الشرق أو نحو
ُ
غرف الغرب ،هذا بدون حراك _ يا حامل القوس _ يكون السفر في هذا
الدرب .في هذا الدرب ومهما كان المكان الذي نرغب بالوصول إليه،
يصبﺢ المرء هو الدرب ذاته"] .الطبعة  – 6ادهيايا.[160-159 -
" أنت هو الدرب " هي الصيغة التي ت ُقال للمعلّم الغورو ،ويقولها هو
نفسه للمريد بعد المساررة .يقول معلّم آخر " أنا هو الطريق والدرب ".
26

وتستقر هناك
بل دع ك ّل دمعة إنسانية حارقة تسقط على قلبك
ّ
وﻻ تمسحها إلى أن يزول من سبب وﻻدتها.
تلك الدموع ،يا صاحب القلب الرحيم ،هي المجاري التي تروي
حقول المحبّة الخالدة .وعلى هكذا تربة ،تنمو زهرة منتصف
الليل لبوذا 37التي يصعب إيجاده كثيرا ً ،والتي تندر رؤيتها أكثر
التحرر من الوﻻدة.
من رؤية زهرة فوغاي .إنّها بذار
ّ
إنّها تعزل اﻵرهات عن الصراع والشهوة ،وتقوده عبر حقول
الكائن حتى يصل إلى السﻼم والغبطة ،هذه الحقول معروفة
فقط في أرض الصمت والﻼ كينونة.
اقتل الرغبة ،ولكن إن قتلتها ،فاحذر من أن ﻻ تنهض من بين
اﻷموات.
اقتل حب الحياة ،ولكن إن صرعت تانها ، 38فﻼ يكن ذلك
اﻷبدي مكان
ﻷجل عطشك للحياة اﻷبديّة ،بل ليح ّل الدائم -
ّ
العابر.
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النطاسة  -زهرة البوديساتفا.
تانها " :الرغبة في الحياة " الخوف من الموت وحب الوجود ،إنها
القوة أو الطاقة التي تسبّب الوﻻدة من جديد.
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38

ﻻ ترغب بشيء .وﻻ تسخط من كارما ،وﻻ من قوانين الطبيعة
ي ،والمؤقت ،الزائل والفاني.
الثابتة .ﻻ تقاوم إﻻّ ضد الشخص ّ
ساعد الطبيعة واعمل معها ،والطبيعة ستعتبرك كواحد من
خالقيها و تخضع لك.
السرية على مصراعيها وتضع
بوابات غرفها
وست ُ ِ
شرع أمامك ّ
ّ
تحت عينيك بشكل جلي الكنوز المخبأة في أعماق حضنها
ي والعذري .وبما أنها غير ملوثة بشوائب المادة ،فهي ﻻ
النق ّ
تظهر كنوزها إﻻ ّ لعين الروح – العين التي ﻻ تُغلَق أبدا ً ،العين
التي ﻻ يوجد أي حجاب في ك ّل ممالكها.
ظهر لك الوسائل والطريق ،البوابة اﻷولى والثانية
عندئذ ،ست ُ ِ
والثالثة ،وصوﻻ ً للسابعة .ومن ثم الهدف – حيث توجد وراءه
مغمورة بأشعة شمس الروح  -اﻷمجاد الفائقة الوصف ،وغير
المرئية ،إﻻ ّ عن عين الروح.
ﻻ يوجد إﻻ طريق واحد يؤدي للدرب ،وفقط في نهايته
سلّم الذي يرتقي
القصوى يُمكن سماع »صوت الصمت " .ال ُ
صن َع من المعاناة واﻷلم ،وهذه
بواسطته ال ُمرشّﺢ درجاته قد ُ
يمكن إسكاتها بصوت الفضيلة .وي ٌل لك أيّها التلميذ ،إن كان
سلّم
ث ّمة رذيلة واحدة لم تتركها وراءك .إذ عندها سينهار ال ُ
28

و َيطيﺢ بك .في اﻷسفل ،يتوضع في الوحل العميق لخطاياك
ولنقائصك اﻻعتيادية .قبل أن تجرب عبور جحيم المادة
الشاسع ،عليك أن تغسل قدميك بمياه ُ
حذار أن ت َطأ قدمك
الزهد.
ِ
 وهي ما تزال متّسخة  -بأدنى درجة بالسلّم .الوي ُل لذاك منيجرؤ أن يطأ درجة واحدة من السلّم بأقدام موحلة! إذ أنّ
ُ
سيجف ،ويتماسك ويلتصق بقدميه على
واللزج
الوحل القذر
ّ
ِ
ي
الفور ،وكطائر يقع في شرك صيّاد ماكر ،سيت ّم إيقافه عن أ ّ
تقدّم إضافي .نقائصه ،ستتّخذ شكﻼ ً وتسحبه لﻸسفل.
خطاياه ،ستعلو أصواتها كضحكة ابن آوى يشهق بعد أفول
الشمس :ستصبﺢ أفكاره جيوشا ً ،وتحيله عبدا ً أسيرا ً.
أول
اقتل رغباتك ،أيّها المريد ،اجعل نقائصك عقيمة ،فهذه ّ
خطوة في رحلتك القدسيّة.
اخنق خطاياك واجعلها بكماء لﻸبد ،حتى قبل أن ترفع قدمك
لتعتلي السلّم.
أخرس أفكارك وثبّتها على معلّمك الذي لم ت َ َرهُ أنت بعد لكنّك
ِ
تشعر به.
فلتتّحد حواسك في حاسة واحدة ،إن كنت تريد أن تكون في
أمان من خصمك .إذ أنّه بواسطة تلك الحاسة وحدها ،المحميّة
29

داخل تجويف الدماغ ،يمكن أن يكون الطريق الشاهق الذي
يقودك نحو معلّمك ،والذي يُكشَف عنه أمام عيني روحك
المعتمتين.
طويل ومتعب هو الطريق المفتوح أمامك أيّها المريد .إذ أنّ
فكرة واحدة عن ماضيك الذي تركته وراءك ،ستسحبك لﻸسفل
وعليك أن تبدأ الصعود من جديد.
اقتل ك ّل ذكرى لتجارب الماضي في نفسك .ﻻ تنظر للوراء وإﻻ
أنك ستهلك.
ﻻ تصدّق أنّ الشهوة يمكن قتلها ّ بإشباعها أو إرضائها ،إذ أنّ
ذلك عمل بغيض أوحى به مارا .إذ أنّه بإشباع الرذيلة فإنّها
تنمو وتتعاظم وتصبﺢ قويّة ،كما الدودة التي تقتات على قلب
الوردة.

على الوردة أن تصبﺢ برعما ً من جديد ،ينبت من جذع والديها
وتمتص نسغ حياتها.
قبل أن تقتات عليها الطفيليّات
ّ
الشجرة الذهبيّة تنشر براعمها  -الجواهر قبل أن يجف جذعها
بفعل العاصفة.
30

على التلميذ أن يستعيد حالة الطفولة التي فقدها قبل أن تتلقّى
أول صوت.
أذنه ّ
الذهبي ،اﻷوحد
النور النابع من المع ّلم اﻷوحد ،النور
ّ
الذي ﻻ يخبو ،نور الروح  -يُلقي بأشعته الساطعة على المريد
ق طريقها عبر الغيوم الكثيفة المظلمة
من البداية .أشعّته تش ّ
للمادة.
وهكذا ،أحيانا ً هنا وأحيانا ً هناك ،هذه اﻷشعّة تنيره كما ينير
ق الشمس اﻷرض عبر أوراق اﻷدغال الكثيفة .لكن ،أيّها
بري ُ
المريد ،ما لم يهدأ الجسد ،ويهدأ العقل ،وما لم تصبﺢ الروح
39
ثابتة ونقيّة كألماسة المتوهّجة ،فإنّ الشعاع لن يصل للغرفة
ولن تدفئ أشعّته القلب .ولن تصل اﻷصوات السرية للمرتفعات
اﻷكاشيّة 40إلى سمعه ،مهما كان متلهفا ً في مرحلة البداية.
ما لم تسمع فإنّك لن ترى.

39.

انظر للتنويه 25
السرانيّة أو اللحن الباطني الذي يسمعه الناسك في
هذه اﻷصوات
ّ
بداية دورته التأ ّملية ،يدعوها اليوغ ّيون :أناهاتا-شابدا.
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40

تر فإنك لن تسمع .أن تسمع وترى ،هذه هي المرحلة
وما لم َ
الثانية.
ويتذوق ،بعينين مغلقتين
حين يرى المريد ويسمع ،حين يش ّم
ّ
وأذنين مسدودتين ،مع فم وأنف مغلقين ،وحين تتّحد الحواس
اﻷربع وتكون جاهزة لتذوب بالﺨامسﺔ ،وهي حاسﺔ اللمس
الداخلي  -عﻨدئذ يكون قد اجتاز المرحلﺔ الرابعﺔ.
وفي الﺨامس ﺔ ،يا مبيد أفكارك ،كل تلك الحواس يجب أن يت ّم
مرة ثانيﺔ بحيث ﻻ قيامﺔ لها مﻦ جديد. 41
قتلها ّ
أدر عقلك عﻦ كل المواض يع الﺨارجيّﺔ وعﻦ كل رؤيﺔ خارجيﺔ.
ارفض كل ص ورة داخليﺔ ،خش يﺔ مﻦ أﻻ تُلقى ظﻼل العتمﺔ على
نور روحك.

أنت اﻵن في دهارانا

 ،42المرحلﺔ السادسﺔ.

41

للتطور) في النظام الباطني هي
هذا يعني أنه بالمرحلة السادسة
ّ
دهارانا( يجب أن يت ّم فيها قتل )أو شل( كل حاسة يملكها اﻹنسان" من
يمر للحاسة السابعة
حيث أنها ملكة فردية" على هذا المستوى كي ّ
اﻷكثر روحان ّية ،ويستغرق بها.
دهارانا :التركيز الكثيف والكامل للعقل على موضوع داخلي واحد42 ،
مصحوبا ً
بالتجرد الكامل من ك ّل ما يتعلّق بالكون الخارجي أو عالم
ّ
الحواس.
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وعندما تعبر إلى السابعة ،أيّها الطوباوي ،لن تلحظ أبدا ً الثﻼثة
المقدّسة 43ﻷنك تكون قد أصبحت أنت نفسك هذه الثﻼثة .ذاتك
وعقلك كالتوأمين على نفس الخط ،النجمة التي هي هدفك
تضيء فوق رأسك 44.الثﻼثة التي تسكن المجد والغبطة التي
تفوق الوصف ،قد فقدت أسماءها اﻵن في عالم مايا .لقد
أصبحت نجمة واحدة ،النار التي تضيء وﻻ تحرق ًأبداً ،تلك
النار هي أوبادهي 45الشعلة.

43

تطور في الراجا يوغا ,يُرمز لها برمز جيوميتري  .وهذا
كل مرحلة ّ
الرمز هو المثلّث المقدس الذي يسبق دهارانا) .المثلث( هو عﻼمة
ساررين
التﻼميذ المتقدّمين بينما النوع اﻵخر من المثلث هو عﻼمة ال ُم ِ
الساميين .إنّه الرمز – ي – )ت ﱠم تأويله مثل – ي  -بالحرف الكبير أو
كالرقم – واحد – في اﻷحرف الرومانية – أو كشحطة عامودية " التي
ربما قد تعني اﻻتحاد بين السفلي والعلوي( الذي تحدّث به بوذا ليقدمه
سد من تاثاغاتا عند اجتيازه للطرائق الثﻼث لبراجنا.
كرمز للشكل المتج ّ
حين يجتاز المريد المراحل التمهيديّة السفلية ،ﻻ يعود يرى المث ّلث بل
يرى رمز آخر وهو ** الذي تم اختصاره إلى ** الممثل للسباعي الكامل.

شكله الحقيقيّ لم يُع َط هنا ،إذ أ ّنه سيتمّ استخدامه بالتأكيد من قبل بعض
المشعوذين – وسيت ّم انتهاك قدسيّته ﻷهداف احتياليّة.
44

النجمة التي تشتعل في السماء هي " نجمة المساررة " العﻼمة
العراب العظيم لك ّل اليوغيّين(
المميزة لطائفة الشايفا )اتباع طائفة شيفاّ ،
وهي لطخة سوداء ومستديرة ،والتي ربما هي ،في أيامنا رمز للشمس
لكنها بالباطنية هي رمز نجمة المساررة  ،في اﻷزمنة الماضية.
القاعدة – أو  -أوبادهي الشعلة ،التي – بحد ذاتها  -ﻻ يمكن الوصول 45
إليها أبدا ً طالما أن الزاهد ﻻ يزال في هذه الحياة.
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وهذه ،يا يوغي الكمال ،هي التي يدعوها الناس دايانا 46هي
البشير السابق المباشر لسمادهي.47
واﻵن ،ذاتك قد ضاعت في الذات ،أنت  -نفسك متحد
بنفسك ،مستغرق في تلك الذات التي منها ً أشرقتَ أنت
بالبدء.
أين هي فرديّتك ﻻنو ،48بل أين ﻻنو نفسه؟
إنّها الشعلة الضائعة في النار ،القطرة في المحيط ،الشعاع
بدي المضيء.
الدائم الحضور قد أصبﺢ الكل واﻹشعاع اﻷ ّ
شعّة
واﻵن ﻻنو ،أنت هو الفاعل والشاهد ،البؤرة ال ُم ِ
واﻹشعاع ،النور في الصوت ،والصوت في النور.
46

دايانا :المرحلة اﻷخيرة قبل الدرجة النهائيّة على هذه اﻷرض ،ما لم
يصبﺢ الناسك مهاتما كامل .وكما قيل من قبل ،أن هذه المرحلة من الراجا
يوغا ،يمتلك الناسك وعي روحي لذاته ،ويدرك مبادئه العليا .خطوة
واحدة إضاف ّية وسيكون على مستوى أبعد من السابع )أو الرابع ِتبعا ً
لبعض المدارس( .في ترقيمهم ،فإن هذه المدارس تعدد ،بعد ممارسة
براتياهارا )التي هي المرحلة التهيئة ،تهدف لتحكم الشخص بعقله و
أفكاره( ثﻼثة درجات من دهارانا  ,دايانا و سامادهي  ,و كلها متضمنة
تحت اسم شامل و هو سامياما.
سامادهي :هي الحالة التي يفقد فيها الزاهد الوعي لكل فردية بما فيها 47
ّ
فرديّته .ويصبﺢ الكل.
تلميذ ،مريد ،شيﻼ48 .
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أنت ال ُم ِل ّم بالعوائق الخمسة ،يا أيّها المبارك .أنت قاهرها ،أنت
معلم السادس ،موزع أشكال الحقيقة اﻷربعة. 49النور الذي
ينيرها ،يسطع منك ،أنت يا من كنت مريدا ً ولكنك اﻵن معلّم.
ومن أساليب الحقيقة هذه:
ألم تمر من خﻼل معرفة كل شقاء  -في الحقيقة اﻷولى؟
ألم تقهر ملك مارا في بوابة شي ،الحشد  -في الحقيقة
الثانية 50؟
ألم تد ّمر الخطيئة في البوابة الثالثة ووصلت للحقيقة الثالثة؟

49:

في بوذية الشمال )في الصين( فإن اﻷساليب اﻷربعة للحقيقة هي
 -1اﻵﻻم أو البؤس " كيو" -2.مجموعة اﻹغراءات " شي" -3 .تدميرها
" ميو " ]أو ميي[ -4 .الدرب " الطاو.
العوائق الخمسة -1 :معرفة الشقاء -2.حقيقة ضعف اﻹنسان  -3.القيود
الثقيلة التي هي سبب اﻵﻻم -4.الضرورة الملحّة لبتر كل روابط الشهوات
وتدمير حتى الرغبات  -5.درب الخﻼص ،وهو اﻷخير.
عند بوابة الحشد ،يقف ملك مارا ،ماها مارا ،ويحاول أن يعمي 50
المرشّﺢ ببريق جوهرته.
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ألم تدخل في الطاو" ،الدرب" الذي يؤدي للمعرفة  -في
الحقيقة الرابعة 51؟
واﻵن ،استرح تحت شجرة بودهي ،التي هي كمال ك ّل
المعرفة ،ﻷنه ،تَعلَم ،أنت معلم السامادهي  -حالة الرؤية
التي ﻻ شائبة فيها.

انظر!
ها قد أصبحت أنت النور ،أصبحت أنت الصوت ،أنت معلمك
وإلهك.

أنت

نفسك غاية بحثك.

51

هذا هو الدرب الرابع ]الدرب النبيل لﻶرهات[ الذي يتيﺢ عبور
الدروب الخمسة )أو الطرق( للوﻻدات المتكررة ،التي تقود و ترمي ك ّل
متكررة من اﻷسى و الفرح .هذه "الدروب"
الكائنات البشريّة في حاﻻت
ّ
تفرعات عن الدرب الوحيد ،الدرب المتبوع بالكارما.
ليست سوى ّ
36

الصوت المتواصل الذي يتردّد صداه عبر اﻷبديات ال ُمستثنى
من التغيير ،ال ُمستثنى من الخطيئة ،اﻷصوات السبعة في
واحد.

صوت الصمت
أوم تات سات
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الجزء الثاني
الدربان

واﻵن ،أيها المعلّم الذي يعلم الرحمةُ ،د ﱠل اﻵخرين على
الطريق .انظر ،ك ّل أولئك الذين يقرعون ِلينالوا القبول يترقّبون
شرعة ً
بوابة الناموس
في الجهل والظلمات ،ليَ َروا ّ
النقي ُم ِ
ّ
أبوابها على مصراعيها.
صوت ال ُمرشحين:
شف "عقيدة القلب"
يا سيّد رحمتك الخاصة ،ألَن تك ِ
شد خدّامك نحو درب اﻻنعتاق؟
ستأبى أن تُر ِ

52

؟ هل

52

س ّميان على
المدرستان في العقيدة البوذيّة :الباطنيّة والظاهريّة ،ت ُ َ
َ
التوالي:
"عقيدة القلب" و "عقيدة العين" في الصين )حيث وصل اﻻسم منها
إلى التيبيت( بودهي دهارما سمت اﻷولى تسونغ -مين والثانية تشياو-
سميت ﻷنّها انبثقت من قلب غواتاما البوذا
مين" .عقيدة القلب" هكذا ُ
وفي حين أن الثانية " عقيدة العين" كانت من ِفع ُل رأسه أو دماغه.
ي "  ,و هو رمز
اﻷولى ت ُدعى أيضا » َختم الحقيقة " أو "ال َختم الحقيق ّ
ُو ِج َد على عنوان ك ّل اﻷعمال الباطنيّة تقريبا ً .إيدكنز – البوذية الصينية.
ص.158
38

يقول المعلّم:
الدروب ،هما اثنَان :الكمال العظيم ثﻼثة ،والفضائل ستّة ،تلك
التي ت ُ َح ّول الجسد إلى شجرة المعرفة.53
َمن ذا الذي سيدنو منهم؟
أوﻻ ً؟
َمن ذا الذي سيدخلهم ّ
َمن هو اﻷول الذي سيسمع عقيدة الدربَين في واحد ،الحقيقة
السري؟ 54الناموس الذي يتجنّب
المكشوفة ا ِلنقاب عن القلب
ّ
شف رواية البؤس.
المعرفة ،ويُعلّم الحكمة ،يك ِ
53

شجرة المعرفة :هو لقب منحه أتباع بودهي دهارما )دين الحكمة(
السرانيّة – النطاسين .ناغارجونا،
ﻷولئك الذين بلغوا قمم المعرفة
ّ
سس لمدرسة مادهياميكا ،كان يُدعى )شجرة الت ّنين( –حيث أنّ
والمؤ ّ
التنّين يرمز للحكمة والمعرفة .الشجرة كانت ُم َبجّلة ،ﻷنّه تحت شجرة
بودهي )الحكمة( استلم ذاك البوذا وﻻدته واستنارته ،و َوعَظ خطبته
اﻷولى و مات.
القلب السري ،يعني العقيدة الباطنية54 .
ّ
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واحسرتاه! واحسرتاه! هل ينبغي على ك ّل الناس امتﻼك أﻻيا
وأن يكونوا واحدا ً مع النفس العظيمة ،وبامتﻼكها ،فإنّ أﻻيا لن
تفيدهم إﻻ بالقليل جداً.
ﻻحظ ،ا كما أنّ القمر يتراءى على الموج الهادئ ،كذلك أﻻيا
ِ
الذرات
تنع ِكس في الصغير كما في الكبير ،وتنعكس في ّ
المتناهية الصغر ،مع ذلك تخ ِفق في الوصول إلى قلب الجميع.
واحسرتاه ،هل يجب أنّ عددا ً قليﻼ ً فقط من الناس ينبغي أن
الهبَة ،النّعمة غير المعتبرة ولكنها ﻻ تُقَدّر
تستفيد من هذه ِ
بثمن ،ﻻمتﻼك اﻹدراك الصحيﺢ لﻸشياء الموجودة ومعرفة الﻼ
موجود.
يقول التلميذ:
عساي أن أفعل لكي أ َ ِص َل للحكمة؟
أيّها المعلّم ،ماذا
َ
ق الكمال؟
أيّها الحكيم ،ماذا
عساي أن أفعل ِﻷ ُ َحقّ َ
َ

ابحث عن الدروب .لكن أيّها المريد ،قبل أن تبدأ رحلتكِ ،ليَكُن
قلبك طاهرا ً .وقبل أن تخطو خطوتك اﻷولى ،تَعَلّم أن ت ُ َميّز
العابر على الدوام عن الدائم اﻷزلي.
ي عن ال ُم َزيّف،
َ
الحقيق ّ
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وقبل ك ّل ذلك ،تعلّم أن تفصل علم  -الرأس عن حكمة  -الروح
"عقيدة العين" عن "عقيدة القلب".
بالحقيقة ،إن الجهل كإناء ٍ ُمغلَق ﻻ هواء فيه ،والنفس
كعصفور محجوز داخله .هذا العصفور ﻻ يزقزق ،وليس
بإمكانه أن يُ َح ّرك ريشه ،إذ أنّ الصادِح أبكم ومخدر ومن
اﻹنهاك سيموت.
ومع ذلك ،فإنه حتى الجهل يكون أفضل من علم  -الرأس ،الذي
شده حكمة الروح.
ﻻ تُنيره وﻻ تُر ِ
إنّ بذار الحكمة ،ﻻ يمكنها أن تتفتﺢ وتنمو في مدى ﻻ هواء
سعَة والعمق
فيه .كي تَحيا وتجني الخبرة ،يحتاج العقل لل ِ
والسمات ،ليو ّجهها نحو الروح اﻷلماس 55ﻻ تبحث هذه
سمات في ملكوت مايا بل َحلّق فيما وراء اﻷوهام ،ابحث عن
ال ِ
56
.سات الثابت واﻷزلي ،وﻻ تثِق باﻹيحاءات الزائفة للتخيﻼت.
إذ أنّ العقل كالمرآة ،يجمع الغبار ومن ثم يعكسها .يجب حيازة

)رب ك ّل اﻷسرار(
الروح اﻷلماس) -فاجراساتفا( هو لقب للبوذا اﻷعلى
ّ
يُدعى فاجرادهارا ،وأدي بوذا.
سات :الواقع الوحيد – والحقيقة – اﻷزلية والمطلقة ،وكل ما عداه 56
ّ
ليس سوى وهم.
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55

النسيم اللطيف لحكمة  -الروح ،كي تُزيل غبار أوهامنا.
تمزج عقلك وروحك.
َفلتس َع يا أي ّها المبتدئ ،ﻷن ِ

57

اهرب من ال َجهل واهرب من الوهم كذلك .تفادى ِخدَع العالم وﻻ
تثق بحواسك فهي زائفة .لكن داخل جسدك ،خيمة أحاسيسك
اﻷبدي " 58وإذ وجدته انظر
شخصي " اﻹنسان
ابحث عن الﻼ
ّ
ّ
59
للباطن ،فأنت بوذا .
ي.
تجنّب المديﺢ يا أيّها ال ُمكرس .إنّ المديﺢ يقود للوهم الذات ّ
جسدك ليس ذاتك ،ذاتك فيه بح ّد ذاتها دون جسد ،ولن يؤثّر
بها المديﺢ أو اللوم.
الرضا عن الذات ،يا أيّها المريد ،يشبه برج شامﺦ حيث يجثم
بداخله أحمق متعجرف .يجلس هناك في عُزلة متكبّرة ،ولكن ﻻ
يﻼحظه أحد سوى نفسه.

البشري يِشبه المرآة
من َمذ َهب شين-شيان  ,-الذي يعلّم أنّ العقل
ّ
ذرة غبار ،و ِبنا ًء عليه ،يجب أن يت ّم اﻻنتباه إليه
التي تجذِب وتعكس ك ّل ّ
كالمرآة وتنظيفه من الغبار يوميا ً .شين-شيان كان البطريرك السادس في
الصين الشمالية والذي علّم عقيدة البودهي دهارما الباطنية.
اﻹيغو التي تتقمص ،يدعوها البوذيون الشماليون باﻹنسان الحقيقي58 ،
ّ
ّ
ّ
ّ
الذي بإتحاده مع ذاته العليا ،يصبﺢ بوذا.
بوذا :تعني المستنير 59.
57
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إنّ العلّم الزائف ينبذه الحكيم ،و َيذروه الناموس الصالﺢ للريﺢ.
ع َجلَتُه تدور على ال ُكلّ ،على المتواضعين والمتكبّرين .إنّ
عقيدة " العين " 60لحشود الناس ،وعقيدة " القلب "
اﻷولى َ
بزه ِو " :انظروا ،أنا
للمختارين .يُ َردّد أصحاب العقيدة ّ
أعلم " أ ّما اﻷخرون ،الذين يحصدون بالتواضع ،يعترفون
قائلين " :هكذا سمعت." 61
"الغربال العظيم" هو اسم "عقيدة القلب" أيها المريد.
تتحرك بسرعة .إنّها تطحن ليﻼ ً نهارا ً.
ع َجلَةُ الناموس الصالﺢ
ّ
تفصل القشور عديمة القيمة ،عن الحبوب الذهبيّة ،الفضالة
ِ
طواف يحدّد دقّات
عن الطحين .ي ُد الكارما ،تقود العجلة :و َال
ُ
القلب الكارميّة.
الطحين هو المعرفة الحقيقية ،والعلّم الزائف هو العصافة.62
إن كنت ترغب بتناول خبز الحكمة ،فينبغي أن تعجن طحينك
بمياه أمريتا 63النقيّة .ولكن إذا عجنت العصافة بندى مايا فلن
60

المقصود البوذية الظاهرية لجموع الشعب.
الصيغة المعتادة ،التي تسبق الكتابات البوذيّة .بمعنى أن التعاليم التي
ي المباشر من بوذا ومن
تتبع ،قد ت ﱠم تسجيلها حسب التقليد الشفه ّ
اﻵرهات.
قشر الحبة62 .
الخلود63 .
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61

تخلق سوى طعام حمائم الموت السوداء ،طيور الوﻻدات
الخراب واﻷلم.
إن قيل لك ،أنّه لكي تصبﺢ أرهات فإنّه ينبغي عليك أن تتوقّف
حب ك ّل الكائنات –أخبرهم أنّ ذلك هو كذب.
عن ّ
إن قيل لك ،أنه لكي تحقّق اﻻنعتاق ،فإنّه ينبغي عليك أن تب ِغض
همل طفلك وأن تنكُر أباك وتنعتَه ب " رب البيت" 64
أ ّمك وت ُ ِ
وأن تنبُذ كل الرحمة لﻺنسان والحيوان – أخبرهم أن هذه
اللهجة هي خاطئة.
هكذا يعلّم تيرثيكا

65

الجاحدين.

إن علّموك ،أنّ الخطيئة هي ِوليدة الفعل وأنّ الغبطة هي الﻼ
فعل المطلق ،فأخبرهم أنّهم يتوهون .فكرة أن اﻹنسان يستطيع
التوقف عن الفعل وتخليص عقله من العبوديّة من خﻼل فقط

64

راثاباﻻ  :اﻷرهات العظيم  ,هكذا خاطب والده في أسطورة تدعى
راثاباﻻ سوتراساني  .لكن كالك ّل  ,هكذا أساطير هي مجازيّة ) أي أنّ والد
راثاباﻻ كان لديه قصر بسبعة أبواب (  .بالتالي ،النقد ﻷولئك الذين
يقبلون حرف ّيتها.
الجاحدون هم نساك براهمانيون )أعداء للبوذية( 65.
ّ
ّ
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اﻻمتناع عن الخطيئة والعيوب ،هي فكرة ﻻ معنى لها " لﻺيغو
الديفا ."66هكذا تقول "عقيدة القلب".
إنّ دهارما "العين" تُعبر عما هو ظاهر ،عن الﻼ موجود.
ودهارما "القلب" هي التجسيد التام لبودهي ,67اﻷبدي والدائم
المستمر.
يتّقد المصباح بشكل ساطع حين يكون الزيت والفتيل نقيّيَن.
ولكي تجعلهما كذلك ،يتطلّب اﻷمر انسان منظف .ﻻ تشعُر
ّ
تهتز أغصان الشجرة ب ِفعل
الشُعلة بعملية التنقية تلك" .
الريﺢ ،بينما يبقى جذعها ثابتا ً".
يمكن أن يجد ال ِفع ُل والﻼ فعل َحيّزا ً فيك ،جسدك هائﺞ ،عقلك
هادئ وروحك صافية كبحيرة جبل.
هل تريد أن تصبﺢ يوغيّا ً ِل "دائرة الزمن" 68؟ إذا ً ٍ أيّها المريد

66.

اﻹيغو التي تتقمص
الحكمة اﻹلهية الحقيقية
باللغة السنسكريتية ،كاﻻشاكرا68 .
67.
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ﻻ تعتقد أنّ الجلوس في الغابات المظلمة ،في عزلة ٍ ُمتكبّرة
وب َمعزل عن ك ّل الناس ،ﻻ تعتقد أنّ العيش على الجذور
والنباتات ،وأنّ ظ َمأَك سترويه ثلوج الجبال العظيمة – ﻻ تعتقد
أيّها ال ُمكرس ،أنّ كل هذا سيقودك إلى الهدف باﻻنعتاق
النهائي.
ّ
ﻻ تظنّ أنّه بكسر العظام ،وتمزيق اللحم ،والعضﻼت ،فإنك
ستتو ّحد مع " ذاتك الصامتة ." 69ﻻ تظن ،يا ضحية ظﻼلك أنك
قد أنجزت واجبك نحو الطبيعة واﻹنسان ،بمجرد أنك تغلبت
ّ 70
على خطايا هيئتك الفظة.
رب
باركون لم يتصرفوا على هذا النحو أبدا ً .أ َ
س ُد الناموس ،ﱡ
ال ُم َ
71
َ
 عندما أدرك ِعلّة شقاء اﻹنسان  -ه َجر علىالرحمة
غير أنّها أنانيّة  -للبراري الساكنة .من
الفور الراحة العذبة َ -
73
أرانياكا 72أصبﺢ مهذبا ً للبشريّة .بعد أن دخل جوﻻي

69.

الذات العليا :المبدأ السابع
السران ّية
المدارس
في
"
ﻼل
الظ
جسدنا المادي يُدعى ب " ِ
ّ
بوذا 71.
وآرانياكا هو الناسك الذي ينعزل في اﻷدغال ويعيش في غابة حيث 72
يمارس اليوغا.
جوﻻي ]تلفظ جولي[ ،اﻻسم الصيني لتاتاغاتا ،اﻻسم المعطى لكل بوذا73 .
70.
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ع َ
ظ في الجبا ٍل والسهول ،وألقى خطابا ِته في المدن
النيرفاناَ ،و َ
للديفا ،للبشر ولﻶلهة.74
ازرع أعمال الخير وستحصد ثمارها .إنّ التقاعس عن فِعل
الرحمة ،يصبﺢ ِفعل خطيئة قاتلة.
هكذا تكلم الحكيم.
حرز رو َحك حريّتَها .لكي
هل ستمتنع عن العمل؟ ليس هكذا ست ُ ِ
ت َ ِصل للنيرفانا ،فعلى المرء أن يَ ِصل لمعرفة الذات ومعرفةُ
الذات هي طفل اﻷفعال ال ُمحبة.
كشخص ﻻ يهاب الفشل وﻻ يَغُ ّره النجاح.
اص ِبر ،أيّها المرشﱠﺢ،
ٍ
75
ثبّت نظرة روحك على النجمة التي أنت شعاع منها ،النجمة
اﻷبدي
التي تش ّع داخل اﻷعماق التي ﻻ نور لها للكائن -
ّ
للحقول الﻼ محدودة للمجهول.

74

تتفق جميع التقاليد ،الشمالية والجنوبية ،على أن بوذا قد تخلى عن
وحدته وعلم البشرية علنا ً بمجرد أن حل مشكلة الحياة ،أي بمجرد تلقيه
اﻻستنارة الداخلية.
وفقا للتعاليم الباطنية  ،كل إيغو روحية هي شعاع من روح كوكبية 75.
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ثا ِبر ،نظير ذاك الذي يستمر لﻸبد .فظﻼلك تحيا وتتﻼشى

76

وذاك الذي فيك سيحيا لﻸبد ،ذاك الذي فيك يعرف ،إذ أ ّنه
المعرفة 77بحد ذاته وﻻ ينتمي للحياة ُ الهاربة :إنّه اﻹنسان
ق الساعة.
الذي كان ويكون وسيكون ،الذي ﻷجله لن تد ّ
أيّها المريد ،إن كنت تريد أن تحصد السﻼم العذب والراحة
فازرع حقول حصاد المستقبل ببذور اﻻستحقاق .تقبّل شقاء
الوﻻدة.
تنﺢّ ،عن شعاع الشمس إلى الفَيء ،لتصنع لﻶخرين حيّزا ً
أكبر .إنّ الدموع التي تروي تربة اﻷلم والشقاء القاحلة ،سوف
الكارمي .ومن موقد حياة
تنتش وتنمي براعم وفاكهة الثواب
ّ
اﻹنسان ودخانه اﻷسود ،يتعالى اللهب ال ُم َجنّﺢ ،اللهب ال ُمنَقّى
الذي ،بارتفاعه دون توقف تحت ناظري العيون الكارميّة ،فإنه
78
سيحوك في النهاية النسيﺞ ال ُم َم ّجد لﻸثواب الثﻼثة للدرب.
هذه اﻷثواب هي :نيرماناكايا ،سامبهوغاكايا ،ودهارماكايا
79
الثوب الجليل.
76

الشخصيات أو اﻷجساد المادية )"الظﻼل"( ،هي سريعة الزوال".
اﻹشارة إلى العقل )ماناس( ،أو المبدأ المفكر أو اﻹيغو في اﻹنسان كما
لو أنه "معرفة" بحد ذاتها ،ويذكرنا أن اﻹيغو البشرية ت ُسمى باسم
ماناسابوترا  -ابن العقل )الكوني(.
انظر الحاشية  144في الجزء الثالث78 .
انظر نفس المصدر – الحاشية  144في الجزء الثالث 79.
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77

اﻷبدي .إنّ
النور
في الحقيقة ،ثوب شانا 80بإمكانه أن يعطي
َ
ّ
ثوب شانا وحده ،يمنﺢ نيرفانا-الدمار ،ويوقِف الوﻻدات
المتكررة ،لكن يا أيّها المريد ،إنّه يقتل – الرحمة أيضا ً .البوذا
ّ

الكاملين الذين لبسوا مجد الدهارماكايا ،لن يتمكنوا بعدها
من المساعدة في خﻼص اﻹنسان .واحسرتاه! هل ستتم

تضحية الذوات

للذات ،وباﻹنسانية لخير الوحدات؟

اعلَم ،يا أيّها المبتدئ ،أنّ هذا هو الدرب المفتوح
الطريق إلى الغبطة اﻷنانيّة التي نبذها البوديساتفا ذو "القلب
السري" بوذا الرحمة.
ّ

80

)المكون من ألياف نبات شانا( مرتبط مع شانافازان
ثوب الشانا
ّ
لراجاغريها ،وهو اﻷرهات الثالث ،أو "البطريرك" )بحسب اﻻسم الذي
أطلقه المستشرقون على التسلسل الهرمي للثﻼثة والثﻼثين آرهات من
الذين نشروا البوذية( .إن عبارة "وضع عباءة الشانا" تترجم مجازيا ً
باقتناء الحكمة ،التي تسمﺢ للمرء أن يكسب النيرفانا التدمير
)للشخصية( .حرفيا ً  ،هو "ثوب المساررة " الذي يُعطى للمريد المبتدئ.
ايدكن ]البوذية الصينية -تنويه رقم  1صفحة  [66يشير إلى أن "ثياب
لب من الصين إلى التبت ،تحت سﻼلة تانغ ،ويضيف:
العشب" هذا ،قد ُج َ
"عند وﻻدة أرهات ،يجد المرء هذا النبات )ذو تسعة سيقان( ينمو في
مكان نقي" .هذه هي اﻷسطورة ،الصينية والتيبتية.
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أن تعيش لمنفعة الجنس البشري ،هي الخطوة اﻷولى .وأن
تمارس الفضائل الستّة 81ال َمجيدة هي الثانية.
ِ
أن تلبس رداء النيرماناكايا المتواضع ،هو أن تتخلّى عن
الغبطة اﻷبديّة للذات ،لكي تساعد في خﻼص اﻹنسان .ﻻ ت َ ِصل
لنعيم النيرفانا إﻻ لهدف التخلي عنه ،هي الخطوة السامية
س ُم ّوا ً على درب
الخطوة النهائيّة اﻷكثر امتيازا ً -واﻷكثر ُ
التجرد.
السري الذي اختاره
الدرب
اعلَم ،يا أيّها المريد ،أنّ هذا هو
ُ
ّ

البوذا الكاملون الذين ضحوا بالذات ﻷجل ذوات أكثر ضعفا ً.

مع ذلك ،إذا كانت " عقيدة القلب "هي عالية عليك ،وإذا كان
يتوجب عليك أنت أن تُساعد وتخشى تقديم المساعدة لﻶخرين
عندئذ ٍ ،أنت يا ذا الفؤاد الخجول احذر :كن قنوعا ً بناموس
السري"
"عقيدة العين" ،واع ِقد الرجاء ،ﻷنه إذا كان "الدرب
ّ
متعذرا ً عليك "اليوم" فإنّه سيكون ب ُمتناولك غدا ." ً 82تعلّم أنّه
ليس ث ّمة جهود مهما بلغَت ضآلتها ،صالحة كانت أم طالحة
بإمكانها أن تتﻼشى من عالم اﻷسباب .حت ّى الدخان المتبدد لن
يبقى دون أثر .إذ أنّ " الكلمة الف ّ
ظة ،المنطوقة في حيوات ٍ
ممارسة درب باراميتا ،يعني أن تصبﺢ يوغي لتحقيق وضع الزاهد
غدا "يعني الميﻼد التالي ،أو التقمص القادم82 .
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81.

ماضية ،ﻻ ت َفنى ،بل تعود من جديد دائما ً " 83إنّ نبات الفلفل ﻻ
يعطي أبدا ً الورود ،ولن تستحيل النجمة الفضيّة للياسمين
المعطرة إلى شوك أو إلى عليقة.
صك هذا "اليوم" ﻷجل "غدك" في
بإمكانك أن تصنع فُ َر َ
"الرحلة العظيمة ." 84اﻷسباب المزروعة ك ّل ساعة تحمل كل
منها حصاد نتائجها ،ﻷن العدالة الصارمة تحكُم العالم .بحركة
عظيمة ذات نتائﺞ ﻻ تشوبها الخطأ أبدا ً ،توزع على الفانينَ
حيوات أفراح ٍ أو أتراحٍ ،وتلك هي النتائﺞ الكارميّة لكل أفكارنا
وأفعالنا السابقة.
تقبل إذا ً كل ما حفظه لك استحقاقك ،يا ذا القلب الصبور .ﻻ
وارض بالقدر .تلك هي كارماك ،كارما دورة
تفقد الشجاعة
َ
مصير أولئك الذين يولدون معك ،في اﻷلم واﻷسى
وﻻداتك،
ُ
يبتهجون وينتحبون من حياة ٍ لحياةُ ،مقَيّدون بأفعالك السابقة.
اع َمل ﻷجلهم "اليوم" وسيعملون ﻷجلك "غدا ً".
إذ أنّه من بُرعم نكران الذات ،تنبثق الثمار العذبة لﻼنعتاق
النهائي.
ّ

83.

وصايا مدرسة براسانجيكا
"الرحلة الكبرى" أو دورة الوجود الكاملة ،خﻼل "جولة واحدة" من
التطور اﻷرضي.
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84

محكوم عليه بالهﻼك ،ذاك الذي لخوفه من مارا ،يمتنع عن
مساعدة اﻹنسان ،خشية أنّه ينبغي أن يعمل من أجل الذات.
ج الذي يريد انع ِاش أطرافه ال ُمن َهكة في المياه الحية ،ولكنه
الحا ّ
خاطر أن يهلك من
ﻻ يجرؤ على الغَوص ِل ُرعبه من التيار ،يُ ِ
اﻷناني ،ﻻ يمكنه أن يحمل
ال ّحر .إنّ الﻼ فعل القائم على الخوف
ّ
إﻻّ الثمار الخبيثة.
اﻷناني ،يحيا دون هدف .واﻹنسان الذي ﻻ يكمل
إنّ المؤمن
ّ
عمله ال ُم َحدّد له في الحياة – قد عاش عبثا ً.
اتبَع عجلة الحياة ،اتبَع عجلة الواجب نحو الجنس البشري
سك عقلك عن الشهوة كما عن
والعائلة ،للصديق وللعدو ،وأم ِ
سب
اﻷلم .استن ِفذ القانون
الكارمي للثواب والعقاب .واكت ِ
ّ
المستقبلي.
سيدهي ،لميﻼدك
ّ

إن لم يكن بمقدورك أن تصبﺢ شمسا ً ،فلتَكُن إذا ً نَج َما ً متواضعا ً.
بالحقيقة ،إن كان من المستحيل لك أن تسطع كشمس الظهيرة
على الجبل المغ ّ
اﻷبدي ،فاختر إذاً ،يا أيّها
طى بثلوج النقاء
ّ
أكثر تواضعا ً.
المبتدئ ،سبيﻼ ً َ
ُد ﱠل على "الطريق" – مهما كنت ضعيف الرؤية وتائها ً َوس َط
الجموع – كما تفعل نجمة المساء ﻷولئك السالكين دربهم في
الظلمات.
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ح
ﻻحظ ميغمار ، 85انظر كيف أنّه بحجبه القرمزيّة ،تجتا ُ
ِ
ﻻحظ الهالة الناريّة ِل " يد "
"عينُه " اﻷرض النا ِعسةِ .
الحب فوق رؤوس ز ّهادها.
لتحمي
لهاغبا ,86وهي تتمدّد
ّ
َ
كرقبا َء الليل
كلتاهما اﻵن خادمتان لنياما 87المتروكين وراءها ُ

الصامتين .رغم ذلك ،في كالبا ماضية ،كانتا كلتاهما نياما

سين
مشرقتين ،وقد تعودان وتصبحان في "أ ّيام" المستقبل شم َ
الكارمي في الطبيعة.
اثنَتين .هكذا هو الهبوط والصعود للقانون
ّ
كُن مثلهم أيّها المريد .امنﺢ النور والراحة للحا ّج الكادِح في
دربه وابحث عن ذاك الذي يعلم أق ّل م ّما تعلَم ،عن ذاك الذي
متضورا ً لخبز
ب ُمدقَع وبدون معلم،
ّ
يجلس منتظرا ً في خرا ٍ
الحكمة ،وللخبز الذي يُط ِعم ال ُ
لوان ،هذا
ظلمة ،دون
ٍ
رجاء أو ُ
س ٍ
دَعه يسمع الناموس.
أب ِلغهُ ،يا أيّها المرشّﺢ ،أ ّن ذاك الذي يجعل من الت ِكبَر واعتبار
الذات عبيدا ً للتعبد ،والذي ،رغم أنه مازال مرتبطا ً بالوجود إﻻ
أنه ﻻ يزال يبسط صبره وخضوعه للناموس ،كزهرة عذبة عند

المريﺦ85.

كوكب
كوكب عطارد
نياما هي الشمس في التنجيم التبتي ،ميغمار ،أو المريﺦ ،يُرمز له
""بالعين " و يرمز لهاغبا ،أو عطارد"،باليد".
86.
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87

أقدام شاكيا –ثوبابا ،88هذا يصبﺢ سروتاباتا 89في هذه
الوﻻدة.
تبدو سيدهي الكمال بعيدة عن مناله ،بعيدة جدا ً ،لكنّ الخطوة
اﻷولى قد ات ّ ِخذت وت ّم دخول التيّار وقد ينال يوما ً ما بصيرة
النسر ورهافة سمع الظبية الخجولة.
أب ِلغه ،يا أيّها التّواق ،أ ّن العبادة الصحيحة قد تجلب له المعرفة
تلك المعرفة التي كانت ملكه في وﻻدات ٍ سابقة .إنّ بصيرة
الديفا ورهافة سمع الديفا ،ﻻ يمكن إحرازهم في وﻻدة واحدة
قصيرة.
تواضَع ،إن كنت تريد أن تنال الحكمة.
تواضَع أكثر أيضا ً عندما تصبﺢ معلما ً بالحكمة.

88.

بوذا ]شاكياموني[
سرؤتابانا هو "الشخص الذي يدخل في التيار" المؤدي إلى
النيرفانا :من النادر أن ينجﺢ في وﻻدة واحدة  ،باستثناء لبعض اﻷسباب
اﻻستثنائية .يُنظر عموما ً إلى أن الشيﻼ )التلميذ( بأنه يبدأ العمل في
الصعود في حياة ما للوصول إلى الهدف ،فقط في وﻻدته السابعة التالية.
89
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كُن كالمحيط ،الذي يستقبل كل الجداول واﻷنهر .إنّ المحيط
الواسع يبقى هادئا ً ﻻ ُمبال ٍ ،وﻻ يشعر بهم البتة.
اكبَﺢ جماح ذاتك السفليّة بواسطة ذاتك اﻹلهية.
اﻷبدي.
اكبَﺢ جماح ذاتك اﻹلهية بواسطة
ّ
بالحقيقة ،عظيم ذاك الذي يقتل الرغبة.
وأعظم منه أيضا ً ،ذاك الذي تقوم الذات اﻹلهيّة فيه ،بقتل ك ّل
معرفة للرغبة.
لوث اﻷعلى.
راقِب اﻷدنى ،خشية أن يُ ّ
النهائي هو في داخل ذاتك.
إنّ الطريق إلى اﻻنعتاق
ّ

55

ذلك الطريق ،يبدأ وينتهي خارج الذات. 90
أن تكون دون ثناء من الناس ،ومتواضعا ً ،هو في نَ َ
ظر تيرثيكا
المتعالي ،اﻷرض-اﻷم لكل اﻷنهر .يبدو الشكل اﻹنساني فارغا ً

في نظر الحمقى ،بالرغم من أنه مع ذلك مليء بمياه أمريتا
العذبة .ومع ذلك ،فإن مكان ميﻼد اﻷن ُهر المقدّسة ،هو اﻷرض
المقدّسة 91وذاك الذي يمتلك الحكمة ،يُ ِجلّه كل الناس.
92

نادرون هم اﻷرهات والحكماء ،ذوي الرؤية الﻼ محدودة
نظير زهرة شجرة أدامبارا .يو َلد اﻷرهات في ساعة منتصف
93
الليل سويّةً مع النبتة المقدّسة ذات التيجان التسعة والسبعة
الزهرة المقدّسة التي تتفتّﺢ وتزهر في الليل ،تحت الندى
الطاهر ،على التربة المتج ّمدة لﻸعالي المكتسية بالثلوج التي
لم تطأها قدم خاطئ.

90.

هذا يعني " -الذات" الشخصية السفلية
كلمة تيرثيكا تشير إلى المؤمنين في الطوائف البراهمانية " ،على
الجانب اﻵخر" من جبال الهيماﻻيا  ،ويدعون "الكفار" من قبل البوذيين
في اﻷرض المقدسة  -التبت  -والعكس بالعكس.
هذه الرؤية الﻼمحدودة تشير إلى كلية الرؤية النفسية ذات الطبيعة 92
فوق اﻹنسانية .يتم إعطاء اﻵرهات هبة "رؤية" ومعرفة كل شيء ،من
مسافة بعيدة ومن حيث هو موجود أيضا ً.
انظر الحاشية السابقة حول نبتة شانا 93.
91
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أيّها المريد ،ﻻ يصبﺢ أي انسان أرهات في نفس ذاك التقمص
ي .ورغم ذلك ،يا أيّها
حين تبدأ الروح بالتوق لﻼنعتاق النهائ ّ
المتشوق ،ليس ث ّمةً رفض لمحارب يدخل
المريد ذو القلب
ّ
94
الحي والميت وﻻ يُرفَض
َطواعيةً في الصراع العنيف بين
ّ
أي متطوع بالدخول إلى الدرب الذي يودي إلى ساحة
ح ّ
ق ّ
النِزال.
ﻷنه إما أن ينتصر أو يسقط.
صر ،فإن النيرفانا ستكون له .قبل أن يَنبُذ
بالحقيقة ،إن انت َ َ
ظﻼل الفاني فيه ،فهذه العلّة تخصب الكرب واﻷلم الﻼمحدود
وفيه سيبَ ِج ّل الناس بوذا مق ّدس وعظيم.
وحتى وإن سقط ،فإنه رغم ذلك لن يكون سقوطه عبثاً ،فإنّ
صرعَهم في نزاله اﻷخير ،لن يعودوا للحياة
اﻷعداء الذين قد َ
في وﻻدته الثانية.
سواء كنتَ تود أن ت َ ِصل للنيرفانا أو ستن ُبذ الثمن 95فﻼ يكُن
دافعكَ
ثمار الفعل والﻼ فعل ،يا ذا القلب ال َجسور.
َ
"الحي" هو اﻷنا العليا الخالدة و "الميت" هي اﻷنا "الشخصية
انظر الحاشية  144في الجزء الثالث95 .
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الدنيا"94.

اعلَم ،أن البوديساتفا ،الذي بَدّل الخﻼص باﻻنعتاق ،ليحمل آﻻم
" الحياة السريّة " 96يُدعى " ال ُمبَ ّجل ثﻼثا ً "  ،يا أيّها المرشّﺢ
عبر مدار دورات الحياة .
لﻸلم َ
أيّها المريد ،إنّ الدرب واحد ،ومع ذلك فهو مزدوج في النهاية.
بوابات .نهاية طرف منها ،هي
مراحله محدّدة ٌ بأربعة وبسب ِعة ّ
ي ،وفي الطرف الثاني  -الغبطة المؤ ّجلة.
الغبطة الفَ ِ
ور ّ
ار لك.
وكلتاهما مكافأة اﻻستحقاق .وال َخ َي ُ
والسري. 97
الواحد يفسﺢ المجال لﻼثنين ،المفتوح
ّ
اﻷول يقود للهدف ،والثاني يقود للتضحية بالذات.
حين يُ َ
ض ّحى بالمتبدّل من أجل الدائم ،فالجائزة لك .إذ تعود
القطرة من حيث أتَت .إنّ الدرب المفتوح ،يقود إلى التغيير الﻼ
متغيّر :نيرفانا ،الحالة ال َمجيدة من ال ُمطلقية ،تلك الغبطة التي
تتجاوز كل إدراك بشري.

96

الحياة السرية" هي حياة من نيرماناكايا".
الدرب المفتوح" هو الذي يُدرس للعلمانيين  -العقيدة الظاهرة " ،
المقبولة بشكل عام .يتم شرح طبيعة "الدرب السري" أثناء المساررة.
97
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وهكذا ،فإنّ التحرر 98هو معنى الدرب اﻷول.
إﻻ ّ أنّ التجرد هو الثاني ،و يُدعى أيضا ً "درب اﻷلم".
العقلي الذي ﻻ
السري يقود اﻷرهات إلى اﻷلم
هذا الدرب
ّ
ّ
99
يوصف ،اﻷلم لﻸموات اﻷحياء  ،والشفقة التي ﻻ عون لها
الكارمي ،فالحكماء ﻻ يجرؤن
ﻷجل الناس المحكومين باﻷلم
ّ
على إيقاف ثمار الكارما.
عل َم تفادي كل سبب ،أما فيما يخص الموجة
إذ أنّه مكتوبَ " :
الخفيفة نظير موجة المد فدعها تتابع جريانها".
"الطريق المفتوح" ما أن تبلُ َغ غايته ،فإنه سيقودك إلى أن
ترفض جسد البوديساتفا ،ويجعلك تدخل حالة ثﻼثية المجد من
دهارماكايا 100وهي حالة نسيان العالم والبشر لﻸبد.
السري" يقود أيضا ً إلى غبطة البارانيرفانا – لكن
"الطريق
ّ
عند نهاية عدد ﻻ يحصى من كالبا ،من نيرفانا مستحقة
98

]بمعنى الخﻼص[.
البشر الذين يتجاهلون الحقائق الباطنية والحكمة يُدعون "اﻷموات
اﻷحياء".
انظر الجزء الثالث100 .
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99

وضائعة بسبب الشفقة والرحمة الﻼمحدودة لعالم الفانين
المخدوعين.
لكن قِيل "اﻷخير سيبقى الطريق اﻷعظم" .المعلم – مهذب

الكمال ،وقد أصبﺢ سامياك سامبودها ،يتخلّى عن الذات

عتَبة النيرفانا-
من أجل خﻼص العالم ،وذلك عبر التوقّف على َ
الحالة النقيّة.

من اﻵن وصاعدا ً ،لديك المعرفة ِحيال الطريقَين .سيحين وقت
اختيارك ،يا صاحب الروح التواقة ،حين تكون قد وصلت
نقي ،ولم تعد تأسرك
للنهاية وعبرت ّ
البوابات السبعة .عقلك ّ
اﻷفكار الخادعة بعد اليوم ﻷنك قد تعلمت كل شيء.
ﻻ يوجد أي شك بأن الحقيقة مكشوفة النقاب أمامك ،وتنظر في
وجهك بحزم ،وتقول:
"عذبة ٌ هي ِثمار الراحة واﻻنعتاق ﻷجل الذات ،لكن يبقى
اﻷعذب منها ،هي ثمار الواجب الطويل المرير.
نعم ،ثمار نكران الذات ﻷجل خير اﻵخرين وﻷجل محبة اﻹخوة
البشر الذين يتألمون".

60

ذاك الذي يصبﺢ براتيكا بوذا 101ﻻ يخضع إﻻ ّ لذاته .إنّ
البوديساتفا ،ذاك الذي ربﺢ المعركةَ ،من يحمل المكافأة في
ي:
راحة يده ،ومع ذلك يقول بعطف ٍإله ّ
"ﻷجل اﻵخرين ،أتنازل عن هذه المكافأة العظيمة" وهو من
يُحقّق نكران الذات اﻷعظم.

وال ُم َخلّص

للعالم يكون.

انظر!
إنّ هدف الغبطة ودرب الشقاء الطويل للشقاء ،هما في النهاية
التواق لﻸلم عبر دورات
اﻷبعد .بإمكانك اختيار أحدهما ،يا أيّها ّ
الحياة اﻵتية!

101

براتيكا بوذا هم البوديساتفا الذين يكافحون من أجل الفوز بثياب
الدهارماكايا ،وغالبا ً ما يحصلون عليه بعد سلسلة من التجسدات.
ﻻيهتمون كثيراً بآﻻم اﻹنسانية وﻻ ينشغلون باﻻعتناء بمساعدتها ،ﻷنهم
يفكرون فقط بغبطتهم الخاصة :فهم يدخلون النيرفانا ويختفون عن نظر
وقلب البشر .في البوذية الشمالية  ،فإن مسار براتياكا بوذا مرادف
لﻸنانية الروحية.
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أوم فاجراباني أوم.
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الجزء الثالث
البواباتُ السبعﺔ
ّ

" أوباديايا  102لقد ت ّم اﻻختيار ،أنا ظمآن ٌ للحكمة .اﻵن وقد
السري ،وعلّمت يانا الكبرى .103إنّ
مزقتَ النِقاب عن الدرب
ّ
خادمك هنا ،جاهز لمتابعة إرشاداتك".
هذا جيّد شرافاكا، 104تج ّهز ،إذ أنّك ستسافر وحدك .ﻻ يمكن
للمعلم الذي يُ َعلم إﻻ ّ أن يد ّل على الطريق فقط .إنّ الدرب هو
102

ي ،غورو  .يختارهم البوذيّون الشماليّون،
أوبادياياُ :مر ِ
شد روحان ّ
عموما ً من بين نارجول )أو ناجوربا( القدّيسين المتعمقين بالغوترابهو-
جنيانا والجنيانا -دراشانا -شودهي الذين يُ َعلمون الحكمة السرية.
103

يانا :مركبة ،وكذلك ماهايانا  -المركبة الكبرى " وهينايانا  -المركبة
الصغرى ،هما اﻷسماء ﻻثنتين من المدارس الدينية والفلسفية المعروفة
في البوذيّة الشماليّة.
شرافاكا) :مشتقّة من الجذر شرو – يصغي( هو المصغي أو الطالب104 ،
ُ ِ
ُ
نظري إلى التمارين ،أو
الذي يَحضُر التعاليم الدينيّة .حين يتجه من ال
ّ
المتمرن" )ال ُمشتقّة من
ي ،فإنه يصبﺢ شرامانا"،المؤمن
ّ
للتطبيق العمل ّ
َ
شرام أي عمل جهد( .و كما يوضﺢ سبانس هاردي ،فإن التسميَتين
تتطابقان مع الكلمات اليونانية )اكوستي – كوي( و ) اسكيتاي(.
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توصل للهدف يجب أن تتنوع
واحد للجميع ،لكن الوسائل التي ِ
بتنوع الح ّجاج.
ب ال َجسور؟ هل ستختار
أيّها ستختار أنت ،يا ذِا القل ِ

سامتان

105

ق
" عقيدة العين " ديانا الرباعية  -أو الطري َ

الذي يمر عبر باراميتا – 106ذات العدد ستة ،البوابات
النبيلة للفضيلة التي تقود ِللبودهي وللبراجنا ،الدرجة
السابعة للحكمة؟
يلتف صعودا ً.
الو ِعر والمؤلم ِلدهايانا الرباعية،
ّ
إنّ الدرب َ
العظيم ثﻼثا ً َمن يصعد إلى القمة السامية.
ويت ّم اجتياز مرتفعات باراميتا ،عبر الدرب اﻷكثر وعورة.
سبع ِقﻼع
بوابا ٍ
ت سبعة ِل َ
وعليك أن تكافﺢ وتشق طريقك خﻼل َ ّ
سدة.
تحرسها قوى متو ّحشة مليئة بالمكر ،هي الشهوات المتج ّ

105

سامتان :كلمة تيبيتيّة ،هي مرادفة للكلمة السنسكريتيّة ديانا أو حالة
التأ ّمل التي تتضمن أربع درجات.
باراميتا :الفضائل السامية الستة ،وهم عشرة فضائل بالنسبة للكهَنة106 .
64

صب عينيك القاعدة الذهبيّة .ما إن
تشجع أيّها المريد ،وضَع نُ َ
بوابة سروتاباتي " –107ذاك الذي قد دخل التيّار " –
تجتَز ّ
وعندما تطأ قدماك حوض النهر المؤدي للنيرفانا ،في هذه
سروتاباتي :تعني حرف ّيا ً " ذاك الذي دخل الت ّيار "  ,الذي يقود إلى
اﻷول .والثاني يُدعى درب
المحيط النيرفاني  .هذا اﻻسم يشير إلى الدرب ّ
ساكريداغامين " ذاك الذي لم يعد لديه بعد )سوى مرة واحدة( من
الوﻻدات فقط .والثالث يُدعى أناغامين "ذاك الذي لن يعود للتقمص
نهائياً" ما لم يكن لديه رغبات في مساعدة اﻹنسانيّة .الدرب الرابع،
معروف باسم اﻵراهات ,أو راهات) في اللغة السنغالية( وهو اﻷسمى .
ٌ
يرى اﻷرهات النيرفانا أثناء حياته .بالنسبة له ،هي ليست حالة بعد الوفاة
بل هي سامادهي ،وخﻼلها يختبر ك ّل الغبطة النيرفانية] .النص اﻷصلي
يستعمل مصطلﺢ سروتاباتي الذي يعني الدخول في التيار[.
107

* تعقيب :ﻹظهار كيف أنه ﻻ يمكن للمرء أن يعتمد على ال ُمستشرقين من
أجل دقّة الكلمات والمعنى ،فإنه يمكننا أن نذكر حالة ثﻼثة من المزعومين
 مرجع – بهذه اﻷمور .فإنّ اﻷسماء اﻷربع المشروحة ،يوضّحهاالبروفسور .سبينس هاردي على الشكل التالي:
 -1سوان
-2ساكراداغمي
-3أناغامي
 -4آريا
و يوضّحها ج.ادكينز " البوذية الصينية" على الشكل التالي:
-1سروتابانا
-2ساغارداغام
-3أناغانيم
 -4أرهان
أما شﻼجينتوويت،فإن اللفظ هو أيضا ً بطريقة مختلفة ] البوذية في التيبت
– ص [ 19-18 -وكل واحد منهم يعطي عﻼوة على ذلك معنى جديد
للمصطلحات.
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سبع
الحياة أو في حيا ٍة مستقبليّة ،لن يكون أما َمك سوى
ِ
وﻻدات أُخرى ،يا ذا اﻹرادة الحديديّة.
ﻻحظ ،ماذا ترى قبالة عينيك أيّها الطامﺢ للحكمة اﻹلهيّة؟
" إنّ عباءة الظلمات تخيم على هاوية المادّة ،وأنا أكافﺢ داخل
ناظري ،وتتﻼشى تحت
طيّاتها .ربّاه! إنّها تزداد عتمة ً تحت ِ
يتحرك ظ ّل زاحفا ً
سط نفسه.
كثعبان
إيماء ٍة من يدك.
ملتف يب ِ
ّ
ّ
ٍ
إنّه يكبر وينتفﺦ ،ويتﻼشى في الظلمات".
إنّها ظﻼل نفسك خارج الدربُ ،ملقية على ظلمة خطاياك.
الدرب ،أسفله في الوحل ،وقِمته
" بالحقيقة ،يا سيدي أرى
َ
ت التي
البوابا ِ
تتوهُ في النور النيرفاني ال َمجيد .واﻵن ،أرى ّ
108
تزداد قصرا ً على الطريق الصعب والشائك نحو جنيانا " .

جنيانا :الحكمة ،المعرفة

108.
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البوابات ،تقود ال ّ
امﺢ إلى ما وراء
ط ِ
ترى جيداً ،ﻻنو .هذه ّ
109
ي لك ّل
المياه " لغاية الضفّة اﻷخرى " .وث ّمة مفتاح ٌ ذهب ّ
بوابة يفتﺢ مدخلَها ،وهذه المفاتيﺢ هي:
ّ

 -1دانا

 ،مفتاح المحبة والحب الخالد.

 -2شيﻼ ،مفتاح اﻻنسجام في القول والفعل ،المفتاح الذي
يترك حيّزا ً بعدها للفعل
يعيد التوازن بين السبب والنتيجة ،وﻻ ُ
الكارمي.
 -3كشانتي ،الصب ُر اللطيف ،الذي ﻻ ُيعكّر صفوه شيء.
 -4فيراجا ،الﻼ مباﻻة تجاه المتعة واﻷلم ،لقد ت ﱠم قَهر الوهم.
الحقيقة وحدها تُعاين.

الوصول للضفّة :في البوذيّة الشماليّة ،هو ُمرادف للوصول إلى النيرفانا
من خﻼل ممارسة الفضائل ] باراميتا[ الست ّة و العشرة] فضائل متسامية[.
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109

 -5فيريا ،الطاقة التي ﻻ يمكن إخضاعها والتي تكافﺢ في
تقدّمها نحو الحقيقة السماويّة ،خارج مستنقع اﻷكاذيب
اﻷرضيّة.
بوابتها الذهبيّة ،حتى تقو َد
 -6ديانا ،تلك التي ما إن تفتﺢ ّ
اﻷبدي ولتأ ّمله الﻼ نهاية له.
نارجول 110نحو ملكوت سات
ّ
 -7براجنا ،تلك التي يحول مفتا ُحها اﻹنسانَ إلى إله ،جا ِعﻼً
منه بوديساتفا ،ابن دياني.

للبوابات.
هذه هي المفاتيﺢ الذهبيّة ّ
تدنو ِمن البوابة اﻷخيرة ،يا أ ّيها الحائك ُ
وقب َل أن تتمكّن ِمن أن َ
المنهك ،السيطرة على
حريّة ،عليك ،على طول الدرب
لل ّ
ِ
باراميتا ال َك َمال هذه – الفضائل السامية الستة والعشرة في
العدد.

نارجول :القدّيس والنطاس

110.
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إذ أنّك أيّها المريد ،وقبل أن تُقابل مهذبك وجها ً لوجه ،معلمك
نورا ً لنور ،ماذا قيل لك؟
بوابة ،عليك أن تتعلم أن
أول ّ
قبل أن تتمكّن من اﻻقتراب من ّ
اﻷبدي.
الظﻼل ،وأن تحيا في
تفصل جسدك عن عقلك ،أن تُبَدّد ِ
ّ
وﻷجل هذا ،عليك أن تحيا وتتنفّس في الك ّل ،كما لو أنّ ُك ّل ما
سك تسكن ك ﱠل اﻷشياء وأن
تﻼ َحظهُ يتنفّس فيك ،أن تشعر أن نَف َ

ك ﱡل اﻷشياء هي في الذات.

سك.
ﻻ تَدَع عقلك ساحة ً تَلهو بها حوا ُ
ﻻ تفصل كيانك عن الكائن وعن اﻵخرين ،بل أدمﺞ المحيط
في باطن القطرة ،والقطرة في باطن المحيط.
وئام تام مع ك ّل ما يحيا ،احب ك ّل الناس كما
و بذلك ،تكون في ٍ
لو كانوا أشقّاءك – التﻼميذ ،المريدين لمعلّ ٍم واحد ،و اﻷبناء
لﻸ ّم العذبة ِالواحدة.
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ث ّمة العديد من المهذبين ،المع ّلم – النفس
أﻻيا ،النفس الكونيّةَ .فلتَحيا في ذلك المع ّلم ،كما أنّ شُعاعَه
يحيا فيك .و َلتَحيا في زمﻼئك ،إذ أنّهم يَحيَون فيه.
هو واحد

111

بوابة ،عليك
أول ّ
ف على عتَبَة الدرب ،قبل أن تجتاز ّ
وقبل أن ت ِق َ

ي بالذات الشخصيّة
أن تو ّحد اﻻثنين في الواحد ،وتض ّح َ
للذات الﻼ شخصيّة ،وهكذا تد ّمر الدرب بين اﻻثنان

أنتاكارانا.112
الصارم ،الصوت
عليك أن تتحضّر لتجاوب دهارما ،القانون
ِ
أول خطوة بدئية:
أول خطو ٍة لكّ ،
الذي سيسألُك في ّ
" هل امتثلتَ لك ّل القواعد ،يا ذا اﻵمال السامية؟ ".

111

المعلم  -النفس] :في اﻹنكليزية الماستر – سول[ هو أﻻيا ،النفس
ع منها ،و ِمن المفترض أن يكون
الكونيّة أو أتمان ،وك ّل إنسان فيه شعا ٌ
اﻹنسان قادراً على أن يتماثل معها ،وفيها ينبغي أن يستغرق.
أنتاكارانا هي ماناس السفلية ،وهي درب الصلَة أو المشاركة بين 112
ِ
الشخصيّة وبين ماناس العليا ،أو النفس اﻹنسانيّة .عند الموت ،ت ُد ﱠمر
مستمرة على هيئة كاماروبا
كطريق أو وسيط للتواصل ،ولكنها تبقى
ّ
ص َدفَة النورانية ]كصدفة البحر – القوقعة[.
ال َ
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"هل ناغمتَ قلبكَ وعق َلك مع العقل العظيم ومع القلب الكبير
لك ّل الجنس البَشَري؟ إذ كما أن صوت النهر المقدس الخائر
ت الطبيعة ،كذلك يجب على قلب كل
يُر ّد ُد صدى ك ّل 113أصوا ِ
ّ
وخاطر ٍة لك ّل ما
يهتز مجيبا ً لك ّل أنّة ٍ
ار " أن
ِ
من يريد دخول التيّ َ
يحيا ويتنفّس".
يمكن مقارنة المريدين بأوتار فينا التي تصدح بأنشودة النفس
والجنس البشري في طاولتها المتناغمة وفي يدها التي تعزف

النفس اللحني لنفس العالم

العظيمة.
113

في الواقع ،إنّ البوذ ّيين الشمال ّيين وك ّل الصين ّيين  -يميزون في
الهدير العميق لبعض اﻷنهار المقدّسة العظيمة – نغمة الطبيعة ،و ِمن هنا
ي ،وكذلك في الغيبيات
يأتي التشبيه .إ ّنها حقيقة معروفة في العلم الفيزيائ ّ
بأن تجمعات أصوات الطبيعﺔ اﻹجمالي ذاك – مثل الصوت الذي يمكﻦ
سماعه في هدير اﻷنهار العظيمﺔ وحفيف أعالي اﻷشجار ال ُمتمايلﺔ في
الغابات الواسعﺔ أو في ضوضاء المديﻨﺔ التي ت ُسمع عﻦ بُعد -هي تتوافق
مع لحﻦ وحيد ومحدد ،واضح تماما ً لطبقﺔ نغمﺔ يمكﻦ إدراكها .وقد بيّﻨه
الفيزيائيّون والموسيقيّون هم موافقون على هذه الﻨقطﺔ .وبالتالي ،يؤكد
البروفسور رايس في كتابه )الموسيقى الصيﻨ ّيﺔ( أن الصيﻨ ّييﻦ قد أدركوا
الحقيقﺔ مﻦ آﻻف السﻨيﻦ ،قائﻼ ً:
»إنّ مياه هوانغ-هو ]الﻨهر اﻷصفر[ الهائجﺔ تتد ّفق ُم َرتّلﺔ ً كانغ " -وت ُدعى
" الﻨغمﺔ اﻷساسيﺔ" في الموسيقﺔ الصيﻨيّﺔ .ويبيّﻦ أن هذا اللحﻦ يتطابق مع
علي للطبيعﺔ".
 فا  -التي يعتبرها الفيزيائيّون المعاصرون ال ُمﻨَشّط ال ِف ّالبروفسور ب .سيليمان ،..يذكرها أيضا ً في كتابه " مبادئ الفيزياء " قائﻼً:
" هذه الﻨغمﺔ ،هي  -فا  -الوسطى للبيانو ،والتي يمكﻦ اعتبارها الﻨغمﺔ
المميّزة للطبيعﺔ".
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الوتر الذي يفش ُل في التناغم مع نغمة اﻵخرين تحت لمسات
ي ِلﻼنو -شرافاكا.
المعلم ،يتحطم ويُنبَذ .وهكذا هو العقل الجمع ّ
إذ عليهم أن يتناغموا مع عقل أباديا -أن يكونوا واحدا ً مع
الروح اﻷعلى – وإﻻ ّ سينقطع رباطهم وينفصلون.
الظ ّل" القَتَلَة ﻷرواحهم ،عشيرةُ داد-دوغبا
هكذا يعمل " أخوةُ ِ
ال ُم َر ّ ِوعون. 114
هل ناغمتَ كيانك مع ألم اﻹنسانيّة العظيم ،يا أيّها ال ُم َرشّﺢ
للنور؟
تخطو
هل فعلت؟  ...إذاً ،تستطيع أن تدخل .مع ذلك ،قبل أن
َ
الخير لك أن تعرف أوﻻ ً
خطواتِك على درب اﻷسى الحزينِ ،من
ِ
الكمائن التي تترصدك على طري ِقك .متسلحا ً بمفتاح اﻹحسان
البوابة
والمحبة والرحم ِة ال َحنونة ،فأنت ِ
بوابة داناّ ،
آمنٌ أمام ّ
التي تقع في مدخل الدرب.

114

البون أو الدوغبا :طائفة القبّعات الحمر ،يُعتَبَرون اﻷكثر تمكّنا ً في
ّ
السحر اﻷسود .يعيشون في التيبيت الغربيّة والصغرى وبهوتان .إنهم
مستشرقين من
تانتريكا)من التانترا(ِ .من المثير للسخرية تماما ً أن نجد
ِ
الذين قد زاروا اﻷراضي الحدود ّية للتيبيت) ،مثل شﻼغينتويت و آخرين(
يخلطون بين طقوسهم و ممارساتهم المثيرة لﻼشمئزاز ،مع المعتقدات
الدينيّة لﻼماوات الشرقيّين "الق ّبعات الصفر" و قدّيسيهم أو نالجول.
الشرح الﻼحق فيما بعد  -الحاشية  - 116مثال على ذلك.
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البوابة التي تواجهك شامخةٌ
انظر ،يا أيّها الحا ّج السعيد! إنّ ّ
وواسعة ،ويبدو من السه ِل الوصول إليها .الطريق الذي
اﻷرض المشمسة في
يجتازها قَوي ٌمُ ،م َم ّه ٌد وأخضر .تبدو كما
ُ
أعماق غاب ٍة مظلمة ،كبقعة على اﻷرض معكوسةٌ من جنّة
والعصافير ال ُمشعّة الريش
أميتابها .هناك عنادل اﻷمل الغضة
ُ
تصدح جاثِمةً على العرائش ال ُخضر ،تترنّ ُم بالنجاح للحجا ّج
ال َجسورين .إنّهم يصدحون بفضائل بوديساتفا الخمسة المصدر
لقوة بودهي والدرجات السبعة للمعرفة.
الخماسي ّ
ّ
اعبُر! إذ أنك قد جلبتَ المفتاح معك ،فأنت في أ ِمان.
ف أيضا ً ،لكنّه وعر
وار ٌ
والطريق إلى ّ
البوابة الثانية هو ِ
ب الرماديّة
ومتعرج بالحقيقة ،ولغاية ق ّمته كثيرة الحصى .ال ُ
س ُح ُ
ُمس َدلَةٌ على مرتفعات الت ّل الو ِع َرة الحجريّة ،وك ّل شيء ُمظ ِل ٌم
أكثر في قلب الحاجّ.
ضي قُ ُد َما ً ،تخبُو أغنيةُ اﻷم ِل َ
ورا َءها .وبال ُم ّ
ها إنّ الشكّ يغزوه اﻵن ،وخ ُ
طواته تصبﺢ أق ّل ثَباتا ً.
اح َذر ِمن هذا ،أيّها المرشّﺢ! اح َذر ِمن الخوف ،ذاكَ الذي َيبسطُ
وطواط
أجنحتَهُ السودا َء ،نظير اﻷجنحة السوداء الصامتةَ ل
ِ
منتصف الليل ،بين لمعان قمر روحك وبين هدفك العظيم ،الذي
ح بغموض من بعيد.
يلو ُ
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إنّ الخوف ،أيّها المريد ،يقت ُل اﻹرادة ويوقف ك ّل اﻷفعال.
شﻼ – فإن الحاج سيترنﺢ ،وسيجد أحجار
إن نقصته فضيلة ِ
الصخري.
كارمية تدمي قدميه على طول الدرب
ّ
شﺢ .اغ ُمر روحكَ في جو َهر
كُن واثِقَ الخطوة ،أيّها المر ّ
بوابة
كشانتي115؛ فأنت اﻵن
بوابة ذلك اﻻسمّ ،
تقترب من ّ
ُ
صبر.
الثبا ِ
ت وال َ
ﻻ تُغ ِلق عينيك ،وﻻ يغيب بصرك عن دورجي 116إنّ نِبَال مارا
تُ
صيب دائما ً ً من لم يَ ِصل إلى فيراجا. 117
ُ
115.

كشانتي  " :الصبر "  ,انظر أعﻼه  ,تعداد المفاتيﺢ الذهبيّة
الكلمة التبتية دورجي هي فاجرا السنسكريتية ،و تشير إلى سﻼح،
أو أداة في أيدي بعض اﻵلهة ) التيبيت ّيون الدراغشيد ،الديفا الذين يحمون
البشر ( و ويُعتبر أنّ لها نفس القوى الباطنية ﻹبعاد التأثيرات الشريرة و
ذلك عبر تطهير الهواء كما تفعل طبقة اﻷوزون في الكيمياء  .إنّها أيضا ً
عﻼمة رمزية )مودرا( إيماءة خاصة أو وضعيّة ت ُستَخدم في الجلوس
للقوة ضد آثار الشر الﻼ مرئيّة ،سواء
أثناء التأ ّمل .باختصار ،إنّها رمز ّ
كانت وضعيّة أو تعويذة – طﻼسم .ومع ذلك ،فإن البون أو الدوغبا ،قد
استولوا على الرمز وأساؤوا استخدامه ﻷغراض السحر اﻷسود .أما
بالنسبة "للقبّعات الصفر" ]أو غيلوغبا[ فإن دورجي هو رمز للقوة ،كما
أي حال .عند
هو الصليب عند المسيحيّين ،واﻷمر ليس خرافة على ّ
الدوغبا ،الرمز هو عﻼمة للشعوذة والسحر كما هو المثلّثين المعكوسين.
فيراجا ،هو ذلك الشعور بالﻼ مباﻻة المطلقة تجاه الكون المدرك 117
ُ َ
بالحواس ،وتجاه المتعة واﻷلم .إنّ كلمة اﻻشمئزاز ،ﻻ ت ُعبّر عن معناه
ولكنّها اﻷقرب إليها.
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أنفاس الخوف فإن
احترس من حالة اﻻضطراب .إذ أنّه تحت
ِ
ِ
ح كشانتي يزداد صدئا ً :والمفتا ُح الصدِئ ﻻ يفتﺢ قفﻼً.
مفتا ُ
كلما تقدمت أكثر ،كلما واجهت قدماكَ كمائنَ أكثر .إنّ
الدرب
َ
بنار واحدة تَست ِع ُر في القلب – هي
الذي يقودك قُ ُد َما ً ُمضا ٌء ٍ
تجرأ المر ُء أكثر ،كلّما أحرز أكثر .و كلّما
نور الجرأة .كلّما ّ
ُ
النور أكثر – و هذا وحدهُ هو الشيء
خشي أكثر ،كلما خبا
ُ
ع الشمس اﻷخير الذي يضيء
شدُك .مثلما أن شعا َ
الذي سيُر ِ
دامس عند المغيب
ق ّمة الجبل
الشامﺦ ،يفسﺢ المجال للظﻼ ٌم ال ِ
ِ
نور القلب .فحين ينطفأ ،فإن ظل أسود ُم َهدد سيقع من
كذلك ُ
الرعب.
قلبك وسي ُح ّل على الدرب ،وير ّ
سﺦ قد َميك في بقعة ُ
نور
حذر من ذلك الظ ّل ال ُمه ِلك .ليس ث ّمة ٌ
أيّها المريد ،كُن على ٍ
يسطع من الروح بإمكانه أن يُبَدّد عتمة النفس السفليّة ،ما لم
خاط َر ٍة أنانيّة ويؤكد الحا ّج قائﻼً " :لقد هجرتُ هذا
تتﻼشى ك ّل ِ
الظﻼل المعكوسة لن تستطيع
الشكل العابر ،ود ّمرتُ السبب ،و ِ
بعد اﻵن أن تتواجد كنتائﺞَ".
ب
إذ أنّه عند هذا الحد ،فإن النِزا َل العظيم اﻷخير ،والحر ِ
ت السفلى ،قد ت ّم اﻵن.
ت العليا والذا ِ
النهائيّة بين الذا ِ
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انظر ،إ ّن ساحة ال ِنزال نفسها قد ابتلَ َعتها الحرب العظيمة
وليس ث ّمةَ وجو ٌد لها بعد اليوم.
بوابة كشانتي ،فإن
ومع ذلك ،ما أن تكون قد اجتزت ّ
الخطوةٌ الثالثةٌ تكون قد تمت .جسدُك هو عبدُك .و اﻵن ،تحضّر
الباطني في
بوابة اﻹغراءات التي توقِ ُع اﻹنسان
للرابعة ،إنّها ّ
ّ
شركها.
وقبل أن تتمكّن من اﻻقتراب من الهدف ،وقبل أن ترف َع يدك
ب عليك أن تكون قد ج َمعتَ
واج ٌ
لتفتﺢ ِمزﻻ َج ّ
البوابة الثانيةِ ،
حاسيس التي
ت العقليّة في ذاتك وأبدت جيش اﻷ
ك ّل التغييرا ِ
ِ
تحتل الفكر ،التي بشكل غامض وماكر ،تنفذ سرا ً داخل محراب
روحك الوضّاء.
إن لم ترد أن تُقتل منها ،فيجب أن تجعل مخلوقاتك الخاصة
غير مؤذية ،أطفال أفكارك الﻼ مرئ ّية والﻼ محسوسة ،التي
بشري  -كتلة هذه
على طريقة سرب ،تزدح ُم حو َل الجنس ال
ّ
وو َرث َ ِة اﻹنسان وتشكل بقاياه
اﻷفكار بمثابة منتﺞ ذُ ّريّ ِة َ
اﻷرضيّة .عليك أن تدرس فرا َ
غ ما يبدو ممتلئا ً ،وامتﻼء ما
يبدو فارغا ً .يا أيّها الطامﺢ ال َجسور ،انظر عميقا ً في بئر قلبك
للظﻼل
وأَ ِجب :هل تعرف قُ ُدرا ِ
دركُ ِ
ت الذات ،يا أيّها ال ُم ِ
الخارجيّة؟
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إن لم تفعل ،فالحقيقة أنت ستضيع.
اﻷكثر ِخفّة ً للهوى أو للرغبة
إذ أنّه في الدرب الرابع ،النسيم
َ
سيعمل على تحريك النور المضيء للجدران النقيّة البيضاء
لروحك.
ت مايا الخادِعة
فأصغر موجة رغبة أو تأسف على ِهبَا ِ
المستعيرة لقناة أنتاكارانا ،الذي  -يربط بين روحك وذاتك
118
والطريق الكبير لعبور اﻷحاسيس الفظة الموقظة ﻷهامكارا
ق بجوائزك الثﻼثة
فِكرة سريعة كوميض البرق -ستُف ِقدك الح ّ
هذه الجوائز التي كنت قد كسبتها أنت.
تعرف ،أنّ
اﻷبدي ﻻ يعرف التغيير.
ﻷنه يجب أن ِ
ّ

أهامكارا " :اﻷنا "  ,شعور المرء بشخصيّته "أنا هو أنا" إنّها
اﻷنَويّة.
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118

"دع التعاسات الثمانية الرهيبة ترحل لﻸبد .وإﻻ لن تصل
الرب
للحكمة على اﻹطﻼق وﻻ لﻼنعتاق أيضا ً" .هكذا يقول
ّ
119
العظيم تاثاغاتا الكمال "ذاك الذي سار على نَهﺞ أسﻼفه ".
حازمةٌ ومتطلبة فضيلة فيراجا .وإذا أردت أن تصبﺢ معلما ً في
ِ
دربك عليك أن تمنع عقلك ومداركك –أكثر من ذي قبل – عن
كل فع ٍل مميت.
وعليك أن ت َتشبَع بأﻻيا الطاهرة ،وان تصبﺢ واحدا ً مع روح –
فكر الطبيعة .وبالتو ّحد معها  -فأنت منيع ،وأن تنفصل عنها -
تصبﺢ لعبة ً ِلسامفريتي 120مصدر كل أوهام العالم.

119

َمن َيحذو حَذو أسﻼفه ،أو أولئك الذين سبقوه ،هي المعنى الحقيقي
لكلمة تاثاغاتا.
سامفريتي] :ساتيا[ واحدة من وجها الحقيقة ]ساتيا[ ذاك تثبت 120
الطبيعة الوهميّة أو الفراغ لك ّل اﻷشياء  .إ ّنها حقيقة نسبيّة في هذه الحالة
 .مدرسة الماهايانا  ,ت ُ َع ِلّم اﻻختﻼف بين الحقيقتين – بارامارثا ساتيا و
سامفري ساتيا ) ساتيا تعني الحقيقة (  .هذا جوهر الخﻼف بين
مادهياميكاس و بين يوغاشارياس ,المدرسة اﻷولى تَنفي ،و المدرسة
ب سابق  ,أو عن طريق التسلسل.
الثانية تؤكّد أنّ -الموضوع موجود بسب ٍ
عدَميّون و رافِضون ,و بالنسبة لهم ك ّل شيء هو
المادهيا ميكاس هم َ
ي  ,بقدر ما هو
باريكالبيتا ) َوهم و خطأ ( في عالم ال ِفكر و العالم الوهم ّ
درك بالحواس  .إنّ اليوغاشاريا ،هم السامفريتي ،أي أنهم
في العالم ال ُم َ
فإنّ
الحقيقة النسبيّة لهم هي أصل ك ّل
الروحان ّيون العظماء ،وبالتالي،
الوهم.
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ك ّل ما في اﻹنسان هو مؤقت ،إﻻ ّ جوهر أﻻيا الطاهر الوضّاء.
ي في الداخل
إنّ اﻹنسان هو شعاعها البلوري ،شعاع نور نق ّ
وشكل من مادة طين ،حول السطﺢ السفلي في الخارج .ذلك
الشعاع هو ُمرشد حياتك وذاتك الحقيقيّة ،ال ُمراقِب وال ُمفَكّر
الصامت والضحيّة لذاتك السفلى .ﻻ يمكن أن تتأذّى روحك ،إﻻ ّ
من خﻼل جسدك ال ُمخطئ .تحكﱠم وسيطر على الواحدة والثانية
بوابة التوازن" التي لم تعد بعيدة ،فأنت في
وحين تَعبُر " ّ
أمان.
صغ
تشجع ،يا أيّها الحا ّج ال َجسور " للضّفة اﻷخرى" .ﻻ ت ُ ِ
ِل َهمسات ُحشو ِد مارا ،ابعد عنك هؤﻻء الغاوين ،تلك اﻷرواح
الشريرة ،تلك الهامايان الغيورة 121التي تمﻸ الفضاء الﻼ
متناهي.

البوابة الوسطى ،مدخل الشقاء
اثبت! ها أنت تقترب اﻵن من ّ
بفخاخها العشرة آﻻف.

شريرة و عنصرانيّة  ,معاكسة لﻺنسان و هي
لهاماين  :أرواح ّ
أعداؤه.
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121

فكارك ،يا أيّها المكافﺢ للكمال ،إن أردت أن تعبُر
كن سيدا ً ﻷ َ
عتبتها.
كن سيدا ً لروحك ،أنت من يتبع الحقائق الخالدة ،إن كنت تريد
الوصول إلى هدفك.
ثبّت نَ َظرة روحك على النور الطاهر اﻷو َحد ،النور الذي ﻻ
الذهبي.
يمكن لشيء أن يثير اضطرابه واستخدم مفتاحك
ّ
َ
الموحشة ،وعملك المضي قد شارف
إنجاز المه ّمة
إذ أتممت
ِ
على النهاية .فإنّ الهاوية الواسعة الفاغرة فا َهها لتبلعك ،قد
تجاوزتها تقريباً.
ﻷهواء
دخل ا
ها أنت اﻵن قد َ
ِ
طوق َم ِ
عبَرتَ الخندقَ  ،الذي يُ ّ
الغاضب.
البشريّة .لقد قَهَرتَ اﻵن مارا و َحشدَها
ِ
الشوائب من قلبك ،وأد َميتَه من ك ّل رغبة .ولكن ،يا
لقد أ َ َزلتَ
َ
ق هو الجدار
أيّها ال ُمحارب الرائع ،مه ّمتك لم تَنتَه بعد .شا ِه ٌ
سيّ َﺞ في الجزيرة 122المقدّسة .أيّها المريد ،إنّه الس ّد الذي
الذي ُ
الجزيرة المقدّسة :الذات العُليا أوالذات ال ُمفَكّرة
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122.

الناج َمين عن أفكارك
والرضى
َ
س َيحمي عقلك من الت ِك َبر ِ
ِ
لتحقيقك العمل ال َمجيد العظيم.
بقوة
سد كل العمل .بالحقيقةَ ،
نَزعَةُ الغرور ،ستُف ِ
ش ِيّد بناءكَ ّ
خوفا ً  -من أﻻ تقوم الهجمة العنيفة لموجات القتال التي تتعا َظم
على المحيط العظيم لمايا العالم وتضرب شاطئه  -بابتﻼع
الحا ّج والجزيرة – أجل حتى وإن تحقّق النصر.
وأفكارك هي كﻼب
إنّ "جزيرتك" نظير اﻹيل اﻷسمر،123
ُ
الويل
الصيد التي ُتج ِفله وت ُ ِ
ﻼحقه في مسيرته إلى نهر الحياةَ .
دركه الشياطين النابحة قبل أن يَ ِصل إلى وادي
للظبي الذي ت ُ ِ

الملجأ ال ُم َسمى ديانا مارجا

"درب المعرفة النقية".

تستقر في ديانا مارجا 124وتدعي أن الدرب هو لك
قبل أن
ّ
ناضجة  -رقيقة وعذبة
ينبغي أن تصبﺢ رو ُحك كثمرة مانغو ِ
الناصع  -اتجاه آﻻم اﻵخرين  -وصلبة مثل
الذهبي
مثل لُبّها
ِ
ّ
للسراء
نواتِها  -اتجاه أتراحك وآﻻمك الخاصة ،يا أيّها القاهر
ّ
وللضراء.
ّ
123

الظبي.
ديانا-مارجا :حرفيّا ً تعني " درب ديانا "  ,أو درب المعرفة النقيّة ,
أو بارامارثا ,او سفاسامفيدانا " اﻹدراك التحليلي للذات ،أو " الذي
يفرض ذاته من نفسه.
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124

ق ﻷجلها اسم
تَجلّد روحك ،فتقوى ض ّد كمائِن النفس،
فتستح ّ
ِ
"الروح اﻷلماس." 125
ي عميقا ً داخل قلب اﻷرض النابض ،ﻻ
إذ كما اﻷلماس ،ال َمخ ِف ﱞ
يستطيع أن يع ِكس أبدا ً اﻷنوار اﻷرضية ،كذلك عقلك وروحك
صين في ديانا مارجا ،يجب أﻻ ّ يع ِكسوا أي شيء من مملكة
الغائ َ
مايا الوهمية.
البوابات المتبقية والتي
متى وصلتَ إلى تلك الحالة ،فإنّ ّ
مداخلها على
يتو ّجب عليك أن تفتحها على الدرب ،تفتﺢ لك
ِ
مداها لتمكّنك من العبور ،وأعظم طاقات الطبيعة ،ﻻ تمتلك
القوة لتعيق مسيرتك .عندها ،ستصبﺢ أنت سيدا ً على الدرب
ّ
السباعي ،لكن ليس قبل ذلك ،يا أيّها المرشّﺢ لتجارب تتجاوز
ّ
كل وصف.
إذ حتى ذلك الحين ،ث ّمة مه ّمة أصعب بكثير ما تزال تنتظرك

أيضاً ،عليك أن تشعر بنفسك أنّك ك ّل

ال ِفكر ،ومع ذلك يجب

أن تَنفي ك ّل اﻷفكار من روحك.

125

الروح اﻷلماس ،فاجرا دهارا ]فاجرا ساتفا[ ترأس الدياني بوذا.
وكما نوه بالحاشية بالجزء الثاني ،فإن الروح اﻷلماس هي لقب البوذا
رب ك ّل اﻷسرار ،ويُدعى فاجرادهارا وكذلك أدي بوذا.
اﻷعلىّ ،
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ﻷي
عليك أن ت َ ِصل إلى نظير ثبات العقل هذا ،بحيث ﻻ يمكن ّ
نسيم مهما كان قويا ً أن يُدخل فكرة أرضيّة داخل العقل.
وهكذا بتطهره ،فإن المحراب ينبغي أن يكون فارغا ً من ك ّل فعل
أرضي .مثلما أن الفراشة ،التي
ومن كل صوت ومن كل نور
ّ
أدركها الصقيع تسقط َميتة عند العَتَبة ،كذلك ينبغي على ك ّل
اﻷفكار اﻷرضيّة أن تسقط ميتة أمام المعبد.
انظر ما ُكتِب:
بنور ثابت ،يجب
ي من أن يُضيء ٍ
" قبل أن يتمكّن اللهب الذهب ّ
126
حراسة المصباح جيّدا ً ،في بقع ٍة محمية من ك ّل ريﺢ ".
تحرك
يتعرض َمنفَث المصباح للنسيم المتغيّر ،فإنّه سي ّ
حين ّ
بالظﻼل – الخادعة
جيئة ً وذهابا ً ،والشعلة المتهدّجة ،ستُلقي ِ
القاتمة والمتغيّرة على الدوام ً  -على بياض محراب روحك.
و عندئذ ٍ ،يا أيّها ال ُمتَعقّب للحقيقة ،ستصبﺢ روحك -العقل
كالفيل ال ُمهتاج الثائر في اﻷدغال ،مخطئا ً بين أشجار الغابات
صومه اﻷحياء ،ويَهلَك في محاوﻻته في قتُل الظﻼل
وبين خ ُ
المتغيّرة على الدوام ،والمتراقصة على جدار الصخور
ال ُمضاءة بأشعّة الشمس .

بهاغافاد غيتا ][19-6
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اح َذر ،إذ في قلَ ِقك على النفس ستفقُد روحك مو ِطئ قدمها على
تربة ديفا المعرفة.
اح َذر ،في نسيانك للذات أن تفقد روحك تحكّمها بعقلها
ق بأهدافها ال ُمحقّقة المستَحقّة من
ال ُمتَهدّج ،وتفقد الح ّ
فتوحاتِها.
احذَر من التغيير الداخلي! 127إذ أنّه هو خصمك العظيم .هذا
التغيير سيُقصيك ويقذِف بك للوراء ،خارج الدرب الذي وطئته
اللزجة.
ويُلقي بك في أعماق مستنقعات الشكّ ِ
فتهيّأ ،وكُن حذِرا ً في الوقت المناسب .وإن حاولتَ وفشِلتَ يا
سل ،فﻼ تفقد الشجاعة استمر في القتال ،وعُد
أيّها المحارب البا ِ
مرة.
إثر ّ
مرةً َ
للنِزال ّ
ش ُﺢ د َم حياته الثمين ،من جراحه
إنّ المحارب الشجاع ،الذي َير َ
ليطردَه من َمع ِقله
الواسعة الخطيرة ،سيبقى يواجه ال َخصم،
ُ
حذوه
سه أنفا َ
ويهزمه قبل أن يلفظ هو نف ُ
سه اﻷخيرة .احذوا َ
ِ
اطردوا ك ّل
أنتم يا َمن تسقطون وتعانونِ :
ومن َمع ِقل روحكمُ ،
]الكلمة اﻹنكليزية – يتغير – تغييرات ،تبدﻻت ،تشير إلى اهتزازات
يمنة ويسرة ،الني يكون فيها الﻼ ثبات ،نقص في التركيز العقلي[.
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127

خصومكم بعيدا ً – الطمع ،الغضب ،الحقد ،وصوﻻ ً إلى ظ ّل
شلتم.
الرغبة – حتّى وإن كنتم قد ف ِ
تذكّر ،أنّت أيها المحارب من أجل انعتاق اﻹنسان 128أن ك ّل
َ
جائزتها في الوقت
إخفاق هو نجاح ،وك ّل محاول ٍة صادقة تنال
ٍ
المناسب .ك ّل ال ِبذار المقدّسة ،التي تنبتُ وتنمو بشكل غير
مرئي في روح المريد ،تصب ُﺢ ساقها قويّة في ك ّل تجربة
جديدة .هي تنحني كالقصب ،لكنها ﻻ تنكسر ،وﻻ يمكن أن تَهلك
ً 129
أبدا ً .لكن حين تدقّ الساعة ،فإنها تُز ِهر فورا.

إشارة ﻻعتقاد معروف في الشرق )كما في الغرب أيضا ً ،فيما يتعلّق
بذلك( أنّ ك ّل بوذا جديد ]أو كل قدّيس جديد[ هو جندي إضافي في جيش
البشري .في البﻼد التي
أولئك الذين يعملون ﻻنعتاق أو لخﻼص الجنس
ّ
دخلتها البوذيّة الشماليّة ،حيث ت ُعلّم عقيدة النيرماناكا الذين هم
البوديساتفا الذين تخلّوا عن النيرفانا التي استحقّوها بجدارة ،أو عن ثوب
الدهارماكايا ) ِكﻼهما يُبعدانهم عن عالم البشر لﻸبد( لكي يبقوا ويساعدوا
ي ويقودوهم إلى بارانيرفانا في النهاية -في تلك البﻼد،
البشريّة بشكل خف ّ
حرر الجنس
سارر كبير ،يُدعى " ُم ّ
ك ّل بوديساتفا جديد أو ك ّل نطاس ُم َ
البشري" .إن تصريﺢ شﻼغينتويت في كتابه ]البوذيّة في التيبيت[ أن
برولباي كو ]تولبا – كو[ أو نيرماناكايا ،هو "الجسد الذي يظهر به
مناف للمنطق وغير
البوذا أو البوديساتفا على اﻷرض ليعلّم البشر" هو
ٍ
دقيق وﻻ يشرح شيئاً.
إشارة إلى المشاعر والخطايا التي تم قتلُها أثناء تجارب المبتدئين 129
ّ
وتعمل كترب ٍة خصبة تولَد فيها "البذار المقدّسة" أو بذور الفضائل
السامية .الفضائل الكامنة ،أو المواهب الموجودة مسبقا ً ،أو الفطرية
ت ُعتَبر أنّه قد ت ّم الحصول عليها في ميﻼد سابق .العبقريّة دون استثناء
هي الموهبة أو الكفاءة التي ُج ِل َبت من ميﻼد آخر.
128
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تخش شيئا ً إذا ً.
ولكن مع ذلك ،إن أتيتَ ُمتَهيّئا ً ،فﻼ
َ
ِمن اﻵن وصاعدا ً ،سبيلُك واض ٌﺢ تماما ً ومستقيم من خﻼل
البوابات السبعة.
بوابة من ّ
مدخل فيريا خامس ّ
البوابة
واﻵن ،أنت على الطريق الذي يقود إلى جنّة دياناّ ،
بوابة بودهي.
السادسةّ ،
أبيض وشفّاف ،تشتعل بداخله
مرمري
إناء
َ
بوابة ديانا ،مثل ٍ
إنّ ّ
ّ
نار ذهبيّةٌ ثابتةٌ ،شُعلة براجنا التي تشرق من أتمان.
ٌ

ذاك اﻹناء ،هو أنت.
أقصَيتَ نفسك عن غايات الحواس ،و َمشَيت على "درب
الرؤية" وعلى "درب السمع" وها أنت تقف في نور المعرفة.
130
لقد بلغت اﻵن حالة تيتيكشا.

130

تيتيكشا :هي الحالة الخامسة في الراجا يوغا – حالة الﻼ مباﻻة
السامية واﻹذعان ،إن احتاج اﻷمر ،لما يُسمى "أفراح وأتراح" ،ولكن
أي متعة أو ألم من هكذا إذعان-خضوع .باختصار ،هي حالة
بدون اختبار ّ
الﻼ مباﻻة الجسديّة والعقليّة واﻷخﻼقيّة والحسيّة ،اتجاه المتعة واﻷلم.
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يا أيّها النارجول ،أنتَ في أمان.
يا قا ِهر الخطايا ،اِع َلم ،ما أن ي َعبَر سواني 131الدرب السابع
فرحٍ ،وتشعر بالغَلَبة .إذ أنّ
فإنّ ك ّل الطبيعة تنتَشي بخشوعٍ َ ِ
ض مع ِلنةً النبأ إلى ورود الليل
النجمة الفضيّة اﻵنِ ،
توم ُ
والجدول يهمس بالحكاية للحصى ،فأمواج المحيط القاتمة
ستهدُر ،بدون نهاية ،بالنبأ للحشفة - 132فيما أن النسائ ُم
ال ُمثَقَلة بالشذى ،ست ُغنّيها للوديان ،وستهمس أشجار الصنوبر
133
ال َمهيبة ِخفيَة بالقول" :ها أن معلم قد نهض ،معلم اليوم".

سكب
إنّه يقف اﻵن ،كعمو ٍد أبيض إلى الغرب ،وعلى الوجه ت َ ُ
دي – أضوا َءها اﻷكثر بهاءا ً.
الشمس المشرقة – لل ِفكر ال ُ
ُ
سر ُم ّ
في الفضاء الﻼمتناهي ،عقلُه يمتد كالمحيط الﻼ نهائي الساكن.
إنّه يمسك الحياة والموت في يده القويّة.
بالحقيقة ،إنّه جبّار .إنّ الطاقة الحيّة التي تحررت بداخله  -تلكَ
الطاقة التي هي نفسُه  -بإمكانها أن ترفَ َع خيمة الوهم عاليا ً

وهي كلمة سنغالية تقابل كلمة سروتابانا السنسكريتية .سوان ،هو
أول درب في دهايانا.
َمن يُمارس سوانّ ،
رسيف ،تعني الصخرة الكبيرة قرب الشاطئ وهي مأخوذة من 132
كلمة الرصيف العربية.

اليوم تعني هنا مانفنتارا

كاملة ،فترة من ُمدّة ﻻ تّ ُحصى
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133.

131.

إلى ما فوق اﻵلهة ،إلى أعلى من براهم العظيم ومن إندرا.
اﻵن ،سينال حتما ً مكافأتِه العظيمة.
ت التي ُمنحت له ﻷجل راحته الخاصة
الهبا ِ
أَلن يستخدم ِ
هو ذاك
ونعيمه ،وسعادته ومجده الل َذين ك ِ
س َبهما بجدارةَ ،
الق ّهار للوهم العظيم؟
لن يكون اﻷمر هكذا ،أيّها المرشّﺢ لعلم الطبيعة الخفي! ذاك
الذي يرغب في السير على خطى القديس تاثاغاتا ،فإنّ هذه
ست لذاته.
الهبات والقُدُرات لي َ
ِ
هل تريد أن تَح ُجز المياه المولودة على سوميرو 134؟ هل
ستحو ُل مجرى النهر لفائدتك ،أوهل ستعود إلى المصدر اﻷول
ّ
خﻼل ذروة الدورات؟
إن كنت تريد أن تمتلك مجرى معرفة الحكمة المولودة من
السماء والتي بقيت مياه جارية عذبة ،هذه المعرفة ال ُمكتسبة
سنَة.
ب ُجه ٍد عظيم ،عليك إذا ً ،أﻻ ّ تتركه ليصبﺢ بُركةَ مياه ٍآ ِ

جبل ميرو  ,جبل اﻵلهة المقدّس

134.
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اعلم ،إن كنت تريد أن تصبِﺢ معاونا ً ﻷميتابها "العصر
النور ال ُمكتَسب ،نظير
الﻼمحدود" ينبغي عليك إذا ً أن تُلقي
َ
136
هؤﻻء البوديساتفا 135اﻻثنين ،على امتداد العوا ِلم الثﻼث .
تعلم أن نهر المعرفة فوق اﻹنسانية ،وحكمة الديفا  -التي يجب
أن تكون قد نِلتَها أنت  -يجب أن تُسكب منك أنت ،يا قناة أﻻيا
وض آ َخر.
في َح ٍ
اِعلَم ،يا أيّها النالجور ،المتتبع للدرب السري ،أنه ينبغي أن
تُستَخدم مياها ً جاريةً عذبة طاهرة ،لتجعل من أمواج المحيط
أكثر
ال َمرير – الذي شكّله البحر الجبّار من دموع اﻹنسانيّة – َ
حﻼوة.

135

في الرمزيّة البوذيّة الشماليّة ،أميتابها ،تمثل الفضاء الﻼمتناهي
)بارابراهمان( ،و ُيقال أنّ في ج ّنته يوجد اثنان بوديساتفا – كوان شي ين
وتاشي شي ،اللذين يش ّعان النور دائما ً على العوالم الثﻼث ]انظر الحاشية
الﻼحقة[ حيث كانوا قد عاشوا ،بما فيها عالمنا نحن لكي يساعدوا بهذا
النور )نور المعرفة( في توجيه اليوغيّين ،الذين بدورهم مقدر لهم انقاذ
البشر .إنّ مكانهم الرفيع في مملكة أميتابها ،هو نتيجة ﻷفعال الرحمة
التي قدّماها ،الواحد واﻵخر ،كيوغ ّيين ،عندما كانوا على اﻷرض .هكذا
تقول القصّة الرمزيّة.
هذه العوالم الثﻼث هي مستويات الوجود الثﻼثة :اﻷرضي ،النجمي 136
ّ
ّ
ي.
والروح ّ
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واحسرتاه! ما إن تصبﺢ مثل النجم الثا ِبت في أعالي السماء
فإن هذا الفُلكَ
السماوي المضيء من أعماق الفضاء ،عليه أن
ّ
يَش ّع على الك ّل – ليمنﺢ النور لك ّل واحد ،عدا نفسه ،وﻻ يأخذ
من أحد.
واحسرتاه! ما أن أصبحت ذات يوم ،كالثلﺞ الطاهر في وديان
الجبل  -باردا ً دون إحساس للّمسة ،ولكن دافئا ً وحاميا ً للبذرة
التي تغفو عميقا ً في حضنها  -فهذا الثلﺞ من اﻵن وصاعدا ً
ينبغي أن يتلقّى الصقيع القارس وهبوب الرياح الشماليّة
رض التي تحرس
وحاميا هكذا بأسنانه الحادة والوحشية ،اﻷ َ
الحصا َد الموعود ،الحصاد الذي سيُط ِعم الجياع.
طوعياً ،محكو ٌم بأن يحيا ،خﻼل كالبا 137مستقبلية بعيدا ً عن
أحجار
حجر مع
نظر البشر أو ِعرفانهم ،إذ أنّه مثبّت على شكل
ٍ
ٍ
ثانية ،ﻻ عدد لها ،والتي تُشكّل " الجدار الحارس 138وهذا هو
مبني ِبيَ ِد
مستقبلك إن اجتزت ّ
البوابة السابعة .ذلك الجدار ،ال ﱞ
شيﱠ ٌد بآﻻمهم ،وال ُمقَ ّوى ً بدمائهم
العديد من معلّمي الرحمة ،وال ُم َ
هو جدار يحمي البشريّة منذ أن كان اﻹنسان إنسانا ًِ ،ليَحميها
أكبر بكثير.
من ٍ
بؤس وآﻻم ٍ مفترضة قادمة َ

137.

كالبا :دورات العصور
الجدار الحارس أو الجدار الحامي .يت ّم التعليم أنّ الجهود المتراكمة
ﻷجيال طويلة من اليوغيّين و القدّيسين والنطاسين ،وخصوصا ً أولئك
النيرماناكايا ،قد خلقوا ،إذا جاز القول ،جدار حماية حول البشر ،جدار
غير منظور َيحمي البشر من شرور أكثر رهابة قادمة.
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مع ذلك ،ﻻ يراه اﻹنسان :وعموما ً ﻻ يعطيه أهمية ،كما ﻻ
يعطي أهمية لكلمة الحكمة ..ﻷنّه ﻻ يعرفها.
سمعتَها ،فأنتَ تمتلك المعرفة الكاملة بها ،يا ذا
أنت مع ذلك ،قد ِ
التواقة البريئة من الخطيئة ..وعليك أن تختار.
الروح ّ
مرة ً ثانية.
مع ذلك ،اصغِ ّ
على درب سوان ،يا أيّها السروتابانا، 139أنت واثق من
دربك .بالحقيقة ،على مارغا 140حيث ﻻ يلتقي الحا ّج
ال ُمن َهك إﻻ بالظلمات ،وحيث اﻷيدي تنزف ممزقة من الشوكُ

شهر مارا أعتى
ويقطع
الصوان الحاد ال ُ
ّ
صلب اﻷقدا َم ،وحيث ت ِ
أسلحتها – هناك تكون محفوظة الجائزة العظيمة بالحال فيما
وراء ذلك.

هادئ وغي ُر ُمبا ٍل ،يَنساب الحا ّج صعودا ً إلى التيّار الذي يقود
ٌ
إلى النيرفانا .إذ أنّه يعلم أنّه كلّما د َِميَت أقدا ُمه أكثر ،كلّما تط ّهر
أكثر.
كلمتان مترادفتان ،سروتاباتي وسوان.
مارغا :الدرب 140.
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139

ت سريعة وقصيرة ،فإن
هو يعلم ج ّيدا ً ،أنّه بعد سبع وﻻدا ٍ
النيرفانا ستكون من نصيبه.
يحنّ
والهدف
اليوغي،
هذا هو درب ديانا ،مﻼذ
المبارك الذي ِ
ُ
َ
ّ
إليه سروتابانا.
ولكن ليس هذا هو نفس الشيء للحاج الذي قد اجتاز درب
أرياهاتا 141وظفر بثماره.
إذ هناك ،ت ُ َد ّمر كليشا 142لﻸبد  ،وتُجتَ ﱡ
ث جذور تانها. 143
لكن توقف أيّها المريد... ،فث ّمة كلمة واحدة بعد .هل بإمكانك
أن تُح ّ
طم الرحمة اﻹلهيّة؟ الرحمة ليست صفة ،إنّها

اﻷبدي ،إنّها ذاتُ أﻻيا
ناموس النواميس التناغم
ّ
نور العدالة الثابت
الجوهر
الكوني الذي ﻻ شاطئ لهُ ،
ّ
وتناغم الوضع لك ّل اﻷشياء في الكل ،وناموس المحبّة اﻷبديّة.

أرهات141.

أراهاتاماغا :لربطها مع الكلمة السنسكريت ّية
كيلشا :حب المتعة أو المتعة الدنيويّة ،الصالحة أو الطالحة
تأنها :إرادة اﻻستمرار بالحياة ،علة وسبب الوﻻدات أو التقمصات143 .
ّ
142.
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كلّما تو ّحدت معها أكثر ،كلّما انصهرتَ في كيا ِنها أكثر ،وكلّما

اتّحدت روحك مع " ُ
هو" كلّما أصبحتَ عطفا ً ُمطلَقاً 144أكثر.

هكذا هو درب آريا ،درب البوذا الكمال.
عﻼوة على ذلك ،ما الذي تعني ِه المخطوطات المقدّسة التي
تجعلك تقول:
ق أنهّ ليس ك ّل اﻷرهات ،ينالون الثمار العذبة للدرب
" أوم! َأثِ ُ
النيرفاني ".
ق أنّ اانيرفانا  -الدهارما ﻻ يد ُخلها كل البوذا." 145
" أوم! َأثِ ُ

144

هذا العطف ،الرحمة ،الشفقة ،ﻻ يجب اعتباره على نفس ضوء جملة
" ﷲ ،المحبّة اﻹلهية " في الديانات التوحيدية .الرحمة هنا ،هي ناموس
وقانون تجريدي غير مشخصنا ً ،وحيث أن طبيعته  -كونها اﻻنسجام
المطلق – يت ّم تشويشها بالنزاع ،والمعاناة ،والخطيئة.
ثيغبا شينبويدو " ماهايانا سوترا ابتهاﻻت لبودها اﻻعترافات" من 145
الكاتب ]شﻼجينتويت – البوذية في التيبت[ الجزء اﻷول .في المصطلحات
البوذيّة التبتية الشماليّة ،ك ّل اﻷرهات العظماء والنطاسين والقدّيسين
يُطلق عليهم مصطلﺢ بوذا.
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بالحقيقة ،على درب أريا ،لم تعد بعد اليوم سروتابانا ،لقد
أصبحت بوديساتفا . 146لقد ت ّم عُبور التيّار .صحي ٌﺢ أنّك نِلتَ
ق بثوب دهارما كايا ،ولكن سامبوغا كايا هو أعظم من
الح ّ
147
النيرفاني ،وأعظم منه هو النيرماناكايا  -بوذا الرحمة.
146

البوديساتفا في التسلسل الهرمي ،هو أق ّل تساميا ً من البوذا الكامل
في اللغة الظاهرية ،وغالبا ً ما تم الخلط بين هذين المصطلحان .إﻻّ أنّ
اﻹدراك الفطري الحق والمألوف ،وبسبب تلك التضحية ،فقد ُو ِضع
بوديساتفا في تبجيل أسمى من بوذا.
هذا التبجيل الشعبي نفسه يسمي " بوذا الرحمة" البوديساتفا الذين 147.
لديهن مرتبة اﻵرهات]أي الذين قد اجتازوا بالكامل الدرجة الرابعة أو
السابعة من الدرب[ ولكنهم رفضوا الدخول للنيرفانا أو – لبسوا ثوب
دهارما كايا وبذلك يصلون للضفة الثانية ،ﻷنه بهذه الحالة سيصبﺢ من
المستحيل مساعدة البشر حتى لو أتيﺢ لهم ذلك الشيء الضئيل من قانون
الكارما .إنهم يفضلون البقاء غير منظورين )بالروح ان جاز القول( في
العالم للمساهمة في خﻼص البشر ،بحثهم على السير على القانون
الصالﺢ ،أي ارشادهم لدرب العقيدة .التعبد لكل هؤﻻء الشخصيات وكأنهم
قديسين ،وحتى الصلوات المهداة لهم ،هي جزء من الجانب الظاهري
لبوذية الشمال – نظير المؤمنين في الكنائس اليونانية والكاثوليكية الذين
يبجلون قديسيهم ومعلميهم .بالعكس من ذلك ،فإن التعاليم الباطنية ﻻ
تشجع على اﻹطﻼق نظير هذه الممارسات .يوجد هناك اختﻼف كبير بين
اﻻثنين عقائدياً .العلماني الذي ينتهﺞ النظام الظاهري ليس لديه البتة أية
فكرة حقيقية عن كلمة النيرماناكايا .ومن هنا الغموض والتفسيرات
المشوهة عند المستشرقين .على سبيل المثال شﻼجينتويت يعتقد أن جسد
النيرماناكايا يشير للشكل المادي الذي يأخذه البوذا عندما يتجسدون على
اﻷرض – وسيكون هذا "اﻷقل تسامياً" في "صعوبتهم اﻷرضية".
]البوذية في التيبت ص .[26.ويتابع في إعطائه وجهة نظر خاطئة تماما ً
حول الموضوع .ومع ذلك ،فهذه هي التعاليم الحقيقية :اﻷجساد الثﻼثة أو
أشكال البوذا ،يُدعون – 1 :نيرماناكايا – 2 .سامبهوغاكايا-3.
دهارماكايا .اﻷول هو الشكل اﻷثيري الذي يأخذه البوذا ،اذا ترك جسده
المادي ،لكي يظهر في جسده النوراني – بشرط أن يحوز عﻼوة على
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أحن رأسك واسمع ج ّيدا ً ،يا بودهيساتفا .الرحمة تتكلم
واﻵنِ ،
وتقول:
"هل ث ّمة غبطة ،عندما يجب على ك ّل المخلوقات أن تتألم؟ هل
ث ّمة نَجاةٌ لك ،وأنت تسمع أناة ك ّل العالم؟ ".
واﻵن ،لقد سمعت ما قد قيل.
لن تنال الدرجة السابعة ،ولن تعبُر بوابة المعرفة النهائيّة إﻻ
سر
ِلتَع ِق َد ال ِقران على اﻷلم .إن كنتَ تريد أن تصبﺢ تاثاغاتاِ ،
ذلك ،على كل معرفة النطاس .البوديساتفا يطور هذا الشكل بداخله بقدر
تقدمه على الدرب .وعندما يصل للهدف ويرفض ثماره ،فإنه يبقى على
اﻷرض كنطاس .وعند موته ،فبدﻻً من الذهاب للنيرفانا ،فإنه يبقى في
هذا الجسد الممجد الذي نسجه هو بنفسه ﻻستعماله كحضور غير منظور
لﻺنسانية غير المساررة  ،لكي يشرف عليها ويحميها .السامبهوغاكايا
هو نفس جسد بوذا مع اضاءة إضافية تزيد عليه – الكماﻻت – الثﻼثة
والتي تكون احداها اﻻمحاء الكامل لكل اﻷمور اﻷرضية .جسد
الدهارماكايا هو جسد بوذا المكتمل ،وبالواقع هو ليس جسد على اﻻطﻼق
بل نفس مثالي :الوعي المستغرق بالوعي أو بالنفس الكونية ،المحروم
من كل صفة .ما أن يصل لمستوى الدهارماكايا ،الحكيم أو البوذا يترك
وراءه كل رباط محتمل مع هذه اﻷرض ،أو كل فكرة تتعلق بها .وهكذا،
وبلغة سرانية ،قد قيل بأن حكيم الذي كسب الحق بالنيرفانا يتخلى عن
جسد الدهارماكايا لكي يستطيع مساعدة البشرية .وﻻ يحتفظ من
السامبهوغاكايا سوى بمعرفتها الكبيرة والكاملة ويبقى في جسده
النيرماناكايا .المدرسة الباطنية تعلن ان غوتاما بوذا وغيره من اﻵرهات
كان لديه النيرمانا كايا ،وﻻ يوجد أسمى منه بسبب تضحيته ﻷجل
البشرية.
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على نهﺞ أسﻼفك ،وابقَ بدون أنانية حتّى النهاية التي ﻻ نهاية
لها.
أنت مستنير ،فاختَر طريقك.
انظر للنور اللطيف الذي يغمر السماء الشرقيّة .وعﻼمة على
التسبيﺢ ،فإن اﻷرض والسماء تتوحدان ،وتعلو ترنيمةُ َمحبّة
من ال ِقوى الرباعية ال ُمتَجلّية ،سويّة ًمن :النار الو ّهاجة ،من
المياه المنسابة ،من رائح ِة التراب العذب ،ومن الرياح
الجارفة.
ِ

اصغ!...
ِ
الذهبي
غورها من هذا النور
الدوامة التي ﻻ يُسبَر
من أعماق ّ
ُ
ّ
صر ،الصوت بدون الكلمات للطبيعة بأسرها
الذي يَغ ُمر المنت َ
يرتفع بألف نغم ٍة ،لتعلن:
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ال َف َرح لكم يا بَشَر مالبا

148

لقد عاد الحا ّج أدرا َجه ِمن الض ّفة اﻷخرى
أرهات جديد

149

قد ُو ِلد.

السﻼم لك ّل الكائنات

150

148

مالبا :هي أرضنا – تدعوها المدارس الباطنيّة بالجحيم والجحيم
سوى الكوكب
اﻷعظم .العقيدة الباطنيّة تقول بأنّه ﻻ يوجد مكان للعقاب ِ
الحامل لﻺنسان أو اﻷرض .افيتشي هي حالة وليست مكان.
خ ّلصا ً إضافيا ً جديداً ،قد ولد من البشر ،والذي سيقود 149
وتعني أنّ ُم َ
ُِ
ّ
البشر إلى النيرفانا النهائيّة ،أي بعد نهاية دورة الحياة.
هذه الصيغة هي واحدة من الصيغ الثابتة التي تتبع كل رسالة أو 150
ّ
ابتهال أو تعليم" .السﻼم لك ّل الكائنات" " البركات على ك ّل ما يحيا".
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