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  السلسة األولى
  

  
    

  صوت الصمت
  

  الذهبيّة " اإلرشاداتمن " كتاب  مقتطفات
  
   لالنو (المريدين)لالستخدام اليومي 
  

  عليها وعلّقتترجمتها لالنكليزيّة 
  

  1889بالفاتسكي بتروفنا هيلينا  
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 تمهيد
 

 

 

 " وهوالذهبيّة اإلرشاداتمأخوذة من "كتاب  التالية، الصفحات
في  الصوفيينواحد من األعمال التي ُوِضعت بين أيدي التالميذ 

تعاليم  المدرسة وهيإلزاميّة لهم في تلك  تها هيمعرف الشرق.
وبما أنني أعرف العديد  ،وهكذا الثيوصوفيّين.قَِبلها العديد من 

 ترَجَمتَها كانت مهّمة إنّ ف قلب،عن ظهر  اإلرشاداتمن تلك 
ً  ليسهلة بالنسبة    .نسبيا

 

ثّمة طـرق للتنمية النفسيّة تختلف  الهند،من المعروف أنّه في 
ليس فقط بسبب انتمائهم  )معلمينأو  مهذبين( الغوروباختالف 
ً  - مدارس ةست وهي - مختلفةفلسفية كبيرة لمدارس   بل أيضا
ما يحتفظ  وعادة ةصالخا طريقتهلكّل غورو  ه يوجدبسبب أن

في  المتبعة فإّن الطريقة الهيمااليا،ما وراء في. لكن اً سر ابه
بسيط مجّرد الما  الغوروالمدارس الباطنيّة ال تختلف إالّ إذا كان 

الذين  معرفة تالميذهأكثر بقليل من  تكون معرفة بالكاد يمتلك
 يعلّمهم.
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سلسلة ال نفس، تنتمي لهنا تهاترجمقدم أ التي اإلرشاداتإّن 

 والتي دزين كتاب "سورمقاطع من " امنه اشتُقت التي
  ".كتاب "العقيدة السرية اني عليهبُ 

يدعي االنتماء لنفس األصل رشادات الذهبية كتاب اإل
 بارامارتاالذي ينتمي إليه العمل الصوفي العظيم والمدعو 

لآلرهات  هؤإعطاتّم  فإنه قد ناغارجونا،أسطورة  والذي، حسب
الحقيقة هذا االسم  (فيناغا " أو األفاعي البواسطة "  العظيم
.القدماء) للمساررينيشير   

صيلة أنبيلة و مهما كانت، الحقائقومع ذلك، فإن األفكار و
ً  للغاية، تحت أشكال ٍ متنّوعة في األعمال  هي موجودة غالبا

هذه "  جنانايشفاري «مثل بها)  (أوالملحقةالسنسكريتيّة 
 كريشنا ألرجونافيها  وصفيعة التي ية الرائالسّران األطروحة

أيضاً  ونجدها. ستنير بالكاملحالة اليوغي الم ،بأوصاف متألّقة
."وبنشاد األبعض من كتب " الفي   

الكل) لم يكن  إن( العظماءاآلرهات  معظمهذا طبيعّي ألن و 
الذين  بشكل خاصو ،أتباع غوتاما بوذا ائلأوّ  كانوا من الذين

وليسوا  واآلريّينقد كانوا من الهندوس  ،تيبتهاجروا إلى ال
التي تركها آريا  إّن األعمالف ولها وحدها، .المنغوليينمن 
.كثيرة جداً  هي اغسان  

 

نَسخ أما ال ،مربعة صفائحمنقوشة على  األصليّة اإلرشاداتإّن 
هذه األقراص أو  أقراص.على منقوشة غالباً ما تكون فهي 
المعابد  محرابعلى محفوظة  نما تكوعادةً  الصفائح،هذه 
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 المدعوة فيها المدارس أُنٍشئتحيث  بالمراكزالمرتبطة 
يوغاشاريا ). (ماهايانا ال في نظام تأّمليّة""  

 التيبتيةفأحياناً تُكتَب بالغة  متباين،هذه اللوحات تُكتَب بشكل  
." تصويريةلغة بخاصة لكن و  

يمكن  ،اصةتها الخأبجديّ  ) التي تمتلكسنزاراللغة الكهنوتية (ال
 رمزيةأحرف ب ،الكتابة أشكالالعديد من  بواسطةتقديمها 

من أكثر  اللغة التصويريةتنطوي على المزيد من طبيعة  والتي
 تتمثل ،التيبتيةفي اللغة   -لوغ –المقاطع. طريقة أخرى 

 من ما أو آخر، توافق مع حرفت وألوانباستخدام أرقام 
ً  30( التيبتيةاألبجديّة  مرّكباً) وبالتالي  74بسيطاً و  حرفا

أبجديّة مشفّرة كاملة. بهذه الطريقة تشكل   

 

فإنّه ثّمة أسلوب معين لقراءة  ،التصويريةاللغة ستَخدم تُ حين 
 علمالرموز المستخدمة في و ، فإن العالماتوهكذا ،النص
 واأللواناألبراج االثني عشر  عشر حيواناً في واالثنا ،الفلك

واحد منها يكون لديه فارق دقيق  كل حيث( ةاألساسيّ السبعة 
تُستخدم في  يمكن أن )الغامق الطبيعي، الفاتح ،ثالثي بلون

ً  33ليّ مثت  ألنه والُجَمل.لكلمات تشكيل اأبجديّاً بسيطاً ل حرفا
خمس مّرات  ةَكّررم 12 "الحيوانات" فإن بهذه الطريقة
 ديّةأبج تشكل السبع،العناصر الخمس واأللوان  ومتزاوجة مع

ً واثني عشر  مقّدساَ،حرفاَ  60ُمَكّونة من كاملة  .برجاً فلكيا  

يَُحّدد فيما  ،بدايةالالُمتَوّضع في  النص، فإن البرج لفك شفرة
حيث أّن كل كلمة  ،إذا على القارئ تهجئته تبعاً للطريقة الهنديّة
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أو تبعاً للقاعدة الصينيّة لقراءة  تماماً، ةسنسكريتيلل تكييفهي 
هي التي  األسهل،فإّن الطريقة  ذلك،مع  .التصويريةات شاراإل

استعمال  ، أوأيّة لغة خاصة ميستخد الأن بتسمح للقارئ 
 ً األعداد أو األرقام ، ألنه مثلما أن الطريقة التي يفضلها طوعيا

في أوساط الُمساِررين  وعالميّةمشتركة  سمة كانت العربيّة
 السمة تتميزنفس  .اإلشارات والرموزكذلك كانت  ،وتالميذهم

يمكن ألّي أحد  والتي ،في واحدة من الطرق الصينيّة للقراءة
 . وهكذامضطلع على نظام الكتابة أن يقرأها بسهولة ُمماثلة

بلغته الخاّصة كما يمكن  تامة ةبسهول قراءتهايمكن للياباني 
.اً في لغتهللصينّي قراءتها أيض  

 

كانت منها البعض  حيث أن الذهبيّة " اإلرشاداتإّن " كتاب 
يحتوي  ،البعض اآلخر ينتمي لما بعدهاأن فيما  ،لبوذيّةل سابقة
منها عن ظهر  39تعلّمت  .مختلفةصغيرة  أطروحة 90على 

 فإنه يتوجب ما لم أقدمه هنا، ةترجملو مضت.قلب منذ سنين 
ضخمة  وتنويهاتُمبعثرة بين أوراق  لمعلوماتعلّي أن ألجأ 

 (دونُجِمعَت على مّر عشرين عاما ً  قدأُخذت للتذكر وجداً 
ألجعل من األمر مهّمة سهلة بأيّة على اإلطالق)  أرشفتها
لم يكن من الممكن ترجمتها جميعاً من جهة ثانية،  وسيلة.

أكثر ما يكون بما تصبو إليه  ومتعلّقومنُحها لعالم أنانّي 
ً متهيكون  لكي ،الحواس لتلقّي مثل  ،بأّي شكل من األشكال ،يئا

لم يُثابر  ن. إصحيحةقيّة السامية بروح ه العلوم األخالهذ
يكون لديه  فلن ،يةالذاتمعرفة لاإلنسان بشكل جّدي في السعي ل

النوع.  لنصائح من هذا صاغية أذنٌ   
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مأل المجلّدات إثَر ياألخالقيّات  ا النوع منفإّن هذ ذلك،مع 
شاد يناوباألخاص في كتب  وبشكل ،المجلّدات في األدب الشرقيّ 

تلك الرغبة تقبع  أرجونا.كريشنا  يأمر" ة بالحياةرغبكل اقتل "

 الذاتوليس في  ،المتجّسدة الذاتمركبة  ،في الجسدفقط 
تُقتَل"  والالتي ال تقتل  ف،غير قابلة للتلوبديّة "أ هي التي

سوتا لّم تُعَ حساس" هكذا اإل"اقتل ).18-2-1شاد يناأوب (كاثا
األلم في الربح  وفية في اللذة " كن على نفس السويّ  .نيباتا

.الهزيمة " وفيفي النصر  ،الخسارة وفي  

.نفس المصدر)( "األزليعن ملجأ إال في  ثال تبحأيضاً "  

ر الشعور باالنفصال    " يُكّرر كريشنا تحت كل ية"َدّمِ
 الخادعةالذي يتبع الحواس  –ماناس  –" العقل   .لاشكاأل

 الرياحعاجز الذي تتقاذفه كالمركب ال –بودهي  – النفسيجعل 
).70 -  2- غيتا افاداغهب( على األمواج"  

 

الرسائل بين تلك  مندقيق من األفضل إجراء اختيار كان لذلك 
 الجمعيةلقلّة الحقيقيّة من السّرانيّين في ل مناسبةأكثر  ماهيب

بالتأكيد.حتياجاتهم الجيب والتي تست ة،الثيوصوفي  

يقّدرون هذه الكلمات من ين سالذ فقط،هم  الصوفيينهؤالء  
":الذات العليا " –كريستوس "  –كريشنا "  
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يكن لم  األموات.على  وال" ال يحزن الحكماء على األحياء 
ً أنا زمن لم أُكن  هناك وكذلك هؤالء  موجوداً فيه وأنت أيضا

بالمستقبل".   عن الوجود أبداً  اينعدم أحد من ولن البشر،أمراء 
).27 - 2 – فاد غيتاااغهب(  

 

الجمال  في الحفاظ علىبذلت قصارى جهدي  الترجمة،في هذه 
وحده  ي.ميّز النّص األصلي واألسلوب المصور الذيالشعرّي 

د.جهال هذانجح قد يستطيع أن يحكم إلى أي حّدٍ  القارئ  

 

 هيلينا بتروفنا بالفاتسكي
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 اإلهداء إلى العدد الصغير1

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 أي لألقلية .1
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 الجزء األول
 

 

 صوت الصمت2
 

 

هذه التعليمات، هي ألولئك الذين يجهلون مخاطر إيدهي3 
.يةالسفل  

 

 

                                                           
(كل الكلمات المتبوعة بأرقام بين قوسين، مشروحة بالكامل في قائمة  2

.ألرقامها)تبعا  الكلمات،  

  
 

إيدهي: كلمة من بالي، مرادفة للكلمة السنسكريتيّة سيدهي أو الملكات  3
 سيدهي. من نوعان يوجد اإلنسان. في طبيعيّةال غير القوى ،النفسيّة

ذات الطبيعة  العقليّةالنفسية و الطاقات تضمّ  التي األولى المجموعة
 الروحانيّة. للقوة األسمى التدريب تتطلّب التي الثانية هي السفلية والفظة،

 كرس نفسه من" ]11،15،1[ سكاندا فاتاااغهب ادمريش في كريشنا يقول
 كلّ  ن أنيعاي ( كريشنا)فيّ  ذهنه رّكز ومن  حواسه وغلب اليوغا، لنظام

.لخدمته استعداد علىتكون  السيدهي  
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ماعذاَك الذي  وت  يريد س وت  4ناداص وت الذي ال ص  لهالص
  .5دهاراناعليه أن يتعلّم طبيعة  ويفهمه،

  
عليه أن يبحث  ة،الحسيّ  لألشياءبعد أن أصبح التلميذ غير ُمباٍل 

  الوهم. لدوَ يذاك الذي  الفكر،منتج  الحواس، راجاعن 
  

  .للواقع األعظمالقاتل  هو العقل
  

.بقتل القاتل التلميذفليَقُم   

  ،ألنّه
  

بدو  يّ له حين ت ته غير حقيق في  يرىكما هو الحال حين  ،ةهيأ
  ،الحلمفي  رآهاكل األشكال التي اليقظة 

  
ماع  بح من الممكن له  فإنه ،لتعدديةاحين يتوقّف عن س يص س

  الخارجي.يقتل اخلي الذي الصوت الد - الواحد يميز أن 
  

يتخلى عن منطقة ،فقط ، وعندئذٍ عندئذ ات س المزيف  ،أس

  .الحقيقي ساتملكوت  ليدخل
   

  
                                                           

نادا: الصوت الذي ال صوت له، أو صوت الصمت. حرفّيا قد تُقرأ هذه  4
إذ أّن نادا هي الكلمة المرادفة  ".الكلمة " الصوت في الصوت الروحانّي 

سنزار المعبرة عن الفكرة.لمصطلح   
دهارانا: هو التركيز المكثّف والكامل للعقل على موضوع داخلّي واحد،  5

 ً .الحواسكل ما يتعلّق بالكون الخارجي أو عالم لد الكامل يبالتجرّ  مصحوبا  
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جام  ينبغي تحقيق أن ترى،إذ قبل أن تتمّكن الروح من  االنس
  وهم. عن كلّ  الجسدتَعمى عيون  وأن ،الداخليّ 

  
مع تتمّكن الروح من أنقبل أن  ان ،تس ورة "اإلنس  "على الص

ّم أذنيهت أن ات،عن الزمجرات كما  اُص وش  زئيرعن  عن الوش
  . الذهبيةيراعة لل الفضي زيزاألالِفَيلة كما عن 

  
عليها أن تتّحد  تتذّكر،إذ قبل أن تتمّكن الروح من أن تفهم وقد 

امت ً تمام ،مع المتكلّم الص كل  بداية،بال يتّحد،كما  ا نموذج ش
   صانعه.الفّخار في عقل 

  
  وستتذّكر.مع الروح تسس ألنه عند ذلك

  
سيبوح الباطنية،إلى األذن  وعندئذ،  

 

– الصمت صوت –  
: ًوسيقول  

 

 اإذ ،حياتكوهي تستحّم في شعاع شمس  تبتسم نفسك كانت اإذ
الجسدية داخل شرنقتها  تغني وهي منغلقة نفسك كانت

قصرها في  وهي منعزلة تنتحب نفسك ا كانتإذ ،يةوالماد
م الخيط الفّضي يتحطّ ل تصارع نفسك نتكا اإذ باألوهام، المليء
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الذي يربطها بالمعّلم6 ، فاعلم إذاً  أيّها التلميذ، أّن نفسك هي 
  .األرضهذه من 

 

حين تمنح نفسك الفتيّة7 أذُنا ً الضطراب العالم، حين تستجيب 
روحك8 لصوت زمجرة الوهم العظيم، وحين ترتعب لرؤية 

 وتنسحبالِمحنة أذنيك  حين تَُصّم صرخاتُ  ،دموع األلم الحارقة

، أيّها المريد فاعلم ،األناروحك كسلحفاة خجولة داخل درع 
.بإلهها الصامت ةغير جدير خيمةأّن روحك هي   

 

 عن وتنفصل ن،تنسحب خارج ملجئها اآلم نفسكو ،تقوىحين 
 .لألمام وتنطلقالفّضي  هاخيط فإنها تبسط ،الحامي غالفها

 :تهمس ، فهيالفضاء إلى صورتها على أمواج عندما تنظر

                                                           
المعلّم العظيم: مصطلح يستخدمه الالنو أو الشيال (تالميذ) ليُشيروا به  6

 وأدي ،كيتشفارا أفالولمصطلح كلمة مرادفة  وهي .للكائنللذات العليا 
 )العليا( "" الذات وألتمان البوذيّون،التي يستخدمها السّرانّيون  - بودها
التي يستخدمها  كريستوس كلمةلو ،يستخدمها البراهمانيون التي

.الغنوصيون القدماء  
النفس: هنا تستخدم لإلشارة لإليغو اإلنسانية أو ماناس، والتي تّم  7

 "اإلنسانية " النفس  كونهااإلشارة إليها في التقسيم السباعي السّري ب
.الحيوانية النفسالنفس الروحيّة و لتمييزها عن  

  .الكون المنظور العظيم، مايا: الوهمماها 
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أَسَرتها شباك  نفسك قدأعِلن أيّها المريد أّن  –" أنا"هذا 
 الوهم.9 

حيث تتوّضع على  األلم،إّن هذه األرض هي قاعة  المريد،أيّها 
اإليغو  إليقاع بالفخاخ مزروعةو ،طول الدرب اختبارات رهيبة

 خاصتك في شرك الوهمّ  المدعو "الهرطقة الكبرى".10 

 

 كئيبمدخل  ليست سوى ،أيّها المريد الجاهل رض،ألاإّن هذه 
ذلك  –الذي يسبق وادي النور الحقيقّي  نصف النهاريقود إلى 

الذي ذلك النور  ، ريح على إخمادهى أيَ النور الذي ال تقو
دونما فتيل أو وقود.  يشتعل  

العظيم:القانون  هكذا تكلم  

ً  للذات الكلية11 يجب عليك أوالً أن تكون  "لكي تصبح عارفا
فينبغي  ،الذاتتلك  إلى معرفةتصل ولكي  ".عارفال بحد ذاتك

 اكائن -لال الكائنعن  ،ذات – لال الذاتعليك أن تتخلّى عن 
 بالحقيقة .العظيم الطائربإمكانك أن ترقُد بين أجنحة  وعندئذ

                                                           
 ساكياديتهي: وهمّ  الشخصيّة .9

تاتافادا: ِبدَعة االعتقاد بالروح الدائمة أو باألحرى في وجود روح (أو  10
الالمتناهية الواحدة والكونية.عن الذات منفصلة  ذات)  

تاتفاجنانين: لديه المعرفة التي تميّز المبادئ المكونة للطبيعة  11
.تمان أو الذات الكونيّة الواحدةاأل معرفة لديه وأتماجنانين لإلنسان،و  
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 بل، يموت وال ال يولدعذبة ٌ هي الراحة بين أجنحة ذاك الذي 

 هو أوم12  عبر أبديّة13  العصور.

 

 امتِط طائر الحياة إن كنت تريد المعرفة.14

 

 تخلَّ عن حياتك إن كنت تريد أن تحيا.15 

 

                                                           
كاالهامسا: الطائر أو البجعة(بالمعبد). يقول كتاب نادا-بيندو أوبانيشاد  12

ة المنشورة في الجمعية الثيوصوفية ترجملل (انظر ،فيدا جريلل المنتمي
 المقطع :ن) أ-82-478صفحة  9188ة الثيوصوفيمجل -كومبا كونام  في

-و -هامسا. والمقطع اللفظي  - جناح الطائر األيمنبأنه يُعتَبر  ،آاللفظي 
 إنه) يقال متر (نصفأردها ماترا  ، وحسبذيله – م - األيسر،الجناح  هو

.رأسه  
األبدية عند الشرقيين لها داللة أُخرى تختلف عنا. فهي بشكل عام تمتد 13

مدة كالبا هي فترة من  ،سنة أو "عمر براهما" 001لمدة 
سنة إلهية  100سنة. [مالحظة المترجم. يتم إعطاء  4،320،000،000

في  2:70ر براهما) في "العقيدة السرية" م(ع
وكالبا هي يوم واحد من سنواتفانية. سنة  311،040،000،000،000  

.]براهما   
     

كما يقول نادا بيندو (المذكور أعاله) " اليوغي الذي يمتطي هامسا  14
ماليين البوال كارميّة النتائج الال يتأثّر ب أوم)هذا النحو يتأّمل على  (وعلى

.الخطايامن   
 تخلَّ عن حياة الشخصيّة المادّية إن كنت تريد أن تحيا بالروح .15
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لشقاء. ثالث اتقود لنهاية ، أيّها الحاّج الُمنَهك، قاعات ثالثُ  
 من خالل ثالث حاالت ستقودك ،مارال المصارعأيّها  ،قاعات

إلى الرابعة16  ومن هناك، إلى العوالم السبعة17 .عوالم الراحة 
 األبديّة.

  

 

.وتذّكر فاصغِ إذاً  ،أسماءها تريد معرفةكنت  إن  

  

  .أفيديا –أّول قاعة اسمها الجهل 

 

                                                           
حاالت الوعيّ  الثالثة: جاغرات (حالة اليقظة) سفابنا (حالة الحلم)  16

الُمختبرة من  هذه الوضعيّات الثالثة .)لنوم العميقحالة ا( سوشوبتي
تتفوق على حالة النوم بدون حالة  يا:يتورحالة تقود للرابعة أو ، اليوغي

.الروحاني حالة قّمة الوعيّ  . إنهاكل الحاالتعلى تعلو و ،حلم  
بعض السّرانيّين ذوو العبارات السنسكريتيّ ة، يحددون المستويات 17

في داخل جسد كاال كا السبعة أو العوالم الروحية للوجود، اللوسبعة ال
تحّول إلى بجعة في ي أنهذا، يمكن  .المكانوعة خارج الزمان البج ،هامسا

.)كلمة محايثة( نمن براهما بدالً  براهما صبحيالزمان حين     
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 فيهاوتحيا  وفيها النور،إنّها القاعة التي رأيَت فيها 
 ستموت18. 

 

. ستجد روُحك فيها أزاهير 19التعّلمالقاعة الثانية اسمها قاعة 
  .20فسهثعبان ملتّف على ن تحت كّل زهرة ثّمة ولكن الحياة،

  

مها  ارا ماوراءها ،الحكمةالقاعة الثالثة اس  ،تمتّد مياه أكش
  . 21ال يفنىالذي  العلممصدُر  ،التي ال شواطئ لها

  
 ينخدعفال تدع عقلك  بأمان،القاعة األولى  اجتيازتريد إن كنَت 
تَِعُر فيه  نيران أن ويتوهم هوة التي تس مسال النور هيالش  يش

   لحياة.ل
ّم عبير  ،بأمانالقاعة الثانية  تريد اجتيازإن كنَت  فال تتوقّف لش
فال  ية،كارمالقيود الإن كنت تريد التحّرر من  .الُمَخِدرةالزهور 

  .22المايافيةالمناطق هذه تبحث عن معلّمك في 
  

                                                           
 عالم الحواس الظواهري والوعيّ  األرضي .18

 قاعة التعلّم في فترة االختبار .19
المنطقة النجميّة: العالم النفسي لإلدراك فوق الحّسي والرؤى الخادعة  20

 تكلمالتي  كبيرةال ". إنها "األفعى النجميّةاألرواحيينعالم الوسطاء  -
وجلبها  قطفهاعنها إليفاس ليفي. اليوجد زهرة واحدة في هذه العوالم تّم 

إنّه عالم  الزهرة.دون أن يكون فيها ثعبان ملتّف حول ساق لألرض 
.الكبير الوهم  

منطقة الوعيّ  الروحاني الكامل، وفيما وراءها، ال يوجد أّي خطر لمن  21
ا.يصل إليه  

 مناطق وهمية خادعة، من مايا الوهّم. 22
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   .الحواس لذاتم حقولال يتلّكأ الحكماء في 

  
  .عذبةالال يُصغي الحكماء ألصوات الوهم 

  
 

ابحث عن ذاك الذي يجب أن يمنحك الوالدة23 فيما وراء قاعة 
نور يُضيء  وحيث ،مجهولة تكون لٌ ِظالالكل حيث  ،مةالحك

. ال يَخبو أبداً  الحقيقة بمجدٍ   

 

ً  كما يقيم ،يقيم فيكمخلوق الك غير اذ المريد،أيّها  في تلك  أيضا
ً االثنين  وتوّحدأن تصل إليه  أردتالقاعة. إن   يتوّجب ، فإنهمعا

الجسد ن تخلع عنك ثياب الوهم القاتمة. أخمد صوت عليك أ
 هحول بين نورتأن حسية صورة ية تسمح أل وال اللحمي،

 ً  اآلن في نور واحد. وإذ تعلّمت ونورك كي يمتزج االثنان معا
أجنيانا24 الخاصة بك، اهرب من قاعة التعلّم. هذه القاعة 

ختبارك. ا ًلةغير مفيدة إال لمرح وهي الغادر،خطيرة بجمالها 
روحك عالقة  وتبقى الوهم،يبهرك بريق  أن المريدحذاِر أيّها 
  الخادع.في بريقه 

                                                           
الُمساِرر الذي يقود التلميذ من خالل المعرفة التي يمنحها له، ويرشده  23

، بيُدعى باأل لهذا السببو ة،الثاني الوالدةأو  ةالروحانيّ  والدتهإلى 
.المعلّم الغورو،  

 أجنيانا: هي الجهل وهي عكس المعرفة أو جنيانا .24
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هذا النور يَسطع من جوهرة الساحر العظيم (مارا)25 إنّه يسحر 
مهجورة.الغافل كحطام سفينة  ويترك ،العقل ويعمي الحواس،  

 

المبهر  الليلي كفراشةُ الضوء التي تنجذب إلى لهب مصباح
إّن الروح  اللزج.عليها أن تموت في زيت المصباح  وممحك

 على قدم المساواة شيطان الوهم الخادع عال تقارالغافلة التي 
لمارا. ستعود لألرض عبداً   

 

راقب كيف تحوم فوق بحر الحياة  النفوس،انظر إلى حشود 
جنحة مكسورة األوكم هي منهكة، فاقدة دمها و الهائجالبشريّة 

تتقاذفها  .المتكسرةخرى على األمواج األُ ر تتساقط واحدة إث
نحو التيّارات  وتنجرف ،اصفةالعتطاردها  ،الرياح الهوجاء

عظيمة.داخل أّول دّوامة  وتختفي  

 

أيّها  الحكمة،عبر قاعة  الغبطةتصل إلى وادي أردت أن  ذاإ
 ية الرهيبةاالنفصال هرطقةعن  جيداً فأغلق حواسك ، المريد

ن اآلخرين. التي تفصلك ع كبيرةال  

                                                           
مارا: في األديان الظاهرية هو شيطان، أسورا. لكن في الفلسفة  25

 نقائصمن خالل  التي تعمل لإلغراءات نشخصمالتجسيد ال يالباطنيّة ه
الشخص نفسه. و ترجمتها الحرفيّة " الذي يقتل " الروح . يتّم تقديمه 

ً  مارا)جمع كلمة  -(ملك المارا ملك ك تشّع منه جوهرة  حيث يضع تاجا
اإلغراء الذي ب ،بالطبع ،يذكرناالبريق  وهذا ،يعمي بريقها الناظر إليها

.معيّنة طبيعاتتقوم به الرذيلةً على   
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 أن، ماياالفي بحر التائه " ءالسمامن "المولود  كأمبد ال تدع
 اعمل على أن تتراجعبل  "النفس أوالكونّي " أهلهينفصل عن 

الطاقة الناريّة إلى الغرفة األكثر سرية، غرفة القلب26 مقر 
 والدة العالم.27

 

-السادسة  المنطقة تلك الطاقة إلى سترتقي ،من القلب عندئذ،
 نفس تصبح وهناك - بين عينيك ةالمتموضع الوسط،قة منط

.كصوت معلّم ،كلّ الالذي يمأل  الصوت ،ةالواحد َنَفسال  

 عندئذ فقط، يمكن أن تصبح "متجّول السماء"28 الذي يََطأ 

خطواته المياه.  سال تلمذاك الذي  األمواج،الرياح فوق   

                                                           
غرفة القلب الداخليّة، تُ دعى بالسنسكريتيّة براهمابورا. " الطاقة  26

.كوندالينيهي  "الناريّة   
"الطاقة" و"والدة العالم" هي أسماء أُعطيت لكونداليني. وهي  27

مبدأ ال المعتبرة بأنها بودهي،إنها  إحدى"الطاقات السرانية لليوغي".
 فقط أوعادة ما يكون حين يتّم اعتبارها كمركبة  وهذا(الفاعل ال السلبي 

 قوة خّالقة ،قوة كهربائية روحانية وهي ).نأتما السامية،لروح ل غالف
كما يمكنها أن  بسهولة أن تقتلأيضاً يمكنها و للفعل، إيقاظهاحين يتم 

.تخلق  
كيتشارا " الذي يتجول، أو يتحرك في السماء ". في جنيانايشفاري"  28

-9-ص.  – أدهيايا السادس( فيشرح التّم  أمير المؤلفات السرانية،
مثل " ،كجسد ُمشّكل من الريح ، يصبح تدريجياً جسد اليوغي أن – )268
 فيما وراءأشياء  )اليوغي(يُبصر "تنبت أطراف منها " عندها  غيمة

".ما يمّر في عقل النملةيعاين ديفا واليفهم لغة وويسمع ، والنجومالبحار   
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 سلّم ُ،ُسلّمال منالدرجة األعلى  قدمك على تضعقبل أن 
األصوات السّرانيّة، يجب عليك أن تسمع صوت إلهك29 

:طرق ةسبعب الباطنيّ   

 

يصدح أغنية  وهوشبه صوت العندليب العذب ي األول،الصوت 
 الفراق لرفيقه.

 

ً موقظ، للدايانكصوت الصنج الفضّي  الثاني،الصوت   ا
المتأللئة.النجوم   

المحيط المحبوس في  لروحشجّي النغمة  نظير ،التالي
  .صدفته

 

 ويليه ترنيمة فينا30.

 

امبو.بكصوت ناي اليصدح في أذنيك  الخامس،  

 

تغيّر إلى صوت نفير البوق.ي ثّم بعد ذلك  

                                                           
 الذات العليا. 29

 فينا: آلة وترية هنديّة تشبه العود. 30
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لسحابة رعد.  صماءكدمدمةٍ  يهتزاألخير    

 

فال بتَِلُع كّل األصواِت األخرى. تموُت كلّها يَ  السابع،هذا الصوت 
اً.أبدمنها يُسَمع شيء  يعود  

 

 حين تُقتَل الستة31 جميعها وتُلقى عند أقدام المعلّم، عندئذٍ  
 يستغرق التلميذ بالواحد32 ويصبح هو ذاك الواحد ويحيا فيه. 

قبل أن تدخل في هذا الدرب، عليك أن تحّطم جسدك القمريّ 33 
 وأن تنقّي جسدك العقليّ 34 ، وأن تُطهر قلبك من كل تلوث.

 

ال ، الشفّافةة البلوريالصافية و النقيّة،إّن مياه الحياة األبديّة 
مع سيول العواصف الموحلة الهوجاء. تختلطيمكنها أن   

                                                           
المبادئ الستة، يعني حين يتّم تدميرهم، فإن الشخصيّة السفليّة تُدمر 31

.في المبدأ السابع أو الروح وتستغرق وتضيع الفردية الباطنية تنبثق،و   
 المريد هو واحد مع براهما أو أتمان. 32

الشكل النجمّي: الذي إنشاؤه من قِبَل المبدأ الكامي، كاما روبا أو جسد 33
.الرغبات   

ماناسا – روبا. الجسد األول (كاما روبا) يشير إلى الذات (أو األنا)  34
التي اإليغو (يشير للفرديّة أو  ( ماناسا روبا) الثاني ،ة النجميّةالشخصيّ 
على  مستوانا المتجسد،على والذي يكون وعيها، نظير تجليه  تتقمص)

 شكل ماناس السفلية، يجب أن يُشل.
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أول  فيداخل حضن اللوتس المتأللئة  السماءإّن قطرة ندى 
حين  الصلصالتصبح قطعة من تتغير و الصباح،شمس لشعاع 

 لم تعد سوى لطخة مناللؤلؤة اآلن  ،انظر ض:تسقط على األر
.طينال  

 

 

. استخدمها كما يطر عليكتسبل أن نقيّة قالأفكارك غير  كافح
أّن هذه  فاعلم جيداً  ،ونََمت وتجذّرت تركتهاإن ألنه  تستخدمك،

تسمح ال  المريد،وتفتك بك. حذاِر أيها  ستسيطر عليكاألفكار 
ً  يزدادسونمو يسالظل  نمنك. أل باالقترابحتى لظاللها   حجما

أن متّص كيانك قبل يس ات،الظلم ا الشيء منهذ وعندئذ ،وقوة
.النتنحضور الوحش األسود  تَعي جيداً   

 

إذ قبل أن تجعلك هذه الطاقة السّرانيّة35  إله، عليك أيّها المريد 
. إرادتكبقوة  الشكل القمريَملََكة قتل  تحوز على أن  

 

                                                           
كونداليني: الطاقة األفعوية، أو النار السّرانيّة. كونداليني هي الطاقة  35

على شكل حلقات، بسبب أثارها أو  تتمدد يالت أو كاألفعى) (التي تتماوج
 عندما، يحرضها بداخله. في جسد الناسك تقدمها بشكل لولبي حلزوني،

إنها الطاقة البدئية  ،فوهاتيّة كهربائيّة أوخفية طاقة ناريّة بالحقيقة هي 
.كل مادة عضويّة أو غير عضويّة والتي هي أساس العظيمة  
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ً  الروحانيّة أن تجتمعا وللذاتالماديّة  للذاتال يمكن   معا
س ثّمة مكان ليف تتالشى،على واحدة من االثنتين أن يجب . أبداً 

 ً .لالثنتين معا  

 

تك برعم شخصيفإن  ،قبل أن يتمكن عقل روحك من أن يفهم
 قيامة كل ءما ورا دّمرتفدودة الحواس  يجب أن يُسحق،

.ممكنة  

 لن تتمّكن من السير على الدرب، قبل أن تصبح الدرب نفسه36.

 

كزهرة اللوتس التي تكشف  ألم،دع روحك تُصغي لكّل صرخة 
الصباح.تشرب شمس تعن قلبها ل  

 

قبل أن  ،واحدةلم أتجفّف دمعة  المضطرمةال تدع الشمس 
يقاسيها.تتمّكن أنت من مسحها من عين الذي   

                                                           
" الدرب" مذكور في كل األعمال السّرانيّة. كما يقول كريشنا في  36

: يا ايشفاراجنان  
نحو زهرة الشرق أو نحو سواء نظرنا  ب...إلى هذا الدر ننظر" حين 

السفر في هذا  يكوندون حراك _ يا حامل القوس _ ، هذا بُغرف الغرب
إليه،  المكان الذي نرغب بالوصولومهما كان في هذا الدرب الدرب. 

  ].160-159 -ادهيايا – 6الطبعة [. "يصبح المرء هو الدرب ذاته
هو ويقولها الغورو، تُقال للمعلّم  يغة التيهي الص " أنت هو الدرب "

.للمريد بعد المساررة. يقول معلّم آخر " أنا هو الطريق والدرب " نفسه  
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 هناك وتستقرّ حارقة تسقط على قلبك إنسانية بل دع كّل دمعة 
.من سبب والدتهاإلى أن يزول  تمسحها وال  

روي ت التي المجاريهي ، يا صاحب القلب الرحيم الدموع،تلك 
منتصف  زهرة موتن تربة،هكذا  وعلى الخالدة.حقول المحبّة 

الليل لبوذا37 التي يصعب إيجاده كثيراً ، والتي تندر رؤيتها أكثر 
الوالدة.التحّرر من  بذار امن رؤية زهرة فوغاي. إنّه  

عبر حقول  قودهتو ،والشهوةعزل اآلرهات عن الصراع ت اإنّه 
هذه الحقول معروفة  ،بطةالغوحتى يصل إلى السالم  الكائن

كينونة.في أرض الصمت والال  فقط  

 

بين تنهض من ال أن من فاحذر إن قتلتها،  ولكن الرغبة،اقتل 
  .األموات

 

اقتل حب الحياة، ولكن إن صرعت تانها38 ، فال يكن ذلك 
األبدّي مكان  -الدائم  بل ليحلّ  ،ألجل عطشك للحياة األبديّة

 العابر.

 

                                                           
 النطاسة - زهرة البوديساتفا. 37

تانها: " الرغبة في الحياة " الخوف من الموت وحب الوجود، إنها  38
.القوة أو الطاقة التي تسبّب الوالدة من جديد  
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 من قوانين الطبيعة وال كارما،من  سخطت وال بشيء.ال ترغب 
الفاني.الزائل و ،والمؤقت الشخصّي،ضد ال تقاوم إالّ  .الثابتة  

 

كواحد من  ستعتبرك الطبيعةو ،ساعد الطبيعة واعمل معها
.تخضع لكخالقيها و   

 

وتضع  مصراعيهاأمامك بّوابات غرفها السّرية على  وستُِشرع
 حضنهافي أعماق  أةالمخب الكنوز تحت عينيك بشكل جلي

 ال فهي المادة،شوائب بغير ملوثة وبما أنها . ريالعذوالنقّي 
العين  ،العين التي ال تُغلَق أبداً  –كنوزها إالّ لعين الروح  تظهر
  ممالكها.حجاب في كّل  أي دال يوجالتي 

 

 والثانيةاألولى  البوابةالطريق، و ائلستُظِهر لك الوس عندئذ،
 وجد وراءهتحيث  –الهدف  من ثم. وبعةلسا لوصوالً  ،الثالثةو

وغير  ،الفائقة الوصف األمجاد -وح الربأشعة شمس ة مغمور
  الروح.إالّ عن عين  ،المرئية

 

ته نهاي في ، وفقطدي للدربؤطريق واحد يإال  دال يوج
الصمت ". الُسلّم الذي يرتقي  صوت«سماع مكن يُ  القصوى

 وهذه واأللم،المعاناة  ُصنَع منقد  درجاته الُمرّشحبواسطته 
إن كان  التلميذ،يمكن إسكاتها بصوت الفضيلة. ويٌل لك أيّها 

سينهار الُسلّم  عندهاإذ  وراءك.تتركها  ثّمة رذيلة واحدة لم
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الوحل العميق لخطاياك األسفل، يتوضع في في  .بك ويَطيح
عبور جحيم المادة  تجربقبل أن   .االعتيادية نقائصكلو

حذاِر أن تَطأ قدمك  الُزهد.ميك بمياه تغسل قد عليك أن الشاسع،
من  لذاكالويُل  السلّم.بدرجة  بأدنى - ما تزال متّسخة وهي -

إذ أّن  !السلّم بأقدام موحلة درجة واحدة من يجُرؤ أن يطأ
بقدميه على  ويلتصق ويتماسك سيجّف، واللِزجالوحل القذر 

ّي قافه عن أسيتّم إي ،يقع في شرك صيّاد ماكر وكطائر ،الفور
لألسفل. وتسحبهستتّخذ شكال ً  نقائصه، إضافي.تقّدم   

ستعلو أصواتها كضحكة ابن آوى يشهق بعد أفول  خطاياه، 
ً  الشمس: .أسيراً  عبداً  وتحيله ،ستصبح أفكاره جيوشا  

 

فهذه أّول  ،نقائصك عقيمة اجعل المريد،أيّها  رغباتك،اقتل 
القدسيّة.في رحلتك خطوة   

 

قبل أن ترفع قدمك حتى  لألبد،بكماء  واجعلهااخنق خطاياك 
السلّم.لتعتلي   

 

لكنّك  بعدعلى معلّمك الذي لم تََرهُ أنت ها وثبّتأخِرس أفكارك 
 تشعر به.

 

تريد أن تكون في إن كنت  واحدة،فلتتّحد حواسك في حاسة 
المحميّة  وحدها،من خصمك. إذ أنّه بواسطة تلك الحاسة  أمان
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الذي  لطريق الشاهقاكون يأن يمكن  ،داخل تجويف الدماغ
يُكَشف عنه أمام عيني روحك  والذي ،نحو معلّمكيقودك 

 المعتمتين.

 

إذ أّن  المريد.أمامك أيّها المفتوح هو الطريق  ومتعبطويل 
 لألسفلستسحبك  وراءك،فكرة واحدة عن ماضيك الذي تركته 

  جديد.أن تبدأ الصعود من  وعليك

 

وإال ال تنظر للوراء  نفسك.لماضي في اقتل كّل ذكرى لتجارب ا
.أنك ستهلك  

إذ أّن  إرضائها،ال تصّدق أّن الشهوة يمكن قتلهاّ بإشباعها أو 
إذ أنّه بإشباع الرذيلة فإنّها  مارا.ذلك عمل بغيض أوحى به 

على قلب  تقتاتكما الدودة التي  قويّة،وتصبح  وتتعاظمتنمو 
 الوردة.

 

 

 ً والديها ينبت من جذع  جديد،ن م على الوردة أن تصبح برعما
حياتها.نسغ  وتمتصّ أن تقتات عليها الطفيليّات  قبل  

 

جذعها  يجفقبل أن  اهرجوال -ها براعم الشجرة الذهبيّة تنشر
  العاصفة.بفعل 
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قبل أن تتلقّى ا فقده التي ولةعيد حالة الطفستعلى التلميذ أن ي
صوت.أذنه أّول   

 

األوحد  ،نور الذهبيّ ال ،األوحدالمعّلم النور النابع من 
يُلقي بأشعته الساطعة على المريد  -نور الروح  يخبو،الذي ال 

أشعّته تشّق طريقها عبر الغيوم الكثيفة المظلمة  البداية.من 
 للمادة.

 

 ً كما ينير  ههذه األشعّة تنير هناك،أحياناً وهنا  وهكذا، أحيانا
أيّها  ن،كل الكثيفة.بريُق الشمس األرض عبر أوراق األدغال 

لم تصبح الروح  وما، العقل ويهدأ ،الجسد هدأيما لم  ،المريد
ثابتة ونقيّة كألماسة المتوهّجة، فإّن الشعاع لن يصل للغرفة39 

لمرتفعات السرية لصوات األتصل  ولنلن تدفئ أشعّته القلب. و
ً  في مرحلة البداية.  األكاشيّة40 إلى سمعه، مهما كان متلهفا

 

ترى.لن  فإنّك تسمعما لم    

 

                                                           
 انظر للتنويه 25 .39

هذه األصوات السّرانيّة أو اللحن الباطني الذي يسمعه الناسك في  40
.ابداش-يدعوها اليوغّيون: أناهاتالية، التأمّ  دورتهبداية   
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هذه هي المرحلة  ،وترىأن تسمع  تسمع.لم تَر فإنك لن  وما
 الثانية.

 

بعينين مغلقتين  ،ويتذّوقحين يشّم  ويسمع،حين يرى المريد 
 حين تتّحد الحواسو ،مغلقين وأنفمع فم  ،مسدودتين وأذنين
 حاسة اللمس وهي الخامسة،ب لتذوبجاهزة  وتكوناألربع 
الرابعة.المرحلة اجتاز  عندئذ يكون قد - الداخلي  

  
ة، وفي أن يتّم  كل تلك الحواس يجب أفكارك، يا مبيد الخامس
  . 41من جديد بحيث ال قيامة لها ثانيةمّرة  اقتله

  
يعكل عقلك عن  أدر  .خارجية عن كل رؤيةالخارجيّة و المواض

ورةارفض  ية  ،داخلية كل ص تُلقى ظالل العتمة على من أال خش
  .نور روحك

  

  .المرحلة السادسة ،42دهارانافي اآلن أنت 

 

                                                           
هذا يعني أنه بالمرحلة السادسة للتطّور( في النظام الباطني هي  41

اإلنسان" من كل حاسة يملكها  )شلفيها قتل (أو  جب أن يتمّ ي )دهارانا
 السابعةحاسة للكي يمّر  المستوى على هذا حيث أنها ملكة فردية" 

، ويستغرق بها.األكثر روحانيّة  
دهارانا: التركيز الكثيف والكامل للعقل على موضوع داخلي واحد،  42

 ً الخارجي أو عالم بالتجّرد الكامل من كّل ما يتعلّق بالكون  مصحوبا
.الحواس  
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الثالثة  لن تلحظ أبداً الطوباوي، أيّها  ،إلى السابعةوعندما تعبر 
المقّدسة43 ألنك تكون قد أصبحت أنت نفسك هذه الثالثة. ذاتك 

 النجمة التي هي هدفك ،على نفس الخط كالتوأمين وعقلك
تضيء فوق رأسك.44 الثالثة التي تسكن المجد والغبطة التي 

لقد  .ماياقد فقدت أسماءها اآلن في عالم  ،الوصف قوتف
تلك  أبداً،تحرق ً والالنار التي تضيء  واحدة،أصبحت نجمة 

 النار هي أوبادهي45 الشعلة. 

 

                                                           
كل مرحلة تطوّ ر في الراجا يوغا, يُرمز لها برمز جيوميتري . وهذا  43

عالمة هو يسبق دهارانا. (المثلث) المقدس الذي الرمز هو المثلّث 
التالميذ المتقّدمين بينما النوع اآلخر من المثلث هو عالمة الُمساِررين 

بالحرف الكبير أو  -ي  –ه مثل تمَّ تأويل( –ي  – . إنّه الرمزالساميين
أو كشحطة عامودية " التي  –في األحرف الرومانية  –واحد  –كالرقم 

ليقدمه به بوذا الذي تحّدث ربما قد تعني االتحاد بين السفلي والعلوي) 
لطرائق الثالث لبراجنا. اجتيازه لكرمز للشكل المتجّسد من تاثاغاتا عند 

ال يعود يرى المثّلث بل السفلية، يديّة حين يجتاز المريد المراحل التمه
للسباعي الكامل. ه إلى ** الممثل اختصارالذي تم  يرى رمز آخر وهو **

 استخدامه بالتأكيد من قبل بعض شكله الحقيقيّ لم يُعَط هنا، إذ أّنه سيتمّ 
.وسيتّم انتهاك قدسيّته ألهداف احتياليّة – المشعوذين  

النجمة التي تشتعل في السماء هي " نجمة المساررة " العالمة  44
 )اليوغيّينالعّراب العظيم لكّل  شيفا،طائفة (اتباع يفا اشال لطائفةالمميزة 

 شمسلل رمزوالتي ربما هي، في أيامنا  مستديرة،سوداء و لطخة وهي
ة.الماضياألزمنة في  ،رمز نجمة المساررة بالباطنية هي  الكنه  

القاعدة – أو - أوبادهي الشعلة، التي – بحد ذاتها - ال يمكن الوصول  45
.طالما أن الزاهد ال يزال في هذه الحياة إليها أبداً   
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وهذه، يا يوغي الكمال، هي التي يدعوها الناس دايانا46 هي 
 البشير السابق المباشر لسمادهي47.

 

 متحد سكنف -أنت  ،الذاتقد ضاعت في  ذاتك ،واآلن

ً التي  الذاتفي تلك مستغرق  ،بنفسك  أشرقَت أنت منها
.بالبدء  

 أين هي فرديّتك النو48، بل أين النو نفسه؟ 

الشعاع  المحيط،القطرة في ، في النار ةالضائع الشعلة اإنّه
.المضيءبدّي األ شعاعالحضور قد أصبح الكل واإلالدائم   

 

 ةالُمِشعّ  البؤرة ،والشاهدأنت هو الفاعل  النو، واآلن
النور.والصوت في  ،النور في الصوت ،واإلشعاع  

                                                           
دايانا: المرحلة األخيرة قبل الدرجة النهائيّة على هذه األرض، ما لم  46

 من الراجاالمرحلة ، أن هذه قيل من قبل وكما كامل.مهاتما  الناسكيصبح 
خطوة  العليا.مبادئه  ركويد لذاته،ي روحا، يمتلك الناسك وعي يوغ

ً الرابع  (أوأبعد من السابع  مستوىواحدة إضافيّة وسيكون على   ِتبعا
بعد ممارسة  في ترقيمهم، فإن هذه المدارس تعدد،  المدارس). لبعض

الشخص بعقله و  لتحكم تهدف التهيئة،مرحلة (التي هي البراتياهارا 
 كلها متضمنة دهي , و دهارانا , دايانا و ساما ) ثالثة درجات منأفكاره

.سامياماتحت اسم شامل و هو   
سامادهي: هي الحالة التي يفقد فيها الزاهد الوعي لكل فرديّة بما فيها  47

.الكل ويصبح فرديّته.  
 تلميذ، مريد، شيال. 48
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أنت  قاهرها،أنت  المبارك.يا أيّها  الخمسة،أنت الُمِلّم بالعوائق 
معلم السادس، موزع أشكال الحقيقة األربعة49 .النور الذي 

.لكنك اآلن معلّمو يا من كنت مريداً ينيرها، يسطع منك، أنت   

  هذه:أساليب الحقيقة  ومن

األولى؟في الحقيقة  - كل شقاءمن خالل معرفة  تمرم أل  

في الحقيقة  -الحشد  ،شيبوابة ألم تقهر ملك مارا في 
 الثانية50 ؟ 

 

الثالثة؟لحقيقة ل وصلتفي البوابة الثالثة و ئةخطيالألم تدّمر   

 

                                                           
 في بوذية الشمال (في الصين) فإن األساليب األربعة للحقيقة هي :49

تدميرها  -3 ".شياإلغراءات "  مجموعة -2".كيو"  البؤس أواآلالم  -1
الطاو.الدرب "  -4 .[أو ميي] " ميو "   

القيود  -3حقيقة ضعف اإلنسان .-2معرفة الشقاء . -1 الخمسة:العوائق  
 الشهواتروابط بتر كل الضرورة الملّحة ل -4.التي هي سبب اآلالمالثقيلة 

.األخير وهو الخالص،درب  -5حتى الرغبات . تدميرو  
عند بوابة الحشد، يقف ملك مارا، ماها مارا، ويحاول أن يعمي  50

.المرّشح ببريق جوهرته  
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في  -للمعرفة  يؤديالذي  "الدرب" ،الطاو في ألم تدخل
 الحقيقة الرابعة51 ؟ 

 

هي كمال كّل التي  ،بودهيشجرة  تحت سترحا ،واآلن

حالة الرؤية  - سامادهيال معلمأنت  ،تَعلَم ألنه، ،المعرفة
.فيها ةالتي ال شائب  

 

 

 انظر!

 

أنت معلمك  ،الصوت أصبحت أنتالنور، ها قد أصبحت أنت  
. وإلهك  

 

  .غاية بحثك أنت نفسك

 

                                                           
هذا هو الدرب الرابع [الدرب النبيل لآلرهات] الذي يتيح عبور  51

، التي تقود و ترمي كّل (أو الطرق) للوالدات المتكررةالدروب الخمسة 
 "دروبال"هذه  .الكائنات البشريّة في حاالت متكّررة من األسى و الفرح

.بالكارماالمتبوع الدرب  الوحيد،تفّرعات عن الدرب  ليست سوى  
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 الُمستثنى اتالمتواصل الذي يترّدد صداه عبر األبدي الصوت
السبعة في  األصوات ،الخطيئةمن  الُمستثنى ،من التغيير

   .واحد

 

 صوت الصمت
 

 

أوم تات سات                                            
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 الجزء الثاني
 

 الدربان
 

 

 

ُدلَّ اآلخرين على  الذي يعلم الرحمة،معلّم ال أيها واآلن،
يترقّبون  القبول كّل أولئك الذين يقرعون ِلينالوا انظر، الطريق.

ليََروا بّوابة الناموس النقّي ُمشِرعة ً  والظلمات،في الجهل 
 أبوابها على مصراعيها.

:الُمرشحينصوت    

يا سيّد رحمتك الخاصة، ألَن تكِشف "عقيدة القلب"52  ؟ هل 
االنعتاق؟ستأبى أن تُرِشد خّدامك نحو درب   

                                                           
المدَرستان في العقيدة البوذيّة: الباطنيّة والظاهريّة، تَُسّميان على  52

:التوالي   
حيث وصل االسم منها (الصين  في "العين عقيدةو " "القلب عقيدة" 

-اوتشي انيةالثو مين-نغ وتس ) بودهي دهارما سمت األولىإلى التيبيت
ذا بوالألنّها انبثقت من قلب غواتاما  ُسميتهكذا  القلب" "عقيدة .مين
 .فِعُل رأسه أو دماغه ت منالعين" كان عقيدة" الثانية  حين أن وفي

َختم الحقيقة " أو "الَختم الحقيقّي " , و هو رمز «أيضا دعى تُ  األولى
 ً البوذية الصينية.  –يدكنز . إُوِجَد على عنوان كّل األعمال الباطنيّة تقريبا

.158ص  
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المعلّم:يقول   

 

تلك  ،ستّة والفضائل ،ةظيم ثالثالكمال الع: نااثنَ هما  الدروب،
 التي تَُحّول الجسد إلى شجرة المعرفة53. 

 

منهم؟َمن ذا الذي سيدنو   

 

؟أّوالً َمن ذا الذي سيدخلهم   

 

الحقيقة  ،الدربَين في واحد عقيدةالذي سيسمع  هو األولَمن 
المكشوفة اِلنقاب عن القلب السرّي؟54 الناموس الذي يتجنّب 

.البؤس روايةيكِشف  ،مةالحك علّمويُ المعرفة،   

                                                           
شجرة المعرفة: هو لقب منحه أتباع بودهي دهارما (دين الحكمة)   53

 ناغارجونا،النطاسين.  – المعرفة السّرانيّةقمم ألولئك الذين بلغوا 
حيث أّن –كان يُدعى (شجرة التّنين)  ،المؤّسس لمدرسة مادهياميكاو

ألنّه تحت شجرة  ،ُمبَّجلةكانت الشجرة  والمعرفة.التنّين يرمز للحكمة 
و َوَعظ خطبته  ،واستنارته والدتهذاك البوذا  استلم(الحكمة)  بودهي

.األولى و مات  
 القلب السريّ ، يعني العقيدة الباطنية. 54



40 
 

 

ينبغي على كّل الناس امتالك أاليا    هل !واحسرتاه !واحسرتاه
لن فإّن أاليا  ا،وبامتالكهة، العظيم النفسمع  وأن يكونوا واحداً 

 تفيدهم إال بالقليل جداً.

كذلك أاليا  الهادئ،على الموج يتراءى أّن القمر  ا كما الِحظ،
في الذّرات  وتنعكس ،يرالكبكما في  الصغيرفي  عِكستن

 الجميع.إلى قلب  الوصول خِفق فيتمع ذلك  المتناهية الصغر،
من الناس ينبغي أن فقط قليال ً  أّن عدداً هل يجب  واحسرتاه،

ال تُقَّدر  غير المعتبرة ولكنهاالنّعمة  الِهبَة،ستفيد من هذه ت
الال  ومعرفة الموجودةلألشياء الصحيح  اإلدراك المتالك ،بثمن

.وجودم  

التلميذ:يقول   

 

للحكمة؟كي أَِصَل لماذا عساَي أن أفعل  المعلّم،أيّها   

 

  الكمال؟ماذا عساَي أن أفعل ِألَُحقَّق  الحكيم،أيّها 

 

 

ِليَُكن  ،قبل أن تبدأ رحلتك المريد،لكن أيّها  الدروب.ابحث عن 
 ً تَعَلّم أن تَُميّز  األولى،أن تخطو خطوتك  وقبل. قلبك طاهرا

 .الدائم األزلي عنالدوام على  العابرَ  ،ّي عن الُمَزيّفالحقيق
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الروح  - عن حكمة الرأس - علم تفصلتعلّم أن  ذلك،كّل  وقبل
".القلب عقيدة" " عنالعين عقيدة"  

 

 النفسو ،إن الجهل كإناء ٍ ُمغلَق ال هواء فيه ،الحقيقةب
 وليس ،يزقزقال  العصفورهذا  داخله.محجوز  كعصفور

 ومن ومخدرإذ أّن الصاِدح أبكم  ،َحّرك ريشهبإمكانه أن يُ 
  .يموتساإلنهاك 

 

الذي  ،الرأس - علمأفضل من  يكون الجهلحتى  ومع ذلك، فإنه
الروح.ال تُنيره وال تُرِشده حكمة   

 

وتنمو في مدى ال هواء  تتفتحال يمكنها أن  الحكمة،ر اإّن بذ
 لعمقاويحتاج العقل للِسعَة  الخبرة، وتجنيفيه. كي تَحيا 

والسمات، ليوّجهها نحو الروح األلماس55 ال تبحث هذه 
ابحث عن ، األوهام فيما وراءَحلّق  بل مايا ملكوتالِسمات في 

 .سات56 الثابت واألزلي، وال تثِق باإليحاءات الزائفة للتخيالت.

حيازة . يجبومن ثم يعكسهايجمع الغبار ، كالمرآةإذ أّن العقل    

                                                           
الروح األلماس- (فاجراساتفا) هو لقب للبوذا األعلى (رّب كّل األسرار) 55

.ابوذ وأدي ،يُدعى فاجرادهارا   
سات: الواقع الوحيد – والحقيقة – األزلية والمطلقة، وكلّ  ما عداه  56

.وهم ليس سوى  
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 النسيم اللطيف لحكمة - الروح، كي تُزيل غبار أوهامنا. 57
روحك.ون تمِزج عقلك أل المبتدئ،َفلتسَع يا أيّها   

 

ال و الوهم كذلك. تفادى ِخَدع العالماهرب من الَجهل و اهرب من
أحاسيسك  خيمة ،جسدكتثق بحواسك فهي زائفة. لكن داخل 

ابحث عن الال شخصّي " اإلنسان األبديّ 58 " وإذ وجدته انظر 
 للباطن، فأنت بوذا59.

 

 الذاتّي.إّن المديح يقود للوهم الُمكرس. تجنّب المديح يا أيّها 
يؤثّر  ولن جسد،بحّد ذاتها دون  فيه ذاتك ذاتك،جسدك ليس 

 بها المديح أو اللوم. 

 

 جثميحيث  شامخ برجيشبه  المريد،يا أيّها  ،الرضا عن الذات
ال  ولكن متكبّرة،يجلس هناك في ُعزلة  .متعجرف أحمق بداخله
.نفسه أحد سوى هيالحظ  

                                                           
من َمذَهب شين-شيان -, الذي يعلّم أّن العقل البشرّي يِشبه المرآة  57

يجب أن يتّم االنتباه إليه  عليه، وِبناءً  ،كّل ذّرة غبار وتعكسالتي تجِذب 
 فيالسادس  ريركالبطشيان كان -. شيناً من الغبار يومي وتنظيفهكالمرآة 
ة.بودهي دهارما الباطنيال عقيدةعلّم  والذيالشمالية الصين   

اإليغو التي تتقّمص، يدعوها البوذيّون الشماليّون باإلنسان الحقيقّي،  58
.بوذا ، يصبحمع ذاته العليا بإتحادهالذي   

 بوذا: تعني المستنير .59
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الناموس الصالح للريح.  ويَذروه الحكيم،إّن العلّم الزائف ينبذه 
إّن  والمتكبّرين.على المتواضعين  الُكّل،عَجلَتُه تدور على 

عقيدة " العين60 " لحشود الناس، وعقيدة " القلب " 
أنا  ،واانظر"  :بَزهوِ  ىاألّول العقيدةيَُرّدد أصحاب  .للمختارين

يعترفون  ،، الذين يحصدون بالتواضعاألخرون " أّما لمعأ
 قائلين: " هكذا سمعت61 ".

 

أيها المريد.القلب"  عقيدة"اسم هو " "الغربال العظيم  

 

 .نهاراً إنّها تطحن ليال ً  بسرعة.عَجلَةُ الناموس الصالح تتحّرك 
 الفضالة ،عن الحبوب الذهبيّة القيمة،تفِصل القشور عديمة 

يحّدد دقّات  طوافُ الو َ :تقود العجلة كارما،اليُد  عن الطحين.
 القلب الكارميّة. 

 

الطحين هو المعرفة الحقيقية، والعلّم الزائف هو العصافة62. 
فينبغي أن تعجن طحينك  الحكمة،إن كنت ترغب بتناول خبز 

بمياه أمريتا63  النقيّة. ولكن إذا عجنت العصافة بندى مايا فلن 

                                                           
 المقصود البوذية الظاهرية لجموع الشعب. 60

الصيغة المعتادة، التي تسبق الكتابات البوذيّة. بمعنى أن التعاليم التي 61
ومن التقليد الشفهّي المباشر من بوذا تسجيلها حسب  ، قد تمَّ تتبع

   اآلرهات.
 قشر الحبة. 62

 الخلود. 63
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ات طيور الوالد ،الموت السوداء تخلق سوى طعام حمائم
  .لمواألالخراب 

 

فإنّه ينبغي عليك أن تتوقّف  تكي تصبح أرهال هأنّ  لك،إن قيل 
.كذب ذلك هو أخبرهم أنّ –عن حّب كّل الكائنات   

فإنّه ينبغي عليك أن تبِغض  االنعتاق،كي تحقّق ل أنه لك،إن قيل 
أّمك وتُهِمل طفلك وأن تنُكر أباك وتنعتَه ب " رب البيت64 " 

هذه أخبرهم أن  – والحيوانالرحمة لإلنسان  كل أن تنبُذو
.ةخاطئ هي اللهجة  

 

 هكذا يعلّم تيرثيكا65  الجاحدين. 

 

 

الال  الغبطة هيالفعل وأّن  ليدةوِ  هي أّن الخطيئة علّموك،إن 
فكرة أن اإلنسان يستطيع . يتوهونفأخبرهم أنّهم  مطلق،ال فعل

من خالل فقط عبوديّة المن  هلقعتخليص الفعل و عن التوقف

                                                           
راثاباال  : األرهات العظيم , هكذا خاطب والده في أسطورة تدعى  64

ساطير هي مجازيّة ( أي أّن والد راثاباال سوتراساني . لكن كالكّل , هكذا أ
النقد ألولئك الذين  بالتالي،راثاباال كان لديه قصر بسبعة أبواب ) . 

.يقبلون حرفّيتها  
 الجاحدون هم نّساك براهمانيّون (أعداء للبوذية)  .65
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 لإليغو"  لها ىفكرة ال معن هي، والعيوبالخطيئة  االمتناع عن
 الديفا66". هكذا تقول "عقيدة القلب".

موجود.لال ا ، عنظاهر عما هو" تُعبر إّن دهارما "العين  

 

ودهارما "القلب" هي التجسيد التام لبودهي67, األبدي والدائم 
.المستمر  

 

ساطع حين يكون الزيت والفتيل نقيّيَن. بشكل  يتّقد المصباح
. ال تشعُر انسان منظفيتطلّب األمر  ،تجعلهما كذلك لكيو

" تهتّز أغصان الشجرة بِفعل  .الُشعلة بعملية التنقية تلك
ً ، بينما الريح ".يبقى جذعها ثابتا  

 

عقلك  ،جسدك هائج ،فيك اً َحيّز فعل الالويجد الِفعُل  أن يمكن
كبحيرة جبل.  فيةاص وروحكهادئ   

 

ً  ِل "دائرة الزمن68 "؟ إذاً  ٍ  أيّها المريد  هل تريد أن تصبح يوغيّا

 

                                                           
 اإليغو التي تتقمص .66

 الحكمة اإللهية الحقيقية .67
 باللغة السنسكريتية، كاالشاكرا. 68
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في عزلة ٍ ُمتكبّرة  ،الجلوس في الغابات المظلمة أنّ  ال تعتقد
على الجذور  العيش أنّ  تعتقد ، العن كّل الناس وبَمعزل

 دال تعتق –أّن ظَمأَك سترويه ثلوج الجبال العظيمة و ،والنباتات
هذا سيقودك إلى الهدف باالنعتاق كل أّن الُمكرس، أيّها 

  النهائّي.

 

 ، فإنكعضالتالو اللحم، وتمزيق عظام،الال تظّن أنّه بكسر 
ستتوّحد مع " ذاتك الصامتة69 ". ال تظن، يا ضحية ظاللك أنك 

 تغلبت بمجرد أنكنسان، الطبيعة واإلنحو  واجبكقد أنجزت 
 على خطايا هيئتك الفّظة.70 

ربُّ  الناموس،أَسُد  .أبداً  لم يتصرفوا على هذا النحوالُمباَركون 
الرحمة71   - عندما أدرك ِعلّةَ شقاء اإلنسان - هَجر على 

من  الساكنة.للبراري  -غيَر أنّها أنانيّة  -الفور الراحة العذبة 
ً  للبشريّة. بعد أن دخل جوالي73  أرانياكا72 أصبح مهذبا

                                                           
 الذات العليا: المبدأ السابع .69

 جسدنا المادي يُدعى ب " الِظالل " في المدارس السّرانيّة .70
 بوذا .71

وآرانياكا هو الناسك الذي ينعزل في األدغال ويعيش في غابة حيث  72
.يمارس اليوغا  

 جوالي [تلفظ جولي]، االسم الصيني لتاتاغاتا، االسم المعطى لكل بوذا. 73
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خطاباتِه في المدن  وألقى ،والسهول بالٍ الج فيَعَظ وَ  يرفانا،الن
 للديفا، للبشر ولآللهة74. 

 

ستحصد ثمارها. إّن التقاعس عن فِعل الخير وازرع أعمال 
  قاتلة.يصبح ِفعل خطيئة  الرحمة،

 

الحكيم. تكلمهكذا   

 

 لكيليس هكذا ستُحِرز روَحك حريّتَها.  العمل؟هل ستمتنع عن 
ذات ومعرفةُ يَِصل لمعرفة الفعلى المرء أن  نيرفانا،للتَِصل 
.ةحباألفعال المُ  هي طفلالذات   

يَغُّره النجاح.  والال يهاب الفشل  كشخٍص  المرشَّح،أيّها  اصبِر،
ثبّت نظرة روحك على النجمة التي أنت شعاع75 منها، النجمة 

األبدّي  -للكائن  نور لها التي الالتي تشّع داخل األعماق 
  .للمجهولللحقول الال محدودة 

 

                                                           
تتفق جميع التقاليد، الشمالية والجنوبية، على أن بوذا قد تخلى عن  74

 بمجرد تلقيهأي  الحياة،وحدته وعلم البشرية علناً بمجرد أن حل مشكلة 
.الداخلية االستنارة  

 وفقا للتعاليم الباطنية ، كل إيغو روحية هي شعاع من  روح كوكبية .75
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ثابِر، نظير ذاك الذي يستمر لألبد. فظاللك تحيا وتتالشى76 

إذ أنّه  ،يعرفذاك الذي فيك  لألبد، يحياسفيك ذاك الذي و
المعرفة77  بحد ذاته وال ينتمي للحياة ُ الهاربة: إنّه اإلنسان 

الساعة.الذي ألجله لن تدّق  ،وسيكون ويكونالذي كان   

 

 والراحةلسالم العذب د اتحصتريد أن إن كنت  المريد،أيّها 
 شقاءتقبّل  االستحقاق.حقول حصاد المستقبل ببذور  فازرع

 الوالدة.

 لتصنع لآلخرين حيّزاً  الفَيء،شعاع الشمس إلى  عن تنّح،
القاحلة، سوف  والشقاء إّن الدموع التي تروي تربة األلم أكبر.

ومن موقد حياة  الكارمّي. الثواب وفاكهةبراعم  وتنميتنتش 
اللهب الُمنَقّى  الُمَجنّح،اللهب  تعالىي األسود، ودخانهسان اإلن

 ، فإنهتحت ناظري العيون الكارميّة دون توقف، بارتفاعه الذي
 سيحوك في النهاية النسيج الُمَمّجد لألثواب الثالثة للدرب.78 

 

 ودهارماكايا ،سامبهوغاكايا ،نيرماناكايا هي:هذه األثواب 
 الثوب الجليل.79 

                                                           
 الشخصيات أو األجساد المادية ("الظالل")، هي سريعة الزوال". 76

اإلشارة إلى العقل (ماناس)، أو المبدأ المفكر أو اإليغو في اإلنسان كما 77
البشرية تُسمى باسم  أن اإليغوذكرنا وي ذاتها،معرفة" بحد " لو أنه

.ابن العقل (الكوني) -ماناسابوترا    
 انظر الحاشية 144 في الجزء الثالث. 78

 انظر نفس المصدر – الحاشية 144 في الجزء الثالث .79
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في الحقيقة، ثوب شانا80 بإمكانه أن يعطي النوَر األبدّي. إّن 
 اتيوقِف الوالدالدمار، و-يمنح نيرفانا وحده، اثوب شان
ً  الرحمة –إنّه يقتل  ،لكن يا أيّها المريد المتكّررة،  االبوذ .أيضا

 ، لن يتمكنوا بعدهادهارماكاياالمجد  ن الذين لبسوايلالكام
هل ستتم  !رتاهواحسفي خالص اإلنسان. من المساعدة 

  ؟الوحداتلخير  يةوباإلنسان ،للذات الذواتتضحية 

 

 المفتوحالدرب  أّن هذا هو المبتدئ،يا أيّها  اعلَم،

 القلب"ذو بوديساتفا ال التي نبذهااألنانيّة  الغبطةالطريق إلى 

الرحمة." بوذا السريّ   

 

                                                           
ثوب الشانا (المكّون من ألياف نبات شانا) مرتبط مع شانافازان  80

أو "البطريرك" (بحسب االسم الذي  األرهات الثالث،وهو  راجاغريها،ل
من آرهات ثالثين الو ةلثالثلأطلقه المستشرقون على التسلسل الهرمي 

الذين نشروا البوذية). إن عبارة "وضع عباءة الشانا" تترجم مجازياً 
كسب النيرفانا التدمير أن يالتي تسمح للمرء  ،الحكمة باقتناء

(للشخصية). حرفياً ، هو "ثوب المساررة " الذي يُعطى للمريد المبتدئ. 
يشير إلى أن "ثياب  ]66صفحة  1تنويه رقم  -الصينية البوذية[ايدكن 

ويضيف: ، تحت ساللة تانغ التبت،من الصين إلى  لبَ جُ  ا، قدالعشب" هذ
تسعة سيقان) ينمو في  ذوجد المرء هذا النبات (ي أرهات،"عند والدة 

.ةوالتيبتيالصينية  األسطورة،مكان نقي". هذه هي   
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 وأن األولى.هي الخطوة  ،الجنس البشريأن تعيش لمنفعة 
 تماِرس الفضائل الستّة81 الَمجيدة هي الثانية.

 

هو أن تتخلّى عن  المتواضع،نيرماناكايا الرداء  تلبسأن 
تَِصل ال  اإلنسان.تساعد في خالص كي ل ،ة للذاتاألبديّ الغبطة 

السامية هي الخطوة  إال لهدف التخلي عنه،نيرفانا ال لنعيم
 درب على ُسُمّواً  واألكثر -النهائيّة األكثر امتيازاً الخطوة 
  التجرد.

 

أّن هذا هو الدرُب السرّي الذي اختاره  المريد،يا أيّها  اعلَم،

ً ذوات أكثر ألجل  بالذات ضحوا نالذي نوالبوذا الكامل .ضعفا  

 

، وإذا كان عليك هي عاليةالقلب " عقيدة"  تكان، إذا مع ذلك
لآلخرين  المساعدة تقديم وتخشىيتوجب عليك أنت أن تُساعد 

ً : كن احذر الخجولالفؤاد  ايا ذ تأن ، ٍعندئذ بناموس  قنوعا
كان "الدرب السرّي" ألنه إذا  ،الرجاءواعِقد  ،العين" "عقيدة

متعذراً  عليك "اليوم" فإنّه سيكون بُمتناولك غدا82 ً  ". تعلّم أنّه 
 صالحة كانت أم طالحة ضآلتها،بلغَت  جهود مهماليس ثّمة 

لن  المتبددى الدخان بإمكانها أن تتالشى من عالم األسباب. حتّ 
المنطوقة في حيوات ٍ  الفّظة،إذ أّن " الكلمة  أثر.يبقى دون 

                                                           
 ممارسة درب باراميتا، يعني أن تصبح يوغي لتحقيق وضع الزاهد .81

 غدا "يعني الميالد التالي، أو التقمص القادم. 82
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ً 83 " إنّ  نبات الفلفل ال  ماضية، ال تَ فنى، بل تعود من جديد دائما
تستحيل النجمة الفضيّة للياسمين  ولن، الورود أبداً  ييعط

.  أو إلى عليقة إلى شوكالمعطرة   

في " اليوم" ألجل "غدكبإمكانك أن تصنع فَُرَصك هذا "
"الرحلة العظيمة84 ". األسباب المزروعة كّل ساعة تحمل كل 

 حركةالعدالة الصارمة تحُكم العالم. بألن  ،حصاد نتائجها هامن
لفانيَن ا ، توزع علىخطأ أبداً ال اشوبهتال  نتائجة ذات عظيم

أفكارنا ج الكارميّة لكل ائهي النت وتلك أتراحٍ،ح ٍ أو ارأفحيوات 
عالنا السابقة. فأو  

 

ال  الصبور.يا ذا القلب  ،استحقاقك لك هتقبل إذاً كل ما حفظ
كارما دورة  كارماك،تلك هي  بالقدر.وارَض  الشجاعة دتفق

 واألسىفي األلم  ،مصيُر أولئك الذين يولدون معك والداتك،

.ُمقَيّدون بأفعالك السابقة، يبتهجون وينتحبون من حياة ٍ لحياة  

".ألجلك "غداً  وسيعملون ""اليوم اعَمل ألجلهم  

 

العذبة لالنعتاق  الثمار تنبثق الذات،إذ أنّه من بُرعم نكران 
  النهائّي.

 

                                                           
 وصايا مدرسة براسانجيكا .83

"الرحلة الكبرى" أو دورة الوجود الكاملة، خالل "جولة واحدة" من 84
.التطور األرضي  
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يمتنع عن  ،ذاك الذي لخوفه من مارا بالهالك،محكوم عليه 
 .الذاتخشية أنّه ينبغي أن يعمل من أجل  ن،مساعدة اإلنسا

ولكنه  حية،لمياه الش أطرافه الُمنَهكة في ااِ نعيريد االحاّج الذي 
 يهلك منيُخاِطر أن التيار، ال يجرؤ على الغَوص ِلُرعبه من 

ال يمكنه أن يحمل  ،القائم على الخوف األنانيّ  الال فعلإّن الّحر. 
الخبيثة.  الثمارإالّ   

 

 يكملالذي ال  واإلنسانيحيا دون هدف.  ،األنانيّ  المؤمنإّن 
ً  قد عاش –في الحياة  له عمله الُمَحّدد .عبثا  

 

نحو الجنس البشري اتبَع عجلة الواجب  الحياة،اتبَع عجلة 
عقلك عن الشهوة كما عن  وأمِسك ،وللعدوللصديق  والعائلة،

 واكتِسب والعقاب.األلم. استنِفذ القانون الكارمّي للثواب 

المستقبلّي.لميالدك  ،سيدهي  

 

ً إن لم يكن بمقدورك أن تصبح  ً  فلتَُكن إذاً  ،شمسا ً تم نَجَما . واضعا
كشمس الظهيرة تسطع أن ان من المستحيل لك إن ك بالحقيقة،

يا أيّها  اً،إذ فاختر ،النقاء األبديّ  جبل المغّطى بثلوجالعلى 
ً ، المبتدئ .سبيال ً أكثَر تواضعا  

ً مهما كنت ضعيف الرؤية  –الطريق" "ُدلَّ على  َوسَط  وتائها
دربهم في  السالكينألولئك  المساءكما تفعل نجمة  –الجموع 
.الظلمات  
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الِحظ ميغمار85 ، انظر كيف أنّه بحجبه القرمزيّ ة، تجتاُح 
"عينُه " األرض الناِعسة. الِحظ الهالة الناريّة ِل " يد " 
لهاغبا86, وهي تتمّدد لتحمَي الحّب فوق رؤوس زّهادها. 

كلتاهما اآلن خادمتان لنياما87 المتروكين وراءها كُرقباَء الليل 

 نياما كلتاهماا تكان ة،ماضيكالبا في  ذلك، الصامتين. رغم
صبحان في "أيّام" المستقبل شمَسين تعودان وتقد و ،نيمشرقت

الطبيعة.للقانون الكارمّي في  والصعودهكذا هو الهبوط  .نيتاثنَ              

في للحاّج الكاِدح  والراحةامنح النور  المريد.ُكن مثلهم أيّها 
 ذاك الذي ، عنمم أقّل مّما تعلَ عن ذاك الذي يعل وابحثدربه 

لخبز  متضّوراً  وبدون معلم،ُمدقَع  في خرابٍ ظراً تمنيجلس 
هذا  ،ُسلوانٍ أو  دون رجاءٍ  ،الذي يُطِعم الُظلمة وللخبز الحكمة،

.يسمع الناموس َدعه  

ِكبَر واعتبار تأّن ذاك الذي يجعل من ال المرّشح،يا أيّها  أبِلغهُ،
 بالوجود إالمرتبطاً  رغم أنه مازال ،ذيالو ،تعبدلل عبيداً الذات 
كزهرة عذبة عند  ،للناموس صبره وخضوعهيزال يبسط  أنه ال

                                                           
  كوكب المريخ.85

 كوكب عطارد .86
نياما هي الشمس في التنجيم التبتي، ميغمار، أو المريخ، يُ رمز له  87

باليد"."عطارد،بالعين " و يرمز لهاغبا، أو " " 
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أقدام شاكيا –ثوبابا88، هذا يصبح سروتاباتا89 في هذه 
  الوالدة.

كّن الخطوة ، لجداً  ةبعيد، عن مناله ةسيدهي الكمال بعيدتبدو 
بصيرة ما اً يومينال  وقددخول التيّار  وتمّ األولى قد اتِّخذت 

.ةسمع الظبية الخجول النسر ورهافة  

 

المعرفة  له تجلبقد  ةالصحيح العبادةأّن  التّواق،يا أيّها  أبِلغه،
في والدات ٍ سابقة. إّن بصيرة  ملكهالتي كانت المعرفة تلك 

في والدة واحدة  مال يمكن إحرازه ،الديفا ورهافة سمع الديفا
 قصيرة.

 

ال الحكمة.نتتريد أن إن كنت  تواَضع،  

 

ً  أكثرتواَضع  .ندما تصبح معلماً بالحكمةع أيضا  

 

                                                           
 بوذا [شاكياموني] .88

سرؤتابانا هو "الشخص الذي يدخل في التيار" المؤدي  إلى  89
النيرفانا: من النادر أن ينجح في والدة واحدة ، باستثناء لبعض األسباب 

يبدأ العمل في بأنه ) (التلميذاالستثنائية. يُنظر عموماً إلى أن الشيال 
.فقط في والدته السابعة التالية ،الصعود في حياة ما للوصول إلى الهدف  
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إّن المحيط  . واألنهرالجداول  كليستقبل الذي  كالمحيط،ُكن 
 ً .البتة بهم ريشع وال ،ال ُمبال ٍ الواسع يبقى هادئا  

 

.اإللهية ذاتكبواسطة اكبَح جماح ذاتك السفليّة   

 

األبدّي. ذاتك اإللهية بواسطةاكبَح جماح   

 

يقتل الرغبة. الذي ذاكعظيم بالحقيقة،   

 

ً  منه وأعظم بقتل كّل  ،ذاك الذي تقوم الذات اإللهيّة فيه ،أيضا
 معرفة للرغبة.

 

.األعلىخشية أن يُلّوث  األدنى،راقِب   

 

.ذاتكالنهائّي هو في داخل  االنعتاقإلى  الطريقإّن   
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 ذلك الطريق، يبدأ وينتهي خارج الذات90 .

 

ً  الناس،ء من أن تكون دون ثنا هو في نََظر تيرثيكا  ،ومتواضعا
ً األم لكل األنهر. يبدو الشكل اإلنساني فارغ-تعالي، األرضالم  ا

 أمريتابمياه  مليءمع ذلك ، بالرغم من أنه في نظر الحمقى
رض األهو  ،مكان ميالد األنُهر المقّدسةفإن  ومع ذلك، العذبة.

 المقّدسة91  وذاك الذي يمتلك الحكمة، يُِجلّ ه كل الناس.

نادرون هم األرهات والحكماء، ذوي الرؤية الال محدودة92 
في ساعة منتصف  تزهرة شجرة أدامبارا. يوَلد األرهانظير 

الليل سويّةً  مع النبتة المقّدسة ذات التيجان التسعة والسبعة93   
الندى ، تحت في الليل وتزهرالزهرة المقّدسة التي تتفتّح 

تي لة لألعالي المكتسية بالثلوج ادتجمّ الم التربةعلى  ،الطاهر
ا قدم خاطئ.هألم تط  

 

                                                           
 هذا يعني - "الذات" الشخصية السفلية .90

كلمة تيرثيكا تشير إلى المؤمنين في الطوائف البراهمانية ، "على  91
الجانب اآلخر" من جبال الهيمااليا ، ويدعون "الكفار" من قبل البوذيين 

.والعكس بالعكس -التبت  -في األرض المقدسة   
هذه الرؤية الالمحدودة تشير إلى كلية الرؤية النفسية ذات الطبيعة  92

رؤية" ومعرفة كل شيء، من هبة "فوق اإلنسانية. يتم إعطاء اآلرهات 
.مسافة بعيدة ومن حيث هو موجود أيضاً   
 انظر الحاشية السابقة حول نبتة شانا .93
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 التقمص ذاكنفس  في أي انسان أرهاتال يصبح  المريد،أيّها 
يا أيّها  ذلك،ورغم  النهائّي.توق لالنعتاق بالحين تبدأ الروح 
محارب يدخل رفض ل ثّمةً  ليس، المتشّوق المريد ذو القلب

َطواعيةً  في الصراع العنيف بين الحّي والميت94 وال يُرفَض 
حّق أّي متطوع بالدخول إلى الدرب الذي يودي إلى ساحة 

 النِزال.

 

يسقط. أوأن ينتصر إما  ألنه  

 

قبل أن يَنبُذ . له ، فإن النيرفانا ستكونإن انتََصر بالحقيقة،
 الالمحدود واأللمالكرب تخصب  العلّةفهذه  ،ظالل الفاني فيه

عظيم.وس دّ قم ِجّل الناس بوذابَ سيوفيه   

 

فإّن لن يكون سقوطه عبثاً،  ذلكرغم فإنه  سقط،إن حتى وو
 للحياةوا يعودلن ، في نزاله األخير مصَرَعه ن قدالذي األعداء

.ةفي والدته الثاني  

 

سواء كنَت تود أن تَِصل للنيرفانا أو ستنبُذ الثمن95 فال يُكن 
يا ذا القلب الَجسور.  والال فعل،الفعل  ثمارَ  دافعكَ   

                                                           
  "الحي" هو األنا العليا الخالدة و "الميت" هي األنا "الشخصية الدنيا".94

 انظر الحاشية 144 في الجزء الثالث. 95
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آالم  ليحمل الخالص باالنعتاق،ّدل الذي بَ  البوديساتفا،أن  اعلَم،
" الحياة السريّة96 " يُدعى " الُمبَّجل ثالثاً " ، يا أيّها المرّشح 

عبَر مدار دورات الحياة .لم لأل  

 

في النهاية. فهو مزدوج ذلك  ومع ،إّن الدرب واحد ،أيّها المريد
 يه منها، طرفنهاية  بات.بّوا وبسبِعةة محّددة ٌ بأربع مراحله
 .ةمؤّجلال الغبطة - الطرف الثاني وفي فَوِرّي،ال الغبطة

والَخَياُر لك. .االستحقاق مكافأة وكلتاهما  

الواحد يفسح المجال لالثنين، المفتوح والسريّ 97 . 
لذات.باللتضحية والثاني يقود  للهدف،يقود األول   

 

لك. إذ تعود ائزة فالج لدائم،من أجل ابالمتبّدل حين يَُضّحى 
يقود إلى التغيير الال  المفتوح،إّن الدرب  أتَت.القطرة من حيث 

، تلك الغبطة التي يةلُمطلقمن االحالة الَمجيدة  ،نيرفانا: متغيّر
  تتجاوز كل إدراك بشري.

 

                                                           
 الحياة السرية" هي حياة من نيرماناكايا". 96

الدرب المفتوح" هو الذي يُدرس للعلمانيين - العقيدة الظاهرة ، " 97
.المقبولة بشكل عام. يتم شرح طبيعة "الدرب السري" أثناء المساررة  
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  وهكذا، فإنّ  التحرر98 هو معنى الدرب األول.

ً  يُدعى و ،الثانيالتجرد هو إالّ أّن    ".لم"درب األ أيضا

 

إلى األلم العقلّي الذي ال  تالدرب السرّي يقود األرها هذا
يوصف، األلم لألموات األحياء99 ، والشفقة التي ال عون لها 

 ن، فالحكماء ال يجرؤالكارميّ  المحكومين باأللم الناس ألجل
ثمار الكارما. على إيقاف  

 

سبب، أما فيما يخص الموجة تفادي كل  لمَ عَ " مكتوب:إذ أنّه 
  ."تتابع جريانهانظير موجة المد فدعها  لخفيفةا

 

سيقودك إلى أن  ، فإنهتبلَُغ غايته ما أن"الطريق المفتوح" 
من  ية المجدويجعلك تدخل حالة ثالث ،بوديساتفاالترفض جسد 

 دهارماكايا100  وهي حالة نسيان العالم والبشر لألبد.

 

ً  ""الطريق السريّ  لكن  – بارانيرفاناال غبطةإلى  يقود أيضا
مستحقة نيرفانا من  ،كالباعدد ال يحصى من عند نهاية 

                                                           
 [بمعنى الخالص]. 98

البشر الذين يتجاهلون الحقائق الباطنية والحكمة يُدعون "األموات 99
".األحياء   

 انظر الجزء الثالث. 100
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الشفقة والرحمة الالمحدودة لعالم الفانين  وضائعة بسبب
 المخدوعين.

 

مهذب  –معلم ال .لكن قِيل "األخير سيبقى الطريق األعظم"

 الذاتتخلّى عن ي، سامبودها الكمال، وقد أصبح سامياك
 -نيرفاناالَعتَبة  علىوقّف عبر الت وذلك، من أجل خالص العالم

 الحالة النقيّة.

 

سيحين وقت  الطريقَين.لديك المعرفة ِحيال  ،من اآلن وصاعداً 
تكون قد وصلت  حين ،التواقةالروح صاحب يا  ،كختيارا
تأسرك  م تعدول نقّي،عقلك  .ةالسبعالبّوابات  وعبرتلنهاية ل

ألنك قد تعلمت كل شيء. األفكار الخادعة بعد اليوم  

في  وتنظرأمامك، مكشوفة النقاب أي شك بأن الحقيقة  ديوج ال
:وتقول ،وجهك بحزم  

 

لكن يبقى ، الذاتألجل  واالنعتاق"عذبة ٌ هي ثِمار الراحة 
  المرير.ثمار الواجب الطويل هي  منها،األعذب 

 اإلخوةوألجل محبة اآلخرين خير الذات ألجل  ننكرا نعم، ثمار
  يتألمون".البشر الذين 
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ذاك الذي يصبح براتيكا بوذا101  ال يخضع إالّ  لذاته. إّن 
َمن يحمل المكافأة في المعركة، ذاك الذي ربح  البوديساتفا،

إلهّي:ذلك يقول بعطف ٍ ومع ،راحة يده  

 

 وهو منأتنازل عن هذه المكافأة العظيمة"  اآلخرين،"ألجل 
 يُحقّق نكران الذات األعظم.

 

يكون. للعالم والُمَخلّص  

 

  انظر!

 

هما في النهاية  ء،للشقا لالطوي الشقاءودرب  الغبطةإّن هدف 
عبر دورات  لأللميا أيّها التّواق  أحدهما،األبعد. بإمكانك اختيار 

اآلتية!الحياة   

 

                                                           
براتيكا بوذا هم البوديساتفا الذين يكافحون من أجل الفوز بثياب  101

عليه بعد سلسلة من التجسدات.  ونوغالباً ما يحصل دهارماكايا،ال
 ألنهم بمساعدتها،اإلنسانية وال ينشغلون باالعتناء  كثيراً بآالماليهتمون 

الخاصة: فهم يدخلون النيرفانا ويختفون عن نظر  بغبطتهميفكرون فقط 
ة الشمالية ، فإن مسار براتياكا بوذا مرادف وقلب البشر. في البوذي

.لألنانية الروحية  
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فاجراباني أوم.أوم   
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 الجزء الثالث

 

 البّواباُت السبعة
 

 

" أوباديايا 102  لقد تّم االختيار، أنا ظمآن ٌ للحكمة. اآلن وقد 
مزقَت النِقاب عن الدرب السرّي، وعلّمت يانا الكبرى103. إّن 

".كاترشادلمتابعة إ جاهز هنا،خادمك   

 

هذا جيّد شرافاكا104 ،تجّهز، إذ أنّك ستسافر وحدك. ال يمكن 
هو إّن الدرب  .فقط الطريقإالّ أن يدّل على الذي يُعَلم  للمعلم

                                                           
 أوباديايا: ُمرِشد روحانّي، غورو . يختارهم البوذيّون الشماليّون، 102

-غوترابهوبال ين المتعمقينالقّديس أو ناجوربا)بين نارجول (عموما ً من 
شودهي الذين يُعَلمون الحكمة السرية. -دراشانا -جنيانا والجنيانا  

 
يانا: مركبة، وكذلك ماهايانا - المركبة الكبرى " وهينايانا - المركبة  103

الدينية والفلسفية المعروفة  األسماء الثنتين من المدارس، هما الصغرى
.البوذيّة الشماليّة في  

شرافاكا: (ُمشتقّة من الجذر شرو – يصغي) هو الُمصِغي أو الطالب، 104
التمارين، أو نظرّي إلى المن  جهيت الذي يَحُضر التعاليم الدينيّة. حين

الُمشتقّة من " (المتمّرن ،"المؤمنراماناشيصبح إنه تطبيق العملّي، فلل
فإن التسميَتَين  ،هارديسبانس . و كما يوضح عمل جهد)رام أي ش

كوي) و ( اسكيتاي). –ت اليونانية (اكوستي كلماالمع تتطابقان    
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 تتنوعأن يجب  للهدفلكن الوسائل التي توِصل  للجميع،واحد 
  الحّجاج. بتنوع

 

هل ستختار  الَجسور؟يا ِذا القلِب  أنت،أيّها ستختار 

سامتان105  " عقيدة العين " ديانا الرباعية - أو الطريقَ  
الذي يمر عبر باراميتا106 – ذات العدد ستة، البوابات 

 الدرجة ،براجناللو بودهيللِ التي تقود  للفضيلةالنبيلة 
 السابعة للحكمة؟

 

. يلتّف صعوداً  الرباعية، ِلدهايانا والمؤلم ِعررب الوَ إّن الد
 ً القمة السامية. إلى َمن يصعد العظيم ثالثا  

 

 وعورة.عبر الدرب األكثر  ،باراميتايتّم اجتياز مرتفعات و
 سبعة ِلَسبع ِقالع خالل َ بّواباتٍ  وتشق طريقكأن تكافح  وعليك

  .تجّسدةلما الشهواتهي  كر،مبال مليئةمتوّحشة قوى  تحرسها

                                                           
سامتان: كلمة تيبيتيّة، هي مرادفة للكلمة السنسكريتيّة ديانا أو حالة  105

درجات.أربع التي تتضمن التأّمل   
 باراميتا: الفضائل السامية الستة، وهم عشرة فضائل بالنسبة للكَهنة. 106
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ما إن  الذهبيّة.وَضع نُصَب عينيك القاعدة ، أيّها المريد تشجع
تجتَز بّوابة سروتاباتي107– " ذاك الذي قد دخل التيّار " – 

في هذه  المؤدي للنيرفانا،ك حوض النهر اقدم وعندما تطأ

                                                           
سروتاباتي: تعني حرفّيا ً " ذاك الذي دخل التّيار " , الذي يقود إلى  107

درب  يُدعى يوالثان األّول.ر إلى الدرب يالمحيط النيرفاني . هذا االسم يش
ذاك الذي لم يعد لديه بعد (سوى مرة واحدة) من ساكريداغامين " 

يعود للتقمص لن  ذاك الذييُدعى أناغامين " والثالث. الوالدات فقط
 الرابع،الدرب  اإلنسانيّة.ما لم يكن لديه رغبات في مساعدة  نهائياً"

ألسمى . وهو ا( في اللغة السنغالية) هاتاراهات, أو راآلمعروٌف باسم 
الوفاة هي ليست حالة بعد ، بالنسبة له حياته.نيرفانا أثناء اليرى األرهات 

ي [النص األصل. ةالنيرفاني الغبطةيختبر كّل  وخاللها، هي سامادهي بل
 يستعمل مصطلح سروتاباتي الذي يعني الدخول في التيار].

 
قين من للمرء أن يعتمد على الُمستشر نأنه ال يمككيف إلظهار  تعقيب:* 

، فإنه يمكننا أن نذكر حالة ثالثة من المزعومين والمعنىأجل دقّة الكلمات 
يوّضحها  المشروحة،فإّن األسماء األربع  بهذه األمور. –مرجع  -

على الشكل التالي: ديسبينس هار ر.البروفسو  
سوان  -1  
ساكراداغمي -2  
أناغامي -3  
آريا  -4  

 
التالي:على الشكل  ية"ادكينز " البوذية الصينج. و يوّضحها  

سروتابانا-1  
ساغارداغام -2  
أناغانيم -3  
أرهان -4  

ي التيبت أما شالجينتوويت،فإن اللفظ هو أيضاً بطريقة مختلفة [ البوذية ف
] وكل واحد منهم يعطي عالوة على ذلك معنى جديد  19-18 -ص –

 للمصطلحات.
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 سبعِ لن يكون أماَمك سوى  مستقبليّة، الحياة أو في حياةٍ 
الحديديّة.ادة يا ذا اإلر ،والدات أُخرى  

 

ترى قبالة عينيك أيّها الطامح للحكمة اإللهيّة؟ماذا الحظ،   

 

أكافح داخل  وأنا ،الماّدة على هاويةتخيم  الظلمات" إّن عباءة 
تحت  وتتالشى ،يناِظرإنّها تزداد عتمة ً تحت  ربّاه!طيّاتها. 

ً  إيماءةٍ  ملتّف يبِسط نفسه.  كثعبانٍ  من يدك. يتحّرك ظّل زاحفا
  الظلمات".في  ويتالشى ،وينتفخه يكبر إنّ 

 

  خطاياك.على ظلمة  يةُملق الدرب،إنّها ظالل نفسك خارج 

 

 هتوقِم الوحل،أسفله في  ،الدربَ  رىأسيدي يا  ،بالحقيقة" 
التي أرى البّواباِت  واآلن،الَمجيد.  في النور النيرفانيتتوهُ 

 تزداد قصراً  على الطريق الصعب والشائك نحو جنيانا108 . " 

 

                                                           
 جنيانا: الحكمة، المعرفة .108
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 ءما وراإلى تقود الّطاِمح  البّوابات،هذه  النو. جيداً،ى تر 
المياه " لغاية الضفّة األخرى109 ". وثّمة مفتاح ٌ ذهبّي لكلّ  

:المفاتيح هي وهذه ،بّوابة يفتح مدخلَها  

.الخالدالحب و المحبةمفتاح  ،دانا -1  

 

المفتاح الذي  ،مفتاح االنسجام في القول والفعل ،شيال -2
للفعل   بعدهايتُرك حيّزاً  وال، والنتيجةالسبب  التوازن بين يديع

 الكارمي.

 

شيء.الذي ال يُعّكر صفوه  ،اللطيفالصبُر  ،كشانتي -3  

 

. قَهر الوهم تمَّ ، لقد أللمالمتعة وتجاه االال مباالة  فيراجا، -4
تُعاين.وحدها  الحقيقة  

 

                                                           
 الوصول للضفّة: في البوذيّة الشماليّة، هو  ُمرادف للوصول إلى النيرفانا   109

[ فضائل متسامية].الستّة و العشرة ]باراميتا [من خالل ممارسة الفضائل   
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في  فحكات إخضاعها والتي نالتي ال يمك الطاقة ،فيريا -5
خارج مستنقع األكاذيب ، الحقيقة السماويّة نحو اتقّدمه

 األرضيّة.

 

حتى تقوَد  ،تلك التي ما إن تفتح بّوابتها الذهبيّة ،ديانا -6

 نارجول110 نحو ملكوت سات األبدّي ولتأّمله الال نهاية له.

 

 جاِعالً  ،مفتاُحها اإلنساَن إلى إله يحولتلك التي  ،براجنا -7
.يديانابن ، منه بوديساتفا  

 

 

للبّوابات.هذه هي المفاتيح الذهبيّة   

 

يا أيّها الحائك ُ  ،األخيرة البوابة أن تتمّكن ِمن أن تدنَو ِمن وقبلَ 
 لسيطرة علىا ،كعلى طول الدرب المنهِ  ،عليكة، حّريّ لل

والعشرة في الستة الفضائل السامية  –هذه الَكَمال  باراميتا
.العدد  

                                                           
 نارجول: القّديس والنطاس .110
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ً  مهذبكقبل أن تُقابل ، وأيّها المريد أنّكإذ   معلمك ،لوجه وجها
؟قيل لكماذا ، لنور نوراً   

 

 تتعلم أن عليك أن بّوابة،قبل أن تتمّكن من االقتراب من أّول 
 .تحيا في األبديّ  وأن ،أن تُبَّدد الِظالل، تفصل جسدك عن عقلك

 كما لو أّن ُكّل ما ،في الكلّ  وتتنفّسعليك أن تحيا  ،وألجل هذا

 نوأ األشياءأن تشعر أن نَفَسك تسكن كلَّ  ،فيك يتنفّسَحظهُ تال

.  الذاتفي هي كلُّ األشياء   

 

حواُسك.ال تََدع عقلك ساحة ً تَلهو بها   

 

المحيط  أدمجبل  ،اآلخرين وعن الكائنعن  كيانكال تفصل 
القطرة في باطن المحيط. ، وفي باطن القطرة  

 

كما  كّل الناس حبا ا،تام مع كّل ما يحي تكون في وئامٍ  بذلك،و 
و األبناء  ،واحد المريدين لمعلّمٍ  ،التالميذ – لو كانوا أشقّاءك

  الواحدة.لألّم العذبة ِ
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ثّمة العديد من المهذبين، المعّلم – النفس هو واحد111   

 أّن ُشعاَعه كما ،المعّلم. َفلتَحيا في ذلك ةالكونيّ  النفس ا،أالي

.فيهم يَحيَون أنّهإذ  زمالئك،فيك. و َلتَحيا في  يحيا  

عليك ، قبل أن تجتاز أّول بّوابة، الدربوقبل أن تِقَف على عتَبَة 

 ةشخصيّ ال ذاتبالوتضّحَي  ،واحدالن في يأن توّحد االثن

 نابين االثن الدربوهكذا تدّمر ، الال شخصيّة للذات

 أنتاكارانا112. 
 

 ، الصوتالقانون الصاِرم ،دهارما لتجاوبعليك أن تتحّضر 
:بدئيةأّول خطوة  ،لك خطوةٍ سيسألُك في أّول  الذي  

 

." السامية؟يا ذا اآلمال  القواعد،" هل امتثلَت لكّل   

 

                                                           
المعلم - النفس: [في اإلنكليزية الماستر – سول] هو أاليا، النفس  111

ِمن المفترض أن يكون و ،وكّل إنسان فيه شعاٌع منها ،أتمانأو  ةالكونيّ 
  فيها ينبغي أن يستغرق.و ا،معهيتماثل اإلنسان قادراً على أن 

 أنتاكارانا هي ماناس السفلية، وهي درب الِصلَة أو المشاركة بين 112
ر  ،ماناس العليا بينالشخصيّة و أو النفس اإلنسانيّة. عند الموت، تُدمَّ

 كاماروباهيئة  تبقى مستمّرة على لكنهاو ،كطريق أو وسيط للتواصل
القوقعة]. –[كصدفة البحر  النورانية الَصَدفَة   
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الكبير قلب ال"هل ناغمَت قلبَك وعقَلك مع العقل العظيم ومع 
الخائر  النهر المقدس صوت أنإذ كما  ؟يالبََشرالجنس كّل ل

يُ رّدُد صدى كلّ 113 أصواِت الطبيعة، كذلك يجب على قلب كل 
ً التيّاَر " أن يهتّز  دخول يريدمن  لكّل ما  لكّل أنّة ٍ وخاِطرةٍ  مجيبا

  ."ويتنفّسيحيا 

 التي تصدح بأنشودة النفس فينايمكن مقارنة المريدين بأوتار 
التي تعزف  االمتناغمة وفي يده اوالجنس البشري في طاولته

.لنفس العالم العظيمةالنفس اللحني   

                                                           
في الواقع، إّن البوذيّين الشماليّين وكّل الصينيّين - يميزون في  113

ِمن هنا و ،لطبيعةانغمة  –الهدير العميق لبعض األنهار المقّدسة العظيمة 
 ي الغيبياتإّنها حقيقة معروفة في العلم الفيزيائّي، وكذلك ف التشبيه.يأتي 

مثل الصوت الذي يمكن  –الطبيعة اإلجمالي ذاك ت اصوتجمعات أ بأن
أعالي األشجار الُمتمايلة في يف وحف في هدير األنهار العظيمةسماعه 
تتوافق  هي -أو في ضوضاء المدينة التي تُسمع عن بُعدالواسعة الغابات 

ً  ومحدد،وحيد لحن  مع وقد بيّنه  نغمة يمكن إدراكها.لطبقة  واضح تماما
 يؤكد. وبالتالي، هم موافقون على هذه النقطةالفيزيائيّون والموسيقيّون 

الصينيّة) أن الصينّيين قد أدركوا الموسيقى ( في كتابه البروفسور رايس
 الحقيقة من آالف السنين، قائالً :

" وتُدعى  -كانغتتدّفق ُمَرتّلة ً  الهائجة [النهر األصفر] هو-هوانغإّن مياه «
ويبيّن أن هذا اللحن يتطابق مع . الصينيّةالموسيقة في  األساسية"النغمة " 
 ".الُمنَّشط الِفعلّي للطبيعةالمعاصرون التي يعتبرها الفيزيائيّون  - اف -

في كتابه " مبادئ الفيزياء " قائالً:  ..، يذكرها أيضاً سيليمان البروفسور ب.
النغمة تي يمكن اعتبارها لوا ،الوسطى للبيانو -ا ف -هي " هذه النغمة، 
  ".المميّزة للطبيعة

  
-  
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لمسات  اآلخرين تحتنغمة  ناغم معالتفي فشُل ي الوتر الذي
رافاكا. ش -نوالالعقل الجمعّي لِ  وه وهكذا .نبَذيُ و يتحطم المعلم،

أن يكونوا واحدا ً مع  -إذ عليهم أن يتناغموا مع عقل أباديا
  ينفصلون.سينقطع رباطهم و وإالّ  –الروح األعلى 

دوغبا -عشيرةُ داد ألرواحهم،القَتَلَة " هكذا يعمل " أخوةُ الِظلّ 
 المُ َرّوِعون114  .

 

يا أيّها الُمَرّشح  العظيم،اإلنسانيّة  ألمكيانك مع هل ناغمَت 
 للنور؟

 

قبل أن تخطَو  ذلك،مع  تدخل.تستطيع أن إذاً،  ... فعلت؟هل 
 أوالً  تعرفِمن الخيِر لك أن  الحزين،خطواتِك على درب األسى 

حسان إلابمفتاح متسلحاً على طريِقك. رصدك تالتي تالكمائن 
البّوابة  ،آِمٌن أمام بّوابة دانا فأنتة، الَحنون والرحمةِ  المحبةو

. بالدرالتي تقع في مدخل   

 

                                                           
ً  في  114 البون أو الدوغبا: طائفة القبّعات الحمر، يُعتَبَرون األكثر تمّكنا

تيبيت الغربيّة والصغرى وبهوتان. إنّهم الالسحر األسود. يعيشون في 
ً كا(من التانترا)تانتري من أن نجد مستشِرقين  . ِمن المثير للسخرية تماما

 )مثل شالغينتويت و آخرين( ،الحدودّية للتيبيتزاروا األراضي ن قد الذي
مع المعتقدات ، المثيرة لالشمئزاز همو ممارسات همطقوسبين يخلطون 

جول. لو قّديسيهم أو نا "القّبعات الصفر"الدينيّة لالماوات الشرقيّين 
.مثال على ذلك - 116الحاشية  -الالحق فيما بعد الشرح   
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إّن البّوابة التي تواجهك شامخةٌ  السعيد!يا أيّها الحاّج  انظر،
الذي الطريق  إليها.من السهِل الوصول  ويبدو واسعة،و

في   المشمسةكما األرضُ تبدو . وأخضرُمَمّهٌد  قَويٌم، يجتازها
بقعة على األرض معكوسةٌ من جنّة ك مظلمة،أعماق غابٍة 

الريش الُمشعّة  والعصافيرُ  الغضةاألمل  عنادلهناك أميتابها. 
اّج جتترنُّم بالنجاح للح الُخضر،على العرائش  جاثِمةً  تصدح

المصدر  الخمسةإنّهم يصدحون بفضائل بوديساتفا  .ينالَجسور
معرفة.للالسبعة  اتوالدرجبودهي الخماسّي لقّوة   

 

  ن.امِ أ في فأنت معك،جلبَت المفتاح  أنك قد إذ اعبُر!

 

ً  هوالثانية إلى البّوابة  والطريق  وعرلكنّه  ،واِرٌف أيضا
. الُسُحُب الرماديّة كثيرة الحصىقّمته بالحقيقة، ولغاية  ومتعرج

 ِلمٌ ُمظشيء  وكلّ  الحجريّة،ُمسَدلَةٌ على مرتفعات التّل الوِعَرة 
ً قُُدمَ  وبالُمضيّ  وراَءها.  الحاّج.تخبُو أغنيةُ األمِل أكثَر في قلب  ،ا

ً  وخُطواته، اآلن غزوهيإّن الشّك ها  . تصبح أقّل ثَباتا  

 

ذاَك الذي يَبسطُ  الخوف،احَذر ِمن  المرّشح!أيّها  هذا،احَذر ِمن 
وطواِط ل الصامتةَ  نظير األجنحة السوداء السوداَء،أجنحتَهُ 
الذي  ،العظيم كهدف وبينروحك لمعان قمر بين  ،الليل منتصف

بعيد.  منبغموض يلوُح   
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.كّل األفعال ويوقف اإلرادةيقتُل  المريد،أيّها  الخوف،إّن   

أحجار فإن الحاج سيترنح، وسيجد  – فضيلة ِشال نقصتهإن 
على طول الدرب الصخرّي. كارمية تدمي قدميه  

 

اغُمر روحَك في جوَهر  ح.المرشّ أيّها  الخطوة،ُكن واثَِق 
كشانتي115؛ فأنت اآلن تقترُب من بّوابة ذلك االسم، بّوابة 

  .والَصبرالثباِت 

 

ال تُغِلق عينيك، وال يغيب بصرك عن دورجي116 إّن نِبَال مارا 
ً  ً  من لم يَِصل إلى فيراجا117 .  تُصيُب دائما

                                                           
 كشانتي : " الصبر " , انظر أعاله , تعداد المفاتيح الذهبيّة .115

 الكلمة التبتية دورجي هي فاجرا السنسكريتية، و تشير إلى سالح، 116
الديفا الذين يحمون ، أو أداة في أيدي بعض اآللهة ( التيبيتيّون الدراغشيد

و  يرةالشر تأثيراتال إلبعاد الباطنيةالقوى  نفس لها أنّ  ويُعتبرالبشر ) و 
ً ذل  ك عبر تطهير الهواء كما تفعل طبقة األوزون في الكيمياء . إنّها أيضا

و وضعيّة تُستَخدم في الجلوس أ ) إيماءة خاصةمودراعالمة رمزية (
إنّها رمز للقّوة ضد آثار الشر الال مرئيّة، سواء  ،أثناء التأّمل. باختصار

 ، قدوغبادالو أ البون ذلك، فإن طالسم. ومع –كانت وضعيّة أو تعويذة 
أما استولوا على الرمز وأساؤوا استخدامه ألغراض السحر األسود. 

كما  ،رمز للقوةفإن دورجي هو  ]غباويلغأو " [لقبّعات الصفربالنسبة "ل
 عندواألمر ليس خرافة على أّي حال.  ،هو الصليب عند المسيحيّين

.وسينمعكالمثلّثين والسحر كما هو العالمة للشعوذة هو الدوغبا، الرمز   
فيراجا، هو ذلك الشعور بالال مباالة المطلقة تجاه الكون الُمدَرك  117

 وتجاه المتعة واأللم. إّن كلمة االشمئزاز، ال تُعبّر عن معناه ،بالحواس
إليها.ولكنّها األقرب   
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 فإنالخوف إذ أنّه تحت أنفاِس  .االضطراباحتِرس من حالة 
ً انتي يزداد ُح كشمفتا .الصِدئ ال يفتح قفالً  والمفتاحُ  :صدئا  

 

قدماَك كمائَن أكثر. إّن الدرَب  كلما واجهت أكثر، كلما تقدمت
 ً هي  –واحدة تَستِعُر في القلب  ُمضاٌء بنارٍ  الذي يقودك قُُدَما

أكثر. و كلّما  أحرزكلّما  أكثر،كلّما تجّرأ المرُء  الجرأة.نوُر 
و هذا وحدهُ هو الشيء  –النوُر أكثر  ، كلما خباأكثر خشي

 لذي يضيءاألخير ا الشمس شعاعَ  أنالذي سيُرِشُدك. مثلما 
داِمس عند المغيب الظالٌم يفسح المجال لل الشاِمخ،قّمة الجبل 
سيقع من  فإن ظل أسود ُمَهدد ،ينطفأفحين  القلب.كذلك نوُر 

بقعة الُرعب.قدَميك في  ويرّسخ ،على الدربسيُحّل قلبك و  

 

من ذلك الظّل الُمهِلك. ليس ثّمة نوٌر  ُكن على حذرٍ  المريد،أيّها 
ما لم  السفليّة،يسطع من الروح بإمكانه أن يُبَّدد عتمة النفس 

 ا: " لقد هجرُت هذالحاّج قائالً  ويؤكدأنانيّة  تتالشى كّل خاِطَرةٍ 
 طيعلن تست المعكوسة الِظاللو ،ودّمرُت السبب ،العابر الشكل

.كنتائَج" أن تتواجد اآلن بعد  

 

 والحربِ  األخير،النِزاَل العظيم  هذا الحد، فإن عنده أنّ إذ 
قد تّم اآلن.، النهائيّة بين الذاِت العليا والذاِت السفلى  
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 ةابتلَعَتها الحرب العظيمقد  نفسهاإّن ساحة النِزال  انظر، 
ثّمةَ وجوٌد لها بعد اليوم. وليس  

 

 ، فإنكشانتيبّوابة كون قد اجتزت أن تما ومع ذلك، 
تحّضر  اآلن،و  عبُدك.جسُدك هو  قد تمت.تكون ثالثةٌ الخطوةٌ ال

إنّها بّوابة اإلغراءات التي توقُِع اإلنسان الباطنّي في  ،للرابعة
 شركها. 

 

أن ترفَع يدك  وقبل الهدف،أن تتمّكن من االقتراب من  وقبل
ٌب عليك أن تكون قد جَمعَت واجِ  ،لتفتح ِمزالَج البّوابة الثانية

التي  حاسيِس األجيش أبدت و ذاتككّل التغييراِت العقليّة في 
 محرابداخل اً سر بشكل غامض وماكر، تنفذالتي ، الفكر تحتل

 روحك الوّضاء.

 

 مخلوقاتك الخاصةمنها، فيجب أن تجعل  تُقتل أنإن لم ترد 
التي  ،الال محسوسةوأفكارك الال مرئيّة  أطفال ،مؤذيةغير 

هذه  كتلة - بشريّ جنس التزدحُم حوَل السرب،  على طريقة
 تشكل بقاياهإلنسان واذُّريِّة وَوَرثَِة األفكار بمثابة منتج 

ً  األرضيّة. ما  وامتالء ،عليك أن تدرس فراَغ ما يبدو ممتلئا
ً يبدو  ً  الَجسور،يا أيّها الطامح  .فارغا في بئر قلبك  انظر عميقا
يا أيّها الُمدِرُك للِظالل  الذات،راِت قُدُ  هل تعرف :وأَِجب

 الخارجيّة؟
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.ستضيعأنت  فالحقيقة تفعل،إن لم   

 

رغبة لل وأالنسيم األكثَر ِخفّة ً للهوى  الرابع،إذ أنّه في الدرب 
لجدران النقيّة البيضاء ل المضيءتحريك النور سيعمل على 

 لروحك.

ِدعة على ِهبَاِت مايا الخا تأسفو أ رغبةفأصغر موجة  
وذاتك بين روحك يربط  -الذي ، أنتاكارانالقناة  المستعيرة

والطريق الكبير لعبور األحاسيس الفظة الموقظة ألهامكارا118   
 ةستُفِقدك الحّق بجوائزك الثالث -كوميض البرق سريعةفِكرة 
أنت.  كسبتهاقد كنت  الجوائز التيهذه   

 

ر. ال يعرف التغيي األبديّ أّن  ،تعِرف ألنه يجب أن  

 

                                                           
أهامكارا: " األنا " , شعور المرء بشخصيّته "أنا هو أنا" إنّها   118

.األنَويّة  
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تصل لن  وإالألبد. ترحل ل الرهيبة الثمانيةدع التعاسات "
ً لالنعتاق  والاإلطالق على  للحكمة يقول الرّب  هكذا". أيضا

 العظيم تاثاغاتا الكمال "ذاك الذي سار على نَهج أسالفه119". 

 

ً  وإذا أردت فيراجا.فضيلة  ومتطلبةحاِزمةٌ  في  أن تصبح معلما
عن  – أكثر من ذي قبل–داركك عقلك وم تمنعأن  عليك كدرب

.مميت كل فعلٍ   

 – روحمع  وان تصبح واحداً  ة،شبَع بأاليا الطاهرتأن تَ  وعليك 
 -تنفصل عنها  وأن ،فأنت منيع -توّحد معها وبالة. فكر الطبيع

 تصبح لعبة ً  ِلسامفريتي120 مصدر كل أوهام العالم. 

 

                                                           
َمن َيحذو َحذو أسالفه، أو أولئك الذين سبقوه، هي المعنى الحقيقي  119

.لكلمة تاثاغاتا  
سامفريتي: [ساتيا] واحدة من وجها الحقيقة [ساتيا] ذاك تثبت  120

الفراغ لكّل األشياء . إّنها حقيقة نسبيّة في هذه الحالة  الطبيعة الوهميّة أو
مارثا ساتيا و بارا –قيقتين . مدرسة الماهايانا , تُعَلِّم  االختالف بين الح

سامفري ساتيا ( ساتيا تعني الحقيقة ) . هذا جوهر الخالف بين 
و المدرسة  ي،مادهياميكاس و بين يوغاشارياس, المدرسة األولى تَنف

الموضوع موجود بسبٍب سابق , أو عن طريق التسلسل. -الثانية تؤّكد أّن 
شيء هو  المادهيا ميكاس هم َعَدميّون و رافِضون, و بالنسبة لهم كلّ 

باريكالبيتا ( َوهم و خطأ ) في عالم الِفكر و العالم الوهمّي , بقدر ما هو 
أي أنهم  ،ا، هم السامفريتيفي العالم الُمدَرك بالحواس . إّن اليوغاشاري

فإّن الحقيقة النسبيّة لهم هي أصل كّل  ،وبالتالي ،الروحانّيون العظماء
.الوهم  
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 الوّضاء.الطاهر  أالياإالّ جوهر  ،مؤقتهو كّل ما في اإلنسان 
شعاع نور نقّي في الداخل  البلوري، اإّن اإلنسان هو شعاعه

السفلي في الخارج. ذلك  السطححول  ،من مادة طين وشكل
 والُمفَّكرالُمراقِب  الحقيقيّة، وذاتكُمرشد حياتك  الشعاع هو
إالّ  روحك،الضحيّة لذاتك السفلى. ال يمكن أن تتأذّى الصامت و

 سيطر على الواحدة والثانيةحكَّم ومن خالل جسدك الُمخطئ. ت
 في فأنت التي لم تعد بعيدة،بّوابة التوازن" "وحين تَعبُر 

. أمان  

 

ال تُصغِ  ".يا أيّها الحاّج الَجسور " للّضفة األخرىتشجع، 
 األرواحتلك  الغاوين، هؤالء ابعد عنك ا،مارِلَهمسات ُحشوِد 

الشريرة، تلك الهامايان الغيورة121 التي تمأل الفضاء الال 
 متناهي. 

 

 

الشقاء مدخل ، البّوابة الوسطى مناآلن  تقتربأنت ها  !اثبت
العشرة آالف. بفخاخها  

 

                                                           
لهاماين : أرواح شّريرة و عنصرانيّة , معاكسة لإلنسان و هي  121

.أعداؤه  
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تعبُر  أردت أنإن  ،يا أيّها المكافح للكمال فكاَرك،أل كن سيداً 
 عتبتها.

 

تريد إن كنت ، الحقائق الخالدة، أنت من يتبع لروحكسيداً كن 
.إلى هدفك الوصول  

 

الذي ال النور  األوَحد،روحك على النور الطاهر ثبّت نََظرة 
مفتاحك الذهبّي. استخدملشيء أن يثير اضطرابه و نيمك  

 

قد شارف  وعملك المضي الموِحشة،المهّمة  إنجازَ  أتممتإذ 
قد  ،لعكبلت افاَههلفاغرة ا ةالواسع الهاويةإّن ف النهاية. على

 تجاوزتها تقريباً.

 

ألهواِء االذي يُطّوق َمدِخل  دَق،الخن َعبَرتَ  ها أنت اآلن قد
الغاِضب. وَحشَدهامارا اآلن البشريّة. لقد قََهرَت   

 

يا  لكن،و رغبة.من كّل  وأدَميتَه قلبك،لقد أََزلَت الشوائَب من 
شاِهٌق هو الجدار  بعد.لم تَنتَه مهّمتك  ،أيّها الُمحارب الرائع

الذي ُسيّجَ  في الجزيرة122 المقّدسة. أيّها المريد، إنّه السّد الذي 

                                                           
 الجزيرة المقّدسة: الذات العُليا أوالذات الُمفَّكرة .122
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ِكبَر والِرضى الناِجَمين عن أفكارك تَسيَحمي عقلك من ال
العظيم.لتحقيقك العمل الَمجيد   

 

َشيِّد بناءَك بقّوة بالحقيقة،  العمل. كل ستُفِسد الغرور،نَزَعةُ 
 ً تتعاَظم  التي القتالالهجمة العنيفة لموجات  متقو أالمن  - خوفا

 بابتالع -وتضرب شاطئه م العالالعظيم لمايا  على المحيط
تحقّق النصر. وإن حتى أجل – والجزيرةالحاّج   

 

إّن "جزيرتك" نظير اإليل األسمر123، وأفكاُرك هي كالب 
الحياة. الَويل  إلى نهر في مسيرته وتُالِحقه هتجِفل ُ الصيد التي

قبل أن يَِصل إلى وادي  النابحةالذي تُدِركه الشياطين  للظبي

النقية"."درب المعرفة مارجا  اناديالُمَسمى الملجأ   

 

قبل أن تستقّر في ديانا مارجا124 وتدعي أن الدرب هو لك 
 وعذبةرقيقة  - ينبغي أن تصبح روُحك كثمرة مانغو ناِضجة

وصلبة مثل  - اآلخرين آالماتجاه  - مثل لُبّها الذهبّي الناِصع
اء يا أيّها القاهر للسرّ  الخاصة، وآالمكاتجاه أتراحك  - نواتِها

  .وللضّراء

                                                           
 الظبي. 123

ديانا-مارجا: حرفيّا ً تعني " درب ديانا " , أو درب المعرفة النقيّة ,  124
الذي أو "  التحليلي للذات، اإلدراكأو بارامارثا, او سفاسامفيدانا " 

  يفرض ذاته من نفسه.
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فتستِحّق ألجلها اسم  ،فتقوى ضّد كمائِن النفس ،روحك تَجلّد
 "الروح األلماس125 ". 

ً ال األلماس،إذ كما   ال النابض،داخل قلب األرض  َمخِفيٌّ عميقا
وروحك عقلك  ذلكك ،األرضية األنوار يعِكس أبداً  أن عيستطي

مملكة من  شيءأي يجب أالّ يعِكسوا  ،مارجا ديانافي  الغائَصين
  الوهمية.مايا 

 

التي المتبقية وفإّن البّوابات  الحالة،متى وصلَت إلى تلك 
تفتح لك مداِخلها على  الدرب،يتوّجب عليك أن تفتحها على 

 تمتلكال ، الطبيعة وأعظم طاقات ،مداها لتمّكنك من العبور
على الدرب سيداً أنت  عندها، ستصبح. مسيرتك لتعيقالقّوة 

لتجارب تتجاوز يا أيّها المرّشح  قبل ذلك،كن ليس ل ،السباعيّ 
 كل وصف.

ك ثّمة مهّمة أصعب بكثير ما تزال تنتظر ،إذ حتى ذلك الحين

 ومع ذلك يجب ،الِفكركّل عليك أن تشعر بنفسك أنّك  أيضاً،
روحك. منأن تَنفي كّل األفكار   

 

                                                           
الروح األلماس، فاجرا دهارا [فاجرا ساتفا] ترأس الدياني بوذا.  125

البوذا  الروح األلماس هي لقبوكما نوه بالحاشية بالجزء الثاني، فإن 
.أدي بوذاكذلك و األعلى، رّب كّل األسرار، ويُدعى فاجرادهارا  
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بحيث ال يمكن ألّي  ،هذا العقلثبات نظير عليك أن تَِصل إلى 
ً م مهما كان نسي   العقل.ل فكرة أرضيّة داخل دخيُ  أن قويا

ً المحراب ينبغي أن يكون فارغ فإن هكذا بتطهره،و فعل من كّل  ا
التي  الفراشة،أن  مامثل أرضّي. ومن كل نور صوتومن كل 

كذلك ينبغي على كّل ، عند العَتَبةتة الصقيع تسقط َمي أدركها
معبد. أمام ال تسقط ميتةأن  األفكار األرضيّة  

 

 انظر ما ُكتِب:

يجب  ،ثابت بنورٍ " قبل أن يتمّكن اللهب الذهبّي من أن يُضيء 
حراسة المصباح جيّداً ، في بقعةٍ  محمية من كّل ريح126 ". 

تحّرك يفإنّه س المتغيّر،حين يتعّرض َمنفَث المصباح للنسيم 
 ً الخادعة  –ستُلقي بالِظالل  ،المتهّدجة والشعلة ،جيئة ً وذهابا

.روحك بياض محرابعلى  -  ًعلى الدواممة والمتغيّرة القات  

 

 العقل-روحك صبح تس للحقيقة،يا أيّها الُمتَعقّب  ،و عندئذ ٍ
ً ، األدغالالثائر في كالفيل الُمهتاج  بين أشجار الغابات   مخطئا

يَهلَك في محاوالته في قتُل الظالل و األحياء،بين خُصومه و
  صة على جدار الصخورالمتراقو على الدوام،المتغيّرة 

 الُمضاءة بأشعّة الشمس . 

 

                                                           
 بهاغافاد غيتا [19-6] .126
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إذ في قلَِقك على النفس ستفقُد روحك موِطئ قدمها على  احَذر،
 تربة ديفا المعرفة.

 

تفقد روحك تحّكمها بعقلها أن  للذاتفي نسيانك  احَذر،
الحّق بأهدافها الُمحقّقة المستَحقّة من  وتفقد الُمتَهّدج،

 فتوحاتِها. 

 

احذَر من التغيير الداخلي!127 إذ أنّه هو خصمك العظيم. هذا 
 هوطئتخارج الدرب الذي  للوراء،بك  ويقِذفالتغيير سيُقصيك 

مستنقعات الشّك اللِزجة.  أعماق بك في ويُلقي  

  

يا  فِشلتَ حاولَت و وإن المناسب.في الوقت  حِذراً  وُكن ،فتهيّأ
 وُعد، لقتالفي ا استمر الشجاعةفال تفقد  ،أيّها المحارب الباِسل

إثَر مّرة.  للنِزال مّرةً   

 

من جراحه  الثمين،حياته  الذي يَرَشُح دمَ  الشجاع،إّن المحارب 
ليطُرَده من َمعِقله  ،سيبقى يواجه الَخصم ،الواسعة الخطيرة

 حذَوه واقبل أن يلفظ هو نفُسه أنفاَسه األخيرة. احذ ويهِزمه
كّل  وااطُرد ،محكوِمن َمعِقل رو :تعانونو ونتسقطيا َمن  مأنت

                                                           
[الكلمة اإلنكليزية – يتغير – تغييرات، تبدالت، تشير إلى اهتزازات  127

ثبات، نقص في التركيز العقلي]. يمنة ويسرة، الني يكون فيها الال  
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إلى ظّل  وصوالً  ،الحقد ،الغضب ع،الطم – بعيداً  مخصومك
. مفِشلت كنتم قد حتّى وإن –الرغبة   

 

تذّكر، أنّ ت أيها المحارب من أجل انعتاق اإلنسان128  أن كّل 
جائَزتها في الوقت  تنال صادقة محاولةٍ  وكلّ  ،هو نجاح إخفاقٍ 

غير بشكل نبُت وتنمو تالتي  المقّدسة،المناسب. كّل البِذار 
 ساقها قويّة في كّل تجربة المريد، تصبحُ في روح  مرئي

 تَهلكيمكن أن  وال ،لكنها ال تنكسر كالقصب،هي تنحني  جديدة.
 أبداً . لكن حين تدّق الساعة، فإنها تُزِهر فوراً .129  

                                                           
ً ، فيما يتعلّق  128 إشارة العتقاد معروف في الشرق (كما في الغرب أيضا

في جيش إضافي هو جندي  جديد] قّديسكل أو [ جديد ذابذلك) أّن كّل بو
التي  بالدال. في البشريّ  الجنس خالصلأولئك الذين يعملون النعتاق أو 

الذين هم النيرماناكا عقيدة علّم تُ حيث  ،البوذيّة الشماليّة دخلتها
ثوب عن  أو ،البوديساتفا الذين تخلّوا عن النيرفانا التي استحقّوها بجدارة

 يبقوا ويساعدوادهارماكايا (ِكالهما يُبعدانهم عن عالم البشر لألبد) لكي ال
 البالد، تلك في -ى بارانيرفانا في النهايةالبشريّة بشكل خفّي ويقودوهم إل

الجنس دعى "ُمحّرر يُ  كبير، ُمساَرر نطاسكّل بوديساتفا جديد أو كّل 
] أن البوذيّة في التيبيت[شالغينتويت في كتابه  حتصريي". إن البشر

ظهر به الجسد الذي ي"هو  ،أو نيرماناكايا كو] –برولباي كو [تولبا 
غير وهو مناٍف للمنطق  "األرض ليعلّم البشر ىعلبوديساتفا الأو  ذاالبو

اً.دقيق وال يشرح شيئ  
إشارة إلى المشاعر والخطايا التي تّم قتلُها أثناء تجارب المبتدئين  129

أو بذور الفضائل  وتعمل كتربٍة خصبة تولَد فيها "البذار المقّدسة"
ً  المواهب أو ،الكامنةالفضائل . السامية  يةأو الفطر ،الموجودة مسبقا

عبقريّة دون استثناء ال .تّم الحصول عليها في ميالد سابققد عتَبر أنّه تُ 
.الموهبة أو الكفاءة التي ُجِلَبت من ميالد آخر هي  
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ً ولكن مع ذلك،  ً  ،إن أتيَت ُمتَهيّئا .إذاً  فال تخَش شيئا  

من خالل  تماماً ومستقيملُك واضٌح يبس ،صاعداً وِمن اآلن  

بّوابة من البّوابات السبعة. خامس فيريامدخل   

البّوابة  ،دياناأنت على الطريق الذي يقود إلى جنّة  واآلن، 
بّوابة بودهي. السادسة،  

 

داخله بتشتعل  ،مرمرّي أبيَض وشفّاف مثل إناءٍ  ديانا،إّن بّوابة 

. أتمانالتي تشرق من  براجناُشعلة  ،ناٌر ذهبيّةٌ ثابتةٌ   

 

هو أنت. اإلناء،ذاك    

 

على "درب  وَمَشيت الحواس،أقَصيَت نفسك عن غايات 
تقف في نور المعرفة.  أنت وها" الرؤية" وعلى "درب السمع

 لقد بلغت اآلن حالة تيتيكشا.130

 

                                                           
 تيتيكشا: هي الحالة الخامسة في الراجا يوغا – حالة الال مباالة  130

ولكن سمى "أفراح وأتراح"، يُ  لما ،إن احتاج األمر ،اإلذعانو السامية
حالة باختصار، هي  .خضوع-أّي متعة أو ألم من هكذا إذعان اختبار بدون

.اتجاه المتعة واأللم ،األخالقيّة والحسيّةو لعقليّةالال مباالة الجسديّة وا  
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في أمان.أنَت  النارجول،يا أيّها   

يا قاِهر الخطايا، اِعلَم، ما أن يعَبَر سواني131 الدرب السابع 
بالغَلَبة. إذ أّن  وتشعر، فِرحٍ  َفإّن كّل الطبيعة تنتَشي بخشوعٍ 

النبأ إلى ورود الليل  توِمُض معِلنةً  اآلن،النجمة الفضيّة 
 ةفأمواج المحيط القاتم ،بالحكاية للحصى يهمس والجدول

ستهُدر، بدون نهاية، بالنبأ للحشفة132 - فيما أن النسائُم 
وستهمس أشجار الصنوبر  ،لوديانل اغنّيهستُ ، بالشذى الُمثَقَلة

 الَمهيبة ِخفيَة بالقول: "ها أن معلم قد نهض، معلم اليوم."133 

 

 

وجه تَسكُب ال وعلى، كعموٍد أبيض إلى الغرب اآلن،إنّه يقف 
. اً أضواَءها األكثر بهاء –للِفكر الُسرُمدّي  –الشمُس المشرقة 

  .الال نهائي الساكن كالمحيط يمتد عقلُهفي الفضاء الالمتناهي، 
.الحياة والموت في يده القويّة يمسكإنّه   

تلَك  -ه داخلتحررت ب التي الحيّة الطاقةإنّه جبّار. إّن  بالحقيقة،

ً  - نفسُههي  الطاقة التي  بإمكانها أن ترفََع خيمة الوهم عاليا

                                                           
 وهي كلمة سنغالية تقابل كلمة سروتابانا السنسكريتية. سوان، هو  .131

.دهاياناَمن يُمارس سوان، أّول درب في   
رسيف، تعني الصخرة الكبيرة قرب الشاطئ وهي مأخوذة من  132

 كلمة الرصيف العربية.

 اليوم تعني هنا مانفنتارا كاملة، فترة من ُمّدة ال تُّحصى .133
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من براهم العظيم ومن إندرا.  ، إلى أعلىاآللهة قإلى ما فو

ً سينال حتم ،اآلن .العظيمةمكافأتِه  ا  

 ألجل راحته الخاصة نحت لهأَلن يستخدم الِهباِت التي مُ 
 ذاك هوَ  ،ن كِسبَهما بجدارةياللذَ  ومجدهوسعادته  ،ونعيمه

 القّهار للوهم العظيم؟

 

ذاك  !الخفيلعلم الطبيعة أيّها المرّشح  لن يكون األمر هكذا،

ّن هذه فإ ا،تاثاغاتفي السير على خطى القديس  الذي يرغب
. لذاتهالِهبات والقُُدرات ليَست   

 

هل تريد أن تَحُجز المياه المولودة على سوميرو134 ؟ هل 
 األولهل ستعود إلى المصدر وألفائدتك، ستحّوُل مجرى النهر 

  ذروة الدورات؟خالل 

 

الحكمة المولودة من  معرفة تريد أن تمتلك مجرىإن كنت 
 ةالُمكتسب ذه المعرفةهء والتي بقيت مياه جارية عذبة، السما
أالّ تتركه ليصبح بُركةَ مياه ٍآِسنَة. ، عليك إذاً  ، عظيمبُجهدٍ   

 

                                                           
 جبل ميرو , جبل اآللهة المقّدس .134
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ً تصبِح تريد أن إن كنت  ،اعلم العصر " ميتابهاأل معاونا
نظير  ،أن تُلقي النوَر الُمكتَسب إذاً  عليك ينبغي "الالمحدود

 هؤالء البوديساتفا135 االثنين، على امتداد العواِلم الثالث136 .

 

التي يجب  -وحكمة الديفا  فوق اإلنسانية،نهر المعرفة  أنعلم ت
قناة أاليا يا منك أنت،  يجب أن تُسكب -أن تكون قد نِلتَها أنت 

  آَخر. في َحوٍض 

 

ينبغي أن  النالجور، المتتبع للدرب السري، أنهيا أيّها  اِعلَم،
لتجعل من أمواج المحيط ، عذبة طاهرة اً جاريةً تُستَخدم مياه

أكثَر  –دموع اإلنسانيّة  منالذي شّكله البحر الجبّار  –َمرير ال
 حالوة. 

 

                                                           
في الرمزيّة البوذيّة الشماليّة، أميتابها، تمثل الفضاء الالمتناهي  135

 كوان شي ين –ان بوديساتفا ُيقال أّن في جّنته يوجد اثنو(بارابراهمان)، 
ً ياللذ ،شي وتاشي [انظر الحاشية  على العوالم الثالث ن يشّعان النور دائما

عالمنا نحن لكي يساعدوا بهذا  هابما في الالحقة] حيث كانوا قد عاشوا،
 مقدر لهم انقاذنور المعرفة) في توجيه اليوغيّين، الذين بدورهم (النور 

نتيجة ألفعال الرحمة  ، هوي مملكة أميتابهاالبشر. إّن مكانهم الرفيع ف
على األرض. هكذا  كانوا عندما ،يوغيّينك ، الواحد واآلخر،التي قّدماها

.تقول القّصة الرمزيّة  
هذه العوالم الثالث هي مستويات الوجود الثالثة: األرضّي، النجمّي  136

.والروحيّ   
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 السماءثابِت في أعالي النجم مثل ال تصبحما إن  واحسرتاه!
أن  عليهيء من أعماق الفضاء، المضالفُلَك السماوّي  فإن هذا

يأخذ  وال، عدا نفسهواحد،  ليمنح النور لكلّ  –يَشّع على الكّل 
  .من أحد

 

كالثلج الطاهر في وديان  يوم،ن أصبحت ذات أما  تاه!واحسر
ً  ، ولكندون إحساس للّمسة بارداً  - الجبل ً  دافئا للبذرة  وحاميا

ً التي تغفو  وصاعداً  اآلنمن  الثلج فهذا -حضنها  في عميقا
الرياح الشماليّة هبوب أن يتلقّى الصقيع القارس و ينبغي

 تحرس رَض التياأل بأسنانه الحادة والوحشية،وحاميا هكذا 
.الحصاد الذي سيُطِعم الجياع ،الحصاَد الموعود  

طوعياً، محكوٌم بأن يحيا، خالل كالبا137 مستقبلية بعيداً  عن 
إذ أنّه مثبّت على شكل حجٍر مع أحجاٍر  هم،ِعرفانوأ نظر البشر

ثانية، ال عدد لها، والتي تُشّكل " الجدار الحارس138  وهذا هو 
مبنيٌّ بِيَِد ال الجدار،بة السابعة. ذلك البّوا مستقبلك إن اجتزت
بدمائهم ُمقَّوى ً الو ،ُمَشيٌَّد بآالمهمالوالرحمة، العديد من معلّمي 

ً كان اإلنسان إنسانالبشريّة منذ أن  يحمي جدار هو ِليَحميها  ،ا
أكبَر بكثير. ةقادم مفترضة  ٍوآالممن بؤٍس   

                                                           
 كالبا: دورات العصور .137

الجدار الحارس أو الجدار الحامي. يتّم التعليم أّن الجهود المتراكمة   138
أولئك  خصوصاً و ،ألجيال طويلة من اليوغيّين و القّديسين والنطاسين

جدار  ،جدار حماية حول البشر ،إذا جاز  القول ،قد خلقوا ،النيرماناكايا
.قادمة أكثر رهابةَيحمي البشر من شرور  غير منظور  
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ً و :اإلنسان اهال ير ذلك،مع  ال كما  ،يةأهم هال يعطي عموما
  يعرفها.. ألنّه ال الحكمة.لكلمة أهمية  ييعط

 

يا ذا  تمتلك المعرفة الكاملة بها،فأنَت  ،سِمعتَهاأنت مع ذلك، قد 
  تختار.أن  وعليك. .من الخطيئة الروح التّواقة البريئة

.ثانيةاصغِ مّرة ً  مع ذلك،  

 

على درب سوان، يا أيّها السروتابانا139 ،أنت واثق من 

دربك. بالحقيقة، على مارغا140  حيث ال يلتقي الحاّج 
 الشوكُ  األيدي تنزف ممزقة من وحيثإال بالظلمات، الُمنَهك 

أعتى  ماراشِهر توحيث  ،الصّوان الحاد الُصلب األقدامَ  ويقطع
بالحال فيما العظيمة  الجائزةتكون محفوظة هناك  – اأسلحته
ذلك.  وراء   

 

الذي يقود  إلى التيّار صعوداً  يَنساب الحاجّ  ُمباٍل، وغيرُ هادٌئ 
 كلّما تطّهر أكثر،. إذ أنّه يعلم أنّه كلّما َدِميَت أقداُمه يرفاناالنإلى 
 أكثر.

                                                           
 كلمتان مترادفتان، سروتاباتي وسوان. 139

 مارغا: الدرب .140
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 ، فإنسريعة وقصيرةأنّه بعد سبع والداٍت  ،هو يعلم جيّداً 
نيرفانا ستكون من نصيبه.ال  

 

المباَرك الذي يِحّن  والهدفُ  ،اليوغيّ  مالذ ديانا،هذا هو درب 
.ناسروتابا إليه  

 

قد اجتاز درب  الذي للحاج ولكن ليس هذا هو نفس الشيء
 أرياهاتا141 وظفر بثماره. 

 

إذ هناك، تَُدّمر كليشا142  لألبد ، وتُجتَثُّ  جذور تانها143 . 
هل بإمكانك  بعد.فثّمة كلمة واحدة ، ...أيّها المريد توقفلكن 

إنّها الرحمة ليست صفة،  اإللهيّة؟ الرحمةأن تُحّطم 

أاليا ذاُت إنّها  األبدّي،التناغم  النواميس موسنا
 الثابت العدالةنوُر  ،الكونّي الذي ال شاطئ له الجوهر

  .المحبّة األبديّة وناموس في الكل، لكّل األشياءالوضع  وتناغم

 

                                                           
  أراهاتاماغا: لربطها مع الكلمة السنسكريتيّة أرهات.141

 كيلشا: حب المتعة أو المتعة الدنيويّة، الصالحة أو الطالحة .142
 تأنها: إرادة االستمرار بالحياة، علة وسبّب الوالدات أو التقمصات. 143
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 وكلّما أكثر،كلّما انصهرَت في كياِنها  أكثر،كلّما توّحدت معها 

ً  ُمطلَقا144 ًأكثر.   اتّحدت روحك مع " ُهو" كلّما أصبحتَ  عطفا

 

  الكمال.درب البوذا  ،آرياهكذا هو درب 

ما الذي تعنيِه المخطوطات المقّدسة التي  ذلك، عالوة على
 تجعلك تقول:

 

للدرب  بةالعذ الثمار ينالون ، ليس كّل األرهاتهّ أثُِق أن َ!أوم" 
.النيرفاني "  

 

 " أوم! َأثُِق أّن اانيرفانا - الدهارما ال يدُخلها كل البوذا145 ". 

 

                                                           
هذا العطف، الرحمة، الشفقة، ال يجب اعتباره على نفس ضوء جملة  144

ناموس هي هنا،  الرحمة. في الديانات التوحيدية" هللا، المحبّة اإللهية " 
كونها االنسجام  -طبيعته  ، وحيث أناً غير مشخصن تجريديقانون و

.والخطيئة، والمعاناة، يتّم تشويشها بالنزاع –المطلق   
ثيغبا شينبويدو " ماهايانا سوترا ابتهاالت لبودها االعترافات" من  145

المصطلحات . في األول ءالجز البوذية في التيبت] –جينتويت شال[الكاتب 
الشماليّة، كّل األرهات العظماء والنطاسين والقّديسين  التبتية البوذيّة

.بوذا يُطلق عليهم مصطلح  
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لقد  نا،بعد اليوم سروتابا تعد ، لمعلى درب أريا بالحقيقة،
أصبحت بوديساتفا146  . لقد تّم ُعبور التيّار. صحيٌح أنّك ِنلَت 

أعظم من  هوسامبوغا كايا  ولكن ،الحّق بثوب دهارما كايا
 النيرفاني، وأعظم منه هو النيرماناكايا - بوذا الرحمة.147 

                                                           
ً  من البوذا الكامل  146 البوديساتفا في التسلسل الهرمي، هو أقلّ  تساميا

. إالّ أّن المصطلحانن يهذن وغالباً ما تم الخلط بيفي اللغة الظاهرية، 
فقد ُوِضع  ،يةاإلدراك الفطري الحق والمألوف، وبسبب تلك التضح

.بوديساتفا في تبجيل أسمى من بوذا  
هذا التبجيل الشعبي نفسه يسمي " بوذا الرحمة" البوديساتفا الذين  .147

لديهن مرتبة اآلرهات[أي الذين قد اجتازوا بالكامل الدرجة الرابعة أو 
لبسوا ثوب  –ة من الدرب] ولكنهم رفضوا الدخول للنيرفانا أو السابع

دهارما كايا وبذلك يصلون للضفة الثانية، ألنه بهذه الحالة سيصبح من 
مساعدة البشر حتى لو أتيح لهم ذلك الشيء الضئيل من قانون  المستحيل

بالروح ان جاز القول) في (الكارما. إنهم يفضلون البقاء غير منظورين 
م للمساهمة في خالص البشر، بحثهم على السير على القانون العال

الصالح، أي ارشادهم لدرب العقيدة. التعبد لكل هؤالء الشخصيات وكأنهم 
يسين، وحتى الصلوات المهداة لهم، هي جزء من الجانب الظاهري قد

نظير المؤمنين في الكنائس اليونانية والكاثوليكية الذين  –لبوذية الشمال 
قديسيهم ومعلميهم. بالعكس من ذلك، فإن التعاليم الباطنية ال يبجلون 

على اإلطالق نظير هذه الممارسات. يوجد هناك اختالف كبير بين  عتشج
الثنين عقائدياً. العلماني الذي ينتهج النظام الظاهري ليس لديه البتة أية ا

فكرة حقيقية عن كلمة النيرماناكايا. ومن هنا الغموض والتفسيرات 
مشوهة عند المستشرقين. على سبيل المثال شالجينتويت يعتقد أن جسد ال

دون على النيرماناكايا يشير للشكل المادي الذي يأخذه البوذا عندما يتجس
وسيكون هذا "األقل تسامياً" في "صعوبتهم األرضية".   –األرض 

]. ويتابع في إعطائه وجهة نظر خاطئة تماماً 26[البوذية في التيبت ص.
الموضوع. ومع ذلك، فهذه هي التعاليم الحقيقية: األجساد الثالثة أو  حول

-3سامبهوغاكايا. – 2نيرماناكايا.  – 1أشكال البوذا، يُدعون: 
هو الشكل األثيري الذي يأخذه البوذا، اذا ترك جسده  لدهارماكايا. األو

بشرط أن يحوز عالوة على  –المادي، لكي يظهر في جسده النوراني 
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. الرحمة تتكلم يا بودهيساتفا ،جيّداً  واسمعسك أحِن رأ واآلن،
قول:وت  

؟ هل أن تتألم المخلوقات كلّ غبطة، عندما يجب على ثّمة  هل"
.؟ "مكّل العال لك، وأنت تسمع أناةثّمة نَجاةٌ   

 

قيل.قد لقد سمعت ما  واآلن،  

 

 إال المعرفة النهائيّة بوابةتعبُر  لنو ،السابعة الدرجةتنال لن 
ِسر  ،تصبح تاثاغاتاتريد أن إن كنَت  .لِقران على األلمِلتَعِقَد ا

                                                           
ى كل معرفة النطاس. البوديساتفا يطور هذا الشكل بداخله بقدر ذلك، عل

تقدمه على الدرب. وعندما يصل للهدف ويرفض ثماره، فإنه يبقى على 
رض كنطاس. وعند موته، فبدالً من الذهاب للنيرفانا، فإنه يبقى في األ

هذا الجسد الممجد الذي نسجه هو بنفسه الستعماله كحضور غير منظور 
غير المساررة ، لكي يشرف عليها ويحميها. السامبهوغاكايا لإلنسانية 

الثالثة  –الكماالت  –هو نفس جسد بوذا مع اضاءة إضافية تزيد عليه 
تكون احداها االمحاء الكامل لكل األمور األرضية. جسد  والتي

الدهارماكايا هو جسد بوذا المكتمل، وبالواقع هو ليس جسد على االطالق 
وعي المستغرق بالوعي أو بالنفس الكونية، المحروم بل نفس مثالي: ال

من كل صفة. ما أن يصل لمستوى الدهارماكايا، الحكيم أو البوذا يترك 
اط محتمل مع هذه األرض، أو كل فكرة تتعلق بها. وهكذا، وراءه كل رب

وبلغة سرانية، قد قيل بأن حكيم الذي كسب الحق بالنيرفانا يتخلى عن 
كي يستطيع مساعدة البشرية. وال يحتفظ من جسد الدهارماكايا ل

السامبهوغاكايا سوى بمعرفتها الكبيرة والكاملة ويبقى في جسده 
لباطنية تعلن ان غوتاما بوذا وغيره من اآلرهات النيرماناكايا. المدرسة ا

كان لديه النيرمانا كايا، وال يوجد أسمى منه بسبب تضحيته ألجل 
 البشرية.



96 
 

حتّى النهاية التي ال نهاية  بدون أنانية وابقَ  ،على نهج أسالفك
 لها.

 

  طريقك.فاختَر  مستنير،أنت 

وعالمة على  لذي يغمر السماء الشرقيّة.ا اللطيفانظر للنور 
بّة ترنيمةُ َمح وتعلو تتوحدان، والسماءاألرض  فإن التسبيح،

من  ،النار الوّهاجة من:سويّة ً ة،لُمتَجلّياالرباعية من الِقوى 
ومن الرياح  ،رائحِة التراب العذب نم ،المنسابةالمياه 

   .الجاِرفة

 

 

 

...اصغِ!  

 

الذهبّي لنور من هذا االدّوامة التي ال يُسبَر غوُرها أعماق من 
 رهابأس للطبيعة بدون الكلماتالصوت  ،صرَ تنميَغُمر ال الذي

: لتعلن ،ألف نغمةٍ رتفع بي  
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148  الَفَرح لكم يا بََشر مالبا

 

  لقد عاد الحاّج أدراَجه ِمن الضّفة األخرى

 

 أرهات جديد149  قد ُوِلد.
 

                                

 
150  السالم لكّل الكائنات

 

 

                                                           
مالبا: هي أرضنا – تدعوها المدارس الباطنيّة بالجحيم والجحيم  148

الكوكب أنّه ال يوجد مكان للعقاب ِسوى ب ة تقولالباطنيّ  العقيدةاألعظم. 
مكان.هي حالة وليست  افيتشي لإلنسان أو األرض. الحامل  

ً  جديداً، قد ُوِلد من البشر، والذي سيقود  149 ً  إضافيّا وتعني أّن ُمَخّلصا
.أي بعد نهاية دورة الحياة، ائيّةيرفانا النهالنالبشر إلى   

هذه الصيغة هي واحدة من الصيغ الثابتة التي تتبع كّل رسالة أو  150
".ابتهال أو تعليم. "السالم لكّل الكائنات" " البركات على كّل ما يحيا  
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