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- غيتا   البهاغافاد
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 توطئة
 

 

 قيلالبهاغافاد غيتا هي حلقة من الماهابهاراتا، مكتوبة، كما 
.متى عاشال قبل فياسا. نحن ال نعرف من هو هذا فياسا و من  

ترجمته إليكم النسخة التي قدمها كوكبورن طومسون، في 
، كما يعلم جميع الذين : "إن الماهابهاراتا-غيتا للبهاغافاد

يدرسون السنسكريتية، هي ملحمة الهند العظيمة، ويبدو أنها 
.ةياإلغريق ياذةلإلاتتوافق بشعبيتها وانتشارها مع   

هي حرب معينة بين فرعين من نفس  اأطروحة العمل كله 
القبيلة ينحدران من كورو، من أجل سيادة هاستينابورا، يتم 

ع دلهي الحديثة. الفرع البكر، فرع تحديد هذه المدينة عموماً م
 االسمكورو، يحمل اسم القبيلة كلها، الفرع األصغر يحمل 

.العائلي باندو، والد الرؤساء الخمسة األساسيين  

حوالي  يستغرق وصف هذه الحرب بين الكورو والباندافا
عشرين ألف مقطع شعري، أي ربع العمل بأكمله كما هو لدينا 

غيتا) فإنه  -حالياً... من أجل فهم تلميحات القصيدة (البهاغافاد 
من الضروري أن نمتلك لمحة عن تاريخ القبيلة السابق، لذلك 

.باختصارسنحاول الكشف عنه   

لكنه إال القليل جداً،  فال نعرفيما يتعلق باسم كورو، فنحن 
 إلىاشتقاقه يكفي إلثبات أنه ذو أهمية كبيرة. ال يمكننا أن نعيد 

ومن ناحية ثانية، ليس له، على عكس  .أي جذر سنسكريتي
تفسير  لتقديمالمعتاد  العديد من األسماء الهندوسية، المظهر



3 
 

لطبيعة الشخص أو األشخاص الذي يشير لهم. لذلك فمن 
من آسيا  اآلريينجداً جلبه المحتمل جداً أن يكون اسماً قديماً 
معناه باللغة ولكن . اآلريالوسطى، موطن الجنس البشري 

.السنسكريتية هو رباعي  

، وهي كما أو دفيبا بالعالم،قبل كل شيء، اسم مقاطعة  إنه،
يُقال، تقع بين السلسلة الشمالية للجبال الثلجية وبين البحر 

القطبي. وهو عالوة على ذلك اسم أقصى الشمال من الفارشا 
التسعة من العالم المعروف. من بين األنساب الطويلة للقبيلة 

مؤسسها.  وهوسم ملك قديم، إنفسها، يُعرف هذا االسم ب  

كانت أهميتها كبيرة بما يكفي  أخيراً، يشير إلى قبيلة آرية
إلزعاج كل شمال الهند من قبل فصائلها، وجعل معاركها 

.موضوع أطول ملحمة في العصور القديمة  

مع أخذ كل هذه الحقائق في االعتبار، سنكون مدفوعين 
كان لالستنتاج أن هذا االسم كان في األصل اسم جنس بشري 

الهيمااليا، مع أجناس يعيش في وسط آسيا فيما وراء جبال 
نحو الشمال الغربي من شبه ه بشرية ثانية رافقته في هجرت

بشكل نهائي على هذه األراضي التي  واستوطن الجزيرة، 
 الشعب  غزاها شعب عظيم الذي أطلق على نفسه اسم عام هو

لتمييز أنفسهم عن السكان األصليين  -أو النبيل  -اآلري 
  ه.المستعبدين من

لذي كانت تدور فيه الماهابهاراتا، كانت هذه القبيلة في الوقت ا
بين نهري جومنا وسورسوتي  -أو دوآب  -تعيش على أرض 

وكان يُطلق على مجالهم الخاص اسم كوروكشيترا، أو سهل 
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وفي زمن غير محدد، كان  عاصمتها،كورو. كانت هاستينابورا 
.يُدعى فيشيترافيريا هاهناك ملك يحكم  

 كان ابن شانتانو وساتيافاتي. وكان بهيشما1 وكريشنا ديفبايانا 

 ابنفياسا، إخوته غير األشقاء، األول كان ابن أبيه، والثاني 
 أمه.

، أمبا وأمباليكا، لكنه توفي بعد فترة وهما تزوج من شقيقتين 
الشقيق أخوه غير  ولكن قصيرة من زواجه ولم يترك أي نسل،

فياسا، متأثراً بقوة الشفقة اإللهية، تزوج من أرامله2، وأصبح 
دريتاراشترا وباندو. األول كان لديه مئة من  ولدان،له منهما 

.األبناء، وكان دوريودانا األكبر بينهم  

الثاني تزوج بريثا أوالً، أو كونتي، ابنة شورة، ثم مادري. كان 
أمراء باندافا الخمسة أبناء هذه الزوجات، ولكن بما أن والدهم 

ن مصاباً بالعقم بسبب لعنة اإليل أثناء الصيد، فإن الفاني كا
أوالدهم قد ولدوا من آلهة مختلفة. وهكذا فإن يودهيشثيرا 

، كانوا أبناء بريثا، وقد ولدوا على التوالي من وأرجونابهيما، 
.، فايو، وإندراقبل دهارما  

وهم  كان ناكوال نجل مادري وناساتيا، أكبر التوأمين األشفان
ووالد ساهاديفا هو داسرا، األصغر.   -أطباء اآللهة  - بمثابة

إلعطاء نسب  خيالية هذه القصة تبدو وكأنها عبارة عن رواية 
إلهي إلى األبطال الخمسة في القصيدة، ومهما يكن األمر، فإن 
دوريودهانا وإخوانه هم رؤساء قبيلة كورو، أو الفرع األكبر 

                                                           
 يُلفظ بهيشما – أو – بيشما. وسأعتمد بالكتاب على لفظ بيشما. 1

 أرامل أخوه غير الشقيق.2
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الخمسة، رؤساء الفرع األصغر، هم للقبيلة، وأمراء باندافا 
.باندافا رؤساء فروع  

كان دريتاراشترا أعمى، ولكن على الرغم من أنه أصبح غير "
قد احتفظ بالعرش، تارًكا البنه  مع ذلك قادر على الحكم، إال أنه

ليحكم فعلياً شؤون الدولة ... وأخيراً أقنع  دوريودهانا
دوريودهانا والده بإبعاد أبناء عمومته، األمراء الباندافا. بعد 
رحالت الحج الطويلة وبؤس ال تعداد له، جمع هؤالء األمراء 
أصدقائهم من حولهم، وشكلوا جيشاً عظيماً بمساعدة العديد 

م الجائر الذي من الملوك المجاورين، واستعدوا لمهاجمة ظالمه
.جمع أيضاً قواته  

الجيوش العدوة كان في سهل كورو. يشرف بيشما  التقاء"
األخ غير الشقيق لفيشيترفيريا، كونه األكبر بين المحاربين 

 على قيادة جيش كورو، بينما أن بيما، االبن الثاني لباندو
المشهور بقوته وبراعته، هو جنرال الطرف اآلخر (جيش 

أرجونا). ساحة المعركة هي اآلن المشهد لقصيدتنا وستظل 
.تطورها طيلة مدةكذلك   

من أجل تعريف القارئ بالقادة الرئيسيين لكل جيش، فإن 
 معلمهأن دوريودهانا يقترب من درونا،  القصة تُظهر

رال كورو، يطلق فجأة العسكري، لتعدادهم له. بيشما، الجن
التحدي بالنفخ في محاره3، ويتبعه كل قومه. قَ بِ لَ  أرجونا، الذي 

 التحدي.يجلس في نفس العربة التي يجلس فيها اإلله كريشنا، 
هذا األخير، الذي تأثرت عواطف الرحمة فيه بسبب االضطهاد 

                                                           
 البوق. 3
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الذي عاناه أرجونا، أصبح صديقه المقرب وتولى دور سائق 
.مركبته  

الجانبين  قد تبعه جميع جنراالت باندافا. رشقة سهام من كالّ و
تعطي إشارة للقتال، ولكن عندما يرى أرجونا ذلك، فإنه يطلب 

من كريشنا قيادة المركبة إلى الفراغ الفاصل بين الجيشين، من 
.وأجل مراقبة خطوط العد  

من أقارب صديقه في  وجود العديدليفسر ويشير كريشنا اإلله 
يصاب أرجونا بالرعب لفكرة ارتكاب مذبحة أخوية  صفوفهم.

بقتل عائلته، يرمي أرجونا قوسه وسهامه، معلناً أنه يفضل أن 
يُقتل بدون أن يدافع عن نفسه بدالً من القتال ضدهم. يجيب 
كريشنا بالحجج التي تشكل العقائد التعليمية والفلسفية لهذا 

أرجونا مقتنع الكتاب ويحاول أن يريه خطأ مثل هذا القرار. 
". بالتأكيد. سيستمر القتال والباندا سيهزمون خصومهم  

يقدم هذا االقتباس من طبعة طومسون ألولئك الذين يدرسون 
نظرة عامة سريعة على الجانب األسطوري والرمزي  ،الغيتا

كثيراً أو قليالً من القصيدة، لكن إذا اعتبر المرء أن تاريخ 
التطوري لإلنسان، كما يبدو الماهابهاراتا هو تاريخ النمو 

فوق إلى ما منطقياً بالنسبة لي، فإنه يمكن نقل العمل بأكمله 
مستوى الخرافة وبعد ذلك سيكون لدينا عرض ملخص لهذا 

.التطور  

وهكذا، من وجهة النظر الثيوصوفية، يرمز الملك دريتاراشترا 
الخالدة حتى تتمكن من  إلى جسم اإلنسان الذي اكتسبته الموناد

يتم إنشاء هذا الغالف الفاني عن وإنجاز رحلتها التطورية، 
طريق "تانها" أو العطش للحياة. هذا الملك أعمى ألن الجسد 
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 بدون القدرات الباطنية ليس سوى مادة غير حية، وبالتالي هو
"."محروم من القدرة على الحكم  

للدولة، والملك الرسمي  آخر كحاكم الماهابهاراتا فرداً تُظهر لنا 
حسب المفهوم الثيوصوفي الذي يُعَلم  هو الجسد: دريتاراشترا.

 نالكورو، الذيفإن فينا، موجود بأن هناك خط مزدوج للتطور 
يمثلون الجانب األكثر المادية، في حين  القصيدة، تتكلم عنهم

يرمزون  فإنهمأن األمراء الباندافا، وأرجونا هو واحد منهم،
، وبالتالي فإن ارجونا يمثل التطوري نب الروحي للتيارإلى الجا

.الشرارة الخالدة  

البراهمان الثيوصوفي، في كتابه  العالمةل سوبا روو، يقو
البهاغافاد غيتا" (انظر مجلة الثيوصوفي  حول"مالحظات 

): "كريشنا كان من المفترض أن يمثل 299صفحة  ،8المجلد 
 اللوغوس... وأرجونا، يُدعى نارا، الموناد اإلنسانية".

ما يُسمى باألصل السماوي للفرعين ونارا يعني أيضاً إنسان.  
من العائلة، كورو وباندافا، هما في اتفاق تام مع هذا التفسير 

ز للمستوى يرمفهو  ،بحت ينه مادبكو أو دريتاراشترا الجسم،
.السفلى حيث يحدث التطور  

كورو وباندافا يمثالن الميراث المنقول إلى اإلنسانية من قبل  
تشير إليها مدام بالفاتسكي في غالباً ما الكائنات السماوية التي 

كتاب العقيدة السرية، الكورو يميلون إلى المادية، الباندافا هم 
.الروحانية  
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لي من طبيعتنا الذي تطور وهكذا، فإن الكورو، الجزء السف
أوالً، قد حصلوا بشكل مؤقت على القوة على هذا المستوى 

دوريودهانا ، "يسود" . وهو منهم،وواحد   

لطبيعتنا  - أو الجوانب األكثر روحانية -يتم طرد الباندافا  
تمَّ ابعادهم عن حكم الفرد. البالد، أيمن  مؤقتًا  

 رمز "الهجرات الطويلة والتجارب المتنوعة" للباندافا هي 
لهجرات التي سببتها ضرورات التطور قبل أن تتمكن الجوانب ل

العليا من السيطرة على الصراع التطوري لإلنسان. هذا يشير 
.أيضاً إلى الصعود والسقوط الدوري لألمم والجنس البشري  

من  -لبشرية إن هاتين المجموعتين من القدرات والقوى ا
، تلك التي تميل نحو الجانب المادي، ومن ناحية أولى ناحية

هي التي تمثلها  -ثانية تلك التي تطمح إلى التنوير الروحي 
الجيوش المعادية الموجودة في سهل كورو. ال تتعلق هذه 

المعركة بالحرب العظيمة التي تتبعها البشرية ككل، بل أيضاً 
منه بمجرد أن تقرر وحدة من بالكفاح الذي يصبح ال مفر 

.ارشادها لطبيعتها العليا مهمة األسرة البشرية أن تترك  

نرى أن  فإننا ع األخذ في االعتبار ايحاءات سوبا روو،م
الملقب بنارا، ال يمثل اإلنسان فقط، كجنس بشري بل  أرجونا،

أيضاً كل فرد مصمم على االضطالع بمهمة تطوير طبيعته 
.العليا  

 عاشستُ وبالتالي فإن تجربة أرجونا الموصوفة في القصيدة 
حتماً من قبل أي شخص يتبع نفس المسار. وسيرى أمامه 

معارضة األصدقاء، وجميع عاداته المكتسبة، وما ينبع بشكل 
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طبيعي من الميول الوراثية، ويعتمد نجاحه أو فشله، على 
ي ينير الطريقة التي سيستمع بها إلى كريشنا، اللوغوس، الذ

 ً .ويتحدث باطنيا  

بمساعدة هذه اإليحاءات، سيجد الشخص الذي يدرس الغيتا أن 
المعنى األسطوري والمجازي اللذان قدمهما طومسون وغيره 
من المؤلفين، هو مهم وليس مجرد زخرفة زائدة ومضللة كما 

.يعتقد بعض الناس  

كانت النسخة الوحيدة من البهاغافاد غيتا التي يمكن الوصول  
محدودة الثيوصوفيين الذين تكون ثقتهم  بالنسبة للطالبإليها 

النسخة التي نُشرت في بومباي من قبل األخ توكارام تاتيا  هي
(ع.ج.ث)4 والذي تستحق جهوده في هذا االتجاه أعلى درجات 
الثناء. لكن هذه الطبعة لم تكن سوى مجرد إعادة إصدار ألول 

عام. 100ترجمة إنجليزية قام بها ويلكنز قبل   

إن األخطاء المطبعية العديدة والتفسيرات الغامضة، والتي هي  
شائعة كثيراً في إعادة إصدار ويلكنز، فضالً عن األهمية 

مؤخراً للبهاغافاد غيتا من قبل جميع تم ايالئها التي الكبرى 
 أعضاء الجمعية الثيوصوفية في أمريكا، قد فرض طباعة

 نسخة جديدة.

عمل إنها نتيجة  .تم إعداد هذه الطباعة فقد ولتلبية هذه الحاجة
.مقارنة دقيقة لجميع الطبعات اإلنجليزية  

                                                           
 عضو بالجمعية الثيوصوفية. 4
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استشارتها عن كلما كشفت التفسيرات المختلفة التي تمت 
غموض أو إهمال واضح، تمت إعادة ترجمة المقطع المشكوك 

.فيه بالكامل من النسخة األصلية  

لم تتم إضافة أي ومكتفية ذاتياً، هي استحقاقات البهاغافاد غيتا 
تعليق للسماح لكل باحث بالتعمق فيها أثناء تقدمه. يرى مؤلف 

اعتماداً على  هذه الطبعة أنه يمكن تفسير القصيدة بعدة طرق،
سواء فيما إذا كانت متعلقة بالفرد، أو  المعتمدة،وجهة النظر 

بالنشوء الكوني، أو بتطور العالم النجمي أو بالتراتيب الهرمية 
في الطبيعة، أو حتى أيضاً بالطبيعة األخالقية، وهلم جرا. إن 

األقل من حكيم  كان علىإال إذا  تهور،إضافة تعليق سيكون 
.القصيدة دون تشويه تقديمشاريا، عندها يتم نظير شانكارا  

تميل البهاغافاد غيتا إلى طبع شيئين بالفرد: أوالً، نسيان 
ثم الفعل. ومن الذات،  

من دراسة هذه القصيدة وتطبيقها في الحياة، سيولد االعتقاد  
بأن هناك روحاً واحدة وليس الكثير وأننا ال نستطيع العيش 
ألنفسنا وحدنا، ولكن يجب أن نصل إلى اإلدراك أنه ال يوجد 

انفصالية وأنه ال يمكننا الهروب من الكارما الجماعية للجنس 
جب علينا التفكير توي البشري الذي ننتمي إليه، وأخيراً،

.والتصرف وفقاً لهذا االعتقاد  

توضع هذه القصيدة في أعلى تقدير من جانب جميع طوائف 
، المسلمين والمسيحيين موضوعين على جانب. هندوستان

تمت ترجمتها إلى عدة لغات، آسيوية وأوروبية، وتتم قراءتها 
في جميع أنحاء العالم من قبل المئات من الثيوصوفيين 

الصادقين. إن هذه الطبعة من البهاغافاد غيتا تقدم لهؤالء 
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وكذلك لكل من يحبون فعالً إخوانهم من البشر ويطمحون إلى 
 تعلم وتعليم علم التكريس5.

 وليام كوان جودج

1890 أوكتوبر –نيويورك   

  

                                                           
كلمة التكريس بالكتاب تعني تكريس اإلنسان نفسه لهدف سامي،  5

 وتعني أيضاً، العبادة.
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 البهاغافاد غيتا
 كتاب العبادة6

 أوم

 قنوط أرجونا

 الفصل األول
 

 

:دريتاراشترا  
وأولئك من  شعبييا سامجايا، ماذا حدث بين أهل  أخبرني، 
 الباندو، الذين تجمعوا في كوروشيترا، عازمون على الحرب7.

                                                           
 التكريس، العبادة، التفاني. 6

يجب تطبيق مفتاح تفسير البهاغافاد غيتا على هذه اآلية األولى. إذا  7
اعتبرنا أن القصيدة تنطبق على اإلنسان الذي يتطلع إلى العبادة، فإن 

ساحة المعركة تمثل الجسد الذي اكتسبه بواسطة الكارما والتانها، وهو 
الذات  العطش للحياة، بينما يمثل الراوي وحزبه، الذات السفلية و الباندو

العليا. ولكن إذا تم النظر إلى هذا الفصل وكذلك لما يليه من وجهة النظر 
الكونية، فإن الراوي، وسهل كورو، والجنراالت الموصوفين في الفصل 
األول، وكذلك أسلحتهم وأدواتهم، يمثلون الكائنات والقوات والمستويات 

ا، من ناحية الكون التي سيكون من العبث التحدث عنها هنا. إذ وكواكب
ثانية، تم تطبيق القصيدة على أنفسنا، فإنها تأخذ جانباً مختلفاً وذو أهمية 

فهي تبدأ بالصراع المحتوم بين الطبيعة العليا والسفلى لإلنسان  أكثر:
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:جايامسا   
منتظمين بوضع الملك دوريودهانا، بعد أن لمح جيش باندو 

:ولفظ هذه الكلمات معلمه، اقترب من يقتال  

ً 8 من قبل  "انظر، يا معلم، جيش أبناء الباندو العظيم مصفوفا
مريدك، ابن دروبادا البارع. نرى فيه، حملة األقواس الكبيرة 

وأرجونا في المعركة، مثل  بيمامساوون لقدرة محاربون وهم 
يويودهانا وفيراتا، ودروبادا على عربته العظيمة، دريشتاكيتو 
شيكيتانا والملك الشجاع لكاشي وبوروجيت، وكونتيبوجا، مع 

.شايبيا رئيس الرجال  

الشجاع، ابن سوبهادرا، وكذلك  وأوتاموجايودهامانيو القوي  
علم أيضاً أسماء جميع أبناء دروبادي، في مركباتهم الهائلة. تَ 

أشهر مؤيدينا. أريد أن أسمي بعض جنراالتي على سبيل 
المثال، بداية من خالل التنويه لك أنت، معلمي، وبيشما، كارنا 

سوماداتا وكريبا، الفاتح األبدي، أشفاتامان وفيكارنا وابن 
من اآلخرين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل خدمتي.  والعديد

مسلحين  ارسون السالح بمهارة إنهمكل هؤالء المحاربين يم
 بأعتدة مختلفة ومدربين على جميع أشكال القتال.

جيشنا، بقيادة بيشما، غير كاٍف، في حين أن قوات الباندو  
بقيادة بيما، كافية. لذلك فليبقى جميع الجنراالت في أماكنهم 

                                                           
ومن وجهة النظر هذه، يصبح كريشنا، الذي هو الذات العليا، ومن أجل 

عله أكثر قدرة على تشجيع أرجونا، مدرسه في الفلسفة واألخالق، لج
.واالنتصارالقتال   

 منتظماً بوضعية التأهب للقتال. 8
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 يقرروافي رتبتهم التسلسلية، وعلى كل واحد والجميع أن و
".دعم بيشما لتحمل الهجوم  

بعد ذلك، الزعيم القديم، شقيق جد كورو، إللهام نفوس رئيس 
كورو، نفخ في محاره9 التي بدا صداها وكأنها زئير األسد وفي 

الحال، رن صدى عدد ال يُحصى من المحارات وغيرها من 
ع الجوانب، بحيث أصبح الصخب رهيباً. أدوات الحرب من جمي

كريشنا وأرجونا، الواقفان في عربة رائعة تجرها  ،عندها
كانوا على والخيول البيضاء، نفخوا بدورهم في محارهما، 

شكل سماوي. تلك التي نفخ فيها كريشنا اسمها بانشاجانيا 
".وتلك مع أرجونا ديفاداتا، اسمها "هبة اآللهة  

قوة مرعبة، نفخ في محارته الشاسعة، بوندرا. ببيما، 
يوديشتيرا، االبن الملكي لكونتي، جعل صوت أنانتا فيجايا 

يصدح. ناكوال وساهاديفا نفخوا أيضاً في محارتيهما، أحداها 
القوس تُدعى سوغوشا، والثانية، مانيبوشباكا. ملك كاشي ذو 

و الذراع ، شيخاندان، دريشتاديومنا، فيراتا، ساتياكي ذالعظيم
الذي ال يُقهر، دروبادا وأبناء ابنته الملكية، يا رب األرض، ابن 

سوبهادرا وكل الرؤساء والنبالء اآلخرين، نفخوا أيضاً في 
محاراتهم، بحيث اخترقت أصواتهم الحادة النبرة، قلب الكورو 

.وتردد صداها كانهيار مروع من السماء إلى األرض  

                                                           
 البوق. 9
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أرجونا، الذي كان يحمل هانومان كراية10، عند رؤيته ألبناء 
ديريتاشترا على استعداد لبدء القتال وكانت السهام تطير فعالً 

:ووجه هذه الكلمات إلى كريشنا القوس،رفع   

:أرجونا  

 الفاصلأتوسل إليك، يا كريشنا، أن تقود مركبتي إلى المكان 
بين الجيشين، حتى أتمكن من مالحظة من هم هؤالء الرجال 

المستعدون للقتال ويتوقون لبدء المعركة، من هم أولئك الذين 
الرجال  اؤلئك في هذا الحقل المغلق، ومن هم أقاتلهمسوف 

  المجتمعون هنا لدعم المعركة مع ابن دريتاراشترا الغادر؟

:سامجايا  

قاد كريشنا المركبة، وبعد أن  عندئٍذ، وعلى إثر كالم أرجونا،
بين الجيشين، دعا أرجونا إللقاء  الفاصلأوقفها في الفضاء 

نظرته على صفوف كورو ومعرفة أين يقف بيشما العجوز 
 ودرونا، مع كبار النبالء من حزبهم.

من الجيشين وتأمل  استعرض أرجونا كل  اً،واقفاليزال وهو  
العمومة واألوصياء في أسالف الجانبين واألعمام وأبناء 

 .واألبناء واألخوة، األهل المقربين واألصدقاء الحميمين
جنسه  وعندما فكر في هذا المشهد لبعض الوقت، وتأمل في كلّ 

البشري المصفوف في المعركة، استولت عليه شفقة شديدة 
:وتغلب عليه اإلحباط، وأعلن هذه الكلمات الحزينة  

                                                           
 راية الجيش أو علم يميز الجيش. 10
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 أرجونا:

فإن  القتال،اآلن بعد أن رأيت يا كريشنا، أهلي متلهفين على "
أطرافي تخذلني، وشجاعتي تخونني، شعري ينتصب وجسدي 
كله يرتجف رعباً! حتى قوسي غانديفا يهرب من يدي وجلدي 

يحترق ويجف. أنا غير قادر على تمالك نفسي، يبدو لي أن 
هية عقلي يترنح، وال أرى شيئاً من كل الجوانب سوى كرا

مشؤومة. عندما أتلف جنسي البشري الخاص، هل يمكنني 
 االستمرار في المطالبة بالسعادة؟

ال أريد النصر يا كريشنا، وال اتمنى السعادة، ألنه ما هو ثمن 
قوة وأفراح الحياة، والحياة نفسها، عندما يقوم أولئك الذين 

يُقدر لهم أن يستمتعوا بالقوة والسرور وأفراح الحياة 
حية بالحياة وبالحظ والوقوف على استعداد للقتال في بالتض

هذه المعركة؟ األوصياء واألبناء واآلباء واألجداد واألحفاد 
واألعمام واألبناء وأبناء العمومة واألقارب واألصدقاء! 

ليقتلوني، لن أحاربهم، ال، حتى من أجل السيادة على مناطق 
ض الصغيرة! الكون الثالثة، وعلى األخص، من أجل هذه األر

بعد قتل أبناء دريتاراشترا، أسألك، يا أيها الُمتَضرع له من قبل 
 البشر، ما هي المتعة التي يمكن أن نستمتع بها؟

الخطيئة علينا. لذلك  تقعمن خالل إبادتهم، رغم أنهم طغاة، 
ليس من المناسب لنا أن نقتل هؤالء األهل المقربين. بعد كوننا 

يا كريشنا، التمتع بالسعادة؟ ال يهم  قتلة جنسنا، كيف يمكننا،
إذا كانوا هم الضالين بشغفهم بالسلطة، ال يرون أي خطيئة في 

 لكيالإبادة جنسهم وال جريمة في قتل أصدقائهم! هل هذا سبب 
نحن الذين نمقت خطيئة ذبح  الجريمة،نبتعد عن مثل هذه 
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أهلنا؟ بسبب تدمير القبيلة، تضيع الفضيلة القديمة للقبيلة 
واألسرة، ومع فقدان الفضيلة، فإن الرذيلة واإللحاد سيبتلعان 
العرق كله. تحت تأثير اإللحاد، تصبح نساء األسرة شريرات 

 المدعوالنساء الشريرات يولد الفساد الطبقي تلك ومن 
.فارناسامكارا  

لى الجحيم، ألولئك الذين دمروا فساد الطبقات هو المدخل إ
قبيلة ومن نجوا على السواء، وأسالفهم، المحرومين من 

االحتفاالت وتقدمة الكعك إلى أرواح الموتى، يغوصون في 
المناطق الجهنمية. بسبب جرائم مبيدين قبيلة، وجرائم 

المسؤولين عن الخلط الطبقي، تُفقد فضائل األسرة وفضائل 
ألبد. وقد قرأنا في الكتب المقدسة، يا القبيلة بأكملها إلى ا

كريشنا، أن البقاء في الجحيم هو مصير البشر الذين فقد جيلهم 
فضائله. الويل لي! ما هي الجريمة المروعة التي نحن على 

!الرتكابهااستعداد   

 

لألسف! هل يمكن أن نكون هنا على استعداد لذبح أهلنا بسبب 
ل االنتظار بصبر حتى يصل الرغبة بالسلطة والملذات! أنا أفضّ 

ويقتلوني في ساحة  بيدهم،إلّي أبناء دريتاراشترا، والسالح 
".المعركة دون أن يجدوا مقاومة مني  

 

 سامجايا:

بين  بعد هذا الكالم، سقط أرجونا عن عربته المتوضعة
.الجيشين، وقد رمى قوسه وسهامه، وأصيب قلبه باإلحباط  
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في األوبانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في  وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب التكريس11، في الحوار بين 

، تمَّ عرض الفصل األول وأرجوناكريشنا، المعلم المقدس، 
:بعنوان  

 قنوط أرجونا12

 
  

                                                           
 التكريس، العبادة، التفاني. 11

 القنوط، اإلحباط، وهن العزيمة. 12
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تفكريةمن خالل تطبيق عقائد  العبادة  
 

 الفصل الثاني
 

 

 سامجايا:

كريشنا، وهو يراه في حالة من االكتئاب، وعيناه تتدفقان 
:بالبكاء وقلبه المظلوم بآالم عميقة، وجه له الكلمات التالية  

 كريشنا:

أرجونا، من أين جاءك هذا اليأس في مواجهة الصعوبات، ال 
كرامة وال يؤدي إلى الجنة وال إلى المجد؟ هذا يليق بإنسان ذو 

السلوك مؤسف، وهو خالف للواجب ومصدر للعار. ال تدع 
نفسك تذهب إلى هذا النقص في الرجولة، ألنه ال يليق بشخص 

مثلك. تخلى يا مضطهد أعدائك، عن هذا الضعف الحقير في 
.قلبك وانهض  

 أرجونا:

ركة وأنا مسلح كيف يمكنني، يا قاتل مادو، الدخول في مع
اللذان، من بين كل  ناودروبسهامي ضد كائنات مثل بيشما 

البشر الفانين، هم أكثر من يستحق احترامي؟ أفضل تسول 
خبزي في جميع أنحاء العالم بدالً من أن أكون قاتالً لمعلمّي 
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المستحقين للغاية تبجيلي األكثر تسامياً. إذا كان يتوجب علّي 
فسوف أستمتع بالرفاهية والثروات تدمير هؤالء األصدقاء، 

ومن يستطيع أن يقول ما إذا كان  .والملذات الملطخة بدمائهم
من األفضل هزيمتهم أم نُهزم أمامهم؟ بالنسبة ألولئك الذين هم 

منتظمين بصفوف االستعداد للمعركة، التي تواجهنا مليئة 
وعند وفاتهم، إذا كانوا سيهلكون بيدي، فأنا ال أريد  -بالغضب 

 هؤالء هم أبناء وشعب دريتاراشترا. -البقاء على قيد الحياة 
الرحمة والخوف من الخطأ، فإنني  تميل إلىوبكوني ذو طبائع 

أسألك عما هو األفضل عمله. قل لي بوضوح. أنا تلميذك، لذلك 
دلني على واجبي، أنا الذي تحت وصايتك، ألن فهمي مرتبك 
بأوامر واجبي، وال أرى أي شيء يمكنه أن يهدئ األلم الذي 

نافس على يجهد قدراتي، سواء حصلت على مملكة دون م
.األرض، أو حتى الهيمنة على جيوش السماء  

 سامجايا:

بعد أن كلم هكذا كريشنا، أضاف أرجونا قائالً: "لن أقاتل يا 
غوفيندا" وظل صامتاً. كريشنا مبتسماً بحنان، وجه الكلمات 

:التالية إلى األمير الذي وقف مكروباً بين الجيشين  

 كريشنا:

يجب الندب عليها، ومشاعرك أنت تندب على الكائنات التي ال 
هي مشاعر المعلقين على خطاب القانون. الحكماء الذين هم 

على  والعلى دراية باألشياء الروحية ال يندبون على الموتى 
األحياء. لم يكن هناك وقت لم أكون موجوداً فيه أنا، وال أنت 
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وال كل أمراء األرض، وال يمكننا التوقف عن الوجود في 
.المستقبل  

كما يختبر سيد هذا الجسد الفاني دورياً فيه الطفولة والشباب 
ً  والشيخوخة، ونفس الشيء سيختبرهم في التقمصات  أيضا

المستقبلية. من يقتنع بهذه الحقيقة ال يمكن أن يضطرب أبداً 
مهما حدث له. الحواس، التي تتوجه نحو األشياء المخصصة 

وهي  -والسرور واأللم  لها، هي منتجة للحرارة والبرودة
.نتائج تظهر وتختفي، وتكون مختصرة ومتغيرة  

تحملها يا ابن بهاراتا! ألن الحكيم الذي ال يشعر باالنزعاج 
منها، ويتحمل الفرح والحزن بنفس روح المساواة، يكون 
مستعداً للخلود. ال يمكن أن يكون هناك وجود لما هو غير 

السمة النهائية لهاتين  موجود، وال غير وجود لما هو موجود.
الطريقتين تُعاين من قبل أولئك الذين يرون الحقيقة والذين 

.يخترقون مبادئ األشياء  

اعلم أن ما سبب والدة كل شيء هو غير قابل للفساد، وأنه ال 

 يمكن ألحد أن يدمر ذاك13، الذي ال ينضب.

يُقال إن هذه األجسام المحدودة، التي تغلف النفوس التي  
تسكنها، هي بالنسبة له خالدة وال يمكن تدميرها، وهي الروح 

التي ال يُسبر غورها والساكنة في الجسد. لهذا السبب، يا 
أرجونا، قرر القتال. اإلنسان الذي يعتقد أن هذه الروح هي 

تدميرها، مخطئون التي تقتل والشخص الذي يعتقد أنه يمكن 
أيضاً، ألنها ال تقتل وال يمكن قتلها. هذا ال يعني هنا أن شيئاً 

                                                           
 الهندوسية تُطلق مصطلح – ذاك – على اإلله المطلق .13
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يمكن أن يقول عنه اإلنسان: "لقد كان، ويكون، أو سيكون 
 ً الروح غير مولودة وال تتعرض للموت، إنها قديمة  " ألنالحقا

.وثابتة وأبدية، وال تُهزم عندما يتم تدمير رفات غالفها الفاني  

، ال فاسدة، أبديةلإلنسان الذي يعتقد أن الروح غير  كيف يمكن
في أنه يمكن أن تقتل أو تُقتل؟  أن يفكرتنضب، وغير مولودة، 

مثلما يتخلص اإلنسان من مالبسه البالية الرتداء مالبس 
جديدة، هكذا يأخذ ساكن الجسد، بعد أن ترك أغلفته القديمة 

مها، وال للنار أن سيقالفانية، أغلفة جديدة. ال يمكن للسيف أن 
تحرقها، وال للماء أن يفسدها، وال للريح أن تجففها، ألنها غير 
قابلة للتجزئة وال يمكن استهالكها وغير قابلة للفساد وال يمكن 

تجفيفها، إنها أبدية، كونية، دائمة، غير قابلة للتغيير، غير 
 كان فقد بهذابعلمك و، لذلك، وال تتبدلال يمكن إدراكها  مرئية،
أن ال تصاب بالكرب. ينبغي  

ولكن إذا كنت تعتقد أنها مولودة ولها مدة أبدية محددة، أو  
أنها تموت مع الجسد، فإنه مع ذلك ليس لك الحق مطلقاً في 

البكاء. الموت هو أكيد لكل األشياء المولودة، والوالدة من 
.جديد هي أكيدة لجميع البشر  

ما ال مفر منه.  حالة  بالنتيجة، فإنه ال يناسبك أن تندب على
  الكائنات قبل الوالدة غير معروفة، الحالة الوسيطة واضحة

وال يستطيع المرء اكتشاف حالته بعد الموت. هل في هذا أي 
شيء للشكوى؟ يعتبر البعض أن الروح المتجسدة هي معجزة 
والبعض اآلخر يتحدث عنها، والبعض اآلخر يسمعها مندهشاً 

حتى بعد سماع الوصف. ال يمكن أبداً  ولكن ال أحد يدرك ذلك،
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تدمير هذه الروح بداخل الغالف الفاني الذي تسكنه، لذلك ال 
 يستحق منك أن تكون مضطرباً لكل هؤالء البشر الفانين. 

ال تحسب حساباً إال لواجبك تجاه قبيلتك: ليس من المناسب لك 
.أن ترتعد  

بالنسبة لجندي من الطبقة الكاتشارية14، ليس هناك واجب 
أعلى من الحرب الشرعية، واآلن، وفقاً لرغبتك، فإن بوابة 
السماء مفتوحة أمامك، وبفضل هذه المعركة غير المتعمدة 

.عليهايمكنهم الحصول  المفضلين الجنود فقط، والمجيدة  

ولكن من ناحية ثانية، إذا كنت ال ترغب في الوفاء بواجبات 
دولتك والقتال في ميدان المعركة، فسوف تفشل في الواجب 

الطبيعي والشرف، وستكون مذنباً بجريمة. سوف يعتبرك 
إلى األبد، ولكونك محترماً في العالم سابقاً، فإن  عارالبشر أنك 

راالت الجيوش الدناءة هي أسوأ من الموت. سوف يعتبر جن
تراجعك عن ساحة المعركة قد أماله الخوف، وسوف يحتقرك 

حتى أولئك الذين كانوا يميلون إلى االعتقاد بأنك روحاً عظيمة. 
سيتحدث أعداؤك عنك بعبارات مشينة، ويشوهون شجاعتك 
ومواهبك، وماذا يمكن أن يحدث لك أكثر رعباً من ذلك؟ إن 

انتصرت، العالم سيكون قُتلت، سوف تحصل على السماء، إن 
بقلب حازم على القتال. يثوابك، قم يا ابن كونت  

                                                           
كشاتريا هي الطبقة االجتماعية الثانية من الطبقات األربعة الموجودة  14

.ن.بالهند، وهي طبقة المحاربي  
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والخسارة، النصر  واأللم، الربحاعمل على أن تكون اللذة  
والهزيمة، سواء لديك، ومن ثم استعد للمعركة، ألنه هكذا 

.وهكذا فقط أنه، في الفعل، لن تتعرض للخطيئة  

السامخيا لقد سمعت للتو عرض علم التأمل بحسب عقيدة 
إذا  -سمح لك في العقيدة العملية للعبادة استمع اآلن إلى ما سيُ 

ً لكسر سالسل الكارما نهائي -توطدت بها تماماً  واالرتقاء  ا
فوقها. في نظام اليوغا هذا، ال يضيع أي جهد وال يمكن أن 

يؤدي إلى أية عواقب سيئة، حتى القليل من هذه اليوغا يمكن 
أن يحفظ اإلنسان من خطر كبير. في هذا الدرب، يوجد هدف 

وهو ذو طبيعة واضحة وثابتة، أولئك الذين ال  فقط،واحد 
يتبعون هذا النظام لديهم إيمان منتشر15 ويسعون لتحقيق 

.أهداف ال نهاية لها  

الجهلة، الذين يسعدون برؤية الخالفات حول الفيدا، الفاسدين 
بسبب المسرات األرضية، يفضلون ملذات السماء المؤقتة16 

ورغم أنهم يعلنون أنه ال توجد مكافأة  األبدي، االستغراقعلى 
ع أُخرى، فإنهم ينطقون، بهدف الحصول على الثروات والتمت
باألرض، عبارات وردية تعد بمكافآت للتجسد في المستقبل 

.باعتبارها ثمرات من األفعال الحاضرة  

كما أنهم يحتفلون بالعديد من الطقوس الخاصة والتي ستتمثل 
نتائجها في تراكم االستحقاقات التي توفر السلطة وحيازة 

 األشياء التي سوف يستمتعون بها.

                                                           
 موزع على عدة اتجاهات. 15

ديفاخان وهي بمثابة السماء بعد الموت ولكنها حالة مؤقتة ويعود  16
 بعدها اإلنسان للتقمص.
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ولكن أولئك الذين يرغبون في الثراء والملذات ليس لديهم   
 اليقين في الروح وهم أقل الناس قدرة على التأمل.

موضوع الفيدا هو تجميع صفات ثالث. حرر نفسك من هذه  
الصفات يا أرجونا! أفلت من قبضة "أزواج األضداد"17 وتثبت 

غبة بقوة في جودة ساتفا، تحرر من الهموم األرضية ومن الر
في الحفاظ على الممتلكات الحالية، كن مركزاً على نفسك بدون 

براهمان الأن تكون عبداً ألشياء الحواس أو العقل. بالنسبة إلى 
الذي أدرك الحقيقة، فإن الطقوس الفيدية هي أيضاً مفيدة مثل 

.من جميع الجوانببالمياه  مكان مغمورخزان المياه في   

اعمل على أن يكون الباعث للفعل هو في الفعل نفسه وليس 
في نتائجه. ال يحفزك األمل في المكافأة على العمل إطالقاً ومن 
ناحية ثانية، ال تدع حياتك تضيع في الال فعل. تمسك بثبات في 
اليوغا، انجز واجبك، يا دانامجايا18، وابعد عن الفعل أية رغبة 

ن غير مبال بالنتيجة سواء في تحقيق الفائدة الشخصية، ك
بالمشاعر كانت سعيدة أو غير سعيدة. اليوغا تعني المساواة 

 في كل الحاالت19.

يا مزدِر الثروات، إن إنجاز األعمال هو أدنى من  ذلك،ومع 
هذه العبادة العقلية التي  إلىالعبادة العقلية. اطلب إذاً اللجوء 

هي المعرفة، أولئك الذين يندفعون إلى الفعل على أمل الثواب 
.هم بائسون وتعساء  

                                                           
 الحر والبرد، السعادة والحزن..كلها أضداد. 17

 مزدري الثروات. 18
 أي أن اإلنسان الحكيم ال يتأثر بالغنى أو بالفقر، بالصحة أو بالمرض. 19
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يرفض النتائج  ،لكن ذاك الذي يكرس نفسه من خالل اليوغا
ألنه قد تجاوزها. اليوغا هي الكمال في  السارة وغير السارة،

إنجاز األعمال، اطمح إذاً إلى هذا التكريس، ألنه بالنسبة ألولئك 
الذين يتحدون بهذه المعرفة، والذين يكرسون أنفسهم لها، وقد 
نبذوا جميع المكافآت عن أعمالهم، هؤالء ينفذون من الوالدة 

بدية، إقامتهم الجديدة من األرض ويذهبون إلى دار الغبطة األ
.وال يمكن لآلالم أن تصل إليهم كل شرٍ  مستثناة منهناك هي   

عندما ينجو قلبك من مصائد الوهم، فإن كل العقائد المتنوعة 
التي تم كشفها، وتلك التي سيتم كشفها في المستقبل، ستكون 

غير مهمة لك على اإلطالق. عندما يكون عقلك، الذي تم 
 تحريره من الفيدا، ثابتاً في التأمل، ستحصل على التكريس20.

 أرجونا:

ما هي، يا كيشافا21، صفات اإلنسان الحكيم والمتعبد، الثابت 
هذا  مَ لِ الروحية؟ ماذا يمكن أن يُعَ  في التأمل وفي المعرفة

اإلنسان الحكيم؟ أين يمكن أن يقيم؟ هل يتصرف ويعيش مثل 
 البشر اآلخرين؟

:كريشنا  

بالمعرفة الروحية عندما يتخلى  موطديُقال إن اإلنسان يكون 
عن كل رغبة تدخل قلبه، عندما يكون سعيداً بنفسه ويرضى 

                                                           
كلمة التكريس في الكتاب لها معاني مختلفة، فهي تكريس اإلنسان  20

ً  نفسه لهدف ما، وتعني ..النذور، البركة، العبادة أيضا  
كيشافا: ذاك الذي تتجلى فيه األشعة ككلّي العلم، وهو أحد أسماء  21

.كريشنا  
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. روحه ليست مضطربة في المحن. إنه بالذاتعن الذات 
سعيد وراٍض عن الرخاء، والقلق والخوف والغضب غريبة 

عليه. مثل هذا الرجل يُ سمى موني22. إنه مؤسَ س في الحكمة 
كل األحداث المواتية أو غير  قبل في كل الظروفتعندما ي

الحظ أو  تفضيل، وفيالمواتية بروح متساوية، دون كره أو 
.سوء الحظ، فهو ال يفرح في األولى وال يكتئب في الثانية  

عندما يستطيع، نظير السلحفاة، سحب كل حواسه والحد من 
غاياتها، تكون معرفته الروحية مثبتة بشكل دائم. اإلنسان 

وجهه عن أي شيء غريب عن إرضاء شهيته بالجائع يشيح 
وهكذا، عندما يصل إلى معرفة السامي، فإنه يفقد كل رغبة في 

متقدة األشياء من أي نوع كانت. تقوم األعضاء والحواس ال
بسحب القلب بعنف، حتى من إنسان حكيم يسعى إلى الكمال. 

فليثابر اإلنسان، الذي سيطر على طبيعته السفلية، في تكريسه 
بالراحة فّي أنا، ذاته الحقيقية، ألن من يسيطر على حواسه 

.وأعضائه يمتلك المعرفة الروحية  

من يهتم برغبة حواسه، ويعلق اهتمامه بها، فمن هذا التعلق 
تولد الرغبة، ومن الرغبة، الغضب، ومن الغضب، الوهم، ومن 
الوهم، فقدان الذاكرة، ومن فقدان الذاكرة، فقدان التمييز، ومن 

 فقدان التمييز، فقدان كل شيء!

ولكن من هو خاٍل من كل ارتباط ومن كل اشمئزاز لألشياء  
يختبرها بالحواس واألعضاء، وذو قلب خاضع لإلرادة، هذا 

يصل إلى الصفاء. هذه الحالة الهادئة التي تم بلوغها اإلنسان 

                                                           
 موني تعني إنسان حكيم. 22
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ستؤدي قريباً إلى التحرر من كل اآلالم، وروحه بعد تحقيقها 
السالم، ستستغرق في موضوع واحد، وسوف تحتضن الحكمة 

في جميع االتجاهات. اإلنسان الذي ال يستريح قلبه وعقله 
 مطلقاً، يكون محروم من الحكمة أو من قوة التأمل.

من ال يمارس التفكير ال يعرف الهدوء، وكيف يمكن لإلنسان  
 المحروم من الهدوء أن يصل إلى السعادة؟

قلبه محموم، مطيع ألوامر الشهوات المتحركة، ينزع معرفته 
الروحية مثلما أن العاصفة تموج بالقارب في المحيط الهائج. 

 ذراع القوي، إن اإلنسان الذي ينفصل عنالذو يا لذلك، أنت 
أشياء الحواس يمتلك معرفة روحية.  ما يبدو أنه يؤذي 

واضح وعظيم في  يوميكون الكائنات المحرومة من النور، 
نظر اإلنسان الحكيم. ما يبدو لهم نهاراً، فإن الحكماء يعتبرونه 

!نفسهسيد  هو ليلة، ليلة من الجهل. هذا الحكيم  

 تتدفق إلىاإلنسان الذي تخترق رغباته القلب مثلما أن الجداول 
المحيط السلبي وال تفيض أبداً على الرغم من امتالءه دائماً وال 

يترك محيطه أبداً، هذا اإلنسان يحصل على السعادة وليس 
.يال تنتهاإلنسان الذي يجد مرضاته في رغباته التي   

مع أو أنانية أو الذي يتخلى عن كل رغبة، ويتصرف دون ط
من يصل هو هذا ف كمالك،وال  كفاعلنفسه كبرياء، وال يعتبر 

يا ابن بريثا، المقصود بالثقة في الروح  هو للراحة. هذا
السامية. والذي يمتلك هذه الثقة، ال يتوه بعدها أبداً. فبعد 

حصوله عليها وتثبته بشكل راسخ بها في ساعة الموت، فإنه 
.السامي سيصل إلى النيرفانا في  
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في األوبانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في  وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب التكريس، في الحوار بين 

كريشنا، المعلم المقدس، وأرجونا، تّم عرض الفصل الثاني 
 بعنوان:

.من خالل تطبيق عقيدة السامخيا العبادة   
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للعمل الصحيحمن خالل اإلنجاز  العبادة  

 

الثالثالفصل   
 

 

 أرجونا:

سب رأيك، يا موزع الصالحات، أسمى من المعرفة، ح إذا كانت
 المشروعلماذا تدفعني إلى مثل هذا فممارسة األعمال، 

الرهيب؟ كلماتك التي تبدو غامضة تشوش عقلي، لذا اختر 
.أفضل طريقة لتحقيق السعادة ودلني عليها بوضوح  

 كريشنا:

لقد سبق وأن ذكرت، أيها األمير بال خطيئة، أن هناك طريقتين 
للتكريس هنا: طريقة أتباع علم التأمل المسماة سامخيا، وهي 

العقل في التأمل، وأتباع مدرسة اليوغا، والتي هي  مشاركة
.التكريس من خالل إنجاز العمل  

ال يمكن لإلنسان أن يحرر نفسه من العمل من خالل إهماله 
القيام بمهمته، أو تحقيق السعادة باالمتناع عن أي عمل. ال 

يكون مدفوع ال  يمكن ألحد أن يبقى خامالً للحظة. كل كائنٍ 
للصفات اآلتية من الطبيعة. من يسيطر حسب إرادياً للتصرف 

على حواسه وأعضائه، لكنه يبقى مع ذلك غير نشط، ويترك 
قلبه منشغالً بمواضيع الحواس يُدعى المتعبد المزيف للروح 
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التائهة. ولكن بالعكس، ذاك الذي أخضع شهواته والذي يكون 
نتيجة، ويؤدي جميع واجبات الحياة بقدراته للغير مبال 

، هو إنسان يستحق التقدير. انجز إذاً األعمال الالزمة: النشطة
العمل أفضل من الال عمل. ال يستطيع جسمك البشري الفاني 

إكمال حجه األرضي مع بقاءه غير نشط.  أي عمل ال يتم 
.بالعمل الفاعلتنفيذه كتقدمة تضحية، يقيد   

تجرد إذاً، يا ابن كونتي، عن كل دافع أناني، وفي العمل، انجز 
واجبك من أجل العمل وحده. في سابق األيام، عندما صنع رب 

المخلوقات، اإلنسانية، وأرسى في الوقت نفسه عبادته، فقد 
تكلم وقال: "بهذه العبادة، نصلي من أجل الرخاء، سواء كان 

ذلك لك كامادوك، بقرة الوفرة، التي ستعتمد عليها لتحقيق كل 
آللهة بدورها وبالتالي تطعمك ا رغباتك. غذي اآللهة منها، لكي

.النعيم درجات سوف تحصل على أعلىو تغذية بعضكم البعض،  

اآللهة، التي تغذيها العبادة بالتضحية23 ستمنحك التمتع 
من  يهديهم جزءبرغباتك. من يستمتع بوجود اآللهة دون أن 

يشبه اللص. ولكن أولئك الذين يأكلون فقط بقايا  األضاحي
التقدمات سيتم تطهيرهم من كل آثامهم. أولئك الذين يجهزون 

الشخصي، هؤالء يأكلون  إال لرضاهمملئ طبق وال يهدفون 
ألنهم هم أنفسهم الخطيئة المتجسدة. الكائنات  ةالخطيئخبز 

نتيجة تتغذى باألغذية واألغذية هي نتاج المطر، والمطر هو 
تحقيق التضحية من خالل الفعل. اعلم أن الفعل  ويتمللتضحية 

                                                           
في هذا الكتاب، كلمة "تضحية" تأخذ أحياناً معنى تضحية إنسان  23

ذبيحة  ، قربانديني " أضحية، أضاحيلهدف سامي، وأحياناً تأخذ معنى 
 لآللهة" وهو األغلب بهذا المعنى.
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يأتي من الروح السامية التي هي واحدة، وهذا هو السبب في 
ً ة موجودخترق كل شيء ت التيأن الروح  .التقدمةفي  دائما  

يسهم في الحفاظ  شهواته، والذاك الذي، يستمد الرضا من 
على دوران العجلة الموضوعة بحركة، هو مذنب، ويحيا عبثاً 

.يا ابن بريثا  

لكن الذي يسعد فقط في الذات الداخلية، ويجد فيها، وفيها 
ن هذا الشخص ليس له مصلحة فإوحدها، سعادته ورضاه، 

لم يتّم. من  ما أنانية في العمل. ال يهتم بما قد تمَّ عمله وال بما
ل األشياء المخلوقة، ال يوجد شيء واحد يمكن أن يتعلق بين ك

. لذلك، افعل دائماً ما يجب عليك فعله، دون القلق بشأن به
نتائج أفعالك، ألن اإلنسان الذي ينجز واجبه دون أن يربط 

نفسه بالنتيجة يصل إلى السامي. حتى من خالل العمل وحده 
.وصل جاناكا وآخرون إلى الكمال  

، إذا فكرت فقط في مصلحة اإلنسانية، فسيكون عالوة على ذلك
واجبك واضحاً، ألن كل ما يمارسه بشر ممتازون يمارسه أيضاً 
آخرون. مثالهم، مهما كان، يتبعه العالم. ال يوجد شيء، يا ابن 
بريثا، في المناطق الثالثة للكون يجب علّي تحقيقها، وال يوجد 

ع ذلك، أنا شيء ال يمكن الوصول له إال ووصلت إليه، وم
أتصرف باستمرار. إذا لم أكن نشطاً بال كلل، يا ابن بريثا، لكان 

 ً .جميع البشر يحذون حذوي قريبا  

إذا لم أتصرف باستمرار، فسوف تهلك هذه المخلوقات، سأكون 
سبب االرتباك الطبقي وأسبب قتل كل هذه المخلوقات. يا ابن 

أمل المكافأة بهاراتا، بينما ينجز الجاهل واجبات الحياة على 
فإن الحكيم، مدفوعاً بالرغبة في قيادة العالم إلى الواجب 
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وخدمة اإلنسانية، ينبغي أن ينجز أعماله مع عدم االهتمام24. 
يجب أال يزرع البلبلة في فهم الجهلة الذين ينجذبون إلى 

األعمال الخارجية، بل يجب أن يقودهم إلى العمل من خالل 
ع األعمال من خالل صفات مثاله الخاص. يتم إنجاز جمي

أنا الشخص الذي : "يفكر المخدوع بالجهلالطبيعة. اإلنسان 
يتصرف" ولكن إذا كان يعرف طبيعة التمييز بين السبب 

والنتيجة، فإن اإلنسان ال يتعلق من خالل التصرف، يا أنت ذو 
األذرع القوية! ألنه يعلم أن الصفات تعمل فقط على الصفات 

.متميزة عنهموأن الذات   

أولئك الذين حرموا من هذه المعرفة يعلقون اهتمامهم على 
األعمال التي تنبع من الصفات، واإلنسان المستنير تماماً يجب 

أال يزعج أولئك الذين تتسم فطنتهم بالضعف والمعرفة غير 
.كاملة، وال يتسبب في نزوعهم للتهاون في واجباتهمال  

تأملك على الذات العليا كل تركز عوز كل فعل لي وعليك أن ت
من  اعزم على القتال، دون أمل، وخالي من األنانية وخالٍ 

.القلق  

أولئك الذين يتبعون عقيدتي بأمانة دون أن يحتقروها، وبإيمان 
ثابٍت، سيتم تحريرهم حتى من خالل األعمال، لكن أولئك الذين 

خالون يحتقرونها ويبعدونها عنهم، هم عميان عن كل معرفة، 
.من التمييز ومحكوم عليهم بالهالك  

                                                           
 أي بدون التفكير بالمكافأة. 24
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ذلك، حتى الحكيم نفسه يبحث عما هو متجانس مع ومع 
فماذا ستكون  ،طبيعته. جميع المخلوقات تتصرف وفقاً لطبيعتها

.فائدة التقييد؟ كل عمل للحواس يحمل معه التعلق واالشمئزاز  

ء أعدا االمشاعر، ألنه هالحكيم ال ينبغي أن يقع تحت هيمنة هذ
 لإلنسان.

لو كان غير انجاز واجبه الخاص، حتى  األفضل لإلنسانمن  
، واجب شخص آخر. كامل، بدالً من انجاز، ولو بشكل ممتاز

من األفضل أن يموت من خالل أداء واجبه الخاص، واجب 
.اآلخرين مليء بالمخاطر  

ما هي القوة، يا سليل فريشني، التي تدفع اإلنسان الرتكاب 
اإلهانات، وعلى ما يبدو أنها تكون ضد إرادته، وكأنه خاضع 

السرية؟ ىلبعض القو  

إنها الرغبة غير المشبعة التي تحرضه. إنه الشغف المنبثق 
نهم ومثقل بخطيئة طبيعة راجاس25. أعلم أنها عدو اإلنسان 

 بالدخان والمرآةعلى هذه األرض. نظير الشعلة المحاطة 
نين الُمغلف بالرحم، هكذا أيضاً بالصدئ، نظير الج الملوثة

.الكون يكون ُمغلف بهذا الشغف  

المعرفة محاطة من جميع الجهات بهذا العدو األبدي للحكيم 
الذي، تحت شكل الرغبة، يحتدم مثل النار وال يمكن تهدئته 
أبداً. تمتد سيطرته على األعضاء والحواس، وعلى المبدأ 

اللهما يحجب الفطنة المفكر وكذلك على قدرة التمييز. فمن خ

                                                           
راجاس هي واحدة من الصفات الثالث الكبرى. القوة الدافعة للطبيعة،  25

.نشطة وسيئة  
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ويضلل رب الجسد. لهذا السبب، يا أفضل حفيد من أحفاد 
بهاراتا، يجب عليك، من خالل تقييد حواسك من البداية، التغلب 

.على هذه الخطيئة، مدمرة المعرفة والتمييز الروحي  

يُمنح للحواس واألعضاء تقدير كبير، ولكن الذات المفكرة هي 
أسمى منهما. مبدأ التمييز26 أكبر من الذات المفكرة، والذي 

يتجاوز حتى مبدأ التمييز في العظمة إنه هو27. وبالتالي، فإنه 
بمعرفتك لما هو أكبر من مبدأ التمييز وبتقوية الذات السفلى 
من قبل الذات العليا، أنت يا صاحب األذرع القوية، اقتل هذا 

.العدو الذي تشكله الرغبة والصعب فهمه  

بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في واأل في وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

:المعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل الثالث بعنوان  

 

للعمل الصحيحمن خالل اإلنجاز  العبادة  

  

                                                           
 مبدأ التمييز هو بودهي. يُشار إلى المرايا المعدنية المصقولة هنا .26

 هو، الروح السامية، اإليغو الحقيقية. 27
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 العبادة من خالل المعرفة الروحية

 

 الفصل الرابع
 

 

 كريشنا:

 

عقيدة اليوغا هذه التي ال تنضب كانت تَُعلم في الماضي من 
قبلي لفيفاسفات28. قام فيفاسفات بنقلها إلى مانو29، وجعلها 

مانو معروفة إلكشفاكو30، وهكذا انتقلت من الواحد إلى اآلخر 
وكانت معروفة من قبل الراجارشي31، ثم، على المدى الطويل 

مجرى الزمن، يا مضطهد أعدائك! ضاع هذا الفن القوي في 
إنها نفس العقيدة التي ال تنضب، السرية واألبدية، والتي 

.أبلغتك بها اليوم، ألنك أنت تلميذي المخلص وصديقي  

 

                                                           
فيفاسفات (فيفاسفاتا): الشمس، أول تجلي للحكمة اإللهية في بداية  28

.التطور  
مانو: لقب عام يُعطى للروح التي هي حاكم الكون الحاسي. المانو  29

.الحالي هو فيفاستا مانو  
 إيشفاكو: مؤسس الساللة الشمسية الهندوسية. 30

 راجارشي: الملوك - الحكماء .31
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 أرجونا:

فيفاسفات، كيف يمكنني أن أفهم  لوالدة بما أن والدتك الحقة 
 أنك أنت المعلم األول لهذه العقيدة؟

 كريشنا:

وأنت، قد مررنا بالعديد من الوالدات، يا مضطهد كالنا، أنا 
.أعدائك! والداتي هي معروفة لي، لكنك أنت ال تعرف والداتك  

على الرغم من أنني لست مولوداً، ومن جوهر ثابت، ورب كل 
التي هي  -ما هو موجود، ومع ذلك، في اشرافي على الطبيعة 

لي - أنا مولود فقط من قبل المايا32 الخاصة بي، الطاقة 
 السرية لتذهن الذات، والفكر األبدي في العقل األبدي.

أظهر بين المخلوقات، يا أبن بهاراتا، كلما تدهورت الفضيلة  أنا
.هناك انبثاق جديد للرذيلة وللظلم في العالمكان و  

وهكذا أتجسد من عصر إلى عصر آخر، من أجل حماية  
من يعرف يا  ، وتدمير األشرار، واعادة العدالة.  كلالصالح

أرجونا، حقيقة والدتي اإللهية وأعمالي ال يدخل بعدها بجسد 
جديد بعد أن ترك رفاته البشرية الفانية ألنه يتحد معي. 

، بعد أن حرروا أنفسهم من الرغبة والخوف أولئك كثيرون
والغضب، ولجوا إلى روحي، معتمدين كلياً علّي، وبعد أن تمَّ 

حققوا االتحاد مع كياني. قدتطهيرهم بنار زهد المعرفة،   

                                                           
مايا تعني الوهم. انظر أيضاً فاراها أوبانيشاد كريشنا ياجور بمعنى  32
"يتطور الكون كله من خالل سانكالبا [الفكر أو التذهن] وحده فقط من 

."خالل سانكالبا يحتفظ الكون بمظهره  
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أياً كان الطريق الذي يتبعه البشر لالقتراب مني، فهذا هو  
ياً كان الدرب الذي تختاره الطريق الذي أساعدهم به. أ

البشرية، فهذا هو طريقي يا ابن بريثا. أولئك الذين يطمحون 
إلى نجاح أعمالهم في هذه الحياة يضحون لآللهة، ونجاح 

.في منحهم ما يريدون في هذا العالمأعمالهم لن تتأخر   

لقد ُخلقت اإلنسانية بواسطتي في أربع طبقات33 متميزة فيما 
يتعلق بمبادئها وواجباتها وفقاً للتوزيع الطبيعي لألفعال 

والصفات. أعلم أنه رغم أنني غير قابل للتغيير وغير نشط، 
وال أتوقع أي شيء من ثمار بي فأنا الفاعل. األعمال ال تؤثر 

كل من يفهم طبيعتي كماهي، ال يكون مقيداً بسالسل  األعمال.
الوالدة من جديد بسبب روابط األعمال. القدماء الذين كانوا 

يتوقون إلى الخالص األبدي، بعد أن اكتشفوا هذه الحقيقة، قد 
استمروا في أداء األعمال. انجز إذاً أنت أيضاً األعمال، تماماً 

.ما فعل القدماءك  

هو الفعل والال فعل. سأشرح لك  عماالحكماء أنفسهم قد ُضِلّلوا 
إذاً ما هو العمل، وهذه المعرفة ستحررك من الشر. يجب على 

اإلنسان أن يعرف جيداً العمل الذي يجب القيام به، والعمل الذي 
ال يجب القيام به، وما يتمثل بالال فعل34. درب العمل مظلم. من 

على الال عمل في العمل والعمل في الال عمل، يكون يتعرف 

                                                           
هذه هي الطبقات األربع الكبرى في الهند: طبقة البراهمان، طبقة  33

. هذا التقسيم موجود في جميع الخدمالمحاربين، طبقة التجار، طبقة 
.البلدان ولكن تحت أسماء مختلفة  

 الالعمل هو التقاعس عن العمل. 34
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حكيماً بين البشر، إنه مؤمن ومكرس حقاً ويقوم بجميع 
.األعمال بشكل كامل  

أولئك الذين يمتلكون التمييز الروحي يعتبرون أن إنسان هو 
حكيم إذا كانت أعماله خالية من الرغبة، ألن أفعاله تكون 

الرغبة في رؤية أفعاله مستهلكة بنار المعرفة. يتخلى عن 
مجزية، فهو حٍر، راٍض، مستقٍل تماماً ويبقى غير نشط فعلياً 

رغم مشاركته في العمل.  إنه ال يسعى إلى أي نتيجة. فبعد أن 
سيطر على أفكاره وجسده وتجاوز المتعة التي توفرها 

األشياء، من خالل القيام مع الجسد وحده باألعمال الجسدية 
وهو يقبل كل ما يحصل  جديد.من للوالدة فهو ال يخضع نفسه 

عليه عن طريق الصدفة، فهو خاٍل من تأثير "األزواج من 
األضداد" والحسد، دائماً ثابت في النجاح كما في الفشل، حتى 

.عندما يتصرف، فهو غير مرتبط بروابط الفعل  

كل األعمال تختفي وال يكون لها أي تأثير على اإلنسان الخالي 
مصلحة ذاتية، الذي يكون مكرساً، والذي يرتبط قلبه من كل 

بالمعرفة الروحية، والذي تكون أفعاله بمثابة تضحيات مهداة 
للسامي. الروح السامية هي فعل تقدمة، والروح السامية هي 
زبدة األضحية المسكوبة في النار والتي هي الروح السامية 

وضوع وإلى الروح السامية يذهب ذاك الذي يصنع منها م
.تأمله أثناء إنجاز أفعاله  

بعض المؤمنين يضحون لآللهة، بينما آخرون، فيما أنهم 
يشعلون النار األكثر شفافية للروح السامية، يقدمون أنفسهم 

لها، والبعض اآلخر أيضاً، في نار االنضباط، يضحون عن 
من السمع، ويتخلى البعض عن جميع  بدءاً طريق الحواس، 
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الحواس، وآخرون، مستنيرين بالمعرفة األصوات التي تسحر 
الروحية، يضحون بجميع وظائف الحواس والحيوية في نار 

 العبادة من خالل ضبط النفس.

وهناك أيضاً أولئك الذين يقدمون التضحيات من خالل توزيع  
ثرواتهم من خالل الزكاة واإلماتة، والتعبد، والدراسة الصامتة. 

 الَنَفسالصاعد في  َفسبالنَ يضحي اآلخر،  البعضفيما أن 
الهابط، والنَفَس الهابط في النَفَس الصاعد عن طريق عرقلة 

قنوات الشهيق والزفير، والبعض يوقف حركات النفسين 
اآلخر أيضاً يضحون بالحياة في حياتهم  الحيويتين والبعض

.باالمتناع عن الطعام  

يتم تطهير كل هؤالء المتعبدين المتنوعين من خطاياهم من 
ل تضحياتهم، ولكن أولئك الذين يشاركون في كمال المعرفة خال

الروحية التي تتدفق من مثل هذه التضحيات يتحدون مع الروح 
السامية األزلية. لكن بالنسبة لمن ال يقدم أي تضحية، فال يوجد 

له في هذا العالم مكان وال مصير، فماذا سيكون نصيبه في 
أيها األفضل من بين الكورو؟ اآلخر،العالم   

كل هذه التضحيات المختلفة قد قُِدمت بحضور براهمان. أعلم 
أنهم يتدفقون جميعاً من العمل: بهذا الفهم ستحصل على 
التحرر. أيها الُمضَطهد ألعدائك، إن التضحية عن طريق 

المعرفة الروحية تتفوق على التضحية المقدمة مع األشياء 
يتم تضمين كل فعل في المعرفة  اء،استثنالمادية. دون 

الروحية، يا ابن بريثا. ابحث عن هذه الحكمة، باستخدامك 
البحث القوي، عن طريق األسئلة والتواضع. إن الحكماء الذين 

يعاينون الحقيقة سوف ينقلونها إليك، وبمعرفتك لها، يا ابن 
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بواسطة هذه المعرفة  بهاراتا، لن تقع في الخطأ من جديد.
الً ثم في داخلي. ل األشياء وكل المخلوقات بداخلك أوسترى ك

حتى لو كنت أكبر الخاطئين، فإنك ستتمكن من عبور محيط 
 الخطايا على متن قارب المعرفة الروحية.

كما أن النار الطبيعية، يا أرجونا، تحول الخشب إلى رماد  
.كذلك نار المعرفة تحول جميع األفعال إلى رماد  

هر مشابه للمعرفة الروحية. ومن يتعبد طَ لم مُ ال يوجد بهذا العا
بالكامل سيرى، خالل مجرى الزمن، المعرفة الروحية تنبثق 

فيه تلقائياً. اإلنسان الذي قام بضبط حواسه وأعضائه وامتلك 
اإليمان، يحصل على المعرفة الروحية، وبعد الحصول عليها 

.لن يتأخر في الوصول إلى الهدوء السامي  

أولئك الذين هم فريسة للشك ومحرومين من لكن الجهلة، 
اإليمان، هم كائنات ضائعة. اإلنسان ذو الذهن المليء بالشكوك 

ال يجد السعادة في هذا العالم وال في التالي، وال في أي عالم 
آخر. األفعال ال تعيق اإلنسان الذي تخلى عن الفعل بالتمييز 

لثروة. لذلك الروحي وقطع الشك من خالل المعرفة، يا محتقر ا
يا ابن بهاراتا، بعد أن قطعت، بسيف المعرفة الروحية، هذا 

!انهضألزم نفسك بإنجاز الفعل.  قلبك،الشك الذي غزى   

بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

:بعنوان الرابعالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل   

 العبادة من خالل المعرفة الروحية
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 العبادة من خالل التجرد عن العمل

 

 الفصل الخامس
 

 

:أرجونا   

التجرد عن الفعل  على األحيان، تثني يا كريشنا،في بعض 
وأحياناً تثني على تحقيقه الكامل. قل لي بشكل يقين ما هو 

!األفضل  

 كريشنا:

التخلي عن العمل والعبادة من خالل العمل كالهما وسيلة 
لتحقيق التحرر النهائي، ولكن من كالهما فإن التعبد من خالل 

العمل هو أفضل من التخلي. يعتبر الزاهد35 بأنه اإلنسان 
المتحرر من تأثير "األزواج من األضداد36" الذي ال يرفض وال 

قد يرغب في شيء، يا صاحب األذرع القوية. من دون ألم، 
حرر نفسه من السالسل التي أقامها العمل. األطفال وحدهم 

وليس الحكماء يتحدثون عن نبذ الفعل والوفاء العادل للعمل37، 
ين. من يكرس نفسه تماماً للواحد، فإنه يحصد كأمرين مختلف

                                                           
35 . ً  هذا هو، الذي تخلى حقا

 هذا يعني ثنائية، البارد والساخن، السرور واأللم، البؤس والسعادة .36
 مدرسة اليوغا، مدرسة سامخيا. 37
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ثمار االثنين، والحالة38 التي توصل إليها ذاك الذي يتخلى عن 
الذي يمارس التعبد ذاك العمل يتم الحصول عليها أيضاً من قبل 

.في الفعل  

واليوغا، يرى  سامخياال تياإلنسان الذي يعاين تماثل عقيد
لتخلي الحقيقي عن عن ابوضوح. ولكن من الصعب الوصول 

العمل دون ممارسة العبادة من خالل العمل، يا صاحب األذرع 
القوية في حين أن المؤمن الملتزم في اإلنجاز العادل للواجب 

 لن يتأخر في االقتراب من الروح السامية.

الكامل وسيطر اإلنسان ذو القلب الُمَطهر، الذي ضبط جسده ب
وحدها هي نفسها الذات  له الذاتعلى حواسه، والذي تكون 

لجميع المخلوقات، ال يتم تدنسه حتى من خالل القيام باألفعال.  
 ً  " وبالرؤيةالمؤمن الذي يعرف الحقيقة يفكر: "ال أفعل شيئا

والسماع، واللمس، والشم، وتناول الطعام واالنتقال والنوم 
التخلي أو باألخذ، أو بفتح أو بحدث، والتنفس، حتى عند الت

عينيه أو إغالقهما، يقول: " تتجه الحواس واألعضاء بدافع 
".طبيعي نحو األشياء المناسبة لها  

كل من يكرس أعماله للروح السامية، من خالل استبعاد أي 
 تأثرمن الخطيئة أكثر بمصلحة أنانية في نتائجها، لن يصاب 

بالماء. ورقة اللوتس  

أولئك الذين يتعبدون حقاً، يقومون بتنقية قلوبهم عن طريق 
القيام باألعمال مع الجسم والعقل واإلدراك والحواس، ويعملون 
على إزالة كل ما يمت بصلة للمصلحة الذاتية. اإلنسان المتعبد 
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وغير المرتبط بثمار أفعاله، يحصل على راحة البال. في حين 
الرغبة، يجد نفسه مرتبط أن المرتبط بثمرة العمل بواسطة 

بهذه الرغبة ذاتها39. اإلنسان الحكيم ذو الذات المنضبطة 
والذي تخلى عن كل عمل في قلبه40، يقيم بسالم في "المدينة 

ذات األبواب التسعة في مسكنه41" دون أن يتصرف أو يحرض 
 العمل42.

رب العالم ال يخلق قدرة التصرف وال األفعال وال العالقات بين 
 الماره، إنها الطبيعة التي تسود فيها. الرب ال يفعل أفعالفعل وث

 الناس، سواء كانت مستحقة أو يعاقب عليها43. 

الحقيقة محجوبة بما هو ليس الحقيقة، ومن هنا ضاللة جميع 
المخلوقات. ولكن في أولئك الذين تبدد الجهل بواسطة معرفة 

الذات الحقيقية، فإنه يتم الكشف عن السامي كما لو كان 
مستنيراً من الشمس. أولئك الذين تستقر نفوسهم في الروح 

الوحيد والذين يجدون ملجأ فيها، ويجعلونها الموضوع 

                                                           
هذا ال يشير فقط إلى التأثير على اإلنسان اآلن، في الحياة، ولكن أيضاً  39

.على "االرتباط بالوالدة" الذي يسببه مثل هذا العمل  
 التخلي يعني التجرد الكامل. 40

أي أن الجسم به تسع فتحات يتم من خاللها تلقي االنطباعات، بمعنى،  41
.األنف، الفم  

الحكيم الذي توحد نفسه مع الوعي الحقيقي ال يزال في الجسم لصالح  42
.البشرية  

لفهم هذا جيداً، من الضروري أن نتذكر أنه في الفلسفة الفيدية، فإن  43
كل األعمال، سواء كانت جيدة أو سيئة، تستفزها الصفات العظيمة 

الثالثة: ساتفا وراجاس وتاماس المتأصلة في كل تطور. يتم شرح ذلك 
، حيث يتم شرح الطريقة  13وفي الفصل  السابع،بالتفصيل في الفصل 

.التي تظهر بها هذه الصفات بشكل كامل  
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ألفكارهم، ويتم تطهيرهم من كل خطيئة بواسطة المعرفة 
 يصلون إلى الحالة44 التي ال يعودون منها.

الحكماء المستنيرون ينظرون بمساواة إلى براهمان مستنير 
وغير شخصي، بقرة، فيل، كلب، وحتى باريا45 الذي يأكل لحم 

الكلب. أولئك الذين يحافظون بالتالي على مساواة الروح 
تسبون السماء حتى في هذه الحياة، ألن السامي منزه عن يك

الخطيئة ويظل ثابتاً على الدوام، لهذا السبب يستريحون في 
.الروح السامية  

اإلنسان الذي يعرف الروح السامية، الذي لم يُخدع ويلتصق 
بها، ال يفرح في األشياء السارة وال يندب في مواجهة األشياء 

عن أشياء الحواس يجد السعادة في المقيتة. من ينفصل قلبه 
وباتحاده مع الروح السامية بالعبادة، يتمتع بغبطة ال  نفسه،

تفنى. إن المتع التي تولدها مالمسة الحواس بأجسام خارجية 
هي أرحام األلم، ألنها لها بداية ونهاية. اإلنسان الحكيم، يا ابن 

 كونتي، ال يتمتع بها.

المؤمن المتعبد والُمبارك هو الذي يصل خالل حياته الدنيوية   
وقبل أن تتحرر الروح من الجسد لمقاومة النبضات المولودة 

.من الرغبة والغضب  

اإلنسان السعيد في نفسه والمستنير هو مؤمن متعبد، مشاركاً 
 في طبيعة الروح السامية، فهو يستغرق فيها.

                                                           
 انظر الحاشية 27. 44

 باريا هي طبقة المنبوذين والمشردين في الهند. 45
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المستنيرين، الذين اُستنفدت  وبطريقة مماثلة، فإن الحكماء 
وسادة حواسهم  الوهم،آثامهم، والذين هم متحررون من 

وأعضائهم، ومقدر عليهم لخير جميع المخلوقات، ينجحون في 
استيعاب الروح السامية46. االستيعاب للروح السامية يقع على 

كالّ جانبي الموت من أجل البشر المتحررين من الرغبة 
تدلون، وأفكارهم خاضعة، والذين والغضب، والذين هم مع
.يعرفون الذات الحقيقية  

 

الناسك، الذي يعزل روحه الهادئة عن كل اتصال حسي، ويركز 
أنظاره بين الحاجبين ويترك أنفاسه تمر من خالل كل من 
الخياشيم بشكل منتظم، في الشهيق كما في الزفير، والذي 

لسيطرة حواسه وأعضائه، والقلب والعقل، يتم وضعهم تحت ا
والذي يطمح فقط إلى التحرر ويبقى دائماً خالي من الرغبة 
والغضب، يتحرر من الوالدة والموت، حتى في هذه الحياة. 

عالماً أنني الرب العظيم لكل العوالم وصديق جميع المخلوقات 
الذي يتذوق ثمار كل التضحيات وكل التقشفات، سوف يصل 

.إلي ويحصل على الغبطة  
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بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

:بعنوان الخامسالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل   

 

 العبادة من خالل التجرد عن العمل
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 العبادة من خالل السيطرة على الذات

 

 الفصل السادس
 

 

 كريشنا:

المتعبد47 هو ذاك الذي ينجز األعمال الضرورية دون أن يتعلق 
بثمارهم48 وهو يمارس التخلي عن الفعل والعبادة من خالل 
اإلنجاز العادل للعمل على حد سواء. لكن من يحيا دون أن 

يضيء نار األضاحي وبدون انجاز الطقوس49، فال يمكن 
، أن ما يسمى سامنياسا، أو اعتباره كذلك. اعرف يا ابن باندو

التخلي عن العمل، هو مثل اليوغا، أو ممارسة التعبد. ال يمكن 
تكريس أي شخص ما لم يتخل عن النية أوالً.  يُقال إن العمل 

هو الطريق الذي يسمح للحكيم الراغب في الوصول إلى 
التأمل، للقيام بذلك. يُقال أيضاً أن وقف العمل هو طريق 

إلى التأمل. عندما يتخلى اإلنسان عن كل  الشخص الذي وصل
نية، عندما يكون متحرراً من كل تعلق بالعمل له عالقة مع 

.أشياء الحواس، فإنه يعتبر قد وصل إلى التأمل  
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 سانيازي. 48
 تلك الطقوس واالحتفاالت المنصوص عليها في القانون البراهماني. 49
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من إذالل  يعانيمن دون أن  بالذات الذاتب عليه أن يرقي يج
الذات، ألن الذات هي صديقة الذات، وكذلك الذات هي أيضاً 

 .صة. الذات هي صديقة اإلنسان الذي ضبط نفسهعدوته الخا
وبالمثل، فإن الذات50 هي معادية وكعدو للشخص الذي لم 

.يهيمن على نفسه  

إن الذات التي سيطر عليها اإلنسان، والتي تحررت من الرغبة 
في الحر والبرد، المعاناة  الساميةوالغضب، ترتبط بالذات 

والسرور، الشرف والخزي. اإلنسان الذي يمتلك المعرفة 
الروحية والتمييز، الذي يقف رابط الجأش في األعالي وتغلب 

على الحواس، والذين يعتبر أن الحجر والذهب لهما نفس 
 القيمة، يعتبر هذا اإلنسان متعبد.

حتفظ بروح يكون معتبر للغاية بين الجميع، ذاك الذي ي  
متساوية، بين أصدقائه ورفاقه أو في وسط األعداء، متعجرفين 

وغير مبالين، بين أولئك الذين يحبون أو يكرهون، أو في 
.عالقاته مع الخطأة أو مع الصالحين  

ينبغي على الشخص الذي بلغ التأمل أن يسعى دائماً إلى الراحة 
في السامي من خالل البقاء في العزلة واالعتكاف51، وكذلك 

وعدم امتالكه ألي شيء  ،بالسيطرة على جسده وأفكاره
األمل.والتحرر من   

يجب أن يثبت مقعده في مكان نقي، وأن يكون هذا المقعد 
صلب، وليس مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً، ويكون مصنوع من 
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 عمل رياضة روحية لفترة زمنية بسيطة في المعابد الروحية. 51
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عشب الكوشا المغطى بالجلد والقماش52. هناك، لتنقية الذات 
 االنخراط في التأمل، والتركيز على نقطة واحدةيجب عليه 

والتحكم في تعديالت المبدأ المفكر وتقييد نشاط حواسه 
وأعضائه. الجسم والرأس والرقبة متماسكان، والروح عازمة 

 النظرة مثبتة على طرف األنف، دون النظر إلى أي اتجاهو
القلب بسالم ودون خوف، لذلك يجب على أن اليوغي  ويكون

أن يبقى راسخاً في نذر البراهماشاريا53، والتحكم في أفكاره 
والقلب مركز فّي. المؤمن ذو العقل المنضبط الذي يجلب قلبه 

باستمرار للراحة في السامي، يصل إلى هذا الصفاء: 
.االستيعاب األسمى فيّ   

ال يمكن تحقيق هذا االنضباط اإللهي، يا أرجونا، من قبل 
هو ضروري، أو يأكل بشكل غير اإلنسان الذي يأكل أكثر مما 

كاٍف، أو من قبل اإلنسان الذي ينغمس كثيراً في النوم أو في 
لإلنسان اليقظة الطويلة. التأمل الذي يلغي المعاناة هو خاص 

في الطعام والترفيه، والذي يتم قياس أفعاله ويتم تنظيم  المعتدل
نومه واستيقاظه. عندما يركز اإلنسان الحي قلبه في الذات 

الحقيقية ويخلو من التعلق بكل الرغبات، يُعتبر أنه قد وصل 
إلى اليوغا. يُقال إن الحكيم ذو القلب المثبت، وفي الراحة 

                                                           
هذه التعليمات هي للنساك الذين انسحبوا من العالم. قام العديد من 52

بتفسير النص بطرق مختلفة. نقرأ أن المحب لديه "فقط الجلد المترجمين 
يفسر أن  "، وآخرواألغطية لتغطيته والعشب الذي يستلقي عليه

"ممتلكاته هي نسيج وجلد غزالن وكوزا.". يقول من يعرف" أن هذا 
األرض وصف للمقعد المرتب مغناطيسياً وأن العشب كوزا يوضع على 

. النقاش اللغوي لن يقرر هذه "لى الجلدعلى العشب واألنسجة ع والجلد
.النقطة   

 نذور العفة والطهارة. 53
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 وخالي من التعلق بالرغبات "يشبه المصباح الذي يكون محمي
الريح، وال يتماوج". عندما يكون، منضبط في ممارسة  من

اليوغا والراحة ومدرك للذات من قبل الذات54، فهو راٍض. 
عن  هي االستقاللعندما يعرف الغبطة غير المحدودة التي 

يصل إلى الحالة التي ال يستطيع أي شيء  ،أشياء الحواس
فصله عن الحقيقة55. عندما يكون قد اكتسب ما يراه تفوق 
على الجميع وأنه يجد نفسه مؤسس هناك، ال يمكن إزاحته 
حتى لو كان بمعاناة كبيرة. أعلم أن هذا الال انقطاع للرابط 

األلم يُعتبر يوغا، االتحاد الروحي، أو العبادة  مع يوحدهالذي 
.والتي يجب على اإلنسان أن يحارب ألجلها بإيمان وثبات  

صل اإلنسان تدريجياً إلى الراحة، بامتالكه الصبر، عندما ي
يتخلى عن كل الرغبات التي تنبع من الخيال ويهيمن العقل 

على الحواس واألعضاء التي تضغط من أجل العمل في جميع 
االتجاهات. بعد أن ثبت عقله مركزاً على الذات الحقيقية، يجب 

شيء الذي يتحرك عليه أال يفكر في أي شيء آخر. أياً كان ال
باتجاهه عقله المتقلب، فعليه إخضاعه وإعادته ووضعه على 

.الروح  

                                                           
الذات اإللهية السامية والذات اإلنسانية. في هذا التالعب  54

فإن المرء يفهم بأن المقصود هو الذات العليا والسفلى،  بالمصطلحات،
وبهذا المعنى فإن الذات الدنيا هي عدوة للذات العليا بمقاومتها للتطور 

الحقيقي والذات الدنيا أو السفلية هي في نفس الوقت عدوة ألفضل 
.للهبوطمصالحها من خالل نزعتها   

"الحقيقة" ، النيرفانا وأيضاً التحقيق الكامل للحقيقي واختفاء الوهم   55
واالنفصال.فيما يتعلق باألشياء   
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إن الغبطة السامية ستكون بالتأكيد مكافأة الحكيم الذي يكون 
عقله في سالم، والذي تكون عواطفه ورغباته منضبطة، وهو 

بالتالي في الذات الحقيقية وخالي من الخطيئة. الذي يكون 
خطيئة، يحصل بدون صعوبة على أعلى  متعبد هكذا ومن دون

سعادة: االتحاد مع الروح السامية.  اإلنسان الذي اخترق هذه 
العبادة والذي يرى وحدة كل األشياء، يعاين الروح السامية في 

من رآني في كل شيء  السامية.كل شيء وكل شيء في الروح 
ورأى كل شيء في داخلي، ال يخرج عني وال أتخلى عنه. وكل 

من يؤمن بالوحدة الروحية، يمجدني، أنا الذي في كل شيء 
الذي نظراً لوجود  أرجونا،يقيم معي، مهما كان حالته. هو، يا 

التشابه في نفسه، ال يرى إال جوهراً واحداً فقط في كل شيء 
.يُعتبر مؤمن مخلص بامتيازجيدة أو سيئة، فهو   

:أرجونا  

يا قاتل المادو56، بسبب عدم ثبات الذهن، ال أستطيع أن أرى 
أي احتمال لإلصرار بحزم في هذه اليوغا ذات المساواة في 

الروح التي وصفتها للتو. ألنه في الحقيقة، يا كريشنا، العقل 
مضطرب، قوي، عنيد، وكثير االضطراب. أعتقد أنه من 

.الريح عليه كما هو صعب السيطرة علىيطرة الصعب الس  

 كريشنا:

بال شك، يا صاحب األذرع القوية، العقل في هيجان ويصعب 
السيطرة عليه، ولكن يمكن أن ينضبط، يا ابن كونتي، عن 
طريق التمرين وعدم التعلق بالرغبة. ومع ذلك، فإن هذا 
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في رأيي، صعب  "، هواالنضباط اإللهي الذي يُدعى "اليوغا
يمكن للغاية ألي شخص لم يصل إلى الهيمنة على نفسه، ولكن 

اكتسابه بالوسائل المناسبة من قبل الشخص الذي يكرس نفسه 
.لها بالمثابرة والذي يسيطر على قلبه  

 أرجونا:

ما هو مصير، يا كريشنا، ذاك الذي لم يستطيع تحقيق الكمال 
في العبادة، رغم أنه كان لديه إيمان، وأفكاره غير المنضبطة 

عظيمة، بعد أن قد أبعدته عن االنضباط؟  يا صاحب األذرع ال
سقط من كالهما57 وضل عن طريق الروح السامية، هذا 

اإلنسان هل هو خاضع للتدمير كغيمة مشتتة محرومة من 
الدعم58؟ يجب عليك يا كريشنا أن تنورني وتبدد هذا الشك 

.بالكامل، ألنه ال يمكن ألحد غيرك أن ينزعه من قلبي  

 

 كريشنا:

مثل هذا اإلنسان، يا ابن بريثا، ال يمكن أن يموت في هذا العالم 
أو ال فيما وراءه. من يفعل الخير ال يذهب إلى مكان سيئ. 

اإلنسان، الذي انقطعت عبادته بالموت يذهب إلى منطقة 

                                                           
من االثنين "هنا ينطبق على الكارما الجيدة الناتجة عن األعمال  57

.الصالحة والمعارف الروحية التي اكتسبتها اليوغا  
يشير مصطلح "المحروم من الدعم" إلى الدعم (أو العقوبة) الذي وعد 58

به القانون البراهماني للشخص الذي ينفذه، ألن من يمارس اليوغا ال 
ون والذين يعتمد على الوعود التي قطعت ألولئك الذين يطيعون هذا القان

.يمتنعون عن اليوغا   
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الصالحين59، ويبقى هناك لسنوات ال حصر لها، ومن ثم يولد 
من جديد على األرض في عائلة نقية وغنية60، أو حتى في 

 عائلة من كائنات إنسانية مستنيرة روحياً.

 

ولكن هذه الوالدة الدنيوية الجديدة هي صعبة المنال. بعد  
تجسده، يتالمس مع المعرفة التي كانت له في التجسد السابق 

وعندها يثابر أكثر نحو الكمال، يا ابن كورو، ألنه يسترشد 
 افي العمل بهذ ممارسته القديمة ويستمربدون علمه، بحتى 

حتى لو كان يبحث فقط عن المعلومات، فسوف  .الطريق
يتجاوز خطاب الفيدا. لكن المؤمن المتعبد، الذي يكافح بكل 
قوته، يحقق الكمال بفضل جهوده المستمرة في العديد من 

المواليد، ويحقق الهدف السامي. إنسان التأمل، مثل الشخص 
رة، وعلى رجل الموصوف للتٍو، يتفوق على رجل الكفا

المعرفة، وكذلك على إنسان الفعل، لذلك يا أرجونا، اعزم على 
أن تصبح رجل التأمل.  ولكن من بين جميع المؤمنين 

المتعبدين، فإن الشخص الذي يكرمني بقلٍب ثابٍت ومثبت عليَّ 
باإليمان، هو الذي أعتبره أنه قد وصل إلى أعلى  ومليء
.عبادة  

 

                                                           
أي يذهب إلى منطقة – ديفاخان – وهي بمثابة السماء بالديانات  59
اإلبراهيمية، ولكنها مؤقتة ألن اإلنسان سيغادرها بعد فترة زمنية، 

 للتقمص من جديد على األرض.
يقول مادوسودانا أن هذا يعني أنه سيتقمص في أسرة ملك أو  60

.إمبراطور  
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بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

:بعنوان السادسالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل   

 

 العبادة من خالل السيطرة على الذات
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 العبادة من خالل التمييز الروحي
 

 الفصل السابع
 

 كريشنا:

 عليّ اسمع يا ابن بريثا، ستعرفني تماماً من خالل تركيز قلبك 
وممارسة التأمل والبحث عن ملجأ لك فّي. أريد أن أعلمك كل 
هذه المعرفة وكيفية تحقيقها، وعندما تحوز عليها، لن يكون 

.لديك شيء آخر لتتعلمه  

بين اآلالف من البشر، قد يسعى شخص واحد فقط إلى الكمال 
وبين أولئك الذين يسعون، ربما يعرفني شخص واحد كما أنا. 

ي هاألرض والماء والنار والهواء وأكاشا وماناس وبود
هي التقسيم الثماني لطبيعتي. هي األدنى. أعلم أن  وأهامكارا

طبيعتي العليا مختلفة وأنها العارف، من خاللها يتم الحفاظ 
على الكون. تعلم أن الخلق كله يخرج منها أيضاً كالرحم، أنا 

السبب، في إنتاج وانحالل الكون كله.  ليس هناك من هو 
لقة لي مثل أفضل مني، أيها الفاتح للثروة، وكل األشياء مع

 األحجار الكريمة الثمينة في الخيط.

أنا، يا ابن كونتي، النكهة في الماء، النور في الشمس  
في جميع الفيدا، الصوت في  -أوم  -والقمر، المقطع السراني 

الفضاء، الجوهر الذكوري في الرجل، اارائحة الحلوة في 
، األرض والوضوح في النار. أنا الحياة في جميع المخلوقات
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وفي أولئك الذين يثبتون عقلهم على الروح، أنا قدرة التركيز. 
.اعلم، يا ابن بريثا، أنني بذرة األبدية لجميع المخلوقات  

أنا حكمة الحكيم61 وقوة األقوياء. أنا قدرة القادرين، الذين هم 
في الواقع أحرار من الرغبة والطمع، في جميع المخلوقات أنا 

انون األخالقي. اعلم أيضاً أن الرغبة المنضبطة بموجب الق
التصرفات الطبيعية الناتجة عن الصفات الثالث، ساتفا 

وراجاس، وتاماس، تأتي مني، هم فّي، لكنني لست فيهم. 
العالم كله الذي ُضلَل بهذه التصرفات التي ولدت من الصفات 

الثالث، ال يعترف بي على أنني متميز عن هذه الصفات 
ألن قوتي اإللهية الوهمية، التي السامية وغير الفانية. 

تتصرف بالصفات الطبيعية، يصعب السيطرة عليها. وال يمكن 
أن يسيطر عليها إال أولئك الذين يلجئون حصرياً لي. األشرار 
بين البشر، المخدوعين، واألرواح الدنيا التي، من خالل هذا 

لوهم، قد ُحِرمت من هذا التمييز الروحي، وتميل نحو ا
.ال يلجئون إلي الشيطانية،التصرفات   

أربع طبقات من البشر الذين يمارسون الخير يكرمونني يا 
أرجونا: الذين يكابدون، أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة أولئك 

الذين يرغبون في الممتلكات، والحكماء، يا ابن بهاراتا. من 
بين الكل، األفضل هو الذي لديه معرفة روحية والذي يكرس 

 ً  لي. أنا عزيز بشكل خاص على الرجل الحكيم وهو نفسه دائما
أيضاً عزيز علي. بالحقيقة، كلهم ممتازون، لكن الشخص الذي 

يمتلك الحكمة الروحية هو نفسي حقاً، ألنه مع القلب بسالم 
يسلك الطريق المؤدي إلى أعلى الدرب، وهو أيضاً أنا. بعد 

                                                           
 المقصود هو المبدأ البودهي. 61
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ة الروحية والدات متعددة، يكتشفني اإلنسان الذي يمتلك الحكم
تحت مظهر فاسوديفا، الذي هو كل شيء. في الحقيقة، من 

 الصعب االلتقاء بمثل هذا الكائن ذو الروح العظيمة62.

أولئك الذين، بسبب تنوع رغباتهم، محرومون من الحكمة 
الروحانية، يتبنون طقوساً خاصة تابعة لطبيعتهم ويعبدون آلهة 

من قبل إنسان  ااختيارهأخرى. أياً كان شكل العبادة الذي يتم 
مليء بالتفاني، فأنا وحدي الذي يلهمه بالممارسة المستمرة.  

 اإلله.واثقاً في هذا اإليمان، يسعى للحصول على عطف هذا 
ويحقق هدف وعوده وفقاً لقراراتي الخاصة. لكن مكافأة هؤالء 

البشر المحدودين هي مؤقتة فقط. أولئك الذين يعبدون اآللهة 
اآللهة وأولئك الذين يعبدونني يأتون إلي. ال يدرك يذهبون إلى 

الجهلة حالتي السيادية التي تفوق كل شيء، وال يمكن 
تغييرها، ويعتقدون أنني يمكن أن أكون في شكل مرئي، أنا 

.الالمتجلي  

محاطاً بوهٍمي السحري، لذلك لست مرئياً للعالم، وهذا هو 
ولود والذي ال السبب في أن العالم ال يعرفني، أنا غير الم

ينضب. أنا أعرف يا أرجونا، جميع المخلوقات التي وِجدت 
والموجودة بالوقت الحاضر، وكذلك جميع المخلوقات التي 

.لكن ال أحد يعرفني المستقبل،ستوجد في   

في لحظة الوالدة، يا ابن بهاراتا، تقع جميع الكائنات في الخطأ 
أيها  والنفور،ية بسبب وهّم األضداد الذين ولدوا بسبب الجاذب

المضطهد ألعدائك. ولكن البشر الذين يعيشون حياة صالحة 
 الذين استنفذت خطاياهم، والذين حرروا أنفسهم من وهمّ 

                                                           
 في النص السنسكريتي هو مهاتما. 62
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األزواج من األضداد وبقوا راسخين في اإليمان، فهم يكرمونني 
بتفاٍن. أولئك الذين وضعوا ثقتهم بي ويكافحون من أجل 

التحرر من الوالدة والموت، يعرفون براهمان، أدهياتما كله 
وكل الكارما. أولئك الذين يستريحون فّي، وهم يعلمون أنني 

أيضاً في ساعة  أدهيبوتا وأدهيفاتا وأدهياجنا، يعرفونني
.الموت  

بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

:بعنوان السابعالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل   

 

 العبادة من خالل التمييز الروحي
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الحضور المسمى أومروح الكلّي لالعبادة ل  

 

 الفصل الثامن
 

 

 أرجونا:

من هو براهمان إذاً، من هم أدياتما والكارما، يا أفضل البشر؟ 
وأديبهوتا أيضاً؟ من هو أديياجنا هنا في هذا  هم أديدايفاتامن 

الجسد، وكيف وجد هناك، يا قاتل مادو؟ أخبرني أيضاً كيف يتم 
الموت؟ تعريف البشر بك في تركيز تأملهم في ساعة  

 

:كريشنا  

براهمان األسمى هو الذي ال ينضب. أدياتما هو اسم كياني عند 
إظهار نفسي كذات فردية. الكارما هي االنبثاق التي هي سبب 
الوجود وتكاثر المخلوقات63.  وأديبهوتا هي الروح السامية 

 السرانية بواسطة القوةالتي تقيم في كل الطبيعة العنصرانية 
لوهم الطبيعة. أديدايفاتا هو بوروشا، الشخص الروحي 

هو أنا المتجسد في هذا الجسد، يا أفضل البشر  وأديياجنا

                                                           
تُعتبر الكارما هنا، إذا جاز التعبير، كعمل من السامي المتجلي بطريقة  63

.واضحة من خالل تطور العوالم الموضوعية  
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المتجسدين. كل من كان في ساعة الموت يتخلى عن الجسد 
 وروحه مثبتة علّي بالتأمل، يأتي إلّي، بدون أي شك.

فكر نتيجة التأمل المستمر على شكل معين، أياً كان، ي ،كل من 
في هذا الشكل في لحظة ترك جسده الفاني، فبه يتحد، يا ابن 

التأمل سوى علَي  سال تماركونتي. لذلك، في جميع األوقات، 
 وكافح.

بودهي، سوف تأتي  فقط وقوةمن خالل تركيز عقلك علّي 
لعندي من غير شك. اإلنسان الذي قلبه يسكن فّي وحدي، دون 

سيأتي أيضاً إلى الروح السامية أن يضل على أشياء ثانية، 
بتأمله في تلك الروح السامية، يا ابن بريثا. كل من يتأمل في 

ذاك الكلّي العلم الذي هو بال بداية، صاحب السيادة العليا 
 األصغر من الذرة، والداعم لكل شيء، في شكل غير مفهوم

يلمع مثل الشمس وراء الظالم، إذا تأمل هكذا، بعقل ال 
طريق تماثل نفسه بالعبادة، وتركيز قوة تأمله  يتزعزع، عن

في ساعة الموت، وطاقاته الحيوية الموضوعة بين الحاجبين 
.فإنه يصل إلى هذه الروح اإللهية السامية  

سأجعلك تعرف اآلن الدرب الذي يطلق عليه رجال العلم في 
الفيدا اسم غير القابل للتدمير، هذا هو الدرب الذي يلتزم به 

ين تحرروا من التعلقات والذين يتبعون البشر الذين أولئك الذ
يرغبون في أن يعيشوا حياة براهماشاريا64، الذين يعملون من 
أجل الخالص. من يغلق كل بوابات حواسه، والذي يسجن ذهنه 

في قلبه، ويركز قواه الحيوية في رأسه، وتثبت بحزم في 

                                                           
نذور براهماشاريا هو أن يعيش حياة الزهد المكرسة للدراسات  64

.الدينية "وفقاً لبراهما  
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التالي وب -أوم  -التأمل، بتكراره للمقطع الصوتي األحادية 
يستمر على هذا الشكل عند مغادرة الجسم، هذا واحد يذهب 
إلى الهدف السامي. اإلنسان الذي يتأملني باستمرار وطوال 

حياته، وقلبه غير مباٍل بأي شيء آخر، سيصل لّي بالتأكيد يا 
ابن بريثا. الكائنات ذوي الروح العظيمة التي حققت بذلك 

خاضعة للزوبعة السريعة  وال تكونالكمال األسمى تأتي لي 
.للوالدات الجديدة المتكررة، أماكن العذاب والمعاناة  

جميع العوالم حتى براهما تخضع للوالدات المتكررة، ولكن 
الكائنات التي تصل لعندي لن تولد من جديد، يا ابن كونتي. 

الذين يعرفون النهار والليلة65، يعلمون أن يوم براهما يتضمن 
ألف دورة من اليوكا وأن ليلته تمتد أيضاً إلى ألف ثانية. عند 

 .المتجليالال  ذاك اء مناقتراب هذا اليوم، تنبثق كل األشي
وبتجليها، ومع اقتراب الليل، يتم امتصاصها مرة ثانية في الال 

متجلي. هذه المجموعة من األشياء الموجودة والتي ظهرت 
بالفعل، تنحل عند اقتراب الليل يا ابن بريثا، ومن ثم تصدر 

تلقائياً من جديد عند مجيء النهار. ومع ذلك، هناك ما ال يتم 
غير قابل  هو - ذاك -بداً عند انحالل كل األشياء، ألن تدميره أ

للتجزئة وغير قابل للتدمير وذو طبيعة مختلفة عن الطبيعة 
المرئية. ما يسمى الال متجلي وال ينضب يُسمى الهدف 

السامي، أولئك الذين يصلون إليه لن يعودوا أبداً: إنه مقر 
يحتضن جميع  هذا السامي، يا ابن بريثا، الذي السامي.اقامتي 

                                                           
يشير هذا إلى البشر الذين وصلوا إلى معرفة التقسيمات النهائية  65
للزمن: في فلسفة يوغا باتنجالي. وتعزى هذه القوة إلى اليوغيين 

..الكاملين  
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المخلوقات والذي من خالله يكون كل شيء مخترقاً، يمكن 
 ً .الوصول له بعبادة مخصصة له حصريا  

سأعلن لك اآلن، يا أفضل من في بهاراتا، ما هي اللحظة التي 
إلى  أو الخضوع االنعتاقيحصل فيها اليوغي المتوفى على 

الوالدة الجديدة.  بوصولهم للسامي، من يعرف الروح 
والنور، والنهار، وأسبوعان من القمر  النار،السامية، يدخلون 

.المتنامي، وستة أشهر من المسار الشمالي للشمس .  

يولدون على األرض، بعد اإلقامة في المناطق القمرية، أولئك 
عين من تناقص الذين يذهبون إلى الدخان، أثناء الليل، أسبو

.القمر والمسار الجنوبي للشمس  

النور والظلمات هما الطريقان األبديان للعالم، خالل الواحد  
يذهب اإلنسان وال يعود أبداً، من خالل الطريق الثاني، يعود 

 اإلنسان إلى األرض. 

المؤمن المتعبد الذي يعرف هذين الدربين، يا ابن بريثا، لن 
 يضيع أبداً. لذلك، يا أرجونا، كن دائماً ثابتاً في العبادة66.

يتجاوز رجل التأمل، الذي يمتلك كل هذه المعرفة، المكافآت 
الموعودة في الفيدا، أو تلك التي تنتج عن التضحيات أو 

.التقشف أو الصدقات ويذهب إلى المكان السامي، أعلى مكان  

                                                           
حتى هذا المقطع، تُعتبر هذه الفقرة من قبل بعض السنسكريتيين  66

األوروبيين بأنهاء اقحام بالنص، هذا الرأي غير مقبول من قبل الجميع 
.والهندوس ال يشاركونه  
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بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

:بعنوان الثامنالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل   

 

روح الكلّي الحضور المسمى أوملالعبادة ل  
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العلم الملوكي والسامي من خالل العبادة 
 السري

 

التاسعالفصل   
 

 

:كريشنا  

 

سأكشف  االنتقادإليك أنت الذي يستمع دون أن يكون لديه روح 
، وأوحدها مع جانب من جوانب المعارف سرانيةاآلن عن أكثر 

 تحقيقها، وعندما تعرفها، سيتم إنقاذك من الشر. 

هذه المعرفة هي العلم الملوكي والسامي السراني، والمطهرة 
بوضوح، وفقاً للقانون المقدس، أنه من بامتياز. من المفهوم 

السهل وضعها موضع التطبيق وال تنضب. أولئك الذين ال 
يؤمنون بهذه الحقيقة، أيها المضطهد ألعدائك، ال يجدونني. 
معلقين على عجلة الوالدة المتكررة، فإنهم يعودون إلى هذا 

.العالم، دار الموت  

ل مني، كل تحت مظهري غير المرئي يكون الكون كله متغلغ
األشياء موجودة فّي، لكنني ال أتواجد فيها. ومع ذلك، ليست 
كل األشياء في داخلي. اخترق سري اإللهي الخاص بي: أنا 
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نفسي سبب وجود األشياء وأسندها كلها، لكنني مع ذلك ال 
 أبقى فيها.

افهم أن كل األشياء في داخلي كما هو في الفضاء الهواء  
 القوي الذي يدور في كل مكان. 

 يا ابن كونتي، في نهاية الكالبا67، كل األشياء تعود إلى 
ومن جديد، في بداية كالبا ثانية، أتسبب في ظهورها  طبيعتي
.الجديد . 

من خالل التحكم في طبيعتي الخاصة، أخلق بال كلٍل هذه  
إرادتها، من  من المجموعة الكاملة من الكائنات دون تدخل

خالل القوة الوحيدة للجوهر المادي68. هذه األعمال ال تقيدني 
يا قاهر الثروات، ألنني مثل شخص يبقى غير مباٍل، دون أن 

 يعلق أي مصلحة على هذه األعمال.

تحت إشرافي، الطبيعة تنتج الكون الحّي وغير الحّي. من  
.يا ابن كونتي، يتسبب دوران الكون العملية، خالل هذه  

إن البشر المخدوعين، الغرباء على طبيعتي الحقيقية، طبيعة 
 الرب لكل األشياء، يحتقرونني في شكلي اإلنساني.

                                                           
 دورة تطور كونية. 67

 وهذا يعني بفضل براكريتي. 68
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آمالهم باطلة، تائهون في العمل والعقل والمعرفة ويميلون   
 إلى مبادئ شيطانية ومضللة69.

لكن أولئك الذين روحهم عظيمة، والذين يشاركون في الطبيعة  
المبدأ غير  عالمين أنني، يلتهوااإللهية، يكرمونني دون أن 

الفاني في كل شيء. حازمون في نذور ال تُنتهك، يمجدونني 
.ويعلنونني في كل مكان وينحنون أمامي  

والبعض اآلخر، من خالل التضحية بواسطة المعرفة يمجدونني 
طرق مختلفة، سواء بطريقة غير قابلة للتجزئة، أو قابلة ب

 للتجزئة، أو كروح للكون.

والطقوس القربانية. أنا اإلراقة التي تُقدم  األضاحيأنا  
لألجداد، وأنا التوابل، أنا الصيغة المقدسة والنار، أنا الطعام 

 والزبدة القربانية.

، أنا القديس أنا أب وأم هذا الكون، المنجب األصلي والحافظ  
السامان والريج  ،أوم أنا موضوع المعرفة، أنا المقطع الباطني

وجميع الفيدا.  الياجورو  

أنا الهدف، المعزّي، الرب، الشاهد، مكان الراحة، الملجأ 
أنا األصل والحل، الوعاء، الرواسب والبذور  ،والصديق

 األبدية.

أنتج النور والحرارة والمطر، أنا أبعثها وأمتصها دورياً؛ أنا  
الموت والخلود. أنا السبب غير المرئي والنتيجة المرئية. 

                                                           
أي أنها تميل نحو طبيعة أسورا وراكشاسا "- فئة من الكينونات  69

فإن هؤالء البشر سيشاركون" في  للبعض،العنصرانية السيئة: وفقاً 
.طبائع تشكل أدنى مكونات الطبيعة  
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الذين يقدمون لي و ،أولئك المستنيرون في الفيدا الثالثة
األضاحي ويقدسون أنفسهم بشرب عصير السوما70، 

يستجيدون بي للوصول إلى السماء، هؤالء يصلون إلى منطقة 
إندرا71، أمير الكائنات السماوية، وهناك يتغذون على الطعام 

.السماوي ويشاركون في الغبطة اإللهية  

بعد أن استمتعوا بالسماء الشاسعة72 لفترة تتناسب طرداً مع 
استحقاقاتهم، يعودون إلى هذا العالم الفاني ويولدون مرة ثانية 

بمجرد استنفاد مجموع استحقاقاتهم، وبالتالي أولئك الذين 
يطمحون إلى تحقيق رغباتهم من خالل اتباع الفيدا يحصلون 

 على سعادة عابرة.

ولكن بالنسبة ألولئك الذين يكرمونني باستمرار ويعتبرونني  
شيء، فإنني أحّمل عبء مسؤولية سعادتهم.  متطابق مع كل 

وحتى أولئك الذين، هم صامدين في إيمانهم، ويعبدون آلهة 
ثانية، فإنهم بهذه الطريقة يكرمونني أيضاً عن غير قصد، يا 

 ابن كونتي، على الرغم من أنهم بالجهل. 

                                                           
يعتبر شرب عصير السوما في نهاية األضحية من قبل الهندوس  70

المناولة للنبيذ في الديانات طقس بمثابة عمل عظيم الجدارة ويتوافق مع 
..المسيحية  

منطقة إندرا هي أعلى مجال بين األجرام السماوية. إنها ديفاخان في  71
عقيدة األدب الثيوصوفي. إندرا هو أمير الكائنات السماوية التي تعيش 

.ستانا –في حالة ديفا   
 منطقة ديفاخان وهي بمثابة سماء مؤقتة. 72
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أنا رب كل التضحيات واألشخاص الذين يستمتعون بها، لكنهم 
لحقيقة، وبسبب عدم الفهم هذا، فإنهم ال يفهمونني في ا

 يسقطون من السماء.

أولئك الذين يكرسون أنفسهم لآللهة يذهبون إلى اآللهة  
وعابدي البيتري73 يذهبون إلى البيتري. أولئك الذين يعبدون 

 األرواح الشريرة يذهبون إليهم ويأتي عبادي لعندي.

 

بدها، تقدم أقبل بسرور تقدمات الروح المتواضعة، التي، في تع 
أو زهرة أو فاكهة أو ماء صاٍف. مهما  نقي، ورقةلي بقلب 

فعلت يا ابن كونتي، تأكل أو تضحي، كل ما تقّدمه، أياً كانت 
قدمها لي كتقدمة اضاحي. ،اإلماتة  

 

وهكذا ستتُخلص من التجارب السعيدة وغير السعيدة التي هي  
سوف  روابط الفعل. قلبك مرتبط بالتخلي وبممارسة العمل،

 تصل لي.

أنا نفس الشيء بالنسبة لجميع المخلوقات، ال أعرف   
الكراهية وال التفضيل، ولكن أولئك الذين يخدمونني بالحب 

.يبقون فّي وأنا فيهم  

                                                           
 البيتريس، كائنات سماوية. 73
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حتى اإلنسان األكثر ضاللة، إذا كّرمني بتكريس حصري، يجب 
أن يُنظر إليه أنه عادل ألنه حكم بشكل جيد. سرعان ما تصبح 

هذا اإلنسان فاضلة وتحصل على السعادة الدائمة.روح نظير   

 

أقسم يا ابن كونتي أن من يكرمني ال يهلك أبداً. حتى أولئك  
الذين ُولدوا من رحم الخطيئة، النساء74 والفيشيا والشودرا75 

 إذا لجأوا إلي، فسوف يتبعون أعلى درب.

 

والمؤمنين من الذرية  المؤمنين البراهمانيين باآلحرى وكم ه 
الملكية! بعد أن حصلت على هذا العالم المحدود والخالي من 

 علّي، كناخدمني، واضبط قلبك وعقلك  ،أكرمنياألفراح، 
خادمي، متعبدي، اسجد أمامي وهكذا، متحداً بي، بالراحة 

.سوف تأتي إلي  

 

                                                           
قد يبدو هذا المقطع غريباً بالنسبة ألولئك الذين ولدوا في العالم 74

قسوة حكماء الهندوس تجاه النساء، ومع المسيحي ويبدو أنه يشهد على 
: 15-11: 2تيم  ذلك، هناك مقطع مشابه وأصعب في الكتاب المقدس.

وفقًا لهذا المقطع، سيتم إنقاذ المرأة من قبل زوجها ويجب أن تكون تابعة 
.له   

الفاشيا والشودرا هم الطبقات االجتماعية الدنيا اإلثنتان، من التجار  75
.ومن الخدم  
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بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

:بعنوان التاسعالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل   

 

 

العلم الملوكي والسامي من خالل العبادة 
 السري
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 العبادة من خالل الكمال اإللهي الكوني

 

العاشرالفصل   
 

 

:كريشنا  

 

لكلمات السامية لاصغِ مرة ثانية، يا صاحب األذرع القوية، 
التي سأنطقها من أجلك، وإلرضائك، ألني شديد الرغبة في 

.سعادتك  

الحكماء، ألنني  -ال يعرف أصلي ال مجمع اآللهة وال الملوك  
أصل كل اآللهة وجميع الحكماء. كل من يعرفني كالقدير 

للكون، بدون والدة وبدون بداية، فإن هذا الشخص السامي 
حرر من كل آثامه.  التصور الشفاف تبين البشر ال يضيع وسي

المعرفة الروحية، الحكم الصحيح، الصبر، الحقيقة، ضبط 
النفس، المتعة واأللم، االزدهار والشدائد، الوالدة والموت 

لهيمنة الخوف والبسالة، الالعنف، المساواة بالروح، الرضا، ا
كل هذه  على الجسد والعقل، المحبة، الغيرة، المجد والخزي،

.التصرفات المتنوعة للمخلوقات تنطلق مني  

هكذا من السابق، قد ولد من عقلي الحكماء السبعة الكبار 
وأربعة مانو الذين يشاركون طبيعتي، ومنهم انبثق هذا العالم. 
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لسرانية الشخص ذاك الذي يعرف تماماً استدامتي وقدرتي ا
يصل حتماً إلى إيمان ال يتزعزع. أنا أصل كل شيء: كل شيء 

ينبثق مني. بعلمهم عني كما أنا، فإن الحكماء الموهوبين 
بالحكمة الروحية يكرمونني. جوهر قلوبهم وأفكارهم هو في 
داخلي، ينير بعضهم البعض ويتحدثون عني باستمرار، إنهم 

 ً .سعداء وراضون تماما  

ك الذين يكرمونني بالحب والتفاني المستمر بالنسبة ألولئ  
. لعنديفإنني أمنحهم هذه العبادة العقلية التي بواسطتها يأتوا 

في قلبهم، فأنا  وقد وضعونيبالنسبة لهم، منجذبين بالرحمة 
سأدمر مع مصباح التمييز الروحي الساطع، الظلمات التي تأتي 

.من الجهل  

 

 أرجونا:

أنت بارابراهما76، المقر السامي، التطهير الكبير، أنت الحضور 
األزلي، الكائن اإللهي، السابق لجميع اآللهة الثانية، مقدس 

!أولي، كلّي الحضور، بدون بداية   

واآلن  .نارادا، أسيتا، ديفاال، فياسا -هكذا َعَرفََك جميع الحكماء 
ا أنت تقولها بنفسك. أعتقد اعتقاداً راسخاً، يا كيشافا، في كل م

.تقوله لي، ألنه ال اآللهة وال الشياطين يفهمون تجلياتك  

أنت وحدك تعرف نفسك بواسطة الذات، الروح السامية، خالق  
رب الكون كله! أنت وحدك فقط  اآللهة،وسيد كل ما يحيا، إله 

                                                           
 ما وراء براهما. وهو وصف للمطلق. 76
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تستطيع أن تعلن بالكامل عن القوى اإللهية التي اخترقتها 
وتستمر في اختراق هذه العوالم. بتركيزي الفكر عليك، كيف 
أعرفك أيها الرب الغامض؟ في أي شكل من األشكال الخاصة 

اشرح لي إذاً  -بتغى من البشر المُ  -سوف أتأملك؟ يا جاناردانا 
ك، ألني لم أشبع أبداً بالتفصيل قدراتك الخاصة وأشكال تجليات

.من شرب الماء المنعش لكلماتك  

 

 كريشنا:

بركتي عليك77، يا أفضل من ُوِجَد من الكورو! سأكشف لك عن 
األساسيات من مظاهري اإللهية، ألن سعة طبيعتي غير 

.محدودة  

. أنا البداية والوسط راإليغو التي تقيم في قلوب جميع البشأنا 
ونهاية كل األشياء الموجودة. من بين األديتيا78، أنا فيشنو. 
والشمس بين األجسام المضيئة. أنا ماريشي بين الماروت79 

                                                           
في النص السنسكريتي األصلي، تحتوي الكلمة األولى من هذه اآلية 77

ولكن هذه الكلمات في  "،على فكرة البركة، إنها بركة تُترجم إلى "واآلن
.اللغة اإلنجليزية ليس لها أي معنى بالبركة   

اآللهة الشمسية االثني عشر التي تثير الحريق الكوني في الوقت  78
.الدوري لالنحالل والفناء بالنار  

 آلهة الهواء. 79
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والقمر بين المساكن السماوية. بين الفيدا، أنا سامافيدا80 
 وإندرا81 بين اآللهة.

 بين الحواس واألعضاء أنا ماناس82، وبين المخلوقات أنا 
، رب الثروات، بين وفيتيشاالوجود. أنا شانكارا بين الرودرا. 

 الياكشا83 والراكشاسا84.

أنا بافاكا بين الفاسو85، وميرو86 بين الجبال النحيلة المندفعة 
إلى المرتفعات السافية. أعلم، يا ابن بريثا، أنني بريهاسباتي87 

رئيس المعلمين، بين مرشدي الجيوش السماوية أنا سكاندا 
الحكماء أنا بريغو.  -وبين األمواج أنا المحيط. من بين الملوك 

بين الكلمات أنا أوم، بين العبادات المختلفة أنا التكرار الصامت 
للنصوص المقدسة، ومن بين األشياء الثابتة أنا الهيمااليا. من 

أنا أشفاتها، شجرة بيمباال، وبين بين جميع أشجار الغابة 
.حكماء السماء، أنا نارادا  

                                                           
في اللغة الغربية، يمكن اعتبار ساماديفا بمثابة فيدا األنشودة أو  80

الغناء، بأعلى معاني قوة الغناء. تعتبر العديد من الدول أن الغناء لديه 
القدرة على إثارة التغييرات والتحركات التي يتحكم فيها الصوت، حتى في 

.المواد الخام  
 فاسافا "في النص، أحد أسماء إندرا. 81

 العقل (أو القلب). 82
 أرواح الطبيعة الحسية. 83

 فئة من األرواح الشريرة. 84
 فاسو هي من بين الكائنات العليا التي تم خلقها أول الكل. 85

 جبل ميرو هو القطب الشمالي حسب البعض. 86
 كوكب المشتري، معلم الديفا. 87
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من بين الغاندهارفا88 أنا شيتراراتا، وكابيال من بين القديسين 
المنبثق  الكاملين. أعلم أنه من بين الخيول، أنا األوتشايشرافا

من المحيط مع أمريتا، بين األفيال أنا إيرافاتا، وبين البشر أنا 
السيد السامي. من بين األسلحة أنا البرق، من بين البقر أنا 

.كادموك، بقرة الوفرة  

من بين الخالقين، أنا إله الحب، ومن بين الثعابين89 أنا 
 فاسوكي زعيمهم.

 أنا أنانتا بين الناغا90، فارونا بين األشياء المائية، أرياما بين 
بين القضاة. أنا براهالدا من بين الديتيا، وبين  األجداد، وياما

.حساب الزمن، أنا هو الزمن نفسه  

أنا األسد بين الحيوانات وغارودا91 بين القبيلة المجنحة. من 
، الهواء، وراما بين أولئك الذين بين المطهرين أنا بافانا

يحملون السالح، وماكارا بين األسماك، والغانج بين األنهار. 
من بين كل ما تم تطوره، يا أرجونا، أنا البداية والوسط 

والنهاية. من كل العلوم أنا علم األدياتما92، ومن األصوات 
.المنطوقة أنا اللغة البشرية  

                                                           
 الجيش السماوي للمطربين، فئة من الكينونات العنصرانية. 88

 ثعابين سامة. 89
ثعابين غير سامة من األنواع األسطورية، موهوبة بالكالم والحكمة.  90

.ويُطلق على الحكماء مصطلح الناغا  
 طائر فيشنو: وبالمعنى اإليزوتيري هي الدورة المانفنتارية الكاملة. 91

 المعرفة الروحية األكثر سمواً . 92
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وف، ومن بين الكلمات الحر بين -آ  -الحرف الصوتي  أنا
المركبة أنا دفاندفا93، أنا الزمن الالنهائي نفسه والحافظ الذي 

وجهه متوجه إلى جميع الجوانب. أنا الموت الذي يلتهم كل 
شيء ووالدة الكائنات المستقبلية، بين األشياء المؤنثة أنا 

الشهرة والثروة والكالم والذاكرة والذكاء والحزم والصبر. من 
سامان، وغاياتري بين  د السامافيدا، أنا بريهاتبين أناشي

.العدادات الشعرية  

من بين األشهر أنا شهر مارغاشيرشا94 ومن الفصول أنا 
كوسوماكارا، وقت الزهور. من بين األشياء  المدعو الربيع

 الخادعة أنا النرد، وأنا الروعة ذاتها من بين األشياء الرائعة.

أنا النصر، أنا المثابرة ولطف اللطفاء. من ذرية فريشني أنا  
فاسوديفا، من ذرية الباندا أنا أرجونا، قاهر الثروة، من 

القديسين الكاملين أنا فياسا95، ومن بين األنبياء المستبصرين 
 أنا الشاعر الملحمي أوشاناس. 

نا من بين األشياء التي تحافظ على النظام، أنا مقرعة العقاب وأ
السلوك الماهر بين أولئك الذين يتوقون إلى الفتوحات، وبين 

حكماء المعرفة السرية، أنا صمتهم. أنا يا أرجونا، بذرة وزرع 
كل األشياء الموجودة، وليس هناك شيء، حّي أو غير حّي 

.خاٍل منييكون   

                                                           
شكل من أشكال السنسكريتية من الكلمات المركبة التي تحافظ على  93

.معنى الكلمات التي تشكل التكوين  
الشهر الذي تتوقف فيه األمطار المنتطمة عن الهطول وحيث تخف  94

.الحرارة  
 مؤلف الماهابهاراتا. 95
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مظاهري اإللهية ال حصر لها، يا مضطهد أعدائك، كل تلك  
ليست سوى أمثلة. اعلم أن أي مخلوق دائم التي ذكرتها للتو 

مفضل أو قوي، مشتق أيضاً من جزء صغير من طاقتي.  ولكن 
ماذا عليك أن تفعل، يا أرجونا، مع الكثير من المعرفة؟ لقد 

أنشأت هذا الكون برمته مع جزء واحد من نفسي وأنا ال أزال 
.بدون تغيير  

تا المقدسة، في بانيشاد المسماة البهاغافاد غيوفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

:بعنوان العاشرالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل   

 

 العبادة من خالل الكمال اإللهي الكوني
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 رؤية الشكل اإللهي المتضمن جميع األشكال

 

 الفصل الحادي عشر
 

 

 أرجونا:

لقد تم تبديد خطأي بسبب الكلمات التي نطقت بها لهدوء روحي 
 حول سر األدياتما، الروح.

ألنني سمعتك للتٍو بالتفصيل، أنت يا صاحب العينان الشبيهتان  
األشياء الموجودة، وكذلك  كل بأوراق اللوتس، أصل وانحالل

 جاللتك التي ال تنضب.

ب األقوياء كل شيء على ما يرام كما وصفته بنفسك، يا ر 
أرغب اآلن، أيها الرب السيادي، أن أرى شكلك اإللهي.  لذلك 

نضب، إذا كنت تعتقد أنه يمكنني تال  التيأرني يا رب، ذاتك 
.، يا سيد العبادةاالتأمل فيه  

 

 كريشنا:

بالمئات واآلالف من أشكالي اإللهية المتعددة  انظر يا ابن بريثا
من أنواع وأنواع مختلفة. تأمل في أديتيا، فاسو، رودرا 

أشفين، ماروت. انظر إلى األشياء الرائعة التي لم يسبق لها 
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مثيل يا ابن بهاراتا. انظر اآلن، يا جوداكيشا، كل الكون الحّي 
بإمكانك  وغير الحّي متجمع في وحدة هنا في جسدي، وكل ما

رؤيته.  لكن بما أنك غير قادر على رؤيتي بأعينك الطبيعية 
.فسوف أعطيك العين اإللهية. تأمل في قوتي السيادية والقوة  

 

 سامجايا:

أيها الملك، بهذا الكالم، هاري96، الرب العظيم ذو القوة 
يرى شكله السامي واإللهي الذي يوجه  الغامضة جعل ابن بريثا

وجهه في جميع االتجاهات، مع العديد من األفواه والعينين 
 والعديد من المظاهر الرائعة.

مع العديد من الحلي اإللهية والعديد من األسلحة السماوية  
الملوح بها، مزينة باألكاليل واألثواب السماوية، وُمسحها 

األشياء الرائعة. يمكن تشبيه بمراهم وعطور سماوية تجمع كل 
المجد المدهش والروعة لهذا الكائن القوي، باإلشعاع المنبعث 
من ألف شمس تتجمع معاً في السماء. ثم تأمل يا ابن باندو في 

.جسد إله آلهة الكون بأسره وبكل سعة تنوعه  

منسحقاً تحت تأثير الدهشة، دهانامجايا97، صاحب الرخاء 
منحني أمام اآللهة، وبالتالي، مع المنتصب، ورأسه الشعره بو

: ً  يديه المنضمة98، توجه له مخاطبا

                                                           
 هاري، هو لقب كريشنا يشير إلى قدرته على درء جميع الصعوبات. 96

 أرجونا. 97
 وضع التحية الهندوسية. 98
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 أرجونا:

له اآللهة، أرى في جسدك جميع الكائنات واألشياء من يا إ
جميع األنواع، اللورد براهما على عرشه اللوتس، جميع 

 الريشي والثعابين السماوية99.

أراك من جميع الجهات بأشكال ال نهائية وبأذرع وبطون  
 وأفواه وعيون ال حصر لها.

لكنني ال أستطيع أن أكتشف بدايتك وال وسطك وال نهايتك أيها  
 الرب الكوني، مظهر الكون.

  أراك متوجاً بإكليل ومسلحاً بدبوس وبشاكرا100، كجبال ذات 
تأمل فيه، متألق بهاء، مسلطاً النور على كل الجوانب، يصعب ال

في كل االتجاهات بنور غير قابل للقياس، شبيه بالنار التي 
.تحرق أو الشمس المتوهجة  

أنت الكائن السامي، الذي ال ينضب، هدف المجهود، الثابت 
الروح السامية لهذا الكون، الحارس المعصوم للقانون األبدي 

 أعتقد أنك بوروشا101.

نهاية، تتمتع بقوة ال أراك، بال بداية وبدون وسط وبدون  
نهائية، وبأذرع ال حصر لها، عينيك هي الشمس والقمر وفمك 

                                                           
من المفترض أن تكون األوراجا عبارة عن ثعابين. لكن هذا يجب أن  99
.يتعلق بسادة الحكمة العظماء، الذين يطلق عليهم غالباً مصطلح الثعابين  

من بين األسلحة البشرية، فإن الشاكرا تتطابق مع القرص، ولكن  100
.هنا تعني العجلة الدوامة لإلرادة والقوة الروحية  

بوروشا، الشخص األبدي. الهندوس يشيرون أيضاً إلى اإلنسان بهذا  101
.االسم  
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هو نار ملتهبة، أراك تهيمن على كل الكون بجاللتك. الفضاء 
والسماء واألرض وجميع النقاط حول المناطق الثالثة للكون 

.مملوءة بك وحدك  

العوالم الثالثة ترتعش من الخوف، أيتها الروح العظيمة 
لمجتمعة، أرى برؤيتها لشكلك الرهيب الرائع. من بين اآللهة ا

بعضاً منها تطير لتلجأ إليك، بينما آخرون، مملوءين بالخوف 
وأيديهم مضمومة، يغنون تسابيحك. جحافل من مهارشي 

رخة ، الحكماء العظماء والقديسين يكرمونك بصوسيدها
 "سفاستي102" ويمجدونك من خالل غناء التراتيل الرائعة.

الساديا  -الرودرا، األديتيا ، الفاسو وجميع هذه الكائنات كذلك  
جوقة الغاندهارفا كل فيشفا ، األشفان، الماروت واألومابا، و

الياكشا والسيدها103 - جميعهم هناك، عيونهم مثبتة عليك أنت 
ألذراع القوية، جميع العوالم مفتونين من الدهشة. يا صاحب ا

وأنا أيضاً مرعوبين لرؤية شكلك المذهل والعمالق، مع أفواه 
.وعينين وأذرع وفخذين وأقدام وبطنات متعددة ودفاعات بارزة  

ألنه، برؤيتك مالمساً لجلد السماء، متألق بمثل هذا المجد 
بأفواه مفتوحة على مصراعيها، وعينان ضخمتان ومتألقتان 

فإن روحي األكثر سرية هي مضطربة، وأفقد بنفس الوقت، يا 
. عند تأملي في أسنانك المخيفة وصفائيفيشنو، اطمئناني 

                                                           
من المفترض أن يتم هذا التعجب لصالح اإلنسانية، وهو بالفعل له  102

.هذا المعنى  
كل هذه األسماء تتعلق بفئات مختلفة من الكائنات السماوية، بعضها  103

األدب الثيوصوفي.  العنصرانية فييُسمى "العناصر األولية" أو الكينونات 
.تمَّ شرحهم في كتاب العقيدة السرية لبالفاتسكيأما اآلخرون فقد   
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المستهلكة، ال أستطيع أن أرى ال ووجهك الشبيه بلهيب الموت 
 روح السماء وال األرض، ال أجد السالم: ارحمني يا رب اآللهة

!الكون   

بهيشما  القادة،أبناء دريتاراشترا مع كل هؤالء الرجال   
يندفعون بطيٍش  ، يبدو أنهمكارنا ومحاربينا الرئيسيينو دروناو

اب. أرى من تلقاء أنفسهم إلى أفواهك المخيفة المسلحة بأني
من هم الذين وقعوا بين أسنانك، ورؤوسهم محطمة. نظير 

اندفاع األنهار السريعة الفائضة تندفع لاللتقاء بالمحيط، هكذا 
هؤالء األبطال من الجنس البشري يندفعون إلى أفواهك 

النارية. نظير أسراب الحشرات التي تجرفها حركة ال تقاوم 
الكائنات بجنون إلى  فتجد الموت في النار، كذلك تندفع هذه

أفواهك لتدمير ذاتها. أنت تغلف وتبتلع جميع هذه المخلوقات 
من جميع الجوانب، وتلعقها بشفتيك المشتعلة، مالئاً الكون من 

روعتك الخاص، ومن أشعتك الخارقة الحارقة، يا فيشنو!  
تحية لك يا أفضل اآللهة! كن مؤاتياً لنا! أنا أطمح ألن أعرفك 

.، ألنني ال أعرف طرقكاألول البدئي  

:كريشنا  

أنا الزمن الذي وصل للنضج، والذي تجلى هنا لتدمير هذه 
، لن يبقى أحد من هؤالء المحاربين باستثنائكالمخلوقات، 

الذين يصطفون في صفوف ضيقة.  لذا انهض! اغتنم المجد! 
اهزم العدو وتمتع باإلمبراطورية في ملئها! هؤالء المحاربون 

قد قُتلوا من قبلي. كن الوكيل المباشر، أنت يا صاحب الذراعين 
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المسلحين104. ال تضطرب. اقتل درونا وبهيشما وجايادراثا 
وجميع أبطال الحرب اآلخرين الذين، بالحقيقة، قد قُتلوا  اوكارن
.، وسوف تنتصر على كل أعدائكحارب مني.  

 

 سامجايا:

عندما سمع أرجونا في اإلكليل105 المتأللئ هذه الكلمات من فم 
كيشافا106، قام بتحية كريشنا بأيدي منضمة، مرتجفاً من 

الكلمات الخوف منحنياً برعٍب أمامه، ونطق بصوت مكسور 
:التالية  

 

 أرجونا:

بحق، يا هريشيكيشا107، أن الكون مليء بالحماس لخدمتك 
والفرح في مجدك؛ األرواح الشريرة، تهرب بذعٍر من جميع 

الجوانب بينما تسجد جوقة القديسين في العبادة أمامك. وكيف 
ال يعبدوك، أيها العظيم، أنت األكبر من براهما، أنت الخالق 

اآللهة األبدي! يا بيت الكون! أنت الكائن والال األول؟ يا إله 
كائن، الواحد، وغير القابل للتجزئة، وهذا هو السامي. أنت 

من اآللهة، الروح األقدم، أنت الوعاء األعلى  األول
                                                           

كان أرجونا رامي نبال شهير، وكان بإمكانه أيضاً التعامل مع كلتا  104
.يديه مع غانديفا، القوس السماوي  
 أرجونا كان مطوق بتاج براق. 105

 كريشنا تحت اسم آخر. 106
 كريشنا تحت اسم آخر. 107
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واألسمى108 لهذا الكون، أنت العارف، وما الذي يجب معرفته 
 ومكان السكن السماوي، أنت من سبب انبثاق هذا الكون، أنت
ذو الشكل الالنهائي. أنت فايو إله الريح، آنيي إله النار، ياما 

إله الموت فارونا إله المياه، انت القمر أنت براجاباتي، السلف 
والجد. المجد! المجد لك! ألف مرة المجد لك! المجد لك دائماً 
ودائماً! المجد لك! المجد لك من األمام! المجد لك من الوراء! 

 قدرتكالجهات، أنت أيها الكل! النهائية هي المجد لك من جميع 
.وقوتك. أنت تحتضن كل شيء، لذلك أنت كل شيء  

ً بعد أن تجاهلت جاللتك، اتخذتك صديق كريشنا يا  ياوناديتك " ا
عاطفتي  نتيجةالعمى عندي بسبب ابن يادو، يا صديقي" و

وافتراضي، عاملتك أحياناً بعدم احترام أثناء األلعاب والهوايات 
احة وفي مقرك وأثناء وجبات الطعام الخاصة والعامة، أنا والر

استحلفك، أيها الكائن الذي ال يمكن إدراكه، أن تسامحني عن 
.كل هذا  

أنت والد كل األشياء الحية وغير الحية. يجب أن تُمجد فوق 
الغورو نفسه وأنت تستحق العبادة، ال أحد مساوي لك، وال 

ن يكون متفوقاً عليك، أنت يا يمكن ألحد في العوالم الثالثية أ
ذو القوة التي ال تضاهى! لذا انحني بعمٍق وأسجد بجسدي 
وأطلب يا رب رحمتك. سامحني يا رب كما يغفر الصديق 

األب لالبن، المحب للحبيبة. أنا سعيد ألنني تمكنت  ،للصديق
من تأمل فيما هو لم يسبق له مثيل، ومع ذلك، فإن قلبي غارق 

في الرهبة، ارحمني يا هللا، أرني شكلك اآلخر، أنت يا مسكن 
الكون. أرغب في رؤيتك كما كان الحال في الماضي، الرأس 

                                                           
 ما فيه سيذوب الكون باالنحالل في لحظة الفناء النهائي. 108



86 
 

را، أنت ذو مربوط بإكليلك، واأليدي مسلحة والدبوس والشاك
األلف سالح وذو الشكل الكوني، اتخذ من جديد مظهرك ذو 

 األربعة أذرع109.

 كريشنا:

اإللهية ألجل خيرك يا أرجونا، لقد أريتك، من خالل قوتي 
السامي، الكون المتألق الالنهائي، الذي لم يكن يتأمل  شكلي

فيه أي شخص آخر غيرك.  ال من خالل دراسة الفيدا، وال عن 
حبة، وال عن طريق الطقوس الدينية، وال عن طريق طريق الم

األفعال، وال عن طريق التقشفات الصارمة على الجسد، اليمكن 
أن يراني في هذا الشكل أي شخص آخر غير أنت، يا أفضل 

 الكورو. 

بعد تأمل شكلي المخيف، ال تضطرب بالضيق وال تسمح  
كل لقدراتك أن تصبح فريسة االرتباك، ولكن بقلب سعيد و

.خوف مسترٍض، تأمل من جديد مظهري اآلخر  

 

 سامجايا:

                                                           
كان أرجونا معتاداً على رؤية كريشنا في شكله ذو األذرع األربعة، 109

ولكن أيضاً عندما أصبح  شبابه،ليس فقط على الصور التي شاهدها في 
كريشنا متجسداً، لذلك يمكنه أن يتأمل دون خوف من الشكل ذو األربعة 

.أذرع   
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بعد أن تحدث فاسوديفا110 هكذا، اتخذ من جديد شكله الطبيعي 
وبالتالي، في ظل الجانب األكثر تساهالً، الكائن العظيم خفف 

المذعور.مخاوف أرجونا   

 

 أرجونا:

يا  بك،اآلن بعد أن رأيت شكل اإلنسان المسالم الخاص 
جاناردانا، مستحلفاً من األموات، روحي لم تعد مضطربة 

.وأعود إلى تمالك نفسي  

 كريشنا:

لقد رأيت شكل من أشكالي التي يصعب إدراكها وأن اآللهة 
أنفسهم متحمسون دائماً لتأملها. لكنني ال يمكن أن أظهر نفسي 

كما أظهرت لك، ال عن طريق دراسة الفيدا، وال عن طريق 
التقشفات، وال عن طريق الصدقة، وال عن طريق التضحيات. 

في الحقيقة  ويعرفني،ال يمكن للمرء أن يقترب مني، ويراني 
 إال عن طريق هذه العبادة التي ليس لديها هدف سواي.

ذاك الذي يكرس كل أفعاله لي وحدي، الذي يعتبرني الهدف  
األسمى، الذي هو فقط خادمي، المنفصل عن ثمرة العمل 

وبدون عداوة اتجاه أي مخلوق، فهما كان هذا الشخص، فإنه 
.يأتي لعندي يا ابن باندو  

                                                           
 اسم آخر لكريشنا. 110
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بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

 الحادي عشرالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل 
:بعنوان  

 رؤية الشكل اإللهي المتضمن جميع األشكال
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 العبادة من خالل اإليمان
 

 الفصل الثاني عشر
 

 

 أرجونا:

من بين هؤالء المؤمنين الذين يمجدونك دائماً هكذا111، من هم 
الذين يأخذون أفضل الطرق، أولئك الذين يعبدون غير القابل 

الالمتجلي، أو أولئك الذين يخدمونك في شكلك وللتجزئة 
 الحالي؟

 كريشنا:

أولئك الذين يعبدونني بغيرة مستمرة، وبأعلى إيمان والذين 
ّي، أنا أقدرهم تقديراً عالياً. ومع ذلك، فإن يثبتون ذهنهم عل

أولئك الذين يتأملون فيما ال ينضب، وغير القابل للتغيير 
السامي، غير القابل للفساد، يصعب التأمل فيه، غير المرئي 

الكلّي الحضور، ال يمكن تصوره، الشاهد، الذي ال يمكن 
االستغناء عنه، والذين يحافظون على نفس المساواة في 

روح نحو كل األشياء، والذين سيطروا على الحواس ال
واألعضاء، ويفرحون بسعادة جميع المخلوقات، هؤالء سيأتون 

 لعندي أيضاً.

                                                           
 حسب األوصاف المذكورة في الفصل السابق. 111
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بالنسبة ألولئك الذين يرتبط قلبهم بالالمتجلي، فإن المهمة  
أكثر صعوبة، ألن الدرب الالمتجلي صعب الوصول إليه 

 للكائنات الجسدية112.

لكن بالنسبة ألولئك الذين يكرمونني بالتخلي عن كل تصرفاتهم 
لي، والذين يعتبرونني الهدف األسمى ويتأملونني وحدي 

سأصبح قريباً المنقذ الذي سيخلصهم من محيط التقمصات 
والموت هذا، إذا وجهوا أفكارهم نحوي يا ابن بريثا. لذلك ثبّت 

ن اآلن فصاعداً قلبك فّي، تغلغل بي بعقلك، وسوف تظل فّي م
بدون أي شك. ولكن إذا لم تكن قادراً في البداية على تركيز 

أن تجدني  أجهدقلبك وعقلك بحزم، يا دهانامجايا، فعندئٍذ 
بممارسة مستمرة في العبادة. إذا كنت ال تزال غير قادٍر على 

القيام بذلك، بعد الممارسة المستمرة، اتبعني باألعمال التي 
ألنه من خالل القيام بأعمال مخصصة ستؤديها من أجلي، 

 لي113 ستصل إلى الكمال.

حتى لو كان ذلك غير متناسب مع قوتك، إذاً، يا سيد نفسك 
كرس لي كل تصرفاتك ونجاحاتك وإخفاقاتك أيضاً من خالل 
التخلي عن ثمرة أي عمل. في الحقيقة، المعرفة أفضل من 

لتخلي عن الممارسة المستمرة، التأمل متفوق على المعرفة، وا
ثمرة الفعل أفضل من التأمل، التحرر النهائي هو النتيجة 

الغالي على قلبي هو ذاك من بين  .المباشرة لهذا التنازل
المؤمنين بي الذي يخلو من العداوة، وصالح نحو جميع 

                                                           
تكمن الصعوبة في هذا الموضوع في الشخصية التي تجعلنا نعتبر  112

.األعلى مختلفاً ومنفصالً عنا  
األعمال المعنية هي أعمال خاصة من جميع األنواع يتم تنفيذها من  113

.مستقبلية حيواتأجل الكائن األسمى، سيكون لها آثارها على فاعلها في   
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المخلوقات، رحيم، خالي تماماً من الكبرياء واألنانية، وهو 
بر في الظلم، راضي، ذو نفسه ال يتغير في المعاناة والفرح، صا

حماسة مستمرة، سيد نفسه، حازم في قراراته وحيث القلب 
 والعقل ثابتان علّي حصرياً. 

حبيبي أيضاً هو الذي ال يلهم البشر بالخوف وال يخاف البشر 
الذي تحرر من الفرح واليأس والخوف من الشر.  ذاك من بين 

المؤمنين الذي ال يعيش في انتظار شيء114، الذي هو نقي 
عادل، محايد، بال خوف والذي تخلى عن كل مصلحة في نتائج 

العمل، هذا هو الغالي على قلبي. اإلنسان الذي ال يفرح أو 
قد تخلى عن  لي،ينتقد، وال يندب أو يشتهي، والذي هو كخادم 

.يستحق أيضاً حبي والسيئة،كل االهتمام بالنتائج الجيدة   

يمتلك روح المساواة تجاه  خادمي الحبيب هو أيضاً من
في  والظلم،الصديق والعدو، وهي نفسه ال يتغير في الشرف 

البرودة والحرارة، في السرور واأللم، ومن ال يشعر بالقلق 
إزاء نتيجة األشياء، الذي يكون اللوم والثناء عنده لهما نفس 

يقيس كلماته، راٍض مهما حدث، الذي ليس له  الذيالقيمة، 
.العبادةيتم تأسيس قلبه بجزٍم في مسكن ثابت، و  

ولكن أكثر أحبائي من بين المؤمنين هم أولئك الذين يسعون  
كما شرحت للتو، أولئك  -دين الخلود  -إلى هذا الحلم المقدس 

الذين لديهم إيمان حار، ويلهفون إلّي فوق كل شيء والذين 
.عَرفوا عن أنفسهم بالعبادة  

                                                           
 حرفياً في النص: "ال ينظر إلى كل الجوانب". 114
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بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

 الثاني عشرالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل 
:بعنوان  

 

 العبادة من خالل اإليمان
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التمييز بين كشيترا وكشيتراجنالعبادة با  
 

 الفصل الثالث عشر
 

 

 

 كريشنا:

هذا الجسم الفاسد، يا ابن كونتي، يُعرف باسم كشيترا، وتُسمى 
تي تعرف هذا الجسم كشيتراجنا من قبل أولئك الذين الروح ال

هم على دراية بالطبيعة الحقيقية لألشياء. أعلم أيضاً أنني العلم 
في كل جسد بشري، يا ابن بهاراتا. المعرفة التي، من خالل 

لمعروف والعارف هي وحدها تُعتبر الروح، تدرك كل من ا
حكمة بنظري. تعلم مني، باختصار، ما هو كشيترا أو الجسم 
وما الذي يمكننا مقارنته به، وما ينتجه، ومنشأه. وثانياً، أي 
واحد من السكان يعرفه، وما هي قوته. مع التمييز والحجج 

الفيدية عديدة في التراتيل  أنشدوا مراتالثاقبة، الريشي قد 
.المختلفة تكريما لبراهما  

اآلن، يتألف هذا الجسد من العناصر العظيمة، أهامكارا 
(اإليغوية)115، البودهي (الفكر أو الحكم)، الالمتجلي غير 

المرئي مراكز الفعل العشرة، العقل والمواضيع الخمسة 

                                                           
 من اإليغو. 115
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للحواس الرغبة، النفور والسرور واأللم، واستمرار الحياة 
ماسك. لقد أخبرتك إذاً ما هي كشيترا، أو وقوة الت والحزم

.الجسم، مع جميع أجزائه المكونة  

حكمة الروحية الحقيقية خالية من تقدير الذات والنفاق والظلم ال
لآلخرين، إنها الصبر واإلخالص واحترام المعلمين الروحيين 

والطهارة والحزم والسيطرة على النفس، عدم التعلق باألشياء 
لتكبر وتأمل الوالدة والموت، االنسحاق الحسية، وغياب ا

المرض والخطأ. إنها االنعتاق من كل تماثل شخصي في التعلق 
باألطفال والزوجة والمنزل، والثبات الراسخ للروح أمام كل 

.اتٍ ؤاٍت أو غير مؤحدث، م  

إنها حب بال انقطاع لي وحدي، ويجري محو الذات بالكامل 
الدنيوي في تجمعات  االبتهاجوعبادة في مكان انفرادي وغياب 

البشر، هي السعي الحازم لدراسة أدياتما، الروح العليا والتأمل 
في موضوع اكتساب معرفة الحقيقة. هذا ما يسمى الحكمة أو 

.المعرفة الروحية، والعكس هو الجهل  

أخبرك اآلن هدف الحكمة التي معرفتها تعطي اإلنسان س
هو الذي ال بداية له. إنه في الحقيقة براهمان  الخلود، هذا

السامي الذي ال يمكن أن يكون يُطلق عليه مصطلح الكائن أو 
الال كائن. عنده أيدي وأقدام في كل االتجاهات، عيون ورؤوس 

في العالم  وأفواه وآذان في كل اتجاه، هو مالزم وجوهري
ويمتلك الكل الشاسع برمته.  هو نفسه خاٍل من األعضاء 

وينعكس بواسطة جميع الحواس والقدرات، غير مرفق ومع 
صفات ومع ذلك هو الشاهد لكل  شيء، دونذلك هو داعم كل 

.الصفات  
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إنه داخل وخارج جميع الكائنات الحية وغير الحية، ال يمكن 
الرغم من قربه، فإنه دائماً بعيد.تصوره بسبب شفافيته، وعلى   

على الرغم من عدم قابليته للتجزئة، إال أنه يبدو منقسماً  
و يدعم األشياء وسط المخلوقات، وعالوة على ذلك، فه

الموجودة ويجب أن يُعرف أيضاً بكونه المدمر والمبدع لها. 
هو نور كل األنوار، ويُعتبر فوق الظالم، وهو الحكمة نفسها 

مة، وما يمكن الحصول عليه بالحكمة، يرأس إلى هدف الحك
األبد في كل القلوب. هذا هو باختصار عرض عما هو الجسم 
الفاني والحكمة نفسها، وموضوع الحكمة، والمؤمن من بين 

.المؤمنين الذي، بالحقيقة، يدركني هكذا، يصل إلى حالتي  

اعلم أن براكريتي، أو الطبيعة، وبوروشا، الروح، هما دون 
اية. اعلم أن العواطف والصفات الثالث تتدفق من الطبيعة. بد

يُقال إن الطبيعة، أو براكريتي، هي ما يعمل إلنتاج السبب 
 والنتيجة في األفعال116.

الروح الفردية، أو بوروشا، هي سبب خبرة اللذة  إنيقال  
واأللم117. ألن العقل المكتسي بالمادة، أو براكريتي، يختبر 
الصفات التي تأتي من براكريتي، ارتباطه بهذه الصفات هو 

سبب والدته الجديدة في أرحام جيدة أو سيئة118. تُسمى الروح 
                                                           

براكريتي، المادة أو الطبيعة، هي سبب كل فعل في الكون ألنها  116
الذي يمكن أن يحدث به العمل، وهذا ينطبق على أفعال البشر األساس 

.واآللهة والقوى...إلى آخره  
بوروشا هو وجه للروح الفردية في كل قلب بشري، سبب خبرتنا  117

.لأللم واللذة من خالل التواصل مع الطبيعة الموجودة في أجسامنا  
بوروشا هنا هو الفردانية المستمرة التي، مثل الخيط، تربط بين كل  118

.الخيط –التقمصات، ومن هنا جاءت تسميته: الروح   
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في الجسد ماهيشفارا، الرب العظيم، المشاهد، المستشار 
الداعم المستفيد، وكذلك باراماتما، الروح السامية. من يمتلك 

والصفات لن يعود من  معرفة الروح هذه، ومعرفة الطبيعة
.جديد إلى هذه األرض، مهما كانت طريقة حياته  

بعض البشر، من خالل التأمل، يعاينون الروح الداخلية، عن 
طريق اللجوء إلى تأمل الذات. البعض يصلون إلى ذلك عن 

طريق الدراسة الفلسفية وتحقيقها. وآخرون حسب دين 
ذا، ولكن بعد أن الذين لم يعرفوه هك غيرهم،األعمال، وآخرون 

.سمعوا به، تشبثوا به واحترموه  

وحتى هؤالء سيتجاوزون محيط الموت إذا كانوا حريصين  
ببساطة على االستماع إلى الكتب المقدسة ومتابعة التقاليد 

 بجدٍ 119.

كشيترا كل من يا رئيس بهاراتا، أنه من االتحاد بين  تََعلَم،
تنتج كل األشياء، سواء كانت  -الجسد والروح  - وكشيتراجنا

حية أو غير حية. من يعاين الروح السامية الموجودة وغير 
الفانية في كل األشياء القابلة للفناء، فهو يرى حقاً. بمعاينة 

الرب نفسه هذا في جميع األماكن وفي كل شيء، فإنه ال يدمر 
الهدف نفسه من خالل الذات السفلية، ولكنه يذهب إلى 

األسمى.  ذاك الذي يرى أن جميع أفعاله تتحقق بالطبيعة 
الممثل، يرى  التي الفاعلوحدها وأن الذات الداخلية ليست هي 

                                                           
هذه الجملة األخيرة تعني أنهم يعدون بذلك قاعدة تمكنهم من  119

.بعد المرور عبر حاالت ثانية المستقبلية،الوصول إلى الخلود في حياتهم   
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فعلياً. وعندما يدرك تماماً أن كل شيء في الطبيعة متضمن في 
 الواحد، فإنه يصل إلى الروح السامية.

هذه الروح العليا، يا ابن كونتي، حتى في الجسد، ال تتصرف  
بالعمل وال تتأثر به ألنها، بدون بداية وخالية من الصفات، وال 

.رتتغي  

كما أن آكاشا بالحركة الكونية، بفضل شفافيتها، تتغلغل في كل 
مكان دون أن يصيبها التعديل، كذلك فإن الروح، على الرغم 

جسام، ال ترتبط بالعمل وال تتأثر به. من وجودها في جميع األ
مثلما أن شمس واحدة تنير العالم كله، كذلك الروح الواحدة 

تنير كل جسد، يا ابن بهاراتا. أولئك الذين، بعين الحكمة 
يميزون بالتالي الفرق بين الجسد والروح، ويرون دمار وهّم 

 األشياء120، يذهبون إلى السامي.

بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

 الثالث عشرالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل 
:بعنوان  

التمييز بين كشيترا وكشيتراجنالعبادة با  
  

                                                           
يشير هذا إلى ما قيل سابقاً عن الوهم العظيم الذي أنتجته الطبيعة  120

والذي يجعلنا نرى األشياء مختلفة عن الروح. تتفق هذه األطروحة مع 
نجالي: إنه يفترض أن هذا الوهم قد تم تدميره من قبل الكائن باتا

المستنير بالكامل، لكنه ال يزال يسيطر على الجهلة: هؤالء يجب أن يمروا 
.عبر والدة جديدة متكررة حتى وقت خالصهم  



98 
 

 العبادة من خالل فصل الصفات الثالثة
 

 الفصل الرابع عشر
 

 

 كريشنا:

 

سأشرح لك أيضاً هذا العلم الفائق والروحي، المتفوق على كل 
بالوصول إلى  ،الحكماء معرفته، لكلعلم آخر، والتي سمحت 

إلى هذه  بلجوئهمالكمال األسمى في لحظة تفكك هذا الجسم. 
لن يعودوا يولدون من جديد فالحكمة، وقد وصلوا إلى حالتي، 
.يتأثروا في وقت الدمار العامحتى أثناء التطور الجديد، ولن   

، فأودع البذرة هناك، حيث ينشأ ميإن براهما العظيم هو رح
إنتاج كل األشياء الموجودة، يا أبن بهاراتا121. براهما العظيم 

هذا، هو الرحم لجميع األشكال المتنوعة التي تنتجها جميع 
األرحام، وأنا األب الذي يوفر الزرع. إن الصفات الثالث 

النور أو الحقيقة، العاطفة  -العظيمة، ساتفا، راجاس وتاماس 
هي من مواليد الطبيعة وتعلق  -أو الرغبة، الالمباالة أو الظالم 

ة بالجسد، يا صاحب األذرع القوية. من بين الروح الال فاني
تحتضن الروح  وصفاءها،هذه، نوعية ساتفا، من خالل بريقها 

                                                           
  في هذه اآلية، براهما يجب أن يؤخذ بمعنى براكريتي أو الطبيعة.121
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إلى الوالدة الجديدة من خالل التعلق بالمعرفة واألشياء 
الممتعة. اعلم أن راجاس هي من طبيعة الرغبة وتنتج العطش 

من خالل نتائج  كونتي،والميول. إنها تسجن اإليغو، يا ابن 
الفعل. نوعية تاماس، ثمرة الالمباالة في الطبيعة، تضليل جميع 

 المخلوقات، يا ابن بهاراتا.

إنها تسجن اإليغو في الجسم عن طريق الجنون الالواعي 
والنوم والكسل. نوعية ساتفا تربط الروح من خالل السعادة 

واللذة، وراجاس تربطها من خالل العمل، وتاماس عن طريق 
.ل قدرة الحكم إلى الالمباالةاإلهمال، وتحوي  

عندما يتم التغلب على صفات تاماس وراجاس، يا ابن بهاراتا 
فإن صفة ساتفا تسود. تاماس تعمل أساساً عندما يتم إخفاء 
ساتفا وراجاس. عندما تتناقص صفات ساتفا وتاماس، فإن 
راجاس هي التي تهيمن. عندما تصبح الحكمة، تلك النور 

يمكن االستنتاج  الجسم،ل باب من أجزاء الساطع، ظاهرة في ك
 أن نوعية ساتفا هي السائدة داخلياً.

حب المكاسب، والنشاط في الفعل، ومباشرة األعمال والهيجان  
والرغبات المضطربة هي نتاج نوعية الراجاس. في حين أن 

مؤشرات هيمنة نوعية تاماس هي عدم وجود االستنارة 
.لوهم، يا أبن كونتيووجود الكسل، وعدم االهتمام، وا  

إذا حدث انحالل للجسم عندما تكون نوعية ساتفا هي السائدة 
فإن الذات الداخلية تذهب إلى األجواء العذراء122 حيث توجد 
الكائنات التي تعرف أعلى مكان. إذا حدث هذا االنحالل أثناء 

                                                           
 إلى األجواء العذراء تعني األجواء النقية. 122
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غلبة نوعية الراجاس، فإن الروح تولد من جديد في جسم 
وأيضاً روح الشخص الذي يموت أثناء هيمنة متصل بالعمل. 

.نوعية تاماس، يولد من جديد في رحم الكائنات التائهة  

ألفعال العادلة تُسمى نقية وصحية، فهي تنتمي إلى اثمرة 
ساتفا، ثمار الراجاس تُقطف باأللم، وال تنتج تاماس سوى 

الالوعي والجهل والالمباالة. يتم خلق الحكمة بواسطة ساتفا 
غبة من قبل راجاس، والجهل، والوهم والجنون من قبل والر

تاماس. أولئك الذين تثبت فيهم نوعية ساتفا، يرتقون إلى أعلى 
.المستويات  

أما أولئك الذين يمتلكون راجاس، فسيظلون في المنطقة  
الوسطى، عالم البشر، في حين أن أولئك الذين يخضعون 

المناطق فإنهم سيغوصون في  المظلمة،لنوعية تاماس 
السفلى. ولكن عندما يعاين الرجل الحكيم هذه الصفات 

باعتبارها عوامل الفعل الوحيدة ويفهم ما هو األفضل بينها 
.فإنه يصل إلى حالتي  

تتحرر النفس المتجسدة من الوالدة والموت والشيخوخة  
والمعاناة، بشربها من ينبوع الخلود عندما تتفوق على الصفات 

.تتعايش مع الجسم: اللطف، العمل والالمباالةالثالث التي   

 

:أرجونا  

ما هي العالمات المميزة، يا معلم، للتعرف على اإلنسان الذي 
تخطى الصفات الثالث؟ ما هي طريقته في الحياة وبأي وسيلة 

 يتغلب على هذه الصفات؟



101 
 

 

:كريشنا  

االستنارة، الفعل  -، الذي ال يختبر هذه الصفات يا ابن باندو
والذي ال ينفر من وجودهم وال يندم على غيابهم،  -والوهم 

الشاهد غير المعني، ال يزال غير مباٍل بهذه الصفات  مثل
الثالث وال يضطرب، وعلى الرغم من اقتناعه بوجودهم، فإنه 

 ال يتأثر.

معاناة وكذلك في الذي يحافظ على المساواة في الروح في ال 
الفرح، الذي سيطر على نفسه، الذي له تراب األرض والحجر 
والذهب هي متماثلة، والذي يحافظ على نفس روح المساواة 
ألولئك الذين يحبهم أو يكرههم، الذي ال يزال ثابتاً هو نفسه 

مع الحفاظ على نفس المساواة في الروح في  واللوم،في الثناء 
إال  رال يباشصديق أو العدو، والذي المجد والخزي، نحو ال

باألفعال الالزمة، مثل هذا اإلنسان قد تغلب على الصفات 
 الثالث.

سيطر بعد أن  -من بين عبيدي الذي يعبدني بتفاٍن حصري  
 ً السامي.  يستحق أن يستغرق في براهمان -على الصفات  تماما

أنا في الوقت نفسه السيد السامي، غير القابل للفساد، غير 
.الالنهائية األبدي، والغبطة، القانون رالقابل للتغيي  

 

بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 
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 الرابع عشرالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل 
:بعنوان  

 

 العبادة من خالل فصل الصفات الثالثة
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 العبادة من خالل معرفة الروح السامية

 

 الفصل الخامس عشر
 

 

 كريشنا:

يقول البشر أن أشفاتا، الشجرة المقدسة األبدية123، تنمو 
بجذورها لألعلى وفروعها لألسفل، وأن أوراقها هي الفيدا، من 

يعرف هذه الحقيقة يعرف الفيدا. متطورة من خالل الصفات 
الثالث124، فروع هذه الشجرة، التي لها أشياء حساسة كفروع 

لبعض األخر لألسفل ثانوية، تدفع بعض الفروع لألعلى، وا
والجذور التي تنحدر نحو المناطق البشرية تشكل شبكة من 

.روابط العمل  

هذه ليست الطريقة التي يفهم بها البشر شكلها125. هذه 
وليس  الحالية،الشجرة ليس لها بداية، وال يمكن فهم حالتها 

، الشجرة ذات الجذور العميقة لها نهاية. عندما تم قطع أشفاتا
علق، يجب على المرء أن يبحث عن المكان ت بالفأس العظيم لال

الذي ال يوجد فيه عودة إلى والدة جديدة ألولئك الذين لجئوا 

                                                           
إنه رمز للكون الذي، على الرغم من أنه قد تم تدميره ومن ثم إعادة  123

.إنشائه، ال ينتهي أبًداً، ألنه يشبه التيار التطوري  
 انظر للفصل السابق. 124

 وهذا يعني، ال يمكن فهمها من قبل اإليغو المقيدة بالسالسل. 125
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إليه126، ألنه من الروح البدئية ينطلق التدفق غير المنقطع 
 للوجود المشروط. 

لذين أصبح اوأولئك الذين حرروا أنفسهم من الغرور بالنفس 
تمييزهم مثالياً، والذين تغلبوا على خطأ التعلق بالعمل، والذين 
كرسوا أنفسهم باستمرار وبإخالص للتأمل في الروح السامية 

الذين تخلوا عن الرغبة وحرروا أنفسهم من تأثير األضداد 
المعروفة باسم اللذة واأللم، الذين نفذوا من الوهم ووصلوا إلى 

ال تضيء الشمس وال القمر  ، حيثلى األبدالمكان الذي يدوم إ
.وال النار هذا المكان، من هناك، ال عودة، إنه مقري األعلى  

ليس سوى جزء بسيط من نفسي، بعد أن توليت الحياة في هذا 
العالم من الوجود المشروط، الذي جمع الحواس الخمس 

والعقل من أجل الحصول على الجسم والقدرة على تركه. يضع 
لرب هذه القدرات في كل جسم يحيه، ويحملها عندما السيد ا

يتخلى عن هذا الجسد، تماماً مثلما يتوكل النسيم بعطر الزهور.  
يختبر الرب السيادي مواضيع الحواس، بترأسه لوظائف العين 

.واألذن واللمس والذوق والرائحة والعقل   

الضالون ال يرون الروح عندما تتخلى عن الجسد أو تسكن 
تأثرة من الصفات، فهي تجمع الخبرات في العالم. لكن فيه، م

أولئك الذين يمتلكون عين الحكمة يعاينونها، والمؤمنون الذين 
يمارسونها بمثابرة شديدة، يرونها في قلبهم، في حين أن 

أولئك الذين ال يسيطرون على أنفسهم والذين هم خالين من 

                                                           
 هذا هو المقر السامي. 126
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هم قصارى التمييز، ال يستطيعون رؤيتها على الرغم من بذل
.جهدهم  

أعلم أن روعة الشمس التي تنير العالم كله، ونور القمر ونور 
النار هم بهائي الخاص. أخترق األرض وأسند بقوتي كل 

فضيلة النسغ وهي النكهة التي تغذي جميع  الحية، أناالكائنات 
 األعشاب والنباتات في الحقول.

في شكل النار الداخلية لألحياء، أنضم إلى التنفس التصاعدي  
التمثل لألنواع األربعة من الطعام.  أنا في قلب  وانتجوالتنازلي 

كل البشر، ومني تأتي الذاكرة والمعرفة وفقدانهما كليهما 
يجب أن يكون معروفاً بمساعدة كل الفيدا. أنا  أيضاً. أنا الذي

.مؤلف الفيدانتا، وأنا وحدي مفسر الفيدا  

هناك نوعان من الكائنات في العالم، أحدهما قابل للقسمة 
واآلخر ال يتجزأ. يتضمن القابل للقسمة كل األشياء وكل 

الذي يقف  -المخلوقات، ويُسمى غير القابل للتجزئة كوتاستا 
األعالي. ولكن هناك روح ثانية تُدعى الروح  غير مضطرب في

.تتغلغل وتسند العوالم الثالثة التي -باراماتما  -السامية   

كوني فوق القسمة ومتفوق على غير القابل للتجزئة، أنا  
بالروح السامية. ذاك الذي ليس  معروف في العالم وفي الفيدا

ضاٍل، والذي يعرفني بأنني الروح األسمى، يعرف كل األشياء 
.ويكرمني بجميع أشكالها وفي جميع الظروف  
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 .هكذا عرضت لك، أنت الذي بال خطيئة، هذا العلم المقدس جداً 
من فهمه، يا ابن بهاراتا، سيكون حكيماً وينجز كل ما يجب 

.إنجازه  

بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

 الخامس عشرالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل 
:بعنوان  

 

 العبادة من خالل معرفة الروح السامية
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التمييز بين الطبيعة اإللهية من خالل العبادة 
الشيطانيةالطبيعة و  

 

 الفصل السادس عشر
 

 

له  الذياسمع يا ابن بهاراتا، ما هي عالمات ذاك الشخص 
فضائل ذات نوعية إلهية: البسالة، اإلخالص، االجتهاد في 
العبادة، الكرم، ضبط النفس، التقوى والصدقات، الدراسة 

 التقشف والبر. 

والتجرد، وامتالك الالعنف، واحترام الحقيقة وغياب الغضب، 
روح المساواة بين كل األمور، والصمت عن عيوب اآلخرين 
والرحمة الكونية، والتواضع والوداعة، الصبر، قوة الروح 
 والنقاء، الرصانة، الكرامة، مغفرة اإلهانات، وغياب التكبر.

أولئك الذين ُولدوا، يا ابن بريثا، بميول شيطانية يتميزون 
واالحكام المسبقة وفظاظة اللهجة  بالنفاق والغرور والغضب

والجهل. االنعتاق النهائي هو مصير أولئك الذين تكون صفاتهم 
ذات طبيعة إلهية، في حين أن مصير الكائنات ذات الصفات 
الشيطانيًة، قد ولدوا لتقاسم مصير أسورا، ومصيرهم هو 

.الخضوع المستمر للوالدة البشرية  
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ألنك ولدت بمصير مقدس.   ال تكن فريسة لألسى يا ابن باندو،
طبيعة الكائنات في هذا العالم هي من نوعين، أحدهما إلهي 

واآلخر شيطاني، لقد عرضت اإللهي بالكامل، اسمع اآلن يا ابن 
.بريثا، ما هو الشيطاني  

لطبيعة  -استعدادات شيطانية  وجود أولئك الذين يولدون مع
الفعل، هم ال ال يعرفون طبيعة الفعل وال طبيعة وقف  -أسورا 

يعرفون ال الطهارة وال البر وال يمتلكون الصدق.  ينكرون أن 
الكون يحتوي في حد ذاته على بعض الحقيقة ويقولون إنه ال 
يخضع للقانون وال يوجد فيه روح، يعتبرون االتحاد الجنسي 
هو السبب الوحيد لتكاثر المخلوقات ويعتقدون أن كل شيء 

 موجود فقط للتمتع. 

هذا الرأي، ولديهم روح متدمرة، وعقل محدود  داعمين 
وطبيعة منحرفة، أعداء العالم، فقد ولدوا للتدمير. إنهم 
يستسلمون لرغبات ال تُشبع، مشبعين بالنفاق ومتعلقين 

 بمعتقدات خاطئة بسبب أخطائهم بالذات.

ينغمسون في تفكرات ال حدود لها وال تنتهي إال بالفناء، وهم  
بأن التمتع بأشياء رغباتهم هو الخير  مقتنعون حتى الموت

األسمى. ملتزمون بارتباطهم الوثيق بحبل الرغبة الذي يبلغ 
مئة ضعف، وسريعين للتمتع وللغضب، فهم يسعون إلى تلبية 
رغباتهم وشهيتهم بالظلم وتراكم الثروة. "لقد استحوذت على 
هذا الشيء اليوم، وسوف أحصل الحقاً على هذا العزيز األخر 

ً  على ".قلبي، هذه الثروة هي لي وسيكون تلك لي أيضا  

هذا العدو، لقد سبق وقتله، وسوف أتغلب على اآلخرين "
السيد، أنا قوي وأنا سعيد. أنا غني وأترأس بين  قريباً، أنا
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البشر. هل هناك مشابه لي؟ سأقدم تضحيات وأقدم الصدقات 
 وأكون سعيداً "هكذا يتكلم الضالون.

في حيرة من كل أنواع الرغبات، المحاصرون في خيط الوهم  
ي رغباتهم، فهم سينحدرون مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بما يرض

إلى الجحيم. استبداديون وفخورون ودائماً في السعي وراء 
الثروات، يؤدون واجبات دينية مع النفاق، دون حتى بدون 

 اتباع الطقوس127، ولكن فقط للظهور.

م بالغرور واألنانية والتفاخر والقوة والشهوة يرضون أنفسه
والغضب. يكرهونني، أنا المقيم في أجسادهم وفي أجساد 

اآلخرين. لهذا السبب ألقي باستمرار هذه الكائنات القاسية 
والبغيضة، أشرس البشر، إلى أرحام ذات طبيعة جهنمية، في 

عالم التقمصات هذا. محكومين في هذه األرحام الجهنمية 
، هذه الكائنات الحقونون ضالين أكثر فأكثر في كل تجسد ويك

على المدى  سيصلونلم تأتي لعندي، يا ابن كونتي، ولكنهم 
 الطويل إلى أدنى منطقة128.

أبواب الجحيم، المدمرة للروح، هي ثالثية: الرغبة والغضب 
والشهوة. لذلك ينبغي التخلي عنها. عندما يتم خالصه من 

أبواب الجحيم الثالثة هذه، يا ابن كونتي، فإن اإلنسان يعمل من 
أجل خالص روحه وبالتالي يصل إلى الدرب األكثر سمواً. كل 

                                                           
المقصود هو اإلنجاز غير المنتظم للتضحيات الفيدية من قبل البشر  127

الذين يفتقرون إلى المواهب الروحية المناسبة، والذين يرغبون فقط في 
.تقليد الممارسة االحتفالية الحقيقية للطقوس  

إنه الفناء النهائي ألولئك الذين ينكرون روحهم الخاصة  128
ألننا ال نعود  ذكره،حيم الذي سبق ويخسرونها. هذه الحالة أسوأ من الج

.منها  
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اع أوامر رغباته، ال من يبتعد عن وصايا الكتب المقدسة التب
السامي.وال ألعلى الدرب  لسعادةلوال يصل ال إلى الكمال   

لذلك عند اتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به أو عدم القيام به  
يجب عليك القيام بأعمال على األرض مع فهم وصايا الكتب 

.المقدسة  

بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا  علم

 السادس عشرالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل 
:بعنوان  

التمييز بين الطبيعة اإللهية من خالل العبادة 
الشيطانيةالطبيعة و  
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األنواع الثالثة ب العبادة من خالل العالقة
 لإليمان

 

 الفصل السابع عشر
 

 

 أرجونا:

ما هي حالة البشر الذين، مع إهمالهم لوصايا الكتب المقدسة 
يؤدون الواجبات الدينية بإيمان، يا كريشنا؟ هل يحملون طبيعة 

 ساتفا أم راجاس أم تاماس؟

 

:كريشنا  

إيمان البشر هو من ثالثة أنواع وينتج عن استعداداتهم 
جاس الخاصة، إنه من نوعية الحقيقة، ساتفا، من العمل، را

الالمباالة، تاماس. اسمع اآلن ما هي هذه األنواع الثالثة من 
.اإليمان  

إيمان كل واحد، يا ابن بهاراتا، المستمد من نوعية ساتفا. 
الروح المتجسدة الموهوبة باإليمان، كل إنسان هو من نفس 
طبيعة المثال الذي يكون إيمانه مرتبط به. أولئك الذين تأتي 

وعية الجيدة، أو ساتفا، يعبدون اآللهة. طبيعتهم من هيمنة الن
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أولئك الذين تسود فيهم نوعية الراجاس يعبدون القوى 
السماوية، ياكشا وراكشاسا. اآلخرين، تحت هيمنة نوعية 
المظلمة لتاماس، أو الالمباالة، يعبدون القوى العنصرانية 

 وأرواح الموتى.

التقشف  إنهم مشبعون بالنفاق والغرور أولئك الذين يمارسون 
الشديد، غير المنصوص عليها في الكتب المقدسة، ويتنهدون 

يعذبون  األوهام،وراء الماضي ويرغبون بالمزيد. في قبضة 
الطاقات والقدرات الموجودة في الجسم ويعذبونني أيضاً، أنا 

المقيم في أعماق ثنايا القلب. أعلم أن هذه الكائنات ذات ميول 
.جهنمية  

 األضاحيلم أن الطعام الذي يرضي الجميع، وكذلك عَ تَ 
التقشفات، الصدقات، هي أيضاً من ثالثة أنواع، اصغي 

 لتقسيماتهم. 

للكائنات التي تسود فيها نوعية ساتفا هي التي الطعام المفضل 
تطيل الحياة، ويزيد من حيويتها وقوتها، وتحفظ من المرض 

وتحافظ على روح المساواة والرضا، لذيذة، مغذية، دائماً 
.صحية وفي وئام مع الجسم  

الطعام الذي يفضله البشر الخاضعون لنوعية الراجاس هو  
لح إلى حد كبير، حار جداً مرير للغاية، وحامض للغاية، وما

.الذع، مهيج وجاف، أنه يسبب عدم الراحة واأللم والمرض   

الطعام الذي يتم إعداده في اليوم السابق، الذي ال طعم له أو 
يتحلل أو نجس، هو المفضل من قبل أولئك الذين تسود فيهم 

.نوعية تاماس، أو الالمباالة  
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أو العبادة المنصوص عليها في الكتب المقدسة  األضحية 
وممارستها من قبل أولئك الذين ال ينتظرون منها أي مكافأة 
ولكنهم مقتنعون بضرورة القيام بذلك، هي من نوعية النور 
والخير، ساتفا. ومع ذلك اعلم، يا األفضل في البهاراتا، أن 

تائج التي تُمارس لغرض الحصول على الن األضحيةالعبادة أو 
وبهدف الظهور كإنسان تقي، تنتمي إلى الشهوة، وهي من 
نوعية الراجاس. ولكن إذا كانت تُمارس دون اتباع تعاليم 
الكتب المقدسة، دون توزيع الخبز، دون تراتيل مقدسة أو 

تقدمات للبراهمانيين في نهاية االحتفاالت، وبدون اإليمان فهي 
.من نوعية تاماس  

همان والمعلمين والحكماء، والطهارة البرا لآللهة،التبجيل 
والبر، والعفة، والالعنف، هي ما تُسمى باإلماتة للجسم. 

اللهجة المحببة التي ال تسبب القلق والصراحة والود واالجتهاد 
في قراءة الكتب المقدسة تُعتبر تقشفات اللهجة. يُطلق على 

والسيطرة على  والصمتلطف الشخصية، كذلك صفاء العقل، و
س، والبر المطلق في السلوك، اسم تقشفات العقل.النف  

هذه التقشفات الثالثية، أو اإلماتة، هو من نوعية ساتفا إذا  
مورست بإيمان شديد من قبل أولئك الذين ال يتطلعون إلى أي 

.مكافأة  

لكن التقشف الذي يمارس بنفاق، من أجل الحصول على 
االعتبار الشخصي أو المجد أو طلب المزايا، وهو أمر غير 

من نوعية الراجاس.  العالم، هومؤكد وينتمي فقط إلى هذا 
عمليات التقشف التي تُمارس فقط عن طريق ممارسة التعذيب 

الذاتي، أو نتيجة لسوء الحكم، أو أيضاً من أجل إلحاق األلم 
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هي ذات نوعية تاماس. إن الهدايا التي يتم تقديمها  باآلخرين،
في الوقت المناسب، للشخص المناسب ولمن ال يريد أي شيء 

نوعية ساتفا، إنها جيدة ومن طبيعة  في المقابل، هي من
الحقيقة. ولكن الهدية المقدمة على أمل أن يعود المستلم 

ويعمل بالمثل، أو للحصول على منفعة روحية، أو التي يتم 
تقديمها على مضض هي ذات نوعية رجاس، انها سيئة 

وتشارك في الخطأ. التبرعات المقدمة بدون كالم خاص، أو 
أو مع االزدراء، ولألشخاص  الالزم،هتمام دون إعطاء األمر اال

الذين ال يستحقون ذلك، يمتلكون نوعية تاماس، إنهم كلهم 
.سيئين ومن طبيعة الظلمات  

أوم، تات، سات، هم، كما يُقال، التعيين الثالثي للكائن األسمى. 
بهذه الكلمات تم تكريس الكائنات التي تمتلك معرفة براهما129 

البداية.والفيدا والتضحيات منذ   

لهذا السبب، أولئك الذين يفسرون الكتب المقدسة، يسبقون  
رسة التقشف. تسبق بكلمة "أوم" األضاحي والصدقات ومما

كلمة أوم طقوس األضاحي، والتقشف والصدقة ألولئك الذين 
يتطلعون إلى الخلود والذين ال يولون اهتمام لمكافأة أفعالهم. 

إلى الصفات الحقيقية كلمة "سات" لإلشارة كذلك تُستخدم 
والمقدسة. كما تَُطبق على األعمال الجديرة بالثناء، يا أبن 

بريثا. وتُسمى أيضاً "سات" حالة التضحية العقلية أثناء تعليق 
.األعمال  

                                                           
 في النص، يبدو أن كلمة "براهمانا" ال تشير إلى أي طبقة. 129
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كل ما يتم إنجازه دون إيمان: أضاحي، صدقات أو تقشفات  
 والخير ياما هو محروم من الحقيقة  -يُطلق عليه اسم "آسات"

.ابن بريثا، وال فائدة منه ال في هذه الحياة وال بعد الموت  

 

بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

 السابع عشرالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل 
:بعنوان  

 

األنواع الثالثة ب العبادة من خالل العالقة
 لإليمان
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العبادة من خالل العالقة مع التجرد 
 واالنعتاق النهائي

 

 الفصل الثامن عشر
 

 

 أرجونا:

ما هي طبيعة االمتناع  الكبيرة،أريد أن أتعلم يا صاحب األذرع 
عن العمل وطبيعة التخلي عن نتائج العمل، وكذلك الفرق بين 

 االثنين، يا قاتل كيشين130.

 

 كريشنا:

يعتقد الشعراء الملحميين أن التخلي عن األفعال التي تم القيام 
 .بها بهدف تحقيق الغاية المرجوة هو التجرد أو سامنياسا

على عدم بأنه يدل عمل  الحكيم يعتبر عدم التعلق بثمار كل
االهتمام الحقيقي بالعمل. يقول بعض الحكماء: "يجب تجنب كل 

يقول آخرون: "ال تتخلى  " بينماعمل واعتباره كأنه جريمة
عن أعمال التضحية، واإلماتة، واإلحسان".  من بين هذه 

                                                           
كيشن كان ديتيا، شيطان، وفقاً لألسطورة، تمَّ إرساله من قبل كانسا  130

.لتدمير كريشنا  
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يا أفضل من في بهاراتا، ما هو  اسمع،اآلراء المشتركة، 
لي غير المهتم بالمصلحة، والذي قراري الثابت بشأن التخ

يُعتبر أنه من ثالثة أنواع، يا رئيس البشر.  يجب عدم التخلي 
عن أفعال التضحية واإلماتة والصدقات، ألنها من األفضل 

.انجازها وهي مطهرات الحكماء  

ومع ذلك، حتى هذه األفعال يجب تنفيذها بعد التخلي عن أي 
اهتمام أناني بها وبثمارها، هذا هو يا ابن بريثا، استنتاجي 

النهائي والقاطع. ليس من المناسب االمتناع عن األفعال 
الضرورية واإللزامية، هذا االمتناع هو نتيجة الوهم القادم من 

لمة وخوفاً من العوائق نوعية تاماس. تجنب األفعال ألنها مؤ
.يأتي من نوعية الراجاس التي تنتمي إلى الشهوة  

الذي يهمل فعل ما يجب عليه فعله لن يحصل على الثمار التي  
تنتج عن التخلي الحقيقي.  العمل الذي يتم تنفيذه يا أرجونا 
نظراً ألنه ضروري وإلزامي وسليم، وتمَّ تجاهل كل مصلحة 

بالعمل، يُعتبر من نوعية الصدق  شخصية فيه، وبدون التعلق
والخير المدعوة ساتفا. من تغلغلت به النوعية اللطيفة ويكون 

 وال يكون لديهحكيم وخالي من كل شك، ينجز التجرد الحقيقي، 
.التي نجحتتلك النفور من األعمال التي تفشل، وال التعلق ب  

يستحيل على البشر أن يتخلوا عن األفعال كلية، ولكن الذي 
لى عن نتائج العمل قد تجرد حقاً.تخ  
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تعود  -لطيفة وكريهة ومختلطة  -هي النتيجة الثالثية للعمل  
بعد الموت، ألولئك الذين ال يمارسون هذا التجرد، ولكن ال 

131. ً  توجد نتيجة تتبع أولئك الذين يتجردون تماما

تََعلم، يا صاحب األذرع العظيمة، أنه وفقاً لما تمَّ ذكره، هناك 
هذه هي، الطبقة  عمل.خمسة عوامل ضرورية إلنجاز كل 

التحتية، الفاعل، األنواع المختلفة من األعضاء، الحركات 
ومعهم، في المقام الخامس، األلوهية التي  والمتميزة،المتنوعة 

امل الخمسة في تنفيذ أي تمارس هيمنتها. يتم تضمين هذه العو
عقله.  أن يكون بكالمه أو بفعل يقوم به إنسان، بجسده أو 

األمر كذلك، فكل إنسان أي كان، بسبب النقص في عقله، يعتبر 
الذات الحقيقية كفاعل، هو مخطئ ويرى األمور بطريقة 

 خاطئة.

من هو خاٍل من األنانية وقوة التمييز لديه ليست عمياء، ال  
و قتل كل هذه الكائنات، وال يكون مقيداً بسالسل هذا يقتل حتى ل

الفعل. األسباب الثالثة التي تحرض على الفعل هي المعرفة 
.وموضوع المعرفة، والعارف  

مجمل العمل هو أيضاً ثالثي: الفعل، واألداة، والفاعل. المعرفة 
فئات وفقاً للصفات  ثالثالفعل والفاعل هم أيضاً مصنفين في و

.صغي إلى تعدادهم وفقاً لهذا التصنيفالثالثة. ا  

                                                           
تشير هذه اآلية ليس فقط إلى النتائج التي تحدث في حاالت ما بعد  131

.أيضاً إلى الحياة الالحقة أثناء التقمصالوفاة، ولكن   



119 
 

اعلم أن الحكمة التي ال تعاين في الطبيعة كلها إال مبدأ واحد 
فقط، غير قابل للتجزئة وغير قابل للفساد، غير مفصول في 

 األشياء المنفصلة المرئية، هي من نوعية ساتفا.

المعرفة التي تعاين وجود مبادئ مختلفة ومتعددة في عالم  
هوات.  لكن إلى راجاس، نوعية الش المخلوقة، تنتميالكائنات 

المعرفة الخالية كلياً من القيمة، وضيقة، والتي تتعلق بشيء 
واحد كما لو كان يمثل الكل وال ترى السبب الحقيقي للوجود 

.هي من نوعية تاماس، ال مبالية ومظلمة  

العمل الصحيح الذي يتعين القيام به، والذي يتم دون التعلق 
و من نوعية ساتفا. بالنتائج، ويخلو من الكبرياء واألنانية، ه

ما يتم إنجازه من أجل نتائجه، بجهد كبير أو مع األنانية، هو 
الوهم، دون  من نوعية راجاس. وما يتم إنجازه تحت تأثير

االهتمام بنتائجه، وبدون قوة إلنجازه، أو دون النظر إلى الشر 
.الذي قد يسببه، هو من نوعية الظلمات، أو تاماس  

ل الالزمة دون أن يتعلق بنتائجها الفاعل الذي ينفذ األعما
من طبيعة نوعية الحقيقة  هوودون رغبة ودون كراهية، 

ساتفا.  الفاعل، الذي يتم إنجاز أعماله بتفاٍن من أجل النتيجة 
وبجهد كبير، إلشباع شهواته، وبكل غرور وطمع وعدم 
طهارة، بفرحٍ وبحزٍن، يتمتع بنوعية الرجاس: الشهوة 

.والرغبة  

 هالفاعل الجاهل، األحمق، الذي يقوم بأعمال تتجاوز قدرات
وبدون تمييز، مع الكسل، والمكر، والعناد، والخبث والبطء 

.يحمل نوعية تاماس  
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يا دهانامجايا، فاتح الثروة، توضيحي بشأن  اآلن،اسمع 
االختالفات حول قدرة التمييز132 وفي قدرة المثابرة الداخلية 

اشئة عن تقسيم الصفات الثالث. وفقاً للفئات الثالث الن  

قدرة التمييز لمن يعرف كيف يبدأ ويتخلى، الذي يعرف ماذا 
يجب أن يخشاه وما ال يجب وما ال يجب فعله، وما الذي 

يخشاه، وما الذي يربط بإحكام وما يحرر الروح، هو من 
نوعية ساتفا. الفطنة، يا ابن بريثا، الذي ال يعرف تماماً ما 

وما الذي ال ينبغي فعله، وما الذي يجب أن يجب القيام به 
هو من نوعية راجاس، المولودة من  يخشاه،يخشاه وما ال 

الشهوة. قدرة التمييز التي يكتنفها الظالم، وال يعرف التمييز 
بين الشر والخير ويضع كل األشياء ضد هدفها ومعناها 

.الحقيقي، هو من نوعية مظلمة من تاماس  

المثابرة التي تحافظ على تماسك اإلنسان، وبالعبادة تتحكم قدرة 
في كل حركة فكرية وبالتنفس وبالحواس واألعضاء، تشارك 

.في نوعية ساتفا  

بأنها من نوعية الراجاس في اإلنسان، تلك التي  القدرة عتبرتُ  
.تهتم لثمار الفعل، وتسعى للواجب والسرور والثروة  

ي تربط اإلنسان، ذي الطابع ومن نوعية تاماس، القدرة الت
السفلي، بالسلب والخوف والحزن والغرور والجرأة، يا ابن 

.بريثا  

استمع اآلن إلى ما هي األنواع الثالثة من المتعة التي تولد 
عادة السعادة وتنهي األلم. ما يبدو أنه السم في البداية وإكسير 
                                                           

 مبدأ بودهي، الفكر األكثر علواً، قدرة الحكم. 132
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 الحياة في النهاية والذي يأتي من الفهم النقي يشارك في
نوعية ساتفا. ما ينبع من اتحاد الحواس بمواضيعها، وهو حلو 

مثل إكسير الحياة في البداية ولكنه يشبه السم في النهاية 
 يشارك في نوعية الراجاس

اللذة التي، من البداية إلى النهاية، والتي تأتي من النوم  
الروح في البداية والنهاية  ادهاشوالكسل واإلهمال، تميل إلى 

وهي تشارك بالنوعية المظلمة للتاماس. ال توجد مخلوقات 
على األرض أو بين الجحافل السماوية، خالية من هذه الصفات 

.الثالث المولودة من الطبيعة  

البراهمان  -يد واجبات كل من الطبقات األربعة يتم تحد
من خالل الصفات التي تسود في  -كشاتريا، فيشيا، شودرا 

شخصية كل منهم، يا مضطهد أعدائك. يشمل الواجب الطبيعي 
الهدوء والنقاء وضبط النفس والصبر والبر  ،لبراهمانل

والمعرفة والتمييز الروحي واإليمان بوجود عالم آخر. واجبات 
شاتريا التي تأتي من طبيعته هي القيمة، والمجد، والقوة ك
والكرم وعدم التخلي عن ساحة المعركة ونبل  الحزمو

الشخصية. تتمثل الواجبات الطبيعية لفيشيا في حرث األرض 
ورعاية الماشية، البيع والشراء. وتلك الخاصة بالشودرا وفقاً 

والمكرسين  لقدراته الطبيعية.  "البشر الذين يشعرون بالرضا
."لواجباتهم يصلون إلى الكمال  

اصغي اآلن كيف يتحقق هذا الكمال من خالل التكريس للواجب 
.الطبيعي  

يصل اإلنسان إلى الكمال إذا ضحى للكائن األسمى الذي هو 
مصدر أفعال الجميع وهو من قام بإنشاء هذا الكون.  حتى 
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بدون التفوق، فإن أداء الواجبات المناسبة لإلنسان بطبيعته 
أفضل من إنجاز، حتى لو كان للكمال، واجب اآلخرين. ومن 

ة. حتى ئالخطييفي بالواجبات التي تفرضها طبيعته فال يتحمل 
لو كان الشخص مخطئاً، فال يجب التخلي عن الواجب الطبيعي 

لإلنسان. ألنه مثلما أن النار مغلفة بالدخان، كذلك فإن جميع 
األفعال البشرية يكتنفها الخطأ. ذاك الذي يحتفظ في جميع 

األعمال بعقل حر وقلب مروض يصل، بالتجرد، للكمال التام 
.لالنعتاق من الفعل  

اإلنسان الواصل إلى الكمال يصل أن مني، باختصار، كيف تعلم 
إلى الروح السامية التي هي النهاية والهدف وأعلى حالة من 

.المعرفة الروحية  

ذاك الذي يكون التمييز النقي متغلغالً فيه، يضبط نفسه بحزٍم 
ويبعد عنه اغراءات األصوات وغيرها من مواضيع الحواس 

ولذي يعيش في أماكن نائية ويتخلص من التعلق والنفور 
ويأكل قليالً، ويسيطر على اللغة والجسد والعقل، يشارك في 

التأمل المستمر ويبقى راسخاً في عدم التعلق بالرغبة، والذي 
، والرغبة ريتخلى عن األنانية، والغطرسة، والعنف، والغرو

والغضب والكبرياء وحيازة الممتلكات ويبقى دائماً هادئاً، مثل 
اإلنسان مؤهل ليصبح الكائن األسمى. وبعد أن وصل إلى هذا 

السامي، فهو مليء بالصفاء، لم يعد يعرف المآسي أو الرغبة 
ولكنه يتعامل بمساواة مع جميع المخلوقات، يصل إلى التفاني 
األسمى بالنسبة لي. من خالل هذا اإلخالص لي، يعرف بشكل 

فإنه يدخل بي أساسي من أنا وما هو أنا، وبعد أن يكتشفني، 
.دون المرور بالحالة الوسيطة  
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وحتى اإلنسان الذي ينخرط دائماً في العمل، إذا وضع ثقته فّي 
المقر األبدي األزلي وغير  ، أناوحدي، فسيحقق ذلك بفضلي

القابل للتلف. اجعل قلبك يضع جميع أعمالك في داخلي، فضلني 
كير على كل شيء، ومارس باستمرار العبادة العقلية والتف

 باستمرار بي.

وهكذا، بنعمتي اإللهية، ستتغلب على جميع الصعوبات التي   
تحيط بك، ولكن إذا كنت ال تريد االستماع إلى كلماتي بسبب 

غرورك، فستضيع بدون أي شك. وإذا كنت مليئًا بالكفاية 
"ال أريد القتال " فإن هذا التصميم الحازم هو عديم  وقلت،

.ك ستدفعك للقيام بذلكالجدوى، ألن مبادئ طبيعت  

مرتبطاً بواجباتك الطبيعية بسبب كل الكارما الماضية، ستفعل ال 
إرادياً وبالضرورة، ما كنت في جنونك لم ترغب في القيام به يا 

ابن كونتي. يوجد في قلب كل مخلوق، يا أرجونا، المبجل 
الذي، من خالل قوته السحرية، يتسبب في  -إيشفارا -المعلم 

األشياء وجميع المخلوقات على عجلة الزمن دوران كل 
الكونية.  اتخذه وحده ملجأ لك، يا ابن بهاراتا، وبكل روحك 
.وبنعمته، سوف تحصل على السعادة السامية، المكان األبدي  

وهكذا، نقلت لك تلك المعرفة التي هي سر أكثر من السر 
.نفسه، تعمق به، وبعقلك تصرف كما يبدو لك أنه األفضل  

لكن اسمع مرة أخرى للكلمات السامية واألكثر سرانية التي 
سأكشفها لك اآلن من أجل الخير ألنك حبيبي. ضع قلبك في 

نفسي كما كشفت عن نفسي، واخدمني، وضحي لي فقط، وال 
تسجد إال أمامي فقط وستأتي إلي، أقسم بذلك ألنك عزيز لي. 
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ال تحقد  اهجر كل الديانات األخرى واعتبرني مالذك الوحيد،
.على نفسك ألنني سأخلصك من كل الذنوب  

مع ذلك ال تكشف ذلك أبداً ألي شخص ال يمارس التقشفات و
وهو غير متدين، ال تكشفه لمن ال يريد أن يسمع ذلك، وال 
للذي يحتقرني. كل من يشرح هذا السر السامي لتالميذي 

 األوفياء، سيأتي إلّي إذا تكرس لي بأعلى درجات التفاني. لن
يكون هناك أحد بين البشر الذين سيعبدونني أفضل منه، ومن 

سيكون األغلى عندي.  إذا قام أي  األرضية،بين جميع الكائنات 
انسان بدراسة هذا الحوار المقدس الذي عقد بيننا، فسأعتبر 
أنه يشرفني بإخالص من خالل التضحية بالمعرفة: هذا هو 

ذا الحوار بإيمان قراري. وحتى اإلنسان الذي سيستمع إلى ه
 ودون احتقار له، وقد تحرر من الشر، سوف يصل إلى مناطق

.الموجهة ألولئك الذين تكون أعمالهم عادلة الغبطة  

؟ هل أوهام هل سمعت كل شيء بعقل مرّكز تماماً يا ابن بريثا 
 الفكر الناتجة عن الجهل قد تبددت اآلن يا دهانامجايا؟

 

 أرجونا:

بقوتك اإللهية، يا من ال تفشل أبداً 133، قد تمَّ تدمير وهمّي 
واستعدت امتالك نفسي. خاٍل من الشك، حازم، سأعمل وفقاً 

.ألمرك  

 

                                                           
 الكلمة هي – أشيوتا. 133
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 سامجايا:

لقد سمعت هذا الحوار الرائع والمدهش، لم يُسمع به سابقاً 
أبداً، بين فاسوديفا وابن بريثا الساحر. بفضل فياسا، تمكنت 

التكريس  -األسمى المتمثل في اليوغا  من سماع هذا السر
كما تم الكشف عنه من خالل فم كريشنا نفسه، المعلم  -العبادة

.السامي للتكريس  

أيها الملك القوي، هذا الحوار المقدس  وفي كل مرة أتذكر يا
الرائع بين كريشنا وأرجونا، يتم ادهاشي باستمرار. أيضاً 

عندما أتذكر الشكل الرائع لهاري، الرب، دهشتي تكون رائعة 
.يا أيها الملك، وأنا أفرح دائماً وأبداً   

يمكن أن يكون كريشنا، المعلم السامي للتكريس، وابن  حيثما
بال العظيم، هناك يتواجد، مع اليقين، الحظ بريثا، رامي الن

.النصر، الثراء، والعمل الحكيم، هذا هو اعتقادي  

 

بانيشاد المسماة البهاغافاد غيتا المقدسة، في وفي األ وهكذا،
علم الروح السامي، في كتاب العبادة، في الحوار بين كريشنا 

 الثامن عشرالمعلم المقدس، وأرجونا، تمَّ عرض الفصل 
:بعنوان  

العبادة من خالل العالقة مع التجرد 
 واالنعتاق النهائي
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