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 وليام كوان جودج

الفصول السبعة األولى من تأليف وليام كوان جودج

أما الفصول المتبقية فهي من قبل طالب كان جودج يعلمه

غيتا  - مالحظات حول البهاغافاد
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في باريس مقدمة الناشرين  
 

 

 

التي  -يمثل هذا الكتاب مجموعة من المقاالت الصحفية 
مع عمل مدام  ارتباطعلى  -بروحها ومحتواها 

بالفاتسكي التي أسست الجمعية الثيوصوفية بمعاونة 
وليام كوان جودج وغيرهم كذلك الكولونيل أولكوت و

1875في نيويورك من عام   

 
غيتا موضوع تفسيرات  - كانت البهاغافاد قرون،لعدة 

بل هي  جداً،من قبل مدارس مختلفة  لها،ال حصر 
متعارضة في بعض األحيان. هذه المالحظات ال تشكل 

مع هذه القصيدة المقدسة  لتتوافقمحاولة جديدة 
وجهات النظر الثيوصوفية التي قدمتها السيدة 

 بالفاتسكي منذ قرن مضى.

على العكس من ذلك، يمكن للمرء أن يقول، أن أولئك  
الرائدة الالمعة في مجال الفكر  هاسون أعمالالذين يدر

هم مدعوون للعثور على تعاليمها المذكورة عملياً في 
كل صفحة من هذه القصيدة وفي جميع الموضوعات 
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 األعماقعلم نفس  األساسية،الميتافيزيقية  -الرئيسية 
والعالقات الدائمة بين اإلنسان  النفوسوديناميك تطور 

       لى ذلك.  واأللوهة وما إوالكون 
وبالنسبة إلى الثيوصوفي ، كما بالنسبة لإلنسان 

ً  يتساءل المعاصر الذي عن وجوده وعن العالقة  دائما
الروحيين الذين يوجهون  المحتملة مع المعلمين

البشرية وعن األسباب التي يجب أن يمتلكها لنفسه 
 غيتا البهاغافاد فإن ال ذلك،وما إلى ، ليستمر بالمثابرة

تزال هي التي تقدم في كثير من األحيان أفضل العناصر 
.لألجوبة ، وفقاً لروح الثيوصوفيا  
هو عليه األمر في ا لكن ، عالوة على ذلك ، ونظير م

طنية األناجيل ، فإن العديد من الجوانب المخفية أو با
بها السيدة  اعترفتالغامضة في هذا النص ، والتي 

مساررية ، قد أصبحت  تعليمية بالفاتسكي كجوانب
التعاليم  بمساعدة مفاتيحوذلك  الخفية قابلة لفك معانيها

العميقة للثيوصوفيا التي تجلب األنوار  الباطنية
.الضرورية  

 
العنف إلى  بال تسب  ة " الثيوصوفية " للغيتاالقراء

الثراء  اكتشافالكتاب الموقر. بل هي تساعد على 
الفريد للفكر القادم من أعماق الزمن وإعطاء الغاية 

العظيمة كلياً بالموضوعات  الكاملة له والمرتبط
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.للثيوصوفيا  
بين العصور  تكشفها،من خالل الصالت المتقاربة التي 

فإنها تجعل  الحالية،القديمة وبين األحداث الثيوصوفية 
إصبعها يلمس بشكل دائم ما أسماه كريشنا "عقيدة 

.جميع العصور " عبر بال تنضاليوغا التي   

 
1996تشرين الثاني / نوفمبر  ١٧ باريس،  
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 مقدمة الناشرين في لندن
 

 

 عضو فيبفضل كرم طالب اً تم جعل هذا الكتاب ممكن
محفل الثيوصوفيين المتحد. ظهرت المواد الواردة فيه 

في مجلة الثيوصوفي، التي نشرها هذا المحفل، في 
إلى فبراير  1913عدة أجزاء مختلفة من نوفمبر 

1917.  

تنويهات من الفصول واحد إلى سبعة قد ُكتبت حصرياً ال
من قبل وليام كوان جودج وطبعت ألول مرة في مجلة 

.1895إلى  1887الدرب، في أجزاء مختلفة من   

 بريهونتم توقيع تنويهات جودج هذه باسم "وليام 
ف.ت.س" أو "وليام بريهون": أول األسماء 

ِتبت تنويهات المستعارة التي استخدمها السيد جودج. كُ 
الفصول اإلحدى عشر المتبقية من قبل طالب تابع 

مه جودج َل لوليام كوان جودج، وهو مدرس قد عَ 
شخصياً، وكل تفسيراته وتعليقاته تتماشى مع روح 

.وعبقرية معلمه جودج  

لم يتم إجراء أي محاولة لتعديل مالحظات السيد جودج 
. أو مراجعتها بحيث يمكن أن تكون "في شكل كتاب"
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ظهرت  مقاالت،كرس جودج عدة  األحيان،في كثير من 
في عدة أجزاء مختلفة من مجلة الدرب، لفحص فصل 

غيتا.الواحد من   

وسوف يالحظه قارئ هذا الكتاب من خالل تصفح  
صفحاته. لقد أدخل المجمعون للمقاالت قواعد إلظهار 

سوف  .مكان ترك مثل هذه المقالة وأين تبدأ الثانية
قد ب" يالحظ القارئ األحرف األولى من "دبليو" أو "

وقعت على بعض الحواشي: هذه "لوليام بريهون" أو 
 "بريون" وكانت مكتوبة بالطبع، من قبل جودج.

تم تصميم شكل وحجم هذا الكتاب ليتوافق مع ترجمة 
السيد جودج للبهاغافاد غيتا نفسها، والتي تُعتبر عملية 

.للغاية من قبل آالف الطالب  

 الناشرون في لندن
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يعرض تاريخ  
 

 

هو تشجيع  لما كان الهدف الثاني للجمعية الثيوصوفية
 وغيرها) واألدياندراسة اآلداب الشرقية (اآلرية 

كانت رائدة بذلك في نهاية  فهي في الواقع  ،والعلوم
القرن التاسع عشر  وخاصة في عملها للتقارب بين 

الشرق والغرب والذي نعاين أثاره اليوم مع نقل مقرها 
في الهند ، وإطالق مجلة الثيوصوفي في بومباي 

قد تمَّ إعداد  واء مكتبة شرقية ، ) ، وإنش1879(
موارد مهمة لتلك الفترة للمساعدة في تالقي ثقافات 

الغرب.بثقافات  الشرق  

 

ومع ذلك ، في الواليات المتحدة حيث بقي وليام كوان 
المؤسس الثالث الكبير في الجمعية  -وهوجودج 

وحده  فإنه اليزال من الواجب القيام بكل  - الثيوصوفية
ثراء الفلسفة  اكتشافشيء لمساعدة األميركيين على 

الشرقية . لذلك كان هذا األمر ُملقى على كاهل ذاك 
من الجمعية  األميركيلقسم لالذي سيصبح األمين العام 

الثيوصوفية وهذا كان أحد المشاريع التي خصص لها 
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.الكثير من طاقته  

قام جودج بإنشاء مجلة  )،1884لته إلى الهند (بعد رح
المكرسة (من بين عدة مواد)  )،1886أبريل ( الدرب

كما هو موضح في صفحة الغالف  "،إلى "األدب اآلري
سعى إلى التعاون مع  الحق،الخاصة بها. وفي وقت 

والذي  شرقي،متخصصين من الهند إلنشاء قسم 
النصوص ستسمح منشوراته المتعددة بالوصول إلى 

السنسكريتية (وغيرها) التي ترجمها تشارلز 
 جونستون والبروفسور مانيالل دفيفيدي.

في  أسبوعيةكان يكتب لمجلة  ،1890وفي عام  
 (أصداءواشنطن سلسلة من المقاالت تحمل عنوان 

.الشرق )  

عامل جذب مبكر  الهند،إنجيل  غيتا،كان للبهاغافاد 
وفي مقاالته ومراسالته إشارات متكررة  لجودج.جداً 

 جداً لهذا الكتاب. 

ولم يتوانى بتكريس صفحات كاملة من مجلة الدرب 
يلفت انتباه زمالئه الثيوصوفيين إلى الطابع  لكي له

وإلى الضرورة الملحة لتطبيقه في  لرسالته،العالمي 
 الحياة اليومية

ل أبري -يعود تاريخ أول مساهمة لجودج إلى نيسان 
1887 .  
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فقد ظهرت تحت  تتابع،ومثل جميع المقاالت التي كانت 
الموقّع  اسمالعنوان البسيط: " البهاغافاد غيتا " وكان 

من األسماء المستعارة التي استخدمها واحداً  عليه
بريون (ُكِتَب في  المستعار ويليام االسمجودج مثل 

.حاالت ثانية : بريون .دبليو .بي أو حتى ب)  

م من االهتمام بالموضوعات التي تمت على الرغ
فقد ُكرست أربع مقاالت للفصل األول من  -مناقشتها 

فمن الواضح أن حجم  -غيتا ، وأربعة أُخرى للثانية 
المهام التي كان على جودج القيام بها على رأس 
الحركة في أمريكا قد تباطأ في نيته األصلية: بين 

 -ن الثاني وشهر تشري 1888ديسمبر  -كانون األول 
، مرت سبع سنوات دون أي منشور  1895نوفمبر 

 جديد حول هذا الموضوع.

ولكن من الصحيح أنه في هذه األثناء (في نهاية عام  
) نشر جودج طبعة خاصة به من كتاب 1890

وبالتالي وضع في متناول الجمهور  غيتاالبهاغافاد 
الغربي الكبير جداً النص نفسه لهذه الجوهرة من 

منعه  ،1896في عام  وأخيراً،. المقدس للهندب الكتا
الموت من تنفيذ مشروعه: فقد قام بتغطية سبعة 

.فصول فقط  

) وهو 1919-1849روبرت كروسبي ( النهاية،وفي 
ومن ذوي  وجودج،تلميذ مخلص للسيدة بالفاتسكي 
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 سلفهالخبرة في أمريكا بعد تقلبات الحركة بعد وفاة 
استئناف العمل الثيوصوفي  األصدقاء،قرر مع بعض 

وفقاً للخطوط التي تم استخالصها من البداية: فقد كان 
في  ،1909تأسيس محفل الثيوصوفيين المتحد في عام 

بداية عودة واسعة إلى اإللهام  أنجلوس بمثابةلوس 
.فاتسكي ومعاونها جودجالمبدئي من قبل بال  

 مجلة وكان ذلكإطالق  تمَّ فقد  المشروع،ولدعم هذا 
تحمل عنوان: الثيوصوفيا  و أنجلوس،أيضاً في لوس 

وهو العنوان الذي كان قد اختاره جودج لخالفة مجلة 
بعد مرور عشر سنوات من نشرها. الدرب،  

كان أحد أغراض هذه المجلة هو إعادة نشر المقاالت  
الثيوصوفية الرئيسية والتي قد أصبحت غير قابلة 
.للوصول إلى تالميذ الثيوصوفيا في القرن العشرين  

ودج حول الغيتا: لذلك فإن جكانت فرصة إلحياء فكرة 
من  شهر،بعد  اً شهر طباعتها،جميع مقاالته قد أُعيد 

مطابقة لطريقة و ،1915اير إلى فبر 1913نوفمبر 
.طبعها سابقاً في مجلة الدرب  

مجلة كّرست  ،1915في يوليو  أشهر،بعد بضعة 
مع العنوان  غيتا،البهاغافاد  الثيوصوفيا موضوع

". وذكرت مالحظة تمهيدية قصيرة 8الفرعي: "الفصل 
لمتابعة  جودج،من تالميذ مساهمة  تقول: " المقال هو
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سلسلة نشرت عن البهاغافاد غيتا التي كتبها السيد 
).جودج ... وما إلى ذلك   

و  كروسبي،روبرت  السيد المذكور هو التلميذكان 
بانتظام في "إسهاماته" في هذا الموضوع استمرت 

، مع نشر الفصل  1917نفس المجلة ، حتى فبراير 
، مرة أخرى مع المالحظة السابقة نفسها : "من  18

قبل تلميذ للسيد جودج " وكان يحافظ على عدم الكشف 
ا.عن هويته ، وفقا للخط المعتمد في مجلة الثيوصوفي  

بفضل كرم و - 1918 -التالي، أي في عام في العام 
ظهرت  المتحد،الثيوصوفيين  عضو من مركز

مالحظات (بعنوان:  كتاب،المجموعة الكاملة في شكل 
والذي لم يُستخدم من قبل جودج  )حول البهاغافاد غيتا

.وكروسبي للمقاالت في هذه السلسلة  

لكي يتم إجراء أول  1944حتى عام  االنتظارتوجب 
حيث كان يوجد  )،ترجمة فرنسية في بابيتي (تاهيتي

ً مركزاً هناك  وأخيراً  المتحد،لمحفل الثيوصوفيين   نشًطا
تحت  باريس،حتى يظهر الكتاب في  1947عام  انتظار

.عنوان: مالحظات حول البهاغافاد غيتا  

كان لهذه الترجمة الفرنسية ميزة تقديمها لمدة نصف 
 والمراجعة للنص،قرن: لقد كانت بمثابة األساس 
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هذا  التي ترد في المشروح،والتوسيم  والتصحيح،
 الكتاب.

والروح التي  فصول الكتاب،بالنسبة لمضمون  أما 
:فيمكننا صياغة المالحظات التالية صياغتها،ترأست   

كتب  لبهاغافاد غيتا،في مقدمة طبعته الخاصة ل - 1
) "إن مزايا البهاغافاد 19 - 18 فحةجودج (صوليام 

ولم تتم إضافة أي تعليق على عليها  ذاتياً،غيتا مكتفية 
ترك لكل قارئ العناية للتعمق بالمعنى أثناء تدرجه تل

ما لم  جريئاً، عمالً  (...) ألن إضافة أي تعليق سيكون
الحكيم شانكارا شاريا. مثلكبيراً يكن المعلق حكيماً   

غيتا الال ينبغي اعتبار المقاالت التي نشرها جودج في 
اعتبارها بمثابة  بالحريبل  "،بأنها مجرد "تعليقات

للمؤلف من هذا الجانب أو ذاك من  موحا بهاتأمالت 
مثل  بسيط،مصطلح من أو حتى  المقدسة،القصيدة 
وغيرها.التكريس  الكارما، دهارما،  

نظره: فهو  توجهاال يحاول جودج أبداً فرض  - 2 .
يعطي االنطباع بأنه يأتمن القارئ على ما يوحي له 

يحدث أن تأمله يتجاوز غالباً ما تأمله على النص. و
الحرفي للكلمات إلثارة أحداث  اربشكل واسع اإلط

والمشاكل المتعلقة بالحياة  عظيمة في التاريخ البشري
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والصعوبات التي يواجهها  للتالميذ،الحميمة 
.الوقت.. وهكذاالثيوصوفيون في ذلك   

فإن وجهة  الغيتا،من بين الطرق المختلفة لتفسير  - 3
نظر الفرد هي التي أخذها جودج في االعتبار بشكل 

والهم الرئيسي لجودج هو مساعدة رفاقه  أساسي،
على أن يفكون بأنفسهم شفرة تعاليم كريشنا والتي 

لى تجربتهم يمكن أن تجلب لهم النور إللقاء الضوء ع
 النفسية والروحية. 

يُقدم جودج نفسه كباحث منقب  تأمالته لمفي  وهكذا،
يحلل دقة المعنى الحرفي ولكنه يتكلم كموقظ لآلخرين 

وربما  الخفييسعى إلى إثارة حدس قارئه لفهم المعنى 
أيضاً ليثير فيضاً من وميض داخلي ال يمكن نسيانه 

لى سلوك لم والذي يمكن أن يؤدي إ ظهوره،بمجرد 
  .يكن أحد يتخيله أبدا

واحدة من الصعوبات التي كان على جودج أن  - 4
هي اختيار أحد ترجمات الغيتا الموجودة كانت يواجهها 

أن  نما يمكأفضل  واختيارفي زمانه إللهام فكره 
.يوضح كلماته  

كان يستند بشكل أساسي على  الحقاً، فإنهكما سنرى  
وهم: ثالثة مؤلفين مختلفين وصنص  
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). كانت 1785أول مترجم للغيتا ( ويلكنز،تشارلز 
وهي  تاتيا،ترجمته متاحة بفضل إعادة إصدار توكارام 
.عضو في الجمعية الثيوصوفية في بومباي  

الذي يستشهد به  )،1855جون كوكبرن طومسون (
.ه الخاصة من الغيتاجودج باستفاضة في مقدمة طبعت  

 تُفسد غالباً ماالذي  )،1885السير إدوين أرنولد ( 
.الترجمة الشعرية الجميلة بسبب عدم الدقة فيها  

في . توالنغ (ك.بنسخة استشارة  تبشكل عرضي، تم
حّررها  " التيسلسلة "الكتب المقدسة في الشرق

.ماكس مولر) في مناسبات نادرة  

من الواضح أنه توجب على جودج أن يتردد أكثر من 
الذي دفعه إلى أن  السببوهو  ،وآخرمرة بين نص 

طبعته الخاصة من الغيتا من أجل األمر ينتج في نهاية 
.إزالة الغموض وعدم الدقة المحتملة من أسالفه  

من نسخة ويلكنز  االستعارةتمت  العملية،من الناحية 
طومسون وعلى وجه الخصوص  نسخةوخاصة من 

في الفصول الثالثة األولى حيث تم االستشهاد بأرنولد 
.فقط في الفصل الرابع والخامس بشكل أساسي  
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التنويهات واالقتباسات فإن  السابع،بالنسبة للفصل  
أصبحت كانت قد من نسخة جودج، والتي  كانت

 متاحة. 

والذي نشر مؤخراً  األقصر،وهو  السادس،أما الفصل 
فهو ال يحتوي على  المؤلف،قبل وقت قصير من وفاة 

تنويه. أي  

روبرت كروسبي، في إكماله سلسلة "مالحظات"1 فقد 
فقط على إصدار جودج من  ،اعتمد بشكل واضح

 البهاغافاد غيتا2.

 -وهي بشكل عام أقصر بكثير من سلفه  -في مقاالته 
وتابع عن كثب  طويل،تجنب كروسبي أي استطراد 

.تتابع فصول الغيتا، باللجوء إلى المزيد من االقتباسات  

فقد ظهر أنه  الحالي،في أثناء العمل على هذا الكتاب 
:من المفيد اإلشارة للمعلومات التالية  

بهذا الكتاب، هناك مرجع لتاريخ  لكل مقالة لجودج - 1
.في مجلة الدرب انشره  

                                                           

1
كمانوه الناشرون في الصفحات السابقة، فإن كروسبي قد أكمل الفصول  

مالحظات حول البهاغافاد غيتا –المتبقية بعد وفاة جودج لسلسلة   
2
جودج ترجم كتاب – البهاغافاد غيتا – وبعدها أصدر كتاب – مالحظات  

.حول البهاغافاد غيتا  
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يوجد مرجع الترجمة  الغيتا،لكل اقتباس من  - 2
 المعيّنة التي استُِمَدت منها

إدخال واضافة عدد من  تمَّ فقد  ذلك،باإلضافة إلى 
أو لمعلومات إضافية. أفضل،فهم بهدف المالحظات   

أو األكثر شموالً  بعضها،وحتى ال نعوق القارئ، فإن  
 قسم قد تمَّ وضعها الحقاً في أوسع،أو ذات أهمية 

 "مالحظات عامة" 

(يمكن الوصول إليها من خالل روابط النص التشعبي 
 التي تشير إلى رقمها في حواشي الفصول)3.

 

 الناشرون

  

                                                           

3
هذه - المالحظات العامة - المنوه لها، هي من عمل المركز الثيوصوفي  
الفرنسي وغير موجودة بالنص األصلي لجودج. وبما أنها كثيرة التعقيد 
وتبحث في أمور لن يفهمها بشكل واضح القارئ العادي، فلذلك ال أرى 

هنا.بالكتاب ضرورة قصوى إليرادها   
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 الفصل األول 
 

 

إذا كان من الضروري إعادة صياغة عنوان هذه 
:فهو سيكون الهند،القصيدة المقدسة في   

نزل على األرض في الذي  نفسه،المقدسة z  األنشودة
لمساعدة  األسود،أو العصر  يوغا،كالي عصر بداية 

.اإلنسان وتعليمه  

غيتا تعني الغناء، بهاغافاد4 هي واحدة من األسماء 
التي أُعطيت إلى كريشنا، الذي كان أفاتار5. من وجهة 

 وكاينحن اآلن في عصر كالي  البراهمان،الكهنة نظر 
 وهو عصر بدأ في الوقت الذي ظهر فيه كريشنا6.

                                                           

4
بهاغافات (أو، في حالة كلمة مركبة، بهاغافاد) تعني بشكل مختلف:  

كل  -اإللهي، المقدس  الشهير،المجيدة،  المبارك، المزدهر، المحظوظ،
.الصفات يمكن أن تنطبق على كريشنا  

5
آفاتار تعني تجسد أو تمظهر إلهي، وتعني هطول الطاقات اإللهية على  

.إنسان ليقوم برسالة عظيمة للبشرية  
6
بحسب التسلسل الزمني الهندوسي، يعود تاريخ بداية كالي يوكا وهو  

قبل  3102عام  من شباطفبراير  18إلى  17من  كريشنا،تاريخ وفاة 
يجب أن يخلفه "عصر ذهبي" جديد  سنة، 432،000وبعد فترة  الميالد.

.أو عصر كريتا يوكا  
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كان من شأن هذا األخير أن ينزل إلى األرض لكي  
ي كان يُثَبَت بين البشر األفكار األخالقية والفلسفية الت

والتي  الدورة،أن يعرفوها خالل هذه الضروري  من
.عصر أفضل الظالم،بعد فترة قصيرة من  سيتبعها،  

ً  فياسا،ينسب تكوين هذه القصيدة إلى   والذي وفقا
حول  الفيدا. النقاشكتب بفإن له تدين البشرية  للتراث،

وقد يكون من األفضل تأجيله  مفيداً،يكون  التواريخ لن
.إلى مناسبة ثانية  

الملحمة  الماها بهاراتا،تُعتبر البهاغافاد غيتا جزء من 
العظيمة للهند. موضوع هذه القصيدة هو قصة عائلة 

بهاراتا7، وقد نُسب إليها اسم ماهابهاراتا، وكلمة ماها 
الغرض الحقيقي من  ذلك فإنومع  الكبير.تعني 

القصيدة هو تقديم سرد للصراعات بين الكورو 
وهما فرعان كبيران من نفس العائلة. ،والباندو  

الجزء الذي تشكله قصيدتنا هو الحوار الفلسفي 
والميتافيزيائي السامي الذي حدث بين كريشنا وأرجونا 

                                                           

7
يظهر الملك العظيم بهاراتا باعتباره السلف المشترك الذي يربط  

ي ساحة المعركة حيث يُفتََرض حدوث حوار العشيرتين المتعارضتين ف
.البهاغافاد غيتا. يُعَرف االسم العائلي بهاراتا بأنه سليل بهاراتا  
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الطامحين إلى  االثنين الفرعين عشية معركة بين
.السلطة  

وهو  كوروكشيترا،المعركة في سهل يُدعى  يقع موقع
ونهر بين نهر السند  دلهي،امتداد لألرض بالقرب من 

.سلسلة جبال الهيمااليابين و الغانج،  

العديد من المترجمين والمعلقين األوروبيين الجاهلين  
الذي هو في الحقيقة  -للنظام النفسي الهندوسي 

اعتقدوا أنها  -موجود وراء كل كلمة في هذه القصيدة 
مجرد سهل ومعركة، ال أكثر من ذلك. حتى أن البعض 

قد غامر بالتحدث عن المنتجات التجارية للبالد في ذلك 
تى ال يكون هناك أي شك في ذهن ح المفترض،الزمن 

القارئ بالدوافع التي حرضت األميرين8 على االلتزام 
.والقاتلبهذا الصراع الدامي   

مثل هذا النزاع قد حدث بالتأكيد ألن اإلنسان يقلد  
يمكن  لهذا السببالمستويات الروحية العليا باستمرار. 
ً لحكيم عظيم أن يختار بسهولة حدثاً  ام لبناء نظ إنسانيا

.المجازيساس هذا األعلى مقام  نبيلفلسفي   

                                                           

8
هما زعيم العشيرة المرتبطة بعائلة الكورو (الكورافا) وهو دوريودهانا،  

عن الحكم بسبب  اً (االبن األكبر للملك دهريتاراشترا، الذي أصبح عاجز
) الذي هو (الباندافامن أبناء الباندو  -يودهيثيرا -و ذاك  )،إصابته بالعمى

.أرجونا اإلبن الثالث ماألكبر من بين خمسة إخوة الذي يكون فيه  
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 األحداثالتاريخ ببساطة لنا يورد  معينة،من زاوية 
 البشريالتي تشير إلى التقدم  الرئيسية،الفرعية أو 

فإن كل حقبة تاريخية عظيمة  ثانية،ولكن من زاوية 
تؤخذ في  اإلنسان،تكشف لنا عن صورة للتطور في 

من قدرة مقابلة معنية خاصة بالروح الفردية. ،مجتمعه  

ونرى أحياناً أن العقول الغربية تتساءل كيف يمكن  
 أن تصبحوسامي  مناقشة ميتافيزيائية ذو نظام راقيل

".المتوحشين "مشوهة من قبل  

هذا هو التأثير المادي للثقافة الغربية لدرجة أنه من  
التي  القصيدة،الصعب عليها أن تقر بأن جزءاً من هذه 

يمكن أن تحتوي  -تعترف بأنها لم تفهما جيداً بعد  -
  .على معنى أعلى

قبل فهم معنى األوبانيشاد9 بشكل صحيح، يجب فهم 
 النظام النفسي الهندوسي. وحتى إذا اعترف المرء

عادة صعوبة كبيرة بالنسبة  النظام فهناكبوجود هذا 
عدم وجود كلمات وهي ألولئك الذين يستخدمون لغتنا: 

الئمة للتعبير عن األفكار الشائعة جداً في اللغة م
 السنسكريتية.

                                                           

عموما يتم الترحيب بالغيتا بكـونها «أفضل ما تحويه األوبنشاد" 9
  ،وبمعنى أن الغيتا هي الزينة الزهرية لألوبانيشاد.
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علينا أن ننتظر والدة مفردات جديدة تسمح لنا لذلك  
غير بالتعبير عن هذه األفكار الجديدة التي ال تزال 

.موجودة في حضارة الغرب  

وضع السهل الذي تخاض به هذه المعركة هو مهم،   
كما هو الحال في الجداول نفسها والجبال المحيطة به. 
من الضروري أيضاً فهم، أو على األقل التخمين، معنى 

 أسماء األمراء المعنيين.

المكان نفسه الذي يتم فيه إدراج هذه الحلقة في  
الماهاباراتا10 له معنى عميق وال يمكننا أن نسمح بأن 
.نتجاهل أدنى قدر من التفاصيل المتعلقة بهذه األحداث  

قوة الحوار بأكملها ستضيع إذا تخيل المرء أن فياسا 
أو كريشنا، كان قادراً على أخذ سهل كوروكشرا 

باعتبارها مجرد دعائم  العظيمة،المقدس والمعركة 
.ثانوية لحواره، وهو ما يمكن بسهولة رفضه  

هو عمل صغير  على الرغم من أن البهاغافاد غيتا
 مما كتبتعليقات أكثر وا عنه كتب قد ولكن الهندوس

.رؤية يوحنا العالم فيالمسيحيين عن نهاية   

                                                           

  إنه الكتاب السادس، أو بيشما بارفان، األقسام 25 إلى 10.42
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في اللغة السنسكريتية، فأنا  عالم خبيربما أنني لست  
ال أنوي الدخول في هذه التعليقات، وعالوة على ذلك 

.فإن ذلك لن يخدم الشيء الكثير  

خيالي، والبعض اآلخر ال يمكن االعتماد  االكثير منه
قيمة، فيمكن  الديه التي لتلكعليه. أما بالنسبة 

من قبل أي شخص يرغب في متابعة هذا  ااستشارته
 البحث.

ف الذي وضعته لنفسي، والذي أقترحه على كل الهد 
من يستطيع قراءة هذه الصفحات، هو دراسة 

المصباح  -قوي أو ضعيف  -غيتا على نور -البهاغافاد
الروحي الذي تغذيه الروح السامية فينا والتي تشع 
 هوأكثر وأكثر إذا اتبعنا وصاياها، وبحثنا بجدية. هذا 

 األنشودةافاد غيتا وعد كريشنا في البهاغ األقل،على 
.السماوية  

 

في األسطر التمهيدية القليلة التي استخدمتها كمقدمة 
موضوعي، قلت، بأنني لست باحثاً في اللغة في 

لم أكن أنوي الدخول في التعليقات على والسنسكريتية، 
.القصيدة كما هي مكتوبة باللغة  
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بالحوار استعرضت الغالبية العظمى من هذه التعليقات 
 من وجهات نظر مختلفة.

كثير من الُكتَاب الهندوس الالحقين لشانكاراشاريا لم  
يتجاوزوا التفسيرات التي قدمها، وتقريباً جميعهم 

اقتصروا على إعطاء المعنى الحرفي ألسماء 
.الشخصيات المختلفة المذكورة في الفصل األول  

هناك ومع ذلك، لقراءة هذه القصيدة بين السطور، 
بنفسها أّن كّل شيء  الفيدا]السلطة األكثر تأهيالً. تعلن [

هو "الفيدا المكشوفة" وأنّه يتوجب  نصهم،نالحظه في 
على المرء أن يتخطى هذه الكلمة المكشوفة. ولذلك 

فمن الواضح ضمناً أن الفيدا غير المكشوفة يجب أن 
يبدو إلى الحواس  فيماتكون مخبأة أو محتواة 

 الخارجية.

إذا لم نمتلك امتياز اكتشافهم، فمن المؤكد أننا لن  
نستفيد من المعرفة الحقيقية إال من التجارب التي 
يختبرها الشكل المادي البشري، ثم نقع في الخطأ 

الفادح للماديين الذين يعلنون أن العقل هو مجرد نتيجة 
 ناجمة عن حركات جزيئات الدماغ الفيزيائي. 

اعدة الكنسية بأن الضمير هو أيضاً، يجب أن نتبع الق
ليس دليل مؤكد عندما ينظمه قانون خارجي، مثل 

قانون الكنيسة، أو قانون الطبقة البراهمانية. لكننا نعلم 
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أو  -جيدا أن هناك في اإلنسان المادي والمرئي 
.الذي لم يُكشف عنه حقيقي،إنسان  -"المكشوف"   

رء البحث عن المعنى الباطني، دون أن ينهك المإن 
نفسه في العثور على تفسيرات مستحيلة للنص، هو 
االمتياز الثمين الممنوح لكل شخص مخلص يقترب 

سواء مسيحي أو وثني. لدراسة أي كتاب مقدس  

يعلن كريشنا في القصيدة أنه يغذي مصباح الحكمة  
كما  لكلماتهالروحية حتى يمكن معرفة المعنى الحقيقي 

تؤكد األوبنشاد أيضاً أن هناك قدرة، والتي يحق للمرء 
بوضوح المعنى الحقيقي أو  تسمح بالتمييزاستخدامها، 

.غير المكشوف للكتب المقدسة  

يات الذين يعلنون توجد في الواقع مدرسة لعلماء الغيب
أن البشر المكرسين  -بحسب رأينا، على حق وهم  –

يستطيعون تطوير مثل هذه القدرة بحيث أن مجرد 
 مقروءة بلغةسماعهم فقط لكلمات من نص مقدس، 

غريبة تماماً، فإنهم سرعان ما يفهمون على الفور 
.المعنى الحقيقي ونطاق الجمل الفردية المسموعة   

سيحيين يعترفون أنه بالروح وليس جميع المعلقين الم
بالحرف يجب أن نركز في دراسة الكتاب المقدس. هذه 
الروح هي فيدا غير المعلنة أو غير المكشوفة، ويجب 

.البحث عنها بين السطور  
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الوة على ذلك، ال ينبغي للقراء المهتمين في الغرب وع
أن تثبط همتهم في جهودهم لفهم المعنى الحقيقي 

البراهمان  إنللنص من خالل موقف البراهمان القائلين 
وأنه  الحقيقي،فقط هم الذين يمكنهم إدراك هذا المعنى 

إذا لم يجعله كريشنا واضحاً، فإنه من غير القانوني 
اليوم تقديمه بوضوح للشودرا11 أو ألفراد الطبقات 

.الدنيا  

ذا ساد هذا الرأي، فإن هذا الكتاب المهم سيكون إ
 ككلممنوع استخدامه من قبل الثيوصوفيين الغربيين 
ألن كل أولئك الذين ليسوا من الهندوس ينتمون 

 بالضرورة إلى طبقة شودرا12. 

كريشنا لم يصيغ مثل هذا االستبعاد الذي هو فقط حيلة 
الكهنة. كريشنا نفسه ينتمي إلى طبقة الرعاة، ولم من 

يكن براهمان13، ويقول أيضاً إن من يسمع كلماته 
.سيحصل على فائدة عظيمة  

                                                           

تشكل الشودرا الطبقة الرابعة، أي طبقة الخدم، وحرم عليها الوصول  11
.إلى الكتب المقدسة  

في الواقع، بالنسبة للهندوس األرثوذكس، ال يتم تضمين أي غريب  12
برداءة اللغة بل هو المليتشا (يفسر  -في اإلطار الطبقي األربعة 

.اليونانيين " عندالسنسكريتية أو ال يتحدث بها) وهي المقابلة "للبربري  
كان كريشنا ابنًا لملك - وهو نفسه كان ملكاً (إذاً هو من طبقة  13

للهروب من النوايا اإلجرامية للطاغية كانسا، تم تفويضه  ولكن،كشاتريا) 
.منذ والدته إلى ناس من الطبقات الدنيا، ونشأ بين الرعاة  
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القيد الوحيد الذي قام به كريشنا هو أن هذه األشياء ال 
يجب أن تُعلَّم ألولئك الذين ال يريدون سماعها14، 

سوع يالخاصة بالكلمات التي لها نفس المعنى مثل تلك 
أمام  كمجواهر واالناصري عندما يقول: "ال تلق

 الخنازير15.

ن، بما أن عقلنا يعمل كثيراً على أساس اإليحاءات ولك 
أو المؤشرات التي يمكنه إدراكها، وأنه يمكن أن يغيب 
عن الموضوع المهم، إذا لم يكن مشار له بالنقاط حيث 

علينا أن نضع في توجد هذه المؤشرات، فإنه يتوجب 
اعتبارنا أن هناك بين اآلريين نظام نفسي الذي يدعم 

ويحفز على عرض وجهات النظر التي يحكم عليها 
العديد من المستشرقين بأنها حماقات ال تستحق انتباه 

.إنسان ينتمي لحضارة القرن التاسع عشر  

حتى في حالة عدم وجود معرفة إال وعالوة على ذلك، و
علم النفس اآلري، فإن ذلك ال ينبغي له معرفة محدودة ب

.عزمنا في عملنامن أن يثبط   

موجودة في القصيدة  المعرفة وبمجرد أن ندرك أن 
فإن ذاتنا الداخلية مستعدة لمساعدة اإلنسان الخارجي 

فهمها.على   

                                                           

 غيتا، 18 -67، البهاغافادغيتا .14
 إنجيل متى (6-7). 15
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في السعي النبيل لهذه الحقائق الفلسفية واألخالقية  
 االنهج الذي يلخص سعينا األبدي لفهم العظيمة وهو
يمكننا االنتظار بصبر للحصول كياننا فإنه ودمجها في 

على المعرفة الكاملة في علم التشريح ووظائف 
.اإلنسان الداخلي  

نسكريتيين الغربيين قد ترجموا العديد من الس
ت الهامة عن طريق إعطائهم األدنى بين المصطلحا

جميع معانيها الحقيقية واستثنيت كما هي من الحقيقة 
عن طريق المعرفة النفسية والروحية الناقصة 

الموجودة لدينا في الغرب، أو أنهم سببوا االرتباك 
.بطريقة ميؤوس منها  

كلمات مثل الكارما والدهارما ليست مفهومة.  
ون: ويتم عادة تأويله بمعنى مصطلح دهارما يعني قان

صلة عتبر بأنه يتعلق فقط بأسس ذات واجب، أو يُ 
يعين خاصية بالحقيقة اإلنسانية، بينما أنه  بالمواثيق

للقدرات اإلنسانية، أو لإلنسان كله، أو حتى لكل شيء 
.في الكوسموس  

النار هو  - دهارما -أو  -وبالتالي يقال إن "الواجب" 
االحتراق. دائماً، النار تحرق، وبهذه الطريقة تفي بكل 
واجباتها، بدون وعّي، في حين أن اإلنسان هو الوحيد 

" الذي يستطيع تأجيل "رحلته إلى قلب الشمس
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أداء دهارمته حسب األصول المحددة  ويرفض
 ً .والواضحة تماما  

ولئك عندما نقرأ في البهاغافاد غيتا أن أفإنه  وبالمثل،
 المتناميةالذين يتركون هذه الحياة "خالل فترة القمر 

يحققون الخالص  "،في الجزء الشمالي للشمس
في حين أن اآلخرين "الذين يرحلون في  األبدي،

في حين أن الشمس تكون  القمر،المرحلة المظلمة من 
في الجزء الجنوبي من مسارها الصاعد لفترة من 

الوقت في المناطق القمرية، يولدون من جديد على هذه 
أن كل هذا هو  علموناقد  المستشرقون فإناألرض" 

.حماقة دون أن نكون قادرين على مناقضتهم  

كن إذا كنا نعلم أن اآلريين، بمعرفتهم الشاملة لآلثار ول
ئلة لقانون التماثل الذي يسود في جميع أنحاء الها

الكون، ويحافظون دائماً على االنسجام، فإنهم يفهمون 
من هذه الصيغ أنه يعني أنه يمكن لإلنسان أن يجد 

نفسه، أو ال، في حالة تطور صارم وفقاً للقمر الالمع 
.أو المظلم، فإن هذه الفقرة تصبح واضحة  

] 31[ رقم وقف عند اآليةوبالمثل، فإن الناقد المادي يت
رحيق اآللهة من الفصل الرابع: "الذي يتغذى على 

 .إلى الروح السامية" بالذي يبقى من األضحية، يذه
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ويسألوننا كيف يمكن الحصول على الخالص عن 
 طريق استهالك المخلفات األضحية المحروقة.

ولكن إذا عرفنا أن اإلنسان هو المذبح والتضحية وأن  
هذا هو كمال التطور الروحي، الذي  رحيق اآللهة

في  يكون مبرريمتصه أو يدرجه في كيانه، فإن اآلري 
.تفسيره وسنخلص من اليأس  

كننا مالحظة تشابه غريب، في نقطة معينة، بين يم
هود من قصيدتنا والنص القديم للعبرانيين. تم إعداد الي

األرض الموعودة، ولكن  معينة لدخولخالل تجارب 
كان فقط بعد قتالهم في معارك كبيرة مع الحثيين 

.العماليق، قد نجحوا وكذلك والفيريزيين، واليبوسيين،  

هنا أيضاً، نرى أن أول آية تشير إلى الحرب. يسأل 
الملك األعمى العجوز دريتاراشترا رئيس وزرائه16 

ليخبره عما يحدث بين القوات المتعارضة من الباندو 
والكورو المجتمعين والمصممين على الدخول في 

 معركة.

الذين تم تجميعهم على  اليهود،وبنفس الطريقة، فإن  
العاقدين العزم على النزاع وقد  ةحدود األرض الموعود

                                                           

سامجايا، الذي سينقل للملك الحوار بين كريشنا وأرجونا، هو سوتا،  16
.ومستشار الملك. كما يعمل سفيراً لهسائق عربة، الشاعر الملحمي   
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أيدهم في قرارهم تصريحات إلههم الذي أخرجهم من 
.ظلمات مصر، قد شرعوا في المعركة  

في اللغة الصوفية، كانت مصر هي المكان الذي حصل 
فيه اليهود على جسد: فهو بالتالي يمثل الحاالت 

والفترات العديمة الشكل والفوضوية السابقة للوالدة 
لبداية التطور، والحمل في الرحم. نحن على أعتاب 

معركة عمالقة، علينا أن نندفع إلى "صراع 
المتوحشين". إذا كانت هذه اآلية األولى مفهومة في 

فإننا نحمل مفتاح نظام رائع، ولن  المرغوب،المعنى 
نرتكب خطأ التأكيد على أن وحدة القصيدة قد تم 

.تدميرها  

دريتاشترا هو أعمى، ألن الجسم على هذا النحو، هو 
.الكلمة انيأعمى بكل مع  

أن األديان الوثنية القديمة  -غوته، أعتقد  -ل أحدهم قا
كانت تَُعلم اإلنسان أن ينظر إلى األعلى، ليطمح 

إليها حقاً، وبهذه  ينتمياستمرار إلى العظمة التي ب
الطريقة، يدفعه لكي يعتبر نفسه في حالة كمون، أقل 

.شأناً من هللا بقليل   

من ناحية ثانية، فإن موقف اإلنسان الذي يتبع النظام 
المسيحي هو كل اإلذالل، حيث يكون رأسه منحني وقد 

اإلله «من بحضور إلهه. يقترب لألسفل خفضت عيناه 
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أن له الغيور" التابع للقانون الموسوي، حيث ال يجوز 
.يقف على قدميه  

هذا التغير في المواقف يفرض نفسه بمجرد أن نفترض 
جود اإلله خارج أنفسنا وخارج كياننا. ومع ذلك، ال و

يرجع ذلك إلى الكتاب المقدس في حد ذاته، ولكن فقط 
إلى سوء التفسير من قبل الكهنة والكنائس، والتي 

تقبلها البشرية الضعيفة على أنها إيمان، في حاجتها 
.ستند إليهتإلى دعٍم متعاٍل   

االعتبار أن اإلنسان، في ، مع أخذهم بعين اآلريين
ومعيداً  طبيعي،يرفع نظره إليه بشكل  ،جوهره، هو إله

كل شيء إليه. لذلك لم ينسبوا أي قوة للرؤية أو 
دهريتاراشترا هو  هكذا،اإلحساس إلى مادة الجسد. 

أعمى، وهو الذي يجسد الوجود المادي الذي يكون فيه 
.العطش للتجديد متأصل  

وال لألذن أن  -لعين أن ترى في حد ذاتها، ال يمكن ل
يُطرح السؤال على التلميذ: "ما  شاد،ينااألوبفي  .تسمع

هو النظر للعين والسمع لألذن؟" والجواب هو أن هذه 
ت تكمن فقط في األعضاء الداخلية للروح االقدر

ظواهر الحياة  الختباروتستخدم الجسم المادي كوسيلة 
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المادية17. دون وجود هذه القوة - أو الكائن- الذي يقيم 
الذي يسمع ويرى، فإن هذه  يعلمنا،الذي  فينا،

 ُمسمىاآلن تحت مؤلهة  الجسيمات،المجموعة من 
.ميتة أو عمياء الجسم ستكون  

هؤالء الفالسفة اآلريون لم يكونوا متأخرين عن القرن 
 بوسكوفيتشاإليطالي التاسع عشر. لقد توصل 

من المعاصرين، إلى أننا ال  وفيسك وغيرهم وفاراداي،
نستطيع حتى أن نرى أو نعرف ما هي المادة التي 

أن  بنا،تشكلت منها الماهيات المختلفة التي تحيط 
القرار النهائي في الحجم الصغير بشكل ال نهائي ال 
ينتج عنه ذرات مقسمة بدقة، ولكن في "نقاط قوة 
رف ديناميكية"، يترتب على ذلك أننا ال نستطيع أن نع

قطعة من الحديد، ولكن فقط الظواهر18 التي تنتجها. 
هذا االقتراح كان من اآلريين القدماء الذين أضافوا 

.هذا: ما يدرك حقاً هذه الظواهر هي الذات  

يوماً ما لفهم  الفلسفة سنصلط من خالل قبول هذه فق
حقائق الطبيعة التي يكون العلم لدينا مشغوالً للغاية 

بمشقة تسجيلها وتصنيفها. لكن هذا العلم، الذي ينكر 
الوجود الفعلي للذات باعتبارها الداعم الرئيسي الوحيد 
                                                           

أنظر كينا أوبانيشاد (1، 1-2): "أي إله يضع العين واألذن في  17
".وأذن األذن العين،"إنها عين  -الفعل؟"   

 يعني فقط ظاهرها الخارجي. 18



37 

 

العديد من الظواهر  الوعّي، يتجاهللكل طرائق 
في  المعروفة لألرواحيين في بلدنا، وللزاهدين النساك

.آسيا  

 

اختفاء جسده ظاهرة الزاهد لديه القدرة على إنتاج  
اآلخرين". لكن الغرب ينفي ذلك. ومن "عن نظر 

بأنه يمكن  االرواحيينالمشكوك فيه أن يعترف حتى 
لإلنسان الحّي أن يخفي الظاهرة المعروفة باسم 

"الشكل". لكنهم يعترفون بأن "شكل المتجسد لروح" 
قد اختفوا  االرواحيينقد تختفي، أو أن بعض الوسطاء 

كانوا جالسين، ليعاود الظهور على  الكرسي حيثعن 
تم إنتاج شيء من  -قيد الحياة [في نهاية الجلسة] 

قي للجزيئات الفيزيائية أو عن طريق قبيل تشتت حقي
.إخفاء أجسامهم التي كانت مغطاة بشيء وكأنه حجاب  

الحاالت المعنية، نتجت الواقعة من دون أن يكون في   
الوسيط، وهو وكيل سلبي بسيط، على معرفة أو بذل 

جهد من جانبه. ولكن الزاهد الشرقي الذي لديه القدرة 
أمل على األساس على االختفاء هو الشخص الذي الت

الفعلي لما نعرفه باسم "الشكل"، دون أن تفقد على 
االطالق النظر للعقيدة التي أعلنها بوسكوفيتش 

وفاراداي التي تكون الظواهر من هذا النوع ليست 
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ويضيف أن كل شيء يجب أن  ذاتها،حقائق في حد 
.يكون ذا صلة بالذات  

باتنجالي يعرض الشيء ذه هي الطريقة التي نرى بها ه
 21مثال اليوغا. في القول المأثور أ -في مجموعته من 

يعلن أن الزاهد، واعّي كما هو هذا  الثالث،من كتابه 
يمكن أن يجعل نفسه غير  كشكل،الشكل، هو ال شيء 

 مرئي.19

لن يكون من الصعب تفسير هذه الحقيقة بنوع من 
يمارسه  أو بإيحاء مشابه، الذي المغناطيسي،التنويم 

الزهد. لكن هذا النوع من التفسير ليس سوى الطريقة 
الحديثة للخروج من الصعوبة من خالل إعادة صياغته 

 وفق شروط جديدة.

لن يتم اكتساب أي معرفة حقيقية من قبلنا في هذه  
األمور طالما أننا ال ندرك أن النفس تبقى إلى األبد 

واضح جداً في وتكون دائًما خالية من التغيير. باتنجالي 
الكتاب الرابع) عندما  ،17هذه النقطة (قول مأثور 

                                                           

هنا نص قول مأثور: "من خالل ممارسة سامياما - التركيز (أو  19
على الشكل، فإن القدرة على إدراكها (من قبل عين الناظر) يتم  -التأمل) 

واإلشراقة (الخاصية المميزة للجهاز  المراقبة،االحتفاظ بها تحت 
البصري) يتم فصلها عن جسمها (وهذا يعني الشكل) ، ويترتب على ذلك 

.wb ."الزاهد يصبح غير مرئيأن    
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يقول: "تعديالت الحالة العقلية هي معروفة دائماً ألن 
".يتغير لمالروح الذي يرأس   

هو أعمى كجسم وأن  جب أن نعترف أن دهريتاراشتراي
وعينا وقدرتنا على معرفة أي شيء من التغييرات التي 

 تحدث في الجسم، ترجع إلى "الروح التي ترأس20".

األعمى، هو الجزء من  الراجا العجوزفإن هذا  وهكذا،
اإلنسان الذي يحوي بمبدأ التعطش للوجود، ويمتلك 
الحياة المادية21. نهر الغانج الذي يحدد على جانب 

د من سهل الراجا، يرمز إلى المسار المقدس واح
 للحياة الروحية المتجسدة هنا باألسفل22.

في البداية، ينحدر من خالل المجاالت الروحية دون أن 
ندركه، حتى يصل في النهاية إلى ما نسميه المادة حيث 

حتى يصب في  -في حين يبقى غير مرئي  -يتجلى 
البحر (أو الموت) ليتم امتصاصه مرة ثانية من 

.الشمس، أو عن طريق الكارما بالتقمص  

لك ينبغي أن السهل هو مقدس ألنه "هيكل الروح " ولذ
يتم فك شفرة كوروكشيترا على أنه "الجسم الذي تم 
اكتسابه بالكارما". لذلك ال يسأل الملك ما الذي تمكن 

                                                           

 توجه - تشرف. 20
 دهريتاراشترا يعني "من يمتلك المملكة". 21

 على الكوكب األرضي. 22



40 

 

الجسم نفسه أن يفعله، ولكن ما فعلته الكائنات 
المرتبطة بالوجود المادي في هذا السهل المقدس من 

جهة، أي كل العناصر الدنيا لإلنسان الذي يربطها 
جسدية، ومن ناحية ثانية، أنصار الباندو وهذا بالحياة ال

.يعني، جميع القدرات الروحية  

ويترتب على ذلك أن تعداد الجنراالت والقادة الذين نوه 
عنهم رئيس الوزراء، كرد على سؤال الملك، ال يمكن 

أن يكون إال قائمة بكل قدرات اإلنسان الدنيا والعليا 
ة المعتمدة، التي تحتوي، باإلضافة لألسماء المعين

تلميحات إلى قوى كياننا، والتي بالكاد بدأ الغرب في 
معاينة وجودها، أو التي يشملها في مصطلحات 

.غامضة مثل الدماغ والعقل  

نكتشف أن كل واحد من هؤالء الجنراالت لديه، في  
مكانه المناسب، وأن يتم تخصيص  المعين،معسكره 

أسلحة مختلفة ومتنوعة له، في مناسبات عديدة، تزهر 
.أو تتميّز في المناورات األولية، وذلك لجذب انتباهنا  

عون  ،التحية إلى كريشنا! رب العبادة، إله الدين
.معصوم لجميع الذين يؤمنون به  

لذلك اكتشفنا أن هذه القصيدة ال تشوهها رواية 
التي تبدأ في الفصل األول، والتي يتم التخلي الصراع 
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عنها في وقت الحق عندما ينزل الممثالن العظيمان 
 عن مركبتهما للمناقشة.

إن وصف القوى المشاركة واألثر األول الذي يشعر به 
أرجونا بعد استعراضهم، يقودنا إلى النقطة التي يجب 

أن نتعلم فيها من كريشنا ما هو واجب اإلنسان في 
.اله ضد كل قوى ونزعات طبيعتهنض  

بعيداً عن كونه إهانة لجمال القصيدة، فإن هذا  
ن نرى أن هذه الصراع هو جانب ضروري وثمين. نح

المعركة يجب أن يتم خوضها من قبل كل إنسان، سواء 
كان يعيش في الهند أو في أي مكان آخر، ألنها معركة 

مستعرة في سهل مقدس بجسمنا لذلك يبدو أن كل 
.احد منا هو أرجوناو  

 -الفصل األول بعنوان "أرجون  السنسكريتية،في 
يعني "يأس وإحباط أرجونا". وقد أطلق  " والذيفيشاد

عليها البعض "مفتشية الجيش"، لكن على الرغم من 
استعراض الجيش، إال أن المعنى األساسي ليس 

 موجوداً. 

إن نتيجة استعراض الجيش هو الذي نحتاج أخذه 
باالعتبار، بالنسبة ألرجونا، وهو الشخص المعني في 

كز النقاش الشخص الذي هو في مر -المقام األول 
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واالستفادة من التعاليم الواردة في جميع أنحاء عمل 
.هذه النتيجة هي اليأس والقلق -القصيدة   

.يجب البحث عن سبب هذا الوهن   

بب تسرعه في تصميمه، وقبل أي تحليل للعواقب بس
التي ستتبع بالنسبة له وكذلك بالنسبة ألولئك الذين قد 

يكونون متورطين، دخل أرجونا "الصراع" بعد اختياره 
لكريشنا كقائد لمركبته. تتوضع القوات في ترتيب 

 التأهب للمعركة، ويذهب على مركبته لتفقدها. 

ركة ضده من قبل األهل التأهب للمع ، يرىعلى الفور
من جميع الدرجات الذين، بدورهم، يستعدون إلبادة 

تجنيدهم في معسكر أرجونا، والذين هم  أولئك الذين تمَّ 
بالنسبة لهم، كما بالنسبة له، األقارب واألصدقاء 

.والمعارف  

مخاطباً كريشنا، يقول إنه ال يستطيع الدخول في حرب 
وحتى إذا تمكن  ،نذير شؤم فيها سوى ىال يركهذه. 

الخصوم، في جهلهم، من االتفاق على القتال على 
الرغم من احتمال حدوث مثل هذه العواقب الوخيمة 

فإنه ال يستطيع فعل ذلك، يجب عليه التخلي عن 
.المعركة قبل أن تبدأ  
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ونتيجة لذلك، فإن أرجونا، الذي كان قلبه مضطرباً من 
في مقعد الحزن، يلقي جانباً قوسه وسهامه، ويغوص 

.مركبته  

الدين  فيطالب في العلوم الغيبية أو الثيوصوفيا أوأي 
يمر  -هؤالء الثالثة هم واحد ونفس الشيء  -الحقيقي 

من خالل تجارب أرجونا. منجذباً لجمالها أو ألي نوعية 
جذابة ثانية من هذه الدراسة، يبدأ بمتابعتها وسرعان 

.ما يكتشف أنها تثير مجموعتين من القوى  

لى تتكون من أصدقائه وأقاربه الذين ال يعتبرون األو
الذين يرتبطون ارتباطاً وثيقاً "بالنظام  الحياة مثله،

كما  -القائم" ويعتبرون أنه من الحماقة أن يعيروا 
أي اهتمام بأي شيء آخر، في حين أن  -يفعل هو 

معظم معارفه، الذين يلتقي بهم في العالم، يقفون 
غريزياً ضد اإلنسان الذي يلتزم بحملة صليبية في 

اقاته الخاصة هجماته في وقت مبكر على أخطائه وحم
ولكن يجب أن تنتهي بإدانة أخطائهم وحماقاتهم، ولو 

.كان ذلك فقط بقوة المثال  

الصعب جداً مواجهة الخصوم اآلخرين، الذين من  
يكون معسكرهم وقاعدتهم في المستوى النجمي 

وغيرها من المستويات الخفية، وهي كل النزعات 
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الحين قد الدنيا وقدرات اإلنسان التي كانت حتى ذلك 
.خدمت الحياة المادية فقط  

من خالل قوة الجاذبية األخالقية البسيطة، فإنهم  
يهرعون إلى المعسكر اآلخر لمساعدة أصدقاءه 

وأقاربه األحياء في نضالهم ضده. هم أكثر فعالية في 
إنتاج االكتئاب والوهن. ألمح إليها في القصيدة بهذه 

:الكلمات من أرجونا إلى كريشنا  

تطيع الوقوف، ألن فهمي يبدو أنه مصاب ال أس
.من جميع الجهات شؤمبالدوار، وأرى نذير   

لنا مدفوعين نحو هذه الدراسة كنتيجة لطلبنا الخاص ك
من  الذي طلبلذاتنا العليا، الني هي كريشنا. أرجونا 

كريشنا أن يكون سائق عربته، أن يقوده ليكون بين 
 ً أنه قدم هذا  الجيشين. ال يهم أنه اآلن يدرك تماما

الطلب، أو أنه قد قدمه يوماً ما كعمل محدد، في هذه 
الحياة أو في عدة حيويات سابقة ثانية، الشيء المهم 

هو أنه تم طلبه ويجب إعطاء اإلجابة في الوقت 
.المناسب  

البعض منا قد فعل ذلك مرات عديدة في والدات  
ماضية بعيدة، في أجساد ثانية، وفي أماكن مختلفة 

ثانية. آخرون يفعلون ذلك اآلن. ولكن من المرجح أكثر 
بذل جهد  ىبحافز علأن أولئك الذين يشعرون بأنفسهم 
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تحاد االمكثف، وبشوق لمعرفة الحقيقة والتوصل إلى 
هذا الطلب الملح في أزمنة  مع هللا، فإنهم قد صاغوا

.نائية للغاية  

 -فإن كريشنا، سائق هذا الجسد، مع خيوله  ،وهكذا 
يقودنا اآلن حتى نتمكن من الوقوف مع، من  -العقل 

جانب، ذواتنا العليا وكل النزعات التي ترتبط بها، ومن 
جانب آخر، مع جميع المبادئ السفلية (ولكن ليس 

.بالضرورة أن جميعها سيئة)  

يتابع هذا الجهد قد يتمكن بسهولة من مواجهة من 
حشد األصدقاء واألقارب، وربما على األرجح قد يكون 

وهذا يجعله في  -قد مّر بهذه التجربة في حياة سابقة 
ولكن ال يوجد لديه دفاع  -مأمن من مثل هذا الضرر 

يغزوه، مع الشر الذي ضد أول ظل أسود من اليأس 
.الناتج عنه  

جميع الكينونات العنصرانية23 التي تحييها أفكاره 
السيئة تحثه اآلن على أن يقول لنفسه: " في نهاية 

لن يكون لي اليد العليا  كل ذلك؟ د، ما يفيالمطاف
عليها24، حتى لو استطعت، فإن المكسب سيكون 

                                                           

الكينونات العنصرانية هنا تشير إلى مراكز الطاقة المتعلقة بالمحيط  23
.النفسي الفردي أو الجماعي "النور النجمي" لعلماء الغيبيات  

 لن أنتصر عليها. 24
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صفراً. ال أرى فرصة لتحقيق نتيجة عظيمة ودائمة ألن 
فيها  كال شكل شيء، كل شيء غير دائم ". وبصورة 

هذا الشعور المرعب في كل حالة، وسيكون  سيحدث
.من األفضل االستعداد لذلك  

ال يمكننا العيش دائماً بحماسة األفراح السماوية. ال 
دة. يلمس لون الفجر الوردية األرض كلها دفعة واح

ولكنه يظهر، ويطرد الظلمات، دعونا نكون مستعدين 
إذاً، وهذا ليس فقط في المرحلة األولى، بل خالل 
مسيرتنا التدريجية نحو المقر المقدس، ألن هذا 
الشعور يأتي في كل استراحة، في المحطة غير 

المحسوسة التي تحدث عندما نستعد اللتقاط األنفاس 
المشي، للوصول إلى حالة التخاذ الخطوة التالية أثناء 

 ثانية. 

سيكون من الحكمة أن نقرأ هنا كلمات سيد الحياة 
:الخالد في الفصل الثامن عشر واألخير من القصيدة  

واثق في كفاءتك، قد تعتقد أنك لن تقاتل. هذا القرار " 
خادع ألن مبادئ طبيعتك ستجبرك على ذلك. كونك 

واجبات حالتك الطبيعية، ملزماً بالقيام بأعمال بسبب 
فإنك ستقوم عن غير قصد وبالضرورة بعمل ما تريد 

." أن تتجنبه بالجهل  
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تخدم كريشنا هنا نفس الحجة التي تقدم بها أرجونا يس
لصالحه عندما عارض القتال. في الفصل الذي ندرسه 
أرجونا اتخذ األمر البراهماني القديم ضد أولئك الذين 

دية للطبقات والقبيلة"، ألنه ينتهكون "المؤسسات األب
قال لنا، إن العقوبة المتوقعة هي اإلقامة بالجحيم، ألنه 

ما أن يتم تدمير النظام الطبقي االجتماعي والقبيلة، فإن 
األجداد، والطقوس الخاصة، والكعك الجنائزي وإراقة 

الماء (38)25 ستسقط من السماء، وهكذا ستَُدمر 
ا.القبيلة بأكمله  

ً ولك للكلمات المذكورة أعاله، يوضح كريشنا أن  ن، وفقا
كل فرد هو بشكل طبيعي، من خالل نزعاته المرتبطة 

بجسده، ملزم بأداء األعمال المرتبطة بمهنة معينة وأن 
الجسد، مع نزعاته ال يشكل سوى مظاهر ما هو 

اإلنسان الداخلي، وهذا األخير هو نفسه نتيجة لجميع 
.تمية للتجسد الحاليأفكاره السابقة، لغاية تلك المن  

وهو  -ولذلك فهو مجبر بموجب قانون الطبيعة  .
على أن يولد من جديد بالضبط حيث  -قانونه الخاص 

سيختبر الخبرات التي يحتاج إليها. ونتيجة لذلك 
سواء أحب  للقتال، أرجونا مضطروبكونه محارب، فإن 

.ذلك أم ال  

                                                           

 طقوس جنائزية تقام لألجداد. 25
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مؤسسة الطبقات سيتم تناولها بشكل خاص في فصل 
لدراسة هذا الموضوع  آخر، سيكون لدينا الفرصة

.بمزيد من التفصيل  

كما قلت في مقالتي األخيرة، ما يشكل األساس، أو 
د، وجميع الداعم، للكوسموس بأكمله هو الروح المرش

التغيرات المختلفة في الحياة، سواء من طبيعة مادية 
أو تلك التي تتعلق فقط بحاالت العقل، ال يمكن إال أن 

ي يرأس داخلياً.تُعرف بسبب ثبات الروح الذ  

إذا كان األمر على خالف ذلك، فإنه لن يكون لدينا أية 
ذاكرة، ألنه بوجودنا محبوسين في كل حدث يمر، فإنه 

ال يمكننا تذكر أي شيء، وهو ما يعني أننا لن نكون 
قادرين على إدراك التغييرات. لذا يجب أن يكون هناك 

يدرك  شيء يستمر إلى األبد، وهو الشاهد، الكائن الذي
كل التغييرات العابرة، ويبقى هو نفسه غير قابل 

 للتغيير.

جميع األشياء وجميع الحاالت التي يسميها الفالسفة 
الغربيون بالعقل هي تعديالت ألنه، لكي يُرى أو يُعرف 

من الضروري تدخل بعض التغيير، جزئياً أو كلياً، بدءاً 
اإلنسان من حالة سابقة. ما يدرك هذه التغييرات هو 

كريشنا. –الباطني: أرجونا   
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كون هناك روح تيقودنا إلى االقتناع بأنه يجب أن  هذا
والمنتج وكذلك المشاهد من كل مجموع  تترأس،كونية 

هذه األشياء الحية وغير الحية. الفلسفة التي يُعلمها 
هكذا  -هذا الروح في األصل أن كريشنا تؤكد على 

 تبقى في -مناقشة فقط لتسهيل الهنا وذلك أسميها 
دون موضوع، وبدون حدوث أية  الهدوء،حالة من 

 تغييرات حتى اآلن.

، لالنبثاقالكون ببعث ، بالحريقراراً بخلق، أو  متخذةً  
أن يأتي إلى  بلما يجفإن هذه الحقيقة تشكل صورة 

الوجود ونتيجة لذلك، كان هذا التعديل اإلرادي26 الذي 
على  متغيرةالتي كانت حتى اآلن غير  ،نتج في الروحأُ 

اإلطالق. من هنا، فإن الفكرة اإللهية، المتطورة 
في الموضوعية، في حين أن جوهر  قد تجلتتدريجياً، 

الروح الذي يترأس بقي بدون تغيير وأصبح شاهداً 
.على فكرته الخاصة المنتشرة  

ديالته هي الطبيعة المنظورة (وغير المنظورة) تع
من هذا الوقت، يتمايز باستمرار في  جوهره بدءاً 

 –ويصبح الجزء الخالد لكل إنسان  ،متنوعة اتجاهات
والذي  -هو كريشنا الذي يتحدث الى ارجونا أي أنه 

                                                           

يمكن أن نتذكر هنا كتاب: محيط الثيوصوفيا (ص 16): "اإلرادة هي  26
".قوة الروح في العمل  
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من النار المركزية كشعلة، يشارك دائماً في  بانبثاقه
أن الجودة ال يمكن  يعني،وهذا  -طبيعة هذه النار 

 تغييرها.

 إنه يلبس جسم اإلنسان27 كمغلف يغطيه. وهكذا 
وبكونه غير قابل للتغيير في جوهره، فإن هذا الجزء 
الخالد باإلنسان لديه القدرة إلدراك كل التغييرات التي 

.الذي يضم الجسمتحدث في المحيط   

إذا كان المرء يرغب في الحصول على بعض المعرفة 
وجب عليه أن يقبل بوجود باطني تي الحقيقية فإنه

.للذات، والتأمل فيها ومحاولة فهمها قدر اإلمكان  

وربما بشكل غير مالئم  ،وهكذا، ها قد وصلنا بسرعة
الجنراالت  من جميعالعتبار أرجونا وكأنه مؤلف 

واألبطال المذكورين في هذا الفصل، والذين يشكلون 
كما قلنا سابقاً مختلف القوى واألهواء والصفات التي 

يتم تضمينها في الغرب في مصطلحات مثل "الدماغ" و 
 "العقل"28.

عقلية والنفسية لم تكن العلوم الحديثة، الفيزيقية وال
سوى خدش على سطح ما يقترحون فحصه. من 

                                                           

 بالطبع فإن هذه الشرارة هي متأصلة في كل الطبيعة. - واديا 27
في ذلك الوقت، كان الالوعي متضمن، أكثر أو أقل، في مصطلح  28

"."العقل  
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المسلم به أن العلوم الفيزيائية هي علوم تجريبية، وال 
تعرف أيضاً سوى مقدمات قوانين الطبيعة، أما بالنسبة 

.لعلم النفس، فهو في حالة أسوأ  

ألن لديه حظوظ أقل للوصول إلى الحقيقة من حظوظ 
اء يشرعون في العرض العلوم الفيزيائية، ألن العلم

التدريجي لقوانين الطبيعة من خالل فحص دقيق 
للوقائع التي يسهل مراقبتها، في حين يتطلب علم 

النفس طريقة مختلفة عن العلم الدقيق ليتم اتباعها، أو 
 ً .تلك المعمول بها حاليا  

سيكون من غير المجدي اآلن أن استشهد 
بالمصطلحات اآلرية من "األغماد"29 - كما يُ طلق 

لم نكتسب بعد األفكار  والتي تغلف الروح ألننا -عليهم 
.الالزمة لفهمها  

                                                           

الغمد (األغماد) هو مكان توضع السيف وهذا يعني غالف، أي أغلفة  29
أو كوشا، مع وظائفها ، موجودة  الخمسة،صف األغلفة و ..مي الروحتح

، وخاصة في  6-2صفحة    -في الجزء الثاني من  تيتيريا اوبانيشاد 
، والتي تم نشر ترجمته  -فيفكاشوداماني  -كتاب شانكاراشاريا المعنون 

في زمن جودج من قبل (ماهوني.م.شاترجي) في مجلة الثيوصوفي من 
.1888إلى عام  1885عام    
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ما الفائدة من القول بأن بعض االنطباعات موجودة في 
غمد آناندامايا30؟ ومع ذلك، فإن هذا المغلف موجود 

  بطريقة مختلفة.أو  ُسمي هكذاقد  سواء كان

الوصول إلى ومع ذلك، يمكننا أن نعترف بأنه، بهدف 
المستوى الموضوعي الذي تحصد فيه تجربتها، فإن 

الروح تضع على ذاتها، واحدة تلو األخرى31 مجموعة 
حيث أن لكٍل منها خصائصها  متنوعة من األغماد
.ووظائفها الخاصة  

ال  ذاته،وبالتالي، فإن الدماغ الفيزيقي البسيط، بحد 
يُنظر إليه إال باعتباره العضو المادي الذي يستخدمه 

الشاهد الداخلي الحقيقي أوالً، الستقبال أو نقل األفكار 
والتصورات، وهذا هو األمر نفسه بالنسبة لجميع 

 األعضاء الثانية.

هم فقط مقرات أو مراكز خاصة تفيد في عملية تركيز  
لتغيرات في قوة اإلنسان الحقيقي لتمكينه من اختبار ا

.الطبيعة على مستوى واحد أو آخر من هذه المراكز  

                                                           

انظر العمل المذكور المنوه له في المالحظة السابقة، 211-209،  30
.حول هذا الغمد المفترض أن يعمل في النوم العميق  

وصف تيتيريا  اوبانيشاد هو واقعي جدا: األغماد لها نفس البُعد، فهي  31
.تتداخل مع بعضها البعض، ولها شكل الجسم  
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الذي يعاني من هذا اإلرهاق ومن هذا ذاك من هو 
 القلق؟

إنها "شخصيتنا المزيفة" (كما تُدعى في األدب 
الثيوصوفي) والتي، بكونها متميزة عن كريشنا (الذات 

العليا) تكون ُمضطهدة بالمقاومة المباشرة التي 
زء السفلي بأكمله من طبيعتنا، وكذلك من يعارضها الج

قبل األشخاص األكثر قرباً لنا، بمجرد أن نبدأ في جذبها 
من عاداتها القديمة وتقديم لهم طريقة جديدة في 

.التفكير  

أيضاً، بغوصه أكثر على مقعد هذه المركبة، التي كانت 
 ناحية،أرجونا إلى طبيعته ووجد، من  جسده رجع

العناصر التي تحث على البحث والشجاعة، ومن 
الناحية الثانية، وجد عوامل الحزن القديمة التي، هي 
.األقرب إلى اإلنسان الطبيعي، تستيقظ في بادئ األمر  

المرشد الداخلي، سيستجيب بالتأكيد  كريشنا،إن صوت 
خالل أوقات الظالم، لإلنسان الذي يعتمد على طبيعته 

.الداخلية الخاصة وعلى طلب المساعدة بإصرار  

النتائج األولى للوهن التي يتم الكشف عنها بداخلنا 
تجعلنا نشعر بأن المعركة التي أثرناها كان يجب أال 

ة في التخلي عنها تُخاض: ومنذ تلك اللحظة، فإن الرغب
قريبة جداً من غمرنا. حتماً أن البعض يضيع فيها، 
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لبدء المعركة مرة أخرى في حياة مستقبلية، في حين 
أن آخرين، مثل أرجونا، يستمعون إلى صوت كريشنا 

.ويقاتلون بشجاعة حتى النهاية  

وهكذا في االوبانيشاد، في البهاغافاد غيتا المقدسة،  
في كتاب التكريس، في الحوار  في علم الروح السامي،

بين كريشنا، المعلم المقدس، وأرجونا، تم ذكر الفصل 
:األول بعنوان  

""وهن أرجونا  

إلى ذاك  المركبة،التحية إلى إله المعارك، إلى قائد 
وهو  النصرالذي يوزع القوى بحكمة، الذي يقودنا إلى 

وحده الذي يمكنه أن يقودنا إلى النجاح بطريقة 
معصومة عن الخطأ: فليرشدنا إلى حيث يضيء النور 

.أوم األبد،الساطع إلى   

 

 الهاوية األولى

التحية إلى براعة كريشنا! نرجو أن ترافقنا في 
ال تستسلم في  القوة حتىالمعركة، وأن تعطي قلبنا 

.الليل القاتم الذي يخلف درب النهار  
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فإن  المعاني،بمعنى من والفصل األول قد انتهى. 
البهاغافاد غيتا هو كتاب شخصي. وهو موجه إلى كل 
.فرد، وهذه هي الطريقة التي نظرنا بها إليه لغاية اآلن  

وقد أعلن البعض أنه غامض، بينما لم يرى فيه آخرون 
ول مبادئ الطبيعة العظيمة، ومسائل سوى كتاباً يتنا

نشأة الكون الشاسعة، وهي مواضيع صعبة ومقلقة 
متعلقة بالعلة األولى32 فيما أن البعض يجده متناقض 

.وغامض  

رغم ذلك، فإنه في الحوار الكبير، فإن هذا المشهد 
األول واضح. نعاين فيه صدام األسلحة وحركة الكتائب 

جنراالتها. اآلن ال يمكن ألحد أن وتوزيع القوات مع 
يتردد: نجد أنفسنا وجهاً لوجه مع أنفسنا. اإلنسان 

الضعيف، أو ذاك الذي ال يريد أن يعرف الحقيقة، أو 
إلى أين ستقود، من األفضل له أن يغلق الكتاب بهذه 
اللحظة33. ما لم يتمكن من مواصلة قراءة القصيدة 

ون ذا فائدة له. بنية قوية لتطبيقها على نفسه، فلن يك  

قد يعلن أنه يريد أن يقرأ الكتاب لما قد يبدو  بالطبع،
قرأه حتى نهاية  لوحتى  ولكن،أنه يحتوي عليه، 

إذا لم يأخذ هذا الفصل األول بعين االعتبار فإن فالزمن، 

                                                           

 العلة األولى أو السبب األول للوجود. 32
 أي ال داعي إلكمال القراءة. 33
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 كونتالمعرفة التي سيحصل عليها من بقية الكتاب لن 
 احداها.

العظيم. لكن هذه المشكلة لم كتاب السر إنه في الحقيقة 
تحل ابدا بمشكلة ثانية. يجب على كل واحد تحديدها 
وحلها بنفسه ومن أجله. ال شك أن هذا هو السبب 

وراء قيام فياسا، الذي تُنسب إليه القصيدة، بوضع هذا 
النزاع في بداية الكتاب حيث تكون الشخصيات 

.الرئيسية هي أرجونا وكريشنا  

م يجلسون قبل المعركة، إلجراء كان من األسهل جعله
حوار فلسفي حيث كانت الحجج المؤيدة والمعارضة 
ألي معركة قد نوقشت، وبمجرد أن تم التوصل إلى 

 اً أرجونا الحرب متشجعاً متجهز عندها يدخلاالستنتاج، 
من النصر بعد قضاءه الكثير من الوقت في  اً ومتأكد

.تبديد شكوكه  

ونا المتهور، مستعجالً بدالً من ذلك، يصور فياسا أرج
 نمن هم هؤالء الذي األخذ باالعتبارالمعركة قبل 

.يتوجب عليه مقاتلتهم  

غيتا أن كريشنا قد دفع أرجونا -ال يظهر في البهاغافاد
إلى شن حرب (كما كان الحال) من أجل استعادة 

 مملكته.
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 فرغم حثه على فعل ذلك34، إال أن كريشنا قد أمتنع 
ما سيكتشفه أرجونا من اليوم عن تحديد عبحكمة 

األول: أنه سيواجه كل هؤالء األصدقاء واألقارب 
 ً .والمعلمين. هذا االمتناع كان حكيما  

إذا أدركنا تماماً القوة الهائلة لشهواتنا ولمختلف 
ميولنا، فإن معظمنا سيتخلى عن النضال سلفاً، ألنه ال 

نه أن يقنعنا بأن هناك قوة داخلية ما، يمكنها شيء يمك
 مقاومة تفوق ساحق للغاية.

فإن الحافز على القتال يكمن أكثر في المزيد  وبالتالي، 
من النبضات التي نضيفها باستمرار، من تقمص إلى 

تقمص آخر، من الحوار الذي يمكننا عقده اآلن مع 
.كريشنا  

دون  التحدي،حياة بعد حياة، خبرة بعد خبرة، نتحمل 
أن ننهزم بالكامل، إذا كنا دائماً نوجه أنظارنا نحو 

كريشنا، ذاتنا العليا. في قصة أرجونا نجد نفس 
 غيتاالشيء، ألنه في كتاب مكمل لكتاب البهاغافاد 

بعنوان أنوغيتا، نرى البطل يمشي مع كريشنا في قصر 
ا.ماي  

                                                           

الحظ أن هناك باألخص امرأتان، بريثا (والدة باندافا) ودروبادي  34
 القيام كريشنا إلثارة األمراء على ياترج اللتان قد(زوجتهما المشتركة) 

 بالحرب.
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 نتهت، على األقل في الوقت الحاليالمعركة قد ا 
للتعاليم التي  تكراراً موجزاً وأرجونا يطلب من صديقه 

قدمها له (في البهاغافاد غيتا) ألنه، كما يقول، قد نسي 
.جزءاً كبيراً منها  

.المحارب العظيم يقبل طلبه   

قصر مايا هو ذلك الجسم من الوهم، الذي بني حولنا 
بواسطة الرغبة. كل النصائح الموجودة في هذه 

القصيدة قد أُعطيت لنا في تجسداتنا السابقة، وبينما 
نحن اليوم نجتاز هذا القصر الذي يبدو أحياناً مغرياً 

للغاية، فإن ذكريات الماضي تعود إلينا من حين آلخر. 
ببسالة، ولكن من المؤكد أنه إذا قد ندخل المعركة 

استمعنا باهتمام لنصيحة المرشد، فسوف نضطر في 
.النهاية إلى متابعة ذلك حتى النهاية  

في ختامنا لهذا الفصل األول، فإننا نصل إلى أول 
هاوية. إنها ليست الهاوية العظيمة، على الرغم من أنه 

نها خالل التجربة التي نعيشها، قد تبدو لنا الهاوية بأ
أعظم. نحن نواجه اآلن اليأس الخاص بنا، والشك 

 رفيقه.

من طالب في الثيوصوفيا قد وصل إلى أكثر لقد رأينا  
 هذه المرحلة، وجميع الطالب الحقيقيين يقومون بذلك.
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نظير طفل صغير يغامر بالخروج بعيداً عن والديه  
هكذا نحن نخشى ما يبدو لنا جديداً، فنلقي  ةألول مر

ولكن بمجرد إلتزامنا في  سالحنا ونحاول أن نهرب
.متابعة الثيوصوفيا، فإنه من المستحيل العودة للوراء  

 ألن الهاوية وراءنا

يوجد قانون بالطبيعة يعمل في كل مجال، معنوياً 
وفيزيائياً على حد سواء، والذي يمكن تسميته أحياناً 

ن النبض وأحيانًاً قانون الكبح، بينما يظهر في بقانو
بعض األحيان في شكل اهتزاز ومن ثم مرة ثانية 

 كجذب ونبذ. 

لكن كل هذه التغييرات ليست سوى ظاهرية ألنها في 
األساس نفس القانون. في المملكة النباتية، هذا 

القانون يرفع النسغ35 في الشجرة في اتجاه واحد وال 
.نفس الطريقيسمح له بالعودة ب  

في نظامنا الدوراني، نرى أن الدم يتلقى نبضه من 
القلب وأن الطبيعة وضعت صمامات تمنعه من العودة 
للتدفق مرة ثانية عبر الدائرة المستعارة، مما يجبره 

 على اتباع االتجاه المقصود. 

                                                           

 النسغ هو ماء النبات. 35
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ال يمكن للعلم الطبي وعلم التشريح أن يقوال على وجه 
اليقين ما هو السبب الذي يجبر الدم على العبور من 
هذه الصمامات، إذا كان هو الضغط القادم من الوراء 

الذي يتصل به القلب، أو تحت تأثير الضغط الذي 
الخارج والذي يجعل الدم يتحرك  المحيط منيمارسه 

از التعبير.بلطف في طريقه، إذا ج  

لكن عالم الغيبيات ال يتوقف عند هذه االستنتاجات  
التجريبية، بل يذهب فوراً إلى المركز ويعلن أن قوة 

الدفع تأتي من القلب وأن هذا العضو يتلقى الدفع من 
القلب النجمي الكبير - أو من آكاشا36 والتي أّكد جميع 

الصوفيين على وجود الحركة المزدوجة أو االهتزاز 
.إليقاعي: انقباض وانبساط الطبيعةا  

وهكذا، في هذا المعنى، يمثل الصمام في مجرى الدم 
الهاوية التي خلفنا وال يمكننا عبورها من جديد. نحن 
محاصرون في الدوران العام الواسع، وسواء رضينا 

 بالتوجه إلىأو ال، نحن مضطرون إلى إطاعة دافعه 
.األمام  

ر بها أرجونا مع الصمت تتطابق حالة اإلحباط التي شع
بعد العاصفة المذكورة في كتاب "نور على الدرب" 

                                                           

 آكاشا هي المادة والطاقة الكونية التجريدية الموجودة في مستويات  36
 عليا.
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والتي تضرب بشكل خاص البلدان المدارية. الهدوء 
الكبير يتبع هيجان األرض وتهدئتها، ويبدو أن األشجار 

قد علقت مؤقتاً أصواتها المألوفة والمتعددة، إنهم 
.عابيطيعون القانون العام وتبدأ عندها عملية االستي  

األمر هو نفسه في العالم النجمي. بدخوله ألول مرة 
يلف المرء صمت كبير، حيث تتشرب النفس المنضبطة 
من محيطها وتصبح معتادة عليها. ال تقول شيئاً، لكنها 
تنتظر بهدوء اللحظة التي تتوافق فيها اهتزازاتها مع 

المستوى الذي تتواجد فيه، ال يمكن أن تتحدث بطريقة 
عندما يتحقق هذا  إالأيضاً هي ا وتفهمها الئقة وتُفهمه

.التوافق  

لكن الروح الجامحة تطير إلى هذا المستوى النجمّي  .
في حالة من االضطراب، وتسارع في الكالم قبل أن 

تتمكن من فعل ذلك بطريقة جلية، بحيث أنها ال تجعل 
نفسها مفهومة، في حين أنها تزيد من حد ارتباكها 

للوصول، في المستقبل  من فرصها الخاص وتقلل
.القريب، للفهم  

في الجمعية الثيوصوفية، وكذلك خارجها، يمكننا أن 
نالحظ نفس الشيء. ينجذب الناس إلى المستوى 
النجمي. يسمعون عن عجائبه وحقائقه المدهشة 

ومثلهم مثل األطفال الذين يرون لعبة جديدة، يندفعون 



62 

 

لسفة هذا إلى األمام لالستيالء عليها. يرفضون تعلم ف
 العالم النجمي، ألنه يبدو لهم قاحالً وصعباً.

فيه، فإنهم، كما كتب موردانا  يغوصواما أن  ،لذا 
جوتي في مقال سابق من هذه المجلة الدورية37، حتى 

يسبحون هناك ويعملون شقلبات نظير طفل في حمام "
".السباحة  

لكن بالنسبة للطالب الصادق، كما هو الحال بالنسبة 
للشيال38 الحقيقي، فإن السؤال جاد للغاية. لقد عمل 
نذور الحصول على الحقيقة مهما كان الثمن، وعلى 

لو كانت حتى  به،استعداد للذهاب إلى أي مكان تؤدي 
.الموتستؤدي   

بعد أن أحضر أرجونا إلى المكان الذي قد  إذاً،وهكذا  
بدأت فيه المعركة فعلياً والتي كان من المستحيل 

التراجع عنها، بدأ كريشنا في الشرح لتلميذه الحبيب 
وصديقه، عما هي الفلسفة التي يرتكز عليها كل شيء 

.يمكن الوصول ألي نجاح بدونها الالتي و  

                                                           

الكتاب هو أساساً مقاالت نُشرت في مجلة الثيوصوفي الدورية،  37
 وبعدها تّم تجميعها بكتاب.
 شيال تعني تلميذ، مريد. 38
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غيب عم بوصولنا إلى هذه النقطة، ال ينبغي أن ي
مالحظتنا أن أرجونا قد ألقى بقوسه وسهامه، في حين 

 أن رشق السهام قد بدأ بالفعل.

بالتأكيد ال يمكننا أن نؤكد أنه في الوقت الذي بدأ فيه  
 فإن القوىالحوار الفلسفي بين كريشنا وأرجونا، 

المتعارضة قد أعلنت هدنة بانتظار أن يقوم األبطال 
ألنه ال توجد آية تسمح لنا ، بإعطاء اإلشارةاألقوياء 

بتأكيد األمر، وعالوة على ذلك، يمكن أن تقرأ في 
الفصول السابقة من الماهابهاراتا أن جميع األدوات 
الحربية قد تم إحضارها إلى الميدان وأن العدو لن 

، مهما فعل أرجونا.يتخلى عن المعركة  

كل هذا له معنى يمثل أيضاً جزءاً من الهوة العظيمة  
يراها ابن باندو خلفه والتي يراها أيضاً كل واحد  التي
.مننا  

في العلوم الغيبية، ندخل في هذا الدرب العظيم للعمل 
المهيأ ذهنياً للنصر النهائي. هذا الموقف العقلي يتسبب 

على الفور في حالة من الهيجان في جميع أجزاء 
كياننا، حيث تنفصل خاللها الميول المعادية لبعضها 

 البعض وتنتظم في عشيرتين متعارضتين.

هذا يسبب ضيقة كبيرة، وفي كثير من األحيان يسبب  
الضالل العقلي، ويضيف رعباً جديداً ليأسنا المظلم. 
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يمكننا بعدها إذاً االنهيار واإلعالن عن رغبتنا في 
كما اعتدنا أن نفعل ذلك  دير،أو  -الهروب إلى غابة 
من أجل الهروب مما يبدو أنها  -سابقاً في أوروبا 

.أرض غير مواتية للنزاع  

لكننا ذكرنا قوة في الطبيعة وحركنا تياراً واهتزازاً 
ة السهام" سيستمران مهما فعلنا. هذا هو معنى "رشق

التي استمرت بالرغم من أن أرجونا كان جالس على 
.مقعد مركبته   

يجب أن ندرس دوافعنا  تقدمنا،في هذه المرحلة من 
.ورغبتنا  

قيل في بعض الكتابات الثيوصوفية الحالية أنه يجب لقد 
تطوير "إرادة متروحنة". بما أن المصطلحات ذات 

كيفية أهمية قصوى، يجب أن نكون حذرين في 
استخدامها، ألنها تشير في الحياة الداخلية إما إلى قوى 

حقيقية محكومة بطريقة منظمة أو إلى أشياء غير 
.مجدية ومجهضة، والتي تؤدي فقط إلى االرتباك  

مصطلح "إرادة متروحنة" هو مضلل لنا، ألنه في 
الواقع ال يوجد شيء مثله. ينشأ هذا الخطأ من عادة 

ة" و "القوى" التي ستكون اإلصرار على "اإلراد
ضرورية إلنتاج ظواهر [نفسية]، وذلك باعتباره 

سواء كانت الحقيقة  -اكتساب ال غنى عنه للتلميذ 
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بينما يغيب عنه الطاقة الحقيقية  -معترف بها أم ال 
 الحركية. 

من الضروري للغاية أن نفهم هذا بشكل واضح، ألننا 
أو إلى أي قدرة  ،اإلرادةإذا ارتكبنا الخطأ أن نسند إلى 

ثانية، فعل ليس لها، أو لوضعها في مستوى ال تنتمي 
لها، فنحن ننحرف على الفور عن المعرفة الحقيقية 

ألنه في هذا المستوى يتم إنتاج أي فعل من ِقبل العقل 
.فقط  

يقول المثل الهرمسي القديم: "وراء اإلرادة تقف 
.هي هكذا " والحقيقةالرغبة  

رادة هي قوة نقية وعديمة اللون وتحركها الرغبة اإل
فستظل  اتجاه،في العمل. إذا كانت الرغبة ال توفر أي 

المعطاة من قبل الرغبة  ووفقاً لإلشارةاإلرادة خاملة، 
تقوم اإلرادة في تنفيذ الفعل. ومع ذلك، بالنظر إلى أن 

هناك إرادات ال حصر لها من الكائنات الحية التي تعمل 
ع االتجاهات في محيطنا وأن هذا لن يتأخر في في جمي

بطريقة ما على  لحظة للردرد الفعل والتصرف، في كل 
بعضها البعض، فإن السؤال الذي يُطرح هو: ما هي 

نوع المعرفة التي تَُعلم فن استخدام اإلرادة بطريقة ال 
بالنسبة  تسبب لنا الشعور بنتائج اإلرادات المعارضة؟

بشر، هذه المعرفة قد فُقدت، لتكون إلى عدد كبير من ال
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في بعض األشخاص  -كنتيجة كارمية  -غريزية فقط 
الذي يبدو أن إرادتهم قد قادتهم للنجاح، كما كان الحال 

 مع جاي جولد39 وكثيرون غيره.

عالوة على ذلك، فإن بشر هذا القرن ال يرغبون في 
ألن  للطبيعةرؤية النتائج التي تتناغم مع اإلرادة العامة 

هدفهم هو الحصول على هذا الشيء أو ذاك لمصلحتهم 
 -أيا كانت  -الشخصية. ويترتب على ذلك أن رغبتهم 

 هي محدودة أو أصبحت بالية، لسببين:

.) أنهم ال يعرفون كيفية تحييد اإلرادات الثانية1(   

) أنهم يعارضون اإلرادة العامة للطبيعة، دون 2( 
التي تسمح لهم بالتصرف  امتالك القوة الثانية البديلة

.بقوة في االتجاه المعاكس لإلرادة العامة للطبيعة  

هي أن البشر  -كما نرى باستمرار في الحياة  -النتيجة 
ال يحصلون إال على جزء مما يريدون. السؤال الذي 
يطرح نفسه هو: هل يمكن لإلنسان أن يتعارض مع 

تطيع اإلرادة العامة للطبيعة ويهرب من الدمار؟ هل يس

                                                           

نستشهد هنا بالسيد جاي جولد (1836-1892) وهو ابن أحد  39
المزارعين األمريكيين كمثال على النجاح الهائل: لقد حصل على ثروة 

أسهم السكك الحديدية، وتسبب في كارثة هائلة من خالل المضاربة على 
) وكان لبعض الوقت بمثابة تهديد مستمر لبورصة 1869مالية (

.نيويورك  
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أيضاً أن يرغب في الشر بكل إدراك لما يفعله وأن ينجز 
ما يريده؟ مثل هذا اإلنسان يمكن أن يفعل كل ذلك ما 
عدا الهروب من الدمار. سيأتي هذا األخير المحالة 

.مهما كان موعد االستحقاق النهائي بعيداً   

يكتسب اإلنسان المشار له، معرفة استثنائية، تسمح له 
ات ألغراض أنانية لفترات هائلة من باستخدام القدر

الوقت ولكن في النهاية، فإن النتائج الخبيثة الناتجة 
الحقيقية، سيشعر بها  لإلرادة العامةعن معارضته 

.وسيتم تدميره لألبد  

هذا هو أصل األساطير العالمية التي تتحدث عن تدمير 
بين التي حدثت العوالم والمعارك األسطورية مثل تلك 

 راما40 ورافانا اإلله الشيطان، أو دورغا والشياطين.

ألنه في العصور القديمة (كما سيتكرر في العصور 
القادمة) هؤالء الكائنات التي تطمح إلى الشر، والذين 
لديهم معرفة كبيرة، نرى أعدادهم تتزايد بنسب هائلة 

 وتصبح تهديداً الستقرار العالم.

انون الصالح عندها يظهر أولئك الذين يلتزمون بالق 
والذين لم يعودوا قادرين على ممارسة نفوذهم المفيد 

يتم خالله  صراع،على اإلنسانية بسالم، عندها ينشأ 
                                                           

يذكر النص كريشنا هنا، ولكن من الطبيعي أن يكون راما هو المعني،  40
.في هذه المعركة ضد رافانا التي هي موضوع رامايانا  
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دائماً تدمير السحرة السود، ألن الحكماء الصالحين 
ليس لديهم معرفة مساوية لمعارف األشرار فحسب، بل 

ة يستفيدون أيضاً من الدعم الكبير لإلرادة العامة للطبيع
 التي ال تخضع لسيطرة اآلخرين.

 منه.الخير هو دائماً أمر ال مفر  فإن انتصاروبالتالي،  
إن مساعدة الطبيعة هذه هي أيضاً ميراث كل تلميذ 

صادق، ويمكن أن استدعاؤها من قبل التلميذ الحقيقي 
.عندما يصل إلى الهاوية األولى ويتجاوزها  

ماوي وعندما رأى ملك المجد العظيم الكنز الس
للعجلة41، رشها بالماء وقال: دوري، أيتها العجلة 
 سيادتي، وامضي لألمام دائماً، سيادتي42، وانتصر!

   

                                                           

 الدوالب. 41
 سيادة مثل سيادة الرئيس، جاللة الملك. 42
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 الفصل الثاني
 

 

تحت اللوتس الموجودة في القلب، يضيء  واآلن،
مصباح الروح. محمية من اآللهة التي تحرسها وتنشر 

.أشعتها الناعمة في جميع االتجاهات  

غيتا. لها  روح قوية تنفث من خالل صفحات البهاغافاد
تأثير مغٍر للجمال، ولكن مع ذلك، من زاوية ثانية 

تَُنشط الكائن كما لو أنه قد تم اختراقه بواسطة 
هدير المياه العظيمة. ضوضاء جيوش تتجمع، أو  

متوجهاً في مخاطبة المحارب وكذلك الفيلسوف، تُظهر  
الغيتا ألحدهما عدالة العمل المشروع ولآلخر الهدوء 

اإلنسان الذي وصل إلى الالعمل من خالل الذي يمتلكه 
 العمل.

 بعد دراسة القصيدة، أشاد شيغل43 بها بهذه الكلمات: 
"يعتبر التبجيل للمعلمين من قبل البراهمان بأنه من 

األول، ومن أقدس  أنت،أكثر الواجبات قداسة لذلك 
األنبياء، مترجم األلوهة، مهما كان االسم الذي أطلقه 

                                                           

اوغوست ويليلم فون شيغل، نشر في بون عام 1823 أول ترجمة  43
.التينية للغيتا، مصحوبة بمالحظات توضيحية  
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الذي  أنتمؤلف هذه القصيدة، عليك البشر، أنت، 
تسحر النبؤات الفكر من أفراح ال تُقهر وتنقلها إلى 

أنت، أنا أقول، األول  وإلهية،عقائد سامية، أبدية 
 ً ".أحييك وأسجد عند قدميك، وسوف اعبدك دائما  

الفصل الثاني يبدأ بتعليم الفلسفة، ولكن بطريقة تهدف 
إلرشاد أرجونا تدريجياً، وخطوة خطوة، حتى نهاية 

الحوار. ومع ذلك فإن التعليمات األولى لكريشنا 
مذكورة حتى يتسنى للمرء من البداية رؤية الهدف من 

.الرسالة ومحتوى أطروحتها  

لغالبية  على الرغم من أن الفلسفة تبدو جافة بالنسبة
الناس وخاصة للعقول الغربية المنغمسة بعجلة خاصة 
بحضارتهم التي ال تزال جديدة وغير مثقفة تماماً، إال 

أنه يجب تعلمها وفهمها. لقد أصبح من المألوف، 
وحتى لحدود معينة في الجمعية الثيوصوفية نفسها 

رفض مع ازدراء كل دراسة أو ممارسة جادة 
متسارعة التي تم تدشينها في والشروع في األساليب ال

 أمريكا.

بالنسبة للكثيرين، فإن الخير من أصل عاطفي من  
شأنه أن يتجاوز بقيمته الهدوء الناتج عن أساس 

فلسفي متين، في حين يمنح اآلخرون المركز األول 
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للبحث عن عجائب النجمي أو اكتساب قوة العقل 
.العظيمة، سواء من وجهة نظر التمييز أو ال  

ة بدون المعرفة، ودموع التعاطف بدون القدرة القو
لن  -باختصار، اإليمان بدون أعمال  -على الهدوء 

.تخلصنا. وهذا واحد من دروس الفصل الثاني  

لقد غرس األعظم بين القدماء، عن طريق الرموز 
وكذلك من خالل كتاباتهم، الضرورة المطلقة الكتساب 

والقدرات الخاصة المعرفة الفلسفية، ألنه بدونها، القوة 
غير مجدية. لقد أوضح اإلغريق، وكذلك غيرهم ممن 

أعادوا بعضاً من حكمة المصريين األوائل، هذه الحقيقة 
تماماً بقولهم "لقد تجلى هذا في الرموز، على سبيل 
المثال عندما تم تمثيل هيرمس كرجل عجوز وكشاب 

من أجل التوضيح أن  فإن ذلك كان على حد سواء،
أن أيضاً أن يكون ذكياً كما يجب عليه  المرء يجب

يفحص بحكمة األشياء المقدسة، ألن امتالك إحدى هذه 
.الصفات دون أن وجود الصفة الثانية هو أمر ناقص  

تم إنشاء رمز أبو الهول العظيم لنفس السبب وقد  
دون  فالقوةحيث يمثل الوحش القوة واإلنسان الحكمة: 

مساعدة من الحكمة، تقع تحت إمبراطورية الضالل 
الغبي الذي يربك كل شيء، وإذا كان من الضروري 
االنخراط في العمل، فإن الفكر المحروم من القوة ال 
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تنا هي قوة التعاطف سواء كانت قو لذا،طائل منه ". 
أو الرؤية النجمية، فسوف ينتهي بنا المطاف في حالة 

.من االرتباك إذا كانت المعرفة الفلسفية غير موجودة  

ومع ذلك، وحتى ال يكون هناك أي سوء فهم، يجب أن 
أجيب على السؤال الذي سيُطرح بالتأكيد: " إذاً، هل 

فقط؟" تدين التعاطف والمحبة، ثم تبشر بفلسفة باردة 
.وال بأي حال من األحوال  

يُعتبر التعاطف والعاطفة، فضالً عن المعرفة، جزءاً من 
الكل الكبير، لكن الطالب الذين يتوقون إلى المعرفة 

يرغبون في معرفة كل شيء يتواجد على الدرب. إن 
دور التعاطف والمحبة وكل أشكال الصالح الثانية، هو 

اؤنا حقنا في تلقي فيما يتعلق بتأثيراتها علينا، اعط
 المساعدة. 

نحن نجذب لنا النفوس التي  من خالل هذه الممارسة
تمتلك المعرفة والمستعدة لمساعدتنا في الحصول 
عليها بدورنا. ولكن طالما أننا نتجاهل الفلسفة وال 

نحاول الوصول إلى التمييز الصحيح، فسيتعين علينا 
، محطمين قفص ياتالمرور بالعديد من الوجود

السناجب في الحياة المرهقة، لغاية اليوم الذي، شيئاً 
فشيئاً، سنضطر، دون إرادتنا، إلى امتالك بذور العمل 
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العقلي المناسبة التي تسمح لنا بجمع حصاد تمييز 
.حقيقي  

:أرجونا يسأل كريشنا  

بما أنني حساس للرحمة والخوف من ارتكاب الخطأ 
برني، في الحقيقة، ما هو فإن عقلي في حيرة [...] أخ

أفضل شيء بالنسبة لي لكي أعمله. أنا تلميذك، لذا 
ألن  تحت وصايتك اطلب منك تعليمي واجبي طالما أنني

إدراكي مضطرب بأوامر واجبي، وال أرى أي شيء 
 سواء امتلكتيمكن أن يهدئ األلم الذي يجهد قدراتي، 

على مملكة دون منافس على األرض أو حتى الهيمنة 
.لى أفواج السماءع  

آلرجونا  -أو المرشد الروحي  -كريشنا، اآلن المعلم 
التفوق عليها في أي مكان في  يجلب إجابة لم يتم

القصيدة، بجعل أرجونا يرى الطبيعة الدائمة واألبدية 
للروح، والتقدم الذي يجب أن تحققه تجاه الكمال عن 

أي  طريق التقمص، والخطأ بتخيل أننا نقوم حقاً بإنجاز
شيء كان بأنفسنا، وإظهار كيف يجب على ذاك الذي 
يرغب في تحقيق الخالص، بالوفاء بجميع واجباته. 

كلمات الرب المبارك المتعلقة بالروح والتي ال أستطيع 
:إضافة أي شيء عليها، هي التالية  
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يندبون ال على الموتى وال على األحياء.  الحكماء ال
ولكن لم يكن هناك وقت لم أكون موجوداً فيه أنا، وال 

أنت وال كل أمراء األرض، وال يمكننا التوقف عن 
.الوجود في المستقبل  

كما تختبر الروح في هذا الجسد تحوالت الطفولة 
والشباب والشيخوخة، ونفس الشيء ستحوز على 

يمكن أن  الحكيم الالزمن. اإلنسان جسد جديد في تتابع 
يضطرب أبداً. ولكن يا ابن كونتي! إن اإلحتكاك 

 -بالعناصر التي تنتج البرودة والحرارة الفرح واأللم 
التي تظهر وتختفي، وتكون مؤقتة، هذه تحملها يا 

 بهاراتا!44 

في األلم  باستمرارألن اإلنسان الذي يبقى نفسه 
ه العناصر، يكون مستعداً والحزن، وال يتأثر أبداً بهذ

للخلود. ال يمكن أن يكون هناك وجود لما هو غير 
.موجود، وال غير وجود لما هو موجود  

                                                           

في هذه اآلية - الرابعة عشرة - يطلق كريشنا على أرجونا اسمين:  44
أوالً، ابن كونتي(والدته) ثم بهاراتا (من ساللة بهاراتا العظيمة). في 

علق األمر بالعناصر التي تنتج األحاسيس الجسدية، فإنه البداية، عندما يت
يذكره بأصله األرضي، وفي النهاية، عندما يستحلفه كريشنا أن يتحمل 

هذه التغييرات، فإنه يتم توجيه انتباهه إلى الجد من األب، العظيم القوي 
.والروحي. كل هذا مهم  
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 تعلم: ذاك الذي من خالله قد تمَّ خلق هذا الكون، هو
.غير قابل للتدمير  

ال أحد يستطيع أن يسبب تدمير هذا الشيء الذي ال 
يمكن أن تقتل ينضب (...). من يعتقد أن هذه الروح 

ومن يعتقد أنه يمكن أن تُقتل، فهما مخطئان في 
حكمهم. هذه الروح لم تولد وال يمكنها أن تموت أبداً. 

 ليس لها أصل ولن يكون لها انتهاء أبداً.

بدون والدة، ثابتة، أبدية في المستقبل وكذلك في  
ال تُقتل عندما يُقتل الجسد. يا ابن بريثا، كيف  الماضي،
نسان الذي يعرف أن هذه الروح غير قابلة يمكن لإل

يتسبب حقاً  تنضب، أنللتدمير، دائمة، بدون والدة وال 
 في موت شخص آخر أو يقتل أي شخص نفسه؟

كما يتخلى اإلنسان عن المالبس البالية ليكتسي  
مالبس جديدة، كذلك تترك الروح األجساد المستعملة 

قتلها والنار وتأخذ أجساد جديدة. ال يمكن لألسلحة أن ت
ال يمكن لها أن تحرقها، والماء ال يمكنه أن يبللها 

.والرياح ال يمكن لها أن تجففها  

إنها ثابتة، قادرة على الذهاب إلى كل مكان، حازمة 
غير قابلة للتغيير وأبدية. يقال إنها غير مرئية وغير 

مع علمك  السبب،مفهومة وغير قابلة للتغيير. لهذا 
.يك الحق أن تندب بشأنهابذلك، فإنه ليس لد  
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نرى نفس هذه العقيدة في إيشافاسيا أوبانيشاد45: 
هوية وتطابق جميع الكائنات الروحية والتجرد. ينطبق 

تعبير "الكائنات الروحية" على كل حياة فوق الحياة 
غير العضوية، ألنه ال يُعترف بأن اإلنسان مادي. هناك 

تحتجب تحت كل حياة واحدة فقط، وعّي واحد. إنها 
أشكال الكائنات الحسية الحية المختلفة، وتعكس هذه 
األشكال المتنوعة، المزودة بذكائها، جزءاً من الحياة 
.الواحدة، مما ينتج في كل منها فكرة خاطئة عن األنا  

إذا أصر المرء على اإليمان بهذه األنا المزيفة، فهذا 
 سيؤدي إلى جهل مستمر يؤخر الخالص. ما أن يبدأ

في  حتى يدخلاإلنسان في تبديد هذا االعتقاد الخاطئ، 
الدرب. االختفاء التام لهذا االعتقاد هو كمال اليوغا، أو 
االتحاد مع هللا. ال يمكن للمرء أن يدخل هذا الدرب قبل 

أن يتم استنفاذ هذا التجرد، ألنه، كما يقال في 
:شاد وفي البهاغافاد غيتاينااألوب  

ك على األرض، يجب التخلي عنه كل هذا، كل ما يتحر"
يمكنك بعد  ذلك،إلى الرب: الذات. عندما تتخلى عن كل 

".ذلك أن تفرح  

                                                           

إيشافاسيا(= "مغلف من قبل اإللهي") هي الكلمة األولى في هذا  45
.آية، وعادة ما تسمى ببساطة إيشا أوبانيشاد 18النص المكون من   
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ليس من الضروري إذاً أنه إذا كان هذا صحيحاً، فكيف 
أخذ الفلسفة باالعتبار حتى نتمكن من إزالة المعتقد 
الخاطئ؟ وكم هو ال طائل منه متابعة األمور الغيبية 

للمنفعة الشخصية؟ يمكنك معرفة كل شيء عن 
التيارات واألقطاب، وعن تفاصيل كل ظاهرة ممكنة في 

العالم النجمي، ولكن كل شيء سيضيع عندما يموت 
ال يترك لك سوى التقدم الروحي الفعلي الذي جسمك، و
 أحرزته. 

لكن تجرد، ومنذ ذلك الحين كل شيء يصبح ممكناً. لن  
يتم تدمير حياتك، ولن يتم تدمير أي من الُمثُل 

الحقيقية: من األفضل أن تخسر على الفور كل ما هو 
وضيع وما ال قيمة له. قد يبدو حينئذ أن كل شيء 

هذا ليس سوى النتيجة األولى مثالي قد اختفى، لكن 
.لهذه الخطوة الجديدة  

يجب أن نكون مستعدين للقول في أي وقت وفي أي 
ظرف من الظروف، متوقعة أو غير متوقعة: "هذا 
بالضبط ما أردته بالفعل". ألنه فقط تلك الُمثل التي 

ترتكز على قاعدة ذات مستوى أقل من الهدف األعلى 
الطبيعة (أو هللا) يمكن أن أو التي ال تتناغم مع قانون 

 تتبدد.
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بما أن هدفنا يجب أن يكون الوصول إلى الحالة  
سية الحية الثانية السامية ومساعدة جميع الكائنات الح

على أن تفعل نفس الشيء، فإنه يجب علينا أن نصقل 
في أنفسنا وضع التجرد الكامل للقانون، الذي تجليه 

وفي المّد وعمله هما منظوران في ظروف الحياة، 
.والجزر في كائننا الداخلي  

جميع وسائل الراحة التي يمكن أن تقدمها الثروات أو 
الجمال أو الفن أو المتعة، ليست سوى نقاط مائية 

تصادفها في طريقنا في تجوالها عبر صحراء الحياة. 
إذا لم نبحث عنها، فإن مظهرها يمنحنا السعادة 

على استخدامها الشديدة، وبالتالي نحن قادرون 
لمصلحتنا ولصالح اآلخرين لوقت طويل، طالما أن 

 القانون يتركهم في متناولنا.

ولكن بمجرد أن تسحبهم هذه القوة العليا منا، يجب أن  
نقول "هذا ما أردته بالضبط". أي خطوة ثانية ليست 

 سوى خطوة معصوبة العينين. 

إن مشاهد الحياة الهاربة، سواء كانت مشحونة 
وارث أو مشعة بالشهرة والمجد، فهي كلها بالك

معلمين. الشخص الذي يهملهم يهمل الفرص التي 
 نادراً ما تكررها اآللهة.
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والطريقة الوحيدة للتعلم منها هي من خالل التجرد من  
القلب ألنه بمجرد أن نصبح قلب متجرد بالكامل، فنحن 

.في آن واحد أمناء الخزينة وموزعو الثروة الهائلة  

شنا أصرَّ بعدها على اإلنجاز الدقيق للواجب كري
 الطبيعي46.

وبالنظر إلى واجبك الخاص باعتبارك  :(حيث يقول
تتردد. ألنه ال يوجد شيء أفضل من  أالكشاتريا فيجب 

 حرب شرعية بالنسبة لكشاتري)47.

من أجل فهم إصرار كريشنا بشكل أفضل حول أداء 
الواجب يجب أن نتذكر أنه في بداية المعركة، تخلى 

أرجونا عن "القوس والسهام"، وهو ما قد يعني في 
الهند أنه في ذلك الوقت، أنه قد اتخذ القرار للتخلي عن 

الظروف التي وضعته فيها الكارما وبأن يصبح زاهداً 
بعض الطالب الغربيين، إنه يرغب أو كما اقترح غالباً 

                                                           

وقد ادعى بعض الطالب، وكذلك بعض النقاد، أن الثيوصوفيا تَُعلم  46
اإلنسان التخلي عن األسرة والعالم، وأن المعرفة والخالص ال يمكن 
نظام الحصول عليها دون الزهد، وهذا أمر سخيف من شأنها اإلطاحة بال

أؤكدها،  -الطبيعي. هذا غير صحيح، وعندما يعترف المرء بحقيقة 
 أن المعلمين -وبالتأكيد مدعومة من قبل جميع الثيوصوفيين الحقيقيين 

الذين طلبوا تأسيس جمعيتنا، يقرؤو ويعلمون دائماً فلسفة البهاغافاد 
غيتا، نرى أن هذه التصريحات المعلنة ضد أهداف الجمعية، هي غير 

.73.يحة.بصح  

  [ترجمة ج.س.طومسون.ج31.ص13.].47
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في الفرار من حالة اجتماعية تمثل عقبات واضحة أمام 
 الثقافة الروحية.

أو  -لكن كريشنا يذكره بوالدته في طائفة الكشاتريا 
وكذلك بالواجب الطبيعي للكشاتري، وهي  -المحاربين 

الحرب. كان من الممكن تقديم الطبقة الطبيعية آلرجونا 
ألن  كذلك،، ولكن بحكمة لم يكن األمر كطبقة التجار

كتاب الغيتا هو كتاب العمل، وفقط المحارب هو الوحيد 
 هو الذي يمثل الفعل المناسب48.

لذلك واجبه الطبيعي هو أنه يمثل أي رجل. يجب أال 
خاصتنا، من خالل االشمئزاز منها  نهرب من الكارما

 نحن فقط ننشئ كارما جديدة.

                                                           

في رأيي، إن الطبقة الكشاترية هي األعلى. صحيح أن البراهمان  48
كانوا دائماً موضع تبجيل أكبر: كونهم معلمين روحيين، فهم يمثلون، 

بصفتهم هذه، رأس براهما، لكن في بعض التضحيات اآلرية، هناك 
مرتبة أعلى من البراهمان. عقيدة اإلنسان مناسبة يحتل فيها الكشاتريا 

الحقيقي، لكن عندما يحين الوقت عندما ينزل "اآللهة إلقامة وئام جديد 
على األرض"، فإنهم يبدأون دائماً مع محارب. كان أوزيريس، الذي َعَلَم 

المصريين ووحدهم، محارباً، وكان ملكيصادق الغامض، الذي بارك 
)، نبياً وكاهناً وملًكاً، وهو محارب. 20-17، 14إبراهيم (سفر التكوين، 

باإلضافة إلى ذلك، يمكن لطبقة المحاربين أن تدرس وتقول الفيدا وكذلك 
تذهب إلى الحرب، في حين أن الواجب الوحيد للبراهمانيين هو اإلرشاد 
وعدم القتال. ويترتب على ذلك أن الكشاتريا تشغل منصب الوسيط بين 

ب. [انظر  -الالفعل في رأس براهما.  عمل جسد براهما والهدوء
.ل. حول التفوق األصلي لملوك الكشاتريا]-2المالحظة العامة   
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مسار عملنا الوحيد هو "العمل على أن يكون الدافع  
إلى العمل هو في العمل في حد ذاته، وليس في ثوابه 

نحث أنفسنا على العمل على أمل النتيجة  وأالأبداً، 
  دون، مع ذلك، الميل نحو القصور الذاتي49".

نصيحة، باإلضافة إلى رؤية الروح تعبر هذه ال 
الواحدة في كل شيء وكل األشياء فيها، عن معظم 

تعاليم البهاغافاد غيتا فيما يتعلق بالموقف المناسب 
.ألولئك الذين يسعون جاهدين إلى الخالص  

في اآلية األربعين، يشير كريشنا إلى هذا النظام على 
قد أي أنه يتعلق بالمساررة. في هذا النظام ال يتم ف

مساررة، وال ينتج أية عواقب سيئة، وحتى القليل من 
هذه الممارسة يحفظ من خطر كبير، فجهود اإلنسان ال 

 تعاني من الخسارة وال من النتائج السيئة50.

على الرغم من أن الصحف ال تثير الكثير من الضجيج 
حول هذا النظام، وهو ليس لديه سكرتير، وال مندوب 

وال متحدثون رسميون إلعالنه للجمهور، فهو األب 

                                                           

49
 [ترجمة ج.س.طومسون.ج31.ص13.]. 

في هذا المقطع، الذي يعيد الصياغة، بتعديل صياغته قليالً، ترجمة   50
)  قدم جودج فكرة المساررة التي ال يوحي بها 15صفحة  (طومسون 
سكريتي والتي هي غائبة عن طومسون كما في ويلكنز. الحظ النص السن

، تنص ببساطة 1890أن الترجمة التي نشرها جودج بنفسه، في عام 
.على ما يلي: "في نظام اليوغا هذا، أي جهد لن يضيع  
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ورئيس جميع األنظمة. إنه منشئ جمعية "الصليب 
الوردي" السرانية التي تبنت اللوتس وحولته إلى 

 .وردة51.

ررية الغيبية الثانية، والتي وجميع الجمعيات المسا 
تعد بالمئات، ليست سوى نسخ باهتة وغير كاملة من 

هذا النظام الفريد والحقيقي. ولكن على عكس كل 
اآلخرين، هذا واحد لم يفنى. إنه سر بسبب وجود 
قاعدته في الطبيعة وعلى رأسه فقط أبطال محبي 

الحقيقة الحقيقيين، وال يمكن اختراق مجاله الخاص 
.الحصول على المفتاح الحقيقيدون   

اآلن، في كل درجة، هذا المفتاح هو المريد نفسه. 
طالما أن المريد لم يصبح في الحقيقة العالمة 

والمفتاح، فإنه ال يستطيع الوصول إلى المستوى 
األعلى من تلقاء نفسه. بحيث أنه في مجمله، وفي كل 

.درجة، هذا النظام يحمي نفسه  

                                                           

على األرجح، تم تغيير اللوتس إلى "الوردة" الصليب الوردي، ألن  51
مفهومة في أوروبا، وبشكل عام، اللوتس، على عكس الوردة، لم تكن 

الوردة هي األقرب إلى اللوتس. في اليابان، يلتزم المرء بللوتس في 
القلب. من خالل تركيز االنتباه على القلب، يقال أننا نرى أنه يزدهر مثل 

اللوتس ذي ثمانية بتالت، في كل منها قوة، بينما يقف رب الكل في 
.الوسط  
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جميع النظم األخرى، فإنه هو وهكذا بشموله على 
األكثر صعوبة. ولكن، بما أننا سندخل يوماً هذا المحفل 

سواء في هذه الحياة، أو في أزمنة  بدون أي شك
المستقبل، فإنه سيكون من األفضل محاولة الدخول إليه 

 على الفور. سوف نتحدث عن ذلك في مقالة قادمة52.

لقد قلت في مقالتي األخيرة إن األمر يتعلق بنظام 
هرية أو نسخ بسيطة ظا -مساررة ومولد لكل اآلخرين 

انحرافات عن النظام الحقيقي. لتوضيح الفكرة التي 
نريد التعبير عنها هنا، يجب أن يُقال إن النظام المعني 

مع ذلك بأنه ال  االعترافال يقتصر على الهند، مع 
بي الحقيقة نشأت في أوروبا، أو في يوجد هيئة من مح

أمريكا، مكان إقامتها الفعلي، طالما أن العالم الغربي 
منغمس لغاية اآلن في السعي وراء المال والبحث عن 

 الرضا الخارجي.

أما بالنسبة لالعتراض على أن الحكماء يمكنهم  
بسهولة اإلقامة بيننا والتغلب على كل تأثيرات البيئة، 

م القوى المنسوبة إليهم، فهذا لن يكون إذا كانت لديه
له وزن كبير. إذا كان وجودهم هنا مطلوباً على األقل 

 فال شك في أنهم سيأتون. 

                                                           

 بداية هذا الفصل ظهر في مجلة الدرب – المجلد الثاني فبراير ص  52
325- 330.    
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ولكن بما أن كل العمل المطلوب، كل ما يمكن إنجازه 
يجب أن يتم بواسطة الرسل المرسلين إلى كل بلد الذين 

 يهيئون بمساعدة الحكماء، األرضية الجاهزة لآلخرين
إذا جاز التعبير، الذين يدعون للخالفة لهم، فإن ظهور 
 محبي الحقيقة53 في شخصهم، سيكون مضيعة للطاقة.

بالنسبة لهؤالء الرسل، فإنهم ال يشعرون باإلحباط على 
اإلطالق من الموقف النقدي لألشخاص الذين يطلبون 

وينكرون بشكل دائم بأن هناك  إشارة،باستمرار تقديم 
مساعدة تقدم للعمال بحجة أن أولئك الذين يقدمونها 

غير مرئيين. يمكن أيضاً االعتراف بأن العمال أنفسهم 
ال يتلقون دائماً تعليمات أو برقية توضح لهم كيف وأين 

 يجب أن يعملوا.

إنهم رجال ونساء يستطيع إيمانهم دعمهم من خالل  
هد، حتى من دون إلقاء نظرة على حياة طويلة من الج

أولئك الذين أرسلوهم. ومع ذلك، في الوقت نفسه يرى 
بعضهم في بعض األحيان الدليل الواضح للغاية على 

.باستمرار من يساعدهموجود   

نحن نعمل جميعاً معاً وننقل نفس األعباء .... 
....والميراث  

                                                           

 يُطلق على الحكماء اسم محبي الحقيقة واإلنسانية. 53
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نحن، على قدم المساواة وبأعداد صغيرة، غير مبالين 
.األماكن، غير مبالين باألزمنةب  

نحن، الذين نحتضن جميع القارات، جميع الطوائف 
.الذين نتسامح مع جميع الالهوت   

كائنات الرحمة، الشهود اليقظين، روابط االنسجام بين 
.البشر  

نحن نسير بصمت بين الجدال واالدعاءات، لكن ال 
.نرفض المثيرين للجدل وال أي تأكيد  

نسمع الضجة والصخب، الخالفات، الغيرة، االتهامات 
، فهم ينغلقون علينا مكان، قطعيةتصل إلينا في كل 

.للتحايل علينا، يا رفيقي   

، في جميع أنحاء أحرارومع ذلك نسير بشكل مستقيم، 
األرض نسافر في جميع االتجاهات، حتى نطبع بصمتنا 

.التي ال تمحى على األزمنة والعصور المختلفة   

لغاية اشباع األزمنة والعصور، بحيث يمكن للرجال 
والنساء من األجناس البشرية البعيدة بالمستقبل أن 

 يكونوا إخوة وكائنات محبة مثلنا.54

                                                           

مقتطف من قصيدة والت ويتمان "له ذاك المصلوب" التي نشرت في  54
في مجموعته "أوراق العشب". يمكن العثور على القصيدة  1855عام 

.في قسم "سواقي الخريف  
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كل هذا التحضير يشبه عمل تطهير الغابات البدائية 
التي قام بها المستوطنون األوائل في أمريكا. في الوقت 

ألشجار المتشابكة بدالً الحالي، يتم تنظيف األشجار وا
من حرث التربة. هذا ال يعني أن العمال غير قادرين 
على القيام بالمزيد، لكن األشجار والقش هناك، يجب 
إزالتها قبل أن يتمكن الحكماء من تنشيط تقدم التنمية 

.بشكل شخصي  

سوف بدقة، عندها عندما تكون جميع المواد جاهزة 
.المعماريونيظهر المهندسون   

يذهبون إلى نظام المساررة  جهودهم،جميع البشر، في 
هذا والذي، لهذا السبب، يشمل جميع الجمعيات 
الغريبة. في كثير من األحيان، ظهر أولئك الذين 

يحملون درجة حكماء في هذه الجمعيات بمجرد أن 
يروا الفرصة لزرع الحبوب التي كان من المفترض 

في المستقبل، حتى لو كان  الحفاظ عليها لالستخدام
لفترة من الوقت، كان يجب أن يبقى محاطاً في قوقعة 
الشكليات، تماماً كما استطاعت المومياء المصرية أن 

تمسك بيدها، لعدة قرون، القمح الذي أزهر وأثمر 
.ثماره في عصرنا  

ولكن، بما أنه يجب مساعدة اإلنسان في جميع 
 ً مساعدتهم في  نضاالته، فقد قدم المعلمين دائما
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التغييرات السياسية حيث كان هناك أمل بوالدة عصر 
مفيد55. ليس بدراية أن الجماهير العظيمة من الرجال 
تشارك في عمل هذا المحفل القوي الذي ال يُقهر، لكن 

في وقت ما أو آخر، خالل مسار تطورهم الطويل سوف 
يشاركون فيه بعلم. ومع ذلك، في أي وقت من اليوم 

لمعلمين متحمسون ومتشوقون للقاء كائنات هؤالء ا
رائية بما يكفي إلدراك مصيرهم الحقيقي، ونبيلة بما 

".يكفي للعمل من أجل "اليتيم العظيم، اإلنسانية  

عالوة على ذلك، ال أحد منا، وخاصة أيا من الذين 
سمعوا عن الدرب أو الغيبيات أو الحكماء، يستطيع أن 

واحداً من أولئك الذين مروا ببعض يقول بثقة أنه ليس 
المساررة، مع معرفة لها. قد نكون قد بدأنا المساررة 

بالفعل إلى حد ما بما يمكن أن يُفترض امتالكنا 
إلنجازاتنا الحالية ونحن اآلن بصدد إعادة اختباره دون 

.أن ندرك ذلك  

من األفضل التفكير بذلك، ولكن لنكن حذرين جداً في 
ور لفكرة التقدم المجهول الذي للقضاء على كل غر

                                                           

طرح مؤلف ثيوصوفي فكرة أن هؤالء الحكماء كانوا على صلة  55
بتكوين الجمهورية األمريكية، إما من خالل الحضور الشخصي أو عن 

طريق إرسال الرسل.  [لم يكن هذا المؤلف سوى جودج نفسه الذي نشر 
) 1884تحت اسم مستعار "أسيوي سابق" في مجلة الثيوصوفي (يونيو 

 " (الكتيب الثيوصوفي رقم1776ي مقال بعنوان "الحكماء في أمريكا ف
151 .(  
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يمكن أن نحققه. بعد أن توصلنا إلى هذا االستنتاج نفهم 
أن هذه الحياة الطويلة هي بحد ذاتها مجرد مساررة 
جديدة، وأن نجاحنا أو فشلنا يعتمد على قدرتنا على 

 تعلم درس الوجود. 

أنا متأكد من أن البعض لن يسارع إلى تبني وجهة 
يرغبون في رؤية القانون يتصرف النظر هذه، ألنهم 

وفقاً للخط الذي رسموه، يطلبون عالمة أو كلمة مرور 
أو شهادة جامعية أو عرض بعض التجارب الرائعة 

في الوقت  إلخضاعهاالتي سيكونون على استعداد 
.المناسب والمكان المناسب  

المتبع، وكل طالب جاد  األسلوب هو لكن هذا ليس
ذا لم يتم فهم الظروف الصغيرة يعرفها. من المؤكد أنه إ

للحياة، أو إذا كانت ال يزال لديها القدرة على تأجيج 
شعلة الغضب، أو إيقاظ نار الشهوة التي تهجع تحت 

الرماد، فلن يتم تحديد أي وقت محدد لك وال أي بطولة 
يقدمها لك الحكماء. يتم تعيين هذه اللحظات العظيمة 

جب التغلب عليها في وأكبر التجارب في واقع األمر، وي
الوقت المناسب، لكنها تنتمي إلى اليوم الذي ستقوم 

فيه ببناء قوس التحقيق الداخلي بكل ما فيه من 
باستثناء مفتاح القبة والتي سيتم اكتشافه أو  الكمال،

.فقدانه في االختبار المفروض  
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للوصول إلى الباب الحقيقي لهذا المحفل، يجب أن تتبع 
ذكرته في مقالي األخير، وهناك العديد من الدرب الذي 

الطرق المؤدية إليه. قد نحاول كذلك الوصول إلى هذا 
الدرب في التجسد الحالي بدالً من انتظار حيويات 

.مستقبلية  

هناك تشجيع كبير في كلمات كريشنا إلى أرجونا، في 
الفصل الثاني: "في هذا النظام، الجهود المبذولة ال 

حامل، وحتى القليل من هذا الواجب تعاني خسارة أو ت
سينقذ اإلنسان من خوف كبير". يُشار هنا إلى قانون 

الكارما. كل شذرة من التقدم الذي تم إحرازه لن تضيع 
 أبداً. 

حتى لو متنا في وقت لم تون فيه حياتنا خالية من 
العيوب، فلن يتم تخفيض المستوى الحقيقي لتنميتنا 

حياة مستقبلية على ألنه، من خالل تقمصنا، في 
األرض، سنلتقط الخيط حيث كنا قد تركناه سابقاً. في 
فصل الحق، يقول كريشنا "إننا نالمس المعرفة التي 

كانت تخصنا في جسدنا السابق، ومنذ ذلك الحين نكافح 
.بجٍد أكثر نحو الكمال  

يقول باتنجالي نفس الشيء، وجميع الكتب اآلرية 
. تشكل أفكار وتطلعات المقدسة تتفق على نفس المعنى

حياتنا كتلة من القوة التي تعمل على الفور من خالل 



90 

 

جعلنا نأخذ جسد يوفر األداة المناسبة، أو عن طريق 
تعديل حالتنا العقلية لمنحها الفرصة للعمل. االعتراض 

على أن هذا سيكون تعليقاً غير مدعوم للطاقة، نظراً 
لمادي، حتى لو لحقيقة مماثلة معروفة جيداً في العالم ا

تم تسميتها باسم آخر. لسنا ملزمين بالتوقف عند هذا 
نها إلاالعتراض ألنه ال يترتب عليه تعليق الطاقة: 

.تعمل بوسائل ثانية  

يؤدي بنا التشجيع الذي قدمه كريشنا إلى التفكير في 
الطريقة التي يتم تقديمها لدخول الدرب. نكتشف أنه 

للروح. هذه المعرفة الحقيقية يتكون من معرفة حقيقية 
.هي في الفصل الثاني  

يعلن الرب المبارك  المستنيرين،كما فعل جميع الحكماء 
منذ البداية الحقيقة المطلقة، كما رأينا، وفي الفصل 

نفسه حيث يصر على فكرة أن الطريق إلى التحرير هو 
في العمل الصحيح. ثم، بتطوير تفسيره، يتحدث عن 

األخطاء الشائعة لإلنسانية، وعن بعض المفاهيم 
 الخاطئة السائدة حينها في الهند، كما هو الحال اليوم.

:)41يعلن (اآلية  

في هذا النظام، ال يوجد هناك إال هدف واحد ذو طبيعة "
مستقرة وثابتة، يا ابن كورو. أولئك الذين ليس لديهم 
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مثابرة والذين مبادئهم هي غير محددة، لديهم أهداف 
."ذات تفرعات عديدة ال نهاية لها  

في مثل هؤالء البشر تسود رغبات االستحواذ األرضي 
الفكري، وبما أن الرغبات غير محدودة وقادرة على أو 

إنتاج تعديالت ال نهاية لها من الرغبة، فبالتالي ال 
يوجد أي احتمال للتركيز، وهذا ينطبق أيضاً على 

أساليب مدارسنا العلمية الحالية المنخرطة في البحث 
األبدي عن الحقائق المزعومة، قبل قد تعترف بالمبادئ 

من األبحاث له تفرعات ال حصر لها  العامة. فرع بسيط
بحيث أنه ال يمكن ألي إنسان احتضانها خالل حياة 

:واحدة. من ثم فصاعداً   

أي ميول للتأمل، وال للمثابرة، نية أولئك  مليس لديه
الذين كرسوا أنفسهم للملذات والقوة، والذين تم إغواء 
عقولهم بالكلمات الوردية التي أعلنها بشر محرومون 

كمة والذين يسعدون في تكرار النصوص من من الح
الفيدا، يا ابن بريثا قائلين: "ال يوجد شيء غير ذلك!" 

هؤالء لديهم روح شرهة ويعتبرون السماء بأنها 
الصالح األعلى، فإنهم يقدمون الوالدة الجديدة كمكافأة 

لألفعال، ويصفون العديد من االحتفاالت الخاصة من 
لقوة، ويفضلون ملذات أجل الحصول على الملذات وا

.السماء السريعة الزوال على االستغراق في األبدية  
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يمكن فهم هذا المقطع بشكل أفضل إذا عرف المرء 
األفكار الهندوسية حول األضاحي واالحتفاالت. في 

الغرب، استخدام األضاحي ضاع منذ فترة طويلة عندما 
 بدا أنه ليس هناك سبب لذلك. 

إلنسان المفكر، يجب أن يبدو ومع ذلك، بالنسبة إلى ا
غريباً رؤية األمم المسيحية تطالب باليهود لخالصهم 
في حين أن نبيهم [موسى] قد وصف األضاحي وأن 

يسوع نفسه أعلن أنه ليس ذرة واحدة، ليس سمة من 
 سمات القانون، لن تُهمل. 

فبدالً من أضاحي الشرق، فإن الغرب قد تبنى نظرية 
، مع قانون أخالقي غير مؤكد محددة يجب اإليمان بها

ما عدا في  -يجب اتباعه، للتوصل إلى نتيجة مماثلة 
نظير ما تقدمه الهندوسية. يتعلق هذا  -وجهة ثانية 

.االختالف بعقيدة التقمص  

يتوق المسيحي إلى مكافأة أبدية في الجنة، ويتجاهل 
بالكامل التقمص على األرض، في حين أن الهندوسي 

التي تسمى  -رغم اخذه بالحسبان أفراح السماء 
ولكنه يتوقع رؤيتهم مستمرة على األرض  -سفارجا 

 تحت والدة جديدة سعيدة.

لذلك في الهند، هناك احتفاالت دينية خاصة، وأنواع  
نة من األضاحي، والتكفير عن الذنب، والصالة معي
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والطقوس، التي من المفترض أنها تؤدي إلى والدة 
جديدة على األرض في أسرة ملكية، أو بثروة كبيرة أو 

دخول آخر ناهيك عن غير ذلك في أي ظرف ممتع 
مضمون إلى الجنة. بعض االحتفاالت تمنح بعد الموت 

.حصىحالة من النشوة تستمر لعصور ال تُ   

إلى  أبداً  ومع ذلك، فإن أيا من هذه العمليات لن يقودنا
على العكس من ذلك، فإنها جميعها تنتج بل السامي 

أسباب كارمية والوهّم، لذلك كريشنا ال يوصي أرجونا 
وتحذيره مفيد ألولئك الذين يدرسون الثيوصوفيا  بهم.

.أو يرغبون في القيام بذلك  

في حالتهم، فإن وجهة النظر الخاطئة التي يحذر  
كريشنا منها تتخذ بشكل مختلف شكل التعطش للظواهر 

أو رغبة كبيرة في القيام ببعض األعمال التي من 
شأنها أن تجلب لهم استحسان المهاتما، أو الخوف 

المهووس من "انتاج الكارما" أو طموح ملحوظ أيضاً 
 "للحصول على الكارما الجيدة".

يجب التخلي عن هذه المواقف، ودراسة اآليات التالية  
بعناية في محاولة الستيعاب معناها الحقيقي في أعماق 

.الكائن  

موضوع الفيدا الثالثة هو تجميع الصفات الثالث. يا 
أرجونا! حرر نفسك من هذه الصفات الثالث، وحرر 
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نفسك من قبضة األضداد الطبيعية المعتادة من خالل 
إلى الحقيقة األبدية، وتحرر من القلق الدنيوي  االستناد

وكن سيد نفسك [...] لذا اعمل على أن يكون الباعث 
للعمل في العمل بحد ذاته، وليس في نتائجه. فال يكن 

الدافع الذي يدفعك إلى العمل هو األمل بالمكافأة. ال تدع 
 حياتك تنزلق إلى التقاعس عن العمل.

جبك، وتخلي عن كل فكرة ارتاح في التركيز، وقم بوا 
فيما يتعلق في النتائج، واعمل بحيث أن تكون النتيجة 

جيدة أو سيئة، غير ذات باٍل لك، ألن مثل هذه المساواة 
في الروح تسمى اليوغا (االتحاد مع هللا). العمل أقل 

.شأناً من االتحاد بالحكمة  

تبحث عن اللجوء إال في الحكمة، ألن البؤساء  أيضاً، ال
عساء ليسوا على هذه الحال إال من خالل نتيجة والت

األشياء. أولئك الذين لديهم حكمة حقيقية، يبددون من 
خالل هذا التركيز، كل اهتمام بالنتائج، سعيدة أو غير 
سعيدة. لذا كن منتبهاً للحصول على هذا التركيز من 

 ادراكك، ألن هذا التركيز هو فن ثمين.

كرة فيما يتعلق بالثمار الحكماء الذين تخلوا عن كل ف 
التي تنتجها أفعالهم، قد تحرروا من سالسل الوالدة 

األرضية الجديدة وسيذهبون إلى مناطق السعادة 
األبدية. عندما يتغلب عقلك على ضعف قلبك المظلم 
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فإنك سوف تحصل على كل المعرفة التي تمَّ تعليمها أو 
ج سيتم تعليمها. عندما يكون ادراكك، الذي وصل للنض

عن طريق الدراسة، مركزاً بشكل ثابت في التأمل 
.فستحصل على الحكمة الحقيقية  

 

إطالة الجزء األول من هذه المقالة عن قصٍد  تتم
لتقديم هذا االقتباس. تحتوي اآليات األخيرة على جوهر 

ما يسمى كارما يوغا والتي يمكن ترجمتها بالتركيز 
والتأمل أثناء انجاز العمل. هذا ليس باألمر السهل 

تماماً كما يصعب الدخول إلى الدرب إذا كنا نرغب في 
جب أن نعرف ما هي مسؤولية ي جيد،اجتيازه بشكل 

يبدو لي أن كريشنا يتعامل هنا  .المسافرين الحقيقيين
مع السؤال المتنازع عليه حول ما إذا كان اإليمان أو 

 األعمال التي ستنقذنا.

اإليمان وحده لن ينجح، ألنه في كل عمل من أعمال  
اإليمان يوجد شكل من أشكال العمل. عالوة على ذلك 

ستحيل اكتساب إيمان حقيقي دون يبدو أنه من الم
ترجمته على الفور إلى نوع من األعمال المحددة التي 

 يشير إليها إيماننا بوضوح على كيفية عملها.

ومع ذلك، فإن العمل النقي والبسيط لن يحقق أبداً  
االنعتاق، ألن الفعل، أو الكارما، له تأثير في إنتاج 
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حتى نتمكن  كارما جديدة. لذلك يجب أن نسعى للتركيز
من أن نكون قادرين على تنفيذ األفعال التي نقدمها لنا 
الحكمة الكلية لعملها، مع االستمرار طوال الوقت في 

.حالة داخلية ال يؤثر فيها أي شيء  

ال عالقة لنا بالنتائج، سوف يأتون من أنفسهم وهم 
خارج متناول أيدينا. وفيما يتعلق بنا، فهم قد تحققوا 

ذا قمنا بعمل إيماني، أو عمل جسدي على بالفعل. لكن إ
فإنه في هذا الحد بالذات،  -مهما كانت  -أمل نتيجة 

نحن متعلقون بالنتائج وبالتالي نحن مرتبطين بها. ال 
 يهم ما إذا كانت هذه العواقب جيدة أم سيئة. 

يعتقد الكثيرون أنه من الصحيح التركيز على النتائج 
ائع. لكن هذا هو افتقار الجيدة، ألن هذا هو الرأي الش

إلى الحكمة، ألن السبب الوحيد في مصلحته هو فكرة 
أننا إذا سعينا لتحقيق الخير، فنحن أفضل قليالً من 

بعض األشخاص اآلخرين المتحمسين للنتائج السيئة 
 والذين يريدون رؤيتها تتحقق. 

هذه الفكرة تولد االنفصالية وتعارض اإلحساس 
قها والتي بدونها ال يمكن أن بالهوية التي يجب تحقي

 تكون هناك معرفة حقيقية. 
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لذلك يجب علينا تقليد أللوهة التي، في حين أنها 
تتصرف كما تفعل في مظهر من مظاهر الكون، فإنها 

 تبقى في نفس الوقت متحررة من جميع النتائج.

إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه، نصبح األلوهية بحد  
ذاتها ألنه باتباع أوامر الرب الذي يقيم فينا، فإننا نضع 

.جميع األعمال على المذبح من خالل ترك النتائج له  

وبالتالي، فإن الموقف الذي يجب التزامه هو القيام بكل 
عمل، صغيراً أو كبيراً، ضئيل أو مهم، بسبب أنه 

لينا القيام به، كشيء بسيط نقوم بتنفيذه نحن ُعرَض ع
التي هي أنفسنا. -نحن األدوات إلرادة هذه األلوهة   

وال يوجد أي سبب للتوقف عن التساؤل عما إذا كان  
الفعل هو ذو فائدة للرب الداخلي، ألن بعض الناس 

 يشعرون بالقلق حيال ذلك. 

ماهي الفائدة، يقولون، التي يمكن أن تًستمد من هذه 
حتى ، ما أن تقوم بهااألعمال اليومية الصغيرة التي 

لق بشأنه. نسى على الفور؟ األمر ليس متروك لنا للقتُ   

الفعل الذي يرضي هذا الرب هو الذي يتم إنجازه كما 
هو، دون أي ارتباط بنتيجته، في حين أن الفعل الذي 
يضايقه هو الذي نقوم به مع الرغبة في جمع بعض 

.النتائج  
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هذه هي الممارسة العليا، الممارسة التي سيتعين علينا 
أن نتعلمها في يوٍم ما، وسوف نتعلمها. يتم غرس 

ممارسات ثانية في كتابات مختلفة، لكنها ليست سوى 
مستويات تتيح لنا أخيراً الوصول إليها. لهذا السبب 

 قلت: لندخل في الدرب بأسرع ما يمكن56.

 

ً نحن  في الفصل الثاني. إذا كان هدفي فقط  النزال دائما
هو االنتقال بشكل سطحي عبر القصيدة، من خالل 

العرض، هنا وهناك، حيث تتوافق مع أنظمة الفلسفة 
المختلفة المتبعة في الهند، والنقاط التي تنحرف عنها 

أو توفق بينها، لكان بإمكاننا الوصول لنهاية الكتاب 
ظر إليها في أحد منذ فترة طويلة. لكننا بالحري نن

وجهة النظر  -وهو األهم ألي طالب جاد  -جوانبها 
الشخصية والداخلية التي تساعدنا على الوصول إلى 

موكشا57. من هذه الزاوية، يمكننا بسهولة تأجيل 
.دراسة المناقشة الفلسفية  

نا نأخذ بعض اإلرشادات الواردة في الجزء من ودع
الفصل الثاني الذي انتهينا للتو. يخصص الجزء 

                                                           

كل األفكار التي تم تطويرها هنا ستكون موضوع الفصل الثالث  56
".يوغا -بعنوان "كارما  

 الخالص. 57
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المتبقي من هذه المقابلة لرد كريشنا على أرجونا الذي 
يطلب منه أن يصف اإلنسان الذي حصل على التأمل 

؟وحوارهمسعاه،  وما هوما هو مظهره  -الدائم   

الثالثة هو تجميع  يبدأ كريشنا بإعالن: "موضوع الفيدا
]. هذه الصفات الثالث هي 45الصفات الثالث" [ف، 

يتم شرحها بشكل منفصل في ، وتاماس وراجاسساتفا 
فصل الحق58. ساتفا غونا هي نوعية نقية وعالية، 

على عكس تاماس غونا الظالم والالمباالة. ولكن هنا 
هي النصيحة الرائعة: "كن حراً من هذه الصفات 

 الثالث". 

المدهش حقاً أن هذا األمر الزجري لم يتم إدراكه من 
بعد إلثبات أن كريشنا ينصح تلميذه بالتخلي عن نوعية 

وتشجيعه على الخبث بشكل مباشر، ولكن بما  ةفااللط
أن هذه الكلمات يتم اتباعها على الفور من قبل 

ربما . الحقيقة األبدية " على لالستراحةالنصيحة "
من مظاهر  أخذت مظهرتكون االنتقادات المحتملة قد 

 التناقض. 

إنها تنتقل على الفور إلى العين عبارة " الحقيقة 
األبدية " التي تهدف إلى جودة أعلى من ساتفا. في 
اللغة السنسكريتية، يشير مصطلح ساتفا إلى فكرة 

                                                           

  الفصل الرابع عشر .58
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"الحقيقة"، وليس لها هذا المؤهل عندما يتم تصنيفها 
بحيث عندما يحرر التلميذ نفسه  الثالث،صفات بين ال

منه، يجب عليه أن يلجأ إلى نظيره األبدي. عالوة على 
ذلك، فإن اإلرشاد الُمعطى هو عدم التخلي عن الحقيقة 

وال ألي من الصفتين األخريين، ولكن البقاء حراً من 
التأثير أو القوة التي تقيدنا والتي يمكن أن تؤثر على 

 اإليغو اإلنسانية في أي نوع من الجودة59.

من الصعب على كائن عظيم، مثل كريشنا، توصيل هذه 
 لذلكالموضوعات السامية إلى العقل المستفسر، 

يضطر الستخدام لغة لها معنيان دائماً، الذهاب من 
الواحد إلى اآلخر انها مخفية باستمرار عنا. كان من 

بير للتع -الحقيقة  -الضروري أن نأخذ كلمة "ساتفا" 
عن أعلى جودة ألي كائن يمتلك هذه الصفات، ومع 

عندما نبدأ في الحديث عن أعلى حالة يمكن  ذلك،
تصورها، والتي تغيب عنها جميع الصفات، ال نزال 

.نستخدم نفس الكلمة، مع إضافة مؤهل األبدية  

جوهر التعليمات التي قدمها كريشنا هي للوصول إلى 
سلم للتكريس". تم است لذلك،التكريس، ألنه يقول: "

الشرح في المقال األخير كيف كان قد أعد الطريق في 
هذا االتجاه، من خالل إظهار كم كان من الخطأ اتباع 

                                                           

 جودة أو نوعية الصفات الثالث. 59
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االحتفاالت والنصوص الخاصة المسجلة للناس في 
 الفيدا.

هذه االحتفاالت تعطي مكافآت في السماء أو على  
األرض، سواء في الحياة المستقبلية أو في نفس الحياة 

االحتفاالت.التي تم فيها االحتفال بهذه   

سوف نفهم فكرة كريشنا بشكل أفضل من خالل 
اختصار القول بأنه يشير هنا إلى عقيدة لم يكن نظام 

المسيحي القديم المكافآت فيها مختلفاً عن االعتقاد 
الذي يضمن لإلنسان المؤمن بالكتب المقدسة، السعادة 

األبدي العظيم في  والنعيمواالزدهار على األرض 
 السماء برفقة القديسين. 

كريشنا يعلن أن هذه العقيدة هي وهمية. إنه ال يقول إن 
المكافآت الموعودة لن تأتي من الممارسة، بل حتى إنه 
يقول إنها ستأتي. لكن بما أن عجلة الوالدة الجديدة60 

سوف تدور إلى األبد، وتعيدنا حتماً إلى جسد فاني فإننا 
 هللا، الذيسنبقى على ضالل باستمرار ولن نصل إلى 

 ً .هو هدفنا جميعا  

السماء، سواء كانت سماء المسيحيين أو الهندوس  
هي ما حدده بوذا كشيء، أو كحالة، لها بداية والتي 

                                                           

 الوالدة الجديدة هي التقمص. 60
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هذا بالتأكيد يمكن أن يدوم أزمنة  سيكون لها نهائية.
 طويلة للغاية، ولكن ستكون لها نهاية.

وبعد ذلك، يجب أخذ المهمة الساحقة من جديد  
والمتمثلة في السفر حول العالم، سواء أكان هذا العالم 
أو آخر. هذا هو السبب في أن كريشنا قال إن البشر قد 

ُخِدعوا بهذه الجمل المزهرة التي دعت إلى الوصول 
أن يكون هناك شيء  نال يمك ما ، مقارنة معالجنةإلى 

.منه أفضل  

أن هناك العديد من الطالب، الذين يعتقدون ال شك 
بإمكانية الوصول إلى الجنة، سيعلنون استعدادهم 

لتحمل مخاطر ما يمكن أن يحدث من خالل الوصول إلى 
نهاية فترة السعادة الطويلة هذه. لكن هذه المخاطر لن 

تكون مقبولة لو كانت مفهومة جيداً. إنها كثيرة 
ولو نها ألنه، لفهمها وكبيرة. ال يمكن شرح الكثير م

، فإنه يجب على المرء أن يعرف المزيد عن قوة قليالً 
 العقل والمعنى الحقيقي للتأمل.

أما بالنسبة للمخاطر العادية، فهي موجودة فيما يمكن  
 -لعدم وجود شيء أفضل  -تسميتها في الوقت الحالي 

.كارما متأخرة عن العمل وارتباطات غير متحققة  

تكمن قوة هذين الجانبين من الكارما في التعقيد الهائل 
لطبيعة اإلنسان. هذا التعقيد هو أنه ال يمكن لإلنسان 
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أبداً، ككيان كامل االستمتاع بالسماء، أو أي حالة 
ثانية، خارج االتحاد مع اإللهي. يتحدث الثيوصوفيين 
المستنيرين عن وفرة اإلنسان الذي ينضم إلى الحالة 

المباركة لديفاخان61، من إقامته على األرض، من 
  .الكارما السعيدة أو التعيسة التي يختبرها هنا

ولكن في الواقع ال يوجد هناك إال جزء واحد صغير من 
ذاته هو الذي يوجد هنا أو هناك. بعد االنتهاء من 

وجوده واكتساب ديفاخان، يبقى جذر كيانه الشاسع في 
إنه ينتظر بصبر أن  .الواحدة الحياةحالة انتظار في 

.أكثر قليالً من الكارما يعود اإلنسان ويستنفذ   

وهذا يعني أن الفرد العادي ال يحرك وال يستنفذ، في 
كل حياة سوى الكارما المسموح بها بواسطة أداته 

المادية. يكمن جزء من قوة الكارما في "القوة 
السرانية للتأمل" التي تظهر على النحو المسموح به 

الجسم المادي الذي يكفله الكائن. لذلك قد من قبل 
يحدث أن ينجز اإلنسان في الوجود الحالي "طقوس 

                                                           

مصطلح ديفاخان (المستعار من البوذية التبتية) يُستخدم في  61
الثيوصوفيا لإلشارة إلى حالة الغبطة المطولة التي تعيشها اإليغو العليا 
لإلنسان بعد الموت الجسدي، بعد تحرره من أدوات ومركبات شخصيته 

في كتاب محيط الثيوصوفيا ، الفصل الثالث عشر  انظر،األرضية. 
.المكرس لهذا الموضوع  
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ويتوافق مع النصوص والعقيدة، وبالتالي  "،خاصة
 يحصل على ثواب السماء.

ومع ذلك يترك في االحتياط كمية معينة من هذه  
للتأمل" لم تُستنفد، والتي ال يعرف  "القوة السرانية

طبيعتها. ثم يكمن الخطر في حقيقة أن هذه القوة 
االحتياطية هي سيئة للغاية وأنه عندما يعود من 

السماء، يتجسد اإلنسان في جسم يوفر األداة الالزمة 
 ستنفذةإليصال هذه الكتلة من هذه الكارما غير المُ 

فعالً في  وبالتالي فإن تعويضه القادم قد يكون
 الجحيم62.

من خالل إمتالك جسد من جديد، تصل "القوة 
السرانية" المعنية إلى عدد كبير من الخواص المتولدة 

ثانية وتستولي على كل ما هو في متناول  توجوديافي 
 اليد.

عرفها اإلنسان سابقاً، تصل إلى التجسد  ثانية،كائنات  
ص في نفس الوقت الذي يتسبب فيه في إثارة الخوا

والقوى التي ال يمكن أن تعمل إال من خالل واالنجذابات 
قناتهم وقناته. ال يمكن تقييم نفوذها. يمكن أن يكون 
هذا جيداً أو سيئاً، وإلى الحد الذي يقع فيه اإلنسان 

                                                           

هذا "الجحيم" يشير بالطبع، إلى الظروف الصعبة للغاية للحياة  62
.األرضية، وليس مكان العقاب بعد وفاته حسب التقاليد الدينية  
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تحت سيطرتهم. وعلى العكس من ذلك، يتصرف على 
اآلخرين بحيث أن تنتهي الكارما لكل منهما بأن 

 تُكتمل. 

هذا هو السبب في أن كريشنا ينصح أرجونا بتحرير 
نفسه من تأثير الصفات، وذلك بطريقة تتيح له 

الحصول على االنعتاق الكامل. وهذا االنعتاق، كما 
 يقول، ال يمكن تحقيقه إال من خالل تكريس داخلي63.

هذه النتائج، وهذه االختالفات وهذه التأثيرات معروفة 
تماماً لدى دارسي الغيبيات. على الرغم من أن الفكرة 
ال تزال جديدة في الغرب، إال أنها ليست غير معروفة 

في الهند. هذا القانون هو في نفس الوقت مالك 
الرحمة ورسول العدالة، ألنه على الرغم، كما أوضحنا 

مليته تشكل مخاطرة، إال أنها أيضاً للتٍو، من أن ع
وسيلة تستخدمها الطبيعة إلنقاذ البشر في كثير من 

اإلدانة.األحيان من   

لنفترض أنه في حياة قديمة جداً، كان لدي صديق أو 
زوجة أو قريب غالي علّي، وكانت روابطي معه حميمة 

الموت، وفي  بسببعن بعضنا  انفصالناوعميقة. بعد 
 وللحكمةكرَس المحبوب نفسه للحقيقة،  الحقة،حياة 

                                                           

في نسخته الخاصة من الغيتا، يستخدم جودج عبارة "التكريس  63
.يوغا –ترجمتها بالسنسكريتية بودهي العقلي" مما يجعل   
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وفي كل ما هو سامي فيه، بينما، من ناحيتي، أذهب 
في طريقي غير مهتماً بشيء ما عدا متعة اللحظة 

 الحاضرة. 

بعد العديد من الحيويات، نلتقي مرة ثانية  واآلن،
كأصدقاء أو كمعارف. العالقة الحميمة القديمة تؤكد 

لى الرغم من أن ال أحد منا يدرك نفسها على الفور، وع
إال أن صديقي القديم لديه قوة غريبة  ،ذلكشيء عن 

عن الحقيقة  للبحثللمس حياتي الداخلية وإليقاظي 
وعن روحي الخاصة. إنه تأثير التقارب الذي لم 

.يُستنفذ، وبمساعدته، تعمل الطبيعة من أجل خالصي  

كريس ، يجب أن نسعى إلى تنحن اإلثنان لذلك، كالنا
داخلي. هذا التكريس هو الذي غرس من قبل الحكماء 
إلى الشيال أو تالميذهم. إنه ينطوي على تجرد عقلي 

قليل الجاذبية لعقليتنا الحديثة، ولكن يجب اكتسابه ألنه 
 بدونه يكون التقدم الحقيقي مستحيًال.

بواسطة هذا التكريس العقلي لإللهي، والذي يستلزم  
قين، يجب علينا التخلي عن كل التخلي عن جميع البا

نتائج أفعالنا. ليس لنا أن نقول ما سيكون نتيجة عمل 
ما، ألن القانون سيأتي بنتيجة أفضل بكثير من تلك 

.التي تخيلناها  
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إذا كانت النتائج، وإذا كانت الظروف اليومية العابرة 
تخدع توقعاتنا، فعندئٍذ، وبواسطة العبادة، فإننا 

وجه التحديد بحسب ما يقصده القانون. سنتقبلها على 
لكن إذا كانت رغبتنا المستمرة هي الحصول على 

نتيجة، حتى لو كانت جيدة بالمظهر، فإننا سنجد أنفسنا 
.مرتبطين بهذه الرغبة، سواء تحققت رغبتنا أم ال  

هذا اإلرشاد إلى التكريس الداخلي هو في آن واحد من 
منه، ألنهم  األبسط واألكثر صعوبة. يسخر البعض

يريدون الحصول على الطاقات، والتوصل إلى 
ألنهم يعتبرون األمر بسيطاً جداً لكن  ". اآلخرين"تطور

الطالب الحكيم، حتى لو لم يستطع فهم المعنى في 
البداية، سوف يدرسه في ذهنه، ويبحث عنه بحماس 

 ويجعله شيئاً ينبغي تحقيقه64.

 

الستنارة يجب أن لقد رأينا أن الطالب الذي يطمح إلى ا
يحقق تكريساً داخلياً. هذا هو معنى استجابة كريشنا 

:ألرجونا في نهاية الفصل الثاني  

                                                           

هذه المقالة نُشرت في مجلة الدرب، في المجلد 3، أيار من عام  64
.36-33ص: 1888  
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عندما يتجاهل كل الرغبات التي تدخل القلب، وهو 
راضي عن بنفسه بواسطة الذات، عندئٍذ هو ُمعتبر بأنه 

ال يمكن الخضوع بالكامل لوصايا  .مثبت في المعرفة
أننا نسمح للرغبات التي تخترق القلب الروح طالما 

بامتصاص االنتباه. بطبيعة الحال فإن الشخص 
الموصوف أعاله يشير إلى كائن قد حقق تطوراً يتجاوز 

 ما هو ممكن لغالبيتنا.

ولكن يجب أن نثبت أنفسنا على مثال سامي نسعى له  
ألنه مع هدف أدنى، ستكون النتيجة أقل من نفس 

أال نخصص ألنفسنا هدفاً أقل من الجهد المبذول. يجب 
الهدف السامي، فقط بسبب خوفنا من أن يكون نجاحنا 

.أقل مما توقعنا  

ليست النتيجة الخارجية والواضحة التي تهمنا أكثر من 
الدافع والجهد المبذول والهدف المنشود، ألننا ال نحاكم 
على مستوى مواضيع الحواس، حيث يوجد الزمن، بل 

كبر من الكائن حيث ال وجود للزمن في هذا المجال األ
 وحيث ال نتواجه مع ما فعلناه بل ما نحن عليه.

إن ما فعلناه ال يطالنا إال خالل الحياة الفانية ووسط  
أوهام الوجود المادي، في حين أن الدوافع التي نعيش 

بها في حياتنا تساعد في بناء كائننا األكبر، وحياتنا 
ية. إن القيام بأعمال، يعني األوسع، وذاتنا األكثر حقيق
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أنها ستقع على عاتقنا، ألنه ال يمكن ألي إنسان فاني 
أن يعيش بدون انجاز ذلك، لكنهم يعيدوننا إلى األرض 

مملة، ربما للفشل النهائي، ما لم  للعديد من التجسدات
يتم تعلم الدرس، مما يجبر اإلنسان دائما إلى التصرف 

 بدافع جيد ولهدف حقيقي.

بمجرد الوصول إلى هذه المرحلة، لن تؤثر األفعال  
علينا بعد اآلن ألننا، مثل كريشنا، نصبح الممثلين 

المثاليين ألي فعل. وبقدر ما نطهر أنفسنا ونرفع الدافع 
والهدف، نصبح روحياً مستنيرين، ونكتسب في نهاية 

المطاف، خالل مجرى الزمن القدرة على تمييز ما 
.ا ينبغي االمتناع عنهينبغي القيام به وم  

بعض المزعومين بما يُسمى بعلماء الغيبيات وكذلك 
بعض الثيوصوفيين ال يأخذون في االعتبار تعاليم هذا 

الفصل. ليس للتكريس الداخلي أي جاذبية بالنسبة لهم: 
إنهم يتركون األمر ألولئك الذين، مهما كانت معتقداتهم 

أي حال أما  أو فلسفتهم، سيكونون رجاالً صالحين على
هم، فهم مهتمون فقط بقراءة الكتب، جديدة أو قديمة 
عن السحر، عن الطقوس االحتفالية وهذا أو ذاك من 

 هذه االهتمامات الوهمية العديدة. 

هذه الممارسة الخاطئة ليست جديدة، فقد كانت شائعة 
بين الخيميائيين، وفي بعض الحاالت، يهدر الطالب 
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ذه، في محاولة أن يكونوا سنوات ثمينة في حقبتنا ه
أسياد في الطقوس السحرية، اتباع الصليب الوردي 

علم التعويذات، وال أعرف ماذا أيضاً، من خالل االلتزام 
بنص الكتب في حين أن كل ذلك ليس إال أشياء فكرية 

.عديمة الفائدة، وحتى أنها تخفي خطر حقيقي  

 ال أقصد أنني أعني هنا أنه لم يكن هناك أي أتباع
حقيقيين للصليب الوردي، وال أن احتفال السحر ال 

يعطي أي نتيجة، وال حتى إنكار علم التعويذات. هناك 
حقائق نعلم أن جوانبها اليوم هي مجرد ظالل. ولكن قد 
نأمل أيضاً العثور على الروح من خالل دراسة الجسد 

بعناية، والتعرف على الحقائق المخبأة وراء قوة 
حتفال السحري، من خالل دراسة التعويذات، أو اال

 الكتب الحالية التي تتناول هذه الموضوعات.

لقد ترك ما يُسمى بالسحرة في العصور الوسطى  
مجموعة من الكتابات التي أصبحت اآلن مجرد إغراء 
وفخاخ للطالب، سواء كانوا ثيوصوفيين أم ال. هناك 

مبادئ توجيهية مفصلة لمختلف أنواع الممارسات 
تزال محاوالت إنسانية للسماح للبشر، من  لكنها ال

خالل عمليات خارجية بالكامل، للسيطرة على العالم 
.النجمي أو الطبيعي  
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لم ينجح هؤالء الممارسون، وهذا هو الفشل الوحيد  
الذي ينتظر من يتبع اليوم تعليماتهم. في معظم حاالت 

هؤالء السحرة المزعومين والسحرة في أوروبا في 
الماضي، كانت المكاسب التي قاموا بنشرها بالنسبة 
لهم هي فقط تهدئة شعورهم بالغرور المحبط. كل ما 

 تبقى هو مجرد تكرار للصيغ التي تركها أسالفهم.

يعلن باراسيلوس بشكل إيجابي أن السحر الحقيقي  
كونه  -يكمن في اإلنسان، وينتمي إلى طبيعته الداخلية 

وأن  -بح نشطاً بمجرد تطويره كامناً في البداية، ليص
الطقوس االحتفالية، أو الصيغ، فهي تُعتبر ركام، ما لم 

.يكن اإلنسان الذي يستخدمها هو نفسه ساحر  

في ممارسة السحر االحتفالي الذي يصف كيفية 
استخدام أشكال هندسية معينة، وغيرها، بمساعدة 

الصلوات واالبتهاالت، هناك خطر حقيقي، ويزداد إذا 
ع الطالب هذه الممارسة بهدف الكسب، أو المجد، أو اتب

.القوة، أو حتى السعي للمدهش، فكل هذا هو أناني  

في هذا االحتفال، يحيط الُمَشغل، أو الشخص الذي  
يتحّكم بلقب الساحر، بدائرة، أو التصرف في المثلثات 

ويعمل على حمايته من أرواح مختلفة يمكن أن 
إنها مسألة ضمان  يستحضرها. الحظ هذا جيداً!

حمايته. لن تكون هذه الحماية ضرورية أو متوقعة ما 
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لم يكن هناك خوف سري من أن الظالل أو الشياطين 
 ستكون لها القدرة على األذى. 

موجود  -نتاج الجهل  -وهكذا، من البداية، الخوف 
بالكامل. الشيء المهم الذي يجب مالحظته بعد ذلك هو 

يتدخل في الدعاء: يوصى به ألن أن السيف يجب أن 
.الشياطين يخشون حد الفوالذ  

دعونا نتذكر هنا كلمات يسوع، "كل من يأخذ السيف  
سوف يُهلك بالسيف65". وكان يقصد بالضبط ما 
نتحدث عنه. يتضمن احتفال السحر في كل خطوة 

 تقريباً استخدام السيف.

 –أو الساحر، االحتفال  المستدعي،بمجرد أن يستخدم  
لفترة من الوقت، فقد أنشأ بنهاية  -بنجاح لنقل 

المطاف، في هالته النورانية (أو ما أسماه سويدنبورج 
استخدامه سابقاً قد ن الشيء الذي ع"مجاله") نسخة 

.أو الهيئة التي رسمها على األرض أو الجدران  

ي في هذا، لم يعد هو السيد، ألن هذه النسخة منقوشة ف
جزء من طبيعته التي ال يعرف شيئاً عنها: أصبح 

السيف المعدني سيفاً نجمياً ممسوكاً به من قبل 
الشياطين أو من التأثيرات التي سبب انبثاقها دون 

                                                           

 انجيل متى: 52-26. 65
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يتعرض للهجوم حيث ال يمكن  الحين،حكمة. ومنذ ذلك 
التداخل مع أي دفاع: على المستوى النجمي 

عليه بكلمات الحكيم  والمستوي العقلي، وكما تم التأكيد
المشار إليها أعاله، فإن اإلنسان ينتهي بالهالك 

 بالسالح الذي كان قد استخدمه. 

هذا الخطر، الذي تم وصفه بشكل تقريبي، ليس مجرد 
خيال دماغي. إنه إيجابي، حقيقي، موجود في 

الممارسة نفسها. لن تضفي أي معرفة كتابية على 
التعديالت بالبنية وكذلك اإلنسان القدرة على التأثير في 

في التغييرات النفسية التي ستكون ضرورية قبل أن 
  .يتمكن من السيطرة على القوى غير الملموسة

ومع ذلك، هؤالء يمكن استحضارهم مؤقتاً وتحذيرهم 
لوجودنا باتباع طرق معينة. هذه ليست سوى البداية. 

لكن من المؤكد أن دورهم سيأتي: مطيعين لقانون 
معين خاص بطبيعتهم، ثم يأخذون ما يسمى أحيانًا 

جميع هذه الممارسات فقط  يتم توجيهه "باالنتقام"، ألن
إلى الجزء السفلي وغير الروحي من طبيعتنا وتتلبس 

 هذه الطبيعة هذه الكائنات بسمات مماثلة.

يتمثل "االنتقام" في إنتاج التهابات في الشخصية  
ل تطور الشهوات األخالقية التي ستظهر من خال

الخبيثة وضمور التركيز، وتدمير الذاكرة، لتصل لغاية 
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وضع حد لنهاية حياة بائسة وفشٍل تاٍم في استخدام 
 إنالفرص المتاحة في هذا التجسد. لهذا السبب قلت 

كل هذا كان ركام عقلي ال طائل منه أو إيجابي بشكل 
.خطير  

كبير يُظهر التاريخ، وكذلك تجربتنا الخاصة، وبصدق 
صحة كلمات البهاغافاد غيتا: "تشمل المعرفة الروحية 

كل فعٍل بال استثناء"، ويجب تحقيقها عن طريق 
التكريس يحدث أن بعض البشر الجهلة، الذين ال 

يستطيعون الوصول إلى الكتب، قد تمكنوا مع ذلك من 
إدراك الحقيقة الحقيقية لألشياء، بمساعدة حواسهم 

ياء من حولهم، بل أيضاً أولئك الداخلية، ليس فقط األش
 المعنية بمسائل الطبيعة الكبيرة.

لم يكن ليعقوب بوهم أي ثقافة، لكنه كان يعرف  
الحقيقة. تظهر كتاباته أنه كان على دراية بالعقائد 

الحقيقية الموجودة في الكتب الهندوسية واألطروحات 
السرية، والتي كان من المستحيل في ذلك الوقت 

.الكتب اكتشافها في  

يوجد اليوم في ألمانيا رجال من معارفي، الذين يملكون 
معارف أقل من يعقوب بوهم، يعلمون مع ذلك عن 

العديد من األشياء التي ال تزال تمثل ألغازاً 
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تفاخر للثيوصوفيين المستنيرين الذين يمكنهم مع ذلك ال
 بأن لديهم خلفية جامعية.

والسبب هو أن هؤالء الرجال قد وصلوا إلى التكريس  
وبالتالي تمكنوا من إزالة سحابة األحاسيس عن أعين 

التي تحجب ظاللها رؤيتنا للحقيقة. إن األمر ال  الروح،
اكتساب عظيم  المعرفة، إنهايعني أنني أدين أو احتقر 

لكن ال يمكن للمرء أن يتخيل كم سيوسع اإلنسان 
الفكري إذا كان في الوقت نفسه شخصاً المتعلم مجاله 

.مكرساً بالمعنى الموجود في البهاغافاد غيتا  

أعظم علماء الغيبيات وحتى الحكماء أنفسهم، ال 
يحتقرون المعرفة التي يملكها البشر. إنهم 

يستخدمونها، ويكتسبونها. يسجلون تجارب العرافين 
والرجال المكرسين الذين لديهم معرفة محدودة فقط، 

يجمعون هذه البيانات على مدى فترات زمنية طويلة و
لغاية اليوم الذي يظهر فيه معلم عظيم مليء بالمعرفة 

ومكرس بعمق: بفضل معرفته الكبيرة الملقحة 
بالتكريس، يمكنه أخذ االستنتاجات الرائعة التي يمتلكها 

المحفل، والتي تتعلق بأمور أبعد من متناولنا لدرجة 
يل فكرة عنها دون صعوبة. أننا ال نستطيع تشك  
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هذا دليل إضافي على أن التكريس هو أهم شيء وهو 
األفضل، ألن هؤالء المعلمين االستثنائيين لن يظهروا 

.أبداً إذا لم يكن التكريس هو هدف وجودهم  

بدون تكريس، ينشأ ارتباك كبير فينا، والذي قارنه 
البعض بحركة زوبعة، والبعض اآلخر شبهه بإنهيار 

من المياه المضطربة. في بعض النواحي، هذا ما سيل 
سماه بوهم " انهيار66". إنه الوهم الناتج عن 

.الحواس. يقول أيضاً كريشنا، بإنهاء الفصل الثاني  

ليعمل اإلنسان، بإخضاعه كل هذا [حواسه]، على 
 ةالمثابرة في التكريس عندما يكون في حالة راح

وعقله مثبت علّي وحدي. ألنه من يضبط حواسه يمتلك 
معرفة روحية. يولد االرتباط بأشياء الحواس في 

اإلنسان الذي يتأمل فيها، ومن التعلق تأتي الرغبة، من 
الرغبة الشهوة، من الشهوة الضالل من الضالل إلى 

ومن تشويش الذاكرة إلى  الذاكرة،التشويش على 
العقل يهلك اإلنسان.تدمير العقل، ومن تدمير   

لكن من يقترب من مواضيع األحاسيس بالحواس  
الخالية من الحب والكراهية، ويبقهم تحت السيطرة 

ولديه روح حسنة النية، فهذا يصل إلى الهدوء العقلي. 

                                                           

في الالتينية، الكلمة تعني: اضطراب الحشود في الفوضى، أو  66
الجموع.االختالط أو االرتباك أو الحشد أو   
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في هذا الهدوء، يكسب حالة خالية من جميع اآلالم. 
ألن عقل اإلنسان مع األفكار الهادئة، فإنه يصل قريباً 

.إلى الكمال في التركيز  

إنه مقطع جميل للغاية من ساناتسوجاتيا67 يمكن 
:قراءته هنا مع الفائدة منه  

البعض أن االنعتاق من الموت ينتج عن الفعل  [يقول
اآلخرين يقولون، أن الموت غير موجود. استمع إلى 

شرحي، أيها الملك! ال يكن لديك أي شك في ذلك. 
يا  البداية،هاتان الحقيقتان كانتا معروفتين جيداً منذ 

 كشاتريا.

يتمسك الحكماء بحقيقة أن ما يُسمى بالوهم هو  
أنا أدعو الموت بأنه غياب  الموت. في الحقيقة،

االهتمام اليقظ، وأدعو أيضاً الخلود بأنه االنعتاق من 
 هذا اإلهمال.

الشياطين، ومن  اإلهمال ُهزمتفي الحقيقة، من خالل  
خالل تحريرهم وصلت اآللهة إلى براهمان. في 

الحقيقة، الموت ال يلتهم، نظير النمر، المخلوقات 
.ن معاينة شكلهالحية، ألنه في الواقع ال يمك  

                                                           

ساناتسوجاتيا، الفصل 2. كل المقطع التالي مأخوذ من ترجمة:ك.ت.  67
.توالنغ  
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يتطور قلة االهتمام اليقظ في صورة  اإلنسان،في  
وأخيراً يأخذ شكل الضالل. ثم  الغضب،الرغبة، ثم في 

بسيره في الدروب المتعرجة، فإن اإلنسان، بدافع 
األنانية، ال يصل إلى االتحاد مع الذات. أولئك الذين 

ن ضللتهم هذه األنانية، والذين ظلوا تحت تأثيرها يتركو
].الجيلتقمصات هذا العالم ليعودوا إلى   

ثم تتجمع الحواس حولهم [لوقت وجود واحد] وبهذه 
الطريقة يتم قيادتهم لمعاناة الموت بعد الموت. بكونهم 

فإنهم  الفعل،مرتبطين بثمار الفعل، فعندما يظهر 
 يبحثون عن الثمار وال يذهبون إلى ما وراء الموت.

وتواصل الذات المدمجة، لكونها ال تفهم ما هو االتحاد  
مع الكينونة الحقيقية، تجولها مع التعلق بمتعة 
الحواس. هذا، في الحقيقة، مصدر الوهم الكبير 

للحواس، ألنه، من خالل حقيقة أن اإلنسان يتالمس مع 
وبما أن  .قيقية، تصبح هجراته حتميةكينونات غير ح

ذاته السفلية هي ملوثة من الداخل من خالل احتكاكها 
بالكينونات غير الواقعية، فهو يكرس نفسه ألشياء 

الحواس، أينما كانت موجودة، وال يفكر إال فيها فقط. 
هذا الفكر المستمر يرميه أوالً في حالة تشويش، ثم 

.سرعان ما تهاجمه الرغبة والغضب  
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كل هذا يؤدي إلى الموت لمن هم أطفال. لكن البشر 
عقالنيين يتجاوزون الموت، بفضل الحس السليم. ذاك ال

الذي، من خالل التركيز على الذات، يدمر األشياء 
الهاربة من الحواس، عن طريق احتقارها إلى درجة 

عدم إعطائها مجرد التفكير، ومن الذي يمتلك المعرفة 
 التعبيرجاز  الطريقة إذابح بهذه يدمر الرغبة التي تص

.موت الموت نفسه، ويغرقه  

انتهاء الفصل الثاني يتم بشرح نوع الموت الذي يجلب 
الوحدة مع اإللهي، وبالتالي يمنع، بالتأكيد، أي عودة 
إلى التجسد على األرض. تم صياغة هذا التفسير على 

:الشكل التالي  

إنه يصل إلى الهدوء ذاك الذي، برفضه جميع 
الرغبات، يعمل دون أن يتعلق بالنتائج، متحرراً من 

األنانية واإليغوية68. هذا هو يا ابن بريثا، حالة الكائن 
 األسمى.

بعد الحصول عليها، لن يبقى اإلنسان مضطرباً، وإذا  
بقي هكذا حتى في لحظة الموت، فإنه يصل للفناء (أو 

السامية.االتحاد) في الروح   

 هذه هي الكلمات األخيرة من الفصل الثاني.

                                                           

 من اإليغو. 68
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أي موقف عقلي آخر في وقت وفاتنا سيؤدي حتماً إلى  
ي.استعادة جسد فان  

يس فقط بالممارسات التي يذكرنا تصريح كريشنا هذا، ل
تم تعليمها من قبل، بل أيضاً بموضوع الوفاة بالكامل. 

لمعرفة كيفية "التفكير به في لحظة الموت" أو المتالك 
الهدوء الذي ال يمكن أن يضفي عليه سوى كمال 

التكريس، يجب علينا اكتشاف ما هو الموت، ومعرفة 
فاة ما إذا كان يقتصر فقط على ما نراه يحدث عند و

 إنسان، أو إذا كان أكثر مما تستطيع العين تقييمه.

يُظهر الكثير من التأمل أن الحقائق التي يراها  
ويشاهدها األطباء والشهود ال تتعلق إال باالنسحاب 

التدريجي للروح والطاقة تاركةً الغالف الخارجي 
".المسمى "الجسم  

خالل عملية االقتراب من الموت، قد يقبل الشخص  
تلك  العقيدة أوطقوس الكنيسة، ويدعي إيمانه بهذه 

، في اللحظات األخيرة منه، وحتىونها التي يريد
ألنفاسه، يتحدث عن الجنة وعن السعادة التي تنتظره: 

.وهذه ليست سوى الخطوة األولى فقط  

النفس األخير يترك على الوجه تعبيراً هادئاً وسعيداً 
ويُعلن أن ذاك هو  -ربما. األهل يغلقون عيون الميت 

رورة الموت. ومع ذلك، فاإلنسان قد بدأ فقط بسي
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الموت. ال يزال يتعين على الروح أن تمر عبر األغلفة 
الثانية، إلى أبعد ما يمكن أن يعرف أصدقاؤها، وبما 
يتجاوز قدرة الميت على ممارسة المراقبة اآلن. كل 

شيء يعتمد اآلن على الخط الذي اتبعه في أفكاره 
  .حياة الجسد مسيرةوطبيعته، طوال 

التجاه المعاكس، الطريق ألن الروح يجب أن تتبع، في ا
الذي سلكته حتى ذلك الحين، وعلى طول الطريق تنتظم 

كل ذكريات الحياة السابقة. عندما تستيقظ هذه 
الذكريات، فإنها تؤثر على الكينونة المغادرة، إما عن 
طريق تعطيله وبالتالي منعه من التركيز على الكائن 
ه األسمى، أو على العكس من ذلك، عن طريق مساعدت

 للقيام بذلك بطريقة أكثر كماالً.

إذاً، إذا لم نكرس أنفسنا للممارسة التي غرسها  
كريشنا إال لبضع سنوات قرب نهاية وجودنا، فإن 

ذكريات األيام التي مرت في السعي وراء جميع 
الرغبات ستغمر الروح بسحابة، وهذه الغيمة ستمنع 

تماماً الروح من الوصول إلى الحالة التي يستحيل منها 
فق عليها الشخص العودة على األرض، ما لم يوا

 المعني.

يمكن للمرء الحصول على فكرة أكثر مثالية عن  
األشياء من خالل النظر إلى الحياة كحركة موسيقية 
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سماع جميع النغمات التي تم رائعة من شأنها أن تسبب 
إنتاجها في القطعة الموسيقية الكاملة، منذ البداية. 

ت وهكذا يمكن للمرء أن يصل إلى مجموعة من األصوا
التي ال تعبر عن النغمات األعلى حدةً وال األكثر 
خشونة، وال األكثر رقة، وال األقل متعة، بل تلك 

.النغمات الناتجة عن كل  

في حالتنا، هذا الصوت النغمي األخير يمثل االهتزاز 
المحدد الذي يحكم الكائن، ويردد صداه في كل كيانه 

النغمة  ويغمره في الحالة التي يقابلها، أو التي هي
له. من الواضح أن كل فكرة لديها القدرة على  األساس

  .التناغم أو التنافر لوضع صبغتها بنهاية الحياة

مقادين بنور الروح الواضح، نحن منبثين بتعاليمك أيها 
الحكيم المقدس! من خالل قوتهم، انقشعت كل نقاب 

غامض عن مقر إيشفارا. مليئين بالبهجة، وجدنا 
كلماتك بداخلنا، وتنعشنا كما ينعش الربيع  الحياة. لتبقى

 األرض69.

   

                                                           

مقالة نُشرت في مجلة الدرب، المجلد الثالث، يونيو 1888، ص. 69-73
87.   
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 الفصل الثالث
 

 

تعبّر أول آيتين من هذا الفصل عن شكوك في تفكير 
أرجونا الذي يطلب أن يكون له قلب صافي واضح 

متمنياً الحصول على طريقة تسمح له بتحقيق المعرفة 
:الكاملة، أو الخالص  

من تمنح البشر كل ، حسب رأيك، يا يا كريشنا إذا كان"
الفهم أفضل من ممارسة األفعال، فلماذا  ،ما يطلبونه

لالنخراط في عمل فظيع للغاية؟ يبدو أنك إذاً تدفعني 
تربك عقلي بدمجه بمشاعري، أخبرني بيقين عن 

الطريقة الوحيدة التي تسمح لي بالحصول على السعادة 
".وتعطيني الشرح  

بارك قد أمر ُولد هذا الشك من حقيقة أن الرب الم
آرجونا بالحصول على الخالص من خالل استخدام 

ادراكه بحكمة، بينما كان بنفس الوقت يصف له أداء 
فعل القتال الرهيب، وربما حتى قتل أصدقائه 

.واألوصياء وأولياء األمور  

الطلب المقدم هو نفسه الذي يسمعه المرء يتكرر يومياً 
جاء باإلجابة تقريباً في الجمعية الثيوصوفية، مع الر
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عليه. ما يطلبه هو طريقة واحدة، وممارسة فردية 
بالحصول على ما يبحث عنه  له وعقيدة واحدة تسمح

سواء كانت سعادة أو ببساطة تعطش للمعرفة 
.مدهشةال وللطاقات والقوى  

طبيعي في  ينبثق بشكلهذا الشك نفسه بداخل أرجونا 
اإلنسان الذي، ألول مرة، يجد نفسه وجهاً لوجه مع 

أو هللا. من الناحية  -الثنائية العظيمة للطبيعة 
الميتافيزيقية، يمكن التعبير عن هذه الثنائية من خالل 
التفكير والعمل، وهذه الكلمات لها نفس معنى التذهن 
والتعبير. إن براهما، بوصفه إلهاً غير متجلي يتصور 

رة الكون، وعلى الفور يتم التعبير عن هذه الفكرة فك
من خالل ما يسميه المسيحيون الخلق ورجال العلم 

.بالتطور  

هذا الخلق أو التطور هو "عمل هللا". بالنسبة له، ال 
يوجد فرق في الزمن بين والدة الفكرة وتعبيرها في 

األشياء المتجسدة. إذا أخذنا في االعتبار األشياء 
"المخلوقة" أو المستويات التي يتم التعبير عن فكرة 
هللا بها، من خالل قوانينه الخاصة، فإننا نرى الثنائية 

المزينة من خالل الفعل ورد الفعل، الجذب والنبذ، الليل 
.والنهار، الشهيق والزفير ... وهلم جرا  
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في مواجهة كل هذه الثنائيات، يشعر المرء أوالً 
دد األشياء ويسعى جاهداً إليجاد باالرتباك بسبب تع

شيء واحد بسيط أو قانون أو عقيدة أو ممارسة أو 
عقيدة أو فلسفة، يمكن لمعرفتها، بمجرد اكتسابها، أن 

 تضمن السعادة.

حسب استخدام  -على الرغم من وجود مركبة واحدة  
المصطلح البوذي70 - إال أنه ال يمكن فهمها من البداية 

يجب عليه أوالً أن يمر مسبقاً من قبل الطالب، الذي 
بخبرة كافية الكتساب وعّي أكبر ليكون قادراً على فهم 

 هذه المركبة الوحيدة.

إذا تمكن المبتدئ من فهم هذا القانون الوحيد، إذا كان  
 واحدة، نحومن الممكن أن يرفعنا، بمساعدة كلمة 

المرتفعات المتألقة من القوة والمنفعة، فمن المؤكد أن 
لكلمة سيتم نطقها بفرح، وأن الطريقة الوحيدة هذه ا

.سوف تُعلم لنا من قبل أولئك الذين يعرفون  

ولكن بما أن الطريقة الوحيدة الكتساب السعادة 
الحقيقية هي الصيرورة وليست من خالل الفهم الفكري 

لنظام أو عقيدة معينة، فإن حماة شعلة الحقيقة يجب 

                                                           

في اللغة السنسكريتية، المصطلح الكالسيكي هو "يانا" كما هو الحال  70
.في ماهايانا "المركبة الكبيرة العظيمة  
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في مثل هذا  خطوة.أن يرفعوا تدريجياً البشر خطوة 
 الموقف، كان أرجونا ينطق بكلمات بداية هذا الفصل71.

ثم يشرح كريشنا ألرجونا أنه بالنظر إلى استحالة 
البقاء في العالم دون تصرف، فإن الممارسة الحقيقية 

تتمثل بالقيام باألفعال التي يجب القيام بها (واجبات 
ن في الحرب كما في السالم) بقلب منفصل ع الحياة،

النتيجة، واالرتياح لفعل ما يعتبره المرء إرادة الرب 
الداخلي ولسبب وحيد أن هذا هو الذي يجب القيام به. 

  :إنه يلخصها بهذه الكلمات

ذاك الذي يقيد حواسه بواسطة قلبه، والذي يكون "
متحرراً من التعلق بنتائج الفعل، ويكرس نفسه بنشاط 

".ستحق الثناءعن طريق أعضاء الفعل، هذا اإلنسان ي  

على سبيل التوضيح، إنه يشير إلى أولئك الذين 
يسميهم "كائنات ذات تقوى زائفة وروح ضالة "، 

الذين ما زالوا خاملين في أجسادهم، عن طريق تثبيط 
                                                           

يجب مالحظة أن كريشنا وأرجونا يغيران األسماء باستمرار عن  71
طريق توجيه الكالم لبعضهم البعض. عندما يصر كريشنا على موضوع 

ا، فإنه يستخدم نعت يتعلق أو شيء يتعلق بجانب معين من طبيعة أرجون
الجودة أو الموضوع أو أي شيء آخر. بنفس الطريقة  -بما يفكر فيه 

 يغير أرجونا اسم كريشنا حسب احتياجاته. وهكذا، في هذه اآليات األولى
يخاطب أرجونا الرب المبارك باسم جاناردانا، مما يعني "من يوافق البشر 

ب ..كريشنا في منح كل األمنياتعلى كل ما يطلبونه"، مما يشير إلى قوة 
 (ب هو الحرف األول من وليام بريون، وهو إسم مستعار لجودج).
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مواضيع أعضاء أفعالهم مع التفكير مع ذلك في 
التي تركوها خارجياً فقط. الحواس  

إنه يوضح أن هذا الموقف خاطئ: من غير المجدي  
لي عن مجال العمل الخارجي طالما بقي العقل التخ

مرتبطاً به، ألن نظير هذا االرتباط العقلي سوف يجبر 
اإليغو على التقمص مراراً وتكراراً على األرض. أبعد 

شخص  عظيم،ليوغي  ينوه ]20قليال في الفصل [ت. 
يُدعى جاناكا، الذي كان يؤدي دائماً أعماالً على الرغم 

 ً يتمتع بمعرفة كاملة، اكتسبها  من أنه أصبح قديسا
أثناء مشاركته في شؤون الدولة. يجب أن نالحظ اآلن 

:اآليات التالية  

عندما خلق الخالق72 بالماضي البشر وَشَرَع األضاحي 
 قال لهم:

"بهذه األضاحي سوف تتكاثرون: ألنها ستكون لكم  
اآللهة منها، واآللهة سوف تطعمكم.  أطعموابقرة وفرة 

من خالل إطعام بعضكما بعضاً، ستحصلون على أعلى 
ستمنحكم  األضاحيالنعمة، ألن اآللهة التي تتغذى على 

الطعام المرغوب: الشخص الذي يتغذى على الطعام 

                                                           

 المقصود هو براجاباتي، "أب كل المخلوقات". 72
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دون أن يقدم لهم أوالً حصة  الممنوح من قبل اآللهة،
".هو في الواقع لص  

يجب أن أعترف على الفور أنه يبدو من الصعب للغاية 
أن أشرح للعقول الغربية هذه اآليات وكذلك اآليات 

 التالية.

في حين أني على دراية بالطريقة الغربية في التفكير  
القائمة على المعرفة الغربية73، ولكن يبدو لي أنه ال 

أمل في افهامهم، في القرن الحالي، أشياء  يوجد أي
 كثيرة في هذا الفصل.  

العديد من النقاط التي يعالجها كريشنا لم تجد صدى في 
الفكر الغربي. آيات األضاحي هي من بين تلك اآليات. 

إن قول كل ما أفكر به حول األضاحي سيكون مجرد 
تعريض نفسي لالتهام بالجنون أو الخرافات أو الجهل 

ن يؤدي إال إلى الكفر العام. ول  

 

على الرغم من أن األقوال الساخرة والسخرية ليس 
عندهم ما يخيفون، ولكن ال فائدة من اإلشارة إلى نقاط 
معينة في الفصل. ومع ذلك، بتجاهلهم، قد نشعر ببعض 
                                                           

الحظ أن اسم "وليام بريون" (الذي وقع على مقاالت الدرب) لم  73
يكشف عن هوية جودج.جودج كان يكتب مقاالت باسم مستعار وهو وليام 

.بريون  
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فلة الحزن لفكرة أن حضارة عالية يمكن أن تكون غا
.وجاهلة حول هذه الموضوعات  

الرغم من أن موسى قد قدم األضاحي لليهود، إال على 
أن خلفائه المسيحيين قد ألغوها، سواء في الروح أو 
في الحرف. هذا التناقض الغريب يسمح لهم بتجاهل 

كلمات يسوع التي تقول إنه لن تزول من الشريعة "ال 
ذرة وال حرف واحد، قبل أن يتم إنجاز كل شيء". ومع 
ذلك، نظراً ألن العصر األسود74 كان في أعلى نقطة له، 

على  لألضاحي.كان من الطبيعي أن تختفي آخر آثار 
أنقاض المذبح أقيم هيكل الذات السفلى، خيمة لمفهوم 

 الشخصية.

في أوروبا، تتأرجح الفردية إلى حد ما من خالل  
أشكال مختلفة من الحكم الملكي، والتي ال تعالج الشر 

 بأي حال من األحوال. 

ذلك، في أمريكا، فإن هذه الفردية، التي  بالعكس من
ليس أمامها أي عائق، وتشكل في الواقع أساس 

.االستقالل، قد وصلت إلى نهايتها  

                                                           

قد ال يشارك قرائي رأيي أن عصرنا يمكن وصفه بأنه عصر أسود،  74
ألنه هو المصطلح المطبق على فترة مضت اآلن. على أي حال، كانت هذه 

(حرف "ب" . ب أغمق هو الفترة جزءاً منه، وفي رأينا أن العصر الحالي
هو أول حرف من بريون، اإلسم المستعار الذي كان جودج يوقع به 

 مقاالته في مجلة الدرب.
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التي ما زالت  -كان من الممكن تجنب آثارها السيئة 
إذا اعترف مؤسسو  -تلقي ظالً غامضاً في األفق 

بمجرد  وهكذا،الحكمة.  -الجمهورية أيضاً بعقائد ديانة 
أن يتمَّ تدمير السالسل التي أقامتها العقيدة الكنسية 

والمقرعة الملكية، سنرى ظهور خرافة أسوأ بكثير من 
تلك التي يشار إليها عادة بهذا االسم، وهي خرافة 

.المادية التي تنحني أمام العلم الذي ال يؤدي إال للنفي  

 

البشر ومع ذلك، هناك في الواليات المتحدة، العديد من 
ذوي النوايا الحسنة الذين لديهم حدس بسيط أنه بعد 

كل شيء يمكن للمرء أن يستخرج من هذه الكتب 
الهندوسية القديمة أكثر مما يبدو عن طريق االقتراب 

منهم كما لو أنها كانت فقط بدايات اإلنسانية في 
العذر الذي يضعه المعلم. ماكس مولر في  -طفولته 

 هدفه بعمل الترجمة.

ألنهم  بطبيعتهم،لثيوصوفيين لإنني أوجه خطابي  
سوف يكتشفون أنه، حتى لو كان تقدمنا سريعاً في 

الحضارة المادية، فإننا نحتاج إلى تعاليم فلسفية ودينية 
خالصة موجودة في األوبانيشاد. التفسير المتفرد 
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لألضاحي الموسوية75 التي قدمها الصوفي لويس كلود 
.ى إشارة عابرةسان مارتان ال يتطلب سو  

يستطيع الطالب التفكير في األمر ويجدون بأنفسهم 
الحقيقة التي يمكن أن تحتويها. يؤكد هذا المؤلف أن 

فعالية األضاحي تستند إلى قوانين مغناطيسية، ألن 
الكاهن، وفقاً له، يجمع في شخصه اآلثار الضارة آلثام 

من خالل وضع يديه على كبش الفداء  ذلك،الناس، بعد 
(كما كانت العادة في األضاحي)، يقوم بإيصال هذه 

التأثيرات الضارة للحيوان الفقير الذي كان على وشك 
الزفير بعيداً في الصحراء حتى ال يتسبب في ضرر 

للناس76. لقد قيل إن موسى كان لديه بعض المعرفة 
بالقوانين الغامضة ألنه تلقى تعليمه من قبل 

وتعلم المساررة منهم. ويشير سانت مارتن  المصريين،
في ظل هذه الروح المتمثلة يتم إبعاد األسس " :كذلك

السامة، وسنرى السبب أنه عند غزو األرض 
الموعودة، فإنه في كثير من األحيان، كان يتم توصية 
الشعب اليهودي بإبادة حتى الحيوانات، ألنه في هذه 

األفعال الملوثة الحالة فإن موت الحيوانات المصابة ب
                                                           

راجع في سفر الالويين قوانين طقوس األضاحي التي أمالها يهوه  75
.على موسى  

لالطالع على األضاحي التكفيرية (المعروفة جيداً) بالماعز الحي التي  76
، ١٠-٨، ١شر")، راجع سفر الالويين، أرسلها إلى عزازيل (المجسد "ال

.٢٢-٢٠و  
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الشريرة التي قامت بها هذه األمم، سيسبب الحفاظ 
 على الشعب المختار.

بينما في ممارسة األضاحي، فإن موت الحيوانات  
النقية والمطهرة يجذب إلى نفس الشعب، األفعال 

".الحامية والمفيدة  

هذا ال يعني أن الفضائل النقية والمنتظمة " ويضيف:
هي محتواة ومدفونة في دم الحيوانات، كما اعتقد 

ولكن فقط لالفتراض أن كل هذه األفعال ، الكثيرون
النقية والمنتظمة ترتبط بفئات وأفراد هذه الحيوانات 

وبأنه عند قطع األساس الذي يحددها، فإنها قد تصبح 
أن نفهم المقطع  ى، يجبمفيدة لإلنسان. في هذا المعن

الدم قد ُهِدَر بأن  ]17الفصل  -2 في [سفر الالويين
".للتكفير عن النفس  

ثم يوضح سانت مارتن أن فضيلة األضاحي تأتي من 
العالقة التي تربط اإلنسان بالحيوانات والطبيعة. 

:وعالوة على ذلك  

كما أنه ليس من الصعب أن ندرك إلى أي مدى كانت " 
المؤسسة، التي كانت مفيدة للغاية من حيث المبدأ هذه 

وفي موضوعها، ستعود بالنفع على اإلنسان لو اتبعها 
 بروحه الحقيقية.
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سيكون من الكافي أن ننظر مرة ثانية إلى األضاحي  
التي تمَّ إعادة تثبيتها من جديد في زمن موسى، وأن 
ي ندرك أنه من خالل تنفيذها بأمانة، فإنه لن يتم التخل
عن الشعب أبداً، وكان من المفترض أن يجذب إليه 

جميع الخيرات التي كان من الممكن أن يتصرف بها 
 حينها، (...). 

أما بالنسبة لألضاحي الدائمة، فإن المحرقات غير 
العادية التي تم إرفاقها بها في األعياد الثالثة الكبرى 
كان هدفها إسقاط الفضائل النشطة على الشعب والتي 

 المختلفة األحقابن يمكن أن تتوافق مع مخطط هذه كا
ألنه هناك ثيران وكباش وسبعة حمالن، بشكل مستقل 

".عن جميع القرابين التي انضمت عالمياً للمحرقات  

...وأخيراً   

كانت هناك مواد وأنواع، إما من المعادن، أو من "
النباتات، أو من الحيوانات المحفوظة بشكل أفضل من 

التي كانت مستودعات ألكبر جزء من غيرها، أي 
".خصائص حية وقوية للحالة البدائية لألشياء   

هذه اللمحات من سان مارتان تحتوي على بعض 
الحقيقة. لكن موسى أمر بتضحيات معينة كواجبات 

دينية ألسباب صحية كان تدور في ذهنه، ألن القبائل 
المحرومة من التفكير، ستؤدي عن طيب خاطر أعمال 
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فرضها فقط  إذا تمَّ  اني التي كان يمكن حذفهاالتف
كتدابير للنظافة77. ومع ذلك، فقد تم تقديم القرابين 

المحترقة ألسباب ثانية ال تختلف كثيراً عن تلك 
الموجودة في أصل األضاحي الهندوسية والتي يتم 

:التعبير عن قانونها في فصلنا بهذه الكلمات  

الكائنات تتغذى بالطعام. الغذاء له أصله في المطر. "
".العملتُنجز بالمطر هو ثمرة األضاحي. األضاحي   

لم يزعم البراهمان أو أتباعهم أنه ال يمكن إنتاج الغذاء 
إال من خالل األضاحي التي تتم وفقاً للطقوس الفيدية 
ولكن هذا النوع الصحيح من الطعام، والذي ينتج في 

ادي الظروف المناسبة التي تسمح لإلنسان الكائن الم
بالحياة إلى أقصى حد من أعلى إمكانياته، يتم إنتاجه 

فقط خالل العصر الذي يتم فيه تقديم األضاحي 
 الحقيقية.

في أماكن وأوقات ثانية، يتم إنتاج األطعمة ولكنها ال  
يجب أن  هذا،تحقق الجودة المطلوبة تماماً. في وقتنا 

نخضع لهذه الصعوبات، لكن يمكننا التغلب عليها باتباع 
تعليمات كريشنا على النحو الوارد في هذا الكتاب. في 

                                                           

هناك العديد من االحتفاالت الدينية في الهند التي لها غرض صحي.  77
وهي احتفال ديني تحرق فيه أكوام  الكوليرا،على سبيل المثال، رقصة 

من الكافور المطهر، في حين يتم خاللها الرقص الغريب بارسول ، يرافقه 
.ب.(بريون).الموسيقى واألغاني الدينية  
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اآلية المقتبسة للتٍو، يتم التمييز بين األطعمة المنتجة 
بشكل طبيعي وبدون مساعدة من األضاحي، وبين تلك 

.التي تتم باألضاحي  

 إنه يعلن بالفعل: 

من األضاحي، فإن اآللهة ستعطيك الطعام  "ألنك تتغذى
المرغوب". في تعزيز الحجة، فإننا نصل إلى استنتاج 

مفاده أنه إذا تم حذف األضاحي التي تغذي اآللهة، 
".يجب أن تهلك اآللهة"، أو تذهب إلى مستويات ثانية  

كما نعلم أنه في عصرنا، فإن هذه األضاحي هي عديمة 
اضطرت "اآللهة" المعنية الفائدة تماماً، ولذلك فقد 

باألمر، إلى التخلي عن هذا المستوى لفترة طويلة. من 
 الضروري أن نسأل ما هم، ومن هم.

إنهم ليسوا مجرد ليست أصنام بسيطة وكائنات خيالية  
كما ذكر ذلك المبشرون باستمرار في اتهاماتهم للهند 
ولكن بعض القوى وخصائص الطبيعة، الذين يتخلون 

عند حلول كالي يوغا، أو عصر الظالم، كما عن العالم 
ندعوه، هي راسخة تماماً. لذلك فإن األضاحي ستكون 

.عديمة الفائدة اآلن بيننا  

ومع ذلك، هناك معنى آخر لـ "دوران العجلة" التي 
تكلم عنها كريشنا. يقول بوضوح أنه يشير إلى مبدأ 



136 

 

المعاملة بالمثل أو اإلخاء، ويعلن أن هذه العجلة يجب 
أن تستمر في الحركة، أي أن كل كائن يجب أن يعيش 

وفقاً لهذه القاعدة، وإال فإنه سيعيش حياة الخطيئة 
 التي ال تؤدي إلى شيء.

من السهل أن نرى أنه، على الرغم من اإلعجاب بها  
.كنظرية جميلة، إال أن هذا المبدأ ليس دافع للبشر  

على العكس من ذلك، فإن الفكرة الشخصية واألنانية 
بأن تكون أفضل من الجار، أكبر وأكثر ثراًء، هي التي 

تنخس وتحث الناس. إذا استمر هذا األمر دون تقييد 
فهذه األمة لن تكون مكونة إال من السحرة السود 

 فقط. 

ومن أجل معارضة ذلك، تم تأسيس الجمعية 
ض البشر على إعادة عجلة الثيوصوفية، مع فكرة تحري

الحب األخوي هذه التي تم تدويرها في األصل بواسطة 
."الخالق" عندما خلق البشر بالماضي  

يمضي كريشنا بعد ذلك في حث أرجونا من جديد على 
أداء الواجبات الموكلة إليه، ويحثه على القيام بذلك من 

 أن يكون مثاالً  مثله، يجبخالل القول بأن إنساناً مميزاً 
.جيداً يسير على خطاه من هم أقل مرتبة منه  

:إنه يَُصرح   
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ال يجب على ذاك الذي يفهم الكون كله أن يشجع هؤالء 
األشخاص غير المتفتحين إال قليالً والذين يجهلون 

.الكون على التراخي في أداء واجباتهم  

كريشنا يستحلف أرجونا ليكون أول مثال يُحتذى به مع 
وفقاً للقوانين الدورية العظيمة التي تحكمنا العلم أنه 

هناك فترات حتى في أحلك العصور، توجد فيها أمثلة 
رائعة للحياة، والتي يتم طبعها في النور النجمي، 

والتي تنعكس تأثيراتها التي تزداد شدتها دائماً، لغاية 
أن تبدأ "اآللهة" المذكورة أعاله، في مستويات بعيدة 

ذه األعمال الصالحة، ثم عند عودة في الشعور بقوة ه
.عصر أفضل، يعودون مرة ثانية لمساعدة اإلنسانية  

 

في عصر مثل عصرنا، تصبح األضاحي الطقسية، التي 
كانت تنتمي إلى حقبة ثانية وكان لها تأثير سحري 

حقيقي، هي األضاحي التي يجب على كل فرد القيام بها 
الحال خاصة  بطبيعته الخاصة، على مذبح قلبه. هذا هو

بالنسبة للثيوصوفيين الصادقين الذين لديهم تطلعات 
 عالية.

ُخلقنا كما هو الحال عليه نحن في الوقت الحاضر، في  
العائالت التي ليس لديها إال عدد قليل من أسالف نقية 
من التلوث، وليس لدينا ميزة طبيعية للتأهب الروحي 
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تنتمي إلى  كانت وال لنزعاتالعظيم، وال لقدرات معينة 
.دورة كونية ثانية  

ومع ذلك، فإن قوة وسرعة العصر الذي نعيش فيه 
تمنحنا القدرة على فعل المزيد اآلن، وفي عدد أقل من 
التقمصات. معترفين بهذا، لنتعلم كيفية معرفة واجبنا 

:ونقوم به. ينتهي هذا الجزء من الفصل بآية شهيرة  

الخاص، حتى لو لم من األفضل لإلنسان انجاز واجبه "
يكن ممتازاُ، من القيام بواجب إنسان آخر. من األفضل 

الموت في انجاز واجبه الخاص. واجب اآلخر هو 
طر".مصدر خ  

 

 

بعد أن أخبر كريشنا أرجونا أن هناك فئة معينة من 
األشخاص المحرومين من اإليمان تحط من العقيدة 

الحقيقية، وتهلك في نهاية المطاف، حتى أنها مضللة 
بكل معارفها، فإن أرجونا يرى على الفور انبثاق 

إذا  -صعوبة، ويتساءل عما يمكن أن يكون السبب 
 ارتكاب البشر على يدفعمن شأنه أن  -هناك واحد 

وبطريقة ما، ضد إرادتهم. الخطيئة،  
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هنا يتعرف على عمل قوة غير معروفة قادرة على  
االستيالء على البشر وجعلهم يتصرفون بطريقة ال 

:يرضون بها لو كانوا واعين، ويقول  

ألي تحريض، يا سليل فريشني، يطيع اإلنسان الذي "
نه قد أُرغم حتى ضد إرادته، يتحمل الخطيئة، كما لو أ

."على ذلك بالقوة  

:رد كريشنا عليه بهذا  

إنها الرغبة، إنه الشغف الذي ينبع من نوعية تاماس "
الشره، المثقل باآلثام. أعلم، أنها في إنها (الظالم) 

 العالم، هي معادية لإلنسان.

نظير النار المحاطة بالدخان، والمرآة المغزية  
بالصدأ78 ونظير الجنين المحاط بالرحم، كذلك الكون 
مغلف بهذه النوعية. إنها تطوق المعرفة، إنها العدو 

 المستمر للحكيم.

إنها نار تأخذ الشكل الذي تريده، وهي ال تشبع، يا ابن  
سطوتها تمتد على الحواس والقلب  إنكونتي! يقال 

                                                           

المقصود هنا هي المرآة المستخدمة في العصور القديمة. بسبب  78
كونها مصنوعة من معدن مصقول بعناية، فقد تعرضت لألكسدة بشكل 

. من المحتمل أيضاً أن تكون مرآتنا الفضية الحالية محجبة بسبب طبيعي
. ب.(بريون).التغيير الكيميائي لجوهر المادة العاكسة  
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العقل، ومن خاللهم تحيط بالمعرفة وتغمر الروح و
.بالضالل  

يا أفضل من في بهاراتا! بتقييد حواسك  السبب،لهذا 
في البداية صد هذا الجهل المذنب الذي، كما يقال يلتهم 

المعرفة الروحية والفطنة. القلب هو أعظم من 
 العقل، ماالحواس، ولكن ما هو أعظم من القلب هو 

ر هي تلك الشهوة. إذاً، بمعرفتك بأنها هو أكبر من الفك
يا صاحب األذرع  بنفسك،أكبر من العقل، ومقوياً نفسك 

القوية، اقتل ذلك العدو الذي يأخذ الشكل الذي يريده 
."والذي يصعب معالجته  

بتفكرنا بعمق في جواب الرب العظيم للبشر، نرى أن 
تأثير الشهوة يمتد على مساحة أكبر بكثير مما كنا 
نفترضه في البداية. يعتقد العديد من الطالب أنهم 

يستطيعون الوصول بسرعة إلى االنعتاق بمجرد بدء 
دراسة الغيبيات أو التمحيص في كيانهم الداخلي الذي 

 يكون مظهره الخارجي مجرد مظهر جزئي.

إنهم يتعاملون مع هذه الدراسة ممتلئين باألمل وألنهم  
الحماس منها، فإنهم يستمدون الكثير من االرتياح و

يتخيلون أن النصر قد تحقق، لكن العدو المعني 
والعرقلة والفساد، موجودين بين عدد أكبر من العوامل 

.التي تشكل كائناً أكثر مما يظهر  
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راجاس يشير كريشنا إلى الصفات الثالث، ساتفا، 
. األولى هي من طبيعة الحقيقة، نقية ومضيئة. وتاماس

لحقيقة بدرجة أضعف، إنها من والثانية تشارك في ا
طبيعة الفعل وتحتوي أيضاً على نوعية الشر. أما 

النوع الثالث، وهي تاماس، فهو سيئة بالكامل وميزتها 
األساسية هي الالمباالة، التي تطابق الظالم حيث يكون 

.أي عمل ذي جودة نقية مستحيالً   

أو غونا، وفقاً  -هذه التقسيمات العظيمة الثالثة 
تضم جميع المجموعات التي  -ح السنسكريتي للمصطل
"الصفات"، سواء كانت معنوية أو عقلية عادة نسميها 

 أو جسدية.

هذه الشهوة، أو الرغبة، المشار إليها في الفصل،  
تتألف من الصفتين األخيرتين، راجاس و تاماس. وكما 

 يقول كريشنا فهي مستعصية على الحل.

ليس من الممكن، كما يَُعلم البعض، إخضاع مثل هذه  
الرغبة لخدمتنا. يجب علينا قتلها. من غير المجدي 

محاولة استخدامها كوسيلة مساعدة، ألن نزعتها تميل 
أكثر نحو تاماس، أي نحو القاع، وليس نحو النوعية 

.الثانية  

يتم تمثيل هذه الرغبة بأنها تغلف المعرفة. إنها هناك، 
عمل، في درجة أكبر أو أقل. ومن هنا الصعوبة  في كل
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التي يواجهها جميع أولئك الذين يقررون تنمية ما هو 
.فيهمما أسمى   

في البداية، نحن نميل إلى االعتقاد بأن مجال عمل هذه 
النوعية هو فقط مجال الحواس، لكن كريشنا يعلم أن 

سيطرتها تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك وأنه يشمل أيضاً 
لقلب والفكر.ا  

إن الروح المتجسدة، التي ترغب في المعرفة  
واالنعتاق، تجد نفسها محاصرة باستمرار من قبل 

تاماس التي، من خالل تحكمها بالقلب والعقل، تستطيع 
إفساد المعرفة وبالتالي إلقاء اإلنسان، الذي يناضل، في 

الضالل. إنها من بين الحواس التي تمارس هذه القوة 
سي، وهي تشمل جميع الطاقات النفسية التي بشكل أسا

.أولئك الذين يدرسون الغيبيات بشدة هابيرغب   

نظًرا ألن اإلنسان يمكنه الرؤية من مسافات طويلة أو 
معاينة سكان العالم النجمي أو سماعه باألذن الداخلية 

فال يتبع ذلك أن هذا اإلنسان روحاني أو يعرف 
الحقيقة. نوعية الظالم قوية بشكل خاص في هذا 

 الجزء من البنية البشرية. 

ن من المرجح أن يكون الخطأ هناك أكثر من أي مكا
آخر، وما لم يكن المرء هو سيد نفسه، فلن يحصل 

الرائي على أي معرفة ملموسة. على العكس من ذلك 
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عنده العديد من فرص الوقوع في النهاية، ليس فقط 
.في خطأ أكثر إيالماً، بل في انحراف كبير  

لذلك يجب أن نبدأ، كما ينصح كريشنا، بما هو األقرب 
يمكننا إسقاط العدو من البداية منا، أي بحواسنا. ال 

 ألنه يتواجد أيضاً في القلب والعقل.

نتحرك  من خالل االنتقال من القريب إلى البعيد 
.بانتظام، مع اليقين من النصر النهائي  

لهذا السبب يقول: "في المقام األول، اكبح جماح  
حواسك". إذا أهملناهم وكرسنا أنفسنا بالكامل للعقل 

ال نكسب شيئاً حقيقياً، ألن العدو يستمر والقلب، فإننا 
 في العيش في الحواس دون أن ينزعج.

عندما نكرس الكثير من الوقت والعناية للقلب والعقل  
سيكون من الممكن له، عن طريق الحواس، أن ينشر 
في طريقنا اإلظالم والصعوبات العظيمة لدرجة أن كل 

.دةالعمل المنجز مع القلب والعقل سيصبح بال فائ  

عن طريق الحواس الخارجية، ونظرائهم الداخلية ينشأ 
اضطراب كبير في الكائن الحي الذي يمتد إلى القلب 

ومنه يمتد إلى العقل، وكما قيل في مكان آخر: "عندئٍذ 
".فإن القلب المضطرب يقتلع العقل من موقفه المستقر  
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لذلك يجب علينا العمل على تنمية الروح بمراحل 
منتظمة، دون إهمال أي جزء على حساب جزء آخر. 
ينصح كريشنا صديقه بتقييد حواسه ثم "تقوية نفسه 

 بنفسه". 

هذا يعني أن أرجونا يجب أن يركز على الوعّي الوحيد 
والذي عند تمايزه في اإلنسان، يكون هو ذاته العليا. 

الذات ات العليا يجب عليه أن يعزز عن طريق هذه الذ
".نفسي –، أو ما اعتاد أن يشير له بمعنى "أنا الدنيا  

لن يكون هناك خروج عن الموضوع عند التنويه هنا 
لبعض المالحظات الُمقتبسة من محادثتي مع أحد 

:أصدقائي   

وعينا واحد وليس متعدد. وال يختلف عن الوعّي "
اليقظة وال وعّي حالة اآلخر للكل. هذا ليس وعّي 

".النوم، وال أي شيء آخر، بل هو الوعّي بحد ذاته  

:ما أسميه الوعّي هو كائن. هنا هو التقسيم القديم  

 سات أو الكائن

 شيت أو الوعّي، العقل

 أناندا أو الغبطة

.ننداامجموع هذه الثالثة يُسمى ساتشيت  
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األول من الثالثة، هو نفسه  -أو الكائن  -لكن سات 
وأناندا. التجلي المتزامن، في وئاٍم تاٍم، للكائن  شيت

والوعّي، هو الغبطة أو أناندا. أيضاً هذا االنسجام يُطلق 
.عليه اسم ساتشيتانندا  

لكن وعّي الواحد لكل إنسان هو الشاهد أو المتفرج 
على تصرفات وخبرات كل حالة من الحاالت حيثما 

إذاً، فإن حالة يقظة تواجدنا، أو ما نمر به. وبالتالي 
.العقل ليست وعياً منفصالً   

 مستوياتيخترق الوعّي من األعلى إلى األسفل جميع 
 -الكائن، ويُستخدم في الحفاظ على الذاكرة  حاالتأو 

لخبرات كل حالة. -كاملة أو غير كاملة   

وهكذا، في حياة اليقظة، سات يختبر ويعرف تماماً.  
 ً  ويرى ما يجري فيه في حالة الحلم، سات يعلم أيضا

على الرغم من أنه قد ال يبقى لديه ذاكرة كاملة عن 
حالة اليقظة التي تركها للتٍو في الدماغ. في سوشوبتي 

(الحالة التي تتجاوز الحلم) وهكذا إلى ما وراء ذلك 
.يعرف سات دائماً كل ما يتم فعله أو سماعه أو رؤيته  

ة يجب أن ندخل في طريق الخالص. اتخاذ الخطو
األولى يزيد من فرص النجاح. لذلك قيل: "عندما يتم 
الحصول على اإلدراك األول، فإننا سنكسب الموكشا 

.(الخالص)  
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الخطوة األولى هي التخلي عن الجمعيات السيئة 
والتطلع إلى معرفة هللا. الثانية هي معاشرة الرفقة 

الجيدة، واالستماع إلى تعاليمه وتطبيقها. الثالثة هي 
توطيد وتمتين المكتسبات االثنتان األولى، من خالل 
امتالك اإليمان والمثابرة في ذلك. كل من يموت في 

هذه الظروف، يضع أساساً متيناً لالرتقاء إلى مرحلة 
.الحكماء أو الخالص  

لقد وصلنا إلى نهاية الفصل الثالث، وهو فصل 
التكريس من خالل العمل، أو الكارما يوغا، في 

تية. في هذه الفصول الثالثة تم التعليم السنسكري
بوضوح أنه يجب تحقيق التكريس والسعي إليه 

 ورغبته وتنميته.

يجب أن يتعلم التلميذ أداء كل عمل مع النظر لإلله  
بهذا األمر، ورؤية اإللهي في كل شيء. هكذا يقال في 

:بريهاد نونديكياشفارا بورانا  

ن يفكر في عند امتصاص الدواء، يجب على المرء أ"
فيشنو المتغلغل بالكامل. عند األكل، يجب التفكير في 

يجب التفكير  الراحة،جاناردانا، موزع كل شيء. عند 
 في بادمانابها. 

عند الزواج يجب التفكير في براجاباتي، رب 
المخلوقات. في القتال يجب التفكير في شاكرادهارا. 
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أثناء السفر في أراٍض أجنبية، يجب التفكير في 
 تريفيكراما.

وقت الوفاة يجب التفكير في نارايانا. برفقة األصدقاء  
يجب التفكيرفي شيدهارا، بعد أحالم سيئة، يجب التفكير 

.في غوفيندا  

، في في وقت الخطر، يجب التفكير في مادوسودانا 
وسط الغابة، يجب التفكير في ناراشيمها. في وسط 

ذاك الذي يرقد على  –النار يجب التفكير في جاالشايا 
.المياه   

في وسط المياه، يجب التفكير في فاراها، على الجبل 
يجب التفكير في راغوناندانا، عند المشي، يجب التفكير 

".في فامانا وفي كل فعل يجب التفكير في مادهافا  

هذه األسماء هي عبارة عن نعوت لفيشنو في  كل
كريشنا في  يعني رؤيةقدراته ومظاهره المختلفة. وهذا 

.كل شيء وكل شيء فيه  

سيتعين علينا أن ننجح أخيراً، ألن إيشفارا، الروح 
المقيم في كل واحد منا، ليست سوى كريشنا. لذلك 

لنفكر فيه ونحارب. لنفكر فيه بينما نعيش متشابكين 
ه الغابة الكثيفة من الوجود، فكروا فيه، األسد في هذ
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حارسنا، الحكيم، دليلنا، المحارب، دفاعنا اآلمن 
 ودرعنا79.

  

                                                           

مقالة نُشرت في مجلة الدرب، المجلد الثالث، سبتمبر 1888، صفحة 79
172-177.   
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 الفصل الرابع
 

 

تناول كريشنا، في الفصل الثالث، موضوع اليوغا، أو 
االتحاد مع الروح العليا، وطريقة اتباعها لتحقيق ذلك. 

علني. قال اآلن، في الرابع، يتحدث عن ذلك بشكل 
ألرجونا أن الشهوة هي أقوى من القلب أو العقل، ألنه 

لديها القدرة على التغلب عليهما، ونصحه أن يعزز 
سيطرته على ذاته الحقيقية ألنه بهذه الطريقة فقط 

.يمكنه أن يأمل في االنتصار على الشهوة  

في بداية هذا الفصل، نكتشف عقيدة ذات أهمية كبيرة: 
يد (يُطلق عليه مانفانتارا باللغة في بدايات خلق جد

السنسكريتية) ، ينحدر كائن عظيم بين البشر ويبلغهم 
ببعض األفكار والتطلعات التي سيكون لها تداعيات 

ليلة  -خالل كل العصور المتتالية، حتى يوم الفناء العام 
:براهما. كريشنا يعلن  

هذا االتحاد العميق -هذه اليوغا الخالدة   -  

 لقد علمته لفيفاسفاتا، رب النور

 فيفاسفاتا نقلها إلى مانو. مانو

 نقلها اليكسفاكو، وهكذا تمَّ نقلها إلى ساللة
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كل ما عندي من الريشي الملكيين. ثم، مع مرور  
 السنين

!الحقيقة ضعفت وهلكت، أيهااألمير النبيل  

 اآلن، من جديد، يتم تعليمها لك

ساميهذا العلم القديم، هذا اللغز ال  

 ً  طالما أنني رأيت فيك متعبداً وصديقا

تتفق السلطات الظاهرية الخارجية على أن فيفاسفاتا 
ابنه  هو اسم يُعطى للشمس، وأن مانو قد خلفه، وأن
كان ايكشفاكو. أسس هذا األخير ساللة الملوك 

الشمسيين، الذين كانوا في العصور القديمة بشراً 
د كانوا جميعهم يتمتعون بمعرفة عليا في الهند. لق

فقط الحكماء وحدهم  أنه حيثحكماء ويديرون البالد 
.ذلكب كان بإمكانهم القيام  

ألن العصور المظلمة لم تكن قد وصلت بعد، وكان من 
الممكن لهذه الكائنات العظيمة أن تعيش بشكل طبيعي 

بين البشر. لقد احترمهم الجميع ولم يكن هناك أي 
تمرد، حتى في التفكير، ألنه ال يمكن أن يكون هناك 

.للشكاوىسبب   
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على الرغم من أن فيفاسفات80، كإسم للشمس81، ال 
شيء آلذاننا الغربية، إال أنه يحمل يكشف عن أي 

حقيقة عظيمة، تماماً كما يختبئ اليوم لغز كبير خلف 
  الشمسي.جرمنا 

هو المسؤول عن مساعدة وتوجيه  كان فيفاسفات
الجنس البشري في مهده. هو نفسه، منذ عدة عصور 
سابقة، قد مرَّ بالتجسد، خالل عمليات الخلق السابقة 

وصعد سلم التطور الطويل، درجة درجة، إلى أن 
أصبح، عن طريق الحق الطبيعي، مثل هللا82. هذه 

لتهيئة كائن العملية نفسها مستمرة وفي حالة استعداد 
 لعمل مماثل في العصور القادمة.

في الماضي غير المحدود، كانت تلك نفس العملية  
 ً كان يرشد الروح العليا، ممثالً بكريشنا  دائماً ودائما

الكائن المذكور حتى يتمكن من زرع األفكار الالزمة 
.لخالصنا  

بمجرد تطور الجنس البشري بما فيه الكفاية، يترك 
 -"الشمس" الخالفة الروحية لمانو  الكائن المدعو

والذي  -الذي نعرفه تحت هذا االسم أو تحت اسم آخر 
                                                           

 اسمه فيفاسفاتا ولكن يلفظ أيضاً فيفاسفات. 80
كما ذكر إدوين أرنولد في مالحظة، ص. 34. في السنسكريتية  81

".فيفاسفات له معنى "المشرق" ، "المضيء  
 يجب أخذ جملة – مثل هللا – بمعنى مجازي. 82
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يستمر في العمل حتى يوم وصول البشر إلى النقطة 
حيث، من حضن الجموع العظيمة، يتمكنوا من تزويد 
بعض األفراد الذين ينتمون إلى عددهم والذين يثبتون 

ة الملكيين أنهم قادرون على تأسيس ساللة من الكهن
.السياديين  

بعدها ينسحب مانو تاركاً التركة في يد حكيم ملكي 
الذي يقوم بدوره بنقلها إلى خلفائه. تستمر هذه 

الخالفة طالما سمح الزمن بذلك. وبعدها يصبح كل 
شيء مشوش روحياً، ويزداد التقدم المادي، وعند 

كامل، تنفتح الحقبة التي  الظالم بشكلترسخ عصر 
 تسبق االنحالل83. وهذا هو الوقت الحالي.

حتى مجيء أول ملك أرضي يدعى إيكشفاكو، كان 
الملك كائناً روحانياً، معترفاً به على هذا النحو من ِقبل 

جميع الناس وكانت قوته ومجده وروحه وحكمته 
واضحة. لقد عاش عدداً هائالً من السنين وقام بتعليم 

والعلوم.البشر ليس فقط اليوغا بل الفنون   

األفكار التي تم غرسها حينها، قد تمَّ إطالقها من قبل  
كائن يعرف كل القوانين، وال تزال موجودة اليوم في 

شكل أفكار متأصلة. ويترتب على ذلك أنه ال يوجد 
سبب يدعو إلى االفتخار بأفكاره، كما الكثيرين منا 

                                                           

 الفناء – فناء الكون. 83
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هكذا: ليس لديهم شيء أصيل، لم يكن بإمكاننا 
ردنا دون مساعدة، ولو لم تكن الحكمة تطويرها بمف

العظيمة لهذه األرواح الكوكبية هي أصل األشياء، لكنا 
.دون أي أمل انحرفنا اآلنقد   

لألسباب التي ذكرتها للتٍو، ترجع خرافات كل أمة وكل 
جنس بشري والتي يتحدثون فيها عن شخصيات 

عظيمة وأبطال وسحرة وآلهة ظلوا بين البشر في 
كانت حياتهم طويلة جداً.  والتيلى، األيام األو  

لذلك، على الرغم من كل الجهود المضحكة والمكثفة 
 -التي بذلها العلماء الساخرين إلثبات أنه ال توجد روح 

ال يوجد اإليمان الفطري،  -أو ربما فيما وراء ذلك 
وال  السحر،بالكائن السامي، في الجنة، في الجحيم، 

.دوم كلهاست ولكنهاأعرف ماذا أيضاً،   

الجاهلة يتم الحفاظ على هذا االعتقاد من قبل الجماهير  
التي مع عدم وجود نظريات مدرسية لتحويل عقولهم 

.يحافظون على ما تبقى من ميراث األفكار  

فوجئ أرجونا بسماع شخص يعرفه يتحدث عن 
فيفاسفات باعتباره معاصراً له، لذلك يسأل كريشنا عن 

 التفسير.
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من خالل االدعاء بأنه، وكذلك  كريشنا يستجيب 
والتي  لها،أرجونا، قد مروا بوالدات جديدة ال حصر 

كان على علم بها وأنه يتذكرها، في حين أن أرجونا 
الذي ال يزال غير كامل في اليوغا، لم يستطع معرفتها 

 وال أن يتذكرها. 

 بما أنه في القصيدة العظيمة، يُعرف أرجونا أيضاً بإسم
نارا (الذي يعني اإلنسان)، فإنه لدينا هنا، بعبارات 

رسمية ال لبس فيها، افتراض مثبت طويل األمد يصوغ 
.التقمص لجميع أفراد األسرة البشرية  

من الطبيعي أن يستهل كريشنا عقيدة معروفة في الهند 
حول ظهور اآلفاتار. هناك بعض الخالف بين الهندوس 

عتبرونه الروح األسمى حول طبيعة األفاتار، البعض ي
نفسه، والبعض اآلخر يعتبره ببساطة كإنسان قد ظلله 

 الروح السامي إلى حد أكبر من بقية البشر.

ومع ذلك، فمن المسلم به عالمياً أن كريشنا يَُعرف  
:العقيدة الحقيقي بالكلمات التالية  

ثم أرحل وأعود. عندما تضعف الفضيلة أتي،أنا   

د السلوك السيءيا بهاراتا! عندما يسو  

 فأنا أظهر، من عصٍر إلى عصٍر، واتخذ

 شكل مرئي، واذهب، كإنسان بين البشر
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  لمساعدة الصالحين، ونبذ األشرار

  .وإعادة تثبيت الفضيلة على عرشها

بهدف استعادة  التي تتم هذه الظهورات بين البشر
 ومانوالتوازن تتمايز عن عهد فيفاسفات األولي 

المذكورين أعاله ولكنها هنا تتعلق بقدوم اآلفاتار أو 
المخلصون. يُظهر التعبير "من عصر إلى عصر " أن 

.هذه المظاهر هي دورية  

يتحدث كريشنا هنا عن الدورات العظيمة التي ألقى 
عليها المعلمين الصمت حتى اآلن واكتفوا فقط بالتأكيد 

ه بشكل على وجودها. في الوقت الحاضر، من المسلم ب
عام، أن القانون الدوري له أهمية قصوى عندما ينظر 

المرء في المسائل الكبرى المتعلقة بتطور اإلنسان 
 ومصيره.

ولكن يجب أن يتوافق وصول اآلفاتار بشكل صارم مع  
القانون الطبيعي، وهذا القانون يتطلب أنه، في مثل هذا 

ما الحدث، يظهر أيًضا كائن يمثل القطب اآلخر، ألنه ك
يقول كريشنا، فإن القانون العظيم لإلثنين من األضداد 

 ال يزال موجوداً في العالم84.

                                                           

 الغيتا، الثامن، ج. 26: "النور والظالم هما الطريقان األبديان للعالم". 84
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هكذا نجد في تاريخ الهند أنه عندما جاء كريشنا منذ 
فترة طويلة، كان هناك أيضاً طاغية عظيم، ساحر أسود 

يدعى كانسا، والذي الشر عنده مساوي للخير عند 
كريشنا. هذه هي الظروف التي تركز عليها القصيدة 

عندما تعلن أن كريشنا يأتي إلى العالم عندما يبلغ 
هذا يعني في الواقع أن كارما الخبث تطوره األقصى. 

مرور العصور وتنتج  دائماً معالعالم السيئة تزداد 
أخيراً مخلوقاً هو، إذا جاز التعبير، زهرة كل خبث 

.الماضي التي تم حسابها من آخر آفاتار سابق  

ً  حكيم هذا المخلوق ليس شريراً فحسب، بل هو   أيضا
حر مع امتالكه لقوى سحرية ذات مدى مخيف، ألن الس

ليس فقط ميراث الصالحين. عدد السحرة الذين تطوروا 
بين األمم في مثل هذا الوقت كبير جداً، ولكن واحداً 

منهم يفوقهم جميعاً، مما يضطر الباقي إلى تقديم الوالء 
.له  

هذه ليست حكاية خرافية، ولكنها من أنقى الحقائق. إن 
األنانية السائدة وحب المال هما بالضبط األرض 

بة لتطوير بعض الصفات التي سيظهرها السحرة الخص
أو  -السود في العصور القادمة. عندها يظهر كريشنا 

سيأخذ "شكل مرئي (...) إنسان بين  -أيا كان االسم 
 البشر".
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فإن قوته كبيرة مثل قوة الشر، لكن باإلضافة إلى ذلك،  
ما هو ناقص عند اآلخرون: الروح والقوى  بجانبه

الحافظة والحامية. وبمساعدة من هؤالء، يمكنه أن 
يخوض الصراع مع السحرة السود، وفي هذا يساعده 

من بيننا جميع المخلصون حقاً لألخوية اإلنسانية. 
النتيجة النهائية هي انتصار الصالحين وتدمير 

 األشرار. 

للخالص خالل هذه  يفقدون أي فرصة األخرونهؤالء 
المانفانتارا ويلقى بهم إلى المستويات السفلية التي 

لذلك  الجديد.سيظهرون عليها في بداية الخلق القادم 
حتى هؤالء ال يهلكون، ويشير كريشنا إلى خالصهم 

:النهائي في هذه األلفاظ  

  أولئك الذين يعبدونني

 أنا أرفعهم، ولكن جميع البشر، وفي كل مكان 

لون في نهاية المطاف في طريقيسوف يدخ  

على الرغم من النفوس   

مكافأة اليوم ال للحصول على التي تسعى  

التي يقدمونها على أعمال األضاحي  

.إلى اآللهة السفلية  
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كما يعلن أيضاً أن الفهم الحقيقي والكامل لسر والداته 
وعمله على هذه األرض يمنحنا النيرفانا، بحيث لن 

يعود هناك والدات جديدة. إن األمر هكذا ألن اإلنسان ال 
يستطيع فهم هذا اللغز إال إذا كان قد حرر نفسه تماماً 

من سالسل الشهوة واكتسب تركيزاً مثالياً: في هذا 
لقد تعلم أن ينظر إلى ما وراء المظاهر الوهمية  الوقت،

.الطائش التي تخدع اإلنسان  

نحن هنا نلمس المأزق الذي تحطمت فيه الكثير من 
الكائنات ثيوصوفيين وغيرهم: الشخصية. الشخصية 

 هي دائماً وهّم صورة كاذبة تخفي الواقع الداخلي. 

ال يمكن ألحد أن يتماثل تماماً مع بيئته المادية مع ما 
هو أفضل ما بداخله، لذلك يتم الحكم عليه باستمرار 

 من ِقبل اآلخرين وفقاً لما يرونه من الخارج. 

إذا حاولنا، كما ينصح كريشنا، إيجاد اإللهي في كل 
شيء فسنتعلم قريباً أن ال نحكم وفقاً للمظاهر، وإذا 

ة الواردة في هذا الفصل، بإداء واجبنا اتبعنا النصيح
دون أمل في المكافأة ودون االنطالق على الطريق 

ونحن نركز سلفاً على النتيجة المرجوة، فإن السالم 
.سيأتي بنهاية المطاف  
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ينوه كريشنا بعد ذلك على أنظمة مختلفة من  
الممارسة الدينية ويظهر ألرجونا أنه بالنهاية، كل 

كن بعد العديد من الوالدات، بسبب شيء، يوصل له، ول
 تأثير الميل المولود.

 :يتم فحص المدارس المختلفة في بضعة جمل 
يعني أن  " وهذامرسومه هو أنهم "يدمرون الخطيئة

بعض التطهيرات للطبيعة قد تحققت، وهذا سيجلب، بعد 
الموت، البقاء لفترة أطول في ديفاخان. لكن في 

تياز لتكون هي التي ممارسة واحدة فقط يُمنح االم
.ستؤدي إلى االتحاد مع الروح العليا  

، ليس فقط إلنجاز األضاحي، بل أيضاً كريشنا بعد سرد
إلهمالها يكشف ألرجونا أن المعرفة الروحية تشمل 

جميع األعمال وتحول إلى رماد اآلثار التسلسلية لكل 
فعل وتعطي اإلنسان قوة للوصول للنيرفانا عندما 

يتمكن من تحرير نفسه من الفكرة الخاطئة بأن الذات 
 السفلية هي التي تتصرف.

كمال هذه المعرفة الروحية من خالل تقوية  يتم تحقيق 
اإليمان ورفض الشك الذاتي من خالل التكريس 

والتحكم الذاتي. ثم تأتي بعدها آية مماثلة تقريباً آلية 
.بالعهد الجديد  
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اإلنسان ذو الذهن المليء بالشك ال يتمتع بهذا العالم 
.وال بالعالم اآلخر وال بالغبطة النهائية  

طر على نفسه، غلب الشكذاك الذي، قد سي   

  فصل الذات عن الخدمة، روح األعمال

!هو مستنير ومتحرر يا أميري  

 األعمال ال تقيده بعد اآلن! اقطع إذاً 

  بسيف الحكمة، يا ابن بهاراتا

!هذا الشك الذي يربط نبضات قلبك  

 اقطع الرباط

 ولدت من جهلك! كن جريئاً وحكيما

!معي، ادخل في المعركة! قم  

الكلمات القوية تنهي الفصل. إنها موجهة إلى هذه 
أولئك الذين يمكن أن يكونوا أقوياء وليس لإلنسان 

الذي يشك إلى األبد، الذي ال يؤمن بأفكاره الخاصة وال 
بكلمات اآلخرين والذي يسأل دائماً المزيد. ولكن ال 

يمكن أن يظل عدم اليقين قائماً حول سبب الشك. كما 
:يقول كريشنا  
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ينشأ عن الجهل وكل ما علينا فعله هو االستيالء إنه "
على سيف المعرفة وتقطيع كل الشكوك في ضربة 

".واحدة  

سعوا دائماً إلى الحصول على قد سيقول البعض أنهم 
هذه المعرفة من أجل كسب السالم، ومع ذلك، بالنظر 
إلى وفرة النظم المقدمة لهم، من المستحيل بالنسبة 

استنتاج على اإلطالق.لهم التوصل إلى أي   

قد يبدو هذا مبرراً تماماً مع األخذ في االعتبار األلف  
فلسفة وفلسفة التي تم عرضها علينا بشكل أكثر أو أقل 

.من ِقبل أولئك الذين يعرضونها ًوضوحا  

ولكن يبدو لنا أن كل هذه الفلسفات يمكن غربلتها 
 بسهولة وتقسيمها إلى فئات، إنهم ينقسمون إلى فئتين

كبيرتين: تلك التي ال تسمح بأي اعتقاد قبل اعالن 
الكتلة البائسة للعقول المتوسط موافقتها بنهاية 

المطاف على هذه النقطة أو تلك النقطة، وتلك التي 
تمتلك شذرات مما يمكن أن يكون صحيحاً والعديد مما 

 ال يمكن إنكار هراءه85.

هو مكرس للمدرسة األولى، أو  الذي يشكاإلنسان 
الثانية. في  وجزئياً بالمدرسةلتزم جزئياً بمدرسة ي

                                                           

 أي ال معنى له. 85
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إنه تقريباً منقسم بسبب األفكار  ،الحالة األخيرة
 السلطةالتقليدية التي ال حصر لها والتي تحمل ختم 

الذي يسبب ثورته على ذاك  قبول مما يجبره على
.حكمه في كل مرة يريد أن يُسمح له بممارسته بحرية  

إذا أخبرته أن هذا العقل المتبجح ليس هو الذي يحكم 
بشكل نهائي وأن هناك قدرات عليا يمكن ممارستها 
الكتساب المعرفة، فهو يجادل، معتمداً على الخطوط 
التي رسمها العلماء األساتذة الذين ينتمون إلى هذه 
المدرسة أو تلك، وينكر صحة األدلة المقدمة، بحجة 

ال اعرف ماذا  ودماغي" أجهدي  أنها أمثلة على "عمل
أيضاً. بالنسبة ألشخاص مثل هذا، فإن الفصل لن يكون 

 له أي جاذبية.

ومع ذلك، هناك العديد من الطالب الذين لديهم شكوك  
صافية: بالنسبة لهم، فإن الصعوبة ترجع إلى الجهل. 
ال يجرؤون على إدراك أن القدماء قد اكتشفوا الحقيقة 

لحكم هو أنه يستند إلى النظر إلى يبدو أن سبب هذا ا
الحالة المادية البحتة لشعوب الدول القديمة أو الدول 

ُ  تلتزم،المعاصرة التي  خرى، بمثل هذا بدرجة أو بأ
الحكم. تمجد حضارتنا الممتلكات والتقدم في المجال 

 نالمحرومون من هذه االمتيازات لإذاً، المادي: 
 معرفة امتالك الحقيقة والمن على اإلطالق يتمكنوا 

.طريقة الحصول عليها  
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ومع ذلك، فإن حراس الحقيقة لم يقولوا أبداً أننا باتباع 
 نظامهم لن نكون أغنياء أو متحضرين.

على العكس من ذلك، ففي الوقت الذي عاش فيه  
كريشنا وعلم نظامه، كان هناك بهاء وقوة مادية أكثر 

أكثر بقوانين من هذه األيام، وكانت هناك معرفة 
 الطبيعة من تلك التي يمتلكها كل العلماء مجتمعين.

إذاً، إذا علم بعض الثيوصوفيين أن انتصار عقائد  
معلمي الجمعية [الثيوصوفية] من شأنه أن يدق ناقوس 

الموت لكل الرفاهية والتقدم المادي، فهو مخطئ وال 
يزرع سوى بذور االضطراب لنفسه وألصدقائه. فلماذا 

لن يكون من الحكمة االعتراف على الفور بأنه  إذاً،
يمكن أن تكون هناك حقيقة في هذه العقائد، ورفض كل 

 الشكوك والتمتع بالنور الذي يأتي من الشرق؟

طالما بقي هناك شك، فلن يكون هناك سالم وال يقين 
 وال فيفي هذا العالم  ال وال أمل في العثور عليهم

تى في الفضاء الشاسع حيويات دنيوية مستقبلية، أو ح
من األكوان الثانية حيث قد يتم دعوتنا للحياة فيها في 
زمن المستقبل. اإلنسان الذي يشك اليوم سوف يشك 

طالما أن العجلة  باستمرارأيضاً في ذاك الوقت، وهكذا 
.تدور، خالل ماليين السنين القادمة  
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إذا اتبعنا نصيحة األمير العظيم، فخطوتنا التالية هي 
عتراف، في مواجهة الحقائق الواضحة للتطور، بأن اال

هناك بعض الكائنات العظيمة الذين توجب عليهم السير 
على نفس الدرب، منذ زمٍن طويٍل، والذين يمتلكون 

 بالقدراآلن المعرفة، مع القدرة على إيصالها إلينا، 
الذي يمكننا الحصول عليها. كريشنا يلمح إليها بهذه 

:المصطلحات  

ابحث عن هذه المعرفة، بتقديم اإلشادة، وبالسجود، من 
خالل البحث القوي والخدمة، أولئك الذين يمتلكون هذه 
المعرفة والذين يدركون حقيقة األشياء، سوف يعلمونك 

.ذلك  

س فقط هذه هي الكلمات الدقيقة لمعلمي جمعيتنا. لي
ألننا نرغب في ذلك أو نعتقد أننا نستحق أن يعطوننا 

 مكافأة أو يعلموننا. تقديرنا ألنفسنا ليس تقديرهم. 

يقيموننا بمعدل دقيٍق وعادٍل. ال يمكن للدموع واألدعية 
تحريكهم إال إذا تبعتها أفعال، واألفعال التي تسعدهم 
ي هي تلك التي تتم لخدمتهم، وليس غيرها. لكن ما الذ

؟ إنها ليست مسألة وفقاً لرغبتهميجب عمله لخدمتهم 
تطوير القوى النفسية، أو القدرة على إنتاج الظواهر 
أو أي عمل آخر يتم القيام به من أجل الذات، إذا كان 

.هذا هو الدافع الوحيد  
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إن الخدمة والعمل المنجز، سواء كان من عضو في 
إنسان آخر، يتمثل في  من أيالجمعية الثيوصوفية أو 

تكريس نفسه لقضية اإلنسانية. وهكذا، فإن كل أعضاء 
بأفواٍه مفتوحة على  ،الجمعية الذين يعيشون في انتظار

أمل الحصول على ما يحبون تسميته بالطعام، فليعلموا 
أو حاولوا  -من اآلن: لن يتلقوا أي شيء إال إذا عملوا 

.القيام بالعمل -  

وقف الجيد، فإن ما سيتبع هو بمجرد تبني هذا الم
:موصوف في هذا الفصل  

أنه  التكريس، يرىاإلنسان الذي يصل للكمال في  
بداخله في غضون الزمن، هذه المعرفة الروحية  ينبثق

.التي تفوق كل عمل والتي تشملهم كلهم دون استثناء  

 انتهى الفصل الرابع. فلتتبدد كل شكوكنا! 

يكون فيه محل للشك، وأي أين المكان الذي يمكن أن 
مكان للحزن، في قلب ذاك الذي يعرف أن جميع 

الكائنات الروحية متطابقة في األنواع وتختلف فقط في 
 الدرجة؟
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 الفصل الخامس
 

 

عنوان هذا الفصل هو، في اللغة السنسكريتية، "كارما 
يعني "كتاب الدين بالتخلي عن  " والذيسانياسايوغ -

ثمرة األعمال". لقد بدا لي هذا الفصل دائماً واحداً من 
أهم األمور في البهاغافاد غيتا. القصيدة مقسمة إلى 

ثمانية عشر جزءاً، ويجب تقسيم الكل إلى ست 
لقد انتهينا من  منها:مجموعات من ثالثة فصول كل 

.ألولأربعة وهذا الخامس يتجاوز بكثير القسم ا  

من المفترض أن يقدم أرجونا اعتراضات أو آراء 
مدرستين هندوسيتين كبيرتين تدعيان سامخيا ويوغا 

أحداهما تنصح أتباعها بالتخلي عن جميع األعمال 
 والتقاعس التام، والثانية تشجع على تحقيق األعمال.

أدت وجهات النظر المتباينة هذه بطبيعة الحال إلى  
ظهور اختالفات كبيرة في الممارسة، فتالميذ احداهما 

يكونون منخرطون باستمرار في العمل، واتباع الثانية 
مستمرون في التقاعس المستمر بالالعمل. أيضاً نجد 
في الهند، حتى في هذه األيام، عدد كبير من الزاهدين 

ون خاملين بينما نرى، على العكس من الذين ال يزال
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ذلك، أولئك الذين ال يتوقفون عن انجاز الكارما، من 
.أجل الحصول على الخالص  

تفكير قليل سيجعل الطالب يفهم أن النتيجة الوحيدة 
للعمل للعمل، على هذا النحو، يجب أن تكون استمراراً 

على ذلك أن األعمال بمفردها، مهما كان  ويترتب
ير، ال يمكنها أبداً أن تمنح النيرفانا أو توقف عددها كب

الكارما. التاج المباشر الوحيد للكارما هو الكارما. هذه 
هي الصعوبة التي نشأت أمام أرجونا في الحوار 

يقول:الخامس.   

 أنت تحمد، يا كريشنا، نبذ األعمال، ومن جهة ثانية" 
التكريس بوسائله. أخبرني على وجه التحديد  تنصح
يقة الوحيدة التي تجعل احداها هي األفضل بين الطر

".االثنتين  

:رد عليه كريشنا هذا ما  

  االمتناع عن األعمال

 هو جيد، انجاز األعمال بقداسة

.جيد، المسارين يؤديان إلى الغبطة العليا  

ولكن بينهما، أفضل واحد هو الذي يتم اختياره من قبل 
.األعمالمن يعمل بتقوى وال يمتنع عن   
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.إنه التجرد الحقيقي، حازم ومستقر  

ال تبحث عن أي شيء، وال ترفض أي شيء، قاوم 
".تجربة "أزواج األضداد  

وفقاً للبعض، فإن معنى هذه الكلمات من المعلم هو أن 
 مستحيلةحياة الزاهد هي صعبة للغاية، وتكاد تكون 

بالنسبة لغالبية البشر، فإنه سيكون من الحكمة اآلن 
القيام بأعمال صالحة على أمل أن يقودوا في وقت 
الحق، في والدة جديدة مواتية، وفي ظروف مثل 

في أن تصبح  -خارجياً  -التخلي الكامل عن الفعل 
مهمة سهلة، بحيث لم يكن القصد من هذين النوعين 

الختيار الطالب.  من الممارسة أن تكونا خاضعتان  

هذا الطالب ال يتعين وضعه أمام معضلة إجباره على 
.االختيار. ليس هذا هو المعنى، في رأيي  

أعتقد، على العكس من ذلك، أن البديل، الذي يبدو  
باألفعال بطريقة مالئمة، هو في  سهالً للقيامظاهرياً 

الواقع من أصعب المهام. وبالتالي، قد نتوقع والدة 
وبيئة تلبي رغباتنا المتحمسة، والتي لن تسمح مواتية 

لنا فقط، بل في الواقع ستفرض علينا، نوعاً جديداً من 
الحياة. ولن يحدث لنا أي من هذا قبل أن نتعلم ما هو 

األداء الصحيح لألعمال. ال يمكن اكتساب هذه المعرفة 
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وال بأي حاٍل من األحوال من خالل التخلي عن العمل 
.اآلن  

قة، يمكننا أن نتأكد من أنه ما لم يكن اإلنسان في الحقي
قد قضى في حياة ما، بالفعل في التجربة الثانية، فلن 
يتمكن أحد من التخلي عن العالم. يمكننا العثور على 

هؤالء األشخاص الذين يحاولون ذلك، ولكن ما لم 
 يواجهوا كل عمل، فلن يتمكنوا من المتابعة.

سان نفسه التي هي االختبار إنها الطبيعة الداخلية لإلن 
الحقيقي. بغض النظر عن عدد المرات التي تمكن فيها 
من التخلي عن العالم، من خالل والدات جديدة ال تُعد 

وال تُحصى فإذا لم تتجرد طبيعته الداخلية، فسيظل هو 
 اإلنسان نفسه خالل الفترة بأكملها: 

 كلما ظهرت ،غيرها من حيوياته الزهدية واحدة أوفي 
لتجربة أو الظرف المناسب، فسوف يسقط من ذروة ا

.الزهد الخارجي  

لدعم رأيي حول الصعوبة الشديدة المتمثلة في التخلي 
الحقيقي عن طريق العمل، دعونا ننتقل إلى ما يقوله 

:كريشنا الحقاً في الفصل  

!يا رئيس العالم،مع ذلك، فإن هذا االنفصال عن "  

".قداسةمن الصعب الفوز به دون   
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يشيد كريشنا بالمدرستين، ويخبر أرجونا أن تالميذ كل 
مدرسة يصلون لنفس الهدف. لكنه يضيف أن اإلنجاز 

الصحيح للعمل هو المفضل. علينا اآلن التوفيق بين 
.هذين الموقفين  

إذا كانت إحدى الممارسات مفضلة على الممارسة 
 الغايةالثانية، فإنه كالهما مع ذلك، يؤدي إلى نفس 

يجب أن يكون هناك سبب ما لعمل مقارنة بينهما، أو 
سيكون هناك تشويش غير قابل للرفض. باتباع هذه 

االستنتاجات التي تبدو متكافئة، تخلى العديد من 
الباحثين عن العمل، على أمل الفوز بالخالص. لقد 

:تجاهلوا اآلية السادسة التي تقول  

صول أنت يا صاحب األذرع القوية، من الصعب الو
 للعمل، اإلنسانللتجرد الحقيقي دون تحقيق صحيح 

المكرس الذي ينجز العمل بشكل صحيح يحصل على 
.التجرد الحقيقي دون تأخير  

هنا مرة أُخرى، نرى أنه يتم تعيين رتبة أعلى إلنجاز 
 العمل. يبدو معنى كلمات كريشنا واضحاً: 

إذا تخلينا عن الفعل في حياة ما، ومن خالل المثابرة 
على نفس المنهج خالل جميع الحيويات الالحقة 

فستشعر هذه الحيويات بالنتائج، واإلنسان الذي تجرد 
ُسيقاد بنهاية المطاف ليرى كيف يجب أن يبدأ في 
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وضع حد لهذا النوع من التجرد ويبدأ بالقيام بإنجاز 
األعمال بالتزامن مع تجرده عن ثمارها. في رأي العديد 

.ذا هو المعنى الحقيقيمن علماء الغيبيات، ه  

من المعروف أن اإليغو التي تعود إلى الوالدة تتأثر 
السابقة. هذه النتائج ليست محسوسة  بأفعال تجسداتها

فقط فيما يتعلق بالظروف في تقلبات الوجود المتنوعة 
بل أيضاً في ميلها الطبيعي نحو هذا النوع أو ذاك من 

.الممارسات الدينية  

يعمل هذا التأثير لفترة من الزمن، أو على عدد من  
الوالدات يتناسب تماماً مع شدة الممارسة السابقة. 

 ً ، في حالة اإلنسان الذي تخلى عن عمٍد عن كل وطبيعيا
شيء في العالم والذي كرس نفسه لسنوات عديدة 

للتزهد، يجب أن يكون التأثير محسوًساً خالل العديد 
من التقمصات وبعد فترة طويلة من استنفاد االنطباعات 

.المؤقتة الثانية  

من خالل االستمرار في عدد كبير للغاية من التقمصات 
إلنسان أخيراً وضوح الرؤية الداخلية التي يكتسب ا

تدفعه إلى تمييز الطريقة التي يجب أن يتبعها حقاً. 
باإلضافة إلى التطور الطبيعي، سيتلقى أيضاً مساعدة 

من األرواح الذين مروا بكل االختبارات الضرورية 
بها. االلتقاءويمكن له أن يكون على يقين من   
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يد إضافي في الفصل ستحصل هذه االعتبارات على تأك 
السادس، في اآليات التي تثير والدة نظير هؤالء 

:التالميذ  

 لذلك وجد القمم التي تم وصل

وانه سيسعى لها أيضاً من جديد قلبه،إليها    

!نحو الكمال، مع مزيد من األمل، عزيزي األمير  

 ألنه تأثر بالرغبة منذ زمن بعيد، دون وعي.86

لذلك يجب أن نسعى جاهدين لفهم كيفية التخلي عن 
ثمرة أفعالنا: هذا ما يدور في خاطر كريشنا عندما 

ث  يخبرنا أن ننفذ األعمال وكأنها تجرد. إن التأثير الملوَّ
 أن تأثيرهللفعل ليس في طبيعة الفعل نفسه، مثلما 

المنقي ال يعود إلى العمل المحدد الذي يمكن أن ننجزه 
ولكن في كلتا الحالتين، فإن الخطيئة أو االستحقاق 

 تتواجد في الشعور الحميم الذي يصاحب العمل. 

يمكن لإلنسان إعطاء الماليين في الزكاة دون أن 
تتحسن طبيعته. بالتأكيد، سوف يجني ثماراً مادية ربما 

لقادمة، لكن حتى هذه لن تكون في بعض الحيويات ا
هو نفسه لم يتغير. هذات فائدة له، ألن  

                                                           

 تم التأكيد على الكلمات (رسم خطوط) من قبلي. وليام بريون (جودج). 86
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إنسان آخر، على العكس من ذلك، قد يعطي كلمات 
جيدة فقط، أو مبالغ صغيرة، وليس لديه ما يعطيه إال 

ذلك، وستكون الفائدة كبيرة للغاية بسبب الشعور الذي 
يصاحب كل عمل حيث يتقدم بسرعة على القوس 

ي يؤدي إلى االتحاد مع الروح.الصاعد الذ  

نرى هذا الرأي أكده يسوع  المسيحي،في العهد  
الناصري في تعليقه على فلس األرملة حيث يعتبر هذه 

 التقدمة أكثر قيمة من أي شيء قدمه اآلخرون.

لم يستطع التلميح إلى القيمة الجوهرية للفلسين  
نه ، وال الحكم على الفعل من هذه الزاوية، ألالمقدمين

كان من السهل تقييم المبلغ، ولم يأخذ في االعتبار إال 
الشعور الداخلي للمرأة الفقيرة في اللحظة التي تبرعت 

.بكل ما كانت تملكه  

وهكذا، ومهما كان المعنى الذي نرى فيه أنفسنا 
نتصرف، فإننا نرى مدى صعوبة ممارسة التخلي 

ذا بشكل حقيقي. وال يمكننا أن نأمل في تحقيق كمال ه
النوع األعلى من التخلي عن العمل، وفي العمل، في 
التجسد الحالي، سواء كان ذلك في هذا التجسد الذي 
.بدأنا فيه مثل هذا الجهد، أو حتى في التجسد العشرين  
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ومع ذلك يمكننا أن نحاول، وهذا هو واجبنا. إذا كنا  
مثابرين، فإن النزعة نحو الفهم الحقيقي سوف تتطور 

.حياة بشكل أسرع مما هو ممكن بطريقة ثانيةفي كل   

وحتى عندما يتعلق األمر بهدف سامي، مثل التطلع إلى 
الرغبة أن تصبح تلميذاً تحت إشراف المعلم، أو حتى 

في الوصول إلى مرتبة الحكماء، فإننا نواجه نفس 
الصعوبة. هذا الطموح مستحسن بما يتجاوز كل تعبير 

حن نسأل أنفسنا السؤال لكن إذا قمنا بصياغة ذلك فن
ببرود: "لماذا أرغب بهذا الطموح؟ لماذا أريد أن أكون 

بالقرب من المعلم؟" نحن مضطرون لالتفاق على أن 
القوة الدافعة التي أوصلتنا إلى هذا الطموح كانت 

.تشوبها األنانية  

من خالل البحث في منتدى ضميرنا، فمن السهل علينا 
ن من أجل أنفسنا أو من أن نثبت ذلك ونعرف ما إذا كا

أجل الجماهير العظيمة من البشر، األغنياء أو الفقراء 
المحتقرين أو النبالء، ننمي هذا التطلع. هل سنكون 
قادرين على الشعور بالرضا إذا قيل لنا فجأة أنه من 
خالل رغبتنا الشديدة تم منح هذه السعادة لآلخرين 

حصول وأننا يجب أن ننتظر عشرة حيويات ثانية لل
عليها؟ سيكون أكثر صواباً بأن نجيب على ذلك بالقول 
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إننا نأسف لذلك87. في اآلية 12، نرى معروضاً 
بعبارات واضحة كالً من العالج لهذه الصعوبة 

.والصعوبة نفسها  

من ينجز الفعل بشكل كامل، بالتخلي عن ثماره 
فسيحصل على الراحة عن طريق التكريس، من يقوم 

بطريقة سيئة متشبثاً بثماره بواسطة الرغبة بالعمل 
.سيظل مقيداً   

ستكون هذه التعليمات صعبة للغاية بالنسبة لجميع 
أولئك الذين يعيشون ألنفسهم والذين لم يبدأوا في 

الفهم، حتى لو كان إلى حد ضعيف، وأنهم ليسوا هنا 
 من أجل مصلحتهم. 

وبين  ولكن بمجرد أن نشعر أنه ال يوجد انفصالية بيننا
أي مخلوق آخر وأن ذاتنا العليا هي دائماً تقودنا من 

خالل جميع خبرات وتجارب الحياة، لكي نصل إلى 
االعتراف بوحدة الجميع، عندئٍذ نحاول اكتساب اإليمان 

والطموح المناسبين بدالً من التصرف باستمرار 
.بطريقة تتعارض مع هدف الذات العليا  

حباط، كما هو على وليس من الضروري أن نشعر باإل
هذا الحال البعض، بسبب الصعوبة البالغة المتمثلة في 
                                                           

أي كنا نتمنى أن نحصل عليها نحن وليس اآلخرون، وهذا دليل أن  87
 الدافع كان شخصي وليس محبة باإلنسانية.
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القضاء على الرغبة األنانية في التقدم. ستكون هذه 
مهمتنا بالنسبة للعديد من الحيويات، ويجب أن نبدأها 

طوعاً بمجرد إدراكنا لها، بدالً من انتظار أن تفرض 
.كررةنفسها علينا من خالل المعاناة والهزيمة المت  

تم تدارك الخطأ المشترك بين الطالب الثيوصوفيين 
في هذا الفصل. يقال  وغيرهم من غير الثيوصوفيين

عادة أنه إذا تم اتباع هذه العقائد حرفياً، فإن ذلك 
سيؤدي إلى عدم االكتراث بكل شيء ما عدا اكتساب 
الهدوء الذي ولد من الفناء في الروح العليا، والتي 

ستكون ذروة األنانية. يساهم الُكتاب الشعبيين في نشر 
ن هذا االنطباع السخيف، كما يتضح في العديد م

.المقاالت حول هذا الموضوع  

عند هؤالء المؤلفين، هذا هو نتيجة االنشغال في 
"تضخم الشخصية" التي هي وباء العصر الحالي، وفقاً 
لرأي علماء الغيبيات، ولكنه يمثل أجمل سمات عصرنا 
في نظر هؤالء الذين نتحدث عنهم. يشرح كريشنا ذلك 

.25بوضوح في اآلية   

غراق في الروح السامية من يتم الحصول على االست"
قبل الحكيم ذو الرؤية الواضحة والذي استنفذت 

خطاياه، والذي قطع كل الشكوك، والذي يتحكم في 
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حواسه وأعضائه، والذي كرس نفسه لرفاهية جميع 
".المخلوقات  

بدون هذا التأهيل األخير، ال يمكن أن يكون "رجالً 
مع حكيماً ذو رؤية واضحة" وال يمكنه أن يتوحد 

 السامي.

يجب أن يتبع ذلك أنه يجب على المقلد المتواضع مثله  
مثل كل أولئك الذين يرغبون في تحقيق هذا الشرط، أن 

يسعوا جاهدين، قدر اإلمكان، إلى تقليد الرجل الحكيم 
.الذي نجح  

ألنه يعلن في العديد من  المعلم،وهذه هي كلمة 
الفقرات، أنه يتوجب علينا أن نطابق أنفسنا للعمل من 
أجل مساعدة البشرية، بقدر ما نستطيع، إذا أردنا أن 

.ال شيء مطلوب غير هذاونتلقى مساعدته.   
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 الفصل السادس
 

 

في هذا الفصل، يوجد أكثر من موضوع. وينتهي ما 
حيث تقسم جميع الفصول  األولى،أسميه السلسلة 

الثمانية عشر إلى ثالث مجموعات كل منها ستة 
التأمل الحقيقي، الوسط  فصول. التجرد، روح المساواة

الصحيح في العمل88، وحدة كل األشياء، طبيعة الوالدة 
 وديفاخانالجديدة، تأثير التكريس على الوالدة الجديدة 

.كل ذلك سنتناوله  

شأنه أن يكون ذا هذا فصل عملي بشكل خاص من 
فائدة كبيرة للثيوصوفيين إذا فهموا المعنى بالكامل وإذا 
طبقوه. األخطاء التي ارتكبها التالميذ منذ آالف السنين 

في الوقت الحاضر، كما في ذلك الوقت  اليوم.تتكرر 
هناك أشخاص يعتقدون أن التخلي الحقيقي يتمثل بعدم 

وتجنب  ألنفسهم،القيام بأي شيء، هذا إن لم يكن 
الواجبات الفعلية وتكريس اهتمامهم بما يحبون تسميته 

تطوير الذات. هناك، من ناحية ثانية، أولئك الذين 

                                                           

 االعتدال في العمل. 88
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يخلطون بين العمل المتواصل والتكريس الحقيقي. 
.الدرب الحقيقي هو بين االثنين  

 - المسمى سامنياسا -إن التخلي عن أعمال هذا العالم 
أوروبا بالحياة  يتوافق تماماً مع ما يُعرف في

الرهبانية، خاصة تلك التي تمارس في بعض الجمعيات 
.ذات النظام الزهدي الشديد  

اعتمادها بطريقة أنانية، مع فكرة زائفة عن الواجب  
 ال يمكن أن يشكل هذا التخلي تكريساً حقيقياً.

إنها مجرد خطوة للحصول على الخالص الذاتي.  
الدرب الذي سلكه بعض الطالب الثيوصوفيين يشبه 

على الرغم من ممارسته بحرية من  هذا النهج الخاطئ
.خالل العيش في العالم وليس وراء جدران الدير  

للوصول فعلياً للتجرد عن العمل وتحقيق التكريس يجب 
مستوى الدماغ  نقل المشكلة إلى مستوى أخر. على

البدني، ال توجد طريقة لحل التناقض مثل الذي يبدو 
أنه موجود في التعاليم التي تحظر تنفيذ األعمال مع 
التخلي عن الوفاء بها. هذا هو بالضبط المكان الذي 

 يتوقف فيه الكثير من قراء البهاغافاد غيتا. 

اعتادوا لفترة طويلة على التفكير في المادية والعيش 
، والمصطلحات التي يستخدمونها للتعبير عن فيها
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تطبيقهم التي يفترضونها  للغاية فيأفكارهم هي مادية 
وبرؤية هذا التناقض، فإن الكتاب لن يكون ذو فائدة 

 لهم.

ولكن إذا تعاملنا مع هذه الصعوبة من خالل اعتبار أن  
األعمال هي األفكار  الحقيقي وأنالعقل هو الفاعل 
.يراتهم الخارجية الميتةنفسها وليست تعب  

يمكننا أن نفهم بعد ذلك أنه من الممكن أن يكون رجل 
التخلي وفي نفس الوقت هو شخص مكرس، ويؤدي 

حيث  -العديد من األعمال  -جميع األعمال الخارجية 
الشخص الذي يشارك بشكل كامل ذاك يكون نشطاً مثل 

في السعي لتحقيق األشياء في هذا العالم، في حين 
.وغير متأثرتعلق ميبقى بنفسه غير   

يتم  -أن أفعل؟" علّي "ماذا  النهائي،الواجب  -الواجب 
تقديمه هنا ويتكامل مع العملية. إنها ليست مسألة 

ما  القيام بكلالقيام بأي عمل، وال كل األعمال، وال 
يعرض علينا بدون يقظة ودون تمييز. يجب أن نعرف 

ماهي األعمال، التي يتعين القيام بها ونفعلها لهذا 
لسبب بالذات وليس ألي نتيجة نأمل أن نحققها منها.ا  

حقيقة أننا يمكن أن نكون متأكدين تماماً من النتيجة  
ليست سبباً للسماح لمصلحتنا بالتعلق بها. وهنا مرة 
ثانية، يعتقد بعض الثيوصوفيين أنهم يجدون صعوبة 
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المؤكد كبيرة. يعلنون أنه إذا علمنا سلفاً بالنتيجة، فمن 
تمون بها. لكن هذا بالضبط المهمة التي يجب أننا مه

تجربتها: على المرء ضبط عقله ورغباته حتى ال يتم 
.ربطه بالنتائج  

مواصلة هذه الممارسة يعني القيام بالتأمل الحقيقي 
الذي سيصبح قريباً دائماً. بالنسبة لإلنسان الذي يراقب 

أفكاره وأفعاله، بطريقة عدم إنجاز من األعمال سوى 
مال التي يجب القيام بها، سيصل تدريجياً إلى األع

تركيز سيزيد من نمو قوة التأمل الحقيقي. لتثبيت نقطة 
في الجدار، لفترة محددة، أو للبقاء لفترة معينة من 

الزمن في حالة ذهنية من الفراغ التام والتي ستتحول 
قريبا إلى الغفوة، ليس هذا هو التأمل. كل هذه األشياء 

.طة ال تؤدي في النهاية إلى نفع دائمهي أشكال بسي  

ومع ذلك، ورغم جهلهم للمسار الحقيقي، يركض 
العديد من الطالب وراء هذه الحماقات. والحقيقة هي 

أن الطريقة الصحيحة ليست سهلة: إنها تتطلب 
ممارسة التفكير والجهد العقلي، بإصرار وإخالص. 

التحديق عند نقاط معينة وممارسة مثل هذه 
سات، التي تسمى خطأً بالغيبيات، هي أشياء الممار

.سهلة مقارنة بالطريقة الحقيقية  
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ومع ذلك، نحن بشر وضعفاء. وعلى هذا النحو، نحن 
بحاجة إلى مساعدة، ألن الذات الخارجية ال يمكنها أن 
تنجح في المعركة. لذا يصر كريشنا على ضرورة رفع 
الذات السفلية بمساعدة الذات العليا، ألن السفلية هي 
إذا جاز التعبير، عدوة العليا، ويجب أال نسمح لألسوأ 

 أن يسود. 

شيء يعتمد على ضبط النفس. الذات السفلية كل 
تسحب باستمرار اإلنسان الذي لم يسيطر على نفسه 
ألن السفلي قريب جداً من الظلمة الكثيفة التي تحيط 
بالمراحل األولى من المقياس التطوري لدرجة أنها 

 ً .شيطانية جزئيا  

مثل الوزن الثقيل، يميل دائماً لسحب، إلى األعماق،  
ي ال يحاول السيطرة على نفسه. ومع ذلك اإلنسان الذ

األلوهة التي ما أن  جداً منفإن الذات هي أيضاً قريبة 
 ننتصر عليها حتى تصبح الصديق وتساعد الفائز.

كان الصوفيون، الذين ينتمون إلى طائفة إسالمية  
صوفية، يرمزون إلى الشيء في لغتهم الشعرية من 

، التي ال خالل صورة رمزية تستحضر امرأة ساحرة
تظهر سوى للحظة على نافذتها ثم تختفي. طالما 

يتحدث عشيقها عن انفصالها، فإنها ترفض فتح الباب 
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فإنها تصبح  وحدتهم،ولكن بمجرد أن يتعرف على 
.صديقته المخلصة  

ثم تأتي في غيتا بعض اآليات التي تشير بإيجاز إلى 
المساواة والتركيز  تحقيقها: روححالة يصعب للغاية 

على الوجود األسمى في البرد والدفء، في البهجة 
 واأللم، في النجاح والفشل.

ال يمكننا القيام بذلك بسهولة، ربما حتى في العديد من  
التقمصات، لكن يمكننا تجربته. يتم الحفاظ على كل 
جهد ممكن في هذا االتجاه في طبيعتنا الحميمة وال 

 -لموت. إنه مكسب روحي يمكن أن تضيع حتى با
الصالحات المتراكمة في الجنة، التي تكلم عنها 

  يسوع89.

وصف الكمال في روح المساواة هو أن نصف حكيماً  
من أعلى درجة، كائناً تجاوز كل االعتبارات األرضية 
والذي يعيش على المستويات العليا. الذهب واألحجار 

قيق األهداف لهما قيمة متساوية عنده. ألنه ال يمكنه تح
التي وضعها في االعتبار بمساعدة الذهب، والنتيجة 

 هي أن الذهب والحصى لها نفس القيمة.

                                                           

  انجيل متى، 6 ، 19-20: ادخروا لكم كنوزاً في الجنة .89
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وعالوة على ذلك، فهو هادئ جداً وخالي من أوهام  
العقل والروح بحيث يظل دائماً كما هو، سواء بصحبة 

الخطأة.الصالحين أو  األصدقاء،األعداء أو   

لة السامية لنا كمثال يجب وبالتالي يتم تقديم هذه الحا
أن نحاول السير نحوه ببطء ولكن بثبات، حتى نتمكن 
من االقتراب منه خالل مسيرة الزمن. إذا لم نبدأ أبداً 

فلن ننجح أبداً، وحتى لو فشلنا باستمرار، فمن األفضل 
.بكثير تبني هذا المثل األعلى بدالً من عدمه  

ومع ذلك، فمن المحتمل أن يرتكب البعض خطأ هنا.  
لقد فعلوا ذلك، في الحقيقة: لقد حددوا المثل األعلى 

لكن بطريقة مادية وإنسانية للغاية، ثم تخيلوا أنفسهم 
يسيرون على الطريق الذي تم اختياره باتباع ممارسة 

خارجية، متظاهرين بالتفكير بالمساواة بين الذهب 
.ضلون الذهب في أعماق قلوبهمبينما يف والحجر،  

روح المساواة عندهم، قد احتفظوا بها من أجل  
شؤون اآلخرين، بينما كانوا هم أنفسهم محبطون 

ذعر أقاربهم وأصدقائهم بسبب  ألهلهم ويثيرون
الطريقة التي يعيشون بها وبسبب إهمالهم الذريع 

لقد سعوا لتحقيق روح  الحقيقة،لواجبهم الواضح. في 
ة، لكنهم لم يروا أنه ال يمكن اكتسابها إال من المساوا
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خالل اإليفاء بالواجب العادل وليس عن طريق االختيار 
.بين واجباتهم ومحيطهم، ما هو ممتع لهم  
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 الفصل السابع
 

هذا الفصل مخصص لمسألة التمييز الروحي الذي 
 األشياءيمكن من خالله إدراك الروح العليا في كل 

وبدون ذلك يعود الوهم باستمرار، منتج األلم. يعلن 
كريشنا أن هذا النوع من المعرفة ال يترك شيئاً لكي 

أي كل  -نتعلمه، ولكن الكتسابه، يجب تثبيت القلب 
على الروح، ويجب أن  -جانب من جوانب الطبيعة 

يكون التأمل ثابتاً ويصبح الروح هو الملجأ أو المنزل 
 الدائم

يوضح أن الوصول إلى هذا االرتفاع هو ثم يمضي ل 
.مهاتماأن يكون   

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

.واحد كما أنا  

تسلط هذه الكلمات النور على الصعوبة التي يجب 
مواجهتها بتجسد ما أو بآخر، دون أن يكون هناك أي 

و لإلحباط. إنهم ال يفعلون سوى اإلشارة سبب يدع
بوضوح إلى الحقيقة بينما يفرغون الذرائع المبتهجة 
ألولئك الذين كانوا سيصلون إلى الكمال دون إظهار 

.ذلك من خالل أفعالهم  
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ثم يعطي كريشنا تقسيم ثماني لطبيعتها السفلية، أو 
الجزء من الواحد الكوني الذي يمكن أن يُعَرف. ليس 

اإلنسان، وهذا ال يتعارض مع  هنا طبيعةالمقصود 
 النظام الثيوصوفي السباعي للمبادئ اإلنسانية.

معين ألقسام الطبيعة  لم يتم إعطاء تصنيف ثيوصوفي 
ألنه من ناحية، لن يكون مفهوماً، ومن ناحية ثانية 

سيؤدي إلى مناقشات ال تؤدي إلى أي شيء جيد. كان 
من الممكن أيضاً أن يتحدث كريشنا عن القسم المكون 

من خمسة وعشرين عنصراً الذي أعلنته مدرسة ثانية. 
.هذه "الطبيعة السفلية" هي فقط نسبية  

عة الهائلة والعابرة التي تختفي في الطبيعة إنها الطبي
العليا في نهاية الكالبا90. هذا هو الجزء من هللا، أو من 

الذات، الذي اختار ضمان الوضع الظاهري والعابر 
ولكن الذي، في جوهره، هو أيضاً كبير مثل الطبيعة 

.العليا  

وبالتالي، فإن الدونية هي نسبية فقط: بمجرد ظهور 
وضوعية وعوالم روحية تجريدية، يجب عوالم مادية م

أن يُطلق على العوالم األولى بأنها األدنى من الثانية 
ألن الروحانية هي األساس الدائم، فهي بهذا المعنى 

                                                           

 هذا يعني نهار براهما. 90
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كل شيء  تُعتبر،متفوقة ولكن في مجملها المطلق 
.مطابق  

تشمل الطبيعة الدنيا جميعها عوالم مرئية وملموسة 
ذا ما نسميه "الطبيعة". وغير مرئية وغير ملموسة: ه

لكن الخفي وغير المادي حقيقي بنفس القدر، نحن نعلم 
أن الغاز الضار، غير المرئي وغير المادي، له حقيقة 

.واقعة مدمرة  

من خالل التجربة واالستقراء، قد يتوصل المرء إلى  
معرفة كبيرة بالطبيعة السفلية z، في هذا الطريق 

الحديث، ولكن قبل معرفة الممالك يسافر علم الغرب 
التي  -غير المرئية وغير الملموسة والقوى الخفية 

تسمى غالباً "الروحية"، ولكنهم ليسوا ذلك في الواقع 
يجب تطوير وممارسة الحواس الداخلية والقوى  -

 النجمية.

ال يجب فرض هذا التطور، كما لو كان ذلك إلنشاء  
ة أو غيرها: سيأتي جهاز يُستخدم لتنفيذ عملية واحد

في وقته، كما حدث لكل حواسنا وقدراتنا الحالية. 
صحيح أن الكثير من الناس يحاولون فرض هذه 

العملية، لكنهم سوف يكتشفون بالنهاية أن التطور 
البشري هو عالمي وليس خاص: ال يمكن للفرد، قبل 

.الوقت المحدد، أن يسبق كثيراً جنسه البشري  
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بالفجوة الموجودة بين األدنى يخبر كريشنا أرجونا 
واألعلى. هذا األخير هو العارف، الذي يدعم الكون 

بأسره: فمنه تنبثق الطبيعة الدنيا. هذا هو السبب في 
أنه ال يمكن للباحث المادي والعلمي، وال للخيميائي 
البسيط، وال لإلنسان الذي يغطس بالغيبيات مدفوعاً 

 الهوةر هذه بالرغبة في المنفعة الشخصية، من عبو
نظراً ألنهم ال يعترفون بالروح الذي يقيم في الداخل 

.العارف  

يمكن معرفة الطبيعة العليا ألنها، في الواقع، العارف 
الذي يقيم في كل إنسان لم يتدهور بشكل كامل. ولكن 

يجب االعتراف بهذه الحقيقة قبل أن يتم التعامل مع أي 
هم بالفعل  نور، وهناك عدد قليل من األشخاص الذين

على استعداد لالعتراف بالطابع العالمي للذات، والكثير 
 منهم غير قادرين على ذلك.

في بعض األحيان يتخيلون القيام بذلك عن طريق  
االعتراف بأن الذات موجودة، متجاورة، وربما 

تتعايش. هذا ليس اعتراف بالذات فهم ال يزالون 
:منفصلين عنها  

مثل األحجار الكريمة المعلقة وكل األشياء معلقة فّي 
.في الخيط  
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يتم سرد عدد من األشياء والقوى العظيمة والثمينة 
بشكل بارز هنا وتعلن أنها الذات، في حين أنه يتم أيضاً 

تضمين األخطاء نفسها وعيوب الحياة واإلنسان. ال 
 شيء يتم حذفه. 

من المؤكد أن هذا المفهوم هو المفضل لدين غير 
 عن أخطاء ووحشية الطبيعة ثم منطقي يفصل هللا

يخترع شيئاً ثالثاً في شخص الشيطان، الذي سيكون 
.مصدر الخبث البشري  

كل هذا يزيد من حدة الصعوبات على الطريق. يقول  
كريشنا أنه من الصعب التغلب على هذا الوهم، لكن هذا 

 النجاح يمكن تحقيقه باللجوء إلى الذات ألنها الذات. 

ؤمنين الذين تكون نفسهم صالحة سيجد مجتمع الم
ً نعمة من الذات، ولكن الذين  حكماء، يمشون  هم روحيا

.وهو الذات -على الدرب المؤدي إلى السامي  

جميع المظاهر الظاهرية، وجميع األسماء  كذلك فإن
المختلفة والحيويات، والكائنات التي ال تُعد وال تُحصى 

.يتم تعليقها، إذا جاز التعبير، في الذات  

وهذا يعني، كما يقول كريشنا، أن أولئك الذين، بعيون 
الحكمة الروحية، يرون أن الذات هي كل شيء، يبدأون 

في التقمص وهم مشبعين بهذا االعتقاد. حتى ذلك 
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الحين، فإنهم قد عادوا إلى األرض دون هذا المفهوم 
الفريد، مشبعين بالرغبات واألفكار المتعددة التي 

.تفصلهم عن الذات  

لقد بدأوا اآلن في العودة باالستراحة التامة في الذات 
وهم يستنفدون الكارما التي راكموها منذ أمٍد طويٍل. 

في النهاية يصبحون ما تمَّ ذكره في اآليات في البداية: 
.روح عظيمة مهاتما، أو  

ومع ذلك، هناك عدد كبير من األشخاص الذين ينتمون 
"بسبب تنوع  إلى فئة الكائنات بدون تمييز روحي

أو الذين ما زالوا محرومين من التمييز  "،رغباتهم
 لنفس السبب.

م:اآلية التالية تتعلق به   

أولئك الذين، من خالل تنوع رغباتهم، محرومون من 
الحكمة الروحانية، يعتمدون طقوساً خاصة تابعة 

.لطبيعتهم ويعبدون آلهة ثانية  

بقية الحوار، تم على الرغم من أن هذه الكلمات، مثل 
النطق بها في الهند وتوجيهها إلى هندوسي، إال أنها 

يمكن أن تطبق تماماً في الغرب. يمكن اعتبار كل 
طريقة للتفكير والمعيشة طقوساً يتبعها الجميع، كجانب 

.من دينهم، بوعي أو بغير وعي  
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يتبنى اإلنسان ما هو متوافق أو تابع لطبيعته: وبكونه 
بالرغبات، فإنه يعبد ويتبنى آلهة ثانية غير الذات مليئاً 

العليا. في الهند، تنطبق هذه الكلمات بشكل خاص على 
عبادة األوثان التي تنتشر على نطاق واسع بين أولئك 
الذين لم يتعلموا بعد كيفية الخروج من الوثنية، ولكن 

.سيكون لديهم أيضاً المعنى الموضح للتوٍ   

اآللهة الثانية " إلى تعدد في الغرب، تشير هذه "
الملذات واألشياء واألهداف وطرق الحياة والتفكير 
الذي يتبناه الناس، من منظور ديني أو غير ديني: 

الناس ليس لديهم هيكل اآللهة الهندوسية والتي يمكن 
حسابها باآلالف، يفي كل منهم بوظيفة معينة، لكن هذا 

.يرقى إلى المستوى نفسه  

الوثني أمام اإلله المرئي، من أجل الحصول على يسجد 
الشيء المرغوب به من كل قلبه والذي يفترض يجعله 

يحمله هذا اإلله تحت قوته. الغرب يعبد ما يشتهي 
ولكي يكسبها، فإنه يحارب من كل قلبه وعقله، وهو 

بذلك يعبد شيئاً مختلفاً عن الواحد السامي وغير القابل 
النجاح السياسي، بالنسبة لآلخر للتلف. إله الواحد هو 

هو امتالك ثروة  -وعادة بالنسبة لمعظم الناس  -
.كبيرة  
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إله النجاح االجتماعي هو إله قوي، وهو األكثر سخافة 
واألكثر جوفاء واألقل إرضاء للجميع. في أمريكا، إله 

المال مرتبط به ألنه بدون ثروة يصبح أي بروز 
ت التي يُمنح فيها اجتماعي مستحيالً، إال في الحاال
.المنصب الرسمي المجد المؤقت  

تقضي األم في كثير من األحيان ليال بال نوم في  
ابتكار طرق لدفع ابنتها إلى النجاح في المجتمع 
الصالح، بينما يمرر األب لياليه في عمل حساب 

 مجموعات جديدة لكسب المال.

يستلقي ورثة الثروات في هالة الذهب المشرقة التي  
تلكونها، بينما يسعون جاهدين إليجاد طرق جديدة يم

للتسلق، إن أمكن، خطوة واحدة جديدة على الطريق 
الُمسمى القوة االجتماعية، والذي تأسس على الرماد 

 وسينتهي عند القبر. 

وكل هذه الجهود هي مناسبة للعديد من الرغبات 
المتنوعة التي يخفي تعددها وتنوعها العرقلة بالكامل 

.ر والتمييز الروحيللتطو  

ومع ذلك، هناك الكثير من الناس الذين ال ينجرفون في 
هذه الحماقات ويمارسون الدين الذي تبنوه، أو الذين 

 نشأوا فيه.
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ومع ذلك، فمن النادر أن يتم تبني الدين من قبل الفرد:  
لقد ولد مع الطفل، وكان في األسرة، وكان يتم إقراره 

تباع هذا الدين أو العبادة بانتظام كمالبس. إذا تم إ
باإليمان، فإن الذات العليا الحيادية والخيرية، تقوي 

 اإليمان وتجعله ثابتاً حتى تتحقق تطلعات هذا اإليمان.

أيا كان طريقة العبادة التي يختارها المؤمن، فإذا فعل  
ذلك بإيمان، فإن السامي، رغم أن المؤمن يجهله، هو 

.الذي يجلب نتائج اإليمان  

تكهنات غريبة هنا. يمكنها اإلجابة أو عدم اإلجابة على 
الحقيقة. يمكننا أن نالحظ أن الماليين من الصلوات 

كل شهر في جميع أنحاء الموجهة إلى هللا الواحد تُتلى 
.العالم المسيحي، للحصول على خدمات متنوعة  

تم تقديم ماليين الصلوات الهتداء أمير ويلز إلى حياة 
بدون نتيجة. المطر ال يسقط، نصلي، لكن  -أفضل 

 الجفاف مستمر. 

تضاء الشموع وتتلى الصلوات إليقاف الزلزال الذي 
االهتزاز في  يستمر الزلزال حتى يتوقف -يدمر المدينة 

النهاية والمدينة في حالة خراب. من المستحيل إثبات 
أن الصلوات يتم الرد عليها بأعداد كافية من الحاالت 
إلقناع اإلنسان الفطن. هنا هو التفكير الذي يمكن أن 

:نقترحه  
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ربما ال يكون للصالة المقدمة إلى هللا غير المتجلي أي 
ن للكائن تأثير ولكي يكون فعاًال، يجب أن يكو

الُمستدعى وجوداً منفصالً حتى يكون قادراً على التدخل 
 في أشياء متجسدة ومنفصلة.

ليس للمسيحيين إحصائيات عن نتائج الصلوات  
المقدمة لآللهة في البلدان الشرقية. في الغرب، تتعلق 

الحاالت التي يتم طرحها عادة بمؤسسات مثل دور 
ر بالصالة. ولكن األيتام حيث ال يُطلب شيء دون المرو

على  -هناك مؤسسات في الهند تعيش بالطريقة نفسها 
ومع ذلك، ال يوجد أحد،  -الرغم من قلة الحداثة 

باستثناء هللا الخاص الذي يرعى العمل، لم يُطلب منه 
.أبداً   

في هذه الحالة، ينقل اإليمان، القوي والمستمر، أفكار 
لألشخاص الشخص الذي يصلي إلى ذهن مستلم 

اآلخرين المتأثرين باألفكار التي تم حقنها فيهم بدون 
وعي، يميلون إلى االستجابة للطلب. إذا كانت الصالة 
موجهة اآلن إلى إله غير مرئي وغير معروف، فإن 
إيمان المؤمن ليس ثابتاً، بينما في حالة الوثني أو 

الكاثوليكي الروماني الذي يخاطب أم الرب، فإن وجود 
اإللهية أمام عينيه قد يكون مثل اإليمان الدائم  الصورة

 بها.
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بالطبع، كل هذا ينطبق على الصلوات التي تكون  
نهايتها شخصية وأنانية. لكن الصالة أو الطموح 

للحصول على نور وحكمة روحية هي األسمى، بغض 
النظر عن الشخص أو الواقع الُمستدعى. كل دين يعلم 

كل آخر هو أنانية وغير هذا النوع من الصالة، وأي ش
ً مجدية روحي .ا  

على الرغم من أن تعبد وإيمان مؤمن z أو لموضوع 
هو يرجع كلياً إلى الذات العليا، إال أن هذا اإليمان غير 

.منطقي وهذا اإلله مزيف  

ولكن يقال إن المكافأة التي يتم الحصول عليها  
ستكون مؤقتة، عابرة وتخضع لنهاية معينة. ولكن 

س األنظمة الدينية في الغرب، يتم تقديم كل على عك
هذا كمسألة قانونية بدالً من تحديده بطريقة عاطفية أو 
تعسفية. يبدو أن هذه الفكرة قد عبرت عنها في الجمل 

:التالية  

لكن مكافأة هؤالء البشر الضيقي األفق هي مؤقتة. 
أولئك الذين يعبدون اآللهة يذهبون إلى اآللهة وأولئك 

.بدونني يأتون إليالذين يع  

اإلنسان، هذا الكائن المصنوع من األفكار، والذي يقيم 
ببساطة في أجساد مختلفة من وقت آلخر، يفكر إلى 

األبد. سالسله مصاغة من الفكر، وتحريرها يرجع فقط 
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إلى الفكر. عقله يصبح على الفور ملوث أو فاسد 
له.بسبب الشيء الذي يتوجه   

أو في  ةهكذا يتم االستيالء على النفس في نفس الفكر
.سلسلة األفكار التي يتبعها العقل  

إذا كان الشيء مختلفاً عن الذات العليا، فإن العقل 
يتحول على الفور إلى ذلك الشيء، ويصبح هذا الشيء 

 ذاته ويأخذ لونه. 

تكون هذه هي إحدى القدرات الطبيعية للعقل والتي، 
بطبيعتها واضحة وعديمة اللون، وحيث سيكون من 

إنسان السهل معرفة ما إذا كان من الممكن العثور على 
.لم يختبر الكثير من التجارب  

العقل متنقل وسريع، ال بد أن يقفز من نقطة إلى 
. مثل أخرى. كلمات مختلفة يمكن أن تصف ذلك

الحرباء، يتغير لونه، مثل اإلسفنج، يمتص ما يطبق 
عليه، مثل الغربال، فإنه يفقد اللون والشكل فوراً عندما 

 للغاية لسببعيداً يأخذ شيئاً مختلفاً. وهكذا، إذا كان س
ما، فقد يصبح فجأة قاتماً أو كئيباً عند اقتراب شيء 

يصبح  إنهمنه يحمل الحزن أو األسى. يمكننا القول 
.يتجه له نظير الشيء الذي  
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لذلك، يشير مصطلح "اآللهة" هنا ليس فقط إلى أوثان 
الوثنيين، ولكن أيضاً إلى جميع األشياء والرغبات التي 

ن األصنام ال تمثل إال الشيء المرغوب يتبعها البشر. أل
فقط. لكن مع ذلك، فإن كل هذه اآللهة مؤقتة. إذا 

فيجب أن يكون  )،اعترفنا بوجود إندرا (أو أي إله آخر
.معروفًاً أنه هو أيضاً غير دائم  

 

في مكان آخر، يقال أن جميع اآللهة يخضعون لقانون  
. الموت والبعث: في لحظة الفناء العظيم، يختفون

األشياء الباطلة التي يركز عليها البشر أفكارهم والتي 
يسعون إلى تحقيقها هي من أكثر األشياء الوهمية 

.والعابرة  

سواء كان العقل يركز على اآللهة أو على  وبالتالي، 
أي كل من يتصرف فإنه (الرغبات واألشياء الخيالية، 

هكذا) يحصل على مكافأة مؤقتة فقط، ألن الشيء 
المختار في حد ذاته مؤقت. هذه هي مسألة القانون 

.وليس الشعور  

بعد موت  إنهإذا ذهبنا إلى مزيد من التفاصيل، يقال 
الشخص يجد نفسه، مجبراً على ذلك من خالل أفكار 

.حياته، مقيداً في هذا الشيء أو في هذه الحالة  
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لهذا السبب فإن الحالة الوسيطة لكاما لوكا هي 
الحالة، يصبح البشر ما يعتقدون. إذا ضرورة. في هذه 

كانوا متعصبين، وإذا مارسوا التعذيب على اآلخرين 
فإن هذه األفكار ذاتها تعذبهم. الحرائق الداخلية 

 تستهلكها حتى تنقيتها. 

إن تنوع ظروفها وجوانبها المختلفة كثيرة مثل التنوع 
.الهائل في الفكر. ال أستطع وصفها  

يأخذون الذات كهدف لعبادتهم أو لكن أولئك الذين 
الذين يؤمنون به ككل في الكل، غير مفصول عن 

شيء، السامي الحاوي على كل شيء، ومكوناً الكل 
يتوجهون إليه، ليصبحوا عارفين كل شيء بسبب 

معرفته ولن يعودوا قابلين للتغيير ألنه هو غير قابل 
.للتغيير. هذه أيضاً مسألة قانون وليست مشاعر  

هذا الفصل بإظهار كيف أن الجاهل، الذي يؤمن  يختتم
بالكائن األعلى الموهوب بالشكل، يسقط بالوالدة في 
الخطأ والظلمات بسبب السيطرة التي يمارسها على 

.العقل بسبب ذكريات حياة الماضي  

وهذا يشمل قوة السكاندا، أو مجاميع األحاسيس  
السابقة. تهوالرغبات التي تراكمت خالل حيا  
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لحظة والدته، تندفع هذه السكاندا، وهي جزء من في  
طبيعتنا نحونا ونحن نحوها، وبالتالي يتشكل اتحاداً 

.جديداً طوال فترة حياة ثانية  

نظراً ألننا لم نعتبر أن الذات هي الكل في الكل في 
الوجود السابق، وعبدنا العديد من اآللهة، فإن 

أحاسيس الجاذبية والتنافر قوية جداً لدرجة أن ظالم 
.يمكن قاومتهاالوالدة من جديد ال   

لكن الحكيم، الذي ترك حياته السابقة مع معرفة كاملة  
هذه الطريقة سلسلة للذات في ساعة الموت، قد تجنب ب

من األحاسيس والرغبات التي من شأنها أن تنطبع 
.على طبيعته خالل تقمصه  

هذا الفصل هو عن الوحدة، يعلم أن الذات، أو إذا كنتم 
تفضلون كلمة هللا، أن هللا هو كل شيء، وليس خارج 

الطبيعة، وأنه يجب علينا أن ندرك هذه الوحدة العظيمة 
كائنات في هذه الذات. هذا لجميع األشياء وجميع ال

الفصل والتالي لهما نفس الموضوع وال يفصل بينهما 
.سوى سؤال من أرجونا  
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 الفصل الثامن
 

 

في كل  ".عنوان فرعي: "كتاب العبادة-للبهاغافاد غيتا 
هناك حديث عن  -باستثناء الفصل األول  -فصوله 

التكريس عن طريق وسيلة معينة، كما يمكن اعتبار 
الفصول السابقة تؤدي إلى أعلى درجة من التكريس 
 من خالل األشكال المتنوعة التي اعتمدتها البشرية.

الفصل الثامن بعنوان "تكريس للروح في كل مكان  
يسمى أوم". هذا العنوان هو في حد ذاته مفتاح لبقية 

.الفصل وكذلك ملخص لما يحتويه  

قد يجد الفكر الغربي صعوبة في فهم أنه يمكن للمرء 
أن يكرس نفسه لما هو موجود في كل مكان، ألن 

أن المعنى المشترك للمصطلح يعني شيء يمكن للمرء 
.يكرس نفسه له  

ومع ذلك، يبدو هنا أن التكريس هو تصرف مالزم  
لكائن يدرك وليس للكائن الُمدَرك، وبالتالي يمكن 

.تطبيقه عالمياً وكذلك بشكل خاص  

أعمق المفكرين، القدامى والحديثين، قد أكدوا على أن 
ما يفكر هو أفضل من العقل، وأنه نفس الشيء، فما 
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المعرفة، هو فوق أي شكل  ويكتسباألشكال يتصور 
وال يقتصر على درجة من المعرفة أو درجة بالمعرفة. 

هؤالء الرجال الحكماء يعلنون ويظهرون أن جميع 
.القيود مفروضة ذاتياً وغير دائمة  

لهذا السبب يتحدثون عن الكون الذي يتجلى باسم 
"الوهم العظيم" الذي ينتج عن شعور عام ومؤقت 

جانب الكائنات المتضمنة فيه. باالنفصالية من  

لذلك، في جميع األوقات، بذلوا دائماً جهودهم  
لمساعدة الفكر اإلنساني في التقدم نحو إدراك حقيقي 

للطبيعة األساسية لجميع الكائنات، وهو إنجاز يمكن أن 
وبالتالي السعادة  المعرفة،يؤدي بمفرده إلى الكمال في 

.المثالية  

لية الحضور تُسمى أوم إلى تشير عبارة "الروح الك
الروح الواحدة التي تحيي جميع العوالم وجميع 

الكائنات. تعبير آخر يقدم نفس الفكرة هو "الذات 
وفي هذا الفصل، يبدأ كريشنا رده  "،لجميع المخلوقات

.على أرجونا بهذه الكلمات   

السامي هو الذي ال ينضب". هذه  براهمان"
المصطلحات، مثل العديد من المصطلحات الثانية ليست 

.سوى طرق مختلفة للتعبير عن نفس الفكرة  
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سيكون الفهم أسهل إذا أدرك المرء أن "قدرة أو 
استطاعة اإلدراك مشتركة بين جميع المخلوقات" وأنها 

تغطي كل ما يعني المصطلحات التجريدية للروح 
.اة والوعيوالحي  

ال يمكن فهم البهاغافاد غيتا إال إذا تمت  الواقع،في 
"ما يحيا ويفكر  إندراستها على أساس األفكار القائلة 

في اإلنسان هو الحاج األبدية" وأن "الذي يرى 
ويعرف أن كل شيء الكائنات الروحية هي نفسها في 

هو في الحقيقة  بالدرجات،األنواع وتختلف فقط 
".حكيم  

وضحنا من قبل، يمثل كريشنا الذات العليا لجميع كما أ
الكائنات، لذلك يجب علينا أن نعتبر أن جميع الخطابات 
المنسوبة إليه تتحدث إلى البشر بشكل عام وليس فقط 

 كما لو كان الحوار مع طرف ثالث.

سوف نفهم بعد ذلك أنه في التعبيرات: "كياني يعبر  
عن نفسه باعتباره الذات الفردية" "بوروشا، الشخص 

فإنه  "،أو "األنا المتجسدة في هذا الجسد "الروحي
.يشير إلى العناصر المكونة لكل إنسان  

الكارما هي االنبثاق الذي هو سبب وجود وتكاثر "
ر وضوحاً إذا أخذ تصبح هذه الجملة أكث " قدالمخلوقات

الطالب في اعتباره القول المأثور القديم "أنه ال يوجد 
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كارما دون أن يكون هناك من يخلقها، أو يشعر 
".بآثارها   

الكارما تعني الفعل، وبما أن كل كائن أو مخلوق 
يتصرف وفقاً لدرجة إدراكه ويشعر برد فعله أو تأثيره 

مجملها  في نفس العالقة، يتبع ذلك أن الكارما، في
 العوالمهي، بقدر ما يتعلق األمر بالعالم أو نظام من 

وتفاعل جميع الكائنات من أي رتبة الذين يشكلونها أو 
.الذين لهم صلة بها   

هذا هو السبب في أن الكارما متأصلة في جميع 
الكائنات، فهي ليست قائمة بذاتها على هذا النحو، وال 

.تفرض من قبل خالق وهمي للعوالم  

يظهر كريشنا أنه إذا أراد المرء تحقيق أعلى حالة 
فيجب تحقيق الخلود أثناء الحياة في الجسم. بمجرد 

.الوصول إلى هذه الحالة، تتوقف ضرورة التقمص  

ومع ذلك، فإن أولئك الذين ثبّتوا إيمانهم بحزم على  
نوع خاص من الوجود بعد وفاتهم، يدركون ما 

جاز الزمن، يولدون من يتطلعون إليه، وبعد ذلك، في ان
.جديد على األرض  

 في أعلىالتأمل، الذي ُوصف بأنه ضروري للتحقيق 
 مستوياته، يُسمى أحياناً "التأمل مدى الحياة".
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هذا يعني أن خلود اإلنسان يجب أن يُفترض أوالً 
الخلود، ومن ثم يجب عليه االلتزام الصارم بهذه الفكرة 

بهذه الطريقة فقط وجعلها أساس كل فكر وكل فعل ألنه 
.يستطيع البشر تحقيق الخلود  

بما أن كل قانون وقوة يأتي من الروح التي تسكن في 
اإلنسان فإن كل إنسان يخلق قيوده الخاصة على كل 

 مستوى من الوجود. 

ال يمكنه تجاوز هذه القيود إال من خالل اإلشارة إلى 
ويختبر خلوده األساسي والتأكيد عليها كشاهد يالحظ 

كل التغييرات العابرة، في حين يظل هو بال تغيير وال 
.يتغير  

طيلة الحوار، يتحدث كريشنا عن العديد من دروب 
التكريس التي يتبعها البشر. يتم اختيار معظمهم من 
أجل الحصول على بعض المكافآت المرغوبة، مثل 

الخالص من التقمص، والتمتع بما يعتبره الفرد بأنه 
عادة بمجرد تحريره من الجسم والخالص المثال للس

.الفردي  

إنه يُظهر أنه يمكن الحصول على كل هذه المكافآت  
بجهد مستمر، ولكن جميعها ذات مدة مؤقتة وتشمل 
بالضرورة، في وقت الحق، بقدر ما هي، العودة إلى 

.الوجود األرضي  
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الشخص الذي يقود "حياة براهماشاريا91، يعمل من 
الخالص" وال يعمل إال له، يذهب "إلى الهدف أجل 

".األسمى   

ولكن عند الوصول إلى هذه الحالة، فإنه يجد نفسه 
مفتقر إلى أية إمكانية لمساعدة اآلخرين. على الرغم 
من أنه قد يبقى في حالة الغبطة هذه لفترة هائلة من 

الوقت، فإن واجباته تجاه إخوانه من البشر، الذين 
أهملهم من أجل الحصول على الخالص لنفسه ستضعه 

.الواجبات وإمالؤهاهذه حتماً حيث يجب مواجهة   

تختلف اختالفاً كبيراً عن حالة  اإلنسانحالة مثل هذا  
" "الكائنات ذات الروح الكبيرة التي حققت الكمال التام

.المعرفة والواجب العالمي في  

جميع العوالم حتى عالم براهما تخضع إلعادة الوالدة 
المتكررة " في المقطع الذي يبدأ بهذه الكلمات، يؤكد 

يشنا على قانون الدورية الذي يسود في كل دائرة كر
من الطبيعة. يمكن العثور على شرح أكثر اكتماالً في 

(راجع  بالفاتسكيللسيدة السرية  كتاب العقيدة
هي ) هذه 1المقترحات األساسية الثالثة في المجلد 

:بشكل موجز المقترحات  

                                                           

 حياة العفة. 91
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 وجودنا األرضي الحالي هو نتيجة للحيويات السابقة 
األرض الحالية هي نتيجة األراضي السابقة  لكوكذ

والنظام الشمسي الحالي هو نتيجة لألنظمة السابقة 
وفي جميع الحاالت، هناك بعض التقدم، ألن جوهر 

.التقدم هو التغيير  

 

كل الكائنات وصلت لحالتها الحالية سواء كانت أعلى 
أو أقل من خالل التطور، وكل شيء مستمر في 

 التطور.

يوفر الكون الالنهائي إمكانيات ال حصر لها "ومع ذلك  
هو غير قابل للدمار أبداً  ا" أنه يوجد مايقول كريشن

عند انحالل كل شيء، إنه غير قابل للتجزئة وغير قابل 
للتدمير وذو طبيعة مختلفة عن المنظور " إنها 

وفي  شكلالشرارة اإللهية للروح والحياة والوعي بكل 
."كل كائن  

الذي  "،لق عليه في اإلنسان اسم "الشاهد الداخليطيُ 
، بغض النظر عن أي شيء، أي  فيرى ويتعلم ويعر

 ظرف أو حالة يمر خاللها.
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" هذا السامي يا ابن بريثا، الذي يحتضن جميع  
المخلوقات ومنبث بجميع المخلوقات، يمكن الوصول 

".إلى من خالل التفاني المكرس له حصريا   

أجل الذات ونظير الذات" في كل حالة التصرف من "
وفي كل وضع وفي كل ظرف، هذا هو أسمى درب 

يؤدي إلى الهدف األسمى: إنه درب الواجب في أكثر 
 ً .جوانبه تساميا  

اآلن سأعلن لك، يا أفضل من في بهاراتا، ما هو "
الوقت الذي يحصل فيه اليوغي المحتضر على االنعتاق 

ة".أو الخضوع إلى الوالدة الجديد  

اليوغيين هم أولئك الذين يكافحون من أجل االتحاد مع  
الذات العليا. جميعهم ال ينجحون في حياة واحدة، لذلك 

 يخضع بعضهم للتقمص.

يشير كريشنا إلى ظروف الكواكب والفصول في  
يبدو مما قيل في المقطع  الوفاة.مختلف حاالت 

المقتبس أن هذه المؤشرات ال تخص األشخاص الذين 
شروط  ، بل هناكركز أفكارهم على الوجود الماديتت

 ثانية تنطبق عليهم.
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قد يكون من المثير لالهتمام أن نأخذ في االعتبار في  
هذا الصدد تعليم الحكماء القدامى الذين يدعون أن 

.النفوس ال تترك كل الجسد بنفس الطريقة  

وفقاً لهم هناك سبعة ضفائر كبيرة التي تحكم ضفائر 
أقل أهمية، تمثل هذه القنوات التي يتم من خاللها تلقي 

التأثيرات أو اعطائها. لكل من هذه القنوات عالقة 
مباشرة خاصة بها مع واحدة من األقسام السبعة 
للنظام، والتي تثبت أن اإلنسان يمكن أن يكون له 

األقسام. عالقة واعية مع جميع   

ويترتب على ذلك أن الفكرة السائدة ألي حياة على 
اإلطالق تتطلب أن تتم مغادرة النفس عن طريق قناة 

معينة تؤدي إلى مجالها الصحيح من الحرية أو 
العبودية. وهكذا، يُقيد اإلنسان أو يُفرج عنه بسبب 

قوته الروحية وعالقته بكل قسم وتقسيم للطبيعة 
.العظيمة  

شنا الفصل بقوله: "إن انسان التأمل الذي يختتم كري
يمتلك كل هذه المعرفة يتجاوز المكافآت الموعودة في 
الفيدا، أو تلك التي تنجم عن تضحيات أو تقشفات أو 

".صدقات، ويذهب إلى المكان السامي، أعلى مكان   

غالباً ما يُطلق على هذا المكان السامي اسم "المعرفة 
ذي يمنح حيازته القدرة على الكلية" كمال المعرفة، ال
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التصرف في أي من أقسام الطبيعة المتجسدة، أو على 
.الجميع  

فإنه يجب أن  "،للوصول إلى "هذا المكان السامي
يسود أعلى دافع في كل تفكير وأفعال وقد يكون هذا 

لكثير من الحيويات. أفضل طريقة إلدراك ما يمكن أن 
يكون هذا الحافز السامي هي التفكير في َقسم اليمين 

:القديم جداً الذي تعبر عنه هذه الكلمات  

 

 

 الخاص.احصل على االنعتاق الفردي  أبحث أوأبداً لن 
لن أدخل وحدي مطلقاً إلى السالم النهائي. لكن دائماً 
وفي كل مكان سأحيا وأكافح لخالص كل مخلوق في 

 جميع أنحاء العالم92.

  

                                                           

يُعزى هذا القسم إلى كوان يين، المبجلة في الصين البوذية باعتبارها  92
.إلهة الرحمة  
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 الفصل التاسع
 

عنوان الفصل التاسع هو "التكريس من خالل العلم 
كلمة "الملوكي"  " تعنيالملوكي والسيادي السراني

كان العنوان قد ُكتَِب في وقتنا  " وإذابالطبع، "األعلى
هذا، فسيكون: "المعرفة األكثر علواً والسر األكثر 

 ً ".عمقا  

بإمكانه أن  واء أكان كتاباً أو نظاماً فكرياً يزعم أنس
هذه المعرفة العالمية  الوسائل الالزمة الكتساب ريوف

فهذا أمر يتطلب انتباه كل عقل ذكي. مثل هذا االدعاء 
الكبير ال يمكن رفضه باستخفاف ألنه ال يستحق النظر 

 العميق.

يعترف المفكرون في كل مكان أن ما يحتاجه العالم هو  
أساس الفكر والعمل الصحيح والبديهي من تلقاء 

م يدركون أن علومنا وفلسفاتنا ودياناتنا هي ذاتهم: فه
محاوالت صادقة إلى حد ما للحصول على مثل هذه 

القاعدة، لكنهم يواجهون باستمرار حقيقة أن أياً منها 
ال يوفر أساساً أكيداً للسالم والسعادة والتقدم الحقيقي 

.للبشرية  

هكذا، على سبيل المثال، يدرك المرء أن أنماط و
تفكيرنا الحديثة لها أساسها ومجال تطبيقها في الوجود 
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والتي هي مع ذلك ليست  -المادي والمظاهر الخارجية 
وذلك عندما نقوم  -سوى نتائج ألسباب غير مرئية 

بمحاولة الستكشاف ما هو غير مرئي، فإننا نأخذ دائماً 
السبب وغير المرئي بأنه النتيجة  الوجود المادي بأنه

  .دون التقدم بشكل كبير في فهم الحياة والغرض منها

من المثير لالهتمام أن نالحظ أن القاعدة الحديثة للفكر 
والحركة هي عكس تلك الموجودة عند الحكماء 

القدماء: في حين أن طرق تفكيرنا تتركنا في الظالم 
على جميع فإن طرق القدماء تعطي نوراً ساطعاً 

مشاكلنا. دعونا ندرس حكمة الماضي، من أجل المضي 
هدف أكثر وضوحاً وأكثر تحديداً من  لألمام معقدماً 

.هدفنا في الوقت الحاضر  

في هذا الفصل، يخاطب كريشنا تلميذه أرجونا بهذه 
العبارات: "لك أنت من يستمع دون نقد، سأكشف اآلن 

طها بجانب عن المعرفة األكثر غموضاً، من خالل رب
من جوانب تحقيقها، وعندما تعرفها، ستتخلص من 

".الشر   

تعني عبارة "لك أنت من يستمع دون نقد" أن أرجونا  
كان معترفاً به بأنه كائن يفهم أن القانون يحكم كل 

شيء وكل الظروف، وأنه ال يمكن أن يحدث له شيء 
 جيد أو سيء بدون أن يكون هو نفسه السبب.
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الصالح دون ابتهاج والضرر  أرجونا كان يقبل كما أن 
دون شكوى وبعبارة أخرى، حافظ أرجونا على روح 

، وكان واأللم والسرور، الفرحالمساواة في المعاناة 
على استعداد للمعاناة أو السعادة في كل ما قامت به 

 "الذات العليا" في تخزينه كتجربة أو انضباط.

رض وأرجونا يقبل حكم وهكذا، منذ البداية، كريشنا يع 
 ً .القانون كخطوة ضرورية نحو االستنارة الحقا  

مستخدم هنا، فإن مصطلح "المعرفة" له معنى  هو كما
أوسع من الذي اعتدنا منحه تقليدياً، ألننا نعتبر 

"كمعرفة" العلم العالمي لألديان والفلسفات والفنون 
 والعلوم والتاريخ، مثل التي نجدها مسجلة في الكتابة،

 فيماوإضافة لها ما يمكن لحواسنا أن تجلبه لنا على 
.هو موجود في العالم المادي الخارجي  

وبالتالي، يُعتقد عموماً أنه ال يمكن معرفة مكونات أو 
خواص حجر دون مساعدة ميكانيكية أو كيميائية يتم 

تطبيقها مباشرة على الغرض، وال يتم اإلعالم بأفكار أو 
مشاعر شخص ما، ما لم يتم التعبير عنه بالكلمات أو 

في حين أن المعرفة التي يتحدث بها كريشنا  األفعال،
مع أي كائن  -أو قوة التفكير  -الً تاماً للعقل تعني تماث

.أو موضوع يمكن توجيهه إليه  
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يسمح هذا التركيز للشاهد الداخلي الذي يدرك، أن يتم  
على جميع الصفات المتأصلة في الموضوع أو  اطالعه

الكائن باإلضافة إلى جميع خصائصه المحتملة، إلى حد 
.معرفة كل ما يتعلق بطبيعته  

ذه الحالة من "المعلومات الكاملة" ليست بول مثل هق
، ال من قبل كبار المفكرين وال من قبل مقبولة اليوم

التفكير البدء باإلنسان العادي الذي تتكون عمليته في 
من الجزئي الخاص إلى العالمي، من النتائج إلى السبب 

المحتمل، والذي يكتفي بتدوين فرضيات تتغير 
.باستمرار  

إن طريقة التفكير هذه، على الرغم من أنها أكثر دقة  
وبعيدة المدى، ال تختلف كثيراً عن طريقة أجناسنا 

 البشرية البدائية. 

لقد تعلم الُحكماء القدامى، بفضل تجربة مستمدة من 
مستوى  -العديد من الحضارات، أن يبدؤوا من العالمي 

قق، وبعد العديد من تجارب السيطرة والتح -السببية 
يصلون أخيراً إليجاد الحقيقة وفهمها واستخدام أفضل 

.عملية وأسلوب  

إنها نتيجة هذه الحكمة المكتسبة التي أعلن كريشنا 
منحها ألرجونا، بالسرعة التي يسمح بها تقدم ذكائه. 

هذه هي الحكمة ونتائجها الموصوفة في العقيدة 
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السرية، أو الثيوصوفيا93. ومن ثم، لفهم البهاغافاد 
يتا، يجب على الطالب أن يبدأ بالكونية ويمتد إلى غ

.الخاص، مع الحفاظ دائماً الكونية في فكره  

دعونا نأخذ العبارة من بداية الفقرة الثانية من هذا 
الفصل: "إنه في شكلي غير المرئي أن كل هذا الكون 

قد انبث مني: كل األشياء موجودة بي، لكنني غير 
.)4 "(اآليةموجود فيها  

يتحدث كريشنا هنا عن الروح الكلية الحضور والتي  
هي موجودة في كل المخلوقات، ولكن ال يتم إدراكها 

تماماً إال في كائنات مثل كريشنا والمسيح وغيرهم 
.ممن ظهروا في عالم البشر  

ندما يتحدث كريشنا بصيغة الشخص األول في جميع ع
 الموجودة في أنحاء الغيتا، فإن التلميح هو إلى الذات

 كل شيء وليس لشخصيته التي يلمح إليها.

يمكن إذاً قراءة الجملة أعاله على النحو التالي: "كل  
هذا الكون قد تم اختراقه واستدامته بواسطة الذات 

                                                           

المقصود هنا بالطبع هو "الحكمة المتراكمة عبر القرون"، أو "دين  93
الحكمة" ، التي تناولها إلى حد كبير الكتاب الرئيسي للسيدة بالفاتسكي، 

العقيدة السرية أو  -العقيدة السرية، وليس هذا الكتاب. أي هناك 
وهو  -العقيدة السرية  -التي هي الحكمة الكونية، وهناك  -الثيوصوفيا 

.عنوان كتاب بالفاتسكي  



216 

 

الروح الموجودة في كل مكان، كونها الذات  -الشاملة 
والشاهدة في كل األشكال، ال يمكن رؤيتها من الخارج. 

ك، كل األشكال موجودة، لكنها ال تعتمد ال وبسبب ذل
، بل هذه األشكال هي التي على األشكالعلى الشكل وال 
.تعتمد على الذات  

، تعبيراً عن المبدأ المنوه لها أعالهلدينا، في العبارة  
الكوني األساسي، سبب ودعم كل ما كان، أو يكون، أو 

عالمي أو سيكون، ولن يكون هناك شيء بدونه. بكونه 
كلّي الوجود، وغير محدود، فال يمكن تعريفه بأي شكل 

.من أشكال الفكر  

ومع ذلك، فقد حاولت اإلنسانية دائًما تعريف  .
الالمتناهي من خالل مفاهيمها المحدودة لإلله. ومن 

هنا جاءت آلهة العديد من الشعوب المختلفة على مر 
ة، العصور، الذين ليسوا سوى أصنام عقلية أو مادي

.خلقها البشر  

هذه المفاهيم اإلنسانية لإلله هي التي ساهمت دائماً في 
خلق االنقسامات بين الشعوب وتثبيتها. اآللهة، سواء 

أكانت قبلية أم قومية، هي نفي لألخوية اإلنسانية 
.وتضعها موضع الفشل  

يعيد كريشنا التأكيد على التعليم القديم بأن جميع 
تأتي من مصدر وحيد وكوني األشكال، أيا كان نوعها، 
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الحياة  -وحياة كل واحد هي مخفية في هذا المصدر 
.وهو مدعومة من قبلها -الواحدة   

قدرة اإلدراك وتوسيع مجال ادراكها الحسي والتعبير  
هي نفسها في جميع الكائنات البشرية وفي جميع 

األشكال. تتجلى درجات اإلدراك والتعبير في فئات ال 
هذه هي القدرة التي تقف وراء وحصر لها من الكائنات 

.التطور الذي ينتشر من الداخل إلى الخارج -كل تطور   

 

ديم القانون الذي تتطور بموجبه يواصل كريشنا بتق
جميع الكائنات: "يا ابن كونتي، في نهاية الكالبا، كل 
األشياء تعود إلى طبيعتي، ومن جديد، في بداية كالبا 

.ثانية، أنا أتسبب تجليهم الجديد   

يُقصد بمصطلح كالبا عصراً طويالً جداً أو حقبة  
في  زمنية كبيرة، والقانون المذكور هو الذي ورد ذكره

العقيدة السرية باعتباره قانون التعاقب أو قانون 
  الدورات.

في جميع أنحاء الطبيعة، نجد هذا القانون ساري 
المفعول: النهار والليل، الصيف والشتاء، الحياة 

والموت، الشهيق والزفير، انقباض وانبساط القلب، 
والحصاد.الزرع   
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كارما  -ويُسمى هذا القانون الكوني باإلسم العام  
والذي يشير إلى الفعل ورد الفعل والسبب والنتيجة 
.وهذا ينطبق على جميع الكائنات وجميع المستويات  

يُقال في قول مأثور قديم: "ال يوجد كارما دون وجود  
لذلك كل تجلي هو  ".كائن يخلقها، أو أن يشعر بنتائجها

ارمي بسبب التفاعل والترابط بين نتيجة للعمل الك
.الكائنات من جميع الدرجات  

تتضمن الكلمات "أنا أتسبب في تجليها الجديد" فكرة 
أن أي فترة من التجلي، صغيرة أو كبيرة، تتبعها فترة 
ثانية، بناًء على الخبرة المكتسبة. ما يسبب "ظهورهم 

الجديد" هي الذات الكلية، والتي هي أيضاً ذات كل 
مع  "،، أو ما يُسمى شاعرياً "الَنَفس العظيمواحدٍ 

 ً ."شهيقه وزفيره" الكبير الذي يتكرر دوريا  

 

يمكن اعتبار النبض المتواصل كسمته الوحيدة. إلى  
هذه الطبيعة األساسية، يُشير بعبارة: "أنا أسبب والدة 

بال كلٍل، كل هذا التجمع من الكائنات دون تدخل 
حيدة للجوهر المادي" إرادتهم، من خالل القوة الو

.)8 (اآلية  
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بدون تدخل إرادتهم" تصبح مفهومة إذا عبارة "
على هذا  -اعتبرنا أنه ال يوجد إنسان في الجسم ألنه 

يرغب في ذلك، وال يترك جسمه إلنه يرغب  -النحو 
في القيام بذلك: إن القوة الدافعة تنبع من الذات 

ي.الداخلية، اإلنسان الحقيق  

من خالل القوة الوحيدة للجوهر المادي" يمكن أن " .
يكون له معنى إذا أخذنا في االعتبار التعاليم بأن الروح 
والمادة هما "متعايشان وأبديتان مع بعضهما البعض." 

"المادة" تعني المادة البدئية التي تنتج منها  وكلمة
جميع التنوعات في المادة من خالل تأثير األفعال 

.متفاوتةئنات بدرجات الواعية للكا  

] 9أنا مثل الشخص الذي ال يزال غير مباٍل "[اآلية 
تعني أن" الذات الوحيدة "ال تشارك في أي شكل خاص 

أو في أي شكل معين من التجلي، ولكن تبقى دائماً 
المشاهد والمستشار، الداعم، المتلقي، وكذلك الروح 
السامية، بحيث يمكن ألي كائن أن يقول: "لقد عشت 
في جسد طفٍل، ولدي خبرات متعلقة بهذه الحالة، لقد 

مررت بتغيرات في الجسم وبظروف قد حدثت حتى 
اآلن، سوف اجتاز جميع التغييرات المستقبلية، لكن في 
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جميع الظروف التي تم عبورها، سأظل بنفس الهوية94 
.الثابتة  

ن البشر المضللين، وهم غرباء على طبيعتي إ
الرب لكل األشياء، يحتقرونني في الحقيقية، طبيعة 
). الذات الواحدة هي الذات 11 ". (اآليةالشكل اإلنساني

.لكل الكائنات  

بانيشاد" الذات تضيء في كل شيء ولقد قيل في األ
".دون أن تشع مع ذلك في كل كائن  

يقول كريشنا أن البشر المضللين ال يتعرفون على هذه 
انطالقاً من المظاهر بسبب اطالقهم األحكام و الذات

 والتصنيفات التعسفية، فإنهم يتمسكون باالنفصالية.

من خالل تصرفهم على النحو، يحركون أسباباً تؤدي  
.بمعنى آخر، كارما سيئة -إلى نتائج مماثلة   

باقي الفصل مخصص لتوضيح الفهم الصحيح للذات 
والنتائج التي تنجم عنه، باإلضافة إلى النتائج الناتجة 

.لفهم الخاطئ أو غير الكاملعن ا  

من طرف إلى طرف آخر، تؤكد تعاليم كريشنا على 
 .فكرة أن هناك روحاً واحدة فقط وليس عدة أرواح

                                                           

 الهوية هنا تعني نفس الطبيعة والخواص. 94
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نفس الروح تحيي جميع الكائنات وتحافظ عليها. قوة 
 اإلدراك هي مملوكة من قبل الجميع أيضاً.

يتكون الفرق بين الكائنات يتمثل في درجة قدرة  
اإلدراك المكتسبة أثناء التطور، وهذا ينطبق على جميع 
الممالك األدنى من اإلنسان، وعلى اإلنسان نفسه وعلى 

.جميع الكائنات األعلى من البشر  

قيل في كتاب صوت الصمت: "العقل يشبه المرآة إنه  
ت". في كتابات يجمع الغبار بينما يعكس بنفس الوق

".ثانية، يُشار إلى العقل باسم "مرآة الروح   

ال يمكننا أن نتهاون في رؤية أنه وفقاً لمفاهيم الحياة 
التي نملكها، فإننا نتصرف، فإن ما نسميه "عقلنا" 

يغطي عدداً معيناً من األفكار التي نتعامل بها كأساس 
دما للفكر والعمل، وأننا نغير أفكارنا من وقت آلخر، عن

تسنح الفرصة، ولكن هذا دائماً وفقاً ألفكارنا اللحظية 
 أننا نتصرف.

يجب البحث عن سبب االختالفات بين البشر في  
األفكار، الخاطئة أو غير الكاملة، أو الحقيقية، التي 

.تشكل أساس الفكر أو الفعل  

نحن نميل إلى عدم قبول ومتابعة إال تلك األفكار التي 
الشخصية.تتوافق مع رغباتنا   
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يعطينا كريشنا مثاالً على ما يبدو فيما بيننا رغبة  
اآلية [الفيدا جيدة. هؤالء هم أولئك المستنيرون في 

] والذين يرغبون شخصيا في الحصول على المتعة 20
السماوية. هؤالء، كما يقول ينالون الجنة ويتمتعون 
بها لفترة تتناسب مع استحقاقاتهم، ومن ثم يعودون 

.والدة جديدة بين البشرإلى   

ويختتم بهذه الكلمات: "وهكذا فإن أولئك الذين يتوقون 
إلى تحقيق رغباتهم باتباع الفيدا يحصلون على سعادة 

 عابرة. 

ولكن بالنسبة ألولئك الذين يكرمونني باستمرار 
ويعتبرونني مماثل لكل شيء، فأنا أحمل عبء 

.]2-21مسؤولية سعادتهم "[اآلية   

يكرمونني باستمرار" تجد شرحها الحقًا في الكلمات " 
:يقول الفصل عندما  

مهما فعلت، يا ابن كونتي، تأكل أو تقدم أضحية مهما "
تعطي، أيا كانت اإلماتة، قدمها لي كتقدمة "[اآلية 

27[.  

العبادة" الحقيقية هي تكريس لمثال. هنا " ذات " 
الكل" هي المثال، والعمل المشار إليه يتمثل في التفكير 
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والتصرف من أجل الذات ونظير الذات الوحيدة في كل 
 شيء، بدون أي مصلحة شخصية في النتائج.

ليست أعمال هي التي تربطنا بالنتائج، بل أفكارنا.  
أي مصلحة شخصية في  يأتي االنعتاق من التخلي عن

.ثمار األعمال  

 كل ما ذكر أعاله هو مدرج في أمر كريشنا النهائي:

بعد أن حصلت على هذا العالم المحدود والخالي من " 
اخدمني، ثبت قلبك وعقلك علّي، كن  أكرمنياألفراح، 

وهكذا، متحداً بي، في  ،خادمي، متعبدي، اسجد أمامي
.]34-33 "[اآليةسوف تأتي لعندي فإنك الراحة،  
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 الفصل العاشر
 

 

عنوان هذا الفصل هو "التكريس من خالل طريق 
الكمال اإللهي الكوني". الكلمات "الكمال اإللهي 

الكوني" لها معنى ال يُفهم عادة. يتحدث البشر عن 
الكمال من وجهة نظر النقص، ودائما نسبياً بالنسبة 

والمظاهر التي تتغير باستمرار. لألشكال والظروف 
أيضاً، بالنسبة للبشرية بشكل عام، فإن التصور الحالي 

للكمال هو فكرة مراوغة دائماً وبعيدة المنال، وكذلك 
.مضللة  

ً هنا أيض  ، كما يفعل علمنا الحديث، فإننا نعقل األمور ا
من الجزئي الخاص إلى الكوني، بدالً من االنتقال من 

الجزئي الخاص، دون أن ندرك أبداً أن ال الكوني إلى 
يمكنه أن يعرف  ،أقل من السبب نفسه ،شيء أبداً 

.نفسه  

إن خطب كريشنا ليس إال تكرار ما عرفه البشر 
المثاليون منذ كل األزمان والذي، منذ ذلك الوقت، أعلن 

جميع التجسدات اإللهية: هوية اإلنسان  عن طريقعنه 
مع األلوهة كما نراها  مع المطلق الالمتجلي، وكذلك

.متجلية في الطبيعة  
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عقائدنا وتعليمنا يقودنا إلى االعتقاد بأن النقص  
متأصل فينا إذا كان األمر كذلك، فمن المستحيل بالنسبة 

لنا، بأي حال من األحوال، أن تصبح، يوماً ما، 
مثاليين، بينما، إذا كان الكمال متأصالً فينا، فإنه في 

رى ونفهم ونصحح الصفة الناقصة متناول أيدينا أن ن
لمعرفة ما، وأن نستخدم جميع القوى، ألننا نتعامل مع 

.، مع أفكار وليس مع أشخاصمع أشكالقوى وليس   

أو  فقط،سنبدأ بعد ذلك في فهم أن هناك قوة واحدة 
وأن جميع النتائج  -القوة الروحية  -طاقة واحدة 

التي نراها  الوحيدة،المتنوعة لهذه الطاقة (أو القوة) 
ونختبرها، تعود إلى معنى أنها تطبع كينونات واعية، 

 من أنواع متعددة بدرجات مختلفة.

يجب أن نطبقها كونياً من  "،لفهم "الكمال اإللهي 
ات لكل مننا، الذات لكل وجهة نظر الذات الواحدة: الذ

.شيء  

على الرغم من أن كتاب الغيتا مكتوب في شكل حوار 
 -بين المعلم اإللهي والتلميذ  -بين كريشنا وأرجونا 

وعلى الرغم من أنه يمكن فهمه بهذه الطريقة، إال أنه 
يمكن تطبيقه بمعنى مختلف. كريشنا هو الذات العليا 

االنطباعات  في كل كائن، وأرجونا هو العقل، مرآة
.الخارجية  
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هذا يجعل من الممكن التفكير في هذا الحوار بطريقة  
ات، لفهم كيف يمكنها التكيف مفيدة كوسيلة لتحقيق الذ

مع العناصر والقوى ذات الطبيعة السفلية وكيف 
يسيطر عليها. المالحظة السائدة لجميع التعاليم القديمة 

شيء وكل  هي أن القوة الخالقة، التي تدعم أيضاً كل
كائن، يجب أال يتم البحث عنها خارجياً: ال يمكن العثور 

عليها إال في جذر طبيعة كل شخص وكل شيء. كما 
:قيل في األوبنشاد  

الكائن قد ثقبت فتحات إلى الخارج، وهذا  -إن الذات "
هو السبب في أن اإلنسان ينظر إلى الخارج وليس إلى 

داخل نفسه". الحكيم الذي يبحث عن الرب ينظر إلى 
" ما يحيا ويفكر في اإلنسان هو الحاج الداخل،
".األبدي  

لذلك من الضروري أن يكون الطالب متمسكاً بقوة  
رف بها من أجل الذات ومثل الذات بالفكرة التي يتص

كل  وفهملكل شيء، وأن تقوم قدرة، رؤية كل شيء 
فيه بشكل كامن، وأنه في الواقع هو  موجودةشيء، 

.ذاته الحقيقية  

في هذه الكلمات من الغيتا: "ال تعرف مجمع اآللهة  
أصلي، ألنني أصل كل شيء  -الحكماء،  -وال الملوك 

  .]2اآللهة والحكماء"[اآلية 
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كل شيء ينبثق  الكل،كما في هذه الكلمات:" أنا أصل  
سوف يفهم الطالب على األقل أن  ]،8[اآلية  مني"

كريشنا يتحدث عن الذات للكل ولكل واحد، وأن أصل 
ما هو أبدي وغير قابل للتغيير ال يمكن اكتشافه، ألنه 

.الكائن والال كائن ، هوفي الوقت نفسه  

الشاهد، إنها بالتأكيد يقول باتنجالي: "الروح هي  
رؤية بحد ذاتها، نقية وبسيطة، وتعاين األفكار بشكل 

".مباشر  

هذا يعني أن كل إنسان لديه القدرة على رؤية ومعرفة 
أي شيء، ولكن قد تكون هذه القوة محدودة في بعض 

إلى  -إلى حد ما  -األحيان: هذا التقييد يرجع فقط 
والتي تشكل األساس محدودية األفكار التي يلتزم بها 

ألفعاله. إن مجال اإلدراك المحدود هذا، من قبل 
اإلنسان نفسه، ال يمنع الممارسة الكاملة قدراته كذات 

فقط، بل يتصرف أيضاً كعقبة أمام الفهم الصحيح 
.لمالحظاته واختباراته  

"أنا أصل كل  يقول،لذلك يمكن إلنسان اليوم أن  
يما يتعلق به، فإن شيء، كل شيء ينبثق مني" ، ألنه ف

أفكاره المعتمدة وطبيعته المكتسبة تشكل أساس كل 
األسباب التي يضعها في حركة والتي تشكل أيضاً 
.المجال الذي يالحظ ويختبر فيه نتائج هذه األسباب  
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بواسطة نفس القوة التي تسكن في الذات، يخلق  
اإلنسان الخير والشر، ويخلق وهّم االنفصالية وكل 

كمال اإللهي هي كونية. ال يمكن تحقيقها إال العيوب. ال
من خالل العمل من أجل الذات ومثل الذات في كل 
شيء. يمكن تحقيق هذه الحالة من خالل اإلزالة 

التدريجية لجميع أسس العمل التي تساهم في خلق 
.االنفصالية  

يبدأ أرجونا بالتعريف لنفسه (أي كريشنا) بالخصائص 
"أنت  العليا.لحالة والقدرة التي تشير في نظره إلى ا

 اإللهيالكائن  األبدي،بارابراهما (...) أنت الحضور 
]. "أنت 12(...) كلّي الحضور، دون بداية" [اآلية 

وحدك فقط تعرف نفسك بنفسك (...) أنت وحدك 
القوى اإللهية بشكل متكامل (...) الفكر  تستطيع ذكر

أشكال  مركَّز عليك، كيف يمكنني أن أعرفك؟ (...) بأي
.]17-15اآليةأتأملك؟ [معينة يجب أن   

الجواب يبدأ بهذه الكلمات: "سأكشف لك عن تجلياتي 
التي  اإللهية الرئيسية، ألن طبيعتي المتناهية، أنا اإليغو

تقيم في قلب كل البشر، أنا البداية، المنتصف، والنهاية 
.]20-19لكل األشياء الموجودة "[اآلية   

ويتابع كالمه بشرحه أنه بين اآللهة، فإن الذات هي  
األعلى بين الكواكب، فإن الشمس هي تعبيره. بين 
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أرواح الهواء، فإن رئيسهم هو أيضاً تعبير عنه. من 
الغناء أو  -فإن الذات هي جوهرها  بين الكتب المقدسة،
وهكذا يستمر في التعداد الطويل  -الصوت الكلّي القوة 

لألشكال والقوى والصفات المتعددة التي يمكن لذكاء 
.أرجونا الوصول إليها  

ويختتم مصرحاً: "أنا يا أرجونا، بذرة كل األشياء 
الموجودة، وليس هناك شيء، حّي أو غير حّي، خاٍل 

ري اإللهية ال حصر لها، كل تلك المظاهر مني." مظاه
.التي ذكرتها للتٍو، ليست سوى أمثلة   

اعلم أن كل مخلوق دائم، مفضل أو قوي، هو أيضاً " 
جزء صغير من طاقتي. لكن ماذا عليك أن تفعل، يا 

أرجونا، بمعارف كثيرة؟ لقد أنشأت هذا الكون برمته 
 ".تغييربجزء واحد فقط من نفسي وأنا ال أزال دون 

.]42-39[اآلية   

وقد سأل أرجونا كريشنا تحت أي شكل معين يجب أن 
يعبد الذات. كانت جواب كريشنا "تحت جميع األشكال" 

ألنه في الكون ال يوجد شيء حّي أو غير حّي يكون 
 محروم من الذات. 

ذاك الذي يسعى للحقيقة والمعرفة يجب أن يرى الذات 
األشياء في الذات، وبالتالي الواحدة في كل شيء وكل 

.يعمل من أجل الذات وكأنها الذات لكل شيء  
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كل النصوص المقدسة تتوجه إلى الفرد، ألنه من داخل 
يمكن أن يأتي اإلصالح، وفيه  -ومنه وحده  -الفرد 

يجب عليه أن يصل بنفسه للكمال. تميل دراسة الغيتا 
وتطبيقها إلى هدم أي فكرة تقوم على االنفصالية 

إقناع الطالب بأن طريق المعرفة الحقيقية للكمال و
اإللهي موجود في الخدمة الكونية، دون تمييز بسبب 

الطبقة االجتماعية، أو االعتقاد، أو الجنس95 أو اللون 
الذاتية هي طفل األعمال  -أو العرق البشري. "المعرفة 

 المحبة96".

  

  

                                                           

تشير هذه الصيغة بوضوح إلى بيان الهدف األول من الجمعية 95
" الثيوصوفية، والذي يهدف إلى "تشكيل نواة أخوية عالمية لإلنسانية

أي من الفروق المذكورة هنا. هناك أيضاً صدى في إعالن محفل  دون
ها الثيوصوفيين المتحد، حول الخدمة الحقيقية لإلنسانية التي يكرس ل

.نفسه الثيوصوفي الحقيقي   
 صوت الصمت. 96
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 الفصل الحادي عشر
 

 

، هذا الفصل، الذي يحمل الثانيةمثل جميع الفصول 
عنوان "رؤية النموذج اإللهي الحاوي على جميع 

األشكال" ، يجب تطبيقه على الفرد، ألنه على الرغم 
من وجود سؤال دائم حول العديد من فئات الكائنات 

موهوبة بدرجة الوعي والقدرات الخاصة بها، إال أنه 
 -ية هي قبل كل شيء يشير بوضوح أن كل إيغو إله

وتحتوي في حد ذاتها على جميع العناصر  -الذات 
.الموجودة في الكون  

يبدأ هذا الفصل بكلمات أرجونا: "لقد تبدد خطأي 
 روحيبالكلمات التي نطقت أنت بها، من أجل سالم 

الروح" لقد فهم أن الذات الوحيدة  على سر أدهياتما
، وأن القوة التي نوع كانتحّي جميع األشكال، من أي 

تدعم، وكذلك تلك التي تعاين، موجودة في كل شكل 
 -لكنه أراد أن يرى وأن يفهم شكل الذات أو ما تحتويه 

لمعرفة الوسائل التي يتم بها إضفاء الطابع  آخر،بمعنى 
في  -إذا جاز التعبير الفردي على الذات الواحدة، 

.األشكال التي ال حصر لها للوجود  
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يعطي كريشنا في رده مفتاح اإلجابة في جملة واحدة. 
يا غوداكيشا، كل الكون المحّي وغير  اآلن،"انظر 
في وحدة هنا في جسدي وكل ما كنت  قد تجمعالمحّي 

ال تزال ترغب في رؤيته. لكن بما أنك غير قادر على 
لطبيعية، فسوف أعطيك العين اإللهية" رؤيتي بأعينيك ا

.)8-7(اآلية   

من الواضح أن الجسد الذي ذكره كريشنا هنا كان  
جسداً روحياً، حيث تََطلب عين إلهية لرؤيته وأن هذا 
الشكل السامي ال يمكن أن يفهمه أرجونا إال إذا كان 

 لديه مثل هذه الرؤية.

يشير الجسم إلى الشكل والمضمون، وفي هذه الحالة  
يجب أن يتضمن المادة أو الجوهر األولي البدئي األكثر 

تسامياً والذي يمكن أن نتصوره والذي يمكن فهمه 
مصدر كل نور  -وطاقة"  نأنه "لمعابالنسبة لنا على 

.وكل طاقة  

 

تشير عبارة "الشكل اإللهي المتضمن جميع 
األشكال97" إلى أنه ال توجد أشكال غير مدرجة في 

الشكل اإللهي: وبالتالي يمكننا أن نستنتج أن الطبقة 

                                                           

  في السنسكريتية: فيشفاروبا، الشكل الكوسمي، الكوني.97
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التحتية لكل شكل هي من نفس المادة األولية التي 
يتحدث عنها الفصل في العبارة "الشكل اإللهي" وأن 

كل كائن لديه شكل إلهي والذي، ضمنياً، يحوي فيه كل 
االنتشار  –ر طاقة وكل عنصر. األساس الحقيقي للتطو

.يكمن في تعاليم الماضي -من الداخل إلى الخارج   

يمكن فهم األجزاء الوصفية لهذا الفصل بشكل أفضل 
إذا لم يفقد الطالب النظر لحقيقة أن الغيتا، كما نمتلكها 
في لغتنا، قد تم استعادتها إلينا من اللغة السنسكريتية 

مة وهي اللغة العلمية التي يكون لكل حرف منها قي
 عددية، مع الصوت والمعنى المتوافقين لهما. 

على النقيض من ذلك، فإن لغتنا هي لغة المقتلين 
والتجار وهي فقيرة للغاية فيما يتعلق بكل شيء يمكن 

أن يتجاوز المادي. لذلك لن نقع في خطأ التفكير في أن 
هذه األوصاف ناتجة عن الجهل وخيال صبياني، إنها 

تشمل الطاقات والقوى والكائنات في الواقع معرفة 
.وحاالت الوعي  

قال سامجايا (الذي سجل الحوار): "هاري (كريشنا) 
رب القوة الغامضة، أظهر البن بريثا (أرجونا) شكله 

السامي، اإلله األبدي الذي وجهه ُمدار في كل 
االتجاهات، مع العديد من األفواه والعينين، والعديد من 

عديد من الزخارف اإللهية المظاهر العجيبة، مع ال
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 والعديد من األسلحة السماوية المصنّعة، ومزينة
باألكاليل والرداءات السماوية، ومدهونة بمراهم 

وعطور سماوية، تجمع بين كل األشياء الرائعة "[اآلية 
9-11[.  

اإلله األبدي" هو الشاهد الواعي في "الشكل "
يشير "الوجه .... المنعطف في كل واإللهي"، 

تجاهات" إلى هذا "الشكل اإللهي" الذي يعكس، مثل اال
.المرآة الكروية، كل شيء  

تحدث جميع تمايزات جوهر المادة في الشكل اإللهي  
ويجب أن يكون لكل تمايز صيغ خاصة للتعبير ومظاهر 

ملحوظة تتوافق مع "أفواه" و "عيون" و "أشكال 
".رائعة  

". جميع األشكال قيل ذات مرة أن "األلوهة جيومترية
تتطور من الداخل إلى الخارج. من "النقطة"، التي 

 مكان، يبدأيوجد مركزها في كل مكان ومحيطها في ال 
إشعاعاً موحداً في جميع االتجاهات التي تنشئ محيًطاً 

مجاالً، يكون نشاط "النقطة" محصوراً فيه بشكل 
.خاص  

لكرة هذه النقطة تمتد افقياً وتصبح القطر الذي يقسم ا
إلى نصفين موجب وسالب يشكالن أساس الفعل ورد 

.الفعل  
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يقوم االمتداد الالحق للنقطة، في المستوى الشاقولي 
بالنسبة للمحيط، بتقسيم الكرة إلى أربعة أجزاء، والتي 
 يتم عرضها على سطح مستٍو، تشكل صليباً في دائرة.

 إذا تذكرنا أن هذه االمتدادات لـ "النقطة"، أو المركز 
هي خطوط القوة المنطلقة من المركز وتميل إلى العودة 

إليه، يمكن للمرء أن تصور بداية دوران في المجال 
الذي يجلب نهايات الخطوط العمودية واألفقية لقذف 

بعضها نحو بعضها اآلخر من خالل تشكيل أوالً الصليب 
ذو أقسام مؤلفة من أذرع98. وأخيراُ يتشكل مربع في 

مكعب، أو مجلد من ستة هو  الواقع،في  -الدائرة 
.جوانب مدرج في المجال  

عند رؤية المكعب من أية جهة كانت، المكعب يظهر 
أربع زوايا، والتي، إذا استطعنا أن نتصورها كنقاط 
مضيئة على بعد مسافة من المركز الالمع، ستظهر 

.فروع رمز وعالمة المملكة الحيوانيةكنجمة ذات أربع   

إذا استطعنا أن نتخيل أرجونا يرى في "الشكل  
اإللهي" جميع خطوط القوة الحية، واألشكال التي 

 -أربعة، خمسة، أو ستة فروع  اتالنجمة ذ -ينتجونها 
األشكال ذات الوجوه المتعددة وكلها في حركة، في 

                                                           

وهذا يعني، صورة الصليب المعقوف - السفاستيكا، واحدة من الرموز  98
.األكثر انتشاراً واألكثر أقدمية  



236 

 

تألق من النور الرائع واأللوان المتعددة التي تمثل 
أنشطة كائنات ال حصر لها من كل درجة في الكون فإنه 

بإمكاننا، إلى حد ما، تمثيل األجزاء الوصفية لهذا 
  .الفصل

لذي تجلى هنا باألرض أنا الزمن الذي وصل للنضج، وا
] يشير هذا الزمن 32لتدمير هذه المخلوقات "[اآلية 

المتحقق إلى االنتهاء من الدورات الكونية، كل شيء 
يبدأ في الزمن، ينتهي في الزمن. كل فعل له دورته 

.الخاصة به أو فترة عودة، أو رد فعل  

هو الفعل واألفعال التي تنتج الدورات، وهذه األخيرة 
حيث المدة، من "اللحظةً" إلى فترة  تختلف من

"العصر الكبير" وفقاً لمن ينتجها: كيانات منفصلة أو 
فئات من الكائنات أو أفعال جماعية لجميع الكائنات من 

.، منخرطة في تيار معيّن من التطوركانت أي درجة  

ويرد هنا تلميح عام إلى عدم ثبات جميع األشكال أو  
لمجموعاتهم المركبة. التغيير ضروري للتقدم، ألنه 
بدونه سيكون هناك ركود، وبالتالي التفكك المستمر 

وإعادة دمج العناصر في العالقات واألشكال ذات 
الطبيعة المتغيرة باستمرار، والتي يتم تحديدها في 

اإلنسان الحقيقي  -الواعي" جميع احتياجات "الشاهد 
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الذي يستمر بالحياة وحده بعد كل هذه  -الداخلي 
.التغييرات  

الذي أنت الكائن والال كائن، واحد وغير قابل للتجزئة "
]. لن يتم فهم هذه الكلمات إال إذا 37هو السامي"[اآلية 

 طبقها كل واحد على نفسه.

ر، بينما يتغير باستمرا جسدنا، ألنهنحن نعلم أننا لسنا  
.نبقى دائماً بنفس الهوية رغم جميع التغييرات  

لسنا محتوياتنا العقلية، ألننا نغيرها كلما سنحت 
الفرصة، لو كنا أفكارنا، فلن نكون قادرين على 

تغييرها، وعالوة على ذلك، من الواضح أن "التغيير" 
ال يمكن أن يرى "التغيير"، فقط الدائم يمكنه رؤية 

.التغيير  

ا الدوام إلى اإلنسان الحقيقي، الخالد أو، كما يشير هذ
اإلنسان الذي كان الصمت "عبر عنه كتاب صوت 

لمن ساعته لن تحين أبداً "الكل هو ويكون، وسيكون 
الال كائن، ومع ذلك هو سبب والذات والشاهد الواعي 

.ودعم الكائن  

 

كما تقول الغيتا في هذا الفصل " أنت العارف وما  
]. " أنت السامي 38الذي يجب أن يُعرف "[اآلية 
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ذاك  -والوعاء األسمى لهذا الكون "[المرجع السابق] 
.الذي يجمع كل الخبرات في وقت تفكك هذا الكون  

العظيمة، التي تشمل جميع الدورات  نهاية الدورةفي 
 هامعوات إلى حالتها البدئية الثانوية تعود جميع الكائن

باإلضافة إلى ذلك الخبرة المكتسبة. سوف يستمر تيار 
التطور العظيم التالي على أساس المعرفة التي 

.اكتسبتها جميع الكائنات المشاركة هناك  

بعد أن تجاهلت جاللتك، اعتبرتك صديق واتصلت بك: "
أعمى بسبب  ، وكنتيا ابن يادو، يا صديقي كريشنا،يا 
عاملتك في بعض األحيان  فقدطفتي وافتراضي، عا

األلعاب والترفيه والراحة في مقعدك  احترام أثناءبعدم 
وأثناء وجبات الطعام الخاصة والعامة، أنا استحلفك 

كل عن أيها الكائن الذي ال يمكن ادراكه، أن تسامحني 
.]42-41. [اآلية "هذا  

الذات في جميع يجب اعتبار كريشنا ليس فقط أنه يمثل 
الكائنات، بل أيضاً ككائن إلهي مدمج في شكل بشري. 

شعر  رآه،وبعد أن  "،طلب أرجونا رؤية "الشكل اإللهي
بالرعب من عظمته ومجده، مدركاً أنه تصرف تجاه 

على الرغم  -كريشنا كما هو الحال مع إنسان مشابه له 
إال أنه توسل  -من أنه يمتلك معرفة أوسع كثيراً 
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ان عن افتراضه وتوسل إلى كريشنا للعودة إلى الغفر
.الشكل الذي كان مألوفاً له  

لدينا هنا، في هذه الكتابة القديمة، وصف الخطأ 
الفادح، الذي تكرر مرات عديدة من قبل البشرية: عدم 

التعرف أبداً على معلم إلهي عندما يظهر بين البشر 
تحت ظروف خارجية بشرية. كان بوذا، يسوع، 

رون اآلخرون قبلهم وبعدهم يعاملون من قبل والكثي
معاصريهم كبشر عاديين تملي أفعالهم بدوافع مماثلة 

.لتلك التي يتبعها اآلخرون  

لقد عارضهم أولئك الذين يمثلون المصالح الراسخة 
الدينية وغير ذلك، ألن العقائد التي أعلنوا عنها كانت 

ها هذه االستنتاجات العقائدية التي تستند إليكل تدمر 
المصالح. على الرغم من أنها تهدف إلى اإلرشاد 

والتنوير والمساعدة، فقد تم تفسير لغتهم وأفعالهم 
على أنها انتهاكات للقانون والعادات وغالباً ما توصف 

.بأنها إجرامية بطبيعتها  

حتى بين تالميذهم المباشرين، كان هناك شك، غيرة 
لممكن خوف استياء ومصلحة شخصية: لم يكن من ا

أن توجد أي من هذه المشاعر لو كانت الطبيعة 
الحقيقية للمعلم مفهومة. هذه الشروط جعلت من 

المستحيل إقامة رابط حقيقي بين المعلم والتلميذ، وهو 
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رابط ضروري جداً لهذا األخير حتى يتمكن من 
.االستفادة فعلياً من هذه العالقة  

صحيح أنه على الرغم من عيوبهم، فقد تعلم جميع 
العامل  إنالتالميذ شيئاً ما، لكن ليس أقل ما يقال 

الرئيسي في فشلهم في نقل التعاليم التي تلقوها بأمانة 
هو عدم قدرتهم على الفهم الحدسي للطبيعة اإللهية 

 لمعلمهم.

كان هذا العجز هو الذي أغلق الباب الذي يمكن أن  
.تأتي فيه االستنارة اإللهية  

أرجونا نفسه، التلميذ المخلص والشهم، فشل في إدراك 
الطبيعة الرائعة لمعلمه. فقط عندما فتح هذا األخير، من 

خالل عطفه وقوته، "العين اإللهية" ألرجونا، حصل 
ا المستوى هذا األخير على قدرة الرؤية على هذ

.الجوهري  

 

من المسلم به، أنه من الطبيعي االعتقاد بأن أرجونا قد 
وصل بثقته التي ال تتزعزع وتفانيه المستمر، إلى 

 مرحلة من التطور استحق فيها هذه المساعدة. 

 



241 

 

من األفضل أن يفكر الطالب الثيوصوفيون فيما إذا 
ك كانوا هم أنفسهم لم يرتكبوا مثل هذا الخطأ نحو أولئ
الذين جلبوا رسالة الثيوصوفيا إلى العالم الغربي99 
وبالتالي أغلقوا الباب الوحيد الذي يمكن من خالله 

  .الوصول إلى المساعدة المباشرة لهم

في الجزء الذي ينهي الفصل، يعلن كريشنا: "ال من 
خالل دراسة الفيدا (الكتب المقدسة) وال عن طريق 
الصدقة، وال عن طريق طقوس األضاحي، وال عن 

طريق اإلماتة والتقشفات (...) يمكن رؤيتي تحت هذا 
.]49الشكل"[اآلية   

ال يمكن للمرء أن يقترب مني، ويراني، ويعرفني "
حقاً، سوى عن طريق هذا التفاني100 الذي ليس له 

).54هدف سواي" (اآلية   

أن  المعلمين،يمكن للكلمات التالية، التي كتبها أحد 
 تعمل على توضيح الفقرة أعاله:

، الروح في اإلنسان، ال تمسها الهموم "إن إيشفارا 
األعمال ثمار األعمال أو الرغبات، وما إن يتبنى المرء 

                                                           

إشارة إلى معلمي السيدة بالفاتسكي الذين ألهموا ودعموا الحركة  99
.1875الثيوصوفية التي تم إنشاؤها عام   

الكلمة السنسكريتية هنا هي بهاكتي (أنانيا)، والتفاني (الحصري)  100
.للمعلم الروحي  
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موقفاً حازماً بهدف الوصول إلى االتحاد مع الروح 
األسمى من خالل التركيز، فإن (تلك الروح) تساعد 

 ً إلى مستويات  للوصول الذات الدنيا والتلميذ تدريجيا
 أعلى ".

والتركيز يمثالن نفس الشيء: "الموقف الحازم"  
تكريس حياة كاملة، العمل من أجل الذات كما الذات في 

.كل شيء  

كل من يكرس كل تصرفاته لي وحدي، الذي يعتبرني 
الهدف األسمى، وهو فقط خادمي، المنفصل عن ثمار 

العمل وبدون عداوة تجاه أي مخلوق على اإلطالق هذا 
.]55يأتي لعندي، يا ابن باندو "[اآلية   
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 الفصل الثاني عشر
 

 

كما هو مستخدم في هذا الفصل، فإن كلمة "اإليمان" 
. أن يكون المرء لها معنى أعمق بكثير مما هو معتاد

مؤمن، هو أن يكون مقتنع تماماً بحقيقة ما يعلقه 
المرء على إيمانه. هناك العديد من أنواع "اإليمان" في 

الجهل والمصداقية العالم، يتم تبني بعضها عن طريق 
والخرافات، البعض اآلخر ألنها موجهة إلى رغبات 

أولئك الذين يلتزمون بها، وغيرها ال بسبب الحقائق 
.الجزئية التي تحتوي عليها  

 

إن ما يسبب النقص في كل شيء هو "المعرفة" ألن 
االقتناع التي يحمله الجهل ال يؤدي إال إلى إدامة الجهل 

حتفظ به فقط ألن الرغبة تمليه ونتائجه، االعتقاد الم
أو  -ونتائجها، االعتقاد  إلدامة الرغباتسيؤدي فقط 

الذي يتم بسبب الحقائق الجزئية التي يدركها  -اإليمان 
المرء، يُظهر القليل من المعرفة، لكنها ال تكفي لتمييز 

.الخطأ الذي يختلط دائماً مع الحقائق الجزئية  
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كريشنا هو الذي إن "اإليمان" الذي يتحدث عنه  
يستند إلى معرفة الذات، أو معرفة الذات بكونها الكل 

 وبكل شيء. إن وضع ثقة الفرد في الذات العليا
والتماثل معها، يوفر قاعدة دائمة وثابتة يمكن للمرء 
أن يرى من خاللها الحقيقة عن اإلنسان وعن كل ما 

يتعلق بالطبيعة. "اإليمان الحقيقي" ال يمكن أن يوجد 
  .على المعرفة الصحيحة  بناءً إال

في إجابة كريشنا الذي يغلق الفصل الحادي عشر، نجد 
الكلمات التالية: "ال يمكن للمرء أن يقترب مني، أو 

إال عن طريق هذا التفاني  الحقيقة،يراني ويعرفني في 
.]54الذي جعلني أنا فقط هدفه وموضوعه" [اآلية   

وفي الفصل الثاني عشر الحالي، يتناول أرجونا  
الفكرة بهذا السؤال: "من بين المؤمنين الذين يكرمونك 

دائماً هكذا، من هم الذين يأخذون الطريق األفضل، 
وغير المتجلي أولئك الذين يعبدون غير القابل للتجزئة 

.]1أو أولئك الذين يخدمونك في شكلك الحالي "[اآلية   

يجيب كريشنا، من بين أشياء ثانية: "بالنسبة ألولئك 
الذين يرتبط قلبهم بالالمتجلي، فإن المهمة أكثر 

صعوبة، ألن الدرب الالمتجلي يصعب الوصول إليه من 
].5 قبل الكائنات الجسدية" اآلية ] 
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"إن  إلى:وان جودج تشير مالحظة من وليام ك 
الصعوبة في السؤال ترجع إلى الشخصية التي تجعلنا 

 نعتبر السامي مختلفاً ومنفصالً عن أنفسنا".

يميل البشر إلى التفكير والتصرف كشخصيات في  
تعاملهم مع اآلخرين، ومع الطبيعة المتجلية بشكل عام 
وعلى الرغم من أنهم قد يرغبون بحماس في التصرف 

ولكنهم سرعان ما  "،ل الذات ونظير الذات"من أج
يدركون أنهم يقعون باستمرار تحت سيطرة الشعور 

.الشخصي البحت باالنفصالية  

الكلمات "أو أولئك الذين يخدمونك في شكلك الحالي" 
  .تشير لشكل كريشنا الذي يعرفه أرجونا

وفقاً للفصل السابق، فقد رأينا أنه كان شكالً إنسانياً 
عندما أعلن أرجونا: "بتجاهلي جاللتك، فقد اعتبرتك 

صديق وناديتك:" يا كريشنا يا ابن يادو، يا مثل 
صديقي ". وبإصابتي بالعمى بسبب عاطفتي واحكامي 
االفتراضية المسبقة، عاملتك أحياناً بدون احترام أثناء 

وايات والراحة في مقعدك وأثناء وجبات األلعاب واله
الطعام الخاصة والعلنية، أنا استحلفك أيها الكائن الذي 

-41ال يمكن ادراكه أن تسامحني على كل هذا "[اآلية 
42[.  
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بهذه الكلمات، عرفت أرجونا في كريشنا أنه تجسيد  
إلهي، كائناً حقق الكمال وتجسد طوعاً لمساعدة أولئك 
الذين ما زالوا يكافحون في "ذلك المحيط من التقمص 

 والموت". 

تثبت دراسة األديان العظيمة للبشرية أن مثل هذه 
التجسدات اإللهية لم تكن نادرة، قبل وكذلك بعد زمن 

تشرح العقيدة السرية بوضوح غرض ومعنى  كريشنا.
.هذه التجسدات  

وكل واحد منا هو  -يتمثل الدرب الذي يتبعه كل أرجونا 
في إدراك أن المعرفة الحقيقية يجب أن توجد  -أرجونا 

أوالً وقبل كل شيء، وأنه علينا أيضاً أن نغذي رغبة 
مضطرمة للحصول على هذه المعرفة، وبعدها من 

عن مصدر هذه المعرفة، وهنا يكمن الضروري البحث 
.الخطر على الباحث  

يلتقي المرء بعدد كبير من المعلمين، ولكل منهم  
يتبجح بحيازة المعرفة. وبما أنه ليس لديه حتى اآلن 
وسائل لتمييز الحقيقة من الخطأ، فإنه سيقبل بجهله 
المعلم، أو التعاليم، التي سوف تستجيب بشكل أفضل 

.ألفكاره ورغباته  

هذا هو لألسف ما يحدث مع معظم الباحثين. ومع  
ذلك، هناك بعض الذين يدرسون بعناية األسس 
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 فقط تلكاألساسية للتعاليم المقترحة والذين يقبلون 
التي يمكن تطبيق مقترحاتها األساسية عالمياً بحيث 

.تصبح حقيقتهم بديهية  

بالمرور على الخطوط العريضة للفصول السابقة، نرى 
نا قد عرض ألرجونا أشكال مختلفة من أن كريش

التي يتبعها  -أو التكريس  -المعتقدات والممارسات 
البشر، ليثبت له أن هذه، وإن كانت جزئية وخاطئة 
تؤدي في النهاية للحقيقة الوحيدة إذا كان اإلنسان 

.صادقًاً ومخلصاً في بحثه عن الحقيقة  

 

الحقيقة في الوقت نفسه، أصبح من الواضح أن 
الوحيدة كانت في متناول الجميع وأنها كانت الطريق 

األكثر تسامياً واألكثر مباشرة، واألكثر نبالً، والمؤدية 
.إلى الفهم والحكمة والسعادة الحقيقية  

لكن إذا، في البداية، لم تتمكن من تثبيت قلبك وعقلك 
بحزم فّي يا دهانانجايا، إذاً حاول أن تجدني من خالل 

]. الحزم 9ة المستمرة في التكريس "[اآلية الممارس
.يُكتََسب بجهد مستمر تجاهها  

إذا كنت، بعد الممارسة المستمرة، ال تزال غير قادر 
على القيام بذلك، فاتبعني باألعمال التي ستؤديها من 
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أجلي، ألنه من خالل القيام بأعمال مخصصة لي ستصل 
.]10إلى الكمال "[اآلية   

ا هي أعمال خاصة، ُمصممة األعمال المنوه له 
ومنجزة من أجل السامي: وهي تميل جميعها إلى 

.القضاء على "الفكرة الشخصية" لالنفصالية  

حتى لو كان ذلك غير متناسب مع قوتك، إذاً، يا سيد 
نفسك، كرس لي كل تصرفاتك ونجاحاتك وإخفاقاتك 

أيضاً، متخلياً لي عن ثمار كل فعل. (...) المعرفة أفضل 
الممارسة المستمرة، التأمل متفوق على المعرفة من 

والتخلي عن ثمرة الفعل أفضل من التأمل، التحرر 
النهائي هو النتيجة المباشرة لمثل هذا التنازل "[اآلية 

11-2[.   

قيل إن مصدر جميع الكائنات واحد، وأن الهدف هو 
واحد، لكن الدرب يختلف مع كل حاج ويترتب على ذلك 

رحلة التطور، أو التقدم، حيث يكون أن كل حاج في م
أحد الخطوات األخرى التي يجب اتخاذها هي في 

 متناول يده.

يظهر أن كل خطوة من هذه الخطوات تقود في و 
االتجاه الهدف، ولكن الطامح يجب أن ينظر إليهم فقط 

كخطوات، ألن شرط نجاحه هو دائماً النظر للهدف: 
.االتحاد مع الذات العليا  
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سك "يعني: وضع الذات الشخصية تحت سيد نفيا 
 السيطرة.

" اهدي كل تصرفاتك ونجاحاتك وإخفاقاتك لي األمر: 
 تفسيراً، تمبالتخلي عن ثمار كل عمل " بالكاد يتطلب 

إعطاء نفس التعاليم في كثير من األحيان في الفصول 
.السابقة من الغيتا  

على سبيل المثال: "التحرر يأتي من التخلي عن  
المصلحة الذاتية لثمار تصرفات الفرد." المصلحة 
الذاتية هي دائماً مسألة فكرية: ال يمكننا أن نمتلك 

لشيء ال نفكر فيه، لذلك إذا  -أو النفور  -التعلق 
واجهنا أفعال من الواجب إنجازها، فعلينا القيام بها 

دون التفكير فيما إذا كانت لها حظ بالنجاح أو بالفشل 
".ألنفسنا  

:ول كريشنايق  

أن التحرر النهائي ينتج فوراً عن هذا التجرد مما " 
يفرض التخلي الكامل كشرط لتحقيق الهدف. والتنازل 

. "أفضل من التأمل  

ألنه عن طريق التأمل على الهدف المعني يأتي هذا  
التخلي. التأمل أعلى من المعرفة، ألن المعرفة الحقيقية 
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ضل من الممارسة تنتج تأمالً حقيقياً، المعرفة أف
.المستمرة، ألن الممارسة تولد المعرفة  

يجب قراءة بقية الفصل في ضوء ما تقدم، ألنه فيما 
يتبعه يتحدث كريشنا عن الصفات التي هي حكٍر ألولئك 

 الذين يتبعون الدرب الذي يشير إليه.

 

 يختتم الفصل بهذه الكلمات: "لكن أعز المؤمنين101 
من عبادي هم أولئك الذين يسعون إلى هذا الشراب 
المقدس102 - دين الخلود - كما شرحت للتو، أولئك 

الذين لديهم إيمان مضطرم والذين يطمحون لي قبل كل 
 شيء آخر والذين ماثلوا أنفسهم مع التكريس "[اآلية

20.[  

   

                                                           

في هذا الفصل، تترجم كلمة "المؤمنين" السنسكريتية بمصطلح -  101
.البهاكتي، العبادة النقية -التلميذ الذي يتعلق بالمعلم بواسطة  البهاكتا،  

 هو شراب اآللهة حسب الباطنية. 102
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 الفصل الثالث عشر
 

، نشر جودج 1890أكتوبر  من شهرمجلة الدرب في 
الفصل الثالث عشر بكامله وفي المقدمة كتب التعليقات 

:التالية  

في وقتنا الحالي هناك العديد من أساتذة العلوم الغيبية 
تماماً كما رأينا في الماضي يفرخ أولئك الذين يزعمون 

أن لديهم معرفة بحجر الفالسفة. هؤالء الناس كانوا 
 يزالون علماء بشكل خاص في فن تكرار ما سمعوه وال

عن العلوم الغيبية، دون أساس أو حقيقة لدعم 
، هو فقط في ذاك الوقتمزاعمهم. اليوم، كما هو الحال 

ما هو عرضي في ممارسة العلوم الغيبية الحقيقية التي 
.هو موضوع االنشغاالت والخطب والبحوث  

 

ا، تشكل غرض إن الظواهر، أو القدرة على إنتاجه
وهدف جهود هؤالء الباحثين. ولكن، سيكون من الجيد 

أن ننظر عن كثب، لن نجد في هؤالء الناس معرفة 
حقيقية، تجربة حقيقية، مساررة حقيقية. بكونهم 

يسيرون في الطريق الخاطئ، مضللين بواسطة نور 
مزيف، ال يمكنهم إال أن خداع واستغالل والتالعب بمن 

.يضعون ثقتهم فيهم  



252 

 

في أيام مجد الصليب الوردي، كان هناك عذر قليل 
ماهير العلماء، ولكن منذ أن تم لفت انتباه الجميع لج

إلى الكتابات الهندوسية القديمة، فإن هذا العذر من 
الجهل لم تعد يعمل، ألنه من جميع الجهات تُسمع 

التحذيرات وفي كل مكان عالمات مرئية تُظهر االتجاه 
التحديد ما يظهر في هذا الكتاب الصحيح. هذا هو ب

.الرائع وهو البهاغافاد غيتا  

على الرغم من أنه ليس مسألة ظواهر، وال يقدم أي 
جاذبية لهواة العواطف النفسية، إال أنه يشير إلى 

الطريق، ويكشف عن العلم الباطني، والتكريس 
.الحقيقي، والعمل الصحيح  

يات في لقد قيل في هذا الفصل إنه يحتوي على الغيب
مجمله، بمعنى الغيبيات التي تشمل كل شيء، والتي 

الذات  -تبدأ بأعلى مستوى من اإلدراك والتحقيق 
والتي ترى في الفعل ورد الفعل، على كل  -الداخلية 

مستوى من التجليات، العملية التي يتم من خاللها 
ذات الطبيعة الفردية  والحكمة،الوصول إلى القوة 

.والكونية  

ما يمنع الفرد من اكتساب المعرفة هو الجهل، ومن 
وجهة نظر الغيبيات الحقيقية، يكمن جذر كل الجهل في 
مفاهيم اإلنسان الخاطئة عن طبيعته األساسية. في هذا 
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الفصل، يتحدث كريشنا عن التكريس من خالل التمييز 
على أساس  بين الجسد والروح، أي الفكر والعمل

.الروح معرفة طبيعة الجسد وطبيعة  

ثم يوضح أن هذا "الجسم القابل للتلف" ال يشمل فقط  
:المادي بل أيضاً العناصر التالية النموذج أو الشكل  

أهامكارا (اإليغوية103)، بودهي (الفكر أو الحكم) 
وغير المنظور، ومراكز العمل العشرة، العقل  الالمتجلي

ومواضيع الحواس الخمسة، الرغبة، والنفور والسرور 
واأللم واستمرار الحياة والحزم، وقوة التماسك "[اآلية 

5-6[.   

كل ما يتصوره الذكاء العادي كعناصر الوجود الواعي 
هو مدرج في هذه التعاليم ذات النية الهادفة ألنه، قبل 

ن فهم ما هو دائم، يجب أن نكتشف أوالً ما التمكن م
.هو غير دائم وقابل للتلف  

نرى أنه في هذا التصنيف لكريشنا، فإن أهامكارا تأتي 
في الواجهة، ألنه فيها يوجد السبب الرئيسي 

هو الميل إلى تماثل أنفسنا  . أهامكارااالختالفات
باألشكال والظروف، من هذا الميل إلى تحديد الذات 

.التنوعاتتأتي كل   

                                                           

 من اإليغو. 103
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الحكم، على هذا التماثل الذاتي، كما  الفكر أويعتمد  
.هي أيضاً عوامل الجذب والنبذ، وأنماط وقنوات العمل  

إذا توصلنا إلى فهم فكرة الطبيعة القابلة للتلف 
لألهامكارا اإليغوية، يمكننا عندها أن نفهم الطبيعة 

القابلة للتلف للعناصر األخرى. إنها لحقيقة أننا نتماثل 
ف ودائم التغير ومع ظروفه مع الجسم القابل للتل

.وعالقاته، التي هي أيضاً تتغير باستمرار  

أو أنا  أتألم،"أنا  "،أو أنا حزين سعيد،نقول "أنا  
أو أنا غير سعيد" ، لكن كل هذه  "أنا مرتاح ، "،بخير

التعبيرات ترجع إلى شكل ما، أو ظرف ما، عرضة 
للتغيير. يجب أن نالحظ أن االتجاه نحو التماثل الذاتي 
يتعلق في المقام األول بالشكل والظروف الحالية، مع 
معرفتنا جيداً بأن أشكال ثانية وشروط ثانية والتي قد 

النبذ، كانت موجودة تم ربطنا بها عن طريق الجذب أو 
وأن غيرها سوف تكون موجودة في  الماضي،في 

.المستقبل  

لقد مررنا بكل تغييرات الماضي، وسيتعين علينا أن 
نعيش كل تلك التي ستأتي بالمستقبل. لقد ماتت 

التغييرات السابقة التغييرات الحالية في حالة هالك 
 ً  التغييرات المستقبلية ستهلك ولكن من خاللهم جميعا

."نحن" نظل على حالنا وال نتغير  
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إننا إذا نجحنا في فهم هذه الفكرة والتشبث بها، ف 
نكون قد اتخذنا الخطوة األولى نحو ما هو حقاً المعرفة 

:واالنعتاق، ألنه كما قال حكيم قديم  

"الروح هي الشاهد، هي بالتأكيد رؤية بحد ذاتها  
خالصة وبسيطة وغير معدلة، وهي تعاين مباشرة 

".ألفكارا   

توجد تعاليم ثانية مماثلة في هذا الفصل من كتاب  
].2في كل جسد بشري" [اآلية  فالغيتا: "أنا العار  

كذلك  كله،في العالم  تشرق شمس واحدةأن "مثلما  
.]٣٣كل جسد "[اآلية  روح واحدة تنير  

يدرك أن الكائن السامي، موجود  "ذاك اإلنسان الذي
أيضاً بدون فناء في كل األشياء القابلة للتلف، يرى 

حقاً. مدركاً في كل األماكن وفي كل شيء وجود هذا 
الرب نفسه، فإن المرء ال يدمر نفسه بذاته 

يذهب إلى الهدف األسمى "[اآلية  بلالسفلية(أهامكارا) 
27-28[.  

بأن الخلود  يجب أن يكون واضحاً لكل شخص فطن،
يتطلب ثباتاً، ألن ما يتغير ال يحتوي على االستقرار. ال 

يمكن أن يكون هناك استمرارية للوعي، حتى خالل 
 وجود مادي واحد، إن لم يكن هناك دوام دائم للهوية
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إنها نفس "أنا" الذي كان يراقب الظروف واألفكار 
والمشاعر من الطفولة إلى يومنا هذا، ونفس الشيء 

.التي سوف يالحظها طوال السنوات القادمة"أنا"   

عقلنا الغربي لديه مشكلة في التوفيق بين "الثبات" و 
"التقدم"، وهذا يرجع ألهامكارا، النزعة إلى تماثل 

أنفسنا باألشكال والظروف. تتغير األشكال والظروف 
يجعل  يذاك" الذولكن ليس من تلقاء نفسها: هناك "

التغيير يتبع تغيير آخر و"ذاك" هي الروح التي تسكن 
بالداخل، وتدفع باستمرار نحو كمال األدوات التي 

.طورها  

فإن التقدم والتطور يدالن على التطور من  وهكذا،
الداخل إلى الخارج، دفع مستمر لتطوير أداة أكثر فأكثر 

.الذات الداخلية -كماالً لتستخدمها الروح   

ح في الجسد ماهإيشفارا، الرب العظيم تسمى الرو
المتلقي، وكذلك باراماتما  الداعم،المشاهد المستشار، 
.]22الروح العليا [اآلية    

في الحقيقة، هذه الجملة تقول كل شيء من تلقاء 
ذاتها. الروح ترى، تصحح، تدعم وتتمتع عن طريق 

 أداتها أو مركبتها. 
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قادرة على االتصال مع مثالية التقدم هي مركبة مثالية 
جميع العوالم وجميع الكائنات، وتعكسهم في أعلى 

.معنى  

تم استخدام المصطلح "جسد104" خالل هذا الفصل 
هو ولكن ال ينبغي أن نفترض مع ذلك، أن المقصود 

الجسد المادي. فقط  

يتم تضمين األخير، ألنه هو نفسه نتاج الالتطور  
.جوهر أو المادةوالتطور بدءاً من الحاالت العليا لل  

يقول كريشنا: "اعلم أن براكريتي، أو الطبيعة  
، الروح، ليس لهما بداية. أعلم الجوهر) وبوروشا(

أيضاً أن الشهوات والصفات الثالث تتدفق من 
 الطبيعة".

هي ما تعمل إلنتاج  يُقال إن الطبيعة أو براكريتي" 
.]20السبب والنتيجة في األفعال"[اآلية   

ال يمكن أن يكون هناك أي عمل ما لم يكن هناك  
هذا الشيء هو جوهر المادة  اآلن، .شيء ليعمل عليه

األكثر علواً: إنه ذلك الذي يمأل كل الفضاء، والذي منه 

                                                           

الكلمة السنسكريتية (الموجودة في عنوان الفصل) هي كلمة  104
كشيترا(= "الحقل") التي تشير إلى العالم المتجلي لبراكريتي، بينما 

.بوروشاكشيتراجنا (= عارف "الحقل") هو   
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ظهرت بالتطور، كل أشكال المادة األكثر كثافة للجوهر 
تحتويه. وفيما مادةأو لل  

وهكذا فإن الجسم يمثل على مستوانا جميع الحاالت  
الثانية للجوهر التي تطورت منه، إنه يحيط بهم ويبقى 

على اتصال معهم. إن دراسة مبادئ اإلنسان السبعة 
ستجعلنا نفهم ما قيل للتو إذا تذكرنا أن اإلنسان 

ليس واحد من مبادئه الخاصة: ألن هذه هي  المفكر،
.مركباته أو أدواته  

يُقال إن الروح الفردية، أو بوروشا، هي سبب الخبرة  
والمتعة واأللم "(بسبب صلتها بالطبيعة، من خالل 
أداتها) " ألن العقل يتدثر في المادة، أو براكريتي 

 ويشعر بالصفات التي تنبع من براكريتي.

إن ارتباطه بهذه الصفات "(وتماثله معهم)" هو سبب  
الوالدة الجديدة في األرحام الجيدة أو السيئة "[اآلية 

20-21[.  

يقول كريشنا أن "الشهوات والصفات الثالثة تتدفق من 
]. تمثل الصفات الثالثة 19الطبيعة" (براكريتي) [اآلية 

التعلق بالوجود الجسدي، محبة بما هو جيد وممتع 
اتفا) وبميل نحو الشهوات والرغبة (راجاس) لعدم (س

االهتمام اليقظ [تاماس] الذي يدمر قدرة الحكم. جميعها 
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ناتجة عن تماثل الذات مع شكل ما أو شكل آخر من 
.أشكال الوجود البدني  

ما يحيي ويحرك كل تجلي هي الروح الواحدة. هذه 
الروح هي الحقيقية والدائمة في جميع أشكالها وجميع 

براهمان السامي] هو [«كريشنا الكائنات. كما يقول 
الحكمة نفسها، موضوع الحكمة والتي يمكن الحصول 

.]17عليها بالحكمة" [اآلية   

] هو 18إنه "الوعاء والبذرة" [الفصل التاسع، اآلية  
قوة اإلدراك والوعي والحياة في كل شيء. هذا هو 

ول سبب كل تجلي وحامل كل المعرفة التي يتم الحص
عليها هناك. رغم أنه هو سبب التغيير، ورغم أنه 

يدرك ذلك، فهو ال يتغير. جميع القوانين وجميع القوى 
.فيه فهي متأصلة منه،تأتي   

هذا هو المعنى الذي يعطيه كريشنا لـ "الروح" عندما 
"أولئك الذين، بعين الحكمة، يميزون  أن:يخلص إلى 

الفرق بين الجسد والروح، ويرون دمار وهم األشياء 
.]34يذهبون إلى السامي"[اآلية   

كريشنا خطأ عرض  يوضحمن خالل "وهم األشياء"، 
.األشياء على أنها مختلفة عن الروح  
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يمكن أن يُقال أن كل كائن هو تعبير عن الروح من 
ة التي ينتجها التطور، سواء خالل المركبات المختلف

كانت تُسمى الذرات أو الجزيئات أو األشكال الناتجة 
.عن تكوينها  

يمكننا أن نتذكر هنا صيغة لها نفس األهمية 
 والموجودة في كتاب صوت الصمت:

"عين الروح، العين التي ال تغلق أبداً والعين التي ال  
".يوجد فيها حجاب في جميع ممالكها (الطبيعة)   

كونها روحاً في األساس، فإن جميع المخلوقات تسعى ب
(بوعي أو بغير وعي) إلى إدراك وجودها الروحي من 

الجسدي مع كل التواصل خالل التواصل النفسي و
الطبيعة المتجلية، بعضها من خالل التأمل، والبعض 

 -وهنا الخطأ  -اآلخر من خالل الخدمة، والبعض اآلخر 
.نفصاليةعن طريق األنانية في اال  

 

على الرغم من أن جميع الدروب تؤدي إلى السامي  
إال أنه فقط عندما يتم تحقيق الدائم بكونه متمايز عن 
القابل للتلف يتم التخلي عن المسارات الخاطئة ونتبع 

.المسار الصحيح  
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 الفصل الرابع عشر
 

 

مثل كل فصول الغيتا الثانية، يتحدث هذا الفصل عن 
وحيد السامي فقط والذي يجب على التكريس الواحد ال

جميع أشكال التعبد البشري أن تنحاز له بنهاية 
.المطاف، حيث يكافح الحاج للوصول إلى الكمال  

 

] يشير هنا إلى براكريتي 3[اآلية  مبراهما العظيإن  
سبب  الطبيعة تشكلالمادة أو الطبيعة، ألن المادة أو 

كل عمل في الكون بأسره، ألنها األساس الذي يسمح 
للعمل أن يُنجز. ال يمكن أن يكون هناك أي عمل إذا لم 
يكن هناك شيء يمكن العمل عليه، ولهذا السبب فإن 
الروح والجوهر ليست لهما بداية، أي هما متعايشان 

.وأبديتان . 

يجب  والتجلي،مثلما توجد فترات كبيرة من الالتجلي 
أن يكون للروح (أو الوعي) وللجوهر (المادة) فترات 

من الكمون وفترات من النشاط المتزامن بين هذين 
.المبدأين  



262 

 

براكريتي، أو الجوهر، هي "الرحم" أي الروح، حيث 
تضع الذات "بذرة" الفكر والفكرة، ومن هناك يأتي 

.ورالعمل أو التط  

يوضح تصنيف الصفات الثالث والمناقشة التي تلت  
ذلك الفرق األساسي بين علم النفس القديم الحقيقي 

للشرق وما يُسمى علم النفس في الغرب. كالهما 
تصنيفات الشرق أكثر عدداً  ولكن يزخران بالتصنيفات

في  فيما أنهمن تصنيفات الغرب وتغطي مجاالً أوسع، 
.علم النفس الغربي، فهي تشمل الحاالت الذهنية فقط  

تُصنّف بسيكولوجيا الغيتا والحكماء القدماء، الحاالت 
األخالقية ويعتبرون الحاالت الذهنية مجرد تأثيرات 

أن نبحث عن بسبب الظروف األخالقية. ومن هنا يجب 
سر سيطرة الغيتا عبر العصور، وهو أمر يزداد أكثر 

.اليوم  

الغيتا تكشف عن مصادر األخطاء غير المتوقعة  
.وتكشف األشكال األكثر شفافية من الوهم الذاتي  

إنها تجذب الكثير من االهتمام لوضع عالمة على  
المسار الحقيقي بحيث ال يمكن، حتى للعقل األكثر 

فشل في الحصول على تصور واضح بالدةً، أن ي
.للطريق المؤدي إلى المعرفة الحقيقية  
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 -وراجاس وتاماس ساتفا،إن الصفات الثالث الكبرى 
الشهوة أو الرغبة، الالمباالة أو  الحقيقة،النور أو 

ارتباط ب وامن الطبيعة وتسببكلهم قد ولدوا  -الظالم 
.]5الروح غير الفانية، بالجسد" [اآلية   

االرتباط ناتج عن حب الذات، أو عن النفس هذا 
للصفات المتصورة في الطبيعة. ترتبط جودة ساتفا 

بالوالدة من جديد من خالل التعلق بالمعرفة وما بما هو 
.ممتع، أما ثمار األفعال الصالحة فهي تنتمي إلى ساتفا  

راجاس هي من طبيعة الرغبة وتنتج العطش  
وبنتائجه. تسعى  والميول. وهي تربط الروح بالفعل

.جاهدة نحو االنفصالية والقيود، ثمارها هي األلم  

تاماس تحمل طبيعة الالمباالة أو الظالم. وكما قيل في  
]. 8الفصل، تاماس تضلل جميع المخلوقات [اآلية 

وتسجن الذات في الجسم بسبب الغباء واإلهمال والنوم 
والكسل. أينما تسود تاماس، هناك الجهل والخطأ 

.اللوالض  

يرتبط كل إنسان بالوجود المادي بهذه الصفات، ومع 
ال ينبغي للمرء أن يفترض أن إحدى هذه الصفات  ذلك،

موجودة في فرد واحد وتغيب عن اآلخرين ألن الصفات 
الثالث تنتمي إلى الطبيعة وجميع الكائنات الحية لها 

.نصيبها  
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إنها درجة االنجذاب الخاصة التي يعاني منها الفرد 
لواحدة أو لثانية من هذه الصفات التي تشكل 

االختالفات بين البشر. كما يقول الفصل: "عندما تُهزم 
.تسود ساتفا" وراجاس،تاماس   

، تكون راجاس وتاماس"عندما تتناقص ساتفا  
عندما تكون ساتفا وراجاس مخفية، تتصرف " ".سائدة

.]10اس بشكل رئيسي" [اآلية تام  

 

بمجرد فهم طبيعة الصفات الثالث، أو معالم الجذب 
الموجودة في الوجود المادي، يصبح الطالب في وضع 
أفضل لفحص تصرفاته فيما يتعلق بهذه الصفات. هل 

نظرته لألشياء واضحة؟ هل هي ذات طبيعة هادئة 
وسلمية؟ هل يحب المعرفة وما هو الجميل؟ في هذه 

روف، تكون جودة ساتفا موجودة فيه إلى حد ما الظ
.ولو مؤقتًا فقط  

بالنسبة للفرد، فإن ساتفا هو ما يبدو جيداً له، حتى  
 لو كانت الجودة المهيمنة هي راجاس أو تاماس.

هذه هي الطريقة التي يبحث بها النحل عن حالوة  
الزهرة ويقدرها، بينما يجهل الطبيعة أو سبب وجود 

 الزهرة.
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على الرغم من أن كل شكل في ممالك الطبيعة الثالث  
له جودته الخاصة، سواء تم التعبير عنه بوعي أو 

فإن تصورات هذه الصفات تعتمد على  بغير وعي
.همه ومعرفتهطبيعة الشاهد الواعي وف  

الخير والشر نسبيان، ال يمكن تصنيف الطبيعة على 
أنها جيدة جزئياً وسيئة جزئياً. الخير، والشهوة 

والرغبة، والجهل، والالمباالة وعدم المنطقية، هي 
كلها بداخلنا. يبدأ الطريق إلى اإلدراك التام، والكمال 

الساتافي105، يبدأ مع اإلحساس بالمسؤولية التي نشعر 
 بها عن كل فكر وكلمة وفعل، وينتهي باإليثار106.

راجاس هي حب المكسب، النشاط في نوعية خصائص 
 - تحقيقهأي اتخاذ العمل الخارجي كهدف يجب  -العمل 

 ةوالشروع في المبادرات، دون معرفة الراحة، وتغذي
جميع  وتذوق ،الرغبات المضطربة التي تولد العطش

.األنواعمن جميع والممتلكات   

يشار إلى راجاس أيضاً بأن صاحبها يميل إلى لسعات   
الكالم بدون كلفة، في طريقة الكالم واألفعال، وتأكيد 

.الذات في ألف مناسبة  

                                                           

 من خاصية – ساتفا. 105
 الغيرية، محبة البشرية. 106
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نرى في هذا الفصل أن تاماس تكشف عن ذاتها  
"بالالمباالة والظالم". يبدو أن "الالمباالة والظالم" 

الالمباالة يأتي مصطلحات مرادفة هنا، ألن ما نسميه 
من الجهل بالطبيعة الحقيقية لألشياء واألحداث 

.والجهلنانية اسم األطلق عليها والكائنات. يمكن أن يُ   

بطبيعة الحال، تاماس هي بدرجات مختلفة، بقدر ما  
توجد عقليات في الواقع، ألن تاماس موجودة في كل 

مكان حيث يوجد الجهل وعدم المعقولية والخمول 
.مهما كانت درجتهم والوهم،  

مشتركة وهكذا يمكن للمرء أن يعبر عن صفات 
 -تاماس) أو (راجاس  - ساتفا(أو راجاس)  -(ساتفا

راجاس)  -ساتفا) أو ( تاماس  -تاماس) أو (راجاس 
بدرجات متفاوتة ووفقاً للمناسبات ، وحسب المشاعر 

.الشخصية التي تجرفنا  

األنانية غير حتى ساتفا قد تكون ذات طبيعة تعبر عن 
المؤذية مثل حب المعرفة واللطف وإرضاء الذات 

للمصلحة الخاصة، أو إنجاز األعمال الصالحة مقابل 
.المكافأة التي ستنجم عن ذلك  

ولكن في الوقت الذي توفر فيه وجوداً جميالً وممتعاً 
فإن كل هذا لن يؤدي إال إلى نتائج مؤقتة، وفي نفس 

.المادي ربط اإلنسان بالوجودتالوقت س  
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المسار األعلى، الذي يؤدي إلى االنعتاق، يتمثل في 
"فصل نفسه عن الصفات الثالث". بالطبع ال يوجد 

فصل ممكن بالفعل بالمعنى العادي للكلمة، "الفصل" 
 هنا يعني الال تماثل.

إنه أهامكارا، إحساس الذات الذي يؤدي إلى التعلق  
قات من خالل تطابق نفسه باألشكال والظروف وعال

الوجود المادي المتغيرة باستمرار، والتي تنتج ما 
يسمى حقاً "االنفصال" والذي يرتبط البشر في الوالدة 
الجديدة في عالم يملؤونه بآالم ال حدود لها وبأكثر من 

.الفرح  

االستنارة  -، الذي ال يشعر بهذه الصفات يا ابن باندو
ال يكون لديه نفور في وجودهم وال  -الفعل والوهم 

يندم على غيابهم، الذين، مثل الشاهد غير المعني، 
 تزعجهميظلون غير مبالين بهذه الصفات الثالث وال 

.وعلى الرغم من اقتناعهم بوجودها، فإنهم ال يتأثرون  

 

اة في المعاناة كما في الذي يحافظ على روح المساو
نفس الشيء  يكرههم،الفرح مع أولئك الذين يحبهم أو 

في المديح واللوم مع الحفاظ على روح المساواة في 
المجد والخزي، للصديق أو للعدو والذي يقوم فقط 
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باألعمال الالزمة، مثل هذا اإلنسان يتجاوز ويتغلب 
.]5 - 22الصفات الثالث "[اآلية   
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س عشرالفصل الخام  
 

يقول البشر أن أشفاتا، الشجرة المقدسة األبدية، تنمو 
بجذورها لألعلى وفروعها لألسفل، وأن أوراقها هي 
.الفيدا. من يعرف هذه الحقيقة يعرف الفيدا "[اآلية ا]  

في هذه اآلية، يستحضر كريشنا رمزاً يستخدمه البشر 
لتمثيل الكون كتيار أبدي للتطور، ينبثق من مصدر 

 ثابت. 

على الرغم من أنه غير قابل للتغيير في حد ذاته، إال 
أن هذا المصدر ينتج تغيير في التمايزات التي تستمر 
في النمو طوال فترة التجلي الكبيرة. بمجرد وصول 

ى حده، فإنه يمتص تدريجياً كل التمايزات لكي التمايز إل
.تعود إلى التجانس  

ترمز العقيدة السرية إلى هذه العملية التطورية  
بطريقة شعرية من خالل "النفس العظيم"، مع انتهاء 

 الشهيق والزفير الدوري.

ومع ذلك، ال "الشهيق" وال "الزفير" وال االثنان معاً  
لعظيم"، ألنهما أفعال ال يصفان أو يشكالن "النفس ا

ناتجة عن "ذاك" الذي لديه القدرة على القيام بذلك. 
كما يقول كريشنا في هذا الفصل: "إنها الروح البدئية 
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غير منقطع للوجود المشروط"  ينبع تيارالتي منها 
].4اآلية[  

األوراق هي الفيدا ": تتعلق هذه الجملة بشكل خاص 
كنها يمكن أن بالكتابات المقدسة في ذلك الوقت، ل

تنطبق أيضاً على تلك الموجودة في جميع األوقات 
بشرية لشظايا من الحقائق  تركيباتليست سوى ألنها 

ثل الصيغ التي تمثل، في شكل ملموس، المُ  -األبدية 
الموجودة في  الروحية والفلسفية واألخالقية للبشر

 وقت إنتاجها.

وهم هنا يرمز لها تماماً بكلمة "أوراق" ألنها تنمو  
)، لها فترة من تجلياتها ةالثالث (الصفاتعلى الفروع 

.ثم يتم استبدالها بـ "أوراق" ثانية  

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

]. 3لها نهاية "[اآلية  وليس  

يمكن فهم هذه الجملة بشكل أفضل عند مراعاة ما 
]: "ليس سوى ٧تقوله الفقرة الثانية من الفصل [آية 

جزء بسيط من نفسي، بعد أن توليت الحياة في هذا 
العالم ذي الخبرة المشروطة، اجمع بين الحواس 

الخمس والعقل من أجل الحصول على الجسد والقدرة 
لتجميع والتفريق هي قوة على تركه" هذه القدرة على ا
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جزء "الحقيقي السامية، إنها الذات، اإلنسان  الروح
بسيط من نفسي" موجودة في كل شكل بشري، كما هو 

.الحال في جميع األشكال  

الميل إلى أيضاً البشر المرتبطين بأهامكارا، ولديهم  
[للفصل الثالث عشر] ال يفهمون ذلك  يالذات -التماثل 

أولئك الذين قد "قبل من  هذاولكن يمكنهم تحقيق 
أصبح التمييز لديهم  الذينالذات، ر تحرروا من غرو

كامالً، والذين تغلبوا على خطأ التعلق بالعمل، والذين 
كرسوا أنفسهم باستمرار وبورعٍ للتأمل في الروح 

وا من تأثير السامية، الذين نبذوا الرغبة وتحرر
.]5األضداد، المعروفة باسم اللذة واأللم "[اآلية   

تنبثق معرفة الروح العليا من التماهي مع هذه الروح 
العليا، التحقيق يأتي من خالل تحديد فكره على غرض 

لتحقيقه. "القدرة على االدراك" هي جوهر وجودنا 
 تصوراتنا ليست هذه القوة: إنها نتائج ممارستها.

كلون أساس أفعالنا: ألننا نتماهى معهم قد إنهم يش 
.ضللنا وتقيدنا بسالسل األفعال التي تتبعهم  

ك نوعان من الكائنات في العالم، أحدهما قابل هنا
للقسمة، واآلخر ال يتجزأ. يشمل القابل للقسمة كل 

أي األشكال  ]،16األشياء وكل المخلوقات "[اآلية 
واألشياء من كل نوع، ألن كل شكل وكل كائن يتكون 
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من أشكال بسيطة أو تعبيرات ثانوية عن الحياة أو عن 
.الوعي   

من حيويات ومن المواد  جسمنا يتكونوهكذا فإن 
المعدنية والنباتية والحيوانية، والتي يتم استعارتها من 

ً العوالم الثالثة السفلية والتي يتم اعادتها إل .يها الحقا  

"األنواع غير أما ومن هنا تأتي عبارة "قابل للقسمة:  
الذي يقف غير  -تُسمى كوتاستا فالقابلة للتجزئة". 

.]16مضطرب في األعالي "[اآلية   

هناك وعي  - وكلها مركبة -في جميع األشكال المركبة 
خالصي طور هذا الشكل ويدعمه، ال يمكن أن تتأثر 

أي تغيير في الشكل.هذه القوة التلخيصية ب  

يبدو كوتاستا مرتبطاً باإليغو اإللهية التي  اإلنسان،في  
ال تزال ألوهيتها وطبيعتها الروحية على حالها من 

.خالل جميع األشكال والتغييرات  

 -ولكن هناك روح ثانية تُسمى الروح السامية " 
والتي تخترق وتدعم العوالم الثالثة، كونها  - باراماتما

 فوق التجزئة ومتفوقة على غير القابلة للتجزئة.

أنا معروف في العالم وفي الفيدا باسم الروح السامية.  
ذاك الذي يكون غير ضال، ويعرفني بكوني الروح 
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السامية، فهو يعرف كل شيء ويكرمني تحت أي شكل 
.]9-17وتحت كل ظرف"[اآلية   

تكريس بواسطة معرفة الروح السامية يبدأ عندما ال
يعترف المرء بأنه ال يوجد إال روح واحدة، مصدر 
ودعم لكل ما هو موجود. كما قيل في األوبانيشاد 

"الذات تضيء في كل شيء دون أن تشرق في كل 
".شيء  

الذات في كل شيء وكل األشياء في الذات. أيا كان 
، أو تحت أي "الضياء" الذي يضيء من خالل شكل

ظرف، فإن هذا "الضياء" يأتي من الذات وينتمي 
 إليها.

إذا أدركنا واعترفنا بهذا، فإنه يجب علينا أن نبدأ في  
األخذ باالعتبار أن كل األشياء وكل الكائنات هي في هذا 

الضوء وأن نتصرف نحوهم وفقاً لها على هذا 
من ذلك الحين، نعمل من أجل الذات  وبدءاً  .األساس

وكالذات. بقدر ما نلتزم بهذه الممارسة ونتابعها، يتم 
التغلب تدريجياً على جميع األفكار والعادات والرغبات 
المتناقضة، لغاية، في نهاية المطاف، نصل إلى امتالك 

    .القوة العليا لفعل الخير الذي ينتج عن اإليثار
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 الفصل السادس عشر
 

 

يبدأ كريشنا بتعداد صفات الطبيعة  الفصل،ي هذا ف
 هذه "اإللهية". تجدر اإلشارة إلى أن هذه الصفات، أو

الفضائل، هي متضمنة وتكميلية وكثيرة العدد، وأنهم 
ككل، يعبرون تماماً عن العنوان الذي توحدوا به: 

.الطبيعة اإللهية  

عندما نأتي لدراسة هذه الصفات من وجهة النظر 
المعاصرة، ومقارنتها مع بعضها البعض، قد يبدو من 

الصعب التوفيق بين البعض والبعض اآلخر، مثل 
) و "الخوف" [اآلية ا] مع "عدم 3ية "القوة" [اآل

].3وجود غرور" [اآلية   

ميولنا الفردية تقودنا إلى االعتقاد بأن القوة والخوف  
يعني بالضرورة شعور بالتفوق. بنفس الطريقة، إذا 

أخذنا بين هذه الصفات أبسطها وأفضلها تعريفاً 
وأسهلها لفهم "الصمت على عيوب اآلخرين" [اآلية 

.نرى فيها سوى فضيلة شاحبة وسلبية فإننا ال] 2  

ومع ذلك، فإن العثور على إعادة القول هو التعبير  
األكثر كونياً واألكثر اغراء للغرور واالفتراض المسبق. 
إن الحديث عن أخطاء اآلخرين والتأكيد عليها هو عيب 
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متنّكر تحت كثير من الجوانب الفاضلة، لكنه في 
تحت مظهر البر الذي  يعمل على إخفاء عيوبنا الواقع،

ويبطل أي فضيلة  ،الذاتي – عيب يديم الوهم -ال نملكه 
كورنثوس 1واضحة. هذا ما يقوله القديس بولس في   

:(13:13) 

عندما أتحدث بلغات البشر والمالئكة، إذا لم يكن لدّي "
المحبة، فأنا ال أسمع سوى صوت يرن، أو صنج يعطي 

النبوة، وسأعرف كل صدى. عندما يكون لدّي موهبة 
األسرار وكل العلوم، عندما يكون لدي إيمان تام لنقل 
الجبال، فإذا لم تكن لدّي المحبة، فأنا ال شيء. عندما 

 .أقوم بتوزيع كل ما عندي من أجل إعالة الفقراء
وعندما أعطي جسدي للنار، فإذا لم تكن لدي المحبة 

".فإن ذلك ال يساعدني في أي شيء  

المحبة107 تعني ضمنا امتالك كل الفضائل، ألنها كلها 
تعني الصمت عن أخطاء اآلخرين وعدم  مدرجة، إنها

اللوم. لكن المحبة ليست سلبية. والذي يجعلها فعالة 
هو المعرفة، وليس الشعور. ومن هنا الحاجة إلى 

                                                           

الحظ أن الغيتا تتحدث هنا عن الرحمة العالمية التي تتضمن المحبة، 107
: "إن 92ص.  ،3الفصل  الصمت،في جانبها العلوي. انظر، صوت 

.الرحمة ليست سمة، إنها قانون القوانين، الوئام األبدي  
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التمييز بين ما يسمى هنا الطبيعة "اإللهية" والطبيعة 
"."الشيطانية  

نسعى لفهم المقصود بالتمييز. إنها قدرة لذلك يجب أن 
أو طاقة يعتمد نطاقها وقيمتها بالكامل على معرفة 

وفهم الشخص الذي يوظفها. يمارس جميع البشر هذه 
القدرة، ولكن بدرجات مختلفة كما هي مختلفة بين 

الجهل الجسيم وأعلى الذكاء والحكمة. يمكن أن يُطلق 
ح في كل خطة عليها القدرة على فعل الشيء الصحي

عمل، في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. وهذا 
يتطلب وجهة نظر عالمية وفهماً يشمل الطبيعة بأكملها 

 ً .عالمياً لكليهما وتطبيقا  

تبدأ حكمة الغيتا القديمة بالعالمية وتنحدر إلى 
الخصوصية، ألن هذا هو مسار التطور. إنه يثبت أن 

األشكال وجميع روح واحدة تحيي جميع الكائنات 
أن الكون يتكون من مجموعة من الكائنات  وتُظهر

الناتجة عن التطور وتنتمي إلى درجات ال حصر لها 
ولكل منها شكلها وميولها الخاصة، وكل منها يتصرف 

.وفقاً لطبيعة الشخص المكتسبة  

كل ما يستجيب للطبيعة المكتسبة لكائن، سيبدو أن  
هذه الطبيعة، أو  كل ما يعيقأن ذلك هو جيد له، و

يعارضها، سيبدو له سيئاً. في هذه الحالة، من الواضح 
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أن الخير والشر ال وجود لهما في حد ذاته، لكنهما 
ظاهرتان ناتجتان عن موقف الشاهد الداخلي من 

.األشياء واألشكال والظروف واألوضاع  

لن تكون االعتبارات المذكورة أعاله مناسبة لكائن أدنى 
نه وحده من بين جميع الكائنات التي من اإلنسان، أل

لديها شكل مادي قد وصل، في طبيعته المكتسبة، إلى 
نقطة التطور التي تمكنه من فهم ما هو في أعلى منه، 

وما هو في األدنى منه وتوسيع مجال االدراك في جميع 
.االتجاهات  

لقد وصل اإلنسان إلى النقطة التي يستطيع فيها أن  
خالداً وأين لديه قدرة، إذا رغب في ذلك يعرف نفسه 

 تناغم طبيعته المكتسبة مع طبيعته الروحية.

كل تصوراته هي "أزواج من األضداد" وبدون هذه  
األضداد، لم يكن ليستطيع أن يعرف نفسه أبداً ولن 
يفهم طبيعة أولئك الذين يكافحون من أجل تحرير 

ل الذاتي أنفسهم من القوة الغريبة المتمثلة في التماث
.مع األشكال والظروف  

يجب أن يكون مفهوماً أن اإلنسان، الحاج األبدي ليس 
، ألنها دائما نسبية. "أزواج وادراكاته هو تصوراته

األضداد" موجودة في جميع االدراكات، والتي، بدونها 
.لم تكن موجودة  
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للنور، وال  إدراكبدون ظالم ال يمكن أن يكون هناك  
فرح بال حزن، وال قداسة بال  متعة دون ألم، وال

خطيئة. إن حقيقة أن هذه التصورات جميعها نسبية 
ومرتبطة بالشاهد الداخلي، هي واضحة عندما يالحظ 

المرء أن ما هو نور بالنسبة للبعض هو ظالم آلخرين 
اللذة للبعض، هو األلم آلخرين، والفرح للبعض، هو 

لخطيئة الحزن آلخرين، والقداسة بالنسبة للبعض، هي ا
.آلخرين  

سوء الفهم لهذه الحقائق الطبيعة هو الذي ينتج جميع 
أنواع "الطبيعة الشيطانية" وهي عديدة. هناك أولئك 

الكائنات التي "ال تعرف ال طبيعة الفعل وال طبيعة وقف 
ينكرون "أن الكون يحتوي في حد ذاته  " الذينالعمل

ال يحكمه القانون وأنه  إنهعلى بعض الحقيقة ويقولون 
]. أولئك الذين "يسعون 8-7ال توجد روح فيه" [اآلية 

إلى تلبية رغباتهم وشهواتهم بالظلم وتراكم الثروة" 
].12[اآلية   

 ينفخور استبداديون،أولئك الذين، "مشبعون بأنفسهم  
يؤدون وهم الة السعي لتحقيق الثروات، ودائماً في ح

الواجبات الدينية بنفاق، حتى دون اتباع الطقوس 
.(المعروفة) ولكن فقط للمظاهر  



279 

 

خالل االنغماس في الكبرياء واألنانية والتفاخر والقوة 
الروح (أنا والشهوة والغضب، فإنهم يكرهونني، 

الواحدة) التي في أجسادهم وفي أجساد اآلخرين 
]. يا لالتهام لألديان وأنظمة الفكر في 178"(اآلية 

عصرنا! تقدم جميع الطوائف صيغاً يجب قبولها 
كقواعد إيمان، ولكن ال يمكن اإلثبات على أنها 

 صحيحة. 

العديد من األنظمة الفكرية تؤكد أشياء التي لم تثبت 
صحتها وال يمكن إثباتها، وتنكر الحقائق الواضحة 

القانون والعدالة في الكون للتجربة، وبالتالي تتجاهل 
مع إنكار النتائج التي يرونها على جانب واحد من 
الطبيعة، ويؤكدون أن لديهم نتائج ثانية من النوع 

المعاكس لتلك التي الحظوها، وبالتالي يضللون أنفسهم 
بالتشديد على تأثير التفضيل على الجانب اآلخر دون 

.إدراك سبب كليهما  

أولئك الذين ينتمون لتلك حسب تمثيلها من قبل 
وال أي من هذه األنظمة الفكرية  يتبين لنا أنهاألنظمة، 

أنها تكرر فقط  تشك فيوال أي من هذه الديانات، ال 
 أخطاء األزمنة الماضية والشعوب القديمة.
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هذا هو الحال بالفعل، كما يدرك أي شخص يدرس  
 األدب القديم واألديان والعلوم والذي اكتسب التمييز

  ".األضدادعن طريق "أزواج من 

ً  اكم ينطلق التمييز الحقيقي من وجهة نظر  ،قيل سابقا
عالمية، باالعتماد على تفهم يشمل الطبيعة بأكملها 

والتطبيق الشامل لكليهما. وفقاً لوجهة النظر الكونية 
بما في ذلك كل ما هو أدنى  -فإن كل الطبيعة المتجسدة 

واإلنسان نفسه وجميع الكائنات المتفوقة  اإلنسان،من 
على اإلنسان، وكذلك جميع األشكال ودرجات المادة 

.الروح الواحدة وحيد:يأتي من مصدر  -والعناصر    

المتناهية بالصغر الفهم ينتج عن إدراك أنه من الذرة  
كٍل منها هو تعبير عن تلك فإن إلى الكائن األعلى، 

ف أثر لإلدراك في وأنه من أضع ،الروح الواحدة
فإن المملكة األدنى من الكل، لغاية قمة المعرفة اإللهية 

هو نفسه للجميع تحت حكم القانون. ثم يأتي  الدرب
.تطبيق المعرفة المكتسبة  

يجب أن يرتفع الطالب إلى ما وراء "تأثير أزواج 
األضداد". يجب أن يفهم أن هذه ليست سوى الوسائل 

راً أوسع أكثر من أي وقت والطرق الالزمة لمنحه تصو
مضى، ويجب عليه أن يدرك أنه الشاهد الداخلي وليس 

عندما يخرج من هذا التأثير  .أحد تصوراته أو كليتها
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سيلتقي بكائنات ثانية مثله، وكذلك غيرهم من البشر 
الذين يحبون ويفهمون  -من ذوي الطبيعة اإللهية 

ن والذين لديهم ما يبدو أنه فضائل لآلخرين، ولك
بالنسبة لهم ليست سوى أعمال موجهة بالمعرفة 
الروحية، والتي ترى في الجهل وليس في الخبث 

الفطري، سبب رذائل اإلنسان والذين يمتلكون بالتالي 
الصبر والقوة وقوة الروح والرحمة العالمية والتواضع 

.والوداعة  

أن ما ينتج الشر يمكن تحويله إلى ما  إنهم يعلمون
ينتج الخير، وما يؤدي إلى قدرة التدمير يمكن تحويله 
لتحقيق قدرة البناء، وأن ما ينتج االنفصالية واألنانية 

.يمكن أن يتحول إلى االتحاد واإليثار التام  

بمعرفة كل هذا، فإن الطبيعة كلها تخصهم، وكل من 
مثابة أدوات لهم. طاقاتها وكل عنصر من عناصرها ب

 -ليس من الممكن أن ندمر العالقات بين الخير والشر 
ولكنها مسألة تحقيق  -أو أنه يجب علينا أن نفعل ذلك 

 ولتطبيقهافي كل درجة الهوية الروحية لجميع الكائنات 
بحيث نجعل الفكر والعمل هما المهيمنان والذين سوف 

  .يؤديان إلى تقدم متناغم نحو الكمال

فهم الحقيقي يعرف كيف يميز بين الطبيعة الجيدة إن ال
والسيئة والمختلطة. إنه يعلم أن الكمال متأصل في كل 
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البشر، وأن العيوب موجودة فقط في الطبيعة السفلية 
المكتسبة، وأن هذه الطبيعة المكتسبة، بينما تتجلى في 

األعمال، لها جذورها في الميول التي تغذيها مفاهيم 
.محدودة وخاطئة  

وبالتالي ال يتم بذل الجهد في تصنيف الخير والشر  
مقارنة باآلخر، وال يوجد أي إدانة ضد أي كائن بسبب 

الحالة التي يجد نفسه فيها، ولكن يتم تسليط الضوء 
على األسباب التي أدت إلى حاالت مختلفة، ليتم توفير 

األساس الصحيح للفكر والعمل، والمعالم التي تمثل 
ً 108" والذي يؤدي إلى ما هو  "الطريق الضيق دائما

أبعد من الخير والشر النسبي المشار إليهما ويتم 
.مساعدة الحاج بصبر في كل خطوة على الطريق  

  

                                                           

من المحتمل أنه يشير إلى قول السيد المسيح في انجيل متى، 7 ، ] 108
: "ضيق هو الباب ، وضيق الطريق الذي يؤدي إلى الحياة ، وعدد 13

."قليل من الذين يجدونه  
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 الفصل السابع عشر
 

 

يتحدث الفصل الثاني عشر عن التكريس باإليمان بناًء 
على معرفة الروح العليا. يشرح هذا الفصل طبيعة 

ك الذين، مع إهمالهم لمبادئ الكتب المقدسة إيمان أولئ
ذلك  النصوص) مع(المعرفة المقدسة الموجودة في 

.يتعبدون باإليمان  

 أنواع وأنهيقول كريشنا أن إيمان البشر هو من ثالثة  
ولد من تصرفاتهم الخاصة وأنه يشارك صفات ساتفا 

، الالمباالة. وراجاس، العمل، وتاماس الحقيقة،  

وقد تم تحليل هذه الصفات الثالث بشكل خاص في 
الفصل الرابع عشر، والذي أظهر أيضاً حاجة الباحث 

.عن الحقيقة إلى االرتفاع فوق نفوذهم  

بكونهم في عالقة وثيقة، فإنه ينبغي دراسة الفصول  
 ً .الثاني عشر والرابع عشر والسابع عشر معا  

ة ساتفا. بما أن الروح إيمان كل واحد ينبع من جود"
المتجسدة موهوبة باإليمان، فإن كل إنسان هو من 

]. 3نفس طبيعة المثال الذي يرتبط به إيمانه" [اآلية   



284 

 

"قوة  معانيها،هنا يجب أن تؤخذ كلمة ساتفا بأعلى 
بتعارضها مع  متجسدة،الفهم" التي تمتلكها كل روح 

القيود المفروضة على هذه القوة من قبل أولئك الذين 
.يعلقون إيمانهم على بعض الُمثل الظاهرية الواضحة  

أولئك الذين تأتي صفاتهم من غلبة النوعية الجيدة أو  
]. "اآللهة" هو مصطلح 4[اآلية  .ساتفا يعبدون اآللهة

هنا وعام يضم العديد من فئات الكائنات غير المرئية، 
نوع من الكينونات التي يتخيلها المؤمن بأنها  يه

موهوبة بقوى وفضائل خارقة للطبيعة، يطلب منها أن 
.ترشده وتملئه باالمتيازات  

أولئك الذين تهيمن عليهم جودة راجاس يعبدون القوى 
.]4ياكشا وراكشاسا "[اآلية  السماوية،  

 وبعبارة ثانية أولئك الذين يغلب عليهم الرغبة في 
الممتلكات واإلنجازات الشخصية واألنانية، يسعون 

للحصول على مساعدة الكينونات العنصرانية وجذبها 
لهم: هؤالء بشكل غير مسؤول، يساعدوهم على 

.تحقيق أهدافهم  

بعبارة ثانية، حيثما تسود نوعية راجاس، فإن أية قوة 
خارجية من شأنها أن تساعد على تلبية الرغبات يتم 

السعي وراءها والترحيب بها، دون االهتمام بطبيعتها 
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أو تأثيرها الضار على اآلخرين. تنتمي هذه القوى أو 
.تلك الكائنات إلى الجانب االنفصالي والمدّمر للطبيعة  

حت هيمنة النوعية المظلمة لتاماس، أو آخرون، ت"
الالمباالة، يعبدون القوى البدئية وأرواح الموتى" 

].4[اآلية   

 تنتمي القوى البدئية109 التي نتحدث عنها هنا إلى 
من بين أمور ثانية، هي ما يُسمى  إنها،أدنى درجة، 

"األرواح" في الجلسات الروحية التي ُحفزت من قبل 
 اصطناعي مزيفطي مظهر الوسطاء والحضور، وتع

.للحياة والذكاء  

تنتمي هذه الفئة األدنى من الكينونات العنصرانية 
إلى الجزء األكثر خشونة من الطبيعة غير  والبدئية

المرئية، واألقرب إلى المستوى المادي واألسهل األكثر 
استيقاظاً. إن جهل الطبيعة الحقيقية لإلنسان هو الذي 
يفتح األبواب أمام هذه الفئة من الكينونات ويؤدي إلى 

خطأ ربط إيمانه بالتأثيرات غير الدائمة وغير 
.المسؤولة  

                                                           

هناك فرق بين الكينونات العنصرانية والكينونات البدئية. هذه  109
األخيرةهي بقايا الجسد النوراني الذي يتفكك ببظء في منطقة كاما لوكا 

 بعد الموت.
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س أيضاً على "أولئك الذين يمارسون تهيمن تاما 
اماتات شديدة (...) المليئة بالنفاق والكبرياء (...) 

الذين يتنهدون للماضي والذين يرغبون أكثر وأكثر. 
فريسة لألوهام، (...) يعذبونني أنا أيضاً، أنا الذي يقيم 

في أعماق طيات القلب، أعرف يا ارجونا أن هذه 
.]6-5ية الكائنات لها ميل جهنمي "[اآل  

من المعروف أن بعض المتعبدين في الشرق يلقون 
اً من التكفير عن الذنب والتعذيب البدني على قدراً كبير

أنفسهم كوسيلة للتطور، وأنه حتى بين الشعوب 
الغربية كانت هناك فكرة مماثلة منتشرة على نطاق 
واسع في حقبة معينة واستمرت ربما هنا أو هناك. 

هذه الممارسات لها أصلها في  ليس هناك شك في أن
التفسير الخاطئ لصيغة شائعة في الكتب القديمة: 

"اماتت الجسد". في هذا الفصل، يبرز كريشنا بوضوح 
المعنى الحقيقي بهذه الكلمات: "التبجيل لآللهة (كائنات 

متفوقة على اإلنسان)، للبراهمان (أولئك الذين 
عرفة) يمتلكون المعرفة اإللهية)، للمعلمين (للم

وللحكماء، الطهارة، البر، العفة والالعنف هي ما 
.]14يسمى اماتت الجسد "[اآلية   

أن لدينا هنا التعريف الحقيقي الذي يظهر حقيقة أن 
الجسم في حد ذاته غير قادر على التصرف، كونه 
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مجرد مجموعة منظمة من المادة الفيزيقية لالستخدام 
هذا المفكر هذا وتحت سيطرة المفكر والممثل الداخلي. 

الممثل، هو الذي يجب أن يغير طرق تفكيره وتصرفه. 
بالتغيير، من أسلوب التفكير والعمل إلى أسلوب آخر 

من النوع المعاكس، يكون اإلنسان في حالة حرب مع 
العادات التي أسسها هو بنفسه، لذلك يجب عليه أن 

حرمانهم من مكانتهم لصالح العادات الثانية، في 
القاعدة الجديدة المعتمدة في هذا التغيير.  انسجام مع

هذا، بالمعنى الحقيقي للكلمة، هو اماتت الجسد، ولكن 
يجب أن يكون من الداخل إلى الخارج، وليس من 

.الخارج  

اللغوية" ال تتألف من شدة  كذلك، فإن "التقشفات
النبرة واألسلوب، وال في االزدراء التام للبشر العاديين 

وهو موقف يرجع إلى اإلحساس بقيمته  -ومصالحهم 
ولكن يتم ممارستهم  -الخاصة. ويُغذى من الذات 

وتجلياتهم في "لغة خيرية ال تسبب القلق، بل الصراحة 
لمقدسة" المثابرة في قراءة الكتب اوكذلك والود، 
.]15[اآلية   

 

ال يتم "اماتت العقل" من خالل الصلوات والتكفيرات 
المفروضة عليه، وال من خالل القرابين أللوهية 



288 

 

مفترضة، ولكن من خالل "صفاء العقل، ولطف 
 واالستقامة النفس،الشخصية، والصمت، وضبط 
.]16المطلقة في السلوك "[اآلية   

 

 يستمر الفصل بهذه الكلمات: 

"إن هذه االماتات الثالثية، أو التقشفات، هي من 
نوعية ساتفا إذا مورست بإيمان سامي من قبل أولئك 

].17 اآلية[الذين ال يتطلعون إلى أي مكافأة"   

لكن التقشف الذي يمارس مع النفاق، من أجل "
الحصول على االعتبار الشخصي أو المجد 

واالمتيازات، وهو أمر غير مؤكد وينتمي فقط إلى هذا 
]18العالم، يحمل نوعية راجاس" [اآلية   

أعمال التقشف التي تمارس فقط من خالل ممارسة " 
التعذيب، أو كنتيجة لحكم سيء، أو من أجل إلحاق 

.]19األذى باآلخرين، هي من نوعية تاماس" [اآلية   

ب الغربية هي أن الفكرة الواسعة االنتشار بين الشعو
يقول كريشنا  .الثمن الذي تمثله يكمن فيقيمة الهدية 

عكس ذلك، مؤكداً أن قيمة الهدية تكمن تماماً في 
ينطبق هذا على الهدايا والموقف العقلي المصاحب لها، 

والمزايا من أي نوع، سواء كانت معروضة في أوقات 



289 

 

 في معينة من السنة أم ال، على األصدقاء أو األقارب أو
العالقات أو لشخص غريب. سيكون من الجيد تذكرها 

في وقت عيد الميالد أو أي تاريخ آخر للذكرى 
.السنوية  

على  يحدد كريشنا هذه المواقف المختلفة ويؤهلها
"الهبات التي يتم تقديمها في الوقت النحو التالي: 

المناسب، للشخص المناسب ومن قبل من ال يرغب في 
أي شيء في المقابل، هي من نوعية ساتفا، فهي جيدة 

.]20 [اآليةومن طبيعة الحقيقة"   

لكن الهدية المقدمة على أمل أن يعيد المستلم مقابل "
، أو التي يتم لها، أو للحصول على منفعة روحية

تقديمها على مضض، هي من نوعية راجاس، إنها 
].21[اآلية سيئة وتشارك في الخطأ"  ] 

الهدايا المقدمة والتي ال سبب لها، أو تقدم دون "
االهتمام الالزم، مع االزدراء، ولألشخاص الذين ال 
يستحقون ذلك، تحمل نوعية تاماس، وهي شريرة 

.]22ة تماماً وذات طبيعة مظلمة" [اآلي  

يا له من تعليق رائع موجه ألفكارنا الغربية عن العمل 
الخيري (كما يُمارس عادة) ومنظماتنا الخيرية. كم عدد 

الهدايا أو عدد اإلغاثات الخيرية التي يتم منحها دون 
 النظر للمنفعة الروحية التي ستنطلق منها؟
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كم عدد االشتراكات التي يتم إرسالها إلى األعمال  
الخيرية دون أن يرافقها ضمنياً شيء بغيض معين 

فيها، أو دون أن تكون مدفوعة بالرغبة في أن تظهر 
كريماً في أعين الناس؟ كم عدد التبرعات التي يتم 

مع  الالزم،دون االهتمام  مكانها،تقديمها "في غير 
ن ال يستحقونها"؟ كل شخص االحتقار ولألشخاص الذي

يجب أن يجيب عن نفسه. إن القيام باألعمال الصالحة 
دون التعرض لخطر التسبب في ضرر ال يوصف يتطلب 

حكمة االنسان العميقة: بفضل قدراته الكبيرة على 
الحدس، يمكنه بعد ذلك معرفة من يجب التخفيف عنه 
ومن الذي سيتركه في مستنقع موحل110، أفضل معلم 

.له  

قول الفقراء والبؤساء أنفسهم لمن يستطيع كسب ي
ثقتهم، عن األخطاء الكارثية التي يرتكبها أشخاص من 

 طبقة مختلفة يحاولون مساعدتهم.

اللطف والمعاملة الجيدة تبرز في بعض األحيان أسوأ  
الخصائص لرجل أو امرأة عاشها بطريقة الئقة بما فيه 

أس. يعلم الغيتا أن الكفاية طالما ظل يعاني من األلم والي
أسباب البؤس ال تكمن في الظروف أو األوضاع، بل 

                                                           

 المقصود تركه في ورطته. 110
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في األفكار الخاطئة وتصرفات اإلنسان نفسه، إنه 
.يحصد ما زرع في الجهل  

من الضروري معرفة طبيعة اإلنسان وهدف الحياة. 
بمجرد الحصول عليها، يتم القضاء تدريجياً على 

احسان لإلنسانية أسباب البؤس. ال يمكن عمل أكبر 
المتألمة إال من خالل إعطائها المعرفة الصحيحة التي 

تؤدي إلى الفعل الصحيح. ذاك الذي يمتلك هذه المعرفة 
سوف يكون ممتلئاً بالتعاطف اإللهي لجميع أولئك الذين 

يعانون، إنه لن يخفف في كل ظرف من الظروف إال 
قة الضيقات الواجب تخفيفها، مع إيصال معرفته الفائ

 إلى الحد الذي يستطيع فيه المتألم استالمها وتطبيقها.

لكنه لن يسمح ليده اليسرى بمعرفة ما تفعله يده  
اليمنى111، لن يفكر في مكافأة أو حتى انتظار امتنان 

بل سيقوم بكل بساطة ببذل كل ما في وسعه، وعلى حد 
علمه، لرفع اإلنسان المتألم إلى مستوى أعلى من 

مع تزويده بنفس الوقت بالمساعدة  التفكير والعمل،
.المادية الكافية لمنحه أساس الدعم  

ا الفصل هو ما قبل األخير من البهاغافاد غيتا هذ
وبكونه فصل، ربما يكون هو الذي يحتضن معظم 

األشياء، ألنه يعرض اإليمان الوحيد الحقيقي، استناداً 
                                                           

 إشارة إلى قول السيد المسيح في انجيل متى 6، 3. 111
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 إلى معرفة الروح العليا، والذات الداخلية، والعارف في
كل جسم بشري، وكذلك ثالثة أنواع كاذبة من اإليمان 

.على األشياء الخارجية تأسستالتي   

إنه يعتبر الممارسات الحقيقية بمثابة المنتجات 
الطبيعية لإليمان الحقيقي، مقارنة بالممارسات الخاطئة 

القائمة على إيمان خاطئ. إنه يعرض بوضوح أن 
كائن أو  -وضع الثقة الروحية في حقيقة خارجية 

يعيق المعرفة الحقيقية والتقدم  -شيء أو ممارسة 
وال يمكن أن يتأخر في خلق نتائج كارمية  الحقيقي،

.مضرة  

يجب أن تتدخل معرفة ذات كل شيء، والعمل من أجل 
في كل فكر وكل كلمة  -التي هي داخلية  -تلك الذات 

وكل فعل، حتى عندما يتعلق األمر بتغذية الجسم. 
 كريشنا ال يقترح أي طعام معين. 

يقول إن النظام الغذائي األكثر مالءمة لكل كائن هو 
وتها، والذي "الذي يطيل الحياة، ويزيد من حيويتها وق

يحفظ من المرض ويحافظ على روح المساواة 
والرضا، والذي هو لذيذ ومغذي، ودائماً ما يكون مفيداً 

ومتناغم مع الجسم، إنه الطعام المفضل لدى الكائنات 
.]8التي تسود فيها نوعية ساتفا "[اآلية   
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يبني الكثير من الناس إيمانهم على أنواع معينة من 
يل اآلخرين إلى هذا النوع من الطعام ويسعون لتحو

اإليمان. مثل كل أولئك الذين يعلقون إيمانهم على 
األشكال الخارجية، لديهم "تقوى زائفة وروح 

 ضائعة".

ال يتعلق السؤال أبداً بأصناف الطعام بل حول تكيفه  
مع كل حالة على حدة، ألنه في النهاية، ال يستخرج كل 

ا يتوافق مع طبيعة جسم أي نوع من أنواع الطعام إال م
صاحب الجسد، وهذه الطبيعة عرضة للتغييرات من 

الداخل. الشيء الرئيسي الذي يجب مالحظته هو 
الحفاظ على الجسم في حالة فعالة كأداة للروح التي 
تسكنه، بكل الوسائل والمواد الغذائية الالزمة لهذا 

وفقط الغرض. هنا، ما يرضي أو يزعج يوضع جانباً 
.العتبار هدف الروحبعين ا يؤخذ  

الطعام "المفضل من قبل البشر الخاضعين لنوعية 
راجاس هو شديد المرارة، وحامض للغاية، ومالح 

جاف وحارق، ويسبب  الذع،بشكل مفرط، متبل جداً، 
]. عندما يتركز 9التوعك واأللم والمرض" [اآلية 

اإليمان على الرغبة في الممتلكات الشخصية 
لرغبة تراكمية، كل غرض تم واالستحواذات، تصبح ا

الحصول عليه ال يسبب إال تحفيز الرغبة في الحصول 
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على المزيد، وهذا ينتج في الجسم نزعات متراكمة 
.مقابلة  

أي طعام يتم إعداده في اليوم السابق، ال طعم له أو 
متحلل أو نجس، هو المفضل من قبل أولئك الذين 

]. 10يسود فيهم نوعية تاماس، أو الالمباالة "[اآلية 
هناك ميل نحو الكينونات يكون حيث تهيمن تاماس، 

العنصرية والعناصر السفلية للطبيعة، واالرتباط بهم: 
.فككالجانب المدمر والمت  

يشير الجزء األخير من هذا الفصل إلى التعيين الثالثي 
للروح العليا: أوم، تات، سات، األلوهة الثالوث، في 

جوانبها الثالثة المقابلة للخلق والحفاظ والتدمير، وكل 
.ذلك بهدف إعادة الخلق من جديد  

إن كلمة أوم – أو - أوم112، هي في نفس الوقت 
ابتهال إلى أعلى ما في اإلنسان، وهي بركة وتأكيد 

 تحقيقووعد. يقال إن توظيفه بشكل مناسب يؤدي إلى 
.الذات الداخلية  

يحتوي أوم في حد ذاته على جميع الجوانب ويشير إلى 
الكون تحت هيمنة الروح السامية. إنه يمثل تيار التأمل 

، حتى في أداء الذي يجب على كل انسان اتباعه

                                                           

112 OM-AUM. 
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الواجبات اليومية الضرورية. يوجد لكل كائن محدود 
هدف يجب أن يركز عليه باستمرار. في مونداكا 

يقال: "أوم هو القوس، الذات الفردية هي  أوبانيشاد،
.السهم، والهدف، كما يقال، هو براهمان  

إلصابة الهدف، يجب على المرء أن يسعى له دون  
معه، مثل السهم العالق في  إلهاء أو خطأ وأن يتماهى

الذات الهدف (...) هو وحده، الوحيد، اعرفه على أنه 
إنه هو الجسر إلى الخلود  -عن كل كالم آخر  وتخلى

.تأمل على هذه الذات أوم،(...) مع المقطع اللفظي   
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 الفصل الثامن عشر
 

 

يا صاحب األذرع  أتعلم،يبدأ الفصل بسؤال أرجونا: "أريد أن 
الكبيرة، ما هي طبيعة االمتناع عن الفعل وطبيعة التخلي عن 

".نتائج العمل، وكذلك االختالف بين االثنين  

الفصل بأكمله مخصص لإلجابة. أنه ال يحتوي فقط على طبيعة 
اً عن فهم االمتناع عن العمل والتخلي عن نتائج الفعل، بل أيض

طبيعة الفعل نفسه وأسبابه وأسسه. فيما يتعلق بموضوع 
يا صاحب األذرع الكبيرة  تعلم،قال كريشنا: " "،"وكالء العمل

أنه وفقاً لما قيل، هناك خمسة عوامل ضرورية إلنجاز جميع 
األفعال. جوهر الموضوع، العامل، األنواع المختلفة لألعضاء 

الحركات المتنوعة والمتميزة، ومعها، في المرتبة الخامسة 
.اآللهة التي ترأس ترتيبياً وظائف كل منها  

في إنجاز كل فعل يقوم به هذه العوامل الخمسة متضمنة  
]. وأيضاً: 5-13انسان، بجسده، أو كالمه، أو عقله "[اآلية 

"من، نظراً لوجود عيب في عقله، يعتبر أن الذات الحقيقية هي 
]. من الواضح إذاً 16العامل، يخطئ ويرى بشكل سيء" [اآلية 

والذي تكرر قوله  -أنها ليست "الذات الحقيقية" التي تتصرف 
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عدة مرات في الفصول السابقة113 والتي يجب فهم معناها قبل 
.فهم طبيعة الفعل  

في كل مكان في  عمل،براكريتي، أو الطبيعة، هي سبب كل 
الكون، ألنها األساس الذي يسمح للعمل أن يُنجز. هذا صحيح 

على جميع مستويات الكائن. نجد في الفصل الثالث عشر 
لطبيعة، وبوروشا الكلمات التالية: "اعلم أن براكريتي، أو ا

."هما بال بداية الروح،  

اعلم أن الشهوات والصفات الثالث تتدفق من الطبيعة." يقال " 
، هي ما يعمل إلنتاج السبب والنتيجة الطبيعة أو براكريتي إن

في األفعال، يُقال إن الروح الفردية أو بوروشا هي سبب تجربة 
".اللذة واأللم  

بالنسبة للروح لمتدثرة بالمادة، أو براكريتي، تشعر بالصفات 
] يلقي هذا المقطع 21-19التي تأتي من براكريتي"[اآلية 

: إنه الجوهر بعض الضوء على معنى كلمة" الجوهر البدئي"
في حالته األولية التي تنطلق منه جميع التمايزات، والتي يتم 
فيه احتواء جميع هذه التمايزات، والتي تشكل بالتالي العامل 

.]13األساسي لكل فعل: في تعداد العوامل الخمسة [اآلية   

يمكن أن تكون كلمة "العامل" بمثابة القوة الدافعة للعمل  
سبيل المثال، مع الذات الشخصية، مع وهذه هي الحالة، على 

                                                           

انظر الفقرات المذكورة في الفصول 5 و13 و4 في الفقرة الثالثة  113
: "(االنسان الحكيم) 3من الفصل.  28أدناه. يمكننا أيضاً أن نذكر اآلية 

.يعرف أن الصفات تعمل فقط على الصفات، وأن الذات متميزة  
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الجسم والتي تعطي زخماً ألعضاء  والمحدودة،األفكار العملية 
.الحركات المناسبة لتحقيق الفكرة المركزية وكذلك  

التي ترأس  ةاآلله"بكونها وقد تمَّ ذكر "العامل" الخامس 
يمكن تفسير هذه العبارة على النحو التالي:  ".وظائف كل منها

يتكون جسمنا من حيويات صغيرة للعديد من األنواع المختلفة 
كل نوع ال يعمل إال استجابةً لدوافع معينة، يعمل كل قسم وفقاً 

لطبيعته الخاصة، ويشكل كصف، تسلسًالً هرمياً لكائنات أو 
 لديفا114 أو اآللهة.

حيث ينبع كل قوة للتصور أو  من المفهوم جيداً أن هذا، من
إنتاج عمل، هو الذات للجميع. يتم فردنة هذه القوة، إذا جاز 
التعبير، في الذات الفردية التي، على المستويات العليا، هي 
القوة الدافعة لألعمال التي أنجزت على هذه المستويات. في 
المستوى المادي، ال تعد الذات الشخصية سوى جانب مؤقت 

الفردية، وبكونها وهمية، فإن هذا الجانب يُسمى من الذات 
أحياناً "اإليغو المزيفة. هذه هي الذات الشخصية التي تدفع 
.بوعي أو بغير وعي، حيويات أعضائها الجسدية إلى العمل  

يمكننا اآلن أن نفهم بشكل أفضل هذه الفقرة من الفصل 
ال الخامس: "يفكر المؤمن الذي يعرف الحقيقة اإللهية:" أنا 

أفعل شيئًا "من خالل الرؤية والسمع واللمس والشم واألكل 
واالنتقال والنوم والتنفس. حتى أثناء التحدث عن طريق 

التخلي أو األخذ أو فتح أو إغالق عينيه، يقول: "يتم توجيه 

                                                           

 الديفا مصطلح يشير لكائنات أو طاقات سماوية نظير المالئكة. 114
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الحواس واألعضاء بدافع طبيعي إلى مواضيعهم المتناسبة" 
.]9-8[اآلية    

ا ال تخضع للعمل، يجب أن ينطبق قيل إن الذات ال تعمل وأنه 
هذا أيضاً على الذات الشخصية، كما جاء في الفصل الثالث 
عشر: "تُسمى الروح في الجسد ماهيشفارا، الرب العظيم 

المشاهد، المستشار، الداعم، المستفيد وأيضاً باراماتما، الروح 
.]22اآلية السامية"[  

يتم خداع الذات، أو الروح في الجسم، من خالل الصفات "
غير كانت سواء كانت ممتعة أو  -الثالثة المدركة في الطبيعة 

وتتوافق مع األعمال التي تحفزها". من يرى أن جميع  -سارة 
أفعاله تتحقق من الطبيعة وحدها وأن الذات الداخلية ليست هي 

هناك أيضاً هذا المقطع  ].29اآلية الممثل، فهو يرى فعلياً ". [
]: "طريق العمل هو مظلم: 18الخامس.  الرابع،[من الفصل 

من يعترف بالال عمل بالعمل وبالعمل في الال عمل، يكون 
".حكيماً بين البشر  

إذا قمنا بإعادة بناء أفكارنا بشأن العمل بالمعنى المشار إليه 
التي  أعاله، فسيتم إلقاء ضوء جديد على المسؤولية الكارمية

ستربطنا بشكل أكثر مع الذات لكل كائن، مع كل الحيويات، 
وستساعدنا على تحقيق أفضل ما يمكن أن  وصغيرها،كبيرها 

يكون العمل من أجل الذات وكالذات. وبعد أن حددنا، على األقل 
إلى حد ما، طبيعة العمل، فقد عملنا على إيقاظ، إلى حد ما، ما 

 بودهي اً قدرةالتي تُسمى أيض "،أسماه كريشنا "قدرة التمييز
اإلدراك المباشر، والفهم في أعاله، قدرة الحكم، وفقاً أو 

.للدرجات المختلفة لنشاطها  
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هذه مشتقة من الجذب الذي تمارسه هذه أو غيرها من 
الوصف:  الصفات الثالث الموجودة في الطبيعة. فيما يلي

"قدرة التمييز التي تعرف كيف تبدأ وتتخلى، والتي تعرف ما 
ينبغي وما ال ينبغي القيام به، وما الذي يجب أن تخشاه أوما ال 

الروح، هو من ما يربطها ارتباطاً وثيقاً، وما يحرر  تخشاه،
.نوعية ساتفا  

التمييز، يا ابن بريثا، الذي ال يعرف بالضبط ما يجب القيام " 
به وما ال ينبغي القيام به، ما يجب أن يخافه وما يجب أال 

يخاف منه، هي نوعية راجاس، المولود من الشهوة. قدرة 
التمييز التي يكتنفها الظالم، وتخلط بين الشر والخير وتأخذ كل 

أهدافهم وغرضهم ومعناهم الحقيقي، هي من  شيء ضد
.]2-30النوعية المظلمة لتاماس"[اآلية   

يجب أن تسير "قدرة المثابرة" جنباً إلى جنب مع "قدرة 
التمييز" ألنه، ما لم نكن ثابتين في تكريسنا للحياة العليا 

والمثال األعلى لحياة واعية بالروح، وليس في المادة، سنخون 
ألفضل. بمجرد أن نصل إلى قدرة التمييز، وقد ما نعرفه بأنه ا

أظهر لنا الدرب األنسب لطبيعتنا، يجب أن نستبعد أي اعتبار 
 يميل إلى ابعادنا عنه.

يجب علينا أن ننمي ونمارس "قدرة الثبات التي تحافظ على  
تماسك اإلنسان، وبالتكريس، تتحكم في كل حركة فكرية 

ما قيل في الفصل فإنها وتنفسية وكذلك الحواس واألعضاء". ك
.]، وهذا يعني، يتم استخدام 33تشارك في نوعية ساتفا [اآلية 

.األداة كلها حصرياً للغرض األفضل واألعلى  
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قدرة المثابرة" يمكن أن توجد من دون قدرة تمييز في "
أعالها. هذه هي حالة اإلنسان الذي، بينما يبحث عن ثمار 

، مدفوعاً بالرغبة، أي العمل، يحب الواجب والبهجة والثروة
من راجاس، أو من انسان ذو طبيعة متدنية، والذي يكون 
مرتبط بنوعية تاماس، يستمر في الفتور والخوف واآلالم 

.والغرور والتهور  

إذا استطعنا أن نحدد، ألنفسنا، طبيعة الفعل، والغرض من 
التمييز الحقيقي، والمثابرة التي هي انسجام الفكر، واإلرادة 

واإلحساس، ووقف العمل نفسه وفقاً لتصميمنا، فلن نتمكن من 
القيام بذلك إال من خالل القليل من تلك "الحكمة التي ال تدرك 

ر قابل للتجزئة وغير قابل في كل الطبيعة إال مبدأ واحد، غي
والتي هي  "،وليس مفصوالً في أشياء منفصلة مرئية للفساد،

]. إنها الذات الداخلية والدائمة 20من نوعية ساتفا "[اآلية "
.التي سنحققها أكثر فأكثر إذا اتبعنا خطوط تصميمنا  

ال يمكن أن يكون هناك إدراك للذات بنوع من المعرفة "التي 
ئ مختلفة ومتعددة في عالم الكائنات تتصور وجود مباد

المخلوقة" ، وال في "المعرفة التي تخلو تماماً من القيمة 
والمحدودة والضيقة، التي تتعلق بغرض واحد فقط كما لو أنه 

.]212يمثل الكل، وال ترى السبب الحقيقي للوجود "[اآلية   

ة كل أفكارنا تستيقظ على فعل الحيويات التي تشكل أداتنا النجمي
الجسدية. وبما أننا ال نتوقف عن التفكير مطلقاً، فإن العمل  /

مستمر بشكل دائم ألنه، كما قيل غالباً "الفكر هو مخطط العمل 
الحقيقي". حتى بدون أي نية للقيام بعمل جسدي فوري، فإنه 

يمكننا، من خالل أفكارنا، أن نجمع في حيويات أداتنا ميالً 
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ي، كلما سمحت الظروف سيتجلى في النهاية كعمل خارج
المواتية: سنكون حينئذ ضحايا افتقارنا إلى التمييز والمثابرة 

.وسوف نشرك كائنات ثانية في مصيرنا  

استمع اآلن إلى األنواع الثالثة من المتعة التي عادة ما تؤدي 
]. يمكننا الحصول 36اآلية إلى السعادة وتضع حًدا للحزن ". [

الجملة إذا فكرنا في هذا: عندما يكون على فكرة عن معنى هذه 
هناك هدف أو غرض مرغوب فيه بحماس، نبحث عنه ونحصل 
عليه بنهاية المطاف، يبدأ المرء في تجربة السعادة التي تضع 
حداً للمعاناة التي كان يشعر بها لغاية الوصول إليها، لكن هذه 
السعادة ال تبقى كما هي، بل تتحول إلى رضى، ثم تتحول إلى 
عادة، حتى تصبح مملة ويبدأ الشخص في مالحقة هدف آخر 

.أو غرض آخر  

ما يبدو السم في البداية وإكسير الحياة في النهاية، والذي يأتي 
]. السعي ٣٧من فهم نقي، يشارك في نوعية ساتفا "[اآلية 

وراء الرغبات يوفر حالوة في البداية و المرارة في النهاية 
لكسل واإلهمال والالمباالة يخيف ] ، والمتعة بسبب ا٣٨[آية 

] التحرر من الرغبة، أو من اإلهمال ٣٩الروح [آية 
والالمباالة، يبدو أنه "السم" في البداية، ولكن هذا السم يتحول 

.إلى "إكسير الحياة" من خالل تأثير الفهم النقي  

االدعاء بأنه: "ال توجد على األرض، أو بين الجحافل 
ة من هذه الصفات الثالث المولودة السماوية، مخلوقات خالي

] يسلط الضوء على حقيقة أن الصفات 40من الطبيعة" [اآلية 
الثالث موجودة في كل مستوى من مستويات الكائن. لم تتم 
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اإلشارة إلى الطبقات المحددة بدقة في الهند اليوم في هذا 
 الفصل عن البراهمان، والكشاتريا، والفايشيا والشودرا. 

قبل أن يتمظهر ويصبح التعليم القديم مادياً، كان  في السابق،
الزواج عقداً مقدساً ودينياً.  والحياة األسرية كان يتم ادراكها 

وإدارتها بطريقة توفر بيئة تتكيف مع اإليغو التي تتوافق 
طبيعتها مع طبيعة األسرة من حيث الخطوط الروحية والنفسية 

ميع خطوط وغيرها. كانت هناك طبقات طبيعية توحد ج
الوراثة. في أيام انحطاطنا، اختلطت الطبقات. لذلك هناك 

كائنات ولدت في طبقات معينة ال تكون طبيعتها مطابقة لطبيعة 
طبقة مولدها. يعتمدون األسماء واالمتيازات لكن يسيئون 
استخدامها. ومع ذلك، توجد طبقات في كل مكان، لكنها لم 

تماعي أو بالبيئة المادية. باإلمكان تمييزها سواء بالوضع االج  

نرى اليوم في جميع البلدان أشخاصاً يشغلون مناصب كبيرة 
وهم في السلطة، ولكن لديهم طبيعة الشودرا، بينما البعض 

السلم االجتماعي، ألننا  أسفلاآلخر، براهمان بطبيعتهم، هم في 
.في كالي يوغا حيث تسود قوى الظالم  

الواجبات الناتجة عن طبيعتها الطبقات القديمة كانت تنجز 
الخاصة والتي لهذا السبب تم االعتراف بها من قبل الجميع. لم 
يكن هناك فخر طبقي، أو غيرة، بل مجتمع مثالي في المساعدة 
المتبادلة. أيضاً كانت واجبات الطبقة "تحددها الصفات السائدة 

.]41في شخصية كل واحد" [اآلية   

والمتفانين في أداء واجباتهم  البشر الذين يشعرون بالرضا"
اآلية (أولئك الذين تكيفوا مع طبيعتهم) يصلون إلى الكمال" (

]. "يصل اإلنسان إلى الكمال (في كل ما يفعله) إذا ضحى 45
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للكائن األسمى الذي هو مصدر أفعال الجميع والذي من خالله 
وتوسع هذا الكون." حتى بدون روعة بالفعل، فإن  تمَّ امتداد

ء بالواجبات المناسبة لإلنسان بطبيعته أفضل من الوفاء الوفا
بل والكمال، بواجب اآلخرين. ومن ينجز الواجبات التي 

تفرضها طبيعته ال يتحمل الخطيئة. حتى لو كان ملطخاً بالخطأ 
يجب أال يتم التخلي عن الواجب الطبيعي المناسب لإلنسان 

اء حر وقلب (...) الشخص الذي يحتفظ، في جميع األعمال، بذك
مروض، يصل بالتخلي إلى الكمال السامي لالنعتاق من العمل" 

].9 -45[اآلية   

" دهارما، هو المصطلح الذي يترجم في لغتنا على أنه "واجب
له نطاق ومعنى أكبر بكثير مما يرد هنا في هذه الكلمة.  ولكن

كثير من الناس يعتقدون أن واجبنا هو مسؤوليتنا في رأي 
اآلخرين، هناك أيضاً أولئك الذين يعتبرون "الواجب" شيئاً 

وبالتالي يجب  -أعمال يجب القيام بها تحت اإلكراه  -مرهقاً 
ة ألنها تُستخدم في تجنبها. لذلك يجب أن نفهم معنى هذه الكلم

.الغيتا  

دهارما تعني "القانون المقدس"، انجاز مصيرنا الكارمي  
على العديد من التجسدات، استنفاد والقضاء على العيوب التي 

أعادتنا إلى الحياة الدنيوية في ظل الظروف التي هي نصيبنا 
وأننا يجب أن نأخذ باالعتبار واالعتراف بها بكونها  حالياً،

ية لمزيد من التقدم.فرص ضرور  

"الواجب هو التعويذة لهذا كتب أحد المعلمين العظماء:  
".الملكية، والواجب وحده سوف يقودنا إلى الهدف  
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يعدد كريشنا عمليات االستمالك التي بواسطتها يكون "اإلنسان 
]. 53اآلية [ "األسمىمؤهل ليصبح الكائن   

السامي، فهو مليء بعد أن وصل إلى و ،"منذ ذلك الحين
قدم ب ينظر بالصفاء، لم يعد يعرف المآسي أو الرغبة، ولكنه،

المساواة جميع المخلوقات، وقد حقق التفاني األعلى بالنسبة 
لي. بهذا التعبد لي، يعرف أساساً من أنا، وما أنا عليه، وبعد 

أن اكتشفني، يدخل إلى ذاتي الباطنية دون المرور بحالة 
سان الذي يشارك دائماً في العمل، إذا وضع وسيطة. وحتى اإلن

ثقته بي وحدي، فإنه من خالل نعمتي، سيصل إلى المقر 
.]56-54األبدي، الذي ال يفنى وغير قابل للفساد "[اآلية   

ال  "إذا كنت ممتلئاً باالكتفاء الذاتي وقلت ]،[في الوقت الحالي
ادئ فإن هذا التصميم سيثبت عدم جدواه، ألن مب القتال،أريد 

طبيعتك ستدفعك للقيام بذلك. مرتبطاً بواجباتك الطبيعية بكل 
تفعل ال إرادياً وبالضرورة ما كنت في  الماضية، سوفالكارما 

].60 -59اآلية [جنونك ال تريد أن تفعله، يا ابن كونتي "  

الذي  -إيشفارا  -يوجد في قلب كل مخلوق، يا أرجونا، المعلم 
ي دوران كل األشياء وجميع يتسبب، بفضل قوته السحرية، ف

المخلوقات على عجلة الزمن الكونية. احتم به وحده، يا ابن 
بهاراتا، وبكل روحك، وبنعمته ستحصل على السعادة السامية 

.]2-61المكان األبدي "[اآلية   

حيثما يكون كريشنا، المعلم األعلى للتكريس، وابن بريثا 
النبال115 العظيم، هناك بالتأكيد سيكون الحظ، النصر، الفخامة 

                                                           

 رامي النبال أو األسهم. 115
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]. كل واحٍد منا هو كريشنا 78والعمل الحكيمة"[اآلية 
وأرجونا، وحيث هم معاً، في اتحاد، فإن الطبيعة كلها تقدم 

.خضوعها  

غيتا" قد  في ختام هذه السلسلة من التعليقات على "البهاغافاد 
يكون من غير الضروري التذكير بأنه لم يتم التطرق إال إلى 

سطح التعاليم الواردة في هذا الكتاب القديم. وجهة النظر التي 
تم تبنيها، من بين التطبيقات السبعة المختلفة الممكنة، كانت 

 جودج.وجهة نظر الفرد، وفقاً للتعليقات األولى لوليام كوان 
جهة النظر هذه، لم يتم استكشاف الحقل ومع ذلك، حتى من و

أن يكون قد قيل بما  ذلك،بالكامل بأي طريقة. دعونا نأمل، مع 
يكفي إلضفاء المزيد من الضوء على األقل ألولئك الذين 

116  يطمحون إلى تعلم علم التكريس.

 

  

                                                           

هذا المقطع هو من السيد كروسبي، ونذكر القارئ أن تعليقات جودج  116
كانت فقط على اآليات السبعة األولى، وبعد وفاته، أكمل كروسبي 

 التعليقات على اآليات الباقية.



307 

 

 6 ....................... مقدمة الناشرين في باريس

 9 ......................... مقدمة الناشرين في لندن

 11 ................................... عرض تاريخي

 21 ...................................... الفصل األول

 69 ..................................... الفصل الثاني

 123 ................................... الفصل الثالث

 149 ................................... الفصل الرابع

 166 ................................. الفصل الخامس

 178 ................................. الفصل السادس

 186 ................................... الفصل السابع

 201 ................................... الفصل الثامن

 211 ................................... الفصل التاسع

 224 .................................. الفصل العاشر

 231 ........................... الفصل الحادي عشر

 243 ............................ الفصل الثاني عشر

 251 ............................ الفصل الثالث عشر



308 

 

 261 ............................ الفصل الرابع عشر

 269 .......................... الفصل الخامس عشر

 274 .......................... الفصل السادس عشر

 283 ............................ الفصل السابع عشر

 296 ............................ الفصل الثامن عشر

 




