
 فرصة ثانية
 قصة تجربة قريبة من الموت

دار مالك الموت  إلى  على فراش الموت، شاهد ثالثة اشخاص مرعبين يشبهون البشر مقبلين لقبض روحه وحملهأجاميَلفيما كان 
 .للعقاب ياَمراَج

   .قريبة من الموتقصة تجربة :  كيف؟ ستجدون الجواب في صفحات فرصة ثانية.فلت من هذا المصير المرعبأمن المدهش انه 
 .تهحتميالموت و ة لمواجهه نفستهيئة ه ليتسنى لبقاءلذات والا جوهر من الحقائق الحيوية عن كبيراً عدداًجد المطالع يكما س

 .فكرة الحياة بعد الموت إلى  مما يضفي ثقةأجاميَلنطلع يومياً من اشخاص مروا بتجارب قريبة من الموت مثل 
الوب الصغير كتاباً بعنوان مغامرات في الخلود يحتوي على نتائج استطالع معتقدات الشعب چ نشر جورج ،١٩٨٢في سنة 

 .ميركي حول الحياة بعد الموت بما فيها تجارب قريبة من الموت وتجارب الخروج من البدناأل
 .لموتنهم مروا بتجربة قريبة من اأ بالمئة قالوا ١٥ بالمئة قالوا انهم يؤمنون بالحياة بعد الموت و٦٧

 ٨ بالخروج من الجسم واًحساس ا بالمئة وصفوا٩ .شخاص الذين صرحوا بالمرور بتجربة قريبة من الموت وصفهااألطلب من 
 .ثناء تجربتهم القريبة من الموتأحياء أبالمئة شعروا بحضور 

التجربة القريبة من الموت وال هل يوجد دليل علمي على :  هذا السؤال األساسينالوب مثير لإلهتمام لكنه ال يجيب عچستطالع إ
 سيما الخروج من الجسم؟

حداثاً تتصل بجسمهم الطبيعي من أعلى مشارف الموت في حالة غياب عن الوعي وصفوا الذين كانوا شخاص أليبدو من دراسات ا
 . كما جاء وصف مثيل من قبل مرضى القلب وضحايا الحوادث والجنود الجرحى في المعركة.منظور خارجي

 قام بدراسة علمية حول تلك التقارير واجرى ،ور ميشال سبوم اختصاصي في القلب في المدرسة الطبية لجامعة امورىالدكت
ذبحة الالدماغ اثناء  إلى عن ضخ الدمالقلب  يتوقف .مرضى القلب الذين صرحوا المرور بتجربة خارج الجسممن  ٣٢مقابالت مع 

صورة واضحة عن عملية انعاشهم اعطاء  استطاعوا مريضاً ٣٢ من بين ٢٦ومع ذلك،  .المريض عن الوعي بالكليةبغياب قلبية وال
نعاشهم التي طابقت  ا والمرضى الستة المتبقين وصفوا صورة دقيقة لعملية.خبروا عن تجربة خارج الجسم اثناء الذبحة القلبيةأو

 .سجالت المستشفى السرية حول عملياتهم
 استنتج .اقنعه بواقعية التجربة خارج الجسم) ١٩٨٢ (" تحقيق طبي-ذكريات الموت"ه المسمى نتائج دراسة سبوم المفصلة في كتاب

هل :" كتب سبوم.نفصال العقل والدماغ عن بعضهما البعض لوقت وجيز االعقل عن الدماغ وأن محنة قريبة من الموت سببتبتباين 
 لما تقوله بعض طبقاًه التي تستمر بالوجود بعد هالك الجسم جوهرهو أن النفس نفصال العقل عن الدماغ الطبيعي  ايمكن أن يكون

 .الملل الدينية؟ بقدر ما شهدت، هذا هو السؤال القطعي الذي طرحته تقارير التجربة القريبة من الموت
 ْپَرْبهوپاَد  ْسواميَدنْتَِڤ ْبَهكْتي .سي.إى  لرحمته الربانية"فرصة ثانية"اإلبعاد الحقيقية لذاك السؤال القطعي هي موضوع بحث كتاب 

 .كِْرشَْنلحركة ذكر ) آتْشاْريا( المؤسس ماماال
 والتجربة التي مر بها عند الموت منذ أجاميَل تاريخ َپرۤيكْشيتْمريده الملك  إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدوصف السيد الروحي الكبير 

 المعروفة بالثمرة الناضجة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالسنسكريتية رباعية  في الباب السادس من المدونة محادثتهما .الوف السنين في الهند
 .ِڤديةلشجرة الحكمة الـ

-١٩٧٥ سنة نكليزية إلى االشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي مجرى ترجمة  مع تعليقه العميق على كل نص أجاميَل قصة ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَلترجم 
 يسافر مع بعض مريديه ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَل كان .أجاميَل قصة ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَلها وضح فيأ لكن لم تكن هذه هي المرة األولى التي .٧٦

 أجاميَللقى سلسلة من المحاضرات حول قصة أ عدة مرات وأجاميَلسمعوه يتكلم عن  و١٩٧١-١٩٧٠ في شتاء الغربيين في الهند
 .بناء على طلبهم

ومختارات من تعليق ) سوداألالمطبوعة هنا بالحرف  (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمس من  من نصوص الباب الساد"فرصة ثانية"كتاب يتألف لذا، 
 .١٩٧١-١٩٧٠ثناء جولة الهند سنة أ ونبذة عن محاضراته ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَل

ت  رسل مالك الموةجعند موا أجاميَل والحوار الفلسفي والمجازي القاطع الذي يرسم عمل . فعال ومثير ودراميأجاميَلتاريخ 
 .انتباه المعنيين باألسئلة العميقة للحياةال بد وأن تثير د النجاة ايجإو

 الناشرون



 الفصل األول
  عن الحيوانات اإلنسانفصل

كان )  في الهند الحاليةكَناوْج (كانْياكوْبَجفي مدينة ): ٢٢-٢١\١\٦ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم (كْشيتْۤيرَپالملك  إلى ُچوْسوامّيِدڤَ شوَك قال 
 الساقط أجاميَل َنْبراْهَمب هذا الـ سّب. بسبب عشرتهايةنَْبَرْهَمه الـلياقتتزوج من جارية فاجرة وفقد كل أجاميَل  اسمه َنْبراْهَميم يق

 . تلك هي الوسيلة التي كسب بها معاشه وإعالة زوجته وأطفاله.المتاعب لآلخرين بإعتقالهم وخداعهم في القمار أو نهبهم
 قانون العواقب

ذهبت جميع  ف عاهرةحبال أكل لحوم وال زنا وال قمار وال مسكرات، لكنه وقع في :  ملتزم بالحدودَنْبراْهَم في عائلة أجاميَل ولد
 نا لكن.النواهي التي تحفظه على مستوى الحياة البشرية صدد ينشغل الفرد بمختلف اشكال الذنوب حالما يتواهن ب.صفاته الطيبة

ذا اردنا التقدم في  اخطاء اعمارنا السابقة وعمرنا الحاليالتزامنا بالحدود وتصحيح أ يجب .نتهاء بها االون د)اماۤي(نسقط في الفتنة 
شخاص الذين األ .نشغل باألعمال الصالحةالمكافة اشكال الذنوب ون متنزه الم ال يفهم اهللا على الوجه الصحيح سوى .الحياة الروحية

 .راحة البدنية والصداقة الدنيوية والمجتمع والود العائلي فوق اللزوم ال يحققون انفسهم روحياًيرتكبون اآلثام والمتعلقون بأسباب ال
 بداعي الحدود جميع األحكام وأجاميَل هجر . للفردنيةْبَرْهَمهالك الصفات الـ اعيب الصلة الجنسية بالنساء خارج الزواج هو

 قد يفلت من قانون الملك أو الحكومة لكن ال . األمانة عرضة للعقاب كل من يخلو عمله من.صبح غشاشاً ولصاً وأمعاشرة عاهرة
 لكن تفيد األسفار ."اغش اهللا ويمكنني متابعة تشبعتي الحسية باألعمال الشائنةأنا ": يقول المادي لنفسه.مهرب من قانون اهللا

 .سخ ثانية والمعاناة بموجبهايغشون سعادتهم في نهاية المطاف ألنه سيتعين عليهم التنا أن امثاله) شاْستَْرْز(
 أن يكون صادقاً ومنضبط النفس وأن يعي بالحياة الروحية وتطبيقاتها العملية واإليمان التام بنصوص َنْبراْهَميفترض بوليد عائلة 

 .ْزْستَْرشاالـ
 ءذالر لكن ال.ْزْستَْرشا الـن فيرض اعطوا توجيهاتهم وكالمهم مدّواألفي ) ِرشيْز( كبار الحكماء .ينحط كل من ال يعمل باألسفار

 من وجوه مختلفة في الوقت الحاضر ويقبلها غالبية ْبهَچڤَْد چۤيتا نجد تأويالت لكتاب .والحمقى يأولون معنى األسفار ويضللون الناس
ة ليسوا في الواقع  الخمسْزڤَذَنْپاالجسم المادي وأن الـ إلى  تشيرتَْرشْكوروكْأن ملحمة بمعلق يكتب  .األبرياء بمثابة علم موثوق

 دون فهمها؟ تلك المساعي ْبهَچڤَْد چۤيتا كيف يمكن ألحد شرح . لكن كل ذلك مفهوم غير صحيح.سوى الحواس الخمسة للجسم المادي
 .سخيفة

ار األسياد  واجبنا هو السير على خطى كب.ن اراد العلم باهللا اْبهَچڤَْد چۤيتا إلى  الدنو من سيد روحي ثقة واإلستماع اإلنسانيجب على
 .ِڤدي ألنها طريقة النظام الـآتْشاْرياْز ينبغي لنا قبول وصايا كبار . ال ينبغي لنا التنظير واإلبتداع.لإلنتفاع) آتْشاْرياْز(الروحيين 

 الحق المطلق موضح في األسفار واألسفار توضح على يد السيد .يجب أن ندنو من السيد الروحي الثقة والتقصي منه بإنقياد
 . يقتضي تصديق جميع اقوال السيد الروحي المحقق الثقة.حي أو الربانيالرو

فعل ذلك بكل سهولة  . كما يرفع الطفل الفطرڤَْرْدَهَنُچو رفع جبل كِْرشَْن أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .ْزْستَْرشاتأويل الـ إلى ال سبيل
 . يبتدعون خالصاتهم الخاصةرذالء لكن الصريح المعنى .أولونه بمعاني مبهمة يْبهاَچڤَتَْمـال الذين ال يؤمنون ب.لكن الناس ال تصدقه

 آتشاْريا ال نجد .ِڤديةب العلماء ورجال الدين الفوضى بتأويالتهم لألسفار الـالتأويل ما دامت اللغة واضحة؟ سّب إلى ما الذي يدعو
وضاع أبغض أ إلى  اإلنسانحدر لذلك، ين.ساتذة العصر وقادتهأعدد كبير من على خالف  كما يحلو له ْزْستَْرشال الـثقة واحد يأّو
 .دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتا ناعرض وهذا سبب صالح العامال من اجل رذالء ينبغي كشف حقيقة هؤالء ال.الوجود المادي

 انحطاط المجتمع العصري
 كان شاباً في حوالي .نيةْبَرْهَمة مما أذهب جميع صفاته الـ اصبح متعلقاً بعاهرأجاميَل َنْبراْهَم أن الـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 . على كسب معاشه باإلستجداء واإلقتراض والسرقة والقمار بسبب عشرته للعاهرةأجاميَل اجبر .العشرين عندما حدث ذلك
 .أة عفيفة بل مع خليعة الزنا غير ممكن مع امر. قصراً على عالقته الجنسية بعاهرة اإلنسانهذه النصوص تدل على مدى انحطاط

 .الغشاشين واللصوص والمختلسين والسكيرين والمقامرين مع ازدياد سماحه بالدعارة والزنا إلى يزداد الدافع الذي يعطيه المجتمع
 هي تجنب الزنا بداية كل حياة بغيضة ويتبعها أكل اللحوم والقمار كِْرشَْنأول نصيحة ننصح بها مريدينا في حركة ذكر لذلك، 

 بالكلية ألن جميع العادات الشائنة تصبح كِْرشَْنلكنه ممكن عند التسليم لـدون سك  التقيد صعب .خرىاألالمسكرات الواحدة تلو و
 .كِْرشَْن عند تيم تدريجياًغة اغير مستس



ذا سمح بزيادة الزنا  ا سيدين نفسهالمجتمع  لكن. في العصر الراهنأجاميَل ثمة ماليين من . في عصرهئيةستثنا االةح أجاميَلكان 
 .كلهمألنه سيصبح مليئاً باللصوص والغشاشين والمختلسين وما شا

ذا اردنا تحسين الوضع الدولي بالفعل ألنه خير خدمة للمجتمع البشري على الصعيد المادي  اكِْرشَْنذكر  إلى خذاأللذلك، ينبغي لنا 
 .للقضاء التام على جميع الخصائص البغيضة التي انميناها) يُّوچا َهكْتيْب(الخدمة التتيمية  إلى األخذ إلى  ال نحتاج سوى.والروحي
 لكن يمكننا القضاء عليها عن .وأبرزها أكل اللحوم والمسكرات والزنا والقمار) أنَْرتَْهْز( من العادات الكريهة كبيراً عدداًلقد انمينا 

 .بتعاليمهما أحد  لذلك، ال يمتثل.بهما أحد  وقلما يعرفشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمو  ْبهَچڤَْد چۤيتاعرض في  كما ييُّوچا ْبَهكْتيطريق قبول مبدأ 
 .كِْرشَْنمقصودة لقتل ذكر  والنتيجة أن امثالها من الكتب رذالءيفضل الناس قراءة كافة اشكال الكتب من كتابة كافة اشكال ال

 في الواقع، تحقيق النجاة .والنجاة بتأمل باطني مصطنع ماة بغيضربما يظن الغارق في الوهم بقدرته على التخلص من العادات ال
 لكن ال يمكن ألحد العمل بذلك في الوقت الحاضر . كان ممكناً في وقت ما)يُّوچا َچطانْشْأ( الثماني يُّوچّيبممارسة التأمل الـ

 . لن تفيدنايُّوچاوالمساعي المتكلفة لممارسة الـ
هذا  أهل  علم أن. هذاكَليهل الساقطين لعصر  األةناع الَمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا شْرّي وجهب سنة ٥٠٠لذلك، تجلى الرب العظيم منذ 

 َهِرى كِْرشَْنَهِرى : َمهاَمنْتَْر لذلك، اعطى الـ.يُّوچا َچطانْشْأ بالحديث عن ممارسة ماذا فلتزام بالحدود االالعصر لن يقدروا على
 ال يمكن .ارفع درجات الحياة الروحية إلى  لنترقىَهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن

 .كِْرشَْن َهِرىتسبيح  إلى  لكن يمكن ألي كان األخذ.نحطاط غالبية البشر االعمل بسائر سبل التصفية أو التفدية في هذا العصر نتيجة
 :)١٢٦\٨\٣ (پوراَنيا ۤيناَرد-ْبِرَهْنجاء في 

 َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم
 لَـْمڤَ ِكـڤََهـِرْر نامايـ
 ڤَناْسـِتى ِا ِاڤَكَـالو ناْسـِتى 

 َچـتيْر أنْـياتْـها ڤَناْسـِتى ِا
سماء القدوسة لتحقيق النجاة في األسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح األسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح األال بديل عن تسبيح "

ِدڤَ شوَك  سيوضح . هذا على األخصكَليالقدوس دائم الفعالية لكنه فعال في عصر االسم تسبيح  ."هذالنفاق عصر الخصام وا
 .َنناراياالقدوس االسم  قصراً على تسبيح ياَمراَج الذي اطلق من ايدي مالك الموت أجاميَل فعاليته العملية في مثال ُچوْسوامّي

 مخاطر الزنا
 .وبعض الرياضة مطلوبة لضمان التسبيح بدون تجني .القدوساالسم دون تجني لإلنتفاع التام بتسبيح التسبيح  إلى  اإلنسانيحتاج

يجاز للرجل أن يعيش بهدوء : حد ما إلى ْزْستَْرشاه الـجيزمتطلبات الجسم وت أحد  الجنس هو.أوالً، ال ينبغي للفرد التورط في الزنا
من ال يقبل بمسؤولية الحياة العائلية بل يبقى عازباً وينشغل  وكل ى لإلنجاب ال حاجة للجماع سو.مع زوجته والجماع لإلنجاب

 .بالزنا يعتبر عديم المسؤولية وسيجبر على معاناة العواقب
 الحياة العائلية . من المتاعبكبيراًبالطبع، من يظن أن الحياة العائلية مسؤولية كبيرة ال يستطيع تحملها ويغفل عنها يتفادى مقداراً 

 من .ؤوليةيشعر بقصوره عن تحمل المس ذا كان ا)تْشارّيْبَرْهَم(البقاء بصفة مريد متبتل  إلنسانينبغي ل  لذلك،.ولية كبيرة جداًمسؤ
 . تحت رعاية سيد روحي يتحرر من خمسة وسبعين بالمئة من الورطة الماديةتْشارياْبَرْهَم حياةيمارس 

 إلى نشغال بالجنس وهذا ما يؤدي اال كل فرد يريد البقاء عازباً مع. في اليوم الحاضرتْشارياْبَرْهَمقضاء رياضات  أحد لكن ال يريد
 امثالهم من األطفال .طفال هو عمل اثيماألنجاب  المن عاهرة وجماعهاأكثر عالة امرأة ليست  ا. كل شخصية طيبة اإلنسانفقدان

 .ويسبب انحدار المجتمع) َسنْكََر-ڤَْرَن(غير مرغوب فيهم 
درجة قصوره عن قضاء عمل امين للحفاظ على عائلة  إلى نحدار اال بلغ به.جب منها عشرة اطفالأعاهرة و إلى أجاميَلانجذب 

 ستكون تكاليفه بدون حد . الزنا يعقب المسكرات والقمار تلقائياً.عالتهم القتراض والسرقةستجداء واال االكبيرة واصبح مجبراً على
 .صلته غير الشرعية بالعاهرة إلى  مستنداًأجاميَلانحدار كان  .ني سبل الغش والسرقةولكسب جميع نفقاته سيجبر على تب

بالغ الفعالية للحفاظ على مستوى رفيع من خيار الزواج أو التبتل وهذا الخيار التيم لدى  .كِْرشَْنلذلك، ال نجيز الزنا في ذكر 
 .الصفاء



 الفصل الثاني
 تقليد األصيلفي 

عزيزي الملك، انقضت ثماني وثمانين سنة من عمره فيما كان يمضي وقته : )٢٤-٢٣\١\٦. ب.ش(قائال وامّي شوَك ِدڤَ چُوْستابع 
 كان .َناناراي بعشرة أوالد كان أصغرهم طفل يسمى أجاميَل رزق ذاك العجوز .عائلته الكبيرةعلى  نفاقإللبأعمال أثيمة شائنة 

 ."ان أصغرهموالد عند والديه بديهيا ألنه كاأل اقرب َناناراي
 بوياألالحنان 

 بوجوب هجر الرجل بيته حالما يبلغ الخمسين من ِڤدية تقضي التربية الـ.أجاميَل ثم اداللة على متأخرة في سن طفلإنجاب كان 
 خمسة وعشرين سنة ما بين الخامسة والعشرينمدة  الجماع مجاز . من األطفالا ال ينبغي له البقاء في البيت وإنجاب مزيد.العمر

 فقد كل تربيته أجاميَل لكن .َسۤياَسنّْ ثم دخول سلك ْپَرْستَْهىنَاڤاإللتزام بحياة حتى الخمسين ثم ينبغي للرجل ترك الجماع و
 في العشرين من العمر عندما أجاميَل كان . بسبب معاشرة عاهرة واصبح كبير الذنب حتى في حياته العائلية المزعومةنيةْبَرْهَمالـ

، كان معظم اوالده بالغين واصبح  عندئذ. من العمرالتسعينفي ت الموشارف على  .انجب منها عشرة اوالدالتقى العاهرة و
 . شديد التعلق بهأجاميَل موضع حب والديه وكان َننارايااصغرهم 

 أحد يستحيل على .ةلغة مكسربحدث ت يفرح الوالدان عندما يبدأ الطفل بالسير وي.فوراًقاربه أابتسامة الطفل تجذب والده ووالدته و
جاءت قردة مع طفلها قرب الغرفة  ،ذات مرة .بوي طبيعي حتى بين الحيواناتاأل الحنان .نجذاب االدون هذا تربية الطفل بحنان
د  دفعنا القر. استبد بها القلق.م كثيراًاأل دخل القرد الطفل من خالل قضبان الشباك مما ازعج .پوَر في مدينة كَنْالتي كنا نقيم فيها

 . امه وعانقته وحملته بعيداًتالطفل خارج القضبان بطريقة ما فهرع
 رفيعمر الاأل لذلك، ليست ب.م وطفلها موضع تقدير كبير في جامعة البشر لكننا نشهد تلك الصلة حتى بين الحيواناتاألالحنان بين 

 إلى  الوالدين طبيعي وضروري لكنه ال يرقى بالفرد حنان. واألم الزمة لنموهحنان بين الطفلال صلة .م الطبيعة الماديةاحكمن ابل 
 .الصعيد الروحي

 التسعين فما ناهز كان يأجاميَل مع ان .طفالهأصغر أ بغيضة ومع ذلك فقد كان شديد الحنان على أجاميَلشخصية الصعلوك كانت 
  .َنكِْرشْ طفولة الرب تسليات بياشودا و  نَنَْدَمهاَرَجزال يتمتع بألعاب طفله كما نعم 

 الحنان الروحي والمنوعات
العالم العلي هو  .األصليةالصفية وجد صورته ت في العالم الروحي حيث باء في هذا العالم المادي هو ظل حنان اآلباءحنان اآل

 .)يا ياتَهَجنْماِدى أْس ( الحق المطلق العظيم هو فياض الوجود:)١\١\١. ب.ش(و) ٢\١\١( تَْرۤوس دانْتَِڤ جاء في الـ.الوجود األصيل
 كل المنوعات التي نشهدها في هذا العالم . في الحق المطلقهدون وجودحنان بين الطفل ووالديه في العالم المادي  يستحيل وجود

 التي  من اين فاضت كل هذه المنوعات.ألن الحق المطلق هو فياض الوجود  منوعات العالم الروحيلالمادي هي مجرد ظال
 .)ڤيِششَنيْر(أو دون منوعات ) نيراكاَر ( مجرداًشيئاً الحق المطلق ليس .؟ الطلق خالياً منهان الحق الملو كانشهدها 

انهم درجة  إلى ن بالمنوعات الناقصة لهذا العالم الماديين ومحبطي خائبۤيْزاڤادماۤيشخاص الذين يطلق علهيم األمع ذلك، بعض 
لكنهم يجهلون بوجود ) ْبَرْهَمْن(هؤالء يدركون انهم روح  الوجود المطلقة وحدة دعاة .يتخيلون العالم الروحي مجرداً ودون منوعات
 ليس لديهم علم .نهاية المطاف بحد ذاته هو ْبَرْهَمْجيُّوتي يعتقدون ان .)ْبَرْهَمْجيُّوتي(عدد ال يعد من الكواكب في السماء الروحية 

 ):٣٢\٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .الكواكب الماديةهذه  إلى ةرجعجبرهم على اليقصور علمهم  وَهىطْنْايكوڤبكواكب 
 مانينَـْس-يموكْتَڤ شَكْنْدايڤى َريى نْـي

 بودَّْهـياه -بودَّْهى-يشودَّْهىڤاْد أڤْبها-يِّ أْسـتَڤَتْ
  تَـتَه ْمَپـَد ْمَپـَر َنـْهـِرتّْشِّْرآروْهـيا كْ

 ـَرياهـْهْچـأنّ-ـَمـْدشْوي-تَِرـتَنْـِتى أْدهُو ناْدَپ
 إلى ك هي فطنة نجسة ومن المحتم سقوطهمحبخدمة التتيم ب إلى نوربي، ان فطنة من يحسبون أنفسهم محررين لكنهم مفتقر" 

أرفع درجات النجاة بفضل الرياضات والكفارات  إلى قواتراقدميك اللوتسيتين حتى ولو  إلى الوجود المادي ثانية لعدم التجائهم
 ."القاسية



  الروحيةتسلياتة والالصورة الروحي
 التفريق بين النشاطات في العالم المادي والنشاطات المشابهة في العالم الروحي كما ال الوحدة المجردة المطلقةال يستطيع فالسفة 

مطلق الصادر من بدن الرب هو الحق ال) ْبَرْهَمْجيُّوتي( الروحي نور انهم مقتنعون أن ال.يفرقون بين الصورة المادية وصورة اهللا
 هذا الوجه من التفكير .في بدن مادي مثلنا في العالم الماديفعل باإلفتراض أن اهللا عندما يتجلى فإنما ي ۤيْزادڤۤياما يخطئ الـ.العظيم

 .)ۤيْزاڤادماۤي (الوحدة المجردة المطلقةهو فلسفة 
 يْدتْش شَْْستْ(ة للعلم والبهجة والبقاء هي الصورة الروحي) ١\٥ .س.ب( صورته .هللا صورة لكنها ليست صورة مادية مثل صورتنا

  ):٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن هيؤكد هذا ما . يحقق الكمالكِْرشَْن كل من يفهم تعالي صورة .)ڤيْچَرَهى آنَنَْد
 اْميڤْـيشَ ِمى دتْـَجنْـَم كَـْرَم 

 ـتّْـڤَـتَه تَّي ِڤـتيُّـو ْمِاڤَـ
  پونَـْر َجنْـَمْماكْتْـڤا ِدَهـيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 كِْرشَْن كان ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بعند مفارقة بدنه،  في هذا العالم ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
 لذا، اهللا قادر .مامهاأطفل كامل وجه كشف الزبدة عندما ي إلى  الزبدة كما لو كان بحاجةياشودام يحطم كل شيء عندما ال تعطيه األ

 .شخصية اهللا العزيزعتيادي لكنه يبقى  اإنسان صورةبعلى التجلي 
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنلة كما يعلن رذا هذه .معرفة اهللا ألنهم يرونه واحداً من عدادناعلى  الوحدة المجردة المطلقةسفة ال يقوى فال

 كيف يمكن .هنا طفل:"الوحدة المجردة المطلقة يقول دعاة .)ذْهاهاۤوڤَجانَنْتي ماْم مأ( وحدهم يعتبرونني من عدادهم ءذالرال): ١١\٩(
 . لنمتحنه.كيف يمكن أن يكون هذا الصبي اهللا العظيم؟:" بالظنإنْْدَر  وْبَرْهما اصابت الحيرة حتى ."؟أن يكون اهللا

أنا اهللا، أنا :" يتألهونۤيْزادڤۤياما الـ.ن كان اهللا أم ال ا ينبغي امتحانه للتقرير ما."أنا اهللا:"خرىما بين الفينة واألاعالن أحد نشهد 
ما ال تعرض لنا ل فراَمإن كنت :"هممزاعم مع ذلك، ال يتحدى الناس ."راَم"، كل فرد يصبح "كِْرشَْن" يصبح  كل فرد."راَم، أنا كِْرشَْن

يقول  ." في سن السابعة فماذا فعلت؟ڤَْرْدَهَنُچو رفع جبل كِْرشَْنماذا أنجزت؟  ف أقام جسراً فوق المحيط الهنديراَمقدرتك العظيمة؟ 
مستمر  هذا السخف . من عداد البشركِْرشَْن و راَم لذلك، يقبل البشر ."هذه خرافات ال غير:"ِرشَْنكْ تسليات عند مواجهتهم برذالءال

 تصديقه لكن لن إنسان  كما يمكن ألينسب االلهية إلى نفسه إنسان  يمكن ألي.والمعاناة مكتوبة على كل من المتأله ومن يصدقه
 .بخدمته أحد ينتفع

 بصفة الرب العظيم وكان مقبوالكان ، الهند َنڤَنْداِرڤْصبي في أن مجرد  الحظ . متأله مثيلكِْرشَْن أن ْبَرْهماذات مرة، ظن المولى 
بعد انقضاء  َنڤَنْداِرڤْ إلى ْبَرْهما ةدو عند ع. في كهف امتحانه وسرق جميع خالنه وعجوله وخبأهمْبَرْهما لذا، قرر .ينجز المعجزات

لم  .هذا العدد من العجول والصبيان إلى  أوسع ذاته بقدرته التي ال تحدكِْرشَْناع الفهم أن سنة واحدة، شاهدهم ما زالوا هناك واستط
ستطعن فهم سبب ازدياد حنانهن عند عودة اوالدهن في المساء من ت مع ان األمهات لم كِْرشَْنأوجه مهات الصبيان انهم كانوا أ تدرك

 . ويسلم لهكِْرشَْن  قصيدة من نظمه يمجدْبَرْهما وأخيراً، تلى .المراعي
 ألنه يعمل بأمر الرب إنْْدَر إلى قربانضاء الق إلى ال حاجة:" قائالنَنَْد َمهاَرَج اباه كِْرشَْن عندما اخبر إنْْدَر نفس الشيء، تحير

 إلى ال حاجة و، سيزود بالماء لذلك. يعمل بأمر الرب العظيمإنْْدَر:" بل قال."أنا الرب العظيم:"نَنَْد َمهاَرَج إلى كِْرشَْن لم يقل ."العظيم
 ."ليه ا)ۤياْچيا (قربان الاقضاء هذ

 في الماء َنڤَنْداِرڤْ غرقت .وابل من المطر طوال سبعة أيامب َنڤَنْداِرڤْ أهل عاقبةم لوسعى إليه قربان عند وقف الإنْْدَر ثار غضب
مع حيواناتهم  َنڤَنْداِرڤْ وطلب من جميع اهالي ڤَْرْدهاَنُچو  رفع جبل،، صبي في السابعةكِْرشَْن لكن . لذا، كان المطر غزيراً.تقريباً

 أن إنْْدَر  لذا، ادرك.َنڤَنْداِرڤْ الجبل طوال سبعة ايام دون تناول طعام أو نوم لمجرد حماية اهالي كِْرشَْن حمل .الوقوف تحت الجبل
 .اهللا العزيز وجه  كانكِْرشَْن

 فماذا يقال عنا؟) اماۤي (كِْرشَْن بواسطة فتنة أحياناً إنْْدَر  وْبَرْهما اصابت  الحيرةذر أنح يشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمعلى هذا النحو، 
نهم ال يؤمن فريق م .ه مجرد خرافات دينيةتسليات يعتبرون الوحدة المجردة المطلقةلكن فالسفة   اإلنسانوجهلذا، يكشف اهللا 

 .)ياۤيانْ-كوكّوتّي-أْرْدَهى (دجاجةشطر بمنطق ) ١٧٦\٥آدي .ت.ت(ما يحلو له يأولوها كوفريق آخر ) شاْستَْرْز (ِڤديةباألسفار الـ
 لذا، من .طعام الدجاجة مكلف اهذا مربح للغاية لكن:" ظن األحمق.ذات مرة، احتفظ رجل بدجاجة كانت تبيض بيضة ذهبية يومياً

 يؤمنون باألسفار الوحدة المجردة المطلقةدعاة  ."طعامها ثم سأحصل على البيض مجاناً ااألفضل أن اقطع رأسها مما يوفر علي
ينبغي لإلنسان أن يبصرني في :"كِْرشَْن عندما يقول ." سنقطع هذا الجزء.هذا غير جيد، انه عسير:" يظنون. على هذا الوجهِڤديةالـ

 انهم يقبلون ما يتيسر لهم ."يترك كل شيء وسلم لا:"عبارة أن ذلك مستساغ لكنه ال يوافق على  الرذيلّيادڤۤياما يظن الـ."كل مكان



اصدق :"ْبهَچڤَْد چۤيتا كِْرشَْن عندما تكلم أْرجوَن قال . على هذا الوجهْزْستَْرشا ال يأولون الـآتْشاْرياْز لكن .ويرفضون ما يتعسر عليهم
 ."كل كالمك

 الحق المطلق كامل العلم
الحق المطلق هو فياض ): ١\١\١. ب.ش(و ) ٢\١\١ (تَْرۤوس دانْتَِڤ في الـ جاء.ِڤديةأرفع األسفار الـمثابة  مقبولة بتَْرۤوس دانْتَِڤالـ

 من خرج كل شيء في هذا العالم المادي ي.ويل لوضوح المعنىقالت إلى  ال مجال. تعني والدةَجنَْم كلمة .)َجنْماِدى أْسيا ياتَه(الوجود 
 الحق ."كل شيء من الوالدة حتى الهالك هو فيض الحق المطلق .)َجنْماِدى أْسيا ياتَه (الحق المطلق خروج هذا الجسم من رحم األم

 .مستقر الوجود وحفيظه والمطلق هو الفياض
هو  .يجب أن يكون الفياض عليماً بكل شيء بصورة مباشرة وغير مباشرة): ١\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْماص الفياض؟ يفتتح وما هي خ

 هباء ( نحن روح أيضاً.)ڤَراتْْچياه ْسڤْ أْبهيتََرتَشْ تْشاْرتِْهشْأ ڤَۤياْدماِدى أْسيا ياتُو ٱنَْجنْ (عليم بكل شيء لكمالهالالروح العظيم و
 مع .هاجهزتهي مصدر الجسم وجميع ة الروحيهباءة نمي جسماً مما يعني أن الت ا برحم أم فإنهةالروحيهباءة لوذ التوحالما ) روحي

 هذه خاصية الحق . عليمكِْرشَْن لكن . وجهلنا يعني اننا لسنا اهللا.لقت األوردة أو العظامان الجسم ينتج بطاقتنا لكننا ال نعلم كيف خ
أنا عليم بكل ما جرى في الماضي وكل ما يجري اآلن ):"٢٦\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا ذلك في كِْرشَْن  يؤكد.عليم بكل شيءال هو .المطلق

 ."وكل شيء سيجري في المستقبل
علمه كامل؟ ألنه  على أكمل وجه؟ كيف كِْرشَْنالعلم من سيد روحي لكن كيف يعلم استالم  طريق نحن نعلم بالحق المطلق عن

تحقيق ذاته بصفة اهللا عن طريق تلقي العلم من  لل مايذر قد يسعى .تلقي العلم من سواه إلى ال حاجة له .)ڤَراتْْس(مستقل بالكلية 
 . ذاك هو اهللا. من سواه هو اهللا دون اخذ العلمكِْرشَْن لكن ماۤياڤادّيالـ

 الفصل الثالث
 خيرةاألفي اللحظة 

 .كسرة وحركاته الطفوليةت شديد الشغف بطفله بسبب كلماته المأجاميَل كان :")٢٧-٢٥\١\٦. ب.ش(قائال شوَك ِدڤَ چُوْسوامّي تابع 
يدعو طفله للمضغ واألكل وعندما كان  يمضغ الطعام ويأكله كان أجاميَل عندما كان . واستمتع بنشاطات الطفلدوماًاعتنى بالطفل 

 بدأ األحمق .َناناراينشغاله الدائم بالعناية بطفله ودعوته باسمه  النحا ان أجله قد أجاميَل لم يدرك .يشرب كان طفله يشرب أيضاً
 ." عندما حان أجلهَناناراي يحصر تفكيره بولده أجاميَل

 الطفلاسم 
 لما كان العجوز .حد انه كان غير قادراً على الكالم أو السير على الوجه الصحيحإلى   كان صغيراًَننارايايوضح هنا أن الطفل 

 أجاميَل حقق . فقد كان العجوز يردده على الدوامَنناراياالطفل كان اسم بنشاطات الطفل ولما ان شديد التعلق بالطفل فقد تمتع 
 .َنناراياالرب لى  إ وليسهطفل إلى ولده مع انه كان يشيراسم التصفية بفضل تسبيح 

 كِْرشَْنالقدوس االسم ذا تعلق عقله ب ا يسير على درب النجاة اإلنسانان) ٣٢\١\٧. ب.ش (ُچوْسوامّي َپۤور شْرۤيَللذلك، اعلن 
 أو كِْرشَْنل يسمون اطفالهم باسماء اهللا مثحتى اليوم  اآلباء في الهند .)ِڤشَيىتِْنى نيشِْرپايىَن َمنَه كِْپى أوتَْسماتْ ِكنا(بطريقة ما 

 . وينتفعون بفرصة التصفيةَننارايا أو ڤينَْدُچو أو كِْرشَْناآلباء اسماء سّبح ي لذا، .َننارايا أو ڤينَْدُچو
 َنْبراْهَم في شبابه ألنه كان ابن َننارايا يألف عبادة أجاميَل كان .اصغر اطفاله إلى  بالصلةَننارايااسم سّبح ي عند وفاته أجاميَلكان 

ينادي  الذي عبده في شبابه مع انه كان َننارايا يجمع عقله على أجاميَلس  النجكان لذلك، .َنْبراْهَم قائمة في بيت كل َنناراياوعبادة 
 .ولده

 ):٦\١\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم عند الوفاة موضحة في الباب الثاني من َنناراياقيمة ذكر 
 ْمۤياْبْهيُّوچا-ڤاْن سانْكْْهياِاتا
 ۤياَپرينيشْطَْه-ْرَمڤَْدَهْس
 پوْمساْمَپَره الْبَهه -َجنَْم
 ْسْمِرتيه-َننارايانِْتى أ

ان ذكر الرب العظيم عند لحظة الموت هو أرفع درجات كمال الحياة التي يتم بلوغها سواء بالعلم التام بالمادة والروح أو ممارسة "
 ."جتماعية االلتكاليفا تمام اقوى التصرف في الطبيعة المادية أو

 . عن علم أو غير علم بطريقة ما عند وفاته وحقق الكمالَننارايااسم  أجاميَلسّبح لذلك، 



 الموت، اللحظة الحرجة للحياة
الموت محتم فما هي :"عتداد بالنفس والظن االعند لن نتقدم على الدرب الروحي  لكن.كما مر، ذهنية الفرد بالغة األهمية عند الوفاة

ذا أنمى عقلية تيم  اَهىنْطْايكوڤ إلى فوراً سينتقل .شذى كما يحمل الهواء ال عند الوفاةعمره المقبل إلى تحمله ذهنية الفرد ."اهميته؟
ذا أنمى عقلية طالب اجر العمل الصالح فسيبقى في هذا العالم المادي لمعاناة عاقبة الذهنية  ا لكن.)ڤايشْنَڤَ (كِْرشَْنصفي من تيم 

 .التي خلقها
 عمال في مدينة كلكتاألرجل ا أحد .ةي اعمال وداومت عملي حتى الوفاة فمن البديهي أن عقليتي ستكون تجارلنفترض انني رجل

 إلى  سينقلكة كل ما تذكره عند الوفا. هذا محتمل. ربما رجع في صورة جرذون في مطحنته.دارة مطحنته عند الوفاة اعنسأل 
حسنا، تفكيرك شبيه :"مناسب لمطلق عقلية يكون الفرد غارقاً فيها عند الوفاة شديد اللطف وسيزود الجسم الكِْرشَْن .جسمك المقبل
 ."لي ا تعال. تفكيرك شبيه بتفكير تيم."اً صر نمر. تفكيرك شبيه بتفكير نمر."اً صر جرذون.بتفكير جرذون

 الممتاز هو يُّوچّيالـ): ٤٧\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يوصي . بدون انقطاعكِْرشَْن، يمكننا صياغة افكارنا لذكر كِْرشَْن َهِرىبتسبيح 
 على  اإلنسان مقصودة لمساعدةكِْرشَْن حركة ذكر .)آتَْمنا - َچِتنانْتَْر - َمْد ْماشيُّوچيناْم َأپي َسْرِڤ( الذي يذكرني في قلبه دون انقطاع

كل ما تمارسه طوال  . عند الوفاةكِْرشَْن على وجه الخصوص ثم سيقتصر الفرد على ذكر  التامكِْرشَْنحالة ذكر  إلى الوصول
 .بديهي أمر  ذاك.عمرك سيقرر وعيك عند الوفاة

األبد والتمتع بصحبة  إلى و الفطين بحق بينما من يظن انه يستطيع البقاء في البيتهعلى الوجه الصحيح تهيأ للحظة الموت من ي
 .حدأ لكنها ال تقوى على حماية ."رصيدي المصرفي وبيتي الجميل وعائلتيحميني يس:" يظن الموهوم.حمقأزوجته واطفاله هو 

  ):٤\١\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميعلن 
 ڤْكَلَتْراديشْ-َپتْياِدها

 پيڤْ أڤْ اَستْْسساينْيىشْ-آتَْم
 ْپَرَمتُّو نيْدَهنَْمِتشاْم 

 َپشْياتي نَـ پيشْيانّْ أَپ
طفال والزوجة، وال األال يتحرون من معضالت الحياة لشدة تعلقهم بالجنود المعرضين للخطأ كالبدن و تَتّْڤَ –آتَْم لى  إالمفتقرون"

 جنودنا أطفالنا . نحن ننازع في هذا العالم المادي مثل الجنود في جبهة القتال."يبصرون هالكهم األكيد على الرغم من كفاية تجربتهم
 ال يدرك .مثالهمأ يحذرنا بعدم اللياذ بجنود غير معصومين شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم .همكل وابناء وطننا وما شاوزوجتنا ورصيدنا المصرفي

 كيف يمكنه حماية ولده؟ كيف يمكن لولده . ماوالده وجده الذين عاشوا في وقتهالك حتى وإن شهد  أنه سيهلك مع اآلخرين اإلنسان
 .الماديين الغارقين في النزعات البهائمية المقتصرة على األكل والنوم والدفاع والجماعحمايته؟ هذه األسئلة ال تطرأ على بال 

 الفصل الرابع
 ال والدة وال موت

 ثالثة أشخاص في غاية القبح ذوي مالمح مشوهة قاسية أجاميَلثم شاهد ): ٢٩-٢٨\١\٦. ب.ش(قائال شوَك ِدڤَ چُوْسوامّي تابع 
 عند مشاهدتهم وبدأ  ارتعب كثيراً.ن حباال في أيديهمومسكي ياَمراَجدار  إلى  جاءوا لحمله.دانهمبأووجوه ملتوية وشعر منتصب على 

 ." بطريقة ما بدموع في عينيهَنانارايالقدوس االسم سّبح  بذلك، .طفله الذي كان يلعب على مقربة منه لتعلقه بهاسم ينادي 
 نقاذ انفسهم من الموت اللهفة

 َهنْياِتى ـنَ(النفس ليست عرضة للموت أن ): ٢٠\٢. چ.ب(ال شك  .ذ نفسه عند لحظة الموت ال سيما اآلثمنقا ال اإلنسانتشتد لهفة
 ال تحتمل النفس البقاء في جسمها الحالي عند الموت من .مؤلم جداًهو أمر لكن مفارقة الجسم ودخول جسم آخر ) ِرىۤيَهنْياماِنى شَر

 .كَْرَمنتحار ذنب يعاقب بقوانين  االانا عندما يشتد األلم فوق اللزوم لكننتحار أحي اال يقدم الفرد على.شدة األلم
 وشعر أبدانهم ةسهم منفوشؤوور في ايديهم  يحملون حباال،حد كبير إلى  عند وفاته ثالثة اشخاص قساة مرعبينأجاميَلشاهد 

 من أحياناً يصرخ المنازع .ياَمراَجبالط  إلى حملهالذين حضروا لقبض روحه من جسمه و) ياَمدۤوتَْز (ياَمراَج انهم عمال .كاألشواك
 . أيضاًأجاميَل وهذا ما اصاب ياَمدۤوتَْزخوفه عند رؤية 

سّبح  .أيضاً) تَْزۤودڤيشْنو (َننارايا أوامر حملة فوراً لذلك، حضر . مع انه كان يقصد ولدهَننارايااسم  أجاميَلسّبح لحسن الحظ، 
 . بل مناداة ولدهَننارايااسم  لكنه لم يقصد تسبيح . من شدة خوفهالرب بعينين دامعتيناسم  أجاميَل



  وتيمهكِْرشَْنجلوة وخلوة 
ان القطة تمسك الفأرة وتحملها بفمها كما انها تحمل صغارها نجيب  ."يموت الجميع بما فيهم التيم فما هو الفرق؟:"قد يسأل سائل

 عند َهىنْطْايكوڤالملكوت الروحي  إلى  كذا، ينقل التيم.اب الموتينألفأرة ببفمها عينه لكن صغارها مطمئنين وسالمين بينما تشعر ا
 . على ما يبدوأجاميَل كان هذا مصير .)ياَمدۤوتَْز (ياَمراَجمناطق الجحيم على يد عمال  إلى الموت بينما يجرجر األثيم

 في هذا العالم؟ كِْرشَْن لماذا يتجلى .)ڤْياْمكَْرَم تْشَ ِمى ديَجنَْم (جلوتي وخلوتي روحية علية ): ٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 
 ): ٨\٤. چ.ب(يوضح ذلك في النص السابق 

 ْمناا ساْدهۤويناتْرايَپـر
 تاْمِركْـشْا شَـ دويناشـايڤ

 ايناْرتْهاـْستْهاَپـْم َس-ْدَهْرَم 
 ىِچوي ىِچوي يَسمـْبَهـڤام

 شاغل اهللا الوحيد هو ."عصر بعد عصرشخصياً نزل  الدين، أأصول قامة ااعادةهالك األشرار، ومن أجل انقاذ األخيار و اأجل من"
لحماية تيمه وزهرة لوتس ) تْشَكَْر(هراوة وقرص :  يحمل اسلحتهڤيشْنو لذلك، نجد صورة الرب .شراراألحماية تيمه األوفياء وقتل 

 .وصدفة لمباركتهم
سعيدة ) كِْرشَْن (ڤيشْنو جلوة وخلوة تيم . متعاليةهذا العالم المادي لنشر امجاد الرب إلى  الذين يرسلونكِْرشَْنكذا، جلوة وخلوة تيم 
 .حتفاالت التي تكرم ذكرى جلواتهم وخلواتهم اال لذلك، نراعي.يةڤنَشْايڤحسب األصول الـ

 أن اهللا ميت لجهلهم أن حتى أحياناً يقول المالحدة . وتيمهكِْرشَْن فماذا يقال عن ،وال يموتونعتياديين  اال حتى األحياءبالفعل، ال يولد
عون العلم  ال علم عندهم بل يّد.ْبهَچڤَْد چۤيتافي ) ذَْهْزۤوم(ء غبياأ رذالء ال يموت فكيف يموت اهللا؟ وصف المالحدة األحياءاصغر 

 .ويتمتمون بأشياء ال تفيدهم كما ال تفيد العامة
 كِْرشَْنالنجاة بفضل ذكر 

ن  يمك. للنجاة مع انه ارتكب اآلثام طوال عمرهفوراًصبح مؤهال أ بطريقة ما عند وفاته فكِْرشَْن أو َنناراياذكر في  أجاميَلاستغرق 
 . بدافع الشهوة في الظاهركِْرشَْنكن مستغرقات بذكر ) ۤيْزوپُچالـ (كِْرشَْن البقارات عشيقات .من مطلق وجه كِْرشَْنلإلنسان ذكر 

 شرار من األپاَلشيشو و َسْمكَ  كان. بدافع الخوفكِْرشَْن على ذكر َسْمكَ داوم . بدافع الغضبكِْرشَْن مستغرقاً بذكر پاَلشيشو كان
 . شخصياًكِْرشَْن طوال عمرهما وظفرا عند وفاتهما بالنجاة على يد شخصية اهللا العزيز اذكرلكنهما 

 و پاَلشيشو  كان. بصورة مناسبةكِْرشَْنتعني ذكر ) ْبَهكْتي( الخدمة التتيمية . على وجه مناسبكِْرشَْنبالطبع، من األفضل ذكر 
 إلى  لطيفكِْرشَْن .كِْرشَْن من وجه مناقض مقبول عند كِْرشَْن لكن ذكر .كِْرشَْن من غير التيم ألن كلمة التيم تعني المتيم بحب َسْمكَ

 يُّوچيةة الـثمار الرياضتتحقق  لذا، . ويظفر بالنجاةيُّوچّي فسيصبح خير درجة ان كل من يداوم على ذكره حتى ولو كان عدواً
) ۤيْزنۤياْچ(أرفع العلماء ) ْبَرْهَمْجيُّوتي( المجرد ْبَرْهَمْن نورفي نجد ال  .پاَلشيشو و َسْمكَية مثل المعادشخصيات لوالكفارات حتى ل

 لذا، مصير . الروحي أيضاًنور بعداوة ويدخلون في ذاك الكِْرشَْنبل الذين داوموا على ذكر فحسب  ْبَرْهَمْنالذين ناضلوا لتحقيق 
  . أيضاً لكنه مصير غير منشود كثيراًكِْرشَْن يحرزه اعداء ۤيْزيانْچالـ

 نوراألحياء الحياة بمثابة اشعة التستطيع  .لبعض الوقت بمثابة شعاع روحي) ْبَرْهَمْجيُّوتي (ْبَرْهَمْن نورتستطيع النفس البقاء في 
تطلب األحياء منوعات المتعة  .لكنها عرضة للسقوط في هذا العالم المادي ثانيةكما توجد اشعة الشمس  ْبَرْهَمْجيُّوتيالروحي في 

ثمة كل   لذلك،. لذا، تدخل هذا العالم المادي عندما ترغب بالمتعة. بطبيعتها لكن الوجود المجرد يخلو من منوعات المتعةالحسية
 .ْبَرْهَمْن نورذا اندمج في االفرد  فرصة بسقوط

ي العالم المادي أو في العالم  سواء فكِْرشَْن إلى نشغال بالخدمة التتيمية اال ال يطلبون النجاة ألن عنايتهم الوحيدة هيكِْرشَْنتيم 
حيث تغيب الشقاوات المادية للوالدة ) َنڤَنْداِرڤْوَك ولُُچ (كِْرشَْندار  إلى  باإلرتقاءكِْرشَْن مع ذلك، يحققون النجاة برحمة .الروحي

 مقام التيم .المطلقةالوحدة المجردة  لذا، مقام التيم مختلف عن وضع ارباب التنظير ودعاة .والموت والشيخوخة والمرض بالكلية
يقيم حيث َن ڤَنْداِرڤْ لُوَكوُچ وال سيما َهىنْطْايكوڤكواكب  إلى ألنه مشدود إليه  لكنه ال ينجذبْبَرْهَمْن نوربالغ الرفعة كما انه يمر ب

 . مع مالزميه أزلياًشخصية اهللا العزيز



 الفصل الخامس
 تَْز للنجدةۤودڤيشْنو

االسم فور سماعهم ) ْزتَدۤوڤيشْنو (ڤيشْنو أوامرعزيزي الملك، ظهر حملة ): ٣١-٣٠\١\٦. ب.ش(قائال شوَك ِدڤَ چُوْسوامّي تابع 
 ياَمراَج أوامر كان حملة .دون جناية ألنه كان في حالة من الرعبسّبح  الذي شرف على الموتالم أجاميَلالقدوس لسيدهم من فم 

 ."من ذلك بصوت هادرمنعوهم  ڤيشْنو رسل الرب دۤوتَْزنوڤيشْ زوج العاهرة لكن أجاميَلينتزعون النفس من أعماق قلب 
 الرسل الذين يبعثهم الرب

! هنا إلى ، تعالَننارايا:"َنناراياوالده أصغر أل أجاميَل هتف .أجاميَلحضروا لقبض روح ) ياَمدۤوتَْزالـ (ياَمراَجعمال مالك الموت 
 .عند وفاته" َننارايا"سّبح ي هحالما سمع أجاميَل لحماية دۤوتَْزشْنوڤيارسل معاونيه درجة انه  إلى  لطيفكِْرشَْن ."!أنا أموت

 َنناراياالقدوس لسيدهم االسم سّبح ي أجاميَل حضروا ألنهم سمعوا دۤوتَْزڤيشْنو مالحظاً أن طْهاكوَرْرتي ڤَتْشَكَْرڤيشْڤاناتَْهى  شْرۤيَلكتب 
 فور سماعهم أجاميَل حضروا لحماية دۤوتَْزڤيشْنو لكن َننارايااسم سبيح  يذكر ولده اثناء تأجاميَل كان .بغض النظر عن سبب تسبيحه

 َنناراياالقدوس االسم سّبح الرب بل سّبح ي لم يكن أجاميَل لكن .القدوس مقصود لتسبيحه بالفعلاالسم  تسبيح .الرباسم تسبيح 
 في َننارايا إلى  بفضل حظه السعيد بقضاء خدمة تتيميةن جنايةوالقدوس بتتيم تام وداالسم سّبح  مع ذلك، .بسبب تعلقه الزائد بولده

 .دۤوتَْزڤيشْنو لذا، كان ذلك التسبيح كافياً لتصفيته من مجمل ذنوبه وضمان حماية .شبابه
 كِْرشَْنتصل بـ ن.)َسنْكۤيْرتََن-ناَم( ذاك هو سر تسبيح اسماء اهللا .)كِْرشَْن( َننارايا  اهللا العزيزوجه يملك القدرة الكاملة لَننارايااسم 
 كِْرشَْن لذا، ال توجد مغايرة بين .الرب غير مادي بل روحي ومطلقاسم  سبب ذلك هو أن .كِْرشَْنالقدوس االسم  بتسبيح فوراً

 .واسمه
 قبض الروح

 ."!ياَمراَج  إلىال يمكنكم حمل هذا الرجل! ماذا تفعلون؟ توقفوا:" بوقار بالغياَمدۤوتَْز إلى ، تكلموادۤوتَْزڤيشْنوحالما حضر 
 فور دۤوتَْزڤيشْنو لم يحضر .ڤيشْنو الرب أوامر على يد حملة دوماًمحمي و ڤيشْنوسلم للقدمين اللوتسيتين للرب ي الذي هو ڤَنَشْايڤالـ

ذا تابعوا  اادر بصوت هياَمدۤوتَْز بمعاقبة دۤوتَْزڤيشْنو هدد . بعدم لمسهياَمدۤوتَْز فحسب بل امروا َنناراياالقدوس االسم  أجاميَلتسبيح 
 قادرون على معاقبة أياً كان ڤيشْنو سلطة على جميع اآلثمين لكن رسل الرب ياَمراَج أوامرحملة لدى  . من قلبهأجاميَلقبض روح 

 .ڤايشْنَڤَ إلى ذا اساء اياَمراَجبما فيهم 
 .)ْهِرَديا( هنا أن النفس داخل اعماق القلب تَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَالنفس داخل الجسم بآالتهم المادية لكن يوضح مكان يجهل علماء العصر 

 ):٦١\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا كما يقول الرب في . القلب جزء من التدبير اآللي للجسم. من القلبأجاميَل ينتزعون روح ياَمدۤوتَْزكان 
 ْمتاناْبهۤو - ه َسـْرڤَإشْـڤَـَر

 يـطَْهـتشْيْرجوَن تٱِش ِد - ْدِرْه
 يتانْبهۤو - ْن َسـْرڤََمياْبْهرا
 اۤيايماي هانذْانْتْرارۤوي

 كلمة ."آالت من صنع القدرة المادية فينقالت جميع المخلوقات المقيمة ت ويوجه ،أْرجوَن يا حي، كل بوقل فييقيم الرب العظيم "
 أيضاً لكن المشرف العظيم والمالك مالكتهأو عليه هي المشرفة وة هبائي سائق آلة الجسم هي النفس ال. تعني آلة مثل سيارةيانْتَْر

 . الذات العليابوجهالعظيم هو شخصية اهللا 
 حسب ما قدم الفرد من عمل في عمره السابق كما يتم خلق جسمه المقبل حسب ما يقدم الفرد من اۤيمايتم خلق جسم الفرد على يد 

اآللة  إلى  الصغرى والذات العليانفس وتنتقل كل من الفوراً في الوقت المناسب، يجري تقدير الجسم المقبل .عمل في عمره الحاضر
 . هذه هي عملية تناسخ النفس.البدنية تلك
لوضع الذي لها هيأت النفس ويضعونها في حياة جهنمية خاصة من اجل تياَمراَج أوامرآخر، يقبض حملة  إلى سخ من جسماثناء التنا

  .ر جسمها المقبلستعّم



 الفصل السادس
 اهل السماء الروحية

من أنتم ايها :"هم قائلين ابن مالك الشمس عند منعياَمراَج أوامرأجاب حملة ):"٣٦-٣٢\١\٦. ب.ش(قائال شوَك ِدڤَ چُوْسوامّي تابع 
منعنا من لمس  إلى ؟ سادتنا األعزاء، خدم من أنتم، من أين جئتم، وما الذي دفعكمياَمراَجالسادة، وكيف تجرؤن على تحدي سلطة 

اية تبدون في غ و؟ هل انتم مالئكة من السماء أم مالئكة فرعيين أم أنتم خير التيم؟ أعينكم تشبه أوراق زهور اللوتسأجاميَلبدن 
 .الفتوة والنضارة بسراويلكم الحريرية الصفراء وأكاليل الزهور حول أعناقكم وخوذاتكم الجميلة واألقراط المتدلية من آذانكم

كم ظلمة نوربدد  .ربعة الطويلة مزينة باألقواس وجعب السهام والسيوف والقضبان والصدف واألقراص وزهور اللوتساألسواعدكم 
 "فلماذا تمنعوننا اآلن ايها السادة؟ .هذا المكان بضياء ساطع

 التدخل الرباني
 عند منعهم من ياَمراَج أوامر دهش حملة . القاضي الكوني الموكل بالنظر في ذنوب األحياءياَمراَجسلطان  اخضعته لأجاميَلذنوب 
 .يمنعهم من تنفيذ واجبهم ضمن األفالك الثالثةمن قبل  ألنهم لم يشهدوا احدا أجاميَللمس 
 لم . بإحترام على الفورياَمراَجخدم هم استقبل . وظهروا بهيئاتهم العلية لكل منهم اربعة أذرعَهىنْطْايكوڤ قادمين من دۤوتَْزڤيشْنوكان 

التدخل  إلى ال بد انكم من مكان بالغ الرفعة لكن ما الذي يدعوكم:" لذا، بادروهم بالقول.دۤوتَْزڤيشْنوكن لديهم أدنى فكرة عن موطن ت
 ياَمراَج إلى  يحق لنا حمله عند وفاته. ارتكب الذنوب طيلة عمرهأجاميَل واجبنا هو اعتقال كل أثيم و .ياَمدۤوتَْزباتنا؟ نحن واجفي 
  فلماذا تقفون في وجهنا؟ مالك الشمسڤاَنڤَْسڤيابن 

قد ف بشر،الماليين  بينمن ): ٣\٧ (تاْبهَچڤَْد چۤي جاء في . التي تعني خير الكملةَستَّماها-سيدَّْهى هي ٣٢هم كلمة ترد في النص أ
 يعلم المحقق أن ذاته روحية مغايرة .)تي ْسيدَّْهيىيْد ياتَتْشكَشْ وش َسَهْسِرْمناۤياشَْمنو( أو محقق) كامل (سيدَّْهىسعى واحد أن يصبح ي

 ويصبح َستَّماها-سيدَّْهىالفرد  يصبح .دَّْهىسيبهذه الحقيقة لكن من يفهمها يبلغ الكمال ويدعى  أحد  قلما يعلم.)أَهْم ْبَرْهماْسمي(للبدن 
 لذلك، .الذات العليا إلى عندما يفهم أن ذاته شق من الذات العليا وينشغل بالخدمة التتيمية لُوَك كِْرشَْن أو َهىنْطْايكوڤ في للحياة الئقاً

 .تيم صفي من تيم الرب إلى  تشيرَستَّماها-سيدَّْهىكلمة 
 لذلك، .هذا العالم المادي أهل المالئكة وسائرأشرف من  َستََّم-سيدَّْهى، فقد علموا أن ْزَستََّم-سيدَّْهى أحد اَمراَجي خدم ياَمدۤوتَْزلما ان 
 .ياَمراَج نفس رفيعة مثل أوامر عن سبب منعهم من تنفيذ دۤوتَْزڤيشْنو سألوا ياَمدۤوتَْز

 على حافة أجاميَل كان . قبل أن يتمكنوا من انتزاع روحه من قلبهۤوتَْزياَمد لم يكن قد توفي بعد لمنع أجاميَلكما ينبغي التنويه أن 
 .أجاميَلخذ روح أجة حول من يحق له احم دارت تلك ال.دۤوتَْزڤيشْنو و ياَمدۤوتَْزالموت فيما كانت المحاجة دائرة بين 

 الجمال الروحي
دهشهم أ لذلك، . يبقون حيث يجري ارتكاب الذنوب فقطياَمدۤوتَْزألن  من قبل ياَمدۤوتَْز لم يشاهدهم .ڤيشْنو شابهوا الرب دۤوتَْزڤيشْنو

شخصيات رفيعة ولديكم قوى سماوية بددت ظلمة هذا العالم المادي تدل على مالمحكم :"حضور هذه الشخصيات الجميلة وقالوا
 جهلوا . أثيماًأجاميَلاخطأوا بإعتبار ) دۤوتَْزياَم (ياَمراَج أوامرسيتضح أن حملة " كم فما الذي يحملكم على منعنا من تنفيذ واجبنا؟نورب

 . مع انه كان اثيماً طيلة عمرهَنناراياالقدوس االسم أنه كان يداوم على تسبيح 
 في كِْرشَْن يقول الرب . الروحي حيث كل فرد وكل شيء ساطع بذاتهملكوتال أهل من ساطعين جداً ألنهم كانوا دۤوتَْزڤيشْنوكان 

 .)ڤَكَهپا نَـ شَشانْكُو نَـ ْريُّوۤو تَْد ْبهاَسياِتى سـنَ(داري ليست مضاءة بالشمس أو القمر أو النار أو الكهرباء ): ٦\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 .يديهم األربعة وجمالهم الفائقألعتياديين لسطوعهم و اال لكنهم ادركوا أنهم من غيردۤوتَْزڤيشْنو يجهلون من اين جاء ياَمدۤوتَْزكان 

ن باكاليل الورد والسراويل الحريرية ي المزينَهىنْطْايكوڤهالي  أل. بدقة في هذه النصوص وسماتهمَهىنْطْايكوڤاهالي توصف ثياب 
 التي كايْستوْبَهىستثناء جوهرة إ تماماً بڤيشْنو لذا، يشبهون الرب .صفراء اللون، اربعة ايد تمسك قرصاً وزهرة وهراوة وصدفة

 ومع ذلك، يعملون بدور .ْپياۤوسار ألنهم ظفروا بنجاة َننارايا سمات مطابقة لسمات َهىنْطْايكوڤ ألهالي .يعلقها الرب على صدره
 أزلياً طليقة جميعهم نفوس محققة .وأنهم جميعاً خدمه) كِْرشَْن( َنناراياأن سيدهم هو ب جيداً لُوَك َهىنْطْايكوڤجميع اهالي  يعلم .خدم

 َهىنْطْايكوڤ ذلك هو جو . بوفاءه ويخدموندوماً كِْرشَْن انهم يذكرون .كنهم ال يفعلون ذلك مطلقاً يمكنهم اعالن تألهم ل.)موكْتَ-نيتْيا(
 دون صلة دوماً لُوَك َهىنْطْايكوڤ سيبقون في كِْرشَْن من خالل حركة ذكر كِْرشَْنالرب  إلى  كذا، من يتعلمون الخدمة الوفية.لُوَك

  .بالعالم المادي



 وراء العالم المادي
توجد طبيعة فوقية ): ٢٠\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول الرب .يمكننا العلم عن العالم الروحي في حالتنا الراهنة لكنه موجودال 

هي طبيعة واحدة قوامها ماليين  هذه الطبيعة المادية .)ڤُو ٱنْيوَپَرْس تَْسماتْ تو ْبها(جانب هذه الطبيعة المادية الدونية  إلى أخرى
 ال يمكننا حتى قياس السماء التي تغطي هذا الكون الواحد الذي . في احدى زوايا السماء الروحيةيين األكوان المعنقدة معاًوبال

 ومجمل الخليقة المادية ال . لكن ثمة ماليين ومليارات من األكوان في الخليقة المادية بمجملها.يحتوي على عدد ال يعد من الكواكب
 الثالثة ارباع المتبقية تشكل السماء .كِْرشَْن، مجمل العالم المادي موجود في ربع قدرة أخرى بكلمات .تعادل سوى ربع الوجود

 الضفدع في البئر ال يقوى على . لسوء الحظ، يظن األشخاص أن هذا الكوكب هو مجمل الوجود لكن هذه فلسفة الضفدع.الروحية
 كذا، اصحاب عقلية . عن المحيط فال يمكنه تخيلهشيئاًأحد خبره دما ي عن. بئرهمنظورفهم شيء وراء البئر ويقيس كل شيء من 

 . محضاهللا على هذا النحو أو ملكوت اهللا على ذاك النحو أو أنا اهللا أو اهللا غير موجود لكن كل هذا غباء:"الضفدع يتخيلون

 الفصل السابع
 تمييز معتمد

وتكلموا الكلمات التالية بأصوات مثل السحب الراعدة ڤاسوِدڤَ سم خدم ابت): ٣٩-٣٧\١\٦. ب.ش(قائال شوَك ِدڤَ چُوْسوامّي تابع 
يجب عليكم توضيح معنى األصول الدينية وعالمات : ڤيشْنوالرسل المباركون للرب تَْز دۤوڤيشْنو قال .ياَمراَججوابا على خطاب خدم 

العمل ثواب  طلبة شحون الفعليون للعقاب؟ هل جميع ما هي وسيلة معاقبة اآلخرين؟ من هم المر. فعالياَمراَجنقضها ان كنتم خدم 
 "ن للعقاب أم بعضهم؟يخاضع

  معرفتهْدَهْرَمما يتعين على ممثلين 
 عند رؤية ياَمدۤوتَْز دهش ."درجة أنه ليس من خيركم التدخل بشاغلنا إلى  من الرفعةمانت:" قائلينتَْزدۤوڤيشْنو على ياَمدۤوتَْزاعترض 

 كانوا يجهلون بأصول الدين على ياَمدۤوتَْز ألن تَْزدۤوڤيشْنو كذا، دهش . على الرغم من رفعتهمياَمراَج وجه  يقفون فيتَْزدۤوڤيشْنو
هون وما هذا السخف الذي يتف:" بالتفكيرتَْزدۤوڤيشْنو لذا، ابتسم . لألصول الدينيةكوني القاضي الياَمراَجالرغم من زعمهم بأنهم خدم 
 .ياَمراَجخدم ن كانوا  ا ليس مرشحاً مناسباً لحملهأجاميَل به؟ كان يتوجب عليهم العلم أن

وكيل الموت وحفيظ الدين وتتهموننا بالتدخل في ) ياَمراَج (راَجْدَهْرَمعون تمثيل انتم تّد:" بالكالم بأصوات مهيبةتَْزدۤوڤيشْنوبدأ 
ن كنتم ممثلين  ا؟ اجيبوا عن هذا السؤال)أْدَهْرَم(ه ونقيض) ْدَهْرَم( لذلك، هل تتلطفون بتوضيح ماهية الدين .ليهم اشاغلكم الموكل

 . بالفعلياَمراَج
 تنفيذ ياَمراَجخدم  عىاّد . سيدهأوامر من واجب الخادم معرفة . هو أهم األسئلةياَمدۤوتَْز على تَْزدۤوڤيشْنوهذا السؤال الذي طرحه 

 أوامربهذه األصول جيداً ألنه ملم ب ڤايشْنَڤَ يدري الـ.خالفة للدين بفطنة شرح األصول الدينية والمتَْزدۤوڤيشْنو لذلك، سألهم .هأوامر
 ْدَهْرماْن-ڤََسْر(اترك الدين على اشكاله واقتصر على التسليم لي ): ٦٦\١٨. چ.ب( يقول الرب العظيم .شخصية اهللا العزيز
متطلبات الطبيعة المادية  إلى  الذين سلموا.صل الفعلي للديناأل  هوشخصية اهللا العزيز لذلك، التسليم ل.)ڤَْرَجَرنَْم َپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شَ

 رذالء ن لذلك، يعتبرو. لجهلهم بأصول الدينكِْرشَْن ال يسلمون لـ.بغض النظر عن وضعهم المادي جميعاًن ي فاسدكِْرشَْنبدال من 
 ):١٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .آثمين أرذل البشر وحمقى محرومين من كل علم

 اهاهذْ مۤوينُوتِركْـشْ دوْمنَـ ما
 اانِْتى نَـراْدَهـماهيْپـَرَپـْد
 ْچـۤيانا -تَ ِراَپـْهۤيايمـا
 اتاهشْـري ْبهاڤَـْم آْمآسوَر

 ."، ال يسلمون لينجاليعة طبب نضحون يوالذين لمهمع بت الفتنة الخارجيةسلالذين  لئام الحمقى أرذل البشر،الهؤالء "
 على التيم في حركة  لذلك، يجب.لمام تماماً بمهمة من يمثل االمثل منم ال بد لل. كان مناسباً للغايةتَْزدۤوڤيشْنوالسؤال الذي طرحه 

 . وإال سيعتبرون حمقىكِْرشَْن وفلسفة ذكر تْشايتَنْيا والمولى كِْرشَْنلمام التام بمهمة  االكِْرشَْنذكر 
ياي  (چورو ثم يمكنه أن يلعب دور الـكِْرشَْنيجب أن يعلم الفرد بـ): ١٢٨\٨ َمْدْهيا-.ت.ت (َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياقال المولى 

يجب عليكم :" بالقولياَمدۤوتَْز تحدوا تَْزدۤوڤيشْنو لذا، .چورو ال يمكن لمطلق كان لعب دور الـ.) َهيا"چورو"ِڤتّا، ساي -ڤَتَتّْ-كِْرشَْن
 ال ينبغي قبول أياً . يجب أن يكون ذلك مقياس تقرير تمثيل الدين بالفعل." بالفعلراَجْدَهْرَمن كنتم ممثلين  اشرح ماهية الدين ونقيضه

 عندما يقول .ْدَهْرَماسم  من التفاهات باسبب تأله عدد كبير من البشر الذي يمثلون كثيرهو  الجهل الشائع .چورو أو كان متديناً



نا اهللا وكل فرد هو أ:" بالقولأميركافي  أحد عى اّد.فمن واجب الفرد تحديه" الباطنية يُّوچااصبحت اهللا بواسطة الـ"أو " أنا اهللا:"احد
أي نوع من األرباب انت الذي تقاسي :" ذات يوم، كان يعاني من وجع األضراس وسألته.ع غفير بصفة مريدينوأقبل عليه جم" اهللا
 . ال يتأله سوى المجنون أو الغشاش."وجاعاً كثيرة من ضرس؟أ

 وكالء تنفيذ القانون
 في العالم الروحي ومحررون أزلياً  ثمة عدد ال يعد من األحياء ومعظمهم.من يملك سلطة معاقبة سواه ال ينبغي له معاقبة الجميع

غلبهم أي ثمانية ماليين أالعالم المادي وحدهم الذين يشكلون ربع األحياء و أهل .محاسبة المحررين إلى  ال سبيل.)موكْتَ-نيتْيا(
يعة  وال يخضعون للعقاب ألنهم ينشأون بموجب قوانين الطب اإلنسان ألف جنس من الحياة دون٤٠٠ ماليين و٨من بين جنس 
 . المتقدمون في العمل الصالح وراء العقاب.لون عن عملهم لكن ليس جميع البشر عرضة للعقابأسي وعي البشر متطور و.المادية

 .م لتقرير العرضة للعقاب وسواهياَمراج عن مقياس تَْزدۤوڤيشْنو لذلك، يسأل .ئال يتعرض للعقاب سوى المتورطين في العمل السي
 .تَْزدۤوڤيشْنوسئلة التي طرحها األ؟ ما هو مستند السلطة؟ هذه هي حدأكيف يجري الحكم على 

عقاب من ب حكم لمجرد أن قاضي ي. الذي ال غبار عليه أيضاًياَمراَج أوامر ان ال غبار عليهم ألنهم كانوا ينفذون ياَمدۤوتَْزشعر 
تشمل مناطق الجحيم وتتعامل مع جميع اآلثمين  اَجياَمر  سلطة كذا، مع أن.و ممثل الحكومة بل هيخرقون القانون ال يعني انه مجرم

القبض عليه لخرق هوية المطلوب  يفترض بالشرطي معرفة القانون و.سيده أمر  ومقتصر على تنفيذكِْرشَْنلكنه ممثل صفي لـ
 قبض روح ياَمدۤوتَْزطيع  كذا، ال يست. ال يصح له اعتقال المواطنين المطيعين للقانون.ذا اعتقل الجميع فإنه يصبح مجرماً ا.القانون

 على ياَمدۤوتَْز خدمه ياَمراَج نبه . ال سلطة لهم سوى على سوى التيم لمعاقبتهم على ذنوبهم.ياَمراَجبالط  إلى الجميع وحملهم
 .ڤَْزنَشْايڤاألخص بعدم الدنو من الـ

 .لعقاب ألنه كان بالغ االثم لياَمراَج إلى  مجرماً وحملهأجاميَل لم يفهموا عدم وجوب اعتبار ياَمدۤوتَْزلكن 
 نجالتيم وال

 .أسوَرْزويطلق عليهم  اماۤي وخدم سوَرْز أو ڤَْزِدخدم اهللا ويطلق عليهم : توجد فئتان من البشر في هذا العالم المادي
ام توافق في  ال يوجد انعد. لذلك، العالم الروحي مطلق. سوى فئة واحدة ألن جميع اهله خدم اهللالعالم الروحيال يوجد في لكن 

 الخادم .ري وكل فرد هناك منشغل بخدمته بدافع الحب وليس بصفة خادم أجقطبه هو كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز العالم الروحي ألن 
شخصية اهللا  كل فرد محرر وعزيز بعز .َهىنْطْايكوڤر في يوجود خادم أج إلى ر سيخدم بنسبة المال الذي يتلقاه لكن ال مجالياألج

  ال حاجة.العالم المادي يخدمون بدافع الحاجة لكن كل فرد في العالم الروحي يخدم بدافع الحب أهل .مع ذلك فكل فرد خادم والعزيز
في العالم الروحي ) ڤِْركْشَ-َپكَلْ(شجار تحقيق األماني أ عن وجود  َسْمهيتا-ْبَرْهَم جاء في .شيء لوجود كل شيء هناك بكاملهإلى 

 .يالتي تحقق جميع األمان
 القدرة .حتى الملك مجبر على العمل فماذا يقال عن الفقير و يجوع كل من ال يخدم.الخدمة مجبرة على كل حي هنا في العالم المادي

 . أن يرقصبدون والكلب يرقص لعلمه أنه سيجوع ."ارقص:" يأمر السيد.المادية تجعل كل فرد كلب راقص بتدبير الرب العظيم
نا سيد أ:" رب العائلة يظن.العالم المادي يتوهمون انهم سادة أهل لم المادي أو في العالم الروحي لكن في العاهكل فرد خادم سوا
 الخدمية هي قوامه .لكنه خادم المواطنين" أنا الرئيس:" رئيس الدولة يظن.فراد عائلتهأ لكنه يخدم كل فرد من ."زوجتي واطفالي

 . المواطنين حسب توقعاتهمنتخابات ما لم يخدم االوسيجري خلعه أو يخسر في
 لذا، ثمة تزاحم على كل صعيد بين المتألهين وبين رؤساء .بصره إليه كل فرد في العالم المادي يطلب السيادة على كل ما يمتد

تبر أبو  كان َمهاتْما غاندي يع.كل فرد يخفق في هذا التزاحم الوهمي على السيادة .فراد العائلة الواحدةأصدقاء واألالدول وحتى بين 
بعض الخلل في  أحد  كذا، كان الرئيس كنيدي محبوباً لكن ادرك.الهند لكنه كان مجرد خادم وعندما استاء رجل من خدمته اغتاله

 . خادم اهللاو أاماۤيما خادم  ا كل فرد. ال يوجد سيد هنا.أيضاًخدمته وجرى اغتياله 
 لكن بعد القبض عليه سيجبر ."ال اقبل بقوانين الدولة:"ت وطأة الوهم لكن المجرم يظن تح.طاعة قوانين الدولة اكل فرد مجبر على

حفل باهللا تال ) أسوَرْز(ة من البشر رير كذا، جميعنا خدم اهللا لكن الفئة الش.طاعة قانون الدولة في دار السجن وال خيار له اعلى
رباب طاعة قوانين اهللا األ لكن يجب على هؤالء .اهللا هو اهللا أو انهم حي ان اهللا غير موجود أو كل رذالء يظن هؤالء ال.وقوانينه

 .في صورة الوالدة والموت والمرض والشيخوخة
 كذا، . الملبوس باألشباح يلغط. فتنة اهللااماۤياهللا طواعية فإنهم عبيد  إلى  بدال من اداء الخدمة.ال يرفض خدمة اهللا سوى الموهوم

 . واللغط األكبر هو التألهأيضاًبيعة المادية فأنها تلغط وهام الطأ النفس أو تغرق في اماۤيعندما تلبس 



 ْپَرْهالَدفي قصة  .دوماً يسلم له ڤَْزِد و دوماً يتمرد على اهللا أسوَرْز .)أسوَرْز(ي جنوال) ڤَْزِد (ملكيال: ثمة صراع بين فئتي البشر
 كان َمهاَرَج ْپَرْهالَد بينما أسوَر كان َمهاَرَج ْپَرْهالَد والد وپشيياكَنْهيَر .فراد العائلة الواحدةأ حتى بين أسوَرْز و ڤَْزِد، نجد َمهاَرَج

 .نج تلك هي طبيعة ال.صبح عدو ولدهأاً وجني كان وپياكَشينْهيَرال شك أن الوالد يحن على طفله لكن  .ڤَِد
 .خالقاأل الذي كان طفال حسن المسلك وَجَمهاَر ْپَرْهالَد حنانه على وپياكَشينْهيَر لذا، اظهر .شبالهأبالطبع، حتى النمر يحن على 

 .ولدي الحبيب، ما هو خير ما تعلمته في المدرسة؟ اخبرني:" ولده قائالوپياكَشينْهيَرذات يوم، سأل 
حراز تقدم  ال هذه الصورة البشرية هي خير فرصة لدينا. بكل شيء ابتغاء تحقيق اهللافتداء االينبغي للفرد:"َمهاَرَج ْپَرْهالَداجاب 

 ."نتفاع بها لتحقيق اهللا االحي ويجبرو
شياء لهذا األم هذه سيدنا، لم نعلّ:" اجابا بخوف. كل هذا السخف لولديالماذا تعلم:" من معلمي ولده بغضبوپياكَشينْهيَرتقصى 
 كان ."سنح له الفرصة حالما تيبدأ بتعليم ذكر اهللا لسائر الصبيان في الصفانه  وماذا نستطيع فعله؟ طبعهاهللا ب إلى  انه يميل.الصبي
احبابي الصبيان، هذه الحياة ليست مقصودة :"غياب معلميه ويقف على المقعد ويخاطب زمالءه قائالفرصة  ينتهز َمهاَرَج ْپَرْهالَد

 ."مراأل ال تنسوا هذا .دراك اهللا الللتشبعة الحسية بل
ِدڤَ ْبَهى شِر يقول الرب .تشبعة الحسية الفورية التي ال تنفعهمكذا، لقد حملنا اعباء هذه الدعوة ألن عامة الناس ليست معنية سوى بال

التشبعة الحسية مرام حياته فمن المحتم له الركض وراء الحياة المادية واالنغماس في  أحد عندما يعتبر): ٤\٥\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 
تَيا ۤيْپر-نْْدرييا اڤيكَْرَم ياْدْپَرَمتَّه كوروِتى نَْم ۤون(نه سبب شقاءه اآلثام جاهال انه تلقى بدنه المؤجل جزاء على ما قدم من سيئات وان بد

درجة انهم يصابون بالجنون ويرتكبون كل  إلى  الماديون غارقون في مطاردة التشبعة الحسية. يجهل المجنون ماذا يفعل.)وتيْپِرنُآ
 .اشكال الذنوب
 المنغمسين في التشبعة الحسية  التسهيالت التي تجبركِْرشَْن يعطي .بالغة الخطورةأن طريقة الحياة المادية ِدڤَ ْبَهى شِريقول الرب 

 انه يعيش عارياً في الغابة ويقتصر . زاهد من عدة وجوهقرد ال. تسهيالت جيدة للمضاجعةلقرد لدى ا.على الرجعة في الجو المادي
 الزهاد الزائفون الذين .وجات على األقل من اجل المضاجعة لكن طبيعته تملي عليه ابقاء ثالثة دزينات من الز.على اكل الثمار

 .قرود ويقيمون في الخفاء صالت غير شرعية مع النساء يشبهون الساْدهويرتدون زي 
 ):١٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يصفهم .ال يؤمنون باهللا ويعملون كيف يشاءون) أسوَرْز (جنال

 اهاهذْ مۤوينُوتِركْـشْ دوْمنَـ ما
 اانِْتى نَـراْدَهـماهيْپـَرَپـْد
 ْچـۤيانا -تَ ِراَپـْهۤيايمـا
 اتاهشْـري ْبهاڤَـْم آْمآسوَر

 كِْرشَْن يعلن ."، ال يسلمون ليجناليعة طبب نضحون يوالذين لمهمع بت الفتنة الخارجيةسلالذين  لئام الحمقى أرذل البشر،الهؤالء "
البشر على الرغم من تقدمهم في العلم سافل لحادية فإنهم ا االالفلسفة إلى  لجئواشرارألن األ) ا ْبهاڤَْم آشْريتاهْمآسوَر(هنا بوضوح 

 هي ْستَْرشاشارة الـ ا."شيطان؟ انه على جانب كبير من العلمبالكيف يمكنك وصف ملحد جامعي :"بالقول أحد  قد يعترض.ةوالسياس
 .لحاده ا نتيجةاماۤيمع انه يبدو رفيع العلم فعلمه مسلوب بواسطة 
 ينا يجب عل. يمكننا اخفاء مشاكل الحياة ال. لكنها شرعية ويتعين علينا أن نتكلم الحقيقةقد ال تكون الوصايا السفرية مستساغة جداً

 . اهللاأوامر اهللا ونقيضه هو ما يخالف أوامر الدين يعني تنفيذ .بمقامنا الحقيقي وماهية الدين ونقيضهالعلم 

 الفصل الثامن
 الدين

 عين ِڤَدْز الـ.يض الدين وما يتنافى معه هو نقْدَهْرَمهو ِڤدية الـما تشرعه الحكمة : )٤٠\١\٦. ب.ش ( قائلينْزتَياَمدۤوأجاب "
 ."ياَمراَج هذا ما سمعناه من . وذاتية الوالدةَناناراي زيزشخصية اهللا الع

 السماع من المرجعية
 . على النحو الذي يملك القانون سلطة الدولةشخصية اهللا العزيز تملك سلطة ِڤَدْز لذا، الـ.كِْرشَْن هو ِڤديةمسند صالحية المبادئ الـ

 يجب أن نفهم اهللا عن طريق السماع من . الرأي سخيف. عند تقرير ماهية الدين ونقيضهاء أو األفكار الخاصةاآلر إلى ال سبيل
 ):١\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .)شوشْروَم(الممثل المعتمد هللا 

 ْمـيُّـوَچڤَـْسـڤَـِتى يـ ڤْمإَمـ
 اْميـايــڤاْن َأَهـْم َأڤْـكْتَُروْپـ



  ْپـراَهىىڤَـسڤاْن َمنَـِڤيـڤ
 تْۤيـْبَرڤٱ ىِڤــڤاكَشْكْ اَمـنـوْر

 وأبي البشر،  َمنو إلى بدوره أبلغه الذي ،ڤيڤَشْڤاْنمالك الشمس  إلى هذاالقديم  يُّوچاالـعن علم  لقد كشفت :شخصية اهللا العزيز قال"
 .السيد الروحي:  السماع من المرجعية الصحيحة.ِڤَدْز هذا هو سبيل فهم الـ."كْشْڤاكوإ إلى نقله َمنو

: ه تنفيذ واجباتهم ألنهم كانوا يعملون بأمر مرجعية كونية الوقوف في وجتَْزدۤوڤيشْنو نه ال يحق لـ يدعون أياَمدۤوتَْزلذا، كان 
الصعبة هي معاقبة  لكن مهمته ڤَايشْنَڤ هو .األقطاب البالغ عددهم اثنى عشر في الشؤون الروحية والمادية أحد  هوياَمراَج .ياَمراَج

 .ما ان مدير الشرطة خادم مسؤول ووفي للدولة ككِْرشَْن أو َننارايا خادم وفي للرب ياَمراَج .جميع النفوس التي ارتكبت الذنوب
  .ن كان قاضي محكمة عليا مطلوباً في الدولة فما الذي يمنع وجوده في الحكومة الكونية ا.مهمته هي معاقبة اآلثمين

 األربعة والمولى ْزكوماَرالـ وڤَشي والمولى ناَرَد موني و ْبَرْهماالمولى : شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في )َمهاَجنَْز(قطباً جاء ذكر اثنى عشر 
 و َمهاَرَجَبلي  و ُچوْسوامّيِدڤَ شوَك  و َمهاَرَجَجنََك   وڤََم ِدشْْبهۤي و َمهاَرَج ْپَرْهالَد و َمنو ڤَاياْمْبهوڤْس و تّيۤوهڤَِد ابن پيَلكَ

  . بالسير على خطاهمْزْستَْرشا لذلك، تنصحنا الـ.ليه ا هؤالء األقطاب خبراء بماهية اهللا وقادرين على توجيهنا.ياَمراَج
رسمها ) ١٩\٣\٦. ب.ش( أصول الدين .ستحالة فهم درب الدين بتنظيراتنا الَمهاَجنَْزيستحيل معرفة اهللا بدون السير على خطى الـ

 كِْرشَْن يقول .ظيم وممثليه لذلك، الدين األصيل يعني العمل بكالم الرب الع.)تَْمۤيْپَرن-ڤَتَْچْم تو شاكْشاْد ْبَهْدَهْرَم (شخصية اهللا العزيز
 األديان .ذاك هو الدين األصيل وكل ما سواه نقيض الدين .)ڤَْرَجماْم ِاكَْم شََرنَْم (اقتصر على التسليم لي ): ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

 العلم أن  اإلنسانعلى يجب .إنسان  اصبح رائجاً عند كلالمرجعيات إلى سناد االدين دونال ابتداع . بل غشاًالوضعية ليست اديان
ويتعين علينا السير على خطاهم وإال يستحيل  ْدَهْرَمملتزمون بدرب ) َمهاَجنَْز( األقطاب . اإلنسانيعني قانون اهللا وليس) ْدَهْرَم(الدين 

 .فهم ماهية الدين واهللا
تَْد  (چورويجب الدنو من ): ١٢\٢\١( ْدشََنيپأو َكذَنْمو لذلك، جاء في .العالم المادي محيرون بصدد ماهية الدين أهل جميع

 ال يمكن ألحد . ال استثناء يستثني احد." ضروري لمريد العلم العليچوروالدنو من  .)َچتّْشِّْهتْڤاْبهيچوروْم ِا َسـ ناْرتَْهْمۤياْچڤي
الخطوة : آشَْرياْم-ڤْچوْراو آد: يةڤايشْنَڤ تقضي األصول الـ. هذا غير ممكن. ال."سأتعلم العلم العلي دون اتخاذ سيد روحي:"القول
ڤيدّْهي تَْد : چورو إلى  وتوجد ثالثة مبادئ واجبة بصدد اللجوء.ثقة چورو إلى نما هو اللجوء اولى في مجال فهم العلم الروحياأل
هم العلم الروحي وعندها سنقدر على ف إليه  يجب التسليم للسيد الروحي والتقصي منه وتقديم الخدمة.)٣٤\٤. چ.ب (ۤياڤَِس اِتَنپْپَرني

  .الحقيقي
موالي الحبيب، عندما كنت وزير دولة اعتاد الناس :" عندما دنا منه ليصبح مريده بالقولتْشايتَنْيا نفسه للمولى ُچوْسوامّي َسناتََنسلم 

احيط : يجة تعليمي هذه هي نت. وال فطيناً بالفعل لجهلي بنفسي لكنني لست متعلماً.مخاطبتي بصفة عالم وافترضت انني متعلم وفطين
 ."ج من هذا الوضع المادي البائسوالخرسبل ماهيتي وبكل شيء ما عدا 

  الجامعات تسلم الدرجات العلمية.ستاذ بأشياء كثيرة لكنه يجهل بهويتهاأل يتحدث .نحن نشهد فشل مناهج التعليم العصرية هنا أيضاً
ذاك الدكتور عن هويته وغرض حياته  أحد ذا سأل ا العلم لكنالمتخرجين الذين يظنون انهم دكاترة على درجة كبيرة منإلى 

 . ال يستطيع سوى سرد هوية بدنه المغايرة لنفسه."اميركي، انا ذكر وهلم دواليكأنا ":فسيقصر جوابه على تعييناته البدنية بالقول
  .لذلك، هو احمق من الدرجة األولى

، كيف يمكنني القتال؟ في الجيش المقابل يوجد ابناء عمي واخوتي كِْرشَْن:"ول يفكر من باب صالته البدنية أيضاً بالقأْرجوَنكان 
  قال. رفيع العلم لكنه كان في حيرةأْرجوَن كان ."ذا قتلتهم فستترمل زوجاتهم وتفسد وستولد ذرية فاسدة ا.واعمامي وابناءهم

ن هذا الواجب لحيرتي عوالقتال واجبي لكنني انحرف ) تْريياشَكْ(نا فارس أ . في حيرة اآلنناأ، كِْرشَْنحبيبي :")٧\٢. چ.ب(
 ." ارجو منك هدايتي. لذلك، اسلم لك بصفة مريد. اعلم انك قادر على توضيح واجبي.وقصوري عن التفكير بوضوح

ال حاجة لتنفيذ  ألنه تقليد لكن چوروتخاذ  ايجب علي:" ال ينبغي للفرد التفكير. ليس لعبةچورو تنصحنا أوالً بأن الـِڤديةاألسفار الـ
 يجب أن .بالغ الجدية أمر  هوچورو قبول . عديم النفع وذاك الطراز من المريدين عديم النفع أيضاًچورو ذاك النوع من الـ."امره

تخاذ سيد روحي ما لم يكن جدياً بصدد الخروج  ا ال ينبغي ألحد.قادر على حل مشاكل حياتكالثقة ال چورو الـتتبين جدياً من هو
 .ر المتقدة للوجود الماديمن النا

 ):٢١\٣\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 َپْديىتَْپَرْم چوروتَْسماْد 
 شِْريا أوتََّمْمسوه ۤياْچجي

 َپِرى تْشَ نيشْناتَْمشَْبِدى 



 َپشَماشَْرياْمْبَرْهَمِنى أو
 .تهاخالصا وِڤدية خبيراً باألسفار الـروچو يجب أن يكون الـ.چورويجب على كل من يطلب النفع األقصى في حياته أن يسلم لـ

 يجب .نحراف من مطلق وجه اال دونِڤديةيجب أن يكون ملتزماً بدرب األصول الـوال يجب أن يكون خبيراً باألسفار فحسب بل 
شخصية ومسلماً لالثروة والنساء والجاه قد تبددت كما يجب أن يكون مستقراً في الحياة الروحية بالكلية  إلى أن تكون جميع تحرقاته

 .للعثور على شخصية مثيلة وإتخاذه سيده الروحي  اإلنسان ينبغي أن يسعى. بالكليةكِْرشَْن اهللا العزيز
 .ياَمراَج لم يبتدعوا اصول الدين أو نقيضه بل شرحوا ما سمعوه من سيدهم الروحي . على الوجه السليمياَمراَجلذا، اجاب خدم 

 ياَمراَج خدم ياَمدۤوتَْز لذلك، .)َپنْتْهاها َسـ َچتَهمهاَجنُو يىَن (لى الفرد السير على خطى األقطاب يجب ع): ١٨٦\١٧ َمْدْهيا-.ت.ت(
 .)شوشْروَم (ياَمراَجسمعنا من سيدنا :"اجابوا بدقة عندما قالوا

 الفصل التاسع
 العقاب

اره في الملكوت الروحي لكنه مع ذلك يحكم  سبب كل األسباب في دَناناراييقيم "):٤٥-٤١\١\٦. ب.ش( قائلين ْزتَياَمدۤوتابع 
 على هذا النحو، يجازى كل األحياء .َنچو-وتَُم و َنچو-وَرُج و َنچو-َستّْڤَ:  الثالثةشواكلال إلى ستناداً االظاهرة الكونية كلها

 لذلك، . وصور مختلفةشَْرَمناْرڤَوواجبات مختلفة حسب شرعة ) ڤايشْيا و تْريياشَكْ و َنْبراْهَممثل ( مختلفة واسماء مختلفة شواكلب
 ." هو سبب الظاهرة الكونية كلهاَناناراي

 العليا تشهد عمل ذاتكل من الشمس والنار والسماء والهواء والمالئكة والقمر واألمسية والنهار والليل والجهات والماء واليابسة وال"
 كل منشغل بالعمل عرضة للعقاب . واجباتهم المشرعةن للعقاب هم من يقطع كل هؤالء الشهود بإنحرافهم عنو المستحق.الفرد

 ."حسب سيئات عمله
 يتوقع . أم طالحاًعملوا صالحاًأسواء ) كَْرمۤيْز(هذا العالم المادي  أهل ، أنتم منزهون عن الذنوب على خالفطَْهىنْڤايكو أهل يا"

 . يستحيل على من لبس بدنا ماديا التعطل عن العمل.وجبها الثالثة وال بد من عملهم بمشواكلمنهم القيام بالعملين ألنهم مشوبين بال
 ينعم الفرد أو يتعذب جزاء عمله .هذا العالم المادي عرضة للعقاب أهل  لذلك، جميع. الماديةشواكلللوفقاً السيئات حتمية لمن يعمل 

 . "في حياته الالحقة بحسب مدى عمله الديني أو نقيضه
 السبب وراء جميع النشاطات

 ):٨\٦ (ْدشََنيپتََر أوڤَتاشْڤِِشْ جاء في
 اِتىِڤـدي تْشَ ْمـنَ كََرْمنَـ تَـْسـيا كاْريا

 شْـياِتىِرَسـَمـشْ تْشاْبْهـياْدهيكَـشْ تْشَ ْد-نَـ تَـتْ
 ياِتىۤو شْـرڤَيْدهايڤيڤـراْسـيا شَـكْتيْر َپ

  تْشَۤياكْريـ-َبـَل-ْچۤياَن يكّيڤاْبهاڤْسـ
 لذلك، هو ."له وال يساويه وال يكبره سواه لقيام قدراته الغزيرة بكل شيء بشكل طبيعي ومنهجيليس لدى الرب العظيم عمل يعم"

الحماسة األصالة و:  الطبيعة المادية الثالثةشواكلقادر على البقاء في داره الشخصية وتدبير مجمل الظاهرة الكونية بواسطة تفاعل 
 لما ان الرب كامل فكل شيء . والنشاطات والتغيرات التي تحدث بكل جودة هذه التفاعالت تخلق مختلف الصور واألجسام.والظلمة

 .يعمل كما لو كان اهللا يوجهه ويشارك فيه
 الرب . هو السبب العظيم وراء جميع النشاطاتَننارايا أن الفهمال يقوى على المادية الثالثة الطبيعة  شواكللكن الملحد المحجب ب

 ):١٣\٧ (چۤيتاْبهَچڤَْد  يؤكد ذلك في كِْرشَْن
 ْريْر ْبهاڤايَمـيا - َنچوْر يْبـهِرتْ
 ـتَْچَجـ إَدْم ه َسـْرڤَـْميْبهِا

 يجاناتي ناْبهْمتَـيهُمو
 اْميايَرْم َأڤْـاه َپـيْبـْهـِاماْم 

 ." ألنه مسحور بهاالحماسة والظلمة وصالة الثالثة األأنا األزلي الذي ال ينفد، طابع الطباع بأسره يجهلني العالم"
 مجبر على العمل

القدرة البينية ألنها  إلى تنتمي األحياء .القدرة الخارجيةوالقدرة البينية و) شَكْتي-َپرا(القدرة الباطنية : قدرات الرب العظيم ثالثة
العالمة بالحقل  لكن تصبح معروفة بشَكْتي-َپرا إلى  طبيعتها تنتسب.معرضة للوقوع تحت نفوذ القدرة الباطنية أو القدرة الخارجية



) َپرا(درة الباطنية المباشرة هللا هي قدرة روحية ، القأخرى بعبارة .عندما تخضع لسلطان القدرة المادية )شَكْتي-ْچيا-كِْشتَْر(المادي 
تقبل ببدن مادي تتوهمه ذاتها مما يجبرها على العمل ) كِْشتَْر(قتران بالقدرة المادية  االدلكنها عن) َپرا( الطبيعة عينها ألحياءلو

 .بالحواس الخمسة
حبة من  إلى  ال تحتاج النملة سوى.ى النملة والفيل العمل يتعين عل. أن كل من يملك بدناً روحياً مجبر على العملياَمدۤوتَْزيقول 

 ال يعملون ْزڤَنَشْايڤغبياء أن الـاأل يقول . كيلو من الطعام يومياً لكنهما مجبران على العمل٣٠٠ إلى السكر لقوتها بينما يحتاج الفيل
م ال نحن مجبرون على العمل ما دمنا في هذا الع.عاطلين عن العمل طوال الليل والنهار وال يجلسون كِْرشَْنلكنهم يعملون لصالح 

 فكل عمله كِْرشَْن ما لم يعمل الفرد لصالح .)ْدَهْرَم( بل دين عملي كَْرَم ذاك ليس عمالً حقيقياً أو .كِْرشَْنالمادي لكننا نعمل من اجل 
  .)أْدَهْرَم(هو تشبعة حسية مخالفة للدين 

  اإلنسانعلى اساس طبيعة
 إلى  يقسم المجتمعشَْرَمناڤَْر نظام . هو نظام هذا المثال في جامعة البشرْدَهْرَم شَْرَمناڤَْر و كِْرشَْنحياة هو مرضاة الغرض الحقيقي لل

ورب العائلة ) تْشارّيْبَرْهَم( المريد المتبتل :المقامات الروحية هي .)ْزڤَْرنَ(جتماعية  اواربعة مراتب) ْزآشَْرَم(اربعة مقامات روحية 
المثقف : جتماعية هي اال المراتب.)َسۤياَسنّْ(والراهب ) ڤانَْپَرْستَْهى( والمعتزل )ْچِرَهْستَْهى(ش ضمن قيود الحياة الروحية الذي يعي

 في .ْدَهْرَم شَْرَمناڤَْر جامعة البشر بهائمية دون .)ْدَرۤوش (صناعيوال) ايشْياڤ(والتاجر والمزارع ) تْريياشَكْ(والفارس ) َنْبراْهَم(
خالق األ إلى ستناداً اجتماعية األربعة االربعة والمراتباأل المقامات الروحية  اإلنسانالحضارة البشرية عندما يبدأتبدأ قع، الوا

 ۤياڤَْرنْياْم َم-تْشاتوْر(األخالق والعمل  إلى ستناداً اجتماعية األربعة االخلقت المراتب): ١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .والعمل
 .)َچشَهڤيْبها-كَْرَم-چوَنِرشْتَْم شْ

 لذلك وبهذا المقياس نناسب مرتبةوفقاً  ونصيغ شخصيتنا ومسلكنا  الطبيعة الماديةشواكلنقترن في العالم المادي بنسبة معينة من 
؟  اإلنسانوت درجاتلغاء النظام الطبقي لكن كيف يمكنه تجاهل التعيين الطبيعي لتفا ا اليوم بوجوب اإلنسان ينادي.جتماعية معينةا

 ال بد من وجود فرسان قادرين على تسلم . بين البشر عامةِڤديمؤهلة لنشر العلم الـ) َنْبراْهَم(وجود فئة من الفطناء ال بد من 
 . ال بد من وجود فئة من التجار والمزارعين الذين ينتجون المحاصيل الزراعية وتوزيعها وحماية البقر.مقاليد الحكم وحماية الشعب

 .)ْزچونَ(خالقهم أ هذه المراتب تشمل جميع البشر الذين يصنفون حسب .يقومون على خدمة سائر المراتبال بد من وجود عمال 
 التكليف المشرع ازاء العمل النزوي

 ):٩\٣ (هَچڤَْد چۤيتاْب هذا ما يقوله الرب في .ليها ا التي ننتميآشَْرَم أو ڤَْرَن بغض النظر عن كِْرشَْن أو ڤيشْنوكمال عملنا هو مرضاة 
 اتَْريـنْٱـو نَاْرتْهاتْ كَـْرَمـۤيـْچايـ

  َبنْْدَهـنَـه- كَـْرَم ْماٱيـ لُوكُو
  كاونِْتـيـا كَـْرَمْم َأْرتَْهـ-تَـْد 

 شَـَرتْــه َسماـَچنَْس -موكْتَ 
 فتتحرر من سالسل رضاء له اجبكا قم بو،كونْتّي ابن لذلك، يا .هذا العالم الماديب عامله وإال رهن ڤيشْنو لـفدية  العمل بذل يجب"

 وهذا ما ينجينا من كِْرشَْن لما اننا مجبرين على العمل فينبغي لنا العمل لصالح .لحياة البشرية هذا هو جوهر ا."رهن العملالتعلق و
 .جميع الذنوب

الخروج من قبضة التناسخ ما  أحد  يستحيل على.ذا عملنا من اجل تشبعتنا الحسية الشخصية فسنتكبل بالذنوب عمر تلو عمر الكن
 .دام يطارد التشبعة الحسية

-نيتْيا"ِنَر شِْركْ- َهيا"َپۤوڤَرْس"ِڤَر ۤيج( كِْرشَْنقوام النفس هو خدميتها األزلية لـ): ١٠٨\٢٠ َمْدْهيا– .ت.ت (َمهاْپَرْبهو نْياتْشايتَيقول 
  .الذا حقق الفرد هذا المقام فسينجو وإال  ا.")داَس

 ):٢٣\٥\٧ (هاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْب يوضح في َمهاَرَج ْپَرْهالَد؟ كِْرشَْنوكيف يعمل من يقبل مقام خادم 
 هوڤيشْنُْرتَنَْم ۤيڤَنَْم كشَْر

 ڤَنَْمِس-پاَدْسَمَرنَْم 
 ڤَنَْدنَْم داْسياْمأْرتْشَنَْم 

 ِڤَدنَْمني-َسكْْهياْم آتَْم
ه وتسبيحها وذكرها وخدمة قدميه اللوتسيتين وعبادته تسليات وصورته وأخالقه ولواحقه وڤيشْنوالقدوس للرب االسم السماع عن "

بكالم آخر، خدمته بالبدن (لتحاق بخدمته واعتباره خير صديق ووهب كل شيء له واإل إليه  من اللواحق والدعاءتة عشر نوعاًبس
 ." تلك العبادات التسعة هي قوام الخدمة التتيمية الصفية.)والعقل والكالم



 ثم .ال اكل لحوم وال زنا وال مسكرات وال قمار:  الحياة الروحيةبحدود لتزام االمن اجل تبني هذه الطرق جدياً، يجب على الفرد
ذا قبلنا هذه  ا.حدى هذه الطرق التسعةبإخدمة الرب  إلى  واإلنقطاعَمنْتَْر َمها كِْرشَْن َهِرىسيقتدر الفرد على قبول وصية تسبيح 

بالتشبعة الحسية والمعاناة مثل الكالب رتضاء بالتورط في ارتكاب الذنوب  االالسلطة فستنجح حياتنا روحياً ومادياً وإال سيتعين علينا
 .والخنازير وتحمل معاودة الوالدة والشيخوخة والمرض والموت

 النسيان
 .نحن نحسب البدن عين الذات لكننا غير البدن بل اصحاب البدن كما اننا غير الشقة التي نسكنها بل اصحاب الشقة أو المستأجرين

 ومع ذلك، ."هذه اليد، أنا هذه الساقأنا ": ال نقول."هذه يدي وهذه ساقي:" البدنةساند در نقول ع.)ِدهّي(النفس تدعى مالكة البدن 
حساس بالخسارة  ا ويغمر السائقأحياناً تتحطم سيارة في حادثة سير .ربة للنفسع ليس البدن سوى .يستمر وهم عينية البدن والذات

 .أي حس الملكية) نْكاَرأَه (األنا الزائفة ذاك هو تأثير .ناسياً انه ليس السيارة
 في هذا  نحن ال نذكر حتى أننا كنا اطفاالً في حجور امهاتنا ذات مرة.لقد نسينا ما كان عليه بدننا السابق ألننا محجبين بالجهل

مرنا ذا كنا غير قادرين حتى على ذكر اشياء مرت علينا في ع ا. لذا، جرت اشياء كثيرة في حياتنا لكننا ال نذكرها جميعاً.العمر
 الحاضر فكيف يمكننا ذكر عمرنا السابق؟

الناتجة من بدنه وعقله : بالذنوب لجهله ما فعل في عمره السابق لتحصيل بدنه المقيد مادياً الخاضع للشقاوة الثالثيةالفرد نشغل ي
الذي ): ٤\٥\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمي فِدڤَ ْبَهى شِر كما قال المولى .وتلك الناتجة من سائر األحياء وتلك الناتجة من النوازل الطبيعية

 ساْدهو َمنْيى نَـ .)ْپِرنُوتيتَيا آۤيْپر-نْْدريياإ ڤيكَْرَم ياْدْپَرَمتَّه كوروِتى نَْم ۤون(يتعقب التشبعة الحسية بجنون ال يتردد بإرتكاب الذنوب 
كما تعاني في جسمها الحاضر  ابسبب ذنوبه آخراً لتعاني فيه تستلم النفس جسماً: پي كِْلشََد آشَ ِدَههياتَ آتَْمنُو ٱياْم أ .هذا غير جيد

 .حسب ما قدمت من سيئات
 هو في ظلمة . دون علم بما فعل في الماضي وبما يفعل في الحاضر وكيف سيعاني في المستقبلدوماً يعمل ِڤديالجاهل بالعلم الـ

 الذي ِڤدي هذا النور هو العلم الـ.)َچَمْجيُّوتيْر ( أقصد النور ،)تََمسي ما(ال تبق في الظلمة :  هيِڤدية لذلك، الوصية الـ.مطبقة
السيد  إلى صالة باإلنشغال بالخدمة التتيميةاأل شاكلةصالة أو عندما يتعالى عن األ شاكلة إلى يمكن ان يفهم به الفرد متى يرتقي

 .الروحي والرب العظيم
 العلم من خالل الخدمة

 :ِڤديالعلم الـ إلى الرب والسيد الروحي إلى كيف تقود الخدمة) ٢٣\٦ (ْدشََنيپتََر أوڤَتاشْڤِِشْجاء في 
 َپـرا ْبَهكْتيْرى ِڤياْسـيا ِد
 چوراوى تَـتْها ِڤياتْها ِد

 اـيايِتى كَـتْـهيتا ْهى أْرتْهاهتَـْس
 كاشَـنْـِتى َمهاتْـَمـنَـهْپَر

يجب على : ِڤَدْز تنادي الـ."يد الروحي والسخصية اهللا العزيزش بكل من  راسخاًيماناً ايكشف الفحوى الحقيقي لألسفار لمن يملك"
 ال حاجة للفرد للبقاء في ظلمة الطبيعة ." لهِڤَدْز ويرشده لكي يصبح تيم الرب ثم تكشف الـِڤَدْزالفرد الدنو من سيد روحي خبير بالـ

  ." لهِڤديالمادية عندما يكشف العلم الـ
 .الحماسة والظلمةصالة واأل:  الطبيعة المادية الثالثةشواكلقترانها ب ان حسبتحصل النفس على نوع مخصوص من األبدا

 مثيل يعلم بالماضي والحاضر والمستقبل ألنه يستشير َنْبراْهَم .األصالةخالق أ الكفوء هو مثل على النفس المقترنة بَنْبراْهَمالـ
وسبب وجوده في بدنه الحاضر وكيف عمره السابق ماذا كان عليه  يمكنه فهم .)تْشَكْشوه-شاْستَْر( ويرى بعينها ِڤديةاألسفار الـ

 لكن عامة األحياء في هذا . األصالةشاكلة كل هذا ممكن عند رسوخ الفرد في . وقطع التناسخاماۤييمكنه تحقيق النجاة من قبضة 
 .الحماسة والظلمةخالق أالعالم المادي غارقة في 

ة حالة عمره السابق أو الحالة التي سيكون عليها عمره المقبل بل هو معني ببدنه الحالي ال  ال يقوى على معرفشاكلة الظلمةالمسير ب
جسمه الحاضر هو مثل البهائم ألن الحيوانات محجبة ب جسم بشري فمن ال يعنى سوى الجهل حتى وإن كان للمسير بأخالق .غير
 لإلرتقاء فوق هذا الصعيد لفهم  اإلنسان يجب تعليم.والجنساألكل : ة وتظن أن الغرض القطعي للحياة هو سعادتها الفوريالجهلب

النفس السابقة  يكشف معلومات عن أعمار َسْمهيتا-چوْبْهِر يوجد كتاب بعنوان .عمره السابق وسبل تحصيل حياة افضل في المستقبل
 من تقتصر . ماضيه وحاضره ومستقبله بطريقة ما، يجب أن يستنير الفرد بصدد.الحسابات الفلكية إلى ستناداً اوالحاضرة والمقبلة

 في الواقع، . مستقبله حالك جداً.شاكلة الظلمةقصى مدى هو الغارق في أ إلى عنايته على بدنه الحاضر ويطلب متعة حواسه



د  لذلك، يظن كل فر. ال سيما في هذا العصرالجهلخالق أ المجتمع البشري محجب ب.بالجهل الخالصجبول  للمدوماًالمستقبل حالك 
   .أن بدنه الحالي هو كل شيء دون اعتبار للماضي أو المستقبل

 الفصل العاشر
 لينا اعائد: العمر المقبل

 شواكلشوائب ال إلى يا خير المالئكة، ندرك ثالثة أنواع مختلفة من الحياة الراجعة"):٤٩-٤٦\١\٦. ب.ش( قائلين ْزتَياَمدۤوأجاب 
 وأ للدين ينمخالف وأ ين متدين.ما بينهما وشقياء أأسعداء أو  .ستقرار أو الحمقى االأو عديمي لذلك، يعرف األحياء بالمسالمين .الثالثة

 وقت الربيع الحاضر يدل .ستنتاج ان هذه األنواع الثالثة للطبيعة المادية ستتابع العمل على نفس المنوال اال نستطيع.ينشبه متدين
دة والشقاوة وخليطهما تدل على عمل الفرد الديني أو نقيضه في ماضيه  حياة السعا،على طبيعته في الماضي والمستقبل، كذا

 .ومستقبله
 األعمال  فأنه يرصد عقلياًَپَرماتْما، ألنه فيما يقيم في داره الشخصية أو في قلب كل حي مثل ْبَرْهما القدير نظير سيد الكون ياَمراَج

يوحد الفرد ذاته ببدنه الحاضر الذي اكتسبه نتيجة أعماله الدينية أو  .السابقة للحي ويفهم كيف سيعمل في رجعاته الالحقة أيضاً
 ." كما يعمل النائم حسب البدن المترائي له في أحالمه ويقبل انه هو ذاتهالمناقضة لها ويقصر عن معرفة تناسخاته السابقة أو المقبلة

  الماضية والحاضرة والمقبلةكَْرَمالتحرر من 
بعض الناس السعادة يذوق  للمثال، . مشهودة في هذا العمر الطبيعة المادية الثالثةشواكلافعال وردات افعال  هنا أن ياَمدۤوتَْزيشير 

:  الطبيعة الماديةشواكلبقتران السابق  اال هذه هي حصيلة. من السعادة والشقاءاًالكبيرة وبعضهم الشقاء الكبير ويذوق بعضهم خليط
األحياء ستكون سعيدة أو شقية أو خليطهما في حياتها المقبلة أيضاً بموجب اقترانها بمختلف  نفترض أن .الحماسة والظلمةاألصالة و

  الطبيعة المادية الثالثةشواكل لذلك، خير سياسة هي النأي عن .ذه المنوعات مشهودة في هذا العمرن هأل  الطبيعة الماديةشواكل
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب بالكلية كما يؤكد  إلى الخدمة التتيميةبلفرد ل اانشغ ا هذا ممكن فقط عند. عن نجاساتهادوماًوالتعالي 

)٢٦\١٤ :( 
 َنشـاِرتْـياْبهيڤْـٱ يُّـو تْـشَ ْمما

  ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن - ْبَهكْتي
 تاْنيايتْـۤي َسَمـتْنناچوَسـ 
 ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

 ما لم ."ْبَرْهَمْنمقام  بلغيو  الطبيعة الماديةشواكل يتعالى لتوه عن ، دون تواٍن، وفي أي ظرفخدمة تتيمية صفية إلى ينقطع من"
 من اً مما يستلزم تذوق الشقاء أو خليط الطبيعة المادية الثالثةشواكلتغرق الفرد في خدمة الرب بالكلية فسيتعرض ألنجاس يس

 .حدة ذنوب الفرد إلى ستناداً االسعادة والشقاء
 تبديل األجسام

 يوضح . حسب ما قدمت من عمل لذا، تجازى كل نفس بجسم معين في مكان معين. بمعاقبة المذنبينياَمراَجالرب العظيم أوكل 
 ):١\٣١\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في پيَلكَالرب 

 ِنتِْرَن-ڤَكَْرَمنا داي
 َپتَّيىَپَجنْتوْر ِدُهو

 ڤيشْطَ أوَدَرْمْپَراها شْتْريۤي
 كَناشَْرياه-ِرتَهپوْمشُو 

 ." الرب جزاء على ما قدمت من عمل رحم أم من خالل نطفة الرجل لتتصور في بدن مقدَّر تحت اشرافمهيأةتدخل النفس ال"
 النمو يعني ترك الجسم القديم والتناسخ في . هذا ما يسمى النمو لكنه تبديل األجسام فعالً.نحن نبدل األجسام يومياً وفي كل لحظة

ن علينا مفارقة  كذا، يتعي.ل جسمهنه بّدأثم الشباب مما يعني بعد انقضاء بعض السنين الصبا  إلى  نشهد الطفل قد نما.جسم جديد
 .الجسم وتبديله بآخر عندما ال يعود مناسباً للسكنى

يتعين على الفرد قبول نوع معين من األجسام في وضع معين والشقاء  .)ِنتِْرَن-ڤَداي(يتم هذا التبديل تحت اشراف سلطات عليا 
 إلى  عائدةتْميَكۤياآْدْه  شقاوات.ڤيَكآْدهيداي و تْميَكۤياآْدْه و آْدهيْبهاوتيَك إلى ف عذابنا مصنّ.حسب نشاطاته الدينية والمخالفة للدين

وخارج ) ڤَْزِد(السلطات السماوية  إلى عائدة ڤيَكآْدهيدايسائر األحياء وشقاوات  إلى  عائدةآْدهيْبهاوتيَكبداننا وعقولنا وشقاوات أ



 على النحو عينه، ستقدم لنا .يل هذه األوضاع ال قدرة لنا على تعد.الزل والجدب والفيضانات والقحطمثل الزبالكلية سيطرتنا 
 .نجبر على قبوله بل "ريد هذا الجسمأ ال .ال:"عتراض بالقول االالسلطات السماوية نوعاً معيناً من األبدان وال يمكننا

 
 استقالل ضئيل

 يتعذر تعيين مصدر نسياننا . التناسخن لدينا صلة حميمة به وأننا سقطنا في هذا العالم المادي بداعيأننا شق من اهللا وأنسينا جميعا 
 هويتنا الروحية ووحدتنا معه بصفة شقوقه وأنه يهبط شخصياً ويعلمنا ما نسيناه إلى درجة انه ينبهنا إلى  رحيمكِْرشَْن لكن .بدقة

ك جميع اشكال اتر ):٦٦\١٨( حيث يأمر ْبهَچڤَْد چۤيتااألسفار وال سيما يخلف  ، وعند رحيله.حتى وأن نسيناه منذ زمن سحيق
 .)ڤَْرَجَپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شََرنَْم ْن ْدَهْرما-ڤََسْر( سأوليك الحماية .التفاهات وسلم لي

ه ابن كِْرشَْن ارسل . لذلك، يرسل ممثليه. هو ابو جميع األحياء وال يسره تعفن كل هذه النفوس في العالم المادي مثل الخنازيركِْرشَْن
 ستعادة األحياء المكان معين إلى خص وارسلهاألبن أثير على  اال كل حي هو ابن اهللا لكن هذا.ه ابن اهللا ادعى المسيح ان.المسيح

 .في داره الباقيةإليه 
 أو خادمه أن يفعل؟ انهم يسمحون لنا بمواصلة نشاطاتنا المادية ألن كِْرشَْن للبقاء هنا فماذا يستطيع مهيأةذا اصرت النفوس ال الكن

عندما نشعر باإلشمئزاز من أوضاعنا في نهاية األمر اهللا  إلى  ندعو.روج من السجن المادي هو الرغبة بالخروجأولى شروط الخ
 نهضت فطنتي اآلن يا .لقد خدمت الشهوة والغضب والطمع لزمن طويل لكنني ما زلت مستاء واشعر باإلشمئزاز من خدمتها:"قائلين

 ."تشغلني بخدمتك ارجو أن .ليك ا واتوجهكِْرشَْنحبيبي الرب 
 أو كِْرشَْنللرب مما يعني يمكنها اختيار الدخول تحت سلطان القدرة المادية الدونية لـ) شَكْتي-تَتَشْطَْهى(األحياء هي القدرة البينية 

 قدرته الروحية  والرضوخ لحمايةكِْرشَْن، وافقنا على التسليم لـأخرى بعبارة .كِْرشَْن نحن التيم اخترنا ذكر .قدرته الروحية العلوية
 َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى : َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى يبدأ بتسبيح كِْرشَْن التسليم لـ.الباطنية

طالق وكلمة  اال الجذاب على العزيزشخصية اهللا يعني كِْرشَْن و كِْرشَْنلـ تدل على قدرة التتيم َهِرى كلمة .راَم راَم راَم َهِرى َهِرى
 . تدل على المتمتع العظيمراَم

يمكنك البقاء في :" يقول. ال يتدخلكِْرشَْن لكن .كِْرشَْنلكن هناك كثير ممن لن يأتوا لعدم موافقتهم على الخضوع للقدرة الروحية لـ
 .تقالل وفطنة تبين الواجب ونقيضهس اال ضئيال من لقد اعطينا مقداراً."ما تشاء-ليإ العالم المادي أو المجيء

 النهضة
 نحن . يجب علينا السماع من السلطة الفوقية.هم الحواس لتعلم ما ينبغي لنا وما ال ينبغي لنا فعله لتحقيق نفعنا األقصىأذن هي األ

ذا صرخ  ا يمكن انقاذنا.لنوم لكن حاسة السمع حساسة حتى اثناء ا.ما قد يأتي ويقطع رؤوسنا أحد ننام بسالم اثناء الليل جاهلين بأن
 تبدو علينا اليقظة والنشاط لكن الطبيعة المادية . كذا، نحن ننام تحت تأثير الطبيعة المادية." شخص قادم لقتلك.انهض، انهض :حدأ
ذن اثناء األ ال تنام . الطبيعة الماديةشواكلن على العمل بموجب اقتراننا بمختلف و نحن مجبر.هي الفاعلة وليس نحن) َركِْرتيْپ(

الشخص  إلى ذا استمعنا اكِْرشَْنن لـيصلي بصفة خدم ازلياألقوامنا  إلى  يمكننا النهوض.نومنا وتساعدنا على النهوض من جهلنا
ستماع عن  االذا اقتصرنا على ا.كِْرشَْنعن ) ْمنَڤَشَْر(ستماع  االولى هياأل التوصية .ِڤديةواألسفار الـ) السيد الروحي(الصحيح 

اآلن، انتفع  . في هذه الصورة البشريةهاافهم النعمة الكبرى التي تملك! انهض! انهض:  هيِڤَدْز توصية الـ. فسننهض تلقائياًَنكِْرشْ
ْبهَچڤَْد  وسيلة تحقيق ذلك في كِْرشَْن يوضح .)ڤَراْن نيُبوْدَهتَْپيا ْپَرْچَرتَ أوتِّشْطَْهتَ جا ( الطبيعة الماديةشواكلبها وتحرر من قبضة 

 ): ١٤\٧ (چۤيتا
 يِّ َم- َنچوـا شِا ِهـى ۤيڤيدا

 اۤيايا دوَرتْـۤيَمـَم ما
 انِْتىيى ْپـَرَپـْديماْم ِاڤَ 

 ِتىي  تَـَرنْـتْمتاِااْم ۤيما
 ."هولةبكل سما وراءها  إلى يعبر ، لكن من يسلم لي الطبيعة المادية الثالثةشواكلؤلفة من قدرتي الربانية المتخطي  العسير من"

  . وذكره هو شاغلنا الوحيد في هذه الصورة البشريةكِْرشَْنالتسليم لـ



 الفصل الحادي عشر
 عالم الحواس

خبار الخمسة وحواس  االيوجد العقل الذي هو العنصر السادس عشر فوق حواس):"٥٥-٥٠\١\٦. ب.ش(لين  قائْزتَياَمدۤوأجاب 
 فوق العقل، يوجد العنصر السابع عشر أي النفس بحد ذاتها التي تنعم بالعالم المادي وحدها .العمل الخمسة والمحسوسات الخمسة
 . وضع سعيد وشقي ومختلط:ثالثة أصناف من األوضاعبهيأة  تنعم النفس الم.بالتعاون مع العناصر الست عشرة

الحواس الخمسة لإلخبار وحواس العمل الخمسة والمحسوسات الخمسة للتشبعة الحسية : البدن اللطيف مجهز بستة عشرة جزء هي
 إلى  من بدنهيأة الم الثالثة ومؤلف من رغبات شديدة ال تقاوم تسبب تناسخ النفس الطبيعة الماديةشواكل هذا البدن معلول .والعقل

 وتبقى ي بالسعادة البالغة عند حصولها على بدن ملكهيأة تشعر النفس الم.ةيحياة الملكال ويةحياة الحيوانال وبشريةالحياة الآخر في 
 لكنها تبقى في وضع شقي في كل بهائميحزينة عند حصولها على بدن بشري وتبقى في حالة خوف دائم عند حصولها على بدن 

 .)تيِرْسْمَس( وهذا الوضع يسمى التناسخ في الحياة المادية الظروف
 ضد مشيئتها وتشبه  الطبيعة الماديةشواكللتأثير وفقاً  الحمقاء القاصرة عن ضبط حواسها وعقلها، تجبر على العمل هيأةالنفس الم

 في شبكة من عملها ومن ثم النفس المهيأة  تعلق.دودة قز تستخدم لعابها لخلق شرنقة ومن ثم تعلق بداخلها دون وسيلة للخروج منها
 .ال تجد وسيلة للفكاك فتبقى محيرة على الدوام وتموت مرة تلو المرة

 الثالثة  الطبيعة الماديةشواكل إلى ستناداً النزعاتهاوفقاً بل كل نفس مكرهة على العمل  عمل دونال تبقى نفس واحدة لحظة واحدة 
هو السبب الخفي على حد سواء  الصالح أم الطالح النفس المهيأة عمل .لعمل بمنحى مخصوصألن نزعتها الطبيعية تجبرها على ا

 يماثل  تولد النفس في عائلة مخصوصة وتتلبس بدناً. هذا السبب الخفي هو أصل األبدان المختلفة التي تتلبسها النفس.لتحقيق رغباتها
 .لرغبتهاوفقاً دان اللطيفة والكثيفة األبالنفس  تخلق .بدن األم أو األب نتيجة رغبتها الشديدة

ذا تعلمت في صورة الحياة البشرية  امكنها التغلب على حراجة وضعهايالطبيعة المادية لكن قترانها ب ال حرجالنفس المهيأةوضع 
 . أو تيمهزيزكيف تصاحب شخصية اهللا الع

 متطلبات الحواس
 كل فرد منشغل بالعمل بيديه وساقيه .خالق الماديةاأل تفاعل تصف هذه النصوص كيف تتورط النفس في الجسم المادي بداعي
التمتع بالمحسوسات الخمسة  إلى على هذا الوجه، يسعى الفرد .وسائر حواسه لمجرد تحقيق غرض معين تمليه عليه افكاره المختلقة

 تودع النفس في .ب العظيموهي الصورة والصوت والطعم والرائحة والملمس جاهال أن الغرض الفعلي للحياة هو مرضاة الر
شخصية اهللا تحسين وضعها حسب نزواتها دون ان تحفل بالعمل بتعاليم  إلى ثم تسعىبسبب عصيان الرب، وضاع المادية األ

الدار  إلى تدريجياًيعود كيف  المحير كيف يطيعه و اإلنسانلتعليمشخصياً درجة انه يهبط  إلى  لكن الرب العظيم لطيف.العزيز
 .ث يجد حياة العلم البهيج الباقيالباقية حي

 .ِاكَْس تو بعبارة ٥٠في العالم المادي، للنفس بدن بالغ التعقيد مركب من العناصر المادية وتنازع فيه بمفردها كما يدلل في النص 
بشر والمائيات في السباحة بمفرده على الرغم من وجود كثير من الذا كان الفرد يصارع األمواج في المحيط فال بد له من  اللمثال،
يجب أن تعمل ) النفس(ن البند السابع عشر أ لذلك، يدل هذا النص على . يجب عليه أن يعنى بنفسه ألن لن يساعده سواه.المحيط
 لذلك، عنايته الوحيدة هي .كِْرشَْنسوى الرب العظيم  أحد  مع ان الفرد قد يحاول خلق المجتمع والصداقة والحب فلن يعينه.بمفردها
اترك كل ): ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا كما يقول في .أيضاً كِْرشَْن ذاك هو ما يريده .كيف يسلم له ويبعث رحمته: كِْرشَْنة مرضاة وسيل

 .)ڤَْرَجَپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شََرنَْم ْن ْدَهْرما-ڤََسْر(ديان المختلقة وسلم لي األاشكال 
 .جل الوحدة بين البشر واألممألكن تحبط جميع اعمالهم على الرغم من نضالهم من الوحدة  إلى المحيرون باألوضاع المادية يسعون

نما هو التسليم له ألنه القادر  اكِْرشَْنمل الوحيد للفرد كما ينصح األ لذلك، .يجب على كل فرد الصراع وحيداً ضد عناصر الطبيعة
 ): ٥ شيكشاشْطََك، ٣٢\٢٠أنْتْيا -.ت.ت (َمهاْپَرْبهو نْياتْشايتَ شْرّي لذلك، دعا .على مد يد العون للنجاة من محيط الجهل

 ْمكَـَرتَـنوَج كينْـ-أيِّ نَـنَْد
 ـبوْدهاوْماڤـِمى ْبَهـشَيڤ ْم ماْمـتيتَـَپ

 -كََجَپـنْـ-پاَد ڤَ تَـۤياَپـِركْـ
 يتْشينْـتَياڤ ْمشَـِرَسـْد-لّيۤوْده-ْسـتْهيتَ

 تلطف بإنتشالي من محيط الوالدة .ومع ذلك فقد سقطت في محيط الوالدة والموت لسبب ما، َمهاراَجنَنَْد أنا خادمك القديم يا ابن "
 ."قدميك اللوتسيتينغبار حدى ذرات  اوالموت هذا بمثابة



ربي الحبيب، ال استطيع ان اذكر متى سقطت في محيط الجهالة هذا بطريقة ما وال اجد : طْهاكوَر ڤينّوَد ْبَهكْتي شْرۤيَلكذا، ينشد 
 أن كل فرد دوماًيتعين علينا العلم  .)پاياَجِلى، تَريباِرى نا ِدكْهي أو-ڤَڤاْرنََپدي ْبَهْپَهِلى، -أنادي كََرَم (اآلن لة للنجاة بنفسيوسي

 .حياته فتنجح كِْرشَْن صفياً لـذا اصبح تيماًا الفرد من محيط الجهالةنجو ي .مسؤول عن حياته
 اللذة واأللم

 هذا . يطلب كل فرد السعادة بالنشاطات الحسية والنتيجة هي الحزن والخيبة.عالم المادي بل كل شيء مؤلمال توجد لذة فعلية في ال
 .)اماۤي(ما يدعى وهماً 

 بالجلوس في تأمل، . كان اميراً في شبابه، ينعم بملذات حسية وترف كبير لكنه ترك كل شيء.ادرك المولى بوذا طبيعة اللذة المادية
 ترك مملكته لمجرد التعليم أن النشاطات الحسية ال . وملذاتهض الفرد آلالم هذا العالم المادي الحسية التي تعّرأوقف جميع نشاطاته

 . النجاة مقصودة للفكاك من براثن لذة والم هذا العالم المادي.تعيننا على تحقيق النجاة
 التي تفعل  الطبيعة المادية الثالثةشواكلبداعي تفاعل ات نشهد مختلف اشكال اآلالم واللذ .حد كبير إلى بورطة الجسم البوذية معنية

م البوذية امكانية ارتياح الفرد من هذه اآلالم والملذات حالما يحل تركيب العناصر المادية في صورة البدن  تعلّ.على اجسامنا المادية
في جميع األحوال، األوجاع  .ركيبات الماديةغرض البوذية هي الحالة التي يبلغها الفرد عندما ينتهي من الت ڤاَننيْر .الطبيعي

 . لذا، البوذية ناقصة. لكن الفلسفة البوذية ال تزود معلومات عن النفس صاحبة البدن.امتالك هذا البدن المادي إلى والملذات عائدة
نشر تس) ڤَتاَرِڤشَ أۤياشَكْتْ(األخص  التجليات المفوضة على .الفلسفة البوذية ناقصة لكن ذلك ال يعني جهل المولى بوذا بالحقيقة الكاملة

. قد يكون المعلم من حملة درجة الماجستير ومع ذلك يستمر بتعليم حروف األبجدية لتالميذه للزمان والمكان والظروفوفقاً ذكر اهللا 
ستوى استالم التعاليم  يحمل المعلم شهادة الماجستير لكن قد ال يكون التالميذ على م.ال يعني ذلك أن علمه محدود بحروف األبجدية

 .الرفيعة التي يستطيع المعلم تعليمها
الفلسفتان اتباعهما على التحرر من تشجع  وشاْرياكَراتْشَنْ التي نادى بها اَدڤۤيامالذلك، تتفاوت المدارس الدينية مثل البوذية وفلسفة الـ

:  بوذا يقطع المادة.تباعه على تعقب النشاطات الحسيةأصيل يشجع  أ ال يوجد فيلسوف.النشاطات الحسية إلى لم واللذة الراجعةاأل
 والماء والنار والهواء رضاأل: ، البدن هو تركيب خمسة عناصر ماديةأخرى بعبارة .اوالًيجب على الفرد حل التركيب البدني 

  .مراأل عند حل هذا التركيب في نهايةلم واللذة األسينقطع  لذا، .واألثير وهذا التركيب هو سبب كل وجع ولذة
 هو ماۤياڤادۤية لذا، شعار الـ.صيلاأل تقصد الخروج من تركيب العناصر المادية هذا والرسوخ في مقامنا الروحي شاْرياكَراتْشَنْفلسفة 
لبوذية التي ال تتضمن  الفلسفة اشاْرياكَراتْشَنْ رفض .)ۤياَچْن ميتْْهْبَرْهَم َستْياْم َج( المطلق هو الحق وهذه الخليقة المادية خيالية ْبَرْهَمْن

 . لذا، غرض البوذية هو تحقيق الفراغ.فك التراكيب المادية سوى المادة وتناول الفلسفة البوذية ال ت.معلومات عن النفس الروحية
لكنها ال ) َمْنْبَرْه( بها تقبل الروح شاْرياكَراتْشَنْ التي نادى ماۤياڤاَدفلسفة الـ . سوى حقيقة جزئيةةۤيادڤۤياماـالبوذية والال تكشف 

فستنقطع جميع نشاطاتنا على ) أَهْم ْبَرْهماْسمي( تعلم انه حالما نعي بوجودنا بصفة روح ماۤياڤاَد فلسفة الـ.تصف الروح بكليتها
بحد ذاتها هي  يبدو ان الفرد يستطيع وقف جميع النشاطات الحسية في التأمل لكن حالة تأمل . النفس أزلية النشاط.خالف الواقع

 .طنشا
لكن وحدتنا مع اهللا هي " نا واحد مع اهللاأ:"نه مصيب بالتفكيرأ من وجه، ."لقد اصبحت اهللا:"ْبَرْهَمْن اثناء التأمل في ماۤياڤادّييظن الـ

 نَنَْد آيْدتْش شَْْستْ( روحي بالكلية كِْرشَْن .األحياء شق مني) ٧\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يعلن .وليست وحدة كميةوحدة نوعية 
 مع الذهب في منجم الذهب قراط الذهبية واحدة نوعياًن األأ أيضاً كما ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ لذا، كل شق روحي هو .)ىَرَهْچيڤ

 .لكنها ليست منجم الذهب
 لذلك، جاء في .منهق نهم شألنهم اهللا أ يفترضون .لذا، يخطئ دعاة الوحدة المجردة المطلقة بالظن أن الشق يمكن أن يعادل الكل

 .)بودَّْهياه-ڤيشودَّْهىأ(نجاس الفطنة وما زالوا في الجهل أوصف دعاة الوحدة المجردة المطلقة بأنهم ) ٣٢\٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 هو خطأهم  ذاك.َننارايا لذا، يخاطبون بعضهم البعض .يؤمن دعاة الوحدة المجردة المطلقة أنهم يصبحون اهللا بفضل مراكمة العلم

 حجمنا الروحي يعادل واحد .)أنو( الذي يعني المتناه بينما نحن متناهون ڤيْبهو هو َننارايا .َننارايان نصبح الرب أ ال يمكننا .الكبير
  لذلك، كيف يمكن ألي عاقل الزعم انه اصبح اهللا؟ .على عشرة آالف من رأس شعرة

 الراسخ . توافقِڤَدْز الـ.)أَهْم ْبَرْهماْسمي( مغايرة للبدن المادي نا ذات روحيةأ:" فرد بالتفكير بتعليم كلْبَرْهَمْن إلى شاْرياكَراتْشَنْألمح 
ما :" ثم يسأل الفرد. لكن ذلك ليس بنهاية تحقيق الذات."نا نفس روحية صفيةأمغاير لهذا البدن، أنا ":يدرك تماماً) موكْتي(في النجاة 

 .كِْرشَْن إلى ؟ ذاك النشاط األزلي هو الخدمة التتيميةوحية أزليةإذا كنت نفس ر هو نشاطي الروحي األزلي
 :)٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في الخدمة التتيمية إلى ْبَرْهَمْن كيف يقود تحقيق كِْرشَْنيصف الرب 



  تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم
 يـتشَكْنْكاـ  نَيـتتْـشَشُونَـ 

 ـوشِْتـَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو
  لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد

بإمتالك شيء كما  يرغب والأمراً  ويشك ال . حيث يجد بهجة ال تحدفوراً العظيم َرْهَمْنْبالمتأصل في تعاليه على تلك الحال، يحقق "
 ."التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ هكذا، .جميع المخلوقات بعين واحدة إلى ينظر

لون انفسهم بالنشاطات  انهم يشغ.وجاع الماديةاأل لكنهم ال يتركون الملذات وْبَرْهَمْن عن تحقيق ۤيْزْسوامغالبا ما يتكلم كبار الـ
 إلى النفوس الروحية ال تنتميلكن  ." سأفتح مدرسة.نهم اميونأ" أو ." سأفتح لهم مستشفى.ابناء وطني يعانون:"الخيرية بالتفكير

 عالمة الحزن تكشف أن .ليها اصلتنا بالبلد التي كان البدن ينتمي نحن نحصل على بدن ما وحالما يهلك البدن تنقطع .مطلق بلد
سقط  لذا، .وجاع الدنيوية مما يعني انه لم يحقق البهجة ألن البهيج ال يحزناألمحرر المزعوم لم يشف بعد من تعلقه بالملذات وال

 كما سبق . هذا التحقيق ليس بتلك السهولة. بالفعلْبَرْهَمْنالنشاطات المادية بسبب عدم تحقيقهم  إلى  العلماءَيْزسۤياَسنّْعدد كبير من 
 . النفس متورطة في مختلف اشكال النشاطات الجزائية مثل دودة القز العالقة في شرنقتها.خالق المادية بالغ الشدةاأل شرحه، نفوذ

  .شخصية اهللا العزيز عون دونالفكاك متعذر للغاية 
 الحواس الروحية

أنا "غارقة في التعيينات البدنية مثل  في الوقت الراهن، عقولنا وحواسنا .كِْرشَْنيتحقق العلم الحقيقي بتطبيق الحواس في خدمة 
 . حواسنا في خدمة اقاربنا أو مجتمعنا أو امتنا الخاستخدام في هذا الوعي، نظن ان من واجبنا ."أنا هندي"أو " أنا عربي" "اميركي

 نتماء االما دمنا نتوهم َنكِْرشْ لن نستطيع ان نصبح تيم .)ْبَرْهَمْن(ننا نفس روحية صفية أصلي هو األ قوامنا .لكن هذه ظروف وقتية
 .تعيين مؤقت ماإلى 

 للبدن ةتحقيق ذاتنا بمثابة نفس روحية مغاير:  ثمة ثالثة مراحل لتحقيق الذات. كما اشرنا ليس نهاية العلم الروحيْبَرْهَمْنتحقيق 
 شْرّيحقيق اهللا في صورته الشخصية صورة  وهو تاْنڤََچْبَه أو فهم حضور اهللا في القلب وتحقيق َپَرماتْما تحقيق .)ْبَرْهَمْن (المادي
 .كِْرشَْن

 يشبه ضوء الشمس لكن تحقيق ْبَرْهَمْن . الذات العليابوجه في القلب كِْرشَْن حضور أي َپَرماتْمايوجد تحقيق ، ْبَرْهَمْنوراء تحقيق 
ل الكواكب الروحية في العالم الروحي يستطيع الفرد بمزيد من التعمق، دخو . يشبه رؤية كوكب الشمس مصدر اشعة الشمسَپَرماتْما

 ضوء الشمس وكوكب . هذه هي المرحلة النهائية لتحقيق الذات وتشبه لقاء مالك الشمس.شخصية اهللا العزيز ومعاينة َهىنْطْايكوڤ
مس  المجرد لكوكب الشمس وكوكب الشنور ضوء الشمس هو ال. ومع ذلك، انهم واحد بائن.الشمس ومالك الشمس وحدة ال تنفصل

انه ) ٢٧\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يؤكد .شعتهاأ المحلي ومالك الشمس هو المصدر الشخصي لكل من كوكب الشمس وههو وجه
 ):١٥ (َپنيشَْدشوإ  يدعو التيم في.)ْپَرتيشْطْهاَهْمْبَرْهَمنُو ْهي  (ْبَرْهَمْن نورمصدر 

 پاتْـِرَنىَن َمـيـنْهيَر
 ـَهـْم موكْْمْپـهيـتَــاَسـتْـياْسـۤي
 ـونَِرڤْـپاـنّْ أشَپۤو ْمـڤَتَـتْ تْـ
 ىـطَـيشِْرْدَهـْرمايا ْد-َسـتْـيا

 ." تلطف برفع ذاك الستار وكشف ذاتك لتيمك الصفي.ك الساطع يا حفيظ الحياة، يستر وجهك الحقيقينوررباه، "
  ال يشفى عندما يأمن من الحمى.كن لم يتم شفاءه بعد قد تنخفض درجة حرارة الحمى عند المريض ل. ليس كافياًْبَرْهَمْنلذا، تحقيق 

 كذا، فهم الفرد بأنه نفس روحية مغايرة للبدن .عتيادية وإال ثمة خطر عودتها االفحسب بل عندما يتعافى بالكلية ويستعيد نشاطاته
  .ساس ذلك المفهومأ ويعمل على َنكِْرشْعندما يفهم تماماً أنه الخادم األزلي لـيصبح محققاً  .المادي ال يعني شفاءه من الوهم

 الترخيص الخاص لجميع البشر
 كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى : َمنْتَْر- َمهاكِْرشَْنَهِرى  حنما هو تسبي افي الوقت الراهن، خير درب لجميع البشر لتحقيق الذات

درجة  إلى  هذا غارقون في الذنوبكَلي في عصر مهيأة النفوس ال.ى َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِر- َهِرى َهِرى كِْرشَْن
 شْرّي الخاص الذي منحه سهيل هو التَمنْتَْر َمها كِْرشَْنَهِرى  تسبيح . على نحو منهجيِڤديةيستحيل عليهم العمل بالوصايا الـ

، وهي حركة التسبيح َسنْكۤيْرتََنلمتردية بإستهالل حركة  سنة لمجرد تخليص النفوس ا٥٠٠الذي تجلى منذ -كِْرشَْن-َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا
 ):١٢٦\٨\٣ (َنپورايا ناَردۤي-ْبِرَهْن النص التالي من تْشايتَنْيا كرر المولى .القدوسسم الجماعي لال

 َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم



 لَـْمڤَ ِكـڤََهـِرْر نامايـ
 ِاڤَناْسـِتى ِاڤَ كَـالو ناْسـِتى 

 تيْر أنْـياتْـهاَچـِاڤَ ناْسـِتى 
سماء القدوسة لتحقيق النجاة في األسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح األسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح األال بديل عن تسبيح "

 ."عصر الخصام والنفاق هذا
لمدمنون على العادات السيئة في هذه الحركة ترك ا .كِْرشَْن بدراسة حركة ذكر كِْرشَْنالقدوس االسم يمكننا ان نشهد فعالية تسبيح 

شايتَنْيا تْ في َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا شْرّي يقول . هذا هو حظهم السعيد.رحام امهاتهمأحتى منذ العيش في شكال الذنوب أجميع 
 ):١٥١\١٩-َمْدْهيا (تَِرشَريتاْمتْ

 ڤَجۤيْن اڤْچـۤياَن ْبها ْبـْهـَرميِتى كُوذَـنْْبَرْهما
 ـَجۤيب-لَـتا-ْبَهكْتيپايا اِدى سْپَر-كِْرشَْن-روچو

كواكب السماء وينحدر  إلى  يرقى بعضهم. من خير وشر العملتجزاء ما قدم إلى ستناداً اتتنقل جميع األحياء في أرجاء الكون كله"
ة سيد روحي من بين ماليين من تلك األحياء الهائمة، تسنح له فرصة مجالسمن يحالفه الحظ الكبير  و.الكواكب السفلية إلى بعضهم

تلك البذرة في قلبه الفرد سيغرس  ." والسيد الروحيكِْرشَْن ويتلقى بذرة عريشة الخدمة التتيمية برحمة كل من كِْرشَْن بنعمة ثقة
 على الوجه ْبَهكْتيبذرة ة يجب سقاي كذا، . في األرضها غرسها عندلنموضرورية بذرة ال سقاية . بحقذا كان فطيناً اويسقيها

 وتسبيحها هي السقاية التي كِْرشَْنمجاد أ سماع .)٢٣\٥\٧. ب.ش (ْرتَنَْمۤيك ْمنَڤَشَْر ما هي تلك المياه؟ . في القلبها غرسحالالصحيح 
 .تجعل بذرة الخدمة التتيمية تنمو

 أنه زاخر ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن، يمكننا الخروج من وضعنا البغيض في العالم المادي الذي اعلن كِْرشَْن إلى بتنمية الخدمة التتيمية
القدمين اللوتسيتين  إلى باللجوءلن نجبر على معاناة التناسخ في هذا العالم المادي التعس ، أخرى بعبارة .)دوْهكْهالَياْم(بالشقاء 

 .سمه القدوس وتسبيحهأصورة سماع ب كِْرشَْنلـ
 جسم الرغبة

النفس في صلب والد مناسب حسب ما قدمت من عمل ويظهر  توضع .مهيأة بالتفصيل كيف تولد النفس الشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميصف 
ويكتسب الطفل هذا اثناء الجماع م األب وبويضة األ تتركب عقلية الوالدين عند امتراج نطفة .بويناألجسمها الكثيف من اقتران 

 .المزيج
 تنمي النفس نوعاً معيناً من .كَْرَممستندة إلى بدان ألا لمختلف انواع .ال يطابق بدن فرد بدن سواه: لكل منا نوع مختلف من األبدان

ساس أ على تحصل النفس على جسم كثيف معينحسب ما قدمت من عمل، و األنا الزائفةالبدن اللطيف المركب من العقل والفطنة و
 ):٦\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول الرب .البدن اللطيف

 ْمـْسـَمـَرْن ْبهاڤَي  ڤاپـْماي ْماي
 نِْتى كَـِلـڤَـَرْمأ ىاَجـتيتْ

 ايكاونِْتـ يتياِاڤ تَـْم ْمتَـ
 تَـهي ْبهاڤ- ْبهاڤَ -َسـدا تَـْد 

 ."ليها ال محالة اته، يصلفاوالفرد عند فكر فيها يكينونة  من الحالة ةيأ"
 تغيير بدنه اللطيف بتنمية  اإلنسانذا تعلم ا.ساس مجمل نشاطات الفرد طيلة عمرهأشخصية البدن اللطيف عند الوفاة على تتقرر 
 تقدماً فلن يحصل على بدن كثيف آخر علىأكثر ذا كان  ا أوكِْرشَْن فسيخلق بدنه اللطيف بدناً كثيفاً سيكون فيه تيم كِْرشَْنذكر 
 . هذا هو كمال الحياة البشرية.اهللا في داره الباقية إلى  ويرجعفوراًطالق بل يستعيد بدنه الروحي اال

 الفصل الثاني عشر
 محير بالرغبة

 كان حسن المسلك . في بداية حياتهِڤديةالكتب الـ يَلأجام َنْبراْهَمدرس هذا الـ):"٦٢-٥٦\١\٦. ب.ش( قائلين ْزتَياَمدۤوأجاب 
 عدا ذلك، كان دائم .وبالغ اللطف والدماثة وملجم العقل والحواسِڤدية الـ في العمل بكل األحكام  كان راسخاً.والشخصية والصفات

 لسيده الروحي ومالك النار  بالغاًحتراماً ا يكنأجاميَل كان .كما كان دائم الصفاءِڤدية الـات َمنْتْر بترتيل الـالصدق وخبيراً
 لم يعرف . تجاه كل األحياء وحسن التصرف ودوداً كان مستقيماً.ن الجاه الزائفم  في الواقع، كان منزهاً.والضيوف وكبار عائلته

 .اللغو ولم يحسد أحداً



 التقى برجل .كوشَ و َسميتْالزهور وأعشاب الغابة لجمع الثمار و إلى والده أمر  بناء علىأجاميَل َنْبراْهَمذات مرة، ذهب هذا الـ
 كان . كما لو كان مسلكه الئقاً يبتسم ويغني طرباًْدَرۤوش كان الـ.في طريق عودته كان يعانق عاهرة ويقبلها) ْدَرۤوش(شهواني وضيع 

 أجاميَل شاهدهما . مرتخياًوبهاث كانت عينا العاهرة تدوران من الثمالة وكان . والعاهرة في حالة من السكر الشديدْدَرۤوشكل من الـ
 .على هذا الوضع

 وسقط تحت  أجاميَل استيقظت الشهوات الكامنة في قلب. يعانق العاهرة، المصبوغ ساعده بمسحوق العقدة الصفراءْدَرۤوشكان الـ
امرأة فعمل على  إلى لنظر التي تحظر حتى اشاْستَْرْزـالذكر تعاليم  إلى مكانه ا سعى بقدر.حكمها في وهمه عند رؤيته ذلك المشهد

 .الهيمنة على عقله لقوة كيوبيد داخل قلبهبضبط شهواته بفطنته وبعون هذا العلم لكنه أخفق 
 نيةْبَرْهَمالالمؤهالت 

 بوصف سيرة .، يوضحون الوضع الفعلي للفضيلة والرذيلة وكيف تتورط النفس في هذا العالم الماديياَمراَج أوامر حملة ياَمدۤوتَْز
 في الواقع، .نيقاً وشديد اللطف بكل فردأ كان حسن السلوك ونظيفاً و.ِڤدية أنه كان خبيراً باألسفار الـياَمدۤوتَْز، ذكر أجاميَلحياة 

 أن يكون تقياً بالكلية واإلنتهاء بجميع َنْبراْهَم يفترض بالـ. مثاليَنْبراْهَم، كان أخرى بعبارة .كان متصفاً بجميع الصفات الحميدة
وحدوده حكام التبتل أ راعى أجاميَل يبدو أن . عالمة التقى موضحة في هذه النصوص. واإلتصاف بجميع الصفات الحميدةالنواهي
صبح ألى الرغم من كل هذه الصفات وزلته ع هنا ت وصف. مثالي وكان رقيق القلب وصادقاً ونظيفاً وصفياًتْشارّيْبَرْهَمبصفة 
 .ياَمراَج بالعقاب على يد متهدداً
 .ِڤَدْز بسماع الـِڤدي كان غنياً بالعلم الـأجاميَل تعني ان شْروتَ كلمة .َنْبراْهَم لوالدته في عائلة  بديهياًَپنََّسْم-شْروتَ أجاميَل كان
مكنه أن  ال يِڤَدْز لذلك، من ال علم له بالـ.َنْبراْهَمال يمكن ألحمق ورذيل أن يصبح  .)َپنْذيتَ( في الهند يلقبون علماء ةنَْبراْهَمالـ

 وتطبيقه في حياته ِڤَدْز تحصيل علم الـ اإلنسان يجب على. من المنظور األكاديمي ال تنفعِڤَدْز مجرد مطالعة الـ.َنْبراْهَميكون 
 من كبيراً عدداً لقد شهدنا . وهذا الطراز من الدراسة عقيمةدانْتَِڤثناء دراسة الـأ النظري يدخن السجائر دانْتَويِڤ الـ.العملية
 ِڤدية كان خبيراً باألسفار الـ. من هذا الطرازأجاميَل لم يكن . ويدخنون طوال الوقتدانْتَِڤ المزعومين يتكلمون عن الـۤيْزسۤياَسنّْااـ

تمام شعائر  ابعد )ڤيَجْد(يصبح مثنى الوالدة  تحت رعاية سيد روحي وِڤَدْز دراسة الـَنْبراْهَم يجب على الـ.وكان حسن المسلك
ذلك الشخص والخيط المقدس يدل انه اتخذ سيداً روحياً  إلى  عندئذ، يجري تسليم الخيط المقدس.)َسْمْسكاَر-ناياَنَپأو(التصفية 

   . انه نوع من الوسام.بصورة رسمية
 ببعض اًلممذا حدث وكان  اِڤدي يصبح خبيراً بالعلم الـ اإلنسانمر اناأل الوالدة مرتين وليس دون ِڤَدْزالـ أحد ال يفهم

 يجب أن يكون مثنى الوالدة ِڤَدْز لكننا ال نقبل بصالحية ترجماتهم ألن طالب الـِڤَدْزجانب ترجموا الـاأل معظم العلماء .نسكريتيةالس
 على تطبيق علمه اً على ضبط عقله وحواسه ونظيفاً وبسيطاً ومتسامحاً وكامل العلم ومقتدرعندما يصبح الفرد صادقاً وقادراً .)ڤيَجْد(

تم وجه ويكون أ جدير على َنْبراْهَمن مثله أويستطيع القول  .ڤيَجْد، هو كِْرشَْنهللا شخصية ايمانه تاماً ب االعملية ويكونفي حياته 
 . وإستيعابهاِڤَدْز على دراسة الـقادراً

 .)ڤاْنلَۤيش(كان بالغ اللطف  . في شبابهِڤَدْز أكمل دراسة الـ.ِڤدي فحسب بل كان مؤهال بالعلم الـَنْبراْهَم في عائلة أجاميَللم يولد 
 .آَرتي-َچَلَمنْ مثل هيكل في الِڤديةالـاسم  مما يعني مراعاة عادة النظافة والنهوض عند السحر لحضور المرآتْشاَر-َسْدكما مارس 

اسم ور اليومي لمرذا مارسنا الخدمة التتيمية بإنتظام بما في ذلك الحض ا أيضاًآتْشاَر-َسْديمكننا ممارسة  .كان ذخر الصفات الطيبة
هذه الممارسات على تصفيتنا من النجاسات المادية تعمل  . على السبحةَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى وتسبيح ستة عشر سبحة من آَرتي-َچَلَمنْ

 .تدريجياً
 الذين َنڤَنْداِرڤْستة من  الُچوْسوامۤيْزحتى الـ ود على يد السيد الروحياعمال تلقي ينذر المريد قضاء هذه النشاطات الروحية يومياً عند

كان  . بالسجود لنصب الرب والتيم بصورة منتظمة ولم يخفقوا مطلقاًَمنْتَْر َمهاكبر قدر من أحوا كانوا من الشخصيات المحررة، سّب
 كانوا وْسوامۤيْزُچ هذه النشاطات تدل أن الـ.مرات كثيرة يومياً) ڤَتْْزذََدنْ(رضاً أ يسجد باإلنطراح ُچوْسوامّي داَس ْچهوناتَْهىَر
 . ممارسة الرياضات والكفارات بعزم شديددون ال يمكننا مقاربة اهللا .فون بهامعتادين على نذر النذور بعزم شديد وي) ڤَْرتَ-ْدْهِرتَ(

  .حدودحكام والاأل الجدي بصدد التقدم الروحي القبول بكل تلك  اإلنسانيتعين على
-َمها كِْرشَْن َهِرىو  َمنْتَْر چاياتْرّي المطلوبة مثل َمنْتْرات كما كان يعلم جميع الـنيةَرْهَمْب متصفاً بجميع الصفات الـأجاميَلكان 
، قضت كل عائلة عالية ِڤدي في العصر الـ.َنْبراْهَم ذاك هو المؤهل األول للـ.دوماًسيده الروحي  إلى  كما كان يؤدي الخدمةَمنْتَْر
 النار، إلى  قدموا التقدمات.ال تنطفئ) قرباننار ال( نيْچآ كانت .ِڤدية الـَمنْتْراتبيح الـستحمام وتس اال نار في الصباح بعدقربان



 ال يحدث ذلك اآلن لكنه .الوالدين والسيد الروحي إلى حترامهم يومياً ا لذلك، قدموا.جميع كبار افراد العائلة إلى  ثمچوروالـإلى 
 .ِڤديكان أولى واجبات النهار في العصر الـ

، كان تَْرشْكوروكْ بعد انقضاء ملحمة .الرباني الكبير ڤَذَپانْ الملك الـَمهاَرَج هيَرطْيوْدهيشْحترام الكبار هو  ايد لعادةمثل ج
 ْزڤَذَنْپا عدة مرات لقتل الـْدْهِرتَراشْطَْر تآمر .ْدْهِرتَراشْطَْرعمهم  إلى  واخوته األربعة يذهبون يومياً لتقديم احترامهمهيَرطْيوْدهيشْ

 حتى بعد پانْذو استمر برفض استقبال ابناء اخيه .والده البالغ عددهم مائةأعلن عليهم الحرب التي هلك فيها جميع أوفي النهاية 
 ْدْهِرتَراشْطَْر يهاخ إلى ذهب كبير ڤايشْنَڤَ وهو ڤيدوَر ذات يوم، .هيَرطْيوْدهيشْهانة كبيرة للملك  اكانت تلك .الهزيمة التي مني بها

 . اآلن ومع ذلك، انت تقيم في داره على نفقتههيَرطْيوْدهيشْالملك ضيف لم تستانك درجة  إلى انت عديم الخجلخي الحبيب، ا:"وقال
 على قطع تعلقه ْدْهِرتَراشْطَْر على هذا الوجه لمجرد مساعدة ڤيدوَر تكلم ."خي الحبيب؟أهذه الدرجة يا  إلى هل انت عديم الخجل

 ومع ذلك، استمر في حياته العائلية يتناول وجبات .قتل جميع اوالده في المعركة في السن و طاعناًْهِرتَراشْطَْرْد كان .بالحياة العائلية
يخرج البلغم عند سعالك بسبب :" بالقولْدْهِرتَراشْطَْرف  عنّڤيدوَر . من هذا يمكننا الفهم أن التعلق العائلي بالغ الشدة.الطعام الشهي

هل اصبحت عديم الخجل  .ت مشرف على الموت وما زلت جالساً في كرسيك المريح مثل الكلب ان.الشيخوخة وكبدك ضعيف
 كالكلب الذي يجلس ينتظر أن يطعمه سيده؟

 .ڤيدوَر انصحني بما يتوجب علي عمله يا اخي الحبيب .نعم:"واجاب الجارح، ڤيدوَرعند سماع كالم  القاسي ْدْهِرتَراشْطَْررق قلب 
 وزوجته الوفية ڤيدوَر مع ْدْهِرتَراشْطَْر غادر لذا، ." بقية عمرككِْرشَْناشغل نفسك بذكر  .فوراًالغابة إلى  اصحبني:"ڤيدوَرقال 

 لتقديم سجوده في الصباح يوْدهيشْطْهير عندما جاء الملك .الغابة لقضاء بقية العمر في التأمل في اهللا إلى توجهوا جميعاً .چانْْدهارّي
 .ال تقلق:" وقال لهموني ناَرَد عندئذ، ظهر الحكيم الكبير . كان كبير السنْدْهِرتَراشْطَْرقلق نظراً ألن وادرك غياب عميه، شعر بال

  ."الغابة إلى چانْْدهارّي وزوجته ْدْهِرتَراشْطَْرخذ أ ڤيدوَرعمك 
 .الضيف إلى حترام اال كما يجب تقديم.ائلةالسيد الروحي وكبار الع إلى حترام اال تدل على عادة تقديمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذه القصة من 

 . توقع وال بد من استقباله باحترامدونبيتنا ونقوم بالتحضيرات مسبقاً لكن قد يحل علينا ضيف  إلى في العادة، نعلم بقدوم ضيف
ل طعامي بعد وارحب  لم اتناو.هل من جائع:"طعام الكبار أوال ثم يخرج من البيت وينادي اومن جهة الطعام، من واجب رب العائلة

الضيف الجائع  إلى على رب البيت تقديم طعامهيقضي  ِڤدي المبدأ الـ. تحسباً لحلول الضيوف ينبغي ابقاء بعض الطعام."بكل جائع
 ن في حضور كبير بالسن دونيدخيمتنع عن الت لقد شهدت فتى . الحقيقيآشَْرَم-ْچِرَهْستِْهى هذا هو . طعامدونحتى وإن بقي هو 

 كبار .كبر منه سناًاألحترام لكل كبير بالسن فماذا بالحديث عن والده أو اخيه  اال لذا، كان الفتى يظهر. عنهتى وإن كان غريباًذن حا
 .ِڤدية هذه المبادئ ليست ملزمة لكنها عادة .ِڤديالسن يحظون باإلحترام في المجتمع الـ

 .أخرى الدماثة هي عالمة .تْشاَراَسد هذه احدى عالمات . الروحي وكبارهسيده إلى حترام اال في شبابه على تقديمأجاميَللذا، تدرب 
 . الحقيقي هو صديق كل حي، صديق حتى النملةَنْبراْهَم الـ.بكالم آخر، كان ودوداً

ة  وشاهد عدْچْپَريا يمر في الغابة قرب مدينة موني ناَرَد ذات مرة، كان . وصيادموني ناَرَدفي هذا الصدد، توجد قصة حول 
 يقتل هذه الحيوانات على هذا الوجه؟ذا الذي من :" صرخ من رأفته بالمخلوقات المعذبة.حيوانات مطروحة هنا وهناك نصف ميتة

 ."تطلبههنا  إلى ذا جئتاجلد غزال  سأعطيك .أيها الحكيم العزيز، ارجو ان تدعني اتابع عملي:"ْمِرچارياجاب الصياد البربري 
فضل لك األ من . هذا ذنب كبير.طلب شيء منك بل للسؤال عن سبب قتلك هذه الحيوانات بصورة بطيئةلم احضر ل:" قالناَرَدلكن 
 ." عذابدونقتلها 

 ."لم اعلم ان ذلك ذنب .علمني والدي قتلها على هذا الوجه:"ْمِرچارياجاب 
 ." سيتعين عليك العذاب كثيراً بسبب ذلك.نعم، هذا ذنب كبير:"ناَرَدقال 

 عل؟فماذا ينبغي لي أن ا:"ال وسألفكر الصياد قلي
 ."اترك هذه الشغلة السخيفة:"موني ناَرَدنصحه 

 "؟كيف سأعتاشو:" قائالْمِرچارياعترض 
 ."سأزودك بالطعام:" قالموني ناَرَدلكن 

 ."تني بالطعامذا زود اترك هذا العملأس ،حسناً:"وافق الصياد بالقول
 ناَرَد المقدسة ثم ذهب تولَسّيمام نبتة أ كِْرشَْن َهِرى وتسبيح َچنَْچالـعلى ضفة نهر  الجلوس ْمِرچاري من موني ناَرَدعندئذ، طلب 

بعضهم البعض عند رؤية  إلى  قال الناس.َچنَْچاآلن على ضفة نهر الـسّبح ي صفي كان ڤايشْنَڤَالقرية القريبة واعلن أن  إلى موني
 لزيارته بصورة َچنَْچضفة نهر الـ إلى  بدأوا بالحضور."كِْرشَْن َهِرى سّبحيلقد ترك الصيد وهو :"بهدوءسّبح ي جالساً ْمِرچاري
لماذا :"ْمِرچاري تعجب الصياد . بدأ الطعام يتكدس.وحمل البعض الفاكهة) داْل( حمل البعض األرز وحمل البعض العدس .منتظمة



 اصبح . لذا، بدأ بتوزيع الطعام."اجة زوجتيحاجتي وحيفيض عن هذه الكميات الكبيرة من الطعام؟ هذا كل لي  موني ناَرَديرسل 
 َمنْتَْر َمها كِْرشَْن َهِرىتسبيح : كِْرشَْنهذا هو النظام السائد في حركة ذكر ( يومياً ْپَرساَد وتوزيع كِْرشَْن َهِرى صفي بتسبيح ڤايشْنَڤَ
 .)كِْرشَْن هياكلمن هيكل  هذا ما نفعله في كل .ْپَرساَدوتوزيع 

 ڤَتَپاْر وافق ." لنذهب ونتفقد حاله.لدي مريد لطيف كان صياداً:"موني ڤَتَپاْرصديقه  إلى موني ناَرَدلوقت، قال بعد انقضاء بعض ا
، استعد للسجود عند قدميه لكن قبل موني ناَرَدعند رؤية  .، شاهداه يقفز هنا وهناكْمِرچاري عندما اقترب الحكيمان من بيت .موني

 كان هذا هو .ذية النمل ا تعين عليه القفز ألنه كان يتجنب.ارض كيال يسحقهاأل وأبعد النمل عن أن يفعل ذلك، امسك بطرف سرواله
 .ڤايشْنَڤَ تلك هي طبيعة الـ. لكنه اصبح غير مستعدا لقتل نملة.شكالهاأالرجل الذي كان يعذب الحيوانات على 

 كان منزهاً من . ال يعرف الكبرياء على الرغم من كل تدريبهميَلأجا كان .ةنَْبراْهَم معروفاً برقته البارزة في الـأجاميَللذا، كان 
 يخلو من هذا الموقف كما لم أجاميَل كان .كبيراً لذلك، اصبحت .نا افعل ذاكأ تعني أنا افعل هذا، أَهنْكاَر كلمة .)أَهنْكاَر (األنا الزائفة
 ال يمكن ألحد أن يتوقع . يخلون من هذه النزعةأجاميَل مثل ةنَْهَمْبرا لكن الـ.يام الرديئةاأل كل فرد يحسد سواه في هذه .يكن حسوداً

 .نيةْبَرْهَم واعتياده على العادات الـنيةْبَرْهَمالفكاك من العبودية المادية سوى عند اتصافه بهذه الصفات الـ
 نجذاب الجنسي االاإلنحدار نتيجة

 في شبابه لجمع األزهار وسائر أجاميَل ذات مرة، ذهب .نيةْبَرْهَم مكانته الـأجاميَللسوء الحظ، كما يرد في هذه النصوص، فقد 
 رجالً من الدرجة أجاميَلعودته، شاهد في طريق  ."شياء من الغابةاألاجلب كل هذه :" امره والده بالقول.لوازم عبادة نصب الرب

ذلك اصبح  لكن . مع انه لم يكن سائداًناًأحيا كان السكر يظهر حتى في العصور السالفة .وصفت هنا بالتفصيلالرابعة مع عاهرة 
 عندما شاهد أجاميَل منذ وقت طويل، تأثر . خجلدونالعصر اصبحوا  أهل  الحاضر ألنكَلي في كل مكان في عصر اًالذنب مشهود

وال بد لنا من يام األسائدة في كل مكان في هذه الخالعة  اصبحت . نموذجيتْشارّيْبَرْهَم سكير وعاهرة مع انه كان ْدَرۤوشمنظر 
لتزام  اال الثبات متعذر لمثله ما لم يكن شديد الرسوخ في. الذي يشهد هذا المسلكتْشارّيْبَرْهَمعتبار وضع المريد  االخذ بعيناأل

 . بجدية بالغة، يستطيع تحمل استفزاز الذنبكِْرشَْنذكر  إلى  مع ذلك، الذي يأخذ.بالحدود
 هو منظر شائع جداً اتعانق سكيرشبه عارية ثملة  منظر امرأة .كِْرشَْنلقمار في حركة ذكر كل اللحوم واأنحن نحظر الزنا والسكر و

حدود ذا التزم الفرد بال ا مع ذلك،.شياء صعب جداًاألوال سيما في البلدان الغربية وضبط النفس بعد رؤية مثل هذه  كَليفي عصر 
أن تيمه ال يهلك مطلقاً ) ٣١\٩. چ.ب (كِْرشَْن في الواقع، يقول . حتماًِرشَْنكْ فسيحميه كِْرشَْن برحمة َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىسّبح و
 والثبات بتسبيح لتزام بالحدود االكِْرشَْن لذلك، ينبغي لجميع المريدين المنشغلين بذكر .)ْپَرنَشْياتيْبَهكْتَه  ِمى نَـ هيۤيْپَرتيجانكاونِْتيا (

 . سيصبح موقف الفرد بالغ الخطورةالخوف وإال إلى القدوس فتنقطع الحاجةاالسم 
 رؤية . لكن كما نشهد، فرصة الزلل ماثلة حتى عندما يكون الفرد كبير الجدارة.نتهاء بنواهي الحياة الروحية اال علىأجاميَلنذر 

 كذا، .ائميماكن العامة بهاأل الجنس في .خلوةه يقتضي ال جماع الزوجان ليس سراً لكن.ب زلتهشخصين وضيعين في حالة جماع سّب
سأجد رجالً :" تقول الصبية لنفسها.شائعاً في العالم وال سيما في البلدان الغربيةالزنا  اصبح .الجماع مع عدة اشخاص من عداد الزنا

 هذه هي ." فسأتزوج من يجعلني سعيداً. سأختبر هذا الرجل ثم ذاك الرجل.يجامعني لكنني ال اريد الزواج حالياًمناسباً وافتنه ثم 
 هذه نشاطات رائجة في البلدان الغربية حيث ال يتلقى الفتيان والفتيات . كذا، يطارد الفتيان البنات ابتغاء الجنس.لية العاهرةعق

 .تدريب روحي
جميع القادة عن السالم ويجتمعون في مؤتمرات سالم لكن السالم ال يتحقق يتحدث  .محالفي مجتمع قطط وكالب مثيل السالم 

 .كِْرشَْنجتماعية وال يتحقق ذلك سوى بذكر  اال اصالح البنيةدون ال يتحقق السالم .ار القراراتالمؤتمرات واصدب
شْرۤيَمْد في ِدڤَ ْبَهى شِر يقول الرب . بالعشرة الصالحة كما ان العقلية المنحطة هي نتيجة عشرة سيئةكِْرشَْنتنمية ذكر تتحقق 
 معاشرة المتعلقين بالنساء فوق اللزوم ردنا فتح بوابة النجاة لكنأذا  ادمة التيم األصفياءينبغي لنا شغل انفسنا بخ): ٢\٥\٥ (ْبهاَچڤَتَْم

 افراد المجتمع المتحضر .)َچْمَسنْ-چيڤاَرْم يُّوسيتاْم َسنْْد-وڤيموكِْتْس تَُمڤاَرْم آهوْر ڤاْم ْدِس-َمَهتْ(فتح بوابة الحياة الجهنمية ت
 انهم ينغمسون في الحياة الجنسية في الطرق العامة وعلى . ال يحفلون بكبار عائالتهم.شَْنكِْرالشهوانيون اليوم ال يحفلون بذكر 
 على هذه الحالة، يضيف المالحدة . نجد الترويج للحياة الجنسية ال ينقطع لجذب انتباه الجماهير.شواطئ البحر وفي دور السينما

 .الجحيم إلى نار الشهوة ويؤدي بالجميع إلى الماديون
 والعاهرة في حالة سكر وكانت عيونهما تدوران كما كانت ثياب ْدَرۤوش كان الـ.رؤية زوج وضيع في عناقعند  أجاميَلانحدر لذا، 

 قيل أن مسح . انها تزيد من الجاذبية الجنسية. لكنها عادة شائنةاصبح شائعاً في هذه األيامارتداء الثياب الشفافة  .العاهرة مرتخية
 كان ملطخاً بالعقدة ْدَرۤوش تدل على ان جسم الـِتَنْپلي-كاَم كلمة .الصفراء يزيد من شهوة الجنس اآلخرالجسم بمسحوق العقدة 



 كانا يضحكان . عرضا انفسهما دون ان يحفال باإلنتقاد.رذالء من الا خجل ألنهما كاندون والعاهرة ْدَرۤوش كان الـ.الصفراء
 .شيء اثناء مروره في الطريق العامة كل أجاميَلويبتسمان ويغنيان ويتعانقان وشاهد 

 لذا، ال يصعب تصور الشخصية التي تتشكل .الشؤون الجنسية في اليوم الحاضر مشهودة في دور السينما بصورة منتظمةاصبحت 
 على هذا الوجه، ذهب التعليم الروحي وتدريب .عمال مرة واحدة فقطاأل عند رؤية هذه أجاميَل زل .عند شباب وشابات اليوم

 تجنب هذا المجتمع  اإلنسان لذلك، يتعين على. يذهب علم الفرد وتربيته وتعليمه عند غزوة كيوبيد. اصيب بالذهول والحيرة.جاميَلأ
 . عشرة المتعلقين بالتشبعة الحسية فوق اللزومدوماًتجنب :"نْذيتََپ كْياتْشانَ ينصح .جنسينختالط بين ال االحريةالشهواني الذي يسمح ب

دار السيد الروحي الثقة  إلى  لهذا السبب، يجري ارسال الصبيان."المنشغلين بالخدمة التتيمية للحياة الروحيةشرة عاقصد 
 .الذي يدربهم في الحياة الروحية ابتداء من سن الخامسة) چوروكوَل(

 لذا، تعذر حتى على .ضبط الشهوات متعذر ما لم يكن الفرد شديد الرسوخ في العلم والصبر والمسلك البدني والفكري الصحيح
 يتعذر على .الجماع إلى  كامل الجدارة ضبط شهواته ومنع نفسه من تعقبها بعد رؤية رجل يعانق فتاة ويفعل كل ما يفضيَنْبراْهَم
 . من خالل الخدمة التتيميةشخصية اهللا العزيز حماية دون ضبط نفسه تحت وطأة الحياة المادية اإلنسان

 الفصل الثالث عشر
 يبدأ حياته المنحطة أجاميَل

 كل رشده على نحو كسوف وخسوف الشمس والقمر من قبل كوكب َنْبراْهَمفقد الـ):"٦٨-٦٣\١\٦. ب.ش( قائلين ْزتَياَمدۤوأجاب 
 الحدود األحكام وجميع لم ينقطع عن ذكر العاهرة في ذلك المشهد واتخذها خادمة في بيته في خالل وقت وجيز وأهمل .وضيع

 .َنْبراْهَملـالمفروضة على ا
 تخلى عن كل . بإنفاق كل ما ورثه من والده من مال لمرضاة العاهرة بشتى الهدايا المادية كي تبقى راضية عنهأجاميَلبذلك، بدأ 

صابة فطنته بشهوة لحظ  ال بأعمال خاطئة في عشرتهاأجاميَل َنْبراْهَمانشغل الضحية الـ . لمرضاة عاهرةيةنَْبَرْهَمنشاطاته الـ
 . فاضلةَنْبراْهَم تخلى حتى عن زوجته الفتية الجميلة ابنة عائلة .عاهرة

 وكسب المال بكل الوسائل المشروعة وغير َنْبراْهَم بسبب عشرة العاهرة على الرغم من والدته في عائلة رذيلضاعت فطنة هذا ال
 المقدسة في شاْستَْرْزـال حدودبمخالفة كل أحكام و طيلة عمره َنْبراْهَم قضى هذا الـ.عالة أوالد وبنات العاهرة الالمشروعة وأنفقه

 . هو قذر ومدمن على األعمال المحرمة. لذلك، هو أثيم بالكلية.بذخ من العيش يأكل الطعام الذي تعده عاهرة
 بحسب  هناك، سيعاقب ويتطهر.على آثامه للعقاب ياَمراَجدار قضاء  إلى  لذلك، يجب ان نحمله. هذا عن سيئاتهأجاميَللم يكفر 
 .سيئاته

 من؟ إلى الخدمة واجبة لكن
ستواء في خدمة سيده الروحي وكباره مثل والده  اال لذا، كان صحيح. صحيح منذ الوالدةَنْبراْهَم مدرباً بصفة أجاميَلكما مر، كان 

 .اشرة عاهرةبسبب مع) اماۤي( واصبح خادم الفتنة الخارجية نيةْبَرْهَم لكنه تخلى عن مشاغله الـشخصية اهللا العزيزو
 َمْدْهيا .ت.ت( ذلك بالقول تْشايتَنْيا اكد المولى .باألصل كِْرشَْن كل نفس هي خادمة .كِْرشَْن وخدم اماۤيخدم : ثمة نوعان من الخدم

 .عالم يطلب السيادة كل فرد في هذا ال.)داَسنيتْيا "ِنَر شِْركْ-َهيا" َپۤوڤَرْس "ِڤَرجۤي (كِْرشَْنقوام النفس هو الخدمة األزلية لـ): ١٠٨\٢٠
 لكن هذا الموقف عقيم ألن كل نفس خادمة ."بصري إليه أنا سيد كل ما يمتد:"للتأكيدفرادي والجماعي  االيسعى كل فرد على الصعيد

إن كان يتعين علي العمل فلما ال اكون خادم :" لذلك، يقول الفطين.كِْرشَْن نصبح خدم حواسنا بدال من ان نصبح خدم .بطبيعتها
   .كِْرشَْن هو العاقل الوحيد لتسليمه بأنه يقوم بخدمة كِْرشَْن تيم ."؟شَْنكِْر

 إلى  المزعوم ال يوافق على ذلك بل يلفت انتباههدانْتَويِڤ لكن الـِڤدية هي الغرض الوحيد للحضارة الـڤيشْنو أو كِْرشَْنعبادة الرب 
 من كبار عباد المولى َنڤَرا كان .أحياناً المالئكة دونبيع) أسوَرْز(ن  حتى الج. ال. بجواز عبادتهم اإلنسانعبادة المالئكة وينصح

 .ڤايشْنَڤَ بكالم آخر، كان .َننارايا مما يعني انه كان خادم َنْبراْهَم أجاميَل كان .ِڤَدْزشارة الـ ا تلك هي.أسوَر لكنه كان ڤَشي
 هو المتمتع بكل شيء وكل كِْرشَْن .العظيم وأن كل ما سواه خدمه هو المالك والمتمتع كِْرشَْن يقر بأن الرب الذي هو ڤايشْنَڤَالـ

ذ ال يقدر سواه على  ا هو المتمتع الوحيد بالفعل،.لسيد هو المتمتع بمجمل مصلحتهكما ان ا حي في العالمين المادي والروحي
 . هو المتمتع الوحيدكِْرشَْن .التمتع

 بالعمل ياَمراَج ندخل في أظلم مناطق الوهم ونتعرض لعقاب .فة خدمه األزليين بصكِْرشَْنعندما ننسى صلتنا بـنصبح خدم حواسنا 
بنا كما و داخل قلكِْرشَْن .شهوتنا وطمعنا ونفعلها على أية حال إلى  لكننا نسلم."ال تفعل ذلك:"أحياناً يمنعنا ضميرنا .بإمالء حواسنا



 لماذا .؟طالما ان الخدمة مفروضة علينا كِْرشَْن لما ال نخدم .عذاب خدمة حواسنا تجلب علينا ال. لكننا نفعل."ال تفعل ذلك:"يملي
 ذاك هو كمال الحياة وإال سنجبر على أن نصبح خدم .ينبغي لنا خدمة حواسنا التي ال تشبع مطلقاً؟ ينبغي لنا أن نصبح خدم اهللا

 .حواسنا ونشقى
 يدل على من يرفض امالء حواسه بدال من طاعة امالء ّيُچوْسواملقب  .)ُچوْسوامّي( هو سيد حواسه كِْرشَْنمن يصبح خادم 

  الحكومةُچوْسوامّي َپۤور خدم . ليس لقباً طبقياًُچوْسوامّي .ُچوْسوامّي َسناتََن و ُچوْسوامّي َپۤور كما فعل شخصية اهللا العزيز
جعله المولى  لكن .ُچوْسوامّيصبح قبل أن ي  الهندوسيةنَْبراْهَمرفضه من قبل مجتمع الـ إلى سالمية بدور وزير مما ادىاال

 .َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياعندما رفض امالء النواب حسين شاه واتبع امالء  ُچوْسوامّي
ذا قصر عن أن  ا)ْچِرَهْستَْهى(أن يتزوج الفرد ى يجب عل لكن .)ۤيْزچڤايرا(صليين كانوا من الزهاد األ ُچوْسوامۤيْزكما ان جميع 

يبلغ  . ذاك شائن.ّيسۤياَسنّْ أو تْشارّيْبَرْهَميس من الجائز أن ينغمس الفرد في الزنا خفية بينما يزعم انه  ل. حقيقيچّيڤايرايصبح 
 ال ينبغي له الرغبة بالتمتع بأجر عمله بل العمل .)يُّوچا كَْرَم (كِْرشَْنذا وهب اجر عمله لـ االمتزوج الصحيح صعيد الزهد الكامل

 كان .حيحالصالتيم  هذا هو موقف ."فعله إلى  عن عملي وهذا ما يدفعنيكِْرشَْن سيرضى .كِْرشَْنيئة هذه مش:"بمثابة واجب والتفكير
ال بد من قضاء ذلك :"كِْرشَْنمشيئة  هاعندما فهم أنواجبه القتال اعتبر  ه معرضاً عن القتال من اجل مصلحته الشخصية لكنأْرجوَن
  . ذاك هو موقف التيم الزاهد." يجب عليه تنفيذها لذلك،.كِْرشَْن هذه مشيئة .حببت أم الأسواء 

 بعبارة كِْرشَْن أمر أْرجوَن قبل ."سلم لي وسأحميك من كل الذنوب):"٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن مريده كِْرشَْنيأمر الرب 
وسنقدر على  أْرجوَنذا عملنا بمثال ا  بصورة مباشرةكِْرشَْنسنتصل بـ .)ڤَڤَتْشَنَْم تَكَريشْيى (سأفعل بما تقول ):"٧٣\١٨. چ.ب(

-چورو( من خالل حلقة السلسلة المريدية كِْرشَْن أوامر نسمع .التغلب على جميع المصاعب في كل من الحياة الروحية والمادية معاً
 نفس أوامرطاعة  انعها من الطبيعة المستقلة للنفس تم.)شيكْشا ( يدعى العمل بأمر السيد الروحي طواعيةوامر قبول هذه األ.)َپراَپَرْم

   . السيد الروحي مما يكمل حياتهاأوامرعندما توافق على اطاعة  كِْرشَْن أوامرالنفس ب تعمل لكن . حتى وإن كانت صفيةأخرى
 ):٢٧\١٧\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في كِْرشَْنيقول 

 ْنۤياۤيانۤيڤيْجآتْشاْرياْم ماْم 
 كَْرهيتْشيتْڤََمنْيىتَ نا
 يىتَۤوسۤيابودّْْه-ْرتْيانَـ َم
 چوروهَميُّو -ڤَِد-ڤََسْر

 ألنه البشر من بإعتباره يحسده ال ان له ينبغي .وجه أي من حترامه ااساءة عدم له وينبغي عينها ذاتي آتْشاْريا ان العلم للفرد ينبغي"
التتيمية تتطلب التدريب تحت هداية سيد  الخدمة .بشري وحسده اسباب زلة التيم هي الظن أن السيد الروحي ."المالئكة جميع ممثل

 لكن هذه مستحيلة على من يحسد السيد .السيد الروحي ويتقصى منه ويقوم بخدمته إلى روحي ويتلقى الفرد هذه الهداية عند تسليمه
  .الروحي

 القدوساالسم نجا ب ...انحط على يد عاهرة
درجة نسي معها جميع نشاطاته  إلى  عن طريق معاشرة عاهرةَنْبراْهَمفة  لكنه فقد مكانته بصَنْبراْهَم متدرباً بصفة أجاميَلكان 
 في كِْرشَْن يقول . عند نهاية عمرهَنناراياالقدوس سم ربعة لالاألكبر مخاطر الزلل بتسبيح المقاطع أ مع ذلك، نجا من .نيةْبَرْهَمالـ

ْسيا تْراياِتى ْدَهْرَم پى أْسياَپْم أڤَلْْس(كبر المخاطر أإنقاذ الفرد من حتى مقدار بسيط من الخدمة التتيمية كفيل ب): ٤٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
حتى وإن زل  الفرد من جميع المصائب نقاذ امكنيدرجة انه  إلى القدوس فعالةاالسم  الخدمة التتيمية التي تبدأ بتسبيح .)تْۤياَمَهتُو ْبَه

سم ستثنائية لال اال هذه هي الفعالية.القدوس بطريقة مااالسم سّبح ذا اي نغماس الجنس اال من خاللَنْبراْهَمعن المكانة الرفيعة لـ
َستَتَْم كّيْرتَيانْتُو ماْم ياتَنْتَشْ  (القدوس حتى لحظة واحدةاالسم تسبيح بعدم نسيان ) ١٤\٩. چ.ب( ْبهَچڤَْد چۤيتا لذلك، ينصح في .القدوس

  .)ڤَْرتاها-تْشَ ْدِرذَْهى
سيسلم الفرد   مع ذلك،. الفرد عن مكانته الرفيعة في مطلق وقتبسقوطتسبب ال هالعالم المادي التي يمكن في هذا اةثمة مخاطر كثير

هذا ما سبب ذهاب جميع صفاته  ذلك وأجاميَل لم يفعل .َمنْتَْر َمها كِْرشَْن َهِرىذا أبقى نفسه صفياً وثابتاً بتسبيح ا  شكدون
 الطعام الذي تعده امرأة اثيمة قذرة شديد .على األخص كل الطعام الذي تعده عاهرةأير وه هنا تأث ينّ. بعشرة عاهرةنيةْبَرْهَمالـ

 .ثيماًأ طعام مثيل فاصبح أجاميَل اكل .العدوى
 لكن ماذا فعل بالمال؟ . مال والدهأجاميَل يحق لكل فرد أن يرث والده وقد ورث .ساء استعمال تركة والدهأ أجاميَلكما يرد هنا أن 

 . كيف حدث هذا؟ وقع فريسة اللحظ الشهواني الخطر لعاهرة.كِْرشَْنشغله بخدمة عاهرة بدال من بذله في خدمة نفسه بن اأد



ذا سقطوا في وضع جهنمي بطريق  ااسالفهم مما يخلصهم إلى طفاال صالحين سيقدمون التقدماتأالزوجة الوفية العفيفة ستضع 
مدينة  ذلك بمثاله عندما قصد َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا شْرّيظهر أ .سالفه من الجحيمأ نجيةتعني من يستطيع ت) ابن (پوتَْر كلمة .الصدفة

حتى يومنا هذا حيث تقدم تلك التقدمات عند القدمين اللوتسيتين  َچيا في مدينة ڤيشْنو هيكليوجد  .اسالفه إلى  لتقديم التقدماتَچيا
وا بعد تقديم التقدمات عند القدمين اللوتسيتين للرب نجسم شبح عند الموت ومه جأخذ والد الفرد أو أ هناك حاالت حيث .ڤيشْنوللرب 
بن في العائلة االسيستطيع  . في كل لحظة مما يعتق اسالفه تلقائياًڤيشْنو إلى  يقدم التقدماتڤايشْنَڤَلكن كل من يصبح  .َچيا في ڤيشْنو

 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم هذا مؤكد في .ڤايشْنَڤَ اصبح من الـذا اربعة عشر جيال من خلفهأسالفه وأربعة عشر جيال من أق اعتا
ال ينبغي للرجل التورط في الزنا أو الجماع لمطلق سبب  .ن ضبط الحواس هو مبدأ الحياة الصالحةأ كما الزنا هو مبدأ الحياة الفاسدة

ْبهَچڤَْد  ذلك في كِْرشَْنالرب يؤكد  .وجهنجاب األطفال وهو معهد ديني من هذا ال ال الزواج مقصود.نجاب طفل من زوجته اسوى
 تيم َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياكان لدى  .)ِتشو كاُمو ٱْسميۤوڤيرودُّْهو ْبهْدَهْرما(أنا الجماع الذي ال يخالف األصول الدينية ): ١١\٧ (چۤيتا

 وجاء ورّيپفي مدينة  تْشايتَنْياوياً لزيارة المولى  الحضور مع جميع التيم سنڤانَنَْدشياعتاد  .من أرباب العائالت ِسَن ڤانَنَْدشييدعى 
 ڤانَنَْدشي َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا عندئذ، كانت حبلى فنصح .حترامها ا ذات مرة، جاء لرؤية المولى وقدمت زوجته له.مع زوجته وأطفاله

 أن الحبل نتج عن الجماع لكنه لم يذم َمهاْپَرْبهو ايتَنْياتْش علم ."داَسَپَرمانَنَْد عندما ترزق بطفل هذه المرة فينبغي لك تسميته :"بالقول
 .الجماع في هذه الحالة ألنه تم بموجب وصايا األسفار

 تْشايتَنْيا ذات مرة، رغب بالجماع ولم يفعله ففهم .من بطانة المولى) ّيسۤياَسنّْ(اً زاهد كان . الصغيرهريداَسفي المقابل، توجد حالة 
رامانَنَْد  و ڤَْبهاوَم ْبَهطّاتْشاْرياَسْر طلب .مامهأ بعدم السماح له بالحضور مساعدهالمولى  أمر  عندئذ،.ات العليا ذلك الذبوجه َمهاْپَرْبهو

 ."رتكب هذا الذنب بطريقة ما لكن تلطف بغفران ذنبه ا. الصغير هو خادمك األزليهريداَس:"َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياصحاب أ وسائر رايا
إذا  الصغير وسأبتعد أنا َهريداَس من األفضل لكم البقاء مع:"فوراً ثابتاً في هذا الصدد واجاب َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياولى مع ذلك، كان الم

  ذهب. الصغيرداَسَهري مغفرة ذنب َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياعلى الطلب من  أحد  منذ تلك اللحظة، لم يتجرأ."هذا الحدإلى  هكنتم تحبون
 سأل .َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياعندما يأس من غفران  َچنَْچ والـياموناغرق نفسه عند ملتقى نهري أ وْچْپَريامدينة إلى ر  الصغيهريداَس
 " الصغير؟داَسَهرياين :"عن هذا الحادث همع علم أصحابه بعد انقضاء بعض الوقت تْشايتَنْياالمولى 
 ."فانتحرموالنا يا لم تقبله :"اجابوا

 ." هذا جيد جداً. جيد جداً.نعم:"ايتَنْياتْشقال المولى 
 ْچِرَهْستَْهى ڤانَنَْدشي كان .شخصية اهللا العزيز ذاك هو مسلك .صلب من الحجر حيناً وانعم من زهرة حيناًأ َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياكان 
 عائلته زاهد يترك ال.اًداهزن ألنه كان  اديه الصغير بالجماع فقط لكنداَسَهري رغب  الحياة العائلية بينماحدود بأحكام ولتزمسليم ي

 .ذا نقض نذره اكبيراًوينذر نذر التبتل لكنه يرتكب ذنباً 
عاهرة وانفق كل  إلى نجذاب اال صفي سقط ضحية تيم ثمة شواهد كثيرة في العالم على. فريسة الزنا مع عاهرةأجاميَللذا، وقع 
 .هالك شخصية الفرد ومكانته الرفيعة وماله ا عاهرة يمكنحد أن مجامعة إلى  مطاردة العاهرات شائن.ماله عليها

عدم  يتعين على التيم المتزوج .ذ حتى انحراف بسيط سيخلق الفوضى ا ينبغي للفرد القناعة بزوجته.لذلك، الزنا محرم تحريماً تاماً
ل عن مكانته الصالحة ل وإال يتعرض للزنْتَْرَم كِْرشَْن َهِرى ينبغي له القناعة بزوجة واحدة وأن يحيا بسالم بمجرد تسبيح . ذلكنسيان

 .أجاميَلكما نشهد في حالة 
 ياَمدۤوتَْزظن  . للعقابياَمراَج إلى  لهم من اخذ هذا الرجلْزتَدۤوڤيشْنو بسبب منع ياَمدۤوتَْز الشائنة، احتار أجاميَلبإعتبار شخصية 

أكثر  هو وسيلة تصفية ياَمراَج العقاب على يد . الكفارة على ذنبه قضاءيهنه تعين عل أل للتصفيةياَمراَجإلى  أجاميَل بوجوب حمل
 .ياَمراَج إلى أجاميَل عدم منعهم من حمل ْزتَدۤوڤيشْنو من ياَمدۤوتَْز لذلك، طلب .ثماً ااألشخاص

 الفصل الرابع عشر
 خيانة القادة

 بعد سماع كالم . بالمنطق والحججدوماًبراء  خڤيشْنوعزيزي الملك، خدم الرب ":)٦-١\٢\٦. ب.ش (ڤَ چُوْسوامّيشوَك ِدقال 
 . أجابوا كالتاليياَمدۤوتَْز

 في الواقع، اولياء األصول الدينية يعاقبون .، من المؤلم طرح نقيض الدين في مجلس يفترض به اقامة الدينتباً: ْزتَدۤوڤيشْنوقال 
 . ال يستحق العقاببريئاً



 لعمل بدور األب والحفيظ والحامي للمواطنين بدافع العطف والحب كما ينبغي لهمالحكم جديرين با أهل ينبغي ان يكون الملك أو
 ذلك ألنه صاحب القضاء ياَمراَج يفعل .األسفار المعتمدة والمساواة تجاه الجميع إلى ستناداً ا المواطنين نصيحة صالحةسداءا

  لألمن والسالمة؟اقبة بريء فإين يلجأ المواطنون طلباًنحياز بمع االذا اصيب السائرون على خطاه بالفساد وأظهروا االسماوي لكن
 عامة البشر ليست متوغلة بالعلم الذي يتبين به الفرد .يتبع سواد الشعب مثال القائد ويقلدون مسلكه ويقبلون كل ما يقبله بمثابة داللة

 كيف يمكن . بحمايته لهضن سيده مؤمناً المواطن البريء الخالي من العلم يشبه حيوان جاهل راقد بسالم في ح.الدين عن نقيضه
 . االيمان به ويستحقالقائد رقيق القلب حقاًذلك ذا كان  ا معاقبة أو قتل أحمق سلم له تماما بإيمان وصداقة غير مشوبةلقائدل

 المنطق والتبصر
 غالبا ما . ليست دوغمائية عديمة المعنىَنكِْرشْ تعاليم .لهم مثل جميع الخدم األوفياء هللامث  كل شيء بالمنطق والتبصرْزتَدۤوڤيشْنوفهم 

 تْشايتَنْيا يحثنا على فهم المولى تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ شْرّي مؤلف كتاب يراَجڤ كَداَس كِْرشَْن شْرّيالدوغمائية لكن  إلى يؤدي الدين
 من يخفق بتطبيق المنطق يمكن أن .ها، ال تسلم بشكل اعمى بناء على العاطفة وحدأخرى بعبارة . بالمنطقكِْرشَْنوفلسفة ذكر 

ماليين من األتباع ال يستطيع أن يصبح اهللا ويستقطبون  اإلنسانبعض الدعاة أنيروج  للمثال، .يضلل على يد معدومي الضمير
بغي  ين.طالق اال اصبح اهللا؟ هذه الدعاية الزائفة غير منطقية علىإنسان  لكن كيف يمكن ذلك؟ اين يوجد دليل على.العاطفيين
 .هد على يدعم ونتكِْرشَْنحالما نقبل فلسفة ذكر  ثقةالروحي السيد ال  يمكننا مجادلةال لكن، .كِْرشَْنستخدام فطنته لفهم ذكر  الإلنسان

  .فعل ذلك يشكل ذنباً وزلة عن األصول الروحية
 واجب الحكومة

 هو الوكيل الذي عينه ياَمراَج . للعقابياَمراَج إلى اميَلأج األصول الدينية عن طريق سوق ضقن بياَمدۤوتَْز اتهموا ْزتَدۤوڤيشْنو
 .ياَمراَج لسعني نجاسة مجمل مجتبرياء األ لكن معاقبة .صول الدينية ونقيضها وعقاب المذنبيناأل للحكم على شخصية اهللا العزيز

 . أيضاً فحسب بل يشمل جامعة البشر باسرهاياَمراَجهذا المبدأ على مجلس ال ينطبق 
 الحالي فقدوا فطنتهم وما عادوا يتبينون كَليعصر  أهل  لسوء الحظ،.الحفاظ على األصول الدينية هو واجب الملك أو الحكومة

مبادئ ذكر  إلى  للدعوةڤايشْنَڤَْز للمثال، يخرج الـ.سواه وتهعاقبتبين المتوجب م تجهل المحاكم .)أْدَهْرَم(من نقيضه ) ْدَهْرَم(الدين 
خالل باألمن تحت وطأة نفوذ  االةلكن لسوء الحظ، تضطهدهم المحاكم وتعاقبهم بتهم .ةساقطع الرأفة بجميع النفوس البداف كِْرشَْن
 َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى  وتسبيح كِْرشَْن إلى  ال يمكننا سوى اللجوء. هذا بالغ السوءكَلي عصر .كَليعصر 
  .دوماً ِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى َهِرى راَم َه-َهِرى 
 النظام القضائي مقصود .كَلي فساد النظام القضائي هذا بارز جداً في عصر . بسبب خرق مبادئ العدالةتَْزياَمدۤوفوا  عنّْزتَدۤوڤيشْنو

 فساد النظام . لصالحه في المحاكم كان تحصيل حكم بالمال يستطيع أياً.لتنفيذ العدالة لكن شهود الزور والرشوة تجعل العدالة متعذرة
 الطفل معتمد على . يفترض بالحكومة توفير الحماية للمواطنين كما يحمي الوالدان اطفالهم.القضائي يجعل الحياة في غاية الصعوبة

ب اد الحكومة باسرها يغّي كذا، فس.ب حماية الطفل لكن فساد الوالدان يغّي."أنا بأمان لوجود والداي:"بالتفكير بإيمان تاموالديه بالكلية 
  .حماية المواطنين

 سيضحي بحياته . ال يتحمل الوالد قتل أو اذية اطفاله. الحكومة أو الملك بمقام اب المواطنين.عامة الناس تقتدي بقادة المجتمع
 الحكومات .ن غير آمنةين تنفق الحكومات مليارات الدوالرات لكن حياة المواط. لكن الجريمة سائدة اليوم.بمهاجمة من يهدد اطفاله

  الحكومة قاصرة أو فاسدة فما هو وضع المواطن؟ تذا كان ا.مسؤولة امام الشعب ألن واجبها حمايتهم
 الصورة .من واجب الملك أو الحكومات في العصر الحاضر لعب دور األوصياء على المواطنين بتعليمهم غرض الحياة الصحيح

تدريب  أمر  لذلك، واجب الحكومة هو تولي.شخصية اهللا العزيزذات وتحقيق صلة الفرد بالبشرية مقصودة على األخص لتحقيق ال
هذا المبدأ متبعاً من قبل ملوك مثل كان  . وتحقيق صلتهم باهللاتدريجياًالصعيد الروحي  إلى ين على وجه يرفعهمنجميع المواط

  .َمهاَرَج ْپَرْهالَد و شَۤيأْمَبر َمهاَرَج  وْدَرراَمتْشَنْ والرب َپرۤيكْشيتْ َمهاَرَج  وطْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَج
الديمقراطية، يخدع اسم  ب.عديمو األمانة والدين وهذا سبب تردي شؤون الدولةلسوء الحظ، غالبية رؤساء الحكومات اليوم 

 وكان من أميركااً في  هذا ما ثبت مؤخر.ارفع المناصب الحكومية في الدولة إلى نتخابهم الاللصوص والمختلسون الشعوب البريئة
 . هذه حالة واحدة من حاالت كثيرة.دانة الرئيس وخلعه من منصبه انتيجتها

 دوماً يجب أن تشعر الشعوب باألمان . حياتهم وأمالكهم غير مستقرة بسبب فساد الحكومات.كَليليس عند الشعوب مالذ في عصر 
 .ض شعوبها للمصاعب ألسباب سياسيةاتها تنقض الثقة وتعّر لذلك، من المؤسف ان الحكومات بحد ذ.بفضل حماية الحكومات



نفصال في الهند تقاتل الهندوس والمسلمين سياسياً وشعروا بالكراهية بينهم مع انهم عاشوا بسالم سوية لمئات  االشاهدنا اثناء
  .كَلي هذه عالمة عصر .السنين
 يجري حفظ الحيوانات في مساكن جميلة في هذا العصر .وانات هي العادة الشائنة لذبح الحيكَلي من عالمات عصر أخرىعالمة 

 في .تلك القسوة ْزتَدۤوڤيشْنومثال أ ڤايشْنَڤَْز يذم الـ. حالما تسمنالمسالخ إلى فوراًسيادها لكن ترسل أمما يشعرها بالثقة بحماية 
 هو كبير اً أم حيواناًإنسان  الالئذ به سواء أكان من يخون ثقة.الواقع، األوضاع الجهنمية تنتظر المذنبين المسؤولين عن هذه القسوة

. ب.ش(هذا العصر  أهل  لذلك، وصف. الحكومات ال تعاقب تلك الخيانة وهذا ما يسبب نجاسة جامعة البشر البالغة.الذنب
) َمتَياه-سوَمنَْد(ك اآلثام وفطنتهم غير صفية نتيجة تل) َمنْداها( يدان البشر .َپْدروتاها ْهى أوۤياْچْبها-َمتَيُّو َمنَْد-َمنْداها سوَمنَْد): ١٠\١\١

هذا هو وضعهم في هذا العمر ويعاقبون في  .)َپْدروتاهاأو (دوماً لذلك، تزعجهم المشاكل الكثيرة .)هۤياْچْبها-َمنَْد(وحظهم عاثر 
 .وضاع جهنمية بعد الموتأ

 خشي .)أْدَهْرَم( كان هذا مخالف للدين .ان وراء العقاب للعقاب مع انه كياَمراَج إلى أجاميَل يصرون على حمل ياَمدۤوتَْزكان 
 إلى  في العصر الحديث تسعىكِْرشَْن حركة ذكر .فساد ادارة جامعة البشر إلى ن السماح لتلك المخالفات الدينية يؤديأ ْزتَدۤوڤيشْنو
 على الوجه السليم لعدم تقدير كِْرشَْن َهِرى ال تدعم حركة كَليدارة جامعة البشر لكن حكومات عصر  الالمبادئ الصحيحةتقديم 

 لذلك، ينبغي لجميع الحكومات .المتردياالجتماعي  هي الحركة الصحيحة للرفع من الوضع كِْرشَْن َهِرى حركة .مةخدمتها القّي
 .ثيم للبشريةاألرض دعم هذه الحركة لتصحيح الوضع األوالقادة في ارجاء 

 الفصل الخامس عشر
 الكفارة

 في الواقع، لم يكفر عن ذنوبه في عمر واحد . عن كل ذنوبهأجاميَلسبق تكفير ): ١٠-٧\٢\٦. ب.ش(قائلين  ْزتَۤودڤيشْنوتابع 
دون سّبح  لقد . في حالة من العجزَنانارايالقدوس االسم عمار أيضاً لتسبيحه األذنوب التي ارتكبها في ماليين من الفحسب بل عن 

 . لذلك، هو اآلن صفي وجدير بالنجاة.جناية على الرغم من عدم تسبيحه بصفاء
 نطق المقاطع .اثناء تناول طعامه وفي غيرها من المناسبات" َنانارايتعال يا حبيبي :" حتى في السابق ينادي ولده قائالأجاميَلكان 
 .َناناراياسم عمار بتسبيح األ لقد كفَّر عن ذنوب ماليين من .مع انه كان ينادي ولده َن-يا-را-ناربعة األ

 ولمن  أو قريباً هو خير كفارة لسارق الذهب أو سواه من األشياء الثمينة والسكير ولمن يخون صديقاًڤيشْنوالقدوس االسم تسبيح 
 .كباره كما هو خير وسيلة لمن يقتل النساء أو الملك أو والده ولمن يذبح البقر وسائر اآلثمين أحد  أو يزني مع زوجةَنْبراْهَميقتل 
 ."اسميسّبح يألنه هذا الشخص  ةمن واجبي حماي:"يقول الرب العظيمالقدوس العظيم االسم يح  على تسبقصراً

 الغفران المطلق
 يعتقلون المذنبين ياَمدۤوتَْز .المفروض القبض عليه وغير المفروض القبض عليههوية  كانوا يجهلون ياَمدۤوتَْز أن ْزتَدۤوڤيشْنواتهم 

 انتقدوا ْزتَدۤوڤيشْنو .َننارايا اطلق من جميع ذنوبه بمجرد تسبيح  الذيأجاميَلعتقال  الرةبصورة منتظمة لكنهم حضروا هذه الم
 لقد ابطل كل . ارتكب ذنوباً ال تحصىهمع ان محرر اآلن من ذنوبه أجاميَل .انتم تجهلون من يتعين عقابه عن سواه:" بالقولياَمدۤوتَْز

ولو القدوس االسم  حسّبل هذا الشخص كما لو كان مجرماً؟ ذا تقدمون اآلن على اعتقالماف .َنناراياالقدوس االسم هذه الذنوب بتسبيح 
  ." لذلك، هو بريء من الذنوب اآلن.عن غير قصد

 جهلوا أنه .ياَمراَج إلى  كان كثير الذنب طيلة عمره فظنوا بوجوب حمله. الخارجي فقطأجاميَلوضع  إلى  سوىياَمدۤوتَْزلم ينظر 
 يستشهد . عند وفاته وطيلة عمرهَننارايااسم الذنوب لتسبيحه مجمل  أنه بريء من ْزتَدۤوڤيشْنوهم أعلم لذلك، .بهتحرر من جميع ذنو

 : )پوراَن ڤيشْنو-ْبِرَهْن (لنصوص التالية في هذا الصددبا تْشَكَْرڤَْرتي طْهاكوَرڤيشْڤاناتَْهى  شْرۤيَل
  شَـكْتيهّيڤَتۤياناْمـنُو ْهي 

 َهِرهى نَنيْرَهـَر-َپپا
 شَـكْنُوتي نَـ ْمتْ كَْرتوڤَتا

  نََرهپاتَكّي ْماتَـكَپ
-َچروذَ كما يستشهد من كتاب ."َهريالقدوس االسم يستطيع األثيم ابطال جزاء ذنوب تفوق ما يستطيع ارتكابه قصرا على تسبيح "
 :َنراوپ

 ناْمـني-پي ياْنِشناڤَأ
 پاتَـكايه-ڤَْرتيِتى َسـْرـۤيك



 ى َسـْدياهيموتْشْـياِتڤپوماْن 
 ڤَي اچايْرِرتَْرْسـتايْر ْم-َهىـْمسي

كل ذنوب عمره كما تفر كل الحيوانات الصغيرة عند سماع بذهب ي ،القدوس حتى في حالة عجز أو اضطراراالسم تسبيح الفرد "
 :َنراوپْسكَنَْد  كما جاء في كتاب ."ر األسدئيز

 ـَن يْمأوتْشّْـاريتَْد ِرَسكْ
 ياْمڤَْد-ـَرشَِتى أكْإ َهِرْر

 َپـريكََرْس ِتَن-َبـدَّْهى
 ْپَرتي ْمَچـَمنَـايا ـشمُوكْ

 ."ري-َهالقدوس المركب من مقطعين االسم  بتسبيح نجاتهيضمن الفرد "
 :ياَمراَج إلى أجاميَل من حمل ياَمدۤوتَْزمنع  إلى ْزتَدۤوڤيشْنوهذه بعض النصوص التي توضح السبب الذي دفع 

ن على ي المدمنْزتَدۤوڤيشْنو يذم . ذنب آخر هو السكر. اللص والحرامي كبير الذنب.وب وأحدها السرقةتوجد اشكال مختلفة من الذن
 وإنتقاص الفرد من قدر سيده الروحي ڤايشْنَڤَ أو الـَنْبراْهَم على الذنوب هو خيانة الصديق وقتل الـأخرىمثلة أ .الخمرة والسرقة

يتحرر من جميع ذنوبه فور  الفرد  أنْزتَدۤوڤيشْنو لكن يقول .هذه بعض الذنوب الجسيمة .أو معلمه وقتل امرأة وقتل ملك وقتل البقر
 . المثيلةالذنوبمن وإن ارتكب كثير حتى مرة واحدة  ناراياَنالقدوس االسم تسبيح 
 جعله مؤهالً للنجاة فحسب بل أجاميَل، لم يبطل جميع ذنوب َهري، الرب َنناراياالقدوس االسم تسبيح : ْسوامّي شْرۤيْدَهَريكتب 
من الذنوب التي يقوى أكثر  - يبطل جميع الذنوبكِْرشَْنالقدوس االسم  تسبيح ."العالم الروحي عند وفاته إلى قلتنا لذلك، .أيضاً

  علىكبيراً لهذا السبب، نحن نشدد تشديداً .القدوس دون تجني وباخالصاالسم ن كل ذنوبه لتسبيحه ع أجاميَل عرى ت.على ارتكابها
سبيل  إلى  ال حاجة.َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىمجرد تسبيح جميعاً بقضى ت-قرابينعمال الصالحة والرياضات والاأل .كِْرشَْن َهِرىتسبيح 

 . تجنيدون بمجرد التسبيح ِڤَدْزجور جميع الشعائر المشرعة في الـأ يحقق الفرد . أو الكفارة أو الرياضةيُّوچاآخر من سبل الـ
االسم  تسبيح . تجنيدون فعل ذلك هرتكاب الذنوب للحفاظ على عائلته لكنإ في السابق اثناء انشغاله بَننارايااسم  أجاميَلسّبح 

-َپپاو َبالْد ياْسيا ْهي ناْمنُ(القدوس هو تجني االسم بناء على فعالية تسبيح جديدة رتكاب ذنوب  البطال الذنوب أو االقدوس لمجرد
 كان يقتصر على تسبيح .الذنوب التي كان منشغالً بها بطال ارغبةب َنناراياالقدوس االسم سّبح ي أجاميَل  يكنلم  لكن.)بودّْهيه
 .عمار بفضل تسبيحه على هذا الوجهألى مدى عدة عذنوب مركوم سبق له رفع  . لذلك، كان تسبيحه فعاالً. لمناداة ولدهَننارايا

 كان عديم الذنب مسبقاً أجاميَل يؤكد في هذه النصوص أن .ني دائم الصفاء تجدون دوماًالقدوس االسم سّبح يمجمل القول ان الذي 
 .بحد ذاته فعاال بغض النظر انه كان ينادي ابنهاالسم كان  .َننارايااسم  ذنوب لتسبيحه دونوبقي 

حصلها بتسبيح مالك وسيحصل على النتيجة عينها التي ياسم حتى وإن كان اسم  يستطيع تسيبح مطلق  اإلنسانيقول الحمقى ان
 أنا اهللا، .المالئكة هم اهللا:" يقولون. يعتقد دعاة الوحدة المجردة المطلقة أن كل حي هو اهللا.اڤاَدماۤي هذه فلسفة .القدوس للرباالسم 

جتمع فريق ي .چال جداً في والية البنة رائجْرتََنۤيك-كالّي اقامة .وسينجواسم  لذلك، يقولون ان الفرد يستطيع تسبيح مطلق ."نت اهللاأ
زوجته للتسبيح وقبل اتباعه اسم  أضاف رذيل .ين المزعومنزالءأو اسماء عدد كبير من ال!" كالّي! كالّي! كالّي"ون يسّبحمن الناس و

 ْبهوَمهاْپَر تْشايتَنْياحذر  لذلك، .الجحيم إلى  على هذا الوجه، فالسفة الوحدة المجردة المطلقة يقودون اتباعهم.ضافة االغبياء بتلكاأل
 دوماً يتعين علينا ذكر ذلك . الذي يفسد الحياة الروحية للفرد ويمنع درب الخدمة التتيميةماۤياڤاَدبقوة ضد السماع من فالسفة الـ

 وليس تسبيح كِْرشَْنالقدوس االسم ، ڤيشْنوالقدوس االسم  يجب علينا تسبيح .القدوس للرباالسم سوى اسم عندما يطرأ سؤال تسبيح 
 .سواهاسم 

 واحد من وجه لكن ڤيشْنو و كِْرشَْن .ڤيشْنو ثمة الوف من اسماء . وحدهكِْرشَْن شخصية اهللا العزيزاسم تنصحنا األسفار بتسبيح 
 ثالث مرات يعطي راَم مرة واحدة وتسبيح راَماسم  يعطي نتيجة تسبيح ڤيشْنومن اسماء اسم ف لأ أن تسبيح ِڤديةتوضح األسفار الـ

 .كِْرشَْنالقدوس االسم  بكالم آخر، يحصل الفرد على جميع النتائج الطيبة تلقائياً بتسبيح . مرةكِْرشَْننتيجة تسبيح 
 ):٢١\١٧ آدي .ت.ت( للوصية التالية طبقاً بطريقة التسبيح تلك َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيالذلك، اوصى 

 َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم
 لَـْمڤَ ِكـڤََهـِرْر نامايـ
 ِاڤَناْسـِتى ڤَ ِاكَـالو ناْسـِتى 

 َچـتيْر أنْـياتْـهاِاڤَ ناْسـِتى 
اء القدوسة لتحقيق النجاة في األسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح األسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح األسمال بديل عن تسبيح "

 ."عصر الخصام والنفاق هذا



 . التحرر من ذنوبهدون صفي ڤَڤايشْنّ أحد  ال يصبح.نا الروحية لذا، نبدأ حيات. من جميع الذنوب بتبني هذا التسبيحفوراًنتحرر 
 القدوساالسم التجنيات بحق 

لم يكن ينبغي لي فعل ذلك :"ذا تندم الفرد بإخالص ا لكن. سواء عن علم أو بداعي عادة أثيمة سابقةأحياناًالتيم يرتكب الذنوب حتى 
 ال يغتفرالذي ذنب ال  لكن.سيغفر الرب العظيم ذنبه على اساس اخالص تندمه ."درجة انني ارتكبت هذا الذنب ثانية إلى لكنني أثيم

 .كِْرشَْن َهِرىسّبح يارتكاب الذنوب على امل غفران الرب له ألنه الفرد تعمد هو 
ب بناء على لذنو ارتكاب ا.القدوساالسم الذنوب بناء على تسبيح  إذا ارتكب )َپراْدَهىأ-ناَم(القدوس االسم جناية ضد الفرد يرتكب 

 هو فكِْرشَْن َهِرىبعد التحرر من جميع الذنوب بتسبيح تكاب الذنوب عينها ار إلى الفردعاد ذا  ا.الجنايات العشرةالتسبيح هي أخطر 
 َهِرىسّبح يمن  إلى  بالنسبةتهعتيادي لكن خطور اإنسان إلى  قد ال يعتبر ذاك الذنب بتلك الخطورة بالنسبة.مذنب بجريمة كبيرة

 ةجناي .المجرمين المستهدفين للعقابأكثر مثاله ا .تعادل خطورة استغالل موظف كبير في الحكومة منصبه وقبول الرشوة شَْنكِْر
 َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى من يستغل . ذاك هو القانون.عتيادي وعقابه اشرطي وما يعقبها من عقاب تفوق جناية مواطنال ةسرق

القدوس بل يتورط االسم  لن يحقق الغرض القطعي لتسبيح " كفيل بإبطالهاكِْرشَْن َهِرى فتسبيحي إذا ارتكبت بعض الذنوب:"بالتفكير
  .ما ال نهاية مما يمنع نجاته إلى يتحرر ثم يعاود الذنب ثم يتحرر ثم يعاود الذنب: بدائرة مفرغة

القدوس هي الظن بأن االسم الجنايات العشرة بحق  احدى .كِْرشَْن َهِرىلكن ينبغي لإلنسان عدم التفكير أن ذنوبه لن تبطل بتسبيح 
يمان راسخ  ا تجنيدون َمنْتَْر َمها كِْرشَْن َهِرىمن نجحوا بتسبيح دى لأن يكون  ينبغي .بطال الذنوب االقدوس لن يقوى علىاالسم 

القدوس للرب االسم تسبيح :" هناْزتَدۤوڤيشْنو كما يقول . عظيم الفعاليةكِْرشَْنالقدوس االسم  التي تعلن أن تسبيح ْستَْرشابكالم الـ
ارتكاب  إلى  ثم يعودكِْرشَْن َهِرىسّبح ي س اإلنسانغلب األحيان أنا لكن تكمن الصعوبة في ." هو خير كفارة لجميع المذنبينڤيشْنو
 .الذنوب

 كمال التسبيح
 َمنْتَْر-َمها كِْرشَْن َهِرىبتسبيح ميع ذنوبه السابقة ن جميتنزه الفرد  .لذلك، مفتاح التسبيح الناجح هو العناية بتجنب الذنوب بالكلية

ن جميع مسنبقى منزهين  . إلى الذنبإذا تجنب العودة كِْرشَْنيجمع عقله على القدمين اللوتسيتين لـ ووسرعان ما يصبح تيماً متقدماً
 .ون تجني بصورة منتظمةد كِْرشَْن َهِرىحنا ذا سّب االذنوب ويزداد تعلقنا بالرب العظيم في الخدمة التتيمية

 في طْهاكوَر هريداَس قال .كِْرشَْنالقدوس االسم  جاهل مزعوم بصدد فعالية َنْبراْهَم و طْهاكوَر هريداَسذات مرة، جرى نقاش بين 
حسب بل يظهر فالقدوس الخالي من التجني االسم بتسبيح ) تَهۤوْبه-ْبَرْهَم(ال يستقر الفرد على الصعيد الروحي :"ڤايشْنَڤَْزمجلس الـ

 ." أيضاًحبه الكامن هللا وينجو تلقائياً
 ال ينجو الفرد سوى بعد قضاء كثير من الرياضات .بإدعاء فعالية التسبيح على هذا الوجهال تغالي :" بالقولَنْبراْهَماعترض الـ
 ."ة دعواكثبت صحلم تذا  ا سأجدع انفك.كِْرشَْن َهِرى لكنك تقول أن الفرد ينجو بمجرد تسبيح .والكفارات

 ."النجاة بمثابة تأثير جانبي إلى  ال يفضيكِْرشَْن َهِرىذا كان تسبيح  اسأجدع انفي:"طْهاكوَر هريداَساجاب 
 داَسَهري بحق َنْبراْهَملـا  التي ارتكبهافراد المجلس الذين حضروا هذا النقاش بالكدر الكبير عندما شهدوا الجناية الكبيرةااصيب 
 ترد هذه الحادثة في كتاب . بداء الجذام وذاب انفه الجميلَنْبراْهَم بعد وقت وجيز، اصيب الـ.فوراًني  وطردوا الجاطْهاكوَر

 .تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ
 هذه المراحل التقدمية .التسبيح المتجني والتسبيح بصفة شخص محرر والتسبيح بحب تام هللا: القدوس ثالثةاالسم مراحل تسبيح 

يمكن أن  .چو حامض قبل نضجها لكن يصبح طعمها بغاية الحالوة بعد نضجها تماماًالمانثمرة طعم  .چوالمانللتسبيح تشبه نضج 
 َپۤور شْرۤيَل نظم .درجة ال يمكننا التوقف عنه عندما نحقق النجاة إلى نتردد بصدد التسبيح في البداية لكن يصبح التسبيح حلواً

 :كِْرشَْنالقدوس سم االصف حالوة وصدد ب نصاً جميالً ُچوْسوامّي
 لْبْدَهيى-ڤَلّيڤيتَنوِتى تونْذاڤينّي َرتيْم تونِْدى تانْذَ

 ْپِرهاْمَهتطَياِتى كَْرناْربوِدْبْهياه ْسْچكََدْمبينّي -كُْروَد-كَْرَن
 ناْم كِْرتيْمۤياِڤنْْدريڤيَجياِتى َسْرچينّي َسنْ-َچَنْپرانْ-تِْشتَه

 ڤَيِّْد-ڤَْرَنـِنتي شِْركْـيه نُو جاِنى َجنيتا كيياْدْبهيْر أْمِرتا
ثم نرغب تسبيحه عندما يرقص داخل الفم  كِْرشَْنالقدوس االسم   يبدو ان.َن-كِْرشْانني اجهل مدى الرحيق الذي انتجه المقطعان "

قدوس نشاطات الاالسم يقهر  و. خروق االذانكِْرشَْناسم عندما يدخل ذان نطلب عدة ماليين من اآل .بإمتالك عدد كبير من األفواه
 ."القلبعندما يرقص في باحة العقل فتخمد الحواس 



 َهِرى كِْرشَْنَهِرى  : بتسبيح، ينتشي الفردْپِرَم على الصعيد ذاك الذي يدعى .هذه هي عالمات من بلغ الصعيد النجاة بفضل التسبيح
 . لكن ال يبلغ هذا الصعيد سوى من ينتهي بالنواهي.ِرى َهِرى َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َه- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن

ننا نجونا أ خاطئاً وال يعني شيئاًذا فعلنا  اطور النقاهة بعد الشفاء من المرض وتحتمل عودة المرض ندخل .يتعين علينا توخي الحذر
 .وقاتنتهاء بنواهي حياة التتيم في مطلق األ اال يجب علينا.ويمكننا أن نفعل ما يحلو لنا

 القدوساالسم النفع المركوم من تسبيح 
 يكتب .القدوس في تعليقه على النصين التاسع والعاشراالسم فعالية  إلى  بنظرة أعمقتْشَكَْرڤَْرتي طْهاكوَرڤيشْڤاناتَْهى  شْرۤيَليزودنا 

 : القدوساالسم في تعليقه بصورة حوار يتعلق بكيف يتحرر الفرد من جميع ذنوبه بتسبيح 
سيقصر عن تحرير نفسه من تلك الذنوب حتى  هالقدوس لكناالسم يحتمل التسليم بتحرر الفرد من جميع ذنوبه بتسبيح :"يقول احدقد 

ذن، كيف  ا.م وليس مرة واحدة بل مرات غزيرةذا ارتكب ذنوباً كثيرة عن عل اكثرأبعد قضاء الكفارة عنها مدة اثنى عشر سنة أو 
 ."القدوس مرة واحدةاالسم تلك الذنوب بمجرد تسبيح  من فوراًيمكن للفرد التحرر 

 هو خير كفارة ڤيشْنوالقدوس للرب االسم تسبيح :" باإلستشهاد بالنصين التاسع والعاشراناتَْهى تْشَكَْرڤَْرتي طْهاكوَرڤڤيشْ شْرۤيَليجيب 
بالجماع مع زوجة سيده  أو ينغمس َنْبراْهَمتل من يقلمن يخون صديقاً أو نسيباً وللسكير ولرق الذهب أو سائر األشياء الثمينة والس

 بمجرد . كما انه خير كفارة لمن يقتل والده أو الملك أو امرأة ولمن يذبح البقر ولجميع سائر المذنبين.الروحي أو سواه من الكبار
واجبي هو حماية هذا الفرد ألنه :"ول، يلفت امثالهم من المذنبين انتباه الرب العظيم الذي يتدبر بالقڤيشْنوالقدوس للرب االسم تسبيح 
 ."اسمي القدوسسّبح 

عتيادية قد تحمي  اال الكفارة.عتيادية االالقدوس وهذا وراء الكفارةاالسم يمكن لإلنسان التكفير عن آثامه ويبطل جميع ذنوبه بتسبيح 
االسم لك، الكفارة ليست بفعالية تسبيح  لذ.المذنب بصورة وقتية لكنها ال تصفي قلبه من الرغبة عميقة الجذور بإرتكاب الذنوب

القدوس مرة واحدة فقط وسلم االسم ح سبذا ادوماً حمايته  إلى  وليه ويميل الفردالرب سيعتبر  أنْزْستَْرشا جاء في الـ.القدوس
 أوامرحملة عندما كان  وراًف أجاميَل حمايةه لأوامررسل الرب حملة أ لذا، .ْسوامّي شْرۤيْدَهَركده أ هذا ما .للقدمين اللوتسيتين للرب

 . نيابة عنهْزتَدۤوڤيشْنو من مجمل ذنوبه وتكلم أجاميَل، وتحرر هحملعلى وشك  ياَمراَج
اسم بحد ذاته فعاالً مع انه كان ينادي ابنه ألن االسم  كان . وكان يعاود مناداته مرة وثانية من شدة حبهَننارايا ولده أجاميَلسمى 
االسم سّبح ي ومع استمراره بدعوة ولده فقد كان َنناراياعندما سمى ابنه  أجاميَل ارتفعت جميع ذنوب .َننارايا عين الرب َننارايا

  .كِْرشَْنيعي بتقدمه في ذكر  أن دون الوف المرات َنناراياالقدوس 
 كان يجلب ."والتفكير بالخمرة انقطاع فكيف كان ممكناً له معاشرة عاهرة دون َننارايااسم سّبح ي كان أجاميَللما ان :"حدأقد يجادل 

 كان سبب نجاته وليس تسبيحه  عند وفاتهَنناراياالقدوس االسم  تسبيحه ان أحد  قد يقول لذلك،.الشقاء على نفسه مرة وثانية بذنوبه
مر بإرتكاب الذنوب من يست: بودّْهيه-َپپاناْمنُو َبالْد ياْسيا ْهي  .َپراْدَهىأ-ناَم لكن تسبيحه اثناء عمره كان سيكون .طيلة عمره

 .)َپراْدهّيأ-ناَم(القدوس االسم القدوس هو جاني بحق االسم بطالها بتسبيح  إلى اويسعى
درجة  إلى  كان في وهم كبير. بغرض ابطالهاَننارايااسم سّبح ي تجني ألنه لم دون طيلة عمره كان أجاميَليمكن الجواب بأن تسبيح 

 طيلة عمره َپراْدَهىأ-ناَم لذا، لم يرتكب . كان يبطلهاَنناراياالقدوس االسم  يجهل أن تسبيح انه لم يدرك ادمانه على الذنوب كما كان
 . فيما كان ينادي ولده يمكن دعوته تسبيح صفيَنناراياالقدوس سم وتسبيحه المتواصل لال

القدوس كان كافياً سم  لالاألول نطقه  في الواقع، حتى. علمدونبسبب تسبيحه الصفي ) ْبَهكْتي( اجور الخدمة التتيمية أجاميَلراكم 
 كذا، الخدمة التتيمية التي .ثمارها متوفرة في آوانها لكن فوراً لضرب مثل منطقي، شجرة التين ال تثمر .بإبطال جميع ذنوب حياته

االسم سّبح ي ان من َرْستْشا جاء في الـ. كثيرةاً لذلك، لم تؤثر الذنوب فيه مع انه ارتكب ذنوب.شيئاً فشيئاً نمت أجاميَلقضاها 
حياة الضحايا الفرد سينقذ   لضرب مثل آخر،.ثر فيهؤالقدوس حتى مرة واحدة ال تعود ذنوب ماضيه أو حاضره أو مستقبله ت

القدوس االسم سيحمي   كذا،.أنيابه السامةذا استخرج  ا مراراًالنهشن للثعبان من التأثيرات السامة حتى وإن عاود الثعبان يالمستقبلي
 .انتظار نضج نتائج التسبيح بمجرى الوقت إلى  ال حاجة له. تجنيدونحتى مرة واحدة  هسّبحذا ا تيم أزلياًال



 الفصل السادس عشر
 إنهاض حب اهللا

االسم تصفية الفرد عن طريق قضاء الطقوس أو الكفارات ال تعادل تصفيته بتسبيح ): ٢٣-١١\٢\٦. ب.ش(قائلين  ْزتَدۤوڤيشْنوتابع 
ان الكفارة الشعائرية قد تحرر الفرد من ذنوبه فذلك ال ينهض الخدمة التتيمية على نقيض تسبيح  عم .مرة واحدة يَهرالقدوس 

 .شهرة اهللا وصفاته وأخالقه وشواغله ومعيته إلى اسماء اهللا الذي ينبه الفرد
ب ركض العقل وراء العمل المادي فور قضاء  بها األسفار الدينية ال تكفي لتصفية القلب بالكلية بسبيالكفارة الشعائرية التي توص

بمثابة أكمل كفارة ألن ذلك التسبيح يرفع األوساخ ) َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى(ه تسلياتاهللا وشهرته واسم تسبيح ب وبالتالي، يوصى .الكفارة
 .من القلب بالكلية

 لذلك، يا .ح وحده حرره من جزاء كل حياته األثيمة ذاك التسبي. عند وفاته بشعور من العجزَنانارايالقدوس االسم  أجاميَلصرخ 
 .سيدكم للعقاب باألوضاع الجهنمية إلى ، ال تحملوهياَمراَجخدم 
) للداللة على شيء آخر(بصورة غير مباشرة سّبح  من جزاء ذنوب غير منحصرة حتى ولو فوراًالقدوس يتحرر االسم سّبح يمن 
 . علماء األسفارجميع هذا ما يقطع به . بتجاهل طريق المزاح أو الطرب الموسيقي أو حتىنع

فور وفاته نتيجة حادثة مؤسفة مثل  َهريالقدوس االسم سّبح ذا  ا من دخول الحياة الجهنمية مهما عظمت ذنوبهفوراًيعفى الفرد 
األلم أو  وأى مرتفعة ه حّية أو من جراء حمنهشتذا  اصابة بعظام مكسورة اثناء سفره أو االوأنزالق  االالسقوط من سقف بيت أو

 .عند اصابته بسالح
يبدد كل تأثيرات َمنْتَْر  كِْرشَْن َهِرىالذنب لكن تسبيح بالتناسب مع تحقق األعالم من العلماء والحكماء بعناية على وجوب التكفير 

 .ذا كانت كبيرة أو صغيرة االذنوب بغض النظر عما
ال ان تلك األعمال الصالحة قاصرة عن اجتثاث  ااضات والصدقة والنذور وغيرهابإبطال جزاء الحياة األثيمة بالريالفرد قد ينجح 

 .ذا قام بخدمة القدمين اللوتسيتين لشخصية اهللا ا من كل تلك الشوائبفوراً يتحرر في المقابل،. الرغبات المادية من قلبه
كما تحرق النار األعشاب  لم أو عن غير علمرماد ال محالة سواء نطقه عن ع إلى لهايالقدوس كل ذنوب الفرد ويحاالسم يحرق 

 . إلى رمادلهايالجافة وتح
 أو بمحض اختياره فسيفعل الدواء حتى دون علمه ألن فعاليته ال تعتمد على إذا كان الفرد جاهال بفعالية دواء معين وتناوله مكرهاً

 .علم حتى ولو كان الفرد جاهال بقيمتهالقدوس ال محالة عند تسبيحه عن علم أو غير االسم  كذا، سيفعل .فهم المريض
وأنقذوه ياَمدۤوتَْز  من وثاق أجاميَل َنْبراْهَم الـڤيشْنو الرب أوامرعزيزي الملك، أطلق حملة : قائالڤَ چُوْسوامّي  شوَك ِدشْرّيتابع 

 .من الموت الوشيك بعد ان برهنوا على مبادئ الخدمة التتيمية بالمنطق والحجج على أتم وجه
 .ياَمراَج بعد اطالقه من حبال خدم ْزتَدۤوڤيشْنو لألقدام اللوتسية للـفوراًرشده وسجد  إلى  من الخوف وعادأجاميَل َنْبراْهَملـتحرر ا

 حملة ْزتَدۤوڤيشْنو الحظ نقي الثوب، يتْشكَْمهاراَج َپرۤي يا .ياَمراَجنقاذهم حياته من أيدي خدم  الشعر بالسعادة البالغة في حضورهم
 .)٢٣-١١\٢\٦. ب.ش (نظاره فجأةأ فتواروا عن شيئاً كان يحاول ان يقول أجاميَل ان زيزخصية اهللا الع شأوامر

 القدوساالسم الكفارة ازاء تسبيح 
 كما لدى المسيحية سبل .بطال ذنوبه ا توصي بسبل مختلفة من الكفارة بالتي يمكن للفرد بهاِڤدية هنا أن األسفار الـْزتَدۤوڤيشْنويقول 
 يفترض بأن الكاهن ."لقد ارتكبت هذا الذنب:"فاعتراالكاهن وال إلى الذهابفترض به ذا ارتكب الكاثوليكي ذنباً، ي ا للمثال،.رةللكفا

 .ممثل مشروع هللا ولديه صالحية غفران الذنب
 .ذنبه ثانية إلى لباً ما يعود من يعترف بالذنب يترك الكنيسة وغا.كِْرشَْنالقدوس االسم لكن تلك الكفارة ال تصفي المذنب بقدر تسبيح 

 .التصفية بتلك الكفارة إلى بكالم آخر، ال سبيل
 هذه الكفارات تتناسب مع حدة . ليست لديه قابلية الخدمة التتيمية الصفيةمن اشكاال مختلفة من الكفارات لِڤَدْزمع ذلك، توصي الـ

ذا اصبنا بمرض  ايكون ثمن الدواء الذي يصفه الطبيب زهيداً لكنذا اصبنا بالسعال أو البرد فقد  ا للمثال،.بطاله االذنب المقصود
ذا ا ستكون الكفارة أقسى .لرفع الذنوب تتناسب تقريباً مع حدة الذنب) ْپراياشْتْشيتَّ( كذا، الطقوس .السل فسيكون ثمن الدواء أكبر

 كتب الحكماء عشرين نوعاً من األسفار .َمنوو  موني ْپراشََر هذه هي الوصفات التي يعطيها كبار الحكماء مثل .ارتكبنا ذنباً جسيماً
 معينة فال بد  للمثال، جاء أن من ارتكب جرائماً.الجنان إلى  وهي مقصودة للتكفير عن ذنوب الفرد ورفعهشاْستَْر-ْدَهْرَمالتي تشكل 



تكاب الذنوب موجب بإعطاء الصدقة عمال الذي كسب مليون دوالر بإراأل رجل .ع الصدقةيوزتله من أن نذر الصيام لعدة ايام أو 
 .المناسبة

 يمكننا ."مع ان هذه الكفارات مشرعة وصائبة لكنها ال تقوى على تصفية القلب:" هناْزتَدۤوڤيشْنوثمة سبل مشرعة للكفارة لكن يقول 
ع عن معاودة ارتكاب قال االأن نشهد أنه حتى وإن قضى اتباع الهندوسية واإلسالم والمسيحية طقوس تلك الكفارات فال يمكنهم

 يعطيه الطبيب الدواء ويصف له كيف . من يعمل بمبادئ هذه الكفارات يشبه مريض رذيل يقصد الطبيب طلباً للعالج.الذنوب ثانية
ارجو أن تعطيني :"الطبيب بالصراخ إلى يتناوله لكن المريض األحمق يتناول الدواء كما يحلو له مما يزيد من حدة مرضه ثم يعود

 ." من الدواءمزيداً
 من عقاب كِْرشَْناوالد الرب  أحد ساْمَب حادثة وقعت عند انقاذ اناتَْهى تْشَكَْرڤَْرتي طْهاكوَرڤڤيشْ شْرۤيَلفي هذا الصدد، يصف 

 . شجاعتهما لم يظهرأحد  إلى  وكانت من عادة الفرسان عدم تقديم بناتهمدوْريُّوْدَهَن ابنة لَكْشَْمنا في حب ساْمَبوقع  .ڤَْزكاوَرالـ
 َبلَراَم الرب يءمج  عندساْمَبفيما بعد، وقع جدال حول اخالء سبيل  .ساْمَب بإعتقال ڤَْزكاوَر وبالنتيجة، قام الـ.ساْمَباختطفها 

 وكادت على وشك الدمار كما لو هزها پوَرَهْستينا قوته على وجه اهتزت مدينة َبلَراَم نتيجة عدم تسوية الخالف، اظهر .نقاذهال
  اللذان قوتهما عظيمةَبلَراَم و كِْرشَْن المراد أن من واجب الفرد اللياذ بـ.دوْريُّوْدَهَن بإبنة ساْمَبثم سوي األمر وتزوج  . كبيرزلزال
 .َننارايا أو َبلَراَم أو كِْرشَْن أو َهريفور تسبيح مهما كانت كبيرة ذنوب الفرد ستزول  . ال تضاهى في العالم المادي انهادرجةإلى 
 بفعالية تسبيح  اإلنسانتلك الطقوس ال تصفي:"الواق . طقوس الكفارة المثيلة مثل الصيام وتوزيع الصدقاتْزتَدۤوڤيشْنولك، لم يقبل لذ

 إلى  ال شك بتحرر الفرد من نجاسة جميع ذنوبه بالعمل بمبادئ دينية معينة لكنها غير كافية ألن العقل مضطرب."القدوساالسم 
 .ه السابقةحتى بعد تحرره من شوائب ذنوبارتكاب الذنوب  إلى جذابسيعود لإلندرجة انه 

الرب  إلى الخدمة التتيمية): ٤٢\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالقدوس ترد في االسم  ابتداء بتسبيح كِْرشَْن إلى فعالية تصفية الخدمة التتيمية
 جميع الرغبات .)ڤيَركْتيْر أنْياتَْر تْشَڤُو َپِرشانوْبَهه ْبَهكْتي(دية  من جميع الرغبات المافوراًدرجة ان من يقضيها يتحرر  إلى فعالة

 لكن الخدمة التتيمية .أو أقلأكثر  ئ بعمل سيدوماًتتعلق داخل هذا العالم المادي سيئة ألن الرغبة المادية تعني التشبعة الحسية التي 
 لذا، هو وراء الحياة .لراسخ في الخدمة التتيميةل رغبات الماديةالتنقطع  .)شونْيا-ْبهيالشيتاۤياأن(ن الرغبات المادية مالصفية منزهة 

سيعمل السيئات وتعاود رغباته بالظهور لنجاسة قلبه لكن الفرد من الذنب وقتياً  حررتقد  . ينبغي قطع الرغبات المادية بالكلية.السيئة
 .لخدمة التتيمية هو انها تحرره من جميع الرغبات الماديةمتياز الخاص لاال .وإحسانه وكفاراته هعلى الرغم من رياضاتويعاني 
 يقصد الطبيب الذي يعطيه حقنة ويتقاضى الذي يعاني من مرض الزهري المريض .على تصفية قلبه بالكفارة وحدها أحد ال يقوى

في . يكن قلبه صفياً من الرغبة بالزنا لذا، لم .الزنا إلى عند عودته  ثانيةبالزهريصاب سيقد يشفى الفرد لكن  . نعم.كبيراًمنه مبلغاً 
 التيم المخلص ال يرتكب الذنب مطلقاً لتصفية .كِْرشَْن ذاك هو امتحان ذكر .كِْرشَْنذكر  إلى هخذأعند الزنا الفرد سينسى المقابل، 

 .الخدمة التتيميةبله اشغانالقدوس واالسم قلبه بتسبيح 
 ال ينبغي لنا .القدوساالسم  ثمة جناة كبار بحق .كِْرشَْن َهِرىلى فعالية تسبيح بالطبع، ثمة تيم زائفون يرتكبون الذنوب بناء ع

االسم كبر جناية بحق أ هذه .القدوس مثل آلة بالتفكير أنه يمكننا ارتكاب مزيد من الذنوب بحرية ألن التسبيح يبطلهااالسم ل غالاست
 لكن يجب أن ال . تجني حتى مرة واحدةدونالقدوس االسم ق بتسبيح كل الذنوب التي ارتكبناها في السابتزول  .كِْرشَْنالقدوس لـ

ن يطاردان النساء ويأكالن يمقامرن ي اللذان كانا سكيرماْدهاي و چايجا غفر َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا المولى .الذنب ثانية إلى نعود
 وافق المولى ."تلطف بتنجيتنا! نحن جد آثمين:" وصرخاْپَرْبهوَ نْدانَنيتْۤي و تْشايتَنْيا لكنهما سقطا عند القدمين اللوتسيتين للمولى .اللحوم
 و چايجا لذا، نذر ."ثانية إليه سأغفر كل ما فعلتماه لكن ال تعودا:" قال. شريطة وعدهما بعدم ارتكاب مزيد من الذنوبتْشايتَنْيا
 لكن ذلك ال .د على يد سيد روحيتلقي العمارد فور  تزول جميع ذنوب الف."ليها الن نعود .هذه هي نهاية ذنوبنا:" بالقولماْدهاي

 .ذنوبه ثانية إلى يعني انه يستطيع العودة
 و چايجاالمبدأ الذي اتبعه في حالة  إلى ستناداً اد المريدينعّم لذلك، نحن ن.تْشايتَنْيا يعني السير على خطى المولى كِْرشَْنذكر 

ال :  األربعةلتزام بالحدود االشرطتم وجه لكن أدين على عماعتنا بمثابة مريدين م من الناس في جمكبيراً عدداًنحن نقبل  .ماْدهاي
 خذأذا  اطالق اال ضرورية ألن الفرد لن يحرز تقدماً علىالحدود هذه .زنا وال قمار وال مسكرات وال قتل حيوانات أو اكل اللحوم

 ):٢٨\٧ (َچڤَْد چۤيتاْبه في كِْرشَْن يوضح .الحياة الروحية واستمر بإرتكاب الذنوبإلى 
 ْم پاَپـْمـتَـَچ - تْـڤْ َأنْتَ ْماشيى

 ْمنا كَـْرَمـ-ا ينَ پوْمَجـنانا
 ْرموكْتاي ن-َهى ُمو -ِتى ْدڤَـنْْدڤَ 
 ا ڤْـَرتاه-َهى ذِْر ْدْمْبَهَجـنِْتى ما



 ."عزمبكل خدمتي  إلى نقطعي، وهم الأضدادخطى تو تماماً ذهبت ذنوبهالذي في هذا العمر وفي أعماره السابقة وسلك الصالح  نَم"
 يجب .َهىنْطْايكوڤإذا كنا جديين بالفعل بصدد دخول ملكوت اهللا  األربعة اعالهلتزام بالحدود ينبغي لنا ان نكون في غاية الحذر باإل

 يجب أن ال يتورط بالمسكرات والمخدرات أو القمار وأكل اللحوم أو السمك أو البيض . لإلنجابجامع الرجل زوجته سوىأن ال ي
 .ومشرعة للبشر) ڤيَكساتّْ( تلك األطعمة صفية .ضار والحليب والسكرحبوب الطعام والفاكهة والخ:  اإلنسانأو أي شيء وراء طعام

ذا كان كل شيء يأكل فلما ال  ا.كلهاأجواز  أن الحيوانات تأكل اللحوم مما يعني ذرائع مثلال ينبغي للفرد تقليد القطط والكالب بال
شكال أي للبشر أن يأكلوا كالخنازير التي تأكل جميع  لكن ال ينبغ.الخنازير تأكل الغائط. يأكل الفرد الغائط؟ الغائط طعام أيضاً

مما يعني قضاء بعض الرياضات ردنا دخول الحياة الروحية أذا ا نتهاء بتلك النواهي االال بد من . التبين واجب.األطعمة القذرة
 دونلكننا لن ندخل ت عند تصفية وجودنا من خالل الرياضا سنصبح مؤهلين لدخول ملكوت اهللا .هذا هو غرض الحياة البشريةو

 .تصفية
 كِْرشَْنالتأمل في صورة 

  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى: القدوساالسم الفرد سّبح إذا 
-َمها كِْرشَْن َهِرى ذاك هو تأثير التسبيح الصفي .َنكِْرشْ تسليات ويذكر كِْرشَْن ويدرك صفات كِْرشَْنفسيرى في النهاية صورة 

 .َمنْتَْر
ر عن يكفت للِڤديةالقدوس مغزى خاص يميزه عن الطقوس الـاالسم  معلقاً أن لتسبيح اناتَْهى تْشَكَْرڤَْرتي طْهاكوَرڤڤيشْ شْرۤيَليكتب 

 و َسْمهيتا-َمنو ابتداء بكتاب شاْستَْرْز-ْدَهْرَمالتي تدعى  يوجد عشرون نوعاً من المبادئ الدينية .الذنوب الكبيرة أو الذنوب األكبر
ال   لكنها عن طريق العمل بالمبادئ الدينية لتلك الكتبر الذنوببكأ لكن يجري التشديد هنا مع ان الفرد يتحرر من َسْمهيتا-َپراشََر

وس حتى مرة واحدة ال يحرر الفرد من أكبر القداالسم  في المقابل، تسبيح .الرب إلى صعيد الخدمة الودية إلى ترقى بالمذنب
 لذا، يخدم الفرد الرب عن طريق ذكر صورته .شخصية اهللا العزيز إلى صعيد الخدمة الودية إلى  بل يبدأ برفعهفوراًالذنوب 

  .هتسلياتوصفاته و
 ما يستحيل تحقيقه .تسبيح اسمه القدوس يوضح أنه بسبب قوة الرب كل ذلك ممكن بمجرد تْشَكَْرڤَْرتي طْهاكوَرڤيشْڤاناتَْهى  شْرۤيَل

سهل وجليل  أمر القدوس والرقص في وجد هواالسم  تسبيح .القدوس بكل سهولةاالسم  يتحقق بتسبيح ِڤديةبقضاء الطقوس الـ
كل : َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا شْرّي لذلك، يعلن .درجة ان الفرد يحقق جميع المنافع المتوفرة للحياة الروحية بمجرد العمل بها إلى وفعال

 التي ابتدأناها تقدم خير َسنْكۤيْرتََن حركة .)ْرتَنَْمۤيَسنْك-كِْرشَْن-شْرّيڤيَجياِتى َپَرْم (جماعة  كِْرشَْنالقدوس للرب سم الاالمجد لتسبيح 
  .صعيد الحياة الروحية إلى لتصفية الفورية من جميع الذنوب والوصولاسبل 
 وصورته َننارايااسم  علم .األخيرةيامه أ في  اصبح ساقطاًهمع ان ي شبابه وحسن التدريب على يد والده فتْشارّيْبَرْهَم أجاميَل كان
مما   على فراش الموتناراياَنالرب سّبح اسم حالما  لكن، استعاد ذكرى جميع اعماله الصالحة .ه لكنه نسيه بالعشرة السيئةتسلياتو
 .نقذهأ

 :تصفية القلب من النزعات السيئةسبل الرب وامجاده هو خير اسم أن سماع وتسبيح ) ١٧\٢\١ (ْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَيؤكد في بداية 
 هكِْرشْنَكَتْهاها -ڤَڤَتاْم ْسشِْرنْ
 ْرتَنَهۤيك-ڤََنشَْر-ونْياپ

 ْهِرِدى أنْتَه ْستُْهو ْهى أْبَهْدراني
 يْدهونُوتي سوْهِرتْ َستاْمڤ

حياء ونافع التيم الصادق، يصفي الرغبة بالملذات المادية من األالنافذة في قلب كل ) َپَرماتْما ( الذات العلياكِْرشَْن شْرّيشخصية اهللا "
 ."سماع رسالته الفاضلة بحد ذاتها عند سماعها والتغني بها على الوجه السليم إلى قلب تيمه الذي أنمى شوقاً

 .هتسلياتاسمه وصورته وسّبح يالذي  من قلب ذاك الفرد يعمل على تصفية النجاسات شخصياًالرحمة الخاصة للرب العظيم هي انه 
 .معناهاحتى وإذا لم يفهم  هتسلياتالرب وصورته واسم سيتصفى الفرد بمجرد سماع أو تسبيح 

ما دام لفرد مشوب ا من المفهوم ان . وتحقيق النجاةاينبغي أن يكون الغرض الرئيسي للنفس في الصورة البشرية هو تصفية وجوده
 لذلك، .الجميع ها مطلبال يقوى الفرد على التمتع بحياة بهيجة مع ان) الوضع المادي( في مثل تلك الحالة المشوبة .ماديبدن في 

حباء، يجب عليكم قضاء الرياضات األاوالدي ): ١\٥\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ڤَْبَهى ِدشِر يقول الرب .كل فرد يتطلب التصفية
ڤَْم شودّْْهيىْد پوتَْركا يىَن َستّْڤْياْم ُپو ديتَ( ثم ستبلغون الصعيد الروحي وتنعمون بسعادة روحية ال تنتهي لتصفية وجودكم) ْسياَپتَ(

تحقق التي تصفية بالغة السهولة الهي وسيلة ه تسلياتالرب وصورته واسم سماع وتسبيح  َپْسياتَ .)ڤْ انَنْتَْمساوكْْهياْم تْ-ياْسماْد ْبَرْهَم



سائر الوسائل مثل ال تقوى  .أن يتبنى هذه الوسيلة كل من يطلب التصفية القطعية لقلبهعلى يجب  لذلك، .وسل بهاسعادة كل من يت
 . على تصفية القلب بالكليةيُّوچا و َناۤيْچ و كَْرَم

ه تسلياتال صورة وأن عتقادهم أن اهللا ب الهتسلياتالرب وصورته واسم  تسبيح )ۤيْزاڤادماۤي(دعاة الوحدة المجردة المطلقة ل ال يمكن
ذن، ما الذي يمنع ان يكون هللا صورة؟ يقول  ا. صورة؟ لدينا صورة ألن لوالدنا صورةدون لماذا ينبغي أن يكون اهللا .)اماۤي(وهمية 
كيف  .ب العظيماأل كما يعتقد المسيحيون أن اهللا هو .)پيتاْپَرَده -َجۤيأَهْم ب (من صلبيجميع األحياء ): ٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن

 هو الملك العظيم كِْرشَْن): ١\٥ .س.ب( صورة دون؟ ال يمكننا الوالدة من اب بناء صوراألذا كان لجميع  اال يكون لالب صورة
 تعني َرَهىْچڤي كلمة .)ْچَرَههڤي-آنَنَْد-تْشيْد-ه َستْشْكِْرشْنَ َپَرَمهڤََره إشْ(وسبب كل األسباب وصورته هي صورة العلم والبهجة والبقاء 

 ؟المصورسباب والخالق واألذا كان سبب جميع ا  صورةدونكيف يمكن أن يكون اهللا  .صورة
 بينما صورة) َستْ( صورة اهللا باقية الوجود .صورتناعلى خالف   آنَنَْديْدتْش شَْْستْ صورته .هللا صورة لكنها ليست مثل صورتنا

لكن ) آنَنَْد( وصورته كاملة الهناء .)أتْشيتْ(لكن صورتنا مطبقة الجهل ) شيتْتْ( صورة اهللا كاملة العلم .)أَستْ( زائلة اإلنسان
 . لقصورنا عن عقل صورة بائنة عن صورتنا)نيراكاَر( صورة دونأن اهللا يقال أحياناً  .)نيرانَنَْد(صورتنا كاملة بالشقاء 

 أن اهللا ِڤَدْز جاء في الـ.هاألفة عن الطبيعة التي ن صورته من طبيعة مختلف.صورة اهللا علية مما يعني ان بدنه روحي وليس مادي
حد ما  إلى  ال نستطيع أن نرى سوى.ليس له عيون مما يعني أن عيون اهللا على خالف عيوننا ألنها روحية وغير ماديةلكن يرى 

 . وأيدينا وسيقاننااعيننا وصورنأ عيناه وصورته ويداه وساقاه بائنة عن .بينما اهللا يرى كل شيء ألن عيونه في كل مكان
 قال ."كل شيء-الماضي والحاضر والمستقبلبم ينا علأ): ٢٦\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا كما يقول في . ال يحد على خالف علمناكِْرشَْنعلم 
 علمه وبدنه .د لذا، علمه ال يح." أنا اذكرها جميعها لكنك نسيتها.ولدنا، انت وأنا مرات غزيرة: أْرجوَنينبه ) ٥\٤ ْبهَچڤَْد چۤيتا(قبلها 

 .)نيراكاَر( صورة دون لذلك، يقول بعض الناس بدافع الجهل أن الحق المطلق .عن علمنا وابداننا وسعادتنابالكلية وسعادته بائنة 
 لذا، ال بد انه يملك صورة مع ان صورته ليست مثل . لدينا صورة. انها فكرة مادية.التفكير أن ليس هللا صورة هو مجرد تخيل

يظن الحمقى أن ): ٢٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا ذلك في كِْرشَْن يعلن .حمقى وحدهم يظنون أن اهللا بال صورة على الصعيد القطعي ال.صورتنا
 الذين يسخرون من الصورة الشخصية هللا وصفوا حمقى .)َپنَّْم َمنْيانِْتى ماْم أبودَّْهياهڤْياكْتيْم آڤْياكْتَْم أ(صورتي محدثة وليست قديمة 

 ذاك هو الفهم الحقيقي لكلمة . هللا صورة حتماً لكن صورته بائنة عن صورنا بالكلية.ْبهَچڤَْد چۤيتافي مكان آخر في ) ذْهاْزۤوم(
   .نيراكاَر
 ذلك كِْرشَْن يؤكد .فوراً كل من يعلم ذلك ينجو .ه ليست من هذه الطبيعة المادية أيضاًتسليات ليست كصورنا المادية وكِْرشَْنصورة 

 ): ٩\٤ ( چۤيتاْبهَچڤَْدفي 
 اْميڤْـيشَ ِمى دتْـَجنْـَم كَـْرَم 

  تَـتّْـڤَـتَهّي ِڤـتيُّـو ْمِاڤَـ
  پونَـْر َجنْـَمْماكْتْـڤا ِدَهـيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

ع الفرد يستط ي."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
 صورة دوماً تجني سيذكر دون كِْرشَْن َهِرىسّبح ي  من. بصفاءكِْرشَْنالقدوس االسم بمجرد تسبيح  الرب العظيم وينجو تسلياتفهم 

 .ه وصفاته وبطانته وسينجيه ذلك الذكر من كل الذنوب وكل عبودية ماديةتسليات وكِْرشَْن
 غير  لتحقيق النجاة من الذنوب لكنها جميعاًِڤَدْز هنا انه على الرغم من وجود عدد كبير من السبل التي تشرعها الـْزتَدۤوڤيشْنويعلن 

ون غالباً طلب يِڤَدْز الذين يمارسون سائر سبل التصفية المذكورة في الـ.مستوى الصفاء المطلق إلى كافية ألنها ال تستطيع رفع الفرد
 ال يحفل التيم بمطلق كوكب في هذا العالم . لكن التيم ال يحفل بدخول جنان السماء.بعض النفع المادي مثل دخول جنان السماء

 يمكننا أن نحيا على كواكب السماء الوف السنين والتمتع بمستوى رفيع من الحياة مع .فع دخول جنان السماء زائلالمادي لعلمه أن ن
 ذاك هو .كِْرشَْن دون تلك الحياة جهنمية عند التيم ألنه ال يريد الحياة .زوجة جميلة وثروة كبيرة وخير الخمرة لكن ال يوجد نفع دائم

 .صيلاألالتحقيق الروحي 
 أيضاً كِْرشَْن يذكر َسكَْم كان .كِْرشَْنمرضاة  إلى نسعىنحن  . تلك هي السعادة الباقية.كِْرشَْنبما يسعد  وكِْرشَْنبـتنا محصورة عناي

) يْبَهكْت ( لكنه ذكره بصفة عدوه وهذا ليس تتيماًكِْرشَْن كان يذكر .كِْرشَْنقتل سبل  كان يتدبر . كان عدائياًكِْرشَْنلكن ذكره الدائم لـ
 أْرجوَن كان . على وجه مناسبكِْرشَْن يجب أن يعمل الفرد في ذكر .ْبَهكْتيعدم مرضاته ليس  ومخالفة مشيئته وكِْرشَْن ذكر .حتماً

 غير مناسبة لكنها كانت مناسبة بصدد أْرجوَنالمادي، بدت اعمال منظور  من ال.كِْرشَْنتيماً ألنه عمل على وجه مناسب، لرضى 
 . كانت اعماله كاملة وخالية من الذنوب لذلك،.كِْرشَْن



 كِْرشَْن العلية للرب تسلياتال
على الصعيد تنمية العلم و العمل الصالح يجري .عتيادية اال والنشاطات الصالحةْبَهكْتيفهم الفرق بين نشاطات همية بمكان من األ
 قد يصبح الفرد .صالحالجر  باألةمرتهن مهيأةى نفساً  يستقر الصالح على صعيد األصالة لكنه يبق. الصالح ال يعادل النجاة.المادي

 أْرجوَن للمثال، كان . ويبدو التيم يعمل ضد قواعد الصالح الدنيويكِْرشَْنمتيم بحب لكن ذلك ال يعني انه ) َنْبراْهَم(رجال صالحاً 
 . لكنه قتل اقاربهكِْرشَْنتيماً رفيعاً من تيم الرب 

 في أْرجوَن إلى  يقولكِْرشَْن لكن ."هاتمرهلك العائلة بأ لقد قتل جده ومعلمه وابناء عمه و.لحاً ليس صاأْرجوَن:"قد يقول الجهلة
 صالحاً بتقدير العالم المادي لكنه تيم بالضرورة ألنه نفس مسلمة أْرجوَنلم يكن  .)ْبَهكْتُو ٱسي ِمى(انت خليلي ): ٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

العمل بصالح  إلى دوماًالرجل الصالح لهذا العالم يسعى : ين التيم والرجل الصالح لهذا العالم ذاك هو الفرق ب.لمشيئة الرب العظيم
 كِْرشَْن أمر ه فإنه يعمل عمل الشرير بناء علىشاكلةلكن مع ان التيم شديد الصالح بذا اساء العمل اسيعاني من الذنوب  لعلمه أنه

 .لرب ان يزل بل يبقى تيماً صفياً وعزيز جداً على ادون
 نجذاب اال بعض األشخاص ببصيرة مادية شديدين.حد بعيد لكن ينبغي السمع بموقف سليم إلى  مصفيةكِْرشَْن تسلياتكما مر، سماع 

 كِْرشَْن  العظيم يجهلون أن الحق المطلق.شراررون قتاله وقتله األلكنهم ال يقّد) لۤيال-راَس( مع صبايا البقارين كِْرشَْن تسلياتإلى 
ه مصفية بالسمع تسليات لذلك، جميع .شرار يبقى الحق المطلق سواء أكان ينعم في صحبة تيمه أو قتل األ.مطلق الظروفصالح في 

 .على حد سواء
هذا ممتع - يعانق فتاةكِْرشَْن:" يظن الناس.لۤيال-راَس من القارئ المحترف المغرم بوصف شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميذهب الناس عموماً لسماع 

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم لذا، يعتقد الناس أن .يكسب القارئ معاشهوعلى هذا النحو في بعض األوقات،  لۤيال-راَسجتمعون لسماع  ي."جداً
 لكن ما ال يدركونه هو وجود كثير من التعاليم الهامة في سائر تسليات وسائر اللۤيال-راَسيعني الباب العاشر الذي يحتوي على 

ى مقصودة لتصفية القلب على األولالخير األعظم في الباب العاشر بينما األبواب التسعة ب كِْرشَْنب  وصف الر.األبواب أيضاً
  .كِْرشَْناألخص لكي يتسنى للفرد فهم 

 . بعناية كبيرة أوال ثم دراسة الباب العاشر بفهم صحيحشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمى من األولبواب التسعة األلذلك، نطلب من كل فرد دراسة 
علي الحب رقصة التعلق بالشهوة بل ت ال لۤيال-راَس . بحقكِْرشَْنعتيادية ال يمكنهم فهم  ا ويجدونها قصةلۤيال-راَسمن يسمعون عن 

مفاد حسب   ليست مقصودة لإلعتياديين بل للمحررين دون سواهملۤيال-راَس التي تصف شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم فصول .كِْرشَْن و راْدهابين 
 السعي يمكن للتيم المتقدمين المحررين من الشوائب المادية . لعامة الناساللۤي-راَس لذلك، ال ينبغي وصف .َمهاْپَرْبهو يتَنْياتْشا كالم
 . من المفهوم الدنيويكِْرشَْن و راْدها بين لۤيال-راَس ال يجب على الفرد تخيل .لۤيال-راَسفهم إلى 

 فإنهم يتصفون بفضل استماعهم عن لۤيال-راَس يجهلون المغزى العميق لـ َمْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيلكن مع ان المستمعين الدنيويين لكتاب 
 المرض في القلب هو الشهوة، الرغبة بالمتعة، .إذا استمعوا من المصادر الموثوقةصعيد التتيم العلي  إلى سيرقون .كِْرشَْن تسليات

 المتعلقة بالتبادل كِْرشَْن تسلياتالمصادر الموثوقة عن  إلى ية باإلستماعوستزول الرغبات الشهوانية عميقة الجذور في القلب بالكل
 .ۤيْزوپُچالـالودي مع 

 لذلك، يبقى . ال يستمعون سوى من القارئ المحترف. من المصادر الموثوقةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملسوء الحظ، غالبية الناس ال يسمعون 
 على هذا الوجه، .ُچوپۤيْزالـ وصديقاتها راْدها و كِْرشَْن باإلدعاء أنهم ۤياَسَهجي  يصبح البعض.مرضهم المادي حافلين بالشهوات
 .يسلكون كما لو كانوا المتمتع العظيم

في العالم  الضالل إلى  تميل األحياء.َمنْتَْر َمها كِْرشَْن َهِرىسّبح يحالما رضيه كيف ييفهم  وكِْرشَْنشاغل التيم الصفي هو مرضاة 
الباقي عن طريق  إلى  لكن يجب على الفرد جلب عقله.محسوسات الرغبات المادية إلى ل والحواس تنجذب عادة العق.المادي

حالما الفرد الذنوب  يرتكب .)كَْرَم( وحواسه على قضاء نشاطات التشبعة الحسية الشخصية ه وإال سيجبر عقليُّوچا ْبَهكْتيممارسة 
  .لذنوب التي تورطه في التناسخل اً تجنبكِْرشَْنذكر  إلى رد األخذ لذلك، يجب على الف.ينشغل بالتشبعة الحسية

 ذاك .ذا اردنا التحرر من الذنوب ايجب علينا تسبيح الرب العظيم طوال الليل والنهار:  هنا على الوجه عينهْزتَدۤوڤيشْنوينصحنا 
 هذا ."الطقوس إلى  بدال من األخذهأو تسبيح  العزيزشخصية اهللاشغل عقلك بوصف :"ْسوامّي شْرۤيْدَهَر شْرۤيَل يكتب .كفيل بتصفيتنا

 .كِْرشَْنهو ذكر 
ه وتسبيحها وذكرها وخدمة القدمين اللوتسيتين تسلياتالرب العلي وصورته وصفاته واسم السماع عن :  تسعةالخدمة التتيميةأطراف 

من أكثر واحدة أو ة مارسعند وفاته عند م كِْرشَْنذكر  يضمن اإلنسان .ومؤاخاته ووهب الذات له إليه للرب وعبادته ورفع الدعاء
 .كِْرشَْن َهِرى ال يمكننا ترك جميع النشاطات واإلقتصار على تسبيح .كِْرشَْن هذا هو فّن ذكر .سبل الخدمة التتيمية طوال عمره



م نضمن النجاة الكلية من الوجود المادي  ثكِْرشَْنت عقلنا على يثبتلذلك، نحفظ انفسنا منشغلين بالخدمة التتيمية العملية على الدوام ل
 .عند الوفاة
وصى أ لذلك، .في حياته قبل الموت تهمارس بل يقتضي عليه م فجأة عند وفاتهَنناراياالقدوس االسم على ذكر اإلنسان ال يقوى 
 هذه هي خير .)ياه َسدا َهريهۤيْرتَنۤيك(القدوس دون انقطاع االسم  تسبيح  اإلنسانيجب على) ٣١\١٧ آدي .ت.ت (َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا

 ):٨\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يعد الرب في .في داره الباقية  إليه رجوعنادوماًيكفل  كِْرشَْن في هذا العصر وذكر كِْرشَْنطريقة لذكر 
 وكِْتـَني - يُّـوَچ -اَس ۤيـَأْبْه

 نايمچا -ا يِشـتَسا نانْتْـ
 ْمايڤْـي دْمـشَ پوروْمَپـَرَمـ

 اْنينْـتَـيشـتْـپاْرتْهانوي اتۤي
 ." حيدان، يصلني حتماًعلى الدوام دون، شخصية اهللا العزيز يف يتأمل منن  ا،)أْرجوَن (پاْرتَْهىيا "

 مع ذلك، . في عمره سابقاً لكنه نسي الرب بداعي العشرة السيئةَنناراياالرب اسم سّبح  .تفاق اال لم يكن بمحضكِْرشَْن أجاميَلذكر 
 المتبينة صغر وال يقصد طلب الرحمة غيراألولده اسم التأثيرات العلية لممارسته السابقة كانت حاضرة عند وفاته مع انه كان ينادي 

 ):٦\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .كِْرشَْنلـ
 ْمْسـَمـَرْن ْبهاڤَـي  ڤاپـْماي ْماي

 نِْتى كَـِلـڤَـَرْمأ ىاَجـتيتْ
 ايكاونِْتـ يتياِاڤ تَـْم ْمتَـ

 تَـهي ْبهاڤ- ْبهاڤَ -َسـدا تَـْد 
 ."ليها ال محالة اته، يصلفاوالفرد عند فكر فيها يكينونة  من الحالة ةيأ"

سينجو من الحياة الجهنمية بعد  لكن . عند مواجهة حادث ماكِْرشَْن َهِرى يتوقع منه تسبيح َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىمن يمارس تسبيح 
سيسمع   للمثال،.هموتأدت إلى  عند مواجهة حادثة ما أخرىالقدوس بطريقة أو باالسم سّبح ذا ا  ممارسة مثيلةدونحتى  الموت
 َهِرىذا كنا نحلم في المنام بهجوم نمر علينا وسبحنا  ا بطريقة ما أوكِْرشَْن َهِرىن سقف شاهق وصرخ مذا سقط االشخص الرب 
 . في منامناكِْرشَْن
 لذلك، يسمى .صغراألولده اسم  بصورة غير مباشرة من خالل مناداة َنناراياالقدوس االسم سّبح  مع انه َننارايا الرب أجاميَلذكر 

مفهوم انه خادم  فمن الَنناراياذا سمينا طفال  ا لكن.طفال يصبحون اهللاأل ال يعني ذلك أن . بأسماء اهللاِڤدياألطفال في المجتمع الـ
شْرۤيَمْد  يؤكد في .داَس كِْرشَْن أو داَس ڤاَمَن و داَس ڤيشْنوسماء روحية مثل أ كذا، نعطي مريدينا .)داَس َننارايا (َنناراياالرب 
 .القدوس مطلقةاالسم ولده كما جاء أن قوة صوت اسم  بمناداة َننارايا ذكر الرب أجاميَل أن ْبهاَچڤَتَْم

 مما يستطيعأكثر ستزول ذنوب  .االسم ان يفهم فعالية دونالقدوس حتى االسم ة من جميع الذنوب فور نطق يحرز الفرد الحري
اعتاد الناس  .تلك الفعالية التي ال تحدب كِْرشَْناسم يختص  .يمان بها ادون مكان تسبيح الفرد بتتيم وتوقير أأسواء ابها  ارتكاإلنسان

 كانت الحكومة آنذاك اسالمية وكان .َپڤّيڤَْدنَ في َمنْتَْر َمها كِْرشَْن َهِرىسّبح ي َمهاْپَرْبهو ايتَنْياتْشعندما كان تقليد المولى واصحابه 
 ويرقصون بجنون ويلوحون بأيديهم في كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرىون يسّبحالهندوس :"السلطات ويشتكون إلى الناس يتوجهون

 عند خروجنا كِْرشَْن َهِرىن في البلدان الغربية يقلدون تسبيح ي كان المتفرج.تْشايتَنْيا المولى ْرتََنَسنْكۤي على هذا الوجه، قلدوا ."الهواء
درجة يحصل الفرد على النفع الروحي حتى  إلى الالقدوس فّعاالسم  .التقليدذلك للتسبيح في الطرق العامة لكن تمت تصفيتهم حتى ب

 ."هذا سخف-كِْرشَْن َهِرىحون لماذا تسّب:"وإن سخر منا بالقول
 وجود أشعة دون هذا الكون كامل الظلمة وال نرى النور . يشبه شروق الشمس في القلب المظلم للفردكِْرشَْنالقدوس االسم تسبيح 

ك  كذا، قلوبنا مليئة بظلمة الجهل لكن يوجد نور لتبديد الظلمة وذل.حالما تغرب الشمس  الظلمة العالملف ت.كِْرشَْنالشمس بتدبير 
 يبقى التيم . بخدمته بحب وحناندوماً يكشف ذاته في قلب المنشغل كِْرشَْن لكن سيئات نحن في الجهل بداعي ال.كِْرشَْنالنور هو ذكر 
 بنوايا أو اغراض كل حي ورحمته مقصودة للمنشغلين بخدمته كِْرشَْن يعلم .كِْرشَْنبالرحمة الخاصة لـ كِْرشَْنفي نور ذكر 

 .خصوصبإخالص على وجه ال
ذا  ا حد دون رحمتهكِْرشَْنيعطي  .تيمه على األخص إلى ال لكنه مّي. وبناء عليه، رحمته ال تحد.حياءاأل يساوي بين جميع كِْرشَْن

 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول . لكننا لسنا على استعداد لقبول رحمته بسبب طبيعتنا الحسودة. حددون هاكان الفرد على استعداد لقبول
 پاِپْبْهيُّو -  َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه \  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا - َسْرڤَ(ديان الزائفة وسلم لي وحدي األاترك جميع ): ٦٦\١٨(

ذا  ا ضوء الشمس موزع في ارجاء الكون بنسبة متساوية لكن. يعرض حمايته عالنية لكننا ال نأخذها.)هتْشَۤيامي ما شوشْىيشَُموكْ



كلة لحوم  ويبقي بيوت آةنَْبراْهَمالقمر ال يميز بإنارة بيوت الـالشمس و نور .عيبنايمثل اغلقنا الباب ولم نخرج لإلنتفاع بها فذلك 
 إلى  متوفرة لكل حي على حد سواء لكن الخيار عائدكِْرشَْن كذا، رحمة . تمييزدون ينتشر النور . ال.في الظلمة) الَْزذتْشَنْ(الكالب 

 .الموزعة مجاناً كِْرشَْنكل فرد بقبول رحمة 
 طريقة تلقي الرحمة .رحمة من خالل الخدمةرحمته على تيمه ألن لدى التيم القدرة على قبول تلك الظهر  يكِْرشَْنمن الطبيعي أن 

 َهِرى تلك الحماسة ستظهر عند تسبيح .الرب إلى  ينبغي لنا التحمس لقضاء الخدمة.نما هي قضاء مزيد من الخدمة االعلية للرب
  . بإيمان وعزمكِْرشَْن

 القدوس على شخص عديماالسم سيفعل القدوس بإيمان لكن كيف االسم استطيع الفهم كيف يصفينا تسبيح :"بالقول أحد قد يجادل
طفل حتى وإن كان تناوله ذا  االدواء سيفعل طفل بريء عن علم أو دون علم وهاذا لمسا النار ستحرق :هنا بعض األمثلة" يمان؟اال

ينتفع حتى . ف أو لماذا حتى وإن كنا نجهل كيَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىتفعل   كذا،. يعمل السم على النحو ذاته. أو كيفية عملهتهيجهل فعالي
ينتفع كل حي ):"٦٩\٣ أنْتْيا .ت.ت (طْهاكوَر هريداَس شْرۤيَل هذا ما يؤكده .عند التسبيح بصوت مرتفعالمخلوق الجاهل الوضيع 

 ." بصوت مرتفعكِْرشَْن َهِرى حرك أو غير متحرك عند تسبيح اإلنسانمت
في البلدان  كِْرشَْن َهِرىحركة ة يدرك العلماء وسائر المفكرين فعالي .ِرشَْنكْ مثبتة بإنتشار حركة ذكر كِْرشَْن َهِرىفعالية تسبيح 
  المدمنين على المخدراتخنافسيف تحول الشاهد كهذه الحركة ألنه  إلى  للمثال، الدكتور ستيلسون جوده انجذب كثيراً.حيث تنتشر

 من قبل لكنهم َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى كانوا يجهلون خنافسال هؤالء ال امث. والبشرية طواعيةكِْرشَْن خدم وا اصبح.صفياءأ ْزڤايشْنَڤَإلى 
هذا برهان  . مما يحررهم من جميع ذنوبهم مثل الزنا والمسكرات واكل اللحوم والقمار أصفياءْزايشْنَڤَڤ إلى تحولونونها اآلن وييسّبح

حها بطريقة ذا سّبا فوراًسيتصفى  ه أو ال يعلمها لكنَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى  قد يعلم الفرد قيمة تسبيح.َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىعملي على فعالية 
   .ما كما يشعر من يتناول الدواء بفعاليته بغض النظر عن علمه به أم ال

ذا  اسيحترق حقل العشب اليابس . بقوتهالمذا لمسها طفل بريء أو شخص يع ا هي النار التي ستفعل بغض النظر ماأخرىمقارنة 
سواء أكان  َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىه عند تسبيح من جميع ذنوباإلنسان سيتحرر   كذا،.قوة النار أو طفل يجهل بهاب شخص يعلم هعلاش

  .ْزتَدۤوڤيشْنو  هذه هي النتيجة الصحيحة لـ.يعلم بفعاليتها أم ال
 مدة مطولة للحياة

دة لكنهم شعروا بالخيبة واإلحباط هذه المرة في مسعى حمل شخص درجة ال يمكن منعهم في أي مكان عا إلى  اقوياءياَمراَجخدم 
 الذي أجاميَل سبيل ْزتَدۤوڤيشْنو ظنوا من غير الطبيعي اخالء . ووصفوا له كل ما جرىياَمراَج إلى فوراً لذلك، عادوا .اعتبروه مذنباً

  .ياَمراَجبدا مستحقاً لجلبه امام 
 ْزايشْنَڤَڤ الذين كانوا ْزتَدۤوڤيشْنو  الوعي التام بفضل العشرة الربانية لـأجاميَل بلغ .اآلنتم وجه أ على كِْرشَْن يذكر أجاميَلكان 

 يتحرر الفرد من كل خوف عند رسوخه في ذكر . هذه هي النجاة.ن الخوفمجرى اعتقاله لكنه اطلق وكان اآلن منزهاً  .جالءأ
 إلى  بتقديم الدعاءفوراً بدأ .ياألصل مقامه ةاستعادفضل  عديم الخوف بأجاميَل  اصبح. هذا المقام أزلي.ڤايشْنَڤَْز في عشرة الـكِْرشَْن
 على القادرينوالمشبَّعين بالرأفة على النفوس المتردية والعظيم تيم الحق المطلق  ْزڤايشْنَڤَ الـجالالً وإكراماً لجميع اأسجد":ْزتَدۤوڤيشْنو

 يقدم الدعاء:  هذه هي حياة التيم.)شَتِْاڤَ  سينْْدهوْبْهيا - پاِركْ شَتْ ياشْكَلَپتَروْبْه - هاتْشْانْڤ( منىالأشجار  مثل تحقيق رغبات كل فرد
 إلى سيده الروحي األكبر ثم إلى سيده الروحي الكبير ثم إلى سيده الروحي أوال ثم إلى حترامه ا يقدم.سائر التيم على الدوامإلى 

 .كِْرشَْنجميع تيم الرب 
 مهيأةتسليم جميع النفوس ال إلى  شديد الشوقكِْرشَْن الرب .كِْرشَْن أوامر أيضاً ألنهم يحملون ْزتَدۤوڤيشْنوداد  من عڤايشْنَڤَْزالـ

 ڤايشْنَڤَ لذلك، يسعى الـ.المتعفنة في هذا العالم المادي له والنجاة من العبودية المادية والعقاب في األوضاع الجهنمية بعد الموت
اهللا في  إلى  ويعودونڤايشْنَڤَْز أو الـْزتَدۤوڤيشْنو ينجون على يد أجاميَل المحظوظون امثال .رشدها إلى مهيأةاعادة النفوس الإلى 

 .داره الباقية
 َپۤور شْرۤيَل يقتبس .كِْرشَْنثبات مبادئ ذكر  ال انهم يدرسون األسفار على اشكالها. الرحماءڤايشْنَڤَْزالـمثال  الستة ُچوْسوامۤيْزالـ

جشم  لماذا ت.ْبَهكْتيعدة نصوص من مختلف األسفار لتأييد مبادئ )  سينْْدهو-تَِر َرساْم-ْبَهكْتي(في كتابه رحيق التتيم  ُچوْسوامّي
ت خالصااستيعابها من اجل تأييد ال إلى  عمل مضني جداً ثم السعيِڤدية؟ بحث األسفار الـُچوْسوامۤيْزالبحث مع سائر الـمشقة 
 .لوا كل هذا العمل المضني بدافع رأفتهم بالبشرية الستة تحّمْزُچوْسوامۤي لكن الـ.ِڤديةالـ

 .عمال خيرية كثيرة لكن نفعها زائل فقطأ يبدو وجود . الستة هو خير عمل لجميع البشريةُچوْسوامۤيْز الـعلى يد كِْرشَْننشر ذكر 
، ينطوي على َنڤَنْداِرڤْ الستة من ُچوْسوامۤيْزـ الذي تتحمل اعباءه شخصيات رفيعة مثل الكِْرشَْنالعمل الخيري الكبير لنشر ذكر 



ألنه بمقدورهم ) ڤِْركْشَ-َپكَلْ (األماني اشجار ڤايشْنَڤَْزالـ يشبه .الحقيقة الروحية الجوهرية إلى ستناده القيمة باقية لجميع البشر
 .)سينْْدهو-پاكِْر(لذا، انهم محيط الرحمة  .تحقيق جميع الرغبات الروحية للفرد

 ذلك هو التأثير المصفي . وتصفى من كل شوائبه المادية بمجرد السمعْزتَدۤويشْنوڤ و ياَمدۤوتَْز الحوار الذي دار بين اميَلأجسمع 
سفار أر سائ أو و سينْْده-تَِر َرساْم-ْبَهكْتي و تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ و ْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كل من يسمع .كِْرشَْنللسماع عن 

 . من كل الشوائب المادية بالكلية واصبح محرراًأجاميَل على عين النفع الذي انتفع به  يحصلڤايشْنَڤَْزالـ
  قال.ڤيشْنو كذا، يجب علينا ترسيخ صالتنا بخدم الرب . بالسجود لهمفوراً وقدم احترامه ْزتَدۤوڤيشْنو متنان لـ اال شديدأجاميَلكان 

-َپَدْبَهْرتوه -پّيُچو (كِْرشَْن اعتبار نفسه خادم خادم خادم  اإلنسانيجب على): ٨٠\١٣ َمْدْهيا .ت.ت (ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْيا المولى
 .كِْرشَْنخادم  إلى حترام اال تقديمدون كِْرشَْنال يمكن ألحد الدنو من  .)هداَسداسانو-داَسكََملَيُّوْر 

الرب سّبح ي ألنهم فضلوا أن فوراً لكنهم رحلوا ْزتَدۤوڤيشْنو إلى  تقديم احترامهبعد على وشك قول شيء لشعوره باإلمتنان أجاميَلكان 
 الرب بإخالص قبل أن مجيد في الواقع، ال يمكن ألحد ت. لتسبيح الرب اآلن بعد زوال جميع ذنوبه مستعداًأجاميَل كان .العظيم

 ):٢٨\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن هذا ما يؤكده .يتحرر من جميع سيئاته
 ْم پاَپـْمـتَـَچ - تْـڤْ َأنْتَ ْماشيى

 ْمنا كَـْرَمـ-ا ينَ پوْمَجـنانا
 ْرموكْتاي ن-َهى ُمو -ِتى ْدڤَـنْْدڤَ 

 ا ڤْـَرتاه-َهى ذِْر ْدْمَهَجـنِْتى ماْب
بكل خدمتي  إلى نقطعي، وهم اليةازدواجخطى تو تماماً ذهبت ذنوبهالذي في هذا العمر وفي أعماره السابقة وسلك الصالح  نَم"

 كانت خلوتهم مقصودة .اهللا في الدار الباقية إلى  سريعاً للعودةلياقةتسنى له الت ل يعي بالخدمة التتيميةأجاميَل ْزتَدۤوڤيشْنو جعل ."عزم
 . تسبيح الرب بالغ الشدة في مشاعر الفراق.تسبيح الرب من الشعور بالفراق لغيابهم إلى لزيادة شوقه

 الفصل السابع عشر
 لحظة الحقيقة

 بعد  الطبيعة المادية الثالثةشواكلعاملة بمسار  فهم المبادئ الدينية الميَلأجااستطاع ) ٣٣-٢٤\٢\٦(قائال شوَك ِدڤَ چُوْسوامّي تابع 
رك المبادئ الدينية العلية عن  كما أد. الثالثةِڤَدْز تلك المبادئ مذكورة في الـ.ْزتَدۤوڤيشْنوو ياَمدۤوتَْز سماع الحوار الذي دار بين 

شخصية اهللا اسم  تسبيح أجاميَل عدا ذلك، سمع .شخصية اهللا العزيزس ب والمتعلقة بالصلة التي تربط النف الطبيعة الماديةشواكل
 . لذلك، أصبح تيما صفيا على أكمل وجه فاستطاع ذكر ذنوبه التي تندم عليها كثيرا.هتسليات وشهرته وصفاته والعزيز

الجدارة وأنجبت أطفاال من رحم  تام َنْبراْهَم لقد سقطت من مقام .بئس امري، يا لمدى انحداري في خدمة حواسي: أجاميَلقال 
 في الواقع، تخليت عن زوجتي العفيفة والجميلة ابتغاء . لقد اقترفت اآلثام التي حطت من شأن عائلتي. لي، علي اللعنة تباً.عاهرة

نتيجة ديد ي عاجزان وال معين لهما سواي، وتكبدا العناء الشا كان والد. علي اللعنة.جماع عاهرة ساقطة معتادة على شرب الخمرة
 . تركتهما على ذلك الوضع مثل وضيع غير شكور. لي تباً. بهماةعناياهمالي ال

 . نتيجة تلك األعمال شديداًمن الواضح ان أثيم مثلي يستحق الجحيم المقصود لمن نقضوا المبادئ الدينية وال بد ان يتعذبوا عذاباً
عتقالي وحملي  ال رجاال مخيفين يمسكون بحبال في أيديهم مقبلين علي؟ شاهدتما هو ذلك الحلم الذي شاهدته أم لعله كان واقعياً

كواكب  إلى ي وانقذوني من الذهاببيلوا سخلربعة في مبلغ الجمال الذين أاأل أين ذهبوا؟ وأين ذهب هؤالء المحررون .بعيداً
 الجحيم؟

نقاذي بفضل عملي الأربعة شخصيات رفيعة قبال رؤية انغماسي في بحر من اآلثام لكني أستطعت  الالناس تعاسة وبغضاًأكثر أنا 
 . أشعر اآلن ببالغ السعادة بسبب زيارتهم.الروحي السابق

 في آخر لحظات عمري بفضل ما قضيت من خدمة تتيمية وإال كيف تسنى َهَپتيطْنْيكوڤاالقدوس االسم حصلت على فرصة تسبيح 
 . ذلكوند  ممكناًاذهلي ذلك وأنا النجس حافظ العاهرة؟ لما كان 

 الندم
 كنت منشغال بإرتكاب كثير من .تباً:" بدأ باإلشتكاء.ْزتَدۤوڤيشْنو  وياَمدۤوتَْز بعد ان سمع الحوار بين كِْرشَْن في ذكر أجاميَلترسخ 
فعل في الماضي وما كانت ويشكو وضعه السابق بغض النظر عما الفرد يتصفى  .كِْرشَْن هذا هو الموقف الصائب لتيم ."الذنوب

 في الواقع، عالمات تصفيته هي .)كَتْها-ڤَتََچْبها(عندما يتصل بالتيم ويسمع األمور العلية المتصلة بشخصية اهللا العزيز  وبهذن
  . يتندم ويقطع مسلكه الخطر السابق.ثيماألشكواه مسلكه 



تْما ۤياْپَرتيَهتا ياأهايتوكى أ(ضي بالكلية  عند مرحلة الخدمة التتيمية اآلن حيث تزول جميع العقبات المادية من وجهه ويرتأجاميَلكان 
 إلى هذا بعد الوصول هتسليات وصورته وشخصية اهللا العزيزاسم سّبح ي يشكو اعماله المادية السابقة وأجاميَل بدأ .)َدتيْپَرسۤيسو

َهِرى :  بصورة منتظمةَمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرىسّبح يالعمل بأحكام الخدمة التتيمية و إلى  يسعى بديهياًكِْرشَْنذكر  إلى  من يأخذ.الصعيد
فتراض ان بإمكانه  اال ال ينبغي للفرد. َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن

 ينبغي .القدوساالسم كبر جناية بحق أو  أن ذلك ه لقد حذرنا مراراً.كِْرشَْنذكر  إلى متابعة ارتكاب الذنوب وإبطالها بفضل اخذه
 ."كِْرشَْنبرحمة اآلن لكنني اعلم شر اعمالي ! نشغالي بارتكاب كثير من الذنوب اليا لسوء حظي:"أجاميَلللفرد أن يتندم كما فعل 

فتاة جميلة ب وتزوج ِڤَدْزلم الـنه تعأى واألول من الدرجة َنْبراْهَم ذكر ان والده دربه ليصبح . كثيراً بذكر كل ذنوبهأجاميَللذا، تندم 
 ."رفضتها وقبلت عاهرة سكيرة بغيضة:" اآلنأجاميَل يشكو . محترمةَنْبراْهَموفية بريئة وجديرة من عائلة 

 لذلك، كانت عادة المجتمع .المراتب العليا اطفاال في ارحام نساء من المرتبة الوضيعة أهل  بعدم انجابِڤديةتقضي األحكام الـ
 أو َنْبراْهَمذا كان الفرد وليد  ا يكشف ماِڤدي العلم النجمي الـ.اسة طالع الفتاة والفتى ومناسبتهما قبل الشروع بالزواج درِڤديالـ
 وفتاة َنْبراْهَم يجب فحص الطالع ألن زواج فتى من عائلة . الطبيعة المادية الثالثةشواكل إلى ستناداً اْدَرۤوش أو ايشْياڤ أو تْريياشَكْ

 شواكل إلى  هذا حساب مادي بالطبع مستند. ستكون الحياة الزوجية شقية لكل من الزوج والزوجة.توافق غير مْدَرۤوشمن عائلة 
ذا كان اعتبار  االاخذ تلك األشياء بعين إلى ال حاجة  لكن. لكنه مهم لتأمين رخاء وسالمة العائلة والمجتمعالطبيعة المادية الثالثة
 .ما اقتران سعيد جداًألنهالفتى والفتاة من التيم 

 هذه هي عقلية من ." نتيجة فشلي بضبط نفسينيةْبَرْهَمحياة بغيضة وذهبت جميع مؤهالتي الـ إلى انحدرت:" لنفسهأجاميَلقال 
 مما يعينه صعيد الخدمة التتيمية برحمة الرب والسيد الروحي إلى عندما يرتقييتندم الفرد على ما قدم من سيئات  .يصبح تيم صفي

ولى واجبات التيم هو التندم على ما قدم من أ فرصة ليصبح تيماً صفياً وأجاميَل اعطوا ْزتَدۤوڤيشْنو . التقدم في الحياة الروحيةعلى
 ال ينبغي للفرد ترك عاداته السيئة السابقة فحسب بل يجب أن يتندم على .سيئات في مجاالت الزنا والمسكرات واكل اللحوم والقمار

 . هذا هو مستوى التتيم الصفي.أيضاً ما قدم من سيئات
 الديون المستحقة

 ينبغي اعادة تقديم هذه . في السنطاعنين من واجب األوالد خدمة الوالدين ال. على اغفال واجبه تجاه زوجته ووالديهأجاميَلتندم 
ن الزوج يجب ان يكون حامياً والزوجة العادة في المجتمع الحالي وإال ما هو نفع الحياة العائلية؟ الحياة العائلية الصحيحة تعني ا

 اطعماني .قبل ان اقدر على المشي حمالني . جّمة والداي خدمةقدم:" يجب أن يكون تفكير األطفال.وفية واألطفال ممتنين لوالديهم
بالمرأة الوفاء يفترض  .والديه إلى بن الصالح يدبر سبل قضاء الخدمة اال."ني الحياةوهبا . علماني.كلاأل عن عندما كنت قاصراً

اعتبر نفسه  . جميع واجباته بسبب معاشرة عاهرةملهأ أجاميَل لكن .ةحمايشملها بال وتهامتنان لخدم االلزوجيفترض بالزوجها كما 
 . بالتندم على هذه الحالساقطاً

دين تجاه كبار الحكماء  علينا .ِڤديجتماعي الـ االبموجب النظامحالما يولد مديوناً لكثير من األشخاص اإلنسان الفرد يصبح 
لفو األسفار يعلمون بالماضي  مؤ.ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيَل نظمه الذي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمألننا نستمد العلم من كتاباتهم العلية مثل ) ِرشيْز(

 .ن للحكماءو لذا، نحن مديون.ر قيمتهنتفاع بمثل هذا العلم الذي ال تقّدااليطلب منا والحاضر والمستقبل و
ونور مالك ) ْرياۤوس(ن للمالئكة ألنهم يدبرون الشؤون الكونية بإمداد جميع الضروريات مثل ضوء مالك الشمس وما نحن مديونك

 .كل عنصر في يد مالك معين . وهكذا دواليكڤايووالهواء من ) تْشَنْْدَر(القمر 
، البقرة تعتبر ِڤدي من المنظور الـ. نأخذ الحليب من البقرة للمثال،.عتيادية التي نستلم الخدمة منها االلألحياءكبير  نديعلينا كما 

امنا وزوجة معلمنا أو سيدنا :  سبعة امهاتشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يدرج .م عند والدتنااألاحدى امهاتنا ألننا نشرب حليبها كما نشرب حليب 
والدنا  إلى مهات السبعة جميعاً كمااألن لتلك ومديون ونحن . وزوجة الملك والمرضعة والبقرة واألرضَنْبراْهَمالروحي وزوجة الـ

 .واخوتنا واصدقاءنا واقاربنا واسالفنا
 لذلك، ال ينبغي للتيم قبول الصدقة .دفع دينهدائن يفاء هذا الدين كما يجب على ال اذا استلم الفرد الصدقة يصبح مديوناً ويتعين اكما
 الذين َيْزسۤياَسنّْ والـةنَْبراْهَم الـ.ل التيم التبرعات لمجرد اشباع بطنه هو ذنب كبير قبو.كِْرشَْننفاقها في خدمة  ا نيةدون أحد من

 ۤيْزسۤياَسنّْ والـتْشارَيْزْبَرْهَم سوى للـِڤديةجتماعية الـ االالبنيةال تسمح  .لها بحذر كبيروقبعليهم يقبلون الصدقة من اآلخرين يجب 
 جمع الصدقات من العامة تْشارّيْبَرْهَم يمكن للـ. الصدقةعتيادي قبول اال لرب العائلةزجا ال ي. بقبول المال صدقةَنْبراْهَمالـو

 ةنَْبراْهَمالـ إلى عطاء الصدقة ال الناسِڤَدْز كما توجه الـ.كِْرشَْن جمع المال لخدمة ّيسۤياَسنّْلخدمة سيده الروحي كما يمكن للـ
جلباً لنفع صالة والصدقة التي تعطى األ شاكلةمستحق هي في مسار  إلى تي تعطىل ا الصدقة.كِْرشَْنلعلمهم كيف ينفقونها في سبيل 



إلى  رذيل المالال سيأخذ  للمثال،.شاكلة الظلمة اعتبار تغرق في دون الحماسة والصدقة التي تعطى شاكلةشخصي هي في مسار 
 .شكال الثالثة للصدقةاألألسفار تصف هذه ثرياء بعدم اهمية التمييز لكن ااأل قد يظن . اذا اعطيناه لهأقرب محل للخمرة
 كِْرشَْنالقدمين اللوتسيتين لـ إلى ال يتحقق ذلك سوى باللجوء:  بإيفاء جميع ديونه؟ الجواب هو اإلنسانكيف يأمل:"يستحسن أن نسأل

ذا احتجنا مالذاً  ا.ليهم االلجوءال يمكننا ون للمالئكة  نحن مديونو. يدل على من يعتقنا من الشوائب الماديةموكونّْداسم  .)موكونَْد(
غفر لنا جميع وبغفرانه ي شخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْن . ألنه القادر الوحيد على تصفية جميع ديونناكِْرشَْن إلى فينبغي لنا اللجوء

 .وكالءه مثل المالئكة
 بمجرد أجاميَل تحرر .موكونّْد للوتسيتين لـالقدمين ا إلى نه لجأ اآلنألزالت جميع ديونه  وضعه بصفة مستدين لكن أجاميَلادرك 
ماْم ِاكَْم شََرنَْم ( اقتصر على التسليم لي :كِْرشَْنيجب علينا العمل بنصيحة  ذا،ل .موكونّْد الذي ال يختلف عن َنناراياالرب  إلى اللجوء
 . هذاكَليفي عصر  وإال سيتعذر علينا توفية جميع ديوننا لهذا العدد الكبير من األشخاص ال سيما )ڤَْرَج

 إئتمان دائم
 يضمن لنا موني ناَرَد لكن .حتى التيم األصفياءيتهدد  خطر الزلل عن مستوى الصفاء .يكمن الخطر في كل خطوة في العالم المادي

 ):١٧\٥\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 
 ْم تْشََرناْمبوَجْم َهِرْرْدَهْرَم-ڤَڤا ْستْياكْتْ

 َپِتتْ تَتُو ياديى ڤُو ٱتَْهَپكْْبَهَجنّْ أ
 ْد أموشْيا كيْمۤوڤاْبَهْدَرْم أْبهڤَ ياتَْر كْ

 تَهْدَهْرَم-ڤَٱْبَهَجتاْم ْسْپتُو ڤاْرتَْهى آكُو 
 . ما دام في المرحلة المبدئية لكنه لن يواجه خطر الفشلأحياناًالخدمة التتيمية يحتمل ان يزل  إلى من ترك مشاغله المادية لإلنقطاع"

 للمثال، .جتماعية ا في هذا النص تعني تكاليفْدَهْرَمكلمة  ."شيئاًجتماعية ال يكسب  االتكاليفه إلى ير التيم المنقطعفي المقابل، غ
ذكر  إلى ذا اهمل تكاليفه وانصرفا أحد ال خسارة على جانب .ْدَرۤوش أو ايشْياڤ أو تْريياشَكْ مختلفة عن تكاليف َنْبراْهَمتكاليف الـ

ولن يخسره  الرب العظيم ةخدمبذله في كلما في حسابه  سيبقى  إذتعرض للزل نتيجة عدم النضجثم  الحدوداألحكام و ملتزماً بكِْرشَْن
 .رهموإن كان ضئيال من مجمل ع

 مجرد تنفيذ التكاليف .أكمل وجه تكاليفه على ىقض حتى وإن  في النهايةشيئاً ال يكسب كِْرشَْنفي المقابل، من يخفق بعبادة 
ْبهَچڤَْد  في كِْرشَْن يوضح . لكن لنفترض انك ستدخل جنان السماء بفضل هذه األعمال الصالحة. دنيويني حياة صالحالشخصية يع

اعماال صالحة في هذا  أحد ذا قضى ا،أخرى نقطة .حالما تنفق خير عملك هذا الكوكب ثانية إلى  ستجبر على الرجعةك أنچۤيتا
 من أخرىوجوب قبول مدة هنا في عمره المقبل لتلقي اجر خير عمله مما يعني  إلى رجعةالعمر مثل اعطاء الصدقة فال بد له من ال

 . لذلك، أمل ادخار العمل الصالح ليس بالفكرة الصائبة.الحياة المادية
 .كِْرشَْن  إلىالخدمة التتيميةعنايته بقضاء  منأكثر حسان  االقضاء العمل الصالح مثل إلى  حتى في الهند، اإلنسانلسوء الحظ، يميل

 كما انه يعبد المالئكة .)َپْسياتَ(قضاء تلك الرياضة فضل ب مستوى حياة ارفع في جنان السماء بعد الوفاة إلى  باإلرتقاء اإلنسانيأمل
 هو بالغ اللطف . سريع بمباركة عباده بكل ما يطلبونڤَشي للمثال، المولى .لتحقيق هذا الغرض أو لكسب بركة في هذا العمر

 يذم تلك العبادة في كِْرشَْن شْرّي لكن .غالبية الهنود جلباً للنفع الماديه بدعت لهذا السبب، .)آشوتُوشَ(سرعة الرضى ومعروف ب
 -ْپَرَپْديانِْتى ٱنْيا ا  ْچۤياناه-تَ ِركامايْس تايْس تايْر ْه (للمالئكةيسلمون عقولهم الرغبات المادية  شوتشَمن ): ٢٠\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 .)اِدڤَتاه
 اهالك كل من يلمس رأسه ڤِْركاسوَر طلب .ڤَشي الذي طلب بركة مخيفة من المولى ڤِْركاسوَر يحتوي على قصة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

 فالت من الموت االمن ظنوا أنهم سيتمكنون . بركات مثيلةوپياكَشينْهيَر و َنڤَرا تلقى .هذا هو نوع البركات التي يطلبها الجن .بيده
 . هذه هي العقلية الشيطانية النموذجية.حوا اقوياءذا اصبا

 . من الموت بالبركات التي استلموها من المالئكة بل صرعهم الرب العظيم في نهاية األمرشرارلكن لم يفلت أي من هؤالء األ
مما  َمْرتْيالُوَكلمادي يدعى  العالم ا.بداأل إلى  ال يستطيع وليد في العالم المادي العيش.الموت مكتوب على كل حي بقانون الطبيعة

 انهم يحاولون تعديل .ذلك تحت وطأة الوهم أحد  ال يفقه.يعني أن كل من يدخله مكتوب عليه الوالدة والموت والشيخوخة والمرض
لخوف من  ا. هذا غباء.وپياكَشيهيَرنالخلود بتقليد  إلى  كما ان علماء المادة يطمحون.وضاعهم المادية على وجه يتيح لهم الخلودأ

  ."كيف ستكون عليه رجعتي نتيجة عملي؟:" توخي الحذر والسؤاللفردالموت غير جائز لكن ينبغي ل
 لكنني ال اطلب سوى عدم نسيانك برحمتك بغض .قد اموت وارجع مراراً كيف تشاء:"كِْرشَْن إلى التيم ال يخاف الموت مطلقاً ويدعو

ما قدم من خدمة تتيمية   في الوقت عينه، يعلم ان كل.يتوخى العناية بعدم الزلل التيم ال يخاف لكنه ."النظر عن وضعي المعاشي



 هذا .نتهاء بالنواهي لكن ال خسارة حتى وإن سقطنا اال ينبغي لنا.تلك النقطةعلى  هي الدليل الكامل أجاميَل قصة .فسيبقى لصالحه
 على اساس العاطفة وقضى الخدمة التتيمية لبعض الوقت ِرشَْنكْذكر  إلى  حتى وإن اخذ الفرد. المقتبس اعالهموني ناَرَدهو بيان 

 .أجاميَل وسينجو ذات يوم كما نجا ما انجزه من خدمة مدون الحياة المادية فكل إلى فقط ثم عاد
 كل من يَلأجام شاهد . مجرد حلمياَمراَجطالقه من حبال  الذا كان مجيئهم ا في البداية ماأجاميَل، تساءل ْزتَدۤوڤيشْنوبعد رحيل 

 أراد رؤية .، عندما كان على فراش الموت في حالة شبه غياب عن الوعي عملياً لكن بدا له ذلك وكأنه حلمْزتَدۤوڤيشْنو و ياَمدۤوتَْز
 كانت مالمحهم تشبه مالمح الرب . ظهروا في غاية الروعة. المرعبينياَمراَج ثانية عندما شاهد انه اطلق من عمال ْزتَدۤوڤيشْنو
بدانهم بضياء أ سطعت .الصدفة وزهرة اللوتس والقرص والهراوة: ربعة لقدرتهاأل شارات وكانت زينتهم مثل زينته وحملوا الوڤيشْن

 .؟ياَمدۤوتَْزاين هي تلك الشخصيات الجميلة التي اعتقتني من عبودية :"أجاميَل لذلك، سأل .جميل وكانت ثيابهم حريرية ذهبية اللون
 صالحا شيئاًربما فعلت :" استخلص بالقول." تلك الشخصيات الجليلة؟استحق رؤية فكيف ثم االت عمري فيقضي:" لنفسهأجاميَلقال 

 . نتيجة العشرة الصالحة التي تبارك فيها في شبابهأجاميَلنجاة كانت  ." بفضل ذلكْزتَدۤوڤيشْنوفي عمري السابق وتسنى لي رؤية 
 ):٥٤\٢٢ َمْدْهيا (تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْجاء في 

 شاْستَْر كَيا-ڤََسْر-َچَسنْ-َچ، ساْدهوَسنْ-ساْدهو
 سيدّْهي َهيا-ڤَِچى َسْرَسنْ-ماتَْر ساْدهو-ڤَلَ

 حتماً في غاية أجاميَلكان  ."تعلن جميع األسفار ان الفرد قادر على تحصيل كل النجاح حتى ولو جالس تيم صفي لحظة واحدة فقط"
 ال شك أن . مع انحطاطهَننارايالهم على تسمية ولده أبفضل ذاك العمل الصالح و ةنَْبراْهَموالـ التيم خالطالصفاء في بداية حياته و

في قائم  أنا): ١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يقول الرب في . من الداخلشخصية اهللا العزيز إليه سداهاأذلك كان نتيجة المشورة الصالحة التي 
 الرب .) تْشَْمۤيانَْم َأُپوَهنَتيْر ْچِره ْسْمتَّّم طُوشْيڤيدي َسنِِّر ْهْمشاَهتَْسْرڤَْسيا  (والنسيان  والعلمىصدر الذكرت مني .األحياءجميع ب وقل

 ليناديه بحنان طوال َنناراياصغر األتسمية ابنه على  لذا، ألهمه الرب .ليه ادرجة أنه ال ينسى مطلقاً كل من ادى خدمة إلى لطيف
يستلم الفرد بذرة ): ١٥١\١٩ َمْدْهيا .ت.ت (كِْرشَْن تلك هي رحمة .ضاع المخيفة عند وفاتهواألأكثر نقذه من أالوقت وهذا ما 
الرب اسم  سقاية هذه البذرة بسماع .)َجۤيب-لَتا-ْبَهكْتيپايا ْپَرساِدى -كِْرشَْن-چورو (كِْرشَْن و چوروبرحمة ) ْبَهكْتي(الخدمة التتيمية 

 .راخطعظم األأوتسبيحه ينقذ التيم من 
ذا استطاع ذكر اسمه مثل ا راخطمن أكبر األالتيم سينجو  .ڤيشْنوكره بالرب يذّاسم  بكِْرشَْنالتيم في حركة ذكر اسم لك، نحن نبدل لذ

درجة انها تتيح  إلى  دقيقةكِْرشَْن حركة ذكر .د بالغ األهميةعمااء عند الاألسملذلك، تبديل  . عند وفاتهداَس ڤينَْدُچو أو داَس كِْرشَْن
 .أخرى بطريقة أو بكِْرشَْنرد فرصة ذكر للف

 في طفولته أجاميَل تدرب . طيلة العمر بقضاء الخدمة التتيميةكِْرشَْنقاموا صلة حميمة بـأ عند الوفاة ممكن فقط لمن كِْرشَْنذكر 
 عن مستوى الخدمة يَلأجام سقط . حتى سن العشرينَنناراياالرب  إلى وقضى خدمة سليمةيمان الكامل بالرب  االعلى يد والده على

 يقظة أجاميَل لذا، منح . الحب في وقت حاجتهأجاميَل لم ينس وبادل َننارايا ونسي صلته به لكن الرب َنناراياالرب  إلى التتيمية
 . عند وفاتهَنناراياالفكر لذكر 

 ):٤٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتار حتى مقدار زهيد من الخدمة التتيمية وهذا ما يؤكده في  يقّدكِْرشَْن
 يْسـتـٱ شُو نـا-كَْرَم يـِنهاْبه

 ِتىڤيْديا نَـ يُّـواڤايـْپـَرتْـ
 ايـْدَهْرَمْس ايـَأْسـ ىـَپـْم َأپلْأ -ْسـڤْ 

ـَيـاتْر  اتْۤيـ ْبَهتُواِتى َمـَه
 الفرد من جوينس ."الخوف ضروب هولمن أ  الفردفيه يحمي  بسيطاًتقدماًال يضيع جهد وال تقوم عقبة بل ان ا المسعى، هذ في"

؟ انشغل بالخدمة التتيمية كِْرشَْنذكر  إلى ع األخذ لذا، ما الذي يمن.ذا انجز حتى مقدار بسيط من الخدمة التتيميةا خطاراألأكبر 
 .كِْرشَْن ال يعرف الخوف لعلمه بأنه تحت حماية كِْرشَْن تيم .طوال الليل والنهار وسيرتفع الخطر

 الفصل الثامن عشر
 حاج بغرض

 اين أنا .جسد، أنا الذنب المت في الواقع.ِڤديةالـخجل قتلت تربيتي عديم الأنا مخادع : )٤٩-٣٤\٢\٦. ب.ش ( قائالأجاميَلتابع 
 ؟َنانارايالقدوس للرب سم لتسبيح الميمون لالمع ابالمقارنة 



 بالخدمة دوماًنشغال اإلأنا ذلك األثيم لكن لما أني حصلت على تلك الفرصة اآلن فال بد لي من ضبط عقلي وحياتي وحواسي و
 .التتيمية كيال اقع في دياجير ظلمة الحياة المادية ثانية

 هذا ما .مختلف أشكال العمل الفاسد والصالح نتيجة توحيد انفسنا بالبدن المادي إلى ا نتعرض لرغبات التشبعة الحسية المفضيةانن
 وقعت فريسة . سأقطع اآلن قيدي المادي الذي سببته الفتنة الظاهرة للرب العظيم المتمثلة في صورة امرأة.يشكل الوثاق المادي
 . سأنبذ كل شهواتي اآلن واحرر نفسي من هذا الوهم.يد امرأةعلى  الجميع وأصبحت مثل كلب راقص ردىالفتنة الظاهرة ألني أ

 .كِْرشَْن لخير كل األحياء واغرق نفسي في ذكر  ومحباًسأصبح رحيماً
 المادية مرة ة للتشبعة الحسيةزائل لذلك، لن أقع ضحية المغريات ال.القدوس في صحبة التيماالسم لقد تطهر قلبي اآلن لتسبيحي 

وأثبت " خاصتي"و" أنا" سأتخلى عن مفاهيم . فصاعداً في الحق المطلق اآلن ولن أوحد نفسي بالبدن منذ اآلن أصبحت راسخاً.ثانية
 .كِْرشَْنلـعقلي على القدمين اللوتسيتين 

عزم فتحرر من كل المغريات المادية  بنفسه عن مفهوم عينية النفس والبدن بأجاميَلنأى : كالمه قائال ُچوْسوامّيِدڤَ شوَك تابع 
حيث َهْرْدواْر  في ڤيشْنو هيكل بأجاميَل التجئ .فوراً َهْرْدواْرمدينة  إلى وانطلق) تَْزدۤوڤيشْنو(بفضل لحظة واحدة في صحبة التيم 

ن التشبعة الحسية مله الخدمة التتيمية وجرد عق إلى أجاميَل انقطع . وضبط حواسه وأغرق عقله في خدمة اهللايُّوچا ْبَهكْتيقضى 
 .واستغرق في ذكر صورة الرب

األشخاص عين  أدرك انهم . بعد ثبات فطنته وعقله على صورة الرباألربعةمامه األشخاص العليين أ أجاميَل َنْبراْهَمشاهد الـ
 .الذين شاهدهم من قبل فسجد لهم تبجيال

 واستعاد بدنه الروحي األصلي الالئق بصحبة َچَچنْعلى ضفة نهر الـواْر َهْرْد في تَْزدۤوڤيشْنو بدنه المادي عند رؤية أجاميَلفارق 
 ڤيشْنودار الرب  إلى ووصلت، ڤيشْنو الرب أوامرفي صحبة حملة  طائرة من الذهب قطعت الخطوط الجوية أجاميَل ركب .اهللا

 .زوج العزة
 فسرق وشرب الخمرة وارتكب سائر األعمال الشائنة بما فيها  بسبب العشرة السيئةيةنَْبَرْهَم عن تربيته الـَنْبراْهَم أجاميَلتخلى 

القدوس االسم  لكنه نجا بفضل بصيص من تسبيح ياَمراَج أوامر له دخول الجحيم على يد حملة  لذلك، كان مقدراً.العيش مع عاهرة
 .َناناراي

 الذي شخصية اهللا العزيز تسلياتشهرة وصورة وواسم طريقة تسبيح  إلى لذلك، ينبغي لمن يطلب الحرية من العبودية المادية األخذ
على استمداد النفع الصحيح من سائر الطرق مثل كفارة العمل الصالح والتخمين والتأمل  أحد  ال يقدر.المحاج عند قدميهجميع تقف 

 الحماسة والظلمةليتين أي العمل ثانية نتيجة قصوره عن ضبط عقله المشوب بالشاكلتين السف إلى ة لعودة الفردباطني اليُّوچافي الـ
 .حتى بعد قضاء تلك الطرق

الذنوب فكل من يسمعها أو يرويها بإيمان وحب ال يعود يدخل الحياة جميع لما ان هذه القصة التاريخية الخفية ذات قدرة على اهالك 
 ال يقتربون منه حتى ياَمراَج أوامرة  حملياَمدۤوتَْز في الواقع، . ومهما عظمت ذنوبه مادياًالجهنمية بغض النظر عن امتالكه بدناً

 .اهللا في داره الباقية بعد مفارقة بدنه حيث سيجري استقباله وتبجيله على أكمل وجه إلى  سيرجع.لرؤيته
إين هو الشك بعدم   لذلك،.اهللا في داره الباقية مع انه كان ينادي ولده إلى القدوس اثناء عذابه عند وفاته فرجعاالسم  أجاميَلسّبح 
 . القدوس بإيمان ودون تجني؟االسم  سّبحذا ا اهللا الفرد إلى رجوع

 التصميم
 َهِرى راَم َهِرى راَم راَم - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى  لذلك، تسبيح .طالق االالقدوس سعيد علىاالسم 

 .د الباقي بمجرد التسبيح يجد الفرد نفسه في السع.ب كل نحوس يغّيراَم َهِرى َهِرى
 كانوا ساقطين في حياة . تدبر حالهم الحاضر ازاء حالتهم السالفةكِْرشَْنفراد حركة ذكر أالقدوس من االسم ينبغي للعاملين على نشر 

 شَْنكِْر َهِرىبغيضة بصفة آكلة لحوم وسكيرين وزير نساء منغمسين في الذنوب على اشكالها لكن اتيحت لهم اآلن فرصة تسبيح 
نتفاع بهذا الحظ  اال وينبغي ألفراد الحركةكِْرشَْن نحن نفتح مراكز جديدة برحمة .دوماً ينبغي لهم تقدير هذه الفرصة ، لذلك.َمنْتَْر

الفرق بين حاضرهم وماضيهم وتوخي الحذر  إلى  يجب تنبههم.مباشرة شخصية اهللا العزيزالقدوس وخدمة االسم السعيد لتسبيح 
هذا المقام الرفيع  إلى  ارتقى التيم. عقد العزم على ذلككِْرشَْن ينبغي لكل تيم من تيم .كِْرشَْنرفع حاالت ذكر أ بعدم السقوط من

  . ثانيةا كيال يسقطوكِْرشَْن إلى إذا ذكروا ان هذه هي فرصة كبيرة والدعاءحياتهم نجح ست والسيد الروحي وكِْرشَْنبرحمة 



 َنناراياالقدوس االسم  وعقد العزم على مواصلة تسبيح كِْرشَْنا بسبب ذنوبه بكمال ذكره  الديون التي راكمهأجاميَلاستوفى 
 أدرك ."القدوساالسم رفع األعمال الخيرية لنفع جميع األحياء واحقق السالم من كل وجه بمواصلة تسبيح أسأبقى منشغال ب:"بالقول
  .ع الذنوببفضل تصفيته من جمي به هو طلب خير كل حي كان يملي عليه في اعماق قلبه بأن واجكِْرشَْن أن أجاميَل

 صديق كل حي
 . من اجل خير العموم مما يجعلهم اصدقاء جميع األحياء على خالف سواهمكِْرشَْنذكر  إلى  انهم يدعون.تيم الرب في غاية اللطف

ذ ال يحفلون بصالح الحيوانات  ابالدهمل حي في صدقاء الفعليين لكاألللمثال، ينشغل الساسة بالخدمة المزعومة لبالدهم لكنهم ليسوا ب
ن كان من  ا التيم صديق كل حي بغض النظر ما. انهم يميزون على هذا الوجه.مع انهم قد يخدموا صالح ابناء وطنهم من البشر

 رحمة دونالمسالخ  إلى  الحيواناتون ال يطلب التيم قتل حتى نملة لكن سواه يرسل.البشر أو الحيوانات أو الحشرات أو النباتات
 .بالوقت ذاته ويعلنون انهم اصدقاء جميع األحياء

 وابويه والبقارين والبقر فحسب بل ۤيْزوپُچالـ: َنڤَنْداِرڤْهالي أ ليس صديق . الجميع عنده سواء. هو خير صديق لكل حيكِْرشَْن
 يرث خصال الحب الفوقية التي يتميز بها كِْرشَْن تيم . يحب كل حي بال حدكِْرشَْن لذا، .صديق كل حي ألن كل حي شق منه

 .ق كل حي بحقي لذلك، انه صد.كِْرشَْن
من خالل  طلبة النجاة .يرتكبون السيئات لخدمة صالحهم الشخصي بقتل الحيوانات واإلغترار بجاههم المادي) كَْرمۤيْز (ثوابالطلبة 
 التيم رحيم بالنفوس .يعنون بخير كل حي) ْبَهكْتَْز( لكن التيم .يضاًال يعنون سوى بصالحهم الشخصي أ) ۤيْزانۤيْچ (ْبَرْهَمْن بـالعلم 

 لذلك، يدعى .بتعليمنا جميعاً كيف نصبح تيم) ْبَهكْتي( هو شخصية التتيم بحب اهللا َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا المولى .المتردية على األخص
 اآلن الموقف عينه وقال أجاميَل تبنى . أيضاًڤََنپا-َپتيتَكل من يسير على خطاه هو  و)ڤََنپا-َپتيتَ(ة ساقطص النفوس المخلّ
   ."سأقدر اآلن أن اصبح صديق جميع األحياء واحقق السالم:"لنفسه

 والرأفة بسائر المعذبين في اماۤي ذاته من قبضة كِْرشَْنتيم جب أن يحرر  ي.كِْرشَْنهذا هو مستوى العزم المطلوب لجميع تيم 
 .كِْرشَْن هذا هو كمال ذكر .مقصودة للمصلحة الذاتية فحسب بل لمصلحة اآلخرين أيضاً تليس كِْرشَْنر  نشاطات حركة ذك.قبضتها

  تيم متقدم مثيل ال.كِْرشَْنمن ال يعنى سوى بنجاته ال يستوي بتقدمه مع من يشعر بالرأفة باآلخرين مما يحمله على نشر ذكر ن ا
ة في يد الفتنة الخارجية ويعمل كيف دميمثل  كل حي .كِْرشَْن هو جوهر حركة ذكر  ذاك.حماية خاصةبه شمل يكِْرشَْنيزل قط ألن 

 .طالق ذاته واآلخرين من هذه العبودية الكِْرشَْنذكر  إلى  ينبغي للفرد الوصول.تشاء
 عشرة التيم

 لذلك، .ذات الروحية والبدن الماديعتقاد بعينية ال اال بداية الوهم هو.ة الماديهايأةتوضح هذه النصوص كيفية وقوع النفس فريسة الم
 بهذه دوماً يستطيع الفرد أن يعي . بالتعليم الروحي بالتأكيد على المغايرة وأن النفس الروحية تقطن داخل البدنْبهَچڤَْد چۤيتايبدأ 

 . هذا هو سر النجاح. والبقاء في صحبة التيمَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى، كِْرشَْنالقدوس االسم ذا بقي صفياً بتسبيح  االحقيقة
كل اللحوم أالقدوس والتنزه عن شوائب هذا العالم المادي وال سيما شوائب شهوات الزنا واالسم لذلك، نشدد على وجوب تسبيح 

 .وضاع الوجود الماديأزم على اتباع هذه المبادئ والنجاة من تعاسة قد الع ينبغي للفرد ان يع.والمسكرات والقمار
 و تَْزدۤوڤيشْنوحوار  إلى ستماع اال من المفهوم البدني للحياة بفضلأجاميَل تحرر .لع المفاهيم البدنية للحياةى هي خاألولالضرورة 
أحد  إلى  جاء هنا أنه الذ. ابتغاء مزيد من التقدم في الحياة الروحيةَهريْدواَر وقصد ا البرهان انه ترك زوجته واطفاله فور.ياَمدۤوتَْز
 ال حاجة .رض لهذا الغرض بحد ذاتهاأل في جميع هياكالقامت أ كِْرشَْن حركة ذكر . الخدمة التتيمية هناك وقضىڤيشْنو هياكل
رفع نجاح الحياة باإلستغراق في أ قريب واإلنشغال بالخدمة التتيمية وتحقيق هيكل إلى  اللجوءإنسان  يستطيع كل.َهريْدواْر إلى للسفر
 .كِْرشَْنذكر 

 . مغايرة بين صورة الرب وذاتهيس ثمة ل.هيكل في الهنصب إذا عبد وصورته بديهياً كِْرشَْنلرب  بذكر ا اإلنسانسيستغرق عقل
داخل القلب ) ڤيشْنو(تركيز عقولهم على صورة الذات العليا  إلى ۤيْزچيُّو يسعى الـ.ةيچويُّسهل المناهج الـأ هي يُّوچا ْبَهكْتيلذلك، 

 ويمكن لإلنسان ذكرها هيكل توجد صورة علية للرب في كل .هيكل في النصب الربفي غراق العقل  الكن يتحقق ذلك عند
وبذل المال والوقت والطاقة في ) آَرتي(العبادة الرسمية اسم  من الدرجة األولى برؤية الرب اثناء مرّيچويُّ يصبح الفرد .بسهولة

 ):٤٧\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في عزيزشخصية اهللا ال حسب تأكيد يُّوچا هذه هي خير .سبيل عبادة نصب الرب وذكر صورته
 ْماشَسـْرِڤـي ناْم َأپـيُّـوچي
 آتْـَمنا - نانْتَْرِتـَچ - َمـْد

 ْم مايُّـوشْـَردّْهاڤاْن ْبَهـَجـِتى 



  َمـتَـهُموـتَـيوكْتََسـ ِمى 
 ."يُّوچۤيينالـأعظم من جميع و يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ هويعبدني بخدمة ودية علية، و عميق يمانالذي يذكرني بإ ،يُّوچّيالـإن "

 . النشاطات المادية بالمداومة على ذكر صورة الربى هو من يضبط حواسه ويتجرد عناألول من الدرجة يُّوچّيلذا، الـ
 اهللا إلى الرجوع

تاحة الفرصة له  ال رحلوا لبعض الوقت. ثانية بعد ثبات عقله على صورة الربعادوا إلى الظهور أجاميَلنقذوا أ الذين تَْزدۤوڤيشْنو
 .للرسوخ في التأمل في الرب

 . عينهمتَْزدۤوڤيشْنو لهم السجدة لفهمه بعودة أجاميَلم  قد.اهللا إلى اآلن، نضج هذا التأمل وعادوا لحمله
ْبهَچڤَْد  يقول الرب في .اهللا في الدار الباقية ففارق بدنه المادي واستعاد بدنه الروحي األصيل إلى  اآلن للرجوع متهيئاًأجاميَلكان 
 ):٩\٤ (چۤيتا

 اْميڤْـيشَ ِمى دتْـَجنْـَم كَـْرَم 
  تَـتّْـڤَـتَهّي ِڤـتيُّـو ْمِاڤَـ
  پونَـْر َجنْـَمْماكْتْـڤا ِدَهـيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 نتيجة كمال ذكر ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية، ال يولد عماليوتي وأجلدرك تعالي ي من"
 .شخصية اهللا العزيزالعالم الروحي بعد مفارقة البدن المادي في البدن الروحي األصيل ليصبح الفرد عشير  إلى نتقال اال هوكِْرشَْن

 .كِْرشَْن معاشرة َنڤَنْداِروَك ڤْولُُچ اآلخر هم بينما يقصد بعضڤيشْنو ليصبحوا عشراء الرب ىَهنْطْايكوڤيقصد بعض التيم 
 سرعة .اهللا في لحظة واحدة إلى أجاميَليستطيع الفرد الذهاب بطائرة روحية من الكواكب الروحية مثل الطائرة التي جاءت لحمل 

 لذلك، .آخر إلى  العقل من مكانحركةلعقل ويعلم كل فرد مدى سرعة  الروح الطف من ا.تلك الطائرات الروحية تتعدى الخيال
قل من أاهللا في الدار الباقية في  إلى  يستطيع التيم الكامل الرجوع.يستطيع الفرد تخيل سرعة الصورة الروحية ازاء سرعة العقل

 . بعد مفارقة البدن الماديمح البصرل
علق بالنشاطات المادية إلى الت يُّوچۤيْز والـۤيْزانۤيْچ والـكَْرمۤيْزعدد كبير من الـدة عو نشهد .كمال مثيل غير متوفر لسوى تيم الرب

المزعومين النشاطات المادية بمثابة نشاطات خيالية  يُّوچۤيْز والـْسوامۤيْزعدد كبير من الـ يترك . المزعومهمكمالثانية بعد تحقيق 
 .ستئنافها ثانية بفتح المستشفيات والمدارس أو قضاء سائر النشاطات لنفع العامةال بعض الوقتبعد يعودون لكنهم ) ۤياَچْن ميتْْهَج(

 . كل هذه النشاطات أوجه وهمية للعالم المادي. زيفاًۤيْزسۤياَسنّْ مع انهم يعلنون انفسهم أحياناًيشاركون بالحياة السياسية 
) هوڤيشْنُ ْرتَنَْمۤيك ْمنَڤَشَْر(مجاد الرب وتسبيحها أبالسماع عن ) ٢٣\٥\٧. ب.ش(الخدمة التتيمية التي تبدأ  إلى خذاأل من لفردال مفر ل

 عدد كبير من الفتيان والفتيات في البلدان الغربية الذين . بالفعلكِْرشَْنته حركة ذكر تثبأوهذا ما راد الخروج من العالم المادي أإذا 
ا وانشغلوا بتسبيح امجاد الرب بجدية ه عن تركها، تركوينصراقكانوا كانوا مدمنين على المخدرات وسائر العادات السيئة التي 

الحماسة  طباع بكالم آخر، هذه الطريقة هي الوسيلة الكاملة للكفارة عن نشاطات .كِْرشَْنحركة ذكر  إلى بالغة حالما انضموا
 ):١٩\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم وهذا ما يؤكد في والظلمة

 ڤاهاْبها-تَُمو-تَدا َرَجْس
 لُوْبهاَدياشْ تْشَ يى-كاَم

 ڤيدَّْهْمتِْشتَ ِاتايْر أنا
 َدتيۤيْپَرسِڤى ْستْهيتَْم َستّْ

 إلى صعيد األصالة ويحقق السعادة حالما يأخذ إلى  لكنه يصلالحماسة والظلمة طباعتزداد شهوة الفرد وطمعه نتيجة العمل بمسار 
مع تقدمه في ) ڤَ َسْمشَياهاْچَرنْتْهيشْ تْشهيْديانِْتى َسْر-ْبهيْدياِتى ْهِرَديا(تزول جميع شكوكه بالكلية  . وتسبيحهكِْرشَْنالسماع عن 
 .ثواب العمل إلى  بذلك، تنقطع عقدة شهوته.الخدمة التتيمية

مارس الذي حتى  بوضوح َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىتسبيح يقصر عن  عندئذ، قد .ختالل وظائف بدنه المن المحتم تحير الفرد عند الموت
القدوس االسم سّبح  لذلك، لما ال ن.القدوساالسم  مع ذلك، يتلقى شخص مثيل جميع منافع تسبيح .القدوس طيلة عمرهاالسم تسبيح 

القدوس على الوجه الصحيح بحب االسم على تسبيح الفرد من الممكن أن يقدر  بصوت مرتفع ووضوح عندما يكون البدن الئقاً؟
الرب في الدار  إلى  انقطاع يضمن الرجوعدونالقدوس االسم سّبح ي الذي جملة الكالم، .فعل ذلكذا ا وإيمان حتى عند لحظة الموت

  .الباقية بال ريب



 الفصل التاسع عشر
 تجلية الشكوك

 األحياء بصدد عملهم الديني جميع هو قاضي ياَمراَج، ڤَ چُوْسوامّيشوَك ِدسيدي : )١١-١\٣\٦. ب.ش (يتْشكَْپرۤيقال الملك 
 ؟أجاميَل الذين منعوهم من اعتقال تَْزدۤوڤيشْنو بإخفاقهم على يد ياَمدۤوتَْز عندما أخبره خدمه قال ماذا .ني لكن خاب أمرهوالالدي

زالة تلك  ا لذلك، أعتقد ان البشر سيرتابون بصدد ذلك وال يمكن لسواك. في مكان من قبلياَمراَج أمر يها الحكيم، لم يشهد مردأ
  .اسخة فأرجو منك ان تتلطف بتوضيح أسباب تلك األحداث هذه قناعتي الر.الريب
 وسيد اآلثمينپورّي -ياَمنّيْمَسسيدهم حاكم  إلى ياَمراَج أوامرعزيزي الملك، توجه حملة : قائالڤَ چُوْسوامّي  شوَك ِدشْرّيأجاب 

 .ڤيشْنو أوامرطالعه على كل ما حدث بعد فشل مهمتهم بسبب تدخل حملة ال
 شواكل ظهور مختلف نتائج العمل بمساق مسبباتم في هذا العالم المادي؟ ما هو عدد احكما هو عدد ال سيدنا العزيز، :تَْزياَمدۤوقال 

 ؟َنچو-وتَُم و َنچو-وَرُجو  َنچو-َستّْڤَ: الطبيعة المادية الثالثة
يستعقبه عدم عقاب أو ثواب  حكام وقضاة يختلفون بصدد العقاب والثواب، نجد أحكامهم تنفي بعضها البعض مما ةفي وجود عد

من المحتمل وجود : قائلينياَمدۤوتَْز  تابع .بطلت أحكامهم المتناقضة بعضها البعضاذا  ا ويثاب بوقت واحدإنسان سيعاقب كل .أحد
ور واحد مبراط ا المختلفين لكن ال بد من وجود قاضي القضاة كما يوجدكَْرمۤيْزقضاة مختلفين لتأمين العدالة نتيجة وجود كثير من 

 .يحكم الملوك الصغار
 كان انطباعنا . حتى المالئكةطال كنا ندرك انك ذاك القاضي العظيم وان سلطانك ي. وليس عدةال بد ان يكون القاضي العظيم واحداً

 .األحياء والسلطان العظيم الذي يميز بين خير وشر عمل كل البشرجميع انك سيد 
أكثر  أجاميَل كنا نحمل . أربعة أشخاص كاملين عليينعلى يدك غير نافذ ألن أمرك قد رد لكننا نرى اآلن ان العقاب بموجب سلطان

 وقطعوا عقد الحبال التي كنا لُوَك سيدَّْهىكواكب الجحيم عمال بأمرك عندما ظهر هؤالء األشخاص الجميلين من  إلى ثما االبشر
 نود ان ." ال تخف.ال تخف:" وقالوا له مؤكدينَناناراياسم  األثيم َلأجامي بالغو الجمال حالما نطق األربعة ظهر هؤالء .نعتقله بها

 . تلطف بوصف هويتهم ان وجدتنا قادرين على فهمها.نستطلع منك عنهم
 وذكر َنانارايالقدوس االسم ه لسماعهم أوامر شعر بالسرور من حملة ، كبير قضاة األحياءياَمراَجالملك : ڤَ چُوْسوامّيشوَك ِدقال 

 . اللوتسيتين هللا وبدأ بالجواب عن أسئلتهمالقدمين
 من يتولى األمر؟

التغاضي  أحد ال يستطيع" ؟ياَمراَج أمر كيف يمكن ألحد التطاول على:"ُچوْسوامّيِدڤَ شوَك  بالدهشة وسأل َپرۤيكْشيتْ َمهاَرَجاصيب 
 شغل .كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز مناب  هو زعيم الشرطة الكونية وينوبياَمراَج كذا، . رئيس الشرطةهصدريعتقال  ا أمرعن

هناك ويوضعون في  إلى  يجري نقل المذنبين.وَكلُ ياَمعتقال جميع النفوس المجرمة وعقابها على كوكبه المسمى  ا هوياَمراَج
 تَْزدۤوڤيشْنو لكن َمراَجيابالط  إلى  بإعتقاله وحملهياَمدۤوتَْز إلى  صدر األمر.ستثنائية اأجاميَل لكن حالة .مختلف األوضاع الجهنمية

 .طلقوه من قبضتهمأ
بطال  ا يفعل كيف يشاء فرسله قادرون علىڤيشْنو لكن كما ان الرب ياً كان غير مشروعاً ظاهرياَمدۤوتَْز بعمل تَْزدۤوڤيشْنوتدخل 
 تَْزدۤوڤيشْنو لكن ياَمراَج امرأوفي العالم المادي صالحية منع  أحد  ال يملك. تلك هي قوة الرب العظيم.في العالم المادي أمر مطلق

 .تصرفوا تحت سلطان الرب العظيم
نت أ الحبيب، كيف يعقل وجود عدة حكام؟ هل ناكيف جرى منعهم من تنفيذ واجبهم؟ موال:" وسألواياَم لُوَك إلى ياَمدۤوتَْزعند عودة 

 هذا يشبه التفكير . هو العظيمتْشَنْْدَر أو ْرياۤوسأو  إنْْدَر يظن ضعاف الفطنة أن مالك معين مثل" الحاكم الوحيد أو يوجد عدة حكام؟
 لكن ال يخفى ة يوجد عدة رجال شرطة لضبط الجماهير في الطرق العام.بأن الشرطي في الطريق العام عظيم القوة داخل الدولة

  على تنفيذياَمدۤوتَْز  اقتصر.على الجميع سوى الحمقى بوجود هرمية على رأسها مفوض الشرطة وحاكم الدولة ورئيس الجمهورية
 .ى التي فشلوا فيها بتنفيذ امرهاألول لظنهم انه الحاكم العظيم وهذه كانت الحادثة ياَمراَجأمر 

ن  ا ماياَمراَجسؤال  إلى بشبه غضب يشعرون بالخيبة التي دفعتهم وا كانياَمدۤوتَْز أن تْشَكَْرڤَْرتي طْهاكوَرڤيشْڤاناتَْهى  شْرۤيَليكتب 
 همبسبب حبط عملخدمة سيد مثيل  إلى القول بعدم الحاجة إلى  يميلونياَمدۤوتَْزكان  عالوة على ذلك، .دة سادة سواهكان يوجد ع

 نهزم فما هو نفع خدمة سيد مثيل عديم السلطة؟ي  أندون سيده أوامر عن تنفيذ ذا كان الخادم قاصراً ا.وعدم حمايتهم على يد سيدهم



 حبط عملهم لكن ياَمراَج أمر  بناء علىأجاميَلعتقال  ال توجهوا. يملك السلطة على معاقبة المذنبياَمراَجذا كان  ا ماياَمدۤوتَْز ارتاب
قد يجري عقاب شخص أو  ذا كانت توجد سلطة واحدة أو عدة سلطات؟ ا لذلك، كانوا غير موقنين ما.سلطة فوقية أمر بسبب

 الشخص الذي تدينه . إلى التضاربذا كانت توجد عدة سلطات تؤدي امجازاته على الوجه الخاطئ أو قد ال يعاقب وال يجازى
لشخص عينه للعقاب أو المجازاة  لذا، قد يتعرض ا.حسب ما نشهده في العالم المادي أخرىمحكمة ما قد يستأنف في محكمة 

 يجب أن .شخصية اهللا العزيزة في قانون الطبيعة المادية أو محكمحكام متناقضة مثيلة أال يمكن وجود  لكن، .حكام مختلفةأبموجب 
 .حكامهم كاملة وخالية من التناقضاتأيكون الحكام و

 احبط، لكن ياَمراَج وه منعلمتحسب كل ما  أجاميَلبين بإعتقال يصم كان ياَمدۤوتَْز في غاية الحراجة بالفعل ألن ياَمراَجكان وضع 
كان متهماً في ظل تلك الظروف من قبل لكنه  شخصية اهللا العزيزنه مفوض  ألةلا بتطبيق العد كامالًياَمراَج كان . عملهمتَْزدۤوڤيشْنو

 . لذلك، سيوضح حقيقة مقامه الحقيقي وكيف يحكم شخصية اهللا الجميع.ياَمدۤوتَْز  وتَْزدۤوڤيشْنوكل من 
 شيشْيا هذه الكلمة تشتق كلمة  من.مقصودة لحكم المتحضرين) شاْستَرْز( األسفار .ال بد من وجود تدابير لحكم األحياء في هذا العالم

 قوة .)أْستَْر( سوى اللطفاء بواسطة األسلحة ضبط يقتضي .منضبط أو من يختار قبول حكم أو هداية السيد الروحيالالتي تعني 
 . والهراوات لحكم اللصوص والمختلسين في المجتمعياتالبندق إلى الشرطة تحتاج

تركيب ما من في العالم المادي ب تتنجس النفس .د عدة دوائر عدلية لمختلف فئات الرجالوجت تذا كان ا من سيدهم ماياَمدۤوتَْزتقصى 
بصورة  ظلمةالطبوع بأخالق  المسمات . تلك الشواكل بمساراوجه نشاطاتهت والحماسة والظلمةصالة واأل:  الطبيعة الماديةشواكل

بأخالق الحماسة هي الرغبة القوية بإستغالل الطبيعة المادية وع طب العالمة الرئيسية للم.بارزة هي الكسل والنوم المفرط والقذارة
 يكشف كل .اشياء كما هي عليهاألصالة هي معرفة األبأخالق طبوع  والعالمة الرئيسية للم.وسائر األحياء لتشبعته الحسية الخاصة

  . لشخص مثيلبه الشيءشيء على ما هو 
 لكن من هو الحاكم الرئيس وكيف تجري  الطبيعة الماديةشواكلمختلف المخلوقين بلبشر قد يوجد عدة حكام ل:" بالقولياَمدۤوتَْزاقترح 

 لتطبيق العدالة على مختلف األشخاص لكن ال بد من ةحكومفي ال نموظفيعدة وجد ي قد ." بقدر علمنافعاله؟ انت حاكم الجميعأ
كان حكمين مختلفين في حالة واحدة د حاكمان يصدران  وجو. جميع األشخاصواحدوجود قانون واحد كما ال بد من ان يحكم قانون 

هذا وضع كان  .تهمعاقبأراد  ياَمراَج عفوا عنه مع أن تَْزدۤوڤيشْنوكان شديد االثم لكن  أجاميَلكانوا موقنين أن  .ياَمدۤوتَْزق تصور وف
 كانوا واثقين . الوحيد الذي يتولى تطبيق العدالة كان الشخصياَمراَج أن ياَمدۤوتَْز حسب . توضيحهياَمراَج من ياَمدۤوتَْزراد أمحير 
 .سيدَّْهى لُوَك من األربعةشخاص الرائعين األمره أ ردالبالغة حكامه لكن لدهشتهم أ بعدم وجود من يستطيع التطاول على تماماً

سيرضى كان  .ياَمراَجمام أ تَْزدۤوڤيشْنوجلب  ياَمراَجرادوا من أ ربما ياَمدۤوتَْز أن تْشَكَْرڤَْرتي طْهاكوَرڤيشْڤاناتَْهى  شْرۤيَلاقترح 
  العليمياَمراَج من تَْزدۤوڤيشْنوطالع عن  االرادواأ هم لكن.نتحار اال وإال سيقدموا علىتَْزدۤوڤيشْنو معاقبة ياَمراَجذا استطاع  اياَمدۤوتَْز

 .مريناألقبل القيام بأحد 
 التقصي المنقاد

 هذه هي طريقة ."رشادنا ان كنت تعتقد أننا سنقدر على الفهم فنرجو منك ا.حقائق هذا الحدثطالع منك عن  االنود:"ياَمدۤوتَْزقال 
 وكل من ينجز طريقة الهداية الروحية هذه يتقصى أْرجوَن و َپرۤيكْشيتْ َمهاَرَج أن دوماً سنجد . ال تحدي.التقصي من الكبار بإنقياد

ذا كنا  احياناًأ قد يرفض الكبار .جابة عنه االال يعني انهم مجبرين على مجرد طرح سؤال على كبارنا .بخضوع كبير وموقف خدمة
 َپرۤيكْشيتْ َمهاَرَج عندما طرح .العلم إلى والخدمة هي السبيلنقياد  التقصي واإل. ال يمكننا المطالبة.ستيعاب الجواب اقاصرين عن
 ."ذا كنت تعتقد أنني قادر على الفهم ابة عن هذا السؤالجا االارجو منك:"، قال بإنقياد بالغُچوْسوامّيِدڤَ شوَك السؤال على 

يطرح الصغير السؤال على الكبير  كما .ياَمدۤوتَْز ن أسئلةجابة ع اال قبلكِْرشَْن شخصية اهللا العزيز القدمين اللوتسيتين لياَمراَجذكر 
انه يذكر القدمين اللوتسيتين للرب !"  عن سؤالكةجاب اال استطيع.نعم:"بموقف خاضع، فالكبير ليس متكبراً يتفاخر بالقول

 .جوبة الروحيةاألسئلة واأل ما دام المعلم غير متكبر والمنضبط غير عصي أو مغتر أو وقح فيمكنهما تبادل ."سأجيب بعونك:"ويدعو
 .ال ينبغي ألحد التقصي بموقف تحدي ومن واجب المجيب ذكر القدمين اللوتسيتين للرب لإلجابة على الوجه الصحيح

 قلما ن مع المذنبين جميعاً والذيياَمراَج يتعاطى .في داره َنناراياالقدوس االسم حوا  شديد السرور من خدمه ألنهم سّبياَمراَجكان 
  . أيضاًڤايشْنَڤَ ألنه َننارايااسم ه أوامر وبالنتيجة، كان شديد السرور عندما نطق حملة .َننارايايفقهون 



 الفصل العشرون
 تحت سيد واحد

 الرب العظيم الواحد فوقي وفوق سائر .خدمي األحباء، اعتبرتموني العظيم على خالف الواقع: )١٦-١٢\٣\٦. ب.ش (ياَمراَج قال
 هو .الموكلون بتركيب وحفظ وحل هذا الكون هم اآليات الجزئية لشخصيتهشيڤَ  و ڤيشْنو و ْبَرْهما . تْشَنْْدَر وإنْْدَر المالئكة بما فيهم

 .حكم الثور بحبل في أنفهكما يسره محكوم بيده أ يشكالن طول وعرض قماش منسوج والعالم بنين اللذيكالخيط
سماء وواجبات مراتب جامعة البشر أالتي تشرع ِڤدية الـ البشر بحبال كالمه في الحكمة جميع شخصية اهللا العزيزيربط 

 جميع أفراد .ربط سائق عربة النقل الحبال في منخري ثيرانه للجمهاكما ي) ْزْدَرۤوش والـڤايشْياْز والـْزتْريياشَكْ والـةنَْبراْهَمالـ(
 . بتقدماتهم حسب أعمالهم خوفاًشخصية اهللا العزيز دونبتلك المراتب يع

 َرْهماْب وسيد الكون َنڤََپو  شيڤَ وعظيم المالئكة ْچنيآ و تْشَنْْدَر ومالك القمر َنروڤَ و تيِرنيْر و إنْْدَر وملك الجنان) ياَمراَج(أنا 
 الكبار، يْزشِر وسائر الـَمرۤيتْشي و سيدَّْهْز و روْدَرْز و َمروتْْز و ساْدْهياْز الثمانية و سوْزڤَ و ڤاسوڤيشْ و ْرياسۤوومالك الشمس 

 من  محررين حتماًچوِرْبْه وكبار الحكماء برئاسة َپتيَهْسِرْپخير المالئكة وعلى رأسهم  إلى مشغولون بتدبير شؤون الكون باإلضافة
 على الرغم من شخصية اهللا العزيز مع ذلك، ال نقدر على فهم أفعال .الحماسة والظلمةتين السفليتين للطبيعة المادية أي جبلتأثير ال

 صالة فماذا يقال عن اآلخرين المقتصرين على التخمين حول اهللا تحت وطأة الوهم؟األ شاكلةننا مسيَّرين بأ
 ال . النافذ في قلب كل حي كما ال تقدر مختلف أطراف البدن على رؤية العينيناهللا العزيزشخصية ال تقدر األحياء على رؤية 

 . الحياة وال بخواطر القلب وال بترداد الكلماتنسمة بالحواس وال بالعقل وال بشخصية اهللا العزيزالتيقن من حال  أحد يستطيع
 ملك عظيم واحد

 ."كل شيء يوجد حاكم عظيم فوق .نعم:"فوراً ياَمراَج من اجل تجلية شكوكهم، اجاب .ياَمراَج بوجود حاكم فوق حتى ياَمدۤوتَْزظن 
ن الصحيح تبينو البشر وحدهم ي.يضاً ليست تحت سلطانهأ المتحركة أي البشر لكن الحيوانات المتحركة األحياء يتولى بعض ياَمراَج

 ثمة .األحياءداد الحكام لكن سلطانه محصور بعدد محدود من من ع ياَمراَج لذلك، مع ان .المذنبينال يخضع لسلطته سوى والخطأ و
َپَرَمه ڤََره إشْ (كِْرشَْنالحاكم العظيم هو ) ١\٥ .س.ب( فوقهم جميعاً كِْرشَْن العظيم ملكون يحكمون سائر الدوائر لكن الرخآمالئكة 
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .كِْرشَْناكم العظيم  اآلخرون الذين يحكمون دوائرهم في الشؤون الكونية تافهين ازاء الح.)هكِْرشْنَ

شيْد َأْستي تْكينْۤ  نانْياتْْمه َپَرتََرَمتَّ(يفوقني فائق  ذ ال ايتعلق بي، شيء كل، هكذا بخيط لؤلؤ حبات العلقكما تتقاهر الغنى،  يا): ٧\٧(
 . بالتأكيد على وجود حاكم عظيم فوق اآلخرينفوراً )ياَمدۤوتَْز( جميع شكوك مساعديه ياَمراَج لذلك، بدد .)َجياْدَهنَنْ

سواء أكان من البشر أم  محكوم بقوانين الطبيعة حيال .كل فرد في هذا العالم المادي محكوم بقوانين الطبيعة بغض النظر عن هويته
 ْبهَچڤَْد چۤيتا يؤكد ذلك في كِْرشَْن .يزشخصية اهللا العزيوجد هذا الطبيعة قانون شجار أم النباتات ووراء األالمالئكة أم الحيوانات أم 

 تعمير وهدم يعاد هابحكم .غير المتحركة والمتحركة األحياء جميعأم  المادية طبيعة الهذه تعمل تدبيريب ،كونْتّييا ابن ): ١٠\٩(
 .كِْرشَْنبيد لطبيعية  لذا، اآللة ا.)شََرْمتْشَراتْ - َسـ ياِتىسۤو تيهِرَن ْپَركِْشَمۤياْدْهۤياكْ(دورياً هذه الظاهرة 

 آشَْرَم و ڤَْرَنتحت حكم 
 و ڤَْرَنجتماعي والروحي  االرتيب من باب التِڤديةإلى جانب سائر األحياء، النفس في الجسم البشري مقصودة الخضوع لألحكام الـ

فطن البشر أ َنْبراْهَممرتبة الـى  إل رفع نفسهإنسان  المراد أن من المفترض بكل.ياَمراَجفالت من عقاب  اال وإال ال يمكنهاآشَْرَم
 ْزايشْياڤ والـْزتْريياشَكْ والـةنَْبراْهَم يستطيع الـ.هذا هو كمال الحياة .ڤايشْنَڤَـمقام ال إلى ثم تخطي تلك المرتبة للوصولومن 
 آشَْرَم و ڤَْرَن رتيب ت.)دّْهيْم لَْبَهِتى نََرهِڤى كَْرَمِنى أْبهيَرتَه َسْمسيِڤى ْسْس(لعمل كل منهم وفقاً نفسهم بعبادة الرب أ رفع ْزْدَرۤوشوالـ

 ڤَْميىَن َسْر( الصحيح للتكاليف وسالمة كل فرد لكن كل فرد موجه لعبادة الرب العظيم الذي يعم الوجود قضاءضروري لضمان ال
 ):١٣\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمؤكد ذلك في  ي. بعبادة الرب العظيم حسب مقدرتهِڤديةاألحكام الـ ذا اتبعا اإلنسان تمل حياةتك .)َدْم تَتَْما

 شِْرشْطَْهى-ڤيَجپوْمْبهيْر ْدأتَه 
 َچشَهڤيْبها-شَْرَمناڤَْر
 ْسياْدَهْرَمڤَنوشْطْهيتَْسيا ْس

 تُوشَنَْم-َسْمسيدّْهيْر َهري
يتسنى لإلنسان بلوغها لذلك، يا خير المولودين مرتين، من المقطوع به ان مرضاة شخصية اهللا هي أرفع درجات الكمال التي "

  الدرب الكامل لرجوع النفسكشفت شَْرَمناڤَْر سنة ."شَْرَمناڤَْرجتماعية أو مقامه الروحي ضمن نظام  اال لمرتبتهبقضاء تكاليفه تبعاً



وستكمل توجيه سيد روحي ثقة بيمكن لإلنسان مرضاة الرب  .ته هو مرضاآشَْرَم و ڤَْرَناهللا في الدار الباقية ألن هدف كل إلى 
ه بصورة مباشرة يظفرون دون الذين يع.بصورة مباشرة أو غير مباشرةسواء  الرب العظيم هو واجب العبادة وكل حي يعبده .حياته

 .بالنجاة بسرعة بينما تعاق نجاة الذين يخدمونه بصورة غير مباشرة
 سنة توجد اسماء مختلفة في .بالغة األهمية) ِڤديةاللغة الـ  إلى:اتْشيڤباسماء مختلفة و : ناَمْبهيه (١٣ في النص ڤاتْشي ناَمْبهيْركلمة 
توجه كل هذه ) ڤاْك (ِڤدية الوصايا الـ.ّيسۤياَسنّْ و ڤانَْپَرْستَْهى، ْچِرَهْستَْهى، تْشارّيْبَرْهَم، ْدَرۤوش، ايشْياڤ، تْريياشَكْ، َنْبراْهَم– شَْرَمناڤَْر
 .ِڤَدْزم وتنفيذ الواجبات التي تشرعها الـ السجود للرب العظيإنسان يفترض بكل .رتيباتالت

  الطبيعة المادية الثالثةشواكلمحكوم ب
 تينشاكلخلوقين بال فهم اهللا غير ممكن للم.البشر وسائر األحياء داخل هذه الظاهرة الكونيةحكم ت شواكل الطبيعة المادية الثالثةب

الوارد ذكرهم في هذه ) ِرشيْز(ألصالة مثل المالئكة وكبار الحكماء  اشاكلة بخلوقينلملحتى  ال يمكن .الحماسة والظلمةين تالدوني
 إليه ان فهم اهللا محصور بالراسخين في الخدمة التتيمية) ٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .شخصية اهللا العزيزالنصوص، فهم نشاطات 

 .) ماْم أْبهيجاناتيْبَهكْتۤيا ( الطبيعة الماديةشواكللين عن جميع اعمتوال
 .طْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَج إلى  يؤكد ذلك في البيان التاليڤََم ِدشْْبۤه التيم الكبير .معرفة الرب مطلقاً إلى عتياديين االال سبيل للفالسفة

 ):١٦\٩\١. ب.ش(
 نَـ ْهى أْسيا كَْرهيتْشيْد راَجْن

 ڤيدهيتْسيتَْمِڤَد وماْن پ
  يوكْتاۤياَسۤياْچڤيجي-ياْد

 پي ْهيٱڤَيُّو موْهيانْتي كَ
 لذلك، فهم اهللا ." كبار الفالسفة في حيرة حتى بعد استنفاد بحوثهم.)كِْرشَْن شْرّي(ايها الملك، من ذا القادر على فهم تدبير الرب "

 . التنظير يحير الفرد بالفعل.بالتنظير محال
 ن بالذات العلياوموجه

 تتحرك الساق قدماً ألن العين ترى ما . الجسمطرافختلف ا مةمع ان مختلف اعضاء الجسم ال تملك قوة النظر فالعين توجه حرك
 هذا ما يؤكده .كل حي بموجب توجيه الذات العليا النافذة في القلبيعمل  كذا، .مامها وتلمس اليد ألن العين ترى اشياء قابلة للمسأ

دي ِر ْهْمشاَهتَْسْرڤَْسيا  (والنسيانالعلم  وىصدر الذكرت مني .األحياءجميع ب وفي قل نافذ  أنا):١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاالرب في 
 يا حي، كل بوقل فييقيم الرب العظيم  ):٦١\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في موضع آخر من .) تْشَْمۤيانَْم َأُپوَهنَتيْر ْچِره ْسْمتَّّم طُوشْيڤيَسنِّ

ِدِش ٱْرجوَن  - ْدِرْه ْمتاناْبهۤو – إشْڤََره َسْرڤَ(آالت من صنع القدرة المادية  فيراكبة الس ونف جميع الحركةويوجه  ،أْرجوَن
 على فهم النفس الذات العليا في كل لحظة لكن ال تقوىتعمل  .ذن الذات العليا ادون ال تقوى النفس على فعل شيء .)طَْهتيشْتي

طراف الرؤية لسارت األ لو استطاعت .عضاء الجسم مناسب للغايةأ مثل العين و.رة الذات العليا ونشاطاتها بمداركها الحسيةصو
 في قلبه من خالل النشاطات على الرغم من قصور الفرد عن رؤيتهاتوجيه الذات العليا الزم  . عون العين لكن هذا محالدونقدماً 

 .الحسية

 ونالفصل الواحد والعشر
 علم دفين

 هو سيد كل حي وكل شيء بما فيه .ستقالل اال مكتفي بذاته وكاملشخصية اهللا العزيز):"٢٩-١٧\٣\٦. ب.ش( قائالً ياَمراَجتابع 
ن الجمال ويملكون مالمح بدنية وصفات علية وه فائقأوامر حملة ْزڤايشْنَڤَالفتنة الظاهرة ويملك صورته وصفاته ومالمحه وكذا الـ

 .ة كأخالقه ويتجولون في هذا العالم بإستقالل تاموأخالق علي
 تَْزدۤوڤيشْنو يحمي . ما يعاينهم أحد ونادراًڤيشْنو حتى المالئكة يملكون مالمح بدنية تشبه مالمح همعبدذين ي الڤيشْنو الرب أوامرحملة 

 .تيم اهللا من أيدي األعداء والحسودين وحتى من سلطتي كما يحمونهم من الكوارث الطبيعية
 والذين يحتلون أعلى الكواكب، يقصرون عن األصالة بجبولين الميْزشِرحتى كبار الـ و هو مشرع الدين الحقيقيشخصية اهللا العزيز

 .ْزنَتْشاَر و ْدَهَرْزڤيْدۤيا والبشر و أسوَرْز فماذا يقال عن لُوَك سيدَّْهىالتيقن من الشريعة الحقيقية وكذا المالئكة أو قادة 
 و ْسڤاياْمْبهوڤَ َمنو و تّيڤَهۤوِد ابن كَپيَل والرب األربعة كوماَرْزوالـ شيڤَ وعظيم المالئكة  ناَرَدْبَهَچڤاْن و َرْهماْبسيد الكون 

  خدمي.وأنا نفسي، نعلم المبدأ الديني الحقيقي ڤَ چُوْسوامّيشوَك ِد و َمهاَرَج َبلي و َمشْْبهۤي والجد َمهاَرَج َجنََك و َمهاراَج ْپَرْهالَد



 هو مبدأ مكنون .)ْدَهْرَم-تَڤََچْبها( ويسمى التسليم هللا وحبه  الطبيعة الماديةشواكلاألحباء، هذا المبدأ الديني العلي غير مشوب ب
 .همه بمحض االتفاقحالفه الحظ بفذا ا اهللا في داره الباقية إلى  ويرجعفوراًسيعتق  وصعب على الفرد فهمه لكن
 .ي اإلنسانالقدوس هي المبدأ الديني القطعي للفرد في المجتمعاالسم ح الخدمة التتيمية ابتداء بتسبي

 علم انه دون مرة واحدة لدعوة ولده أجاميَلثم  االكبيرسّبح  .القدوساالسم سّبح يأوالدي، أنظروا مجد من في مقام خدمي األحباء 
 . من حبال الموتفوراً االقدوس فنجاالسم  بتسبيح َناناراي مع ذلك، ذكر .القدوساالسم سّبح يكان 

 تلك هي الطريقة الوحيدة .القدوس للرب وتسبيح صفاته وأفعالهاالسم  الفهم ان كل ذنوبه تذهب بسهولة بتسبيح لذلك، ينبغي للفرد
 ذا كان دونا غير سليم القدوس مبهماًسم لال هنطقحتى ولو كان  سيخلص الفرد من عبوديته المادية .المحبذة للتخلص من كل الذنوب

 على َناناراياسم  بفضل ذكره القدوس عند احتضاره وتحرر تماماًاالسم سّبح ثم لكنه  اال على سبيل المثال بالغأجاميَل كان .تجني
 .ولدهاسم الرغم من هتاف 

الثنى عشر لحيرتهم ا) َمهاَجنَْز( وسائر مؤلفين الكتب الدينية عن العلم بالنهج الديني المكنون لألقطاب جايمينيو ڤَلْكْيا ۤياْچيايقصر 
 لقد بلدت فطنتهم .َمنْتْر كِْرشَْن َهِرى ال يسعهم فهم القيمة العلية لقضاء الخدمة التتيمية أو تسبيح .شخصية اهللا العزيزبالفتنة الظاهرة ل

ذلك، ينكبون على جمع  ل.ِڤَدْچ ِرو  ِڤَدساَم  و ِڤَدياجوْر وال سيما ِڤدية الكتب الـنتيجة ولعهم بالطقوس الشعائرية المرسومة في 
 أْرتَْهى و ْدَهْرَمبـ يعنون  . السعادة الماديةبتغاء الُوَكْرَچ ڤَْس إلى لطقوس الشعائرية التي ال تنتج سوى منافع زائلة مثل الرقيازم وال

 .ياْچۤيا َنۤيْرتَكَسنْ من الً بدشَ مُوكْ وكاَمو 
 جميعالقدوس للرب النافذ في قلب كل حي ومنجم االسم التتيمية لتسبيح المشاكل بااللتزام بالخدمة جميع لذلك، يقرر الفطناء حل 

 محميون من الذنوب هم لكن هؤالء خارج سلطتي وال يقترفون الذنوب غالباً.الصفات السعيدة آخذين كل تلك النقاط بعين االعتبار
 .وا نتيجة الحيرة أو الوهمحتى وان غلط َمنْتْر كِْرشَْن َهِرىلتسبيحهم الدائم 

 انهم يساوون بين الجميع ويتغنى .شخصية اهللا العزيزخدمي األحباء، ال تدنو من هؤالء التيم لتسليمهم التام للقدمين اللوتسيتين ل
 لذلك، سيد الكون .شخصية اهللا العزيز انهم محميون بهراوة . أرجو ان ال تقتربوا منهم. بقصصهملُوَك سيدَّْهىالمالئكة وأهالي 

 .تى الزمان غير جديرين بمعاقبتهم وأنا وحْبَرْهما
 ال تجلبوا لي للعقاب سوى . خدمي األحباء. رفعة ال ذوق لديهم للملذات المادية ويشربون شهد القدمين اللوتسيتين هللاو ذوَسْزْمَرَمَهَپ

 .دنيوية التي تشكل درب الجحيمن بالحياة العائلية والملذات الو والشغوفَسْزْمَرَمَهَپالنافرين من طعم ذلك الشهد والذين ال يخالطون 
 والذين ال يذكرون كِْرشَْنالقدوس وصفات االسم خدمي األحباء، ال تجلبوا أمامي سوى اآلثمين الذين ال يستخدمون ألسنتهم لتسبيح 

لبوا أمامي من ال  أرجو ان تج.كِْرشَْنرؤوسهم حتى مرة واحدة أمام ينكسون  ولو مرة واحدة والذين ال كِْرشَْنلـالقدمين اللوتسيتين 
 .رذالء أجلبوا أمامي كل هؤالء الحمقى وال. وهو الواجب الوحيد المطلوب في الحياة البشريةڤيشْنويقضون واجبهم تجاه 

 الحماة
 الذين هزموهم عند تَْزدۤوڤيشْنوه كانوا متشوقين لإلطالع عن أوامر الملك العظيم لكن حملة شخصية اهللا العزيز يصف ياَمراَجكان 
 بكالم آخر، .خالقه العليةأ وشخصية اهللا العزيز تشبه مالمح تَْزدۤوڤيشْنو أن مالمح ياَمراَجعلن أ لذلك، .أجاميَلولة القبض على محا

 . قوةڤيشْنو ال يقلوا عن الرب تَْزدۤوڤيشْنو أن ياَمدۤوتَْزخبر أ ياَمراَج .حد ما إلى  الئقون لياقة الرب العظيمڤايشْنَڤَْز أو الـتَْزدۤوڤيشْنو
 .ياَمدۤوتَْز خارج سلطة تَْزدۤوڤيشْنو على يدالمحميون  لذلك، .ياَمراَج فوق ڤيشْنون أل ياَمدۤوتَْز فوق تَْزدۤوڤيشْنو

 بالسجدة وانهم تَْزدۤوڤيشْنو بأن المالئكة يكرمون ياَمدۤوتَْز حذر ياَمراَج .قناع خدمه بعدم حسدهم التَْزدۤوڤيشْنو اخالق ياَمراَجوصف 
فراد أ .وضاع الخطرة في هذا العالم المادياألعداء والمصائب الطبيعية ومن جميع األيدي أ من ة اليقظة لحماية تيم اهللافي غاي

 ينبغي لهم . من الخطر المحدق للحرب العالمية ويسألون ماذا سيحدث لهم في حال نشوب الحربأحياناً يخشون كِْرشَْنحركة ذكر 
يا ابن ): ٣١\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن حسب تأكيد شخصية اهللا العزيز أو تَْزدۤوڤيشْنوخاطر على يد شكال المأالثقة بالحماية من كل 

  .)ْپَرنَشْياِتىْبَهكْتَه  ِمى نَـ ْپَرتيجانيهيكاونِْتيا (كونْتي، اعلنها بقوة أن تيمي لن يهلك أبداً 
يكمن الخطر في  .ِتشاْم نَـ َپداْمڤيَپَدْم ياْد َپَدْم ): ٥٨\١٤\١٠ (َمْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤي وهذا مؤكد أيضاً في . للتيمالخطر المادي ليس مقصوداً

 ڤيشْنو يمكن للتيم األصفياء للرب .كل خطوة في هذا العالم المادي لكنه ليس مقصوداً للتيم المسلمين للقدمين اللوتسيتين للرب
 أي كِْرشَْن والرب َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا شْرّييمية بالكلية عن طريق نشر رسالة الخدمة التت إلى نقطاع االه وينبغي لهمتياطمئنان بحماال

 .ما داموا في هذا العالم المادي كِْرشَْن وسائر اوجه ذكر كِْرشَْن َهِرىتسبيح 



 كِْرشَْنصلة مباشرة ب
 لكنهم .)هْدَهْرَمَپَرنيهيتُو -ِڤَد( تحدد األصول الدينية ِڤديةاألسفار الـ: وصف أصول الدين إلى تَْزدۤوڤيشْنو عندما تحداهم ياَمدۤوتَْزقال 

 . تحتوي على طقوس غير علية بل مقصودة للحفاظ على األمن والسالم بين الماديين في العالم الماديِڤديةسفار الـاألجهلوا ان 
 لذلك، .صول الدينية العليةاأل هذه ياَمدۤوتَْز جهل .)چونْيانيْستْراي( الثالثة  الطبيعة الماديةشواكلصول الدينية الباقية علية عن األ

 .أجاميَلعتقال  ادهشوا عند منعهم من
ي األتباع المزعومون يدَّع :كِْرشَْنحيث يقول ) ٤٢\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا التي وصفت في ِڤديةيمانهم بالطقوس الـ ايعلق الماديون كل

من  في الواقع، توجد فئة في الهند .)نانْياْد َأْستۤيتي ڤادينَه  پاْرتَْهىا َرتاه-  ڤاَد-ِڤَد  (ِڤديةشيء وراء الطقوس الـ ان ال ِڤَدْزلـل
 كِْرشَْنالصعيد العلي لمعرفة  إلى تدريجياًلرفع النفس ) ١٥\١٥. چ.ب( فهم معناها والمقصودة دون ِڤديةمغرمين بالطقوس الـال
 .َرتاها-ڤاَد-ڤََدق عليهم  يطلِڤديةيمانهم على الطقوس الـ ا الذين يجهلون هذا المبدأ لكنهم يعلقون.)ايْر َأَهْم ِاڤَ ِڤْديُّورڤِڤدايشْ تْشَ َس(

اترك الدين على ): ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا ذلك المبدأ في كِْرشَْن يعلن الرب .شخصية اهللا العزيزه  الديني الباقي يسنّاألصلجاء هنا أن 
  ذاك هو المبدأ الديني الباقي الواجب على كل.)ڤَْرَجَرنَْم َپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شَ ْدَهْرماْن-ڤََسْر(ه واقتصر على التسليم لي اشكال
 حتى مالئكة السماء يجهلون . فقد يجهل بهذا المبدأ العلي ألنه غير معلوم عند الجميعِڤدية األسفار الـ اإلنسان حتى وإن اتبع.إنسان
   . أو ممثله الخاص كما جاء في هذه النصوصشخصية اهللا العزيز يجب فهم هذا المبدأ الديني العلي من .ماذا يقال عن البشربه ف

 كِْرشَْنيقول  .)ڤَتََرْمچوْهْد ۤياچوْهچوْهياتََمْم، -ڤََسْر(خفى مبدأ ديني أبمثابة  ْدَهْرَم-ڤَتََچْبها إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيشير الرب 
 قد .)ڤَْرَجَرنَْم َپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شَ ْدَهْرماْن-ڤََسْر(اترك الدين على اشكاله واقتصر على التسليم لي ): ٦٦\١٨. چ.ب (أْرجوَنإلى 

 َپراَپَرْمم ذا اتبع الفرد نظا ا هنا أن هذا المبدأ الديني مفهومياَمراَجإن كان فهم هذا المبدأ نادر جداً فما هو نفعه؟ يجيب :"يسأل سائل
واحدة من المولى :  توجد اربعة سلسالت مريدية. األربعة وسائر األقطاب المعروفينْزكوماَر والـڤَشي والمولى ْبَرْهماللمولى 
 ماْبَرْه السلسلة المريدية من المولى . األربعةْزكوماَر والرابعة من الـمّيلَكْشْ والثالثة من العزة ڤَشي والثانية من المولى ْبَرْهما
 مّيلَكْشْوالسلسلة المريدية من العزة  ْپَرداياَسْم-روْدَرتدعى ) شَْمْبهو (ڤَشي والسلسلة المريدية من المولى َسْمْبَردايا-ْبَرْهماتدعى 
هذه حد أ إلى  اللجوء اإلنسان يجب على.ْپَرداياَسْم-كوماَر األربعة تدعى ْزكوماَروالسلسلة المريدية من الـ ْپَرداياَسْم-شْرّيتدعى 

 .ده باطلعما أن من ال يتبع السلسالت المريدية األربعة الموثوقة فپوراَن َپْدَم جاء في .السلسالت المريدية لفهم ابطن نظام ديني
في الوقت الحاضر التي ال صلة لها باألقطاب مثل المولى ) ْپَرداياْزَپَسْمأ(يوجد عدد كبير من السلسالت المريدية غير الموثوقة 

د في عما أن الْزْستَْرشا جاء في الـ. ويضلل البشر بتلك السلسالت.مّيلَكْشْ األربعة أو ْزكوماَر أو الـڤَشي أو المولى اْبَرْهم
 .كِْرشَْنسلسالت مثيلة هو مضيعة للوقت ألنها لن تمكن الفرد من فهم المبادئ الدينية الباقية والتسليم لـ

 وهو الدراسة المبدئية ْبهَچڤَْد چۤيتا أو شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالوارد ذكرها في ) ْدَهْرَم-ڤَتََچْبها(المبادئ الدينية الباقية هي المبادئ 
ه ْدَهْرَم( يخلو من األنظمة الدينية الغشاشة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ):٢\١\١ (ْبهاَچڤَتَْمـ ما هي هذه المبادئ؟ جاء في ال.ْبهاَچڤَتَْمـلل

 ْبهاَچڤَتَْم كما جاء في الـ. مباشرةشخصية اهللا العزيز يتصل بشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم، كل ما يرد في أخرى بعبارة .)ڤُو ٱتَْركايتَ-ْپُروجّْهيتَ
و َپُر ْمساْمپوڤاي  ـَس( الذي هو وراء العلم التجريبي شخصية اهللا العزيزالدين العظيم هو الذي يعلم اتباعه وسيلة حب  ):٦\٢\١(

يبدأ الفرد برؤية الصورة العلية للرب  .)ْچَرَهَن-ناَم-تَْن(القدوس االسم  نظام ديني مثيل يبدأ بتسبيح .)ِجشَكْْر أْدُهوْبَهكْتي و ياتُوْدَهْرُم
 . على هذا الوجه، يفهم حال شخصية اهللا بالتمام.جدالقدوس والرقص بواالسم تسبيح بعد ه تسلياتواخالقه و

ال يفهمني  ):٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول .ى بتنفيذ الخدمة التتيميةهذا الفهم سو إلى لكن ال يستطيع الفرد الوصول
هذا العالم المادي بعد مفارقة  إلى لن يرجع .)ڤَتَهڤاْن ياشْ تْشاْسمي تَتّْۤيا ماْم أْبهيجاناتي ْبَهكْتۤيا(الفرد كما أنا سوى بالخدمة التتيمية 

اهللا في داره  إلى بل يعود) ٩\٤. چ.ب(فهم الرب العظيم على هذا الوجه حالفه الحظ بذا ا )ْر َجنَْم نايتيپونَڤا ِدَهْم تْياكْتْ(بدنه المادي 
 ):١٥\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن لذلك، يقول . ذاك هو الكمال القطعي.الباقية

 ا پونَـْر َجـنْـَميماْم اوِپـتْ
 شـاشْـڤَـتَـْمَأاْم يـهالَدوْهكْ

 تْمانَـهاَمـهي ناْپـنوڤَـنْت
 اـتاهَچ ْمَپـَرما ْميهدّْيسْمَسـ

 ألنهم بلغوا أرفع ، الزاخر بالشقاءالزائلهذا العالم  إلى عودون أبداً يالفإنهم  ،نويُّوچۤيالـالتيم  مجيدة،النفوس البعدما يدركني ذوو "
 ."الكمالدرجات 



 القدوساالسم البرهان بتأييد تسبيح 
القدوس للرب االسم  هو برهان كاف على فعالية أجاميَل تاريخ .َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىاجراء بحث حول مغزى تسبيح  إلى ال حاجة
 ):٢١\١٧ آدي .ت.ت (َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا شْرّي لذلك، نصح . انقطاعدونالقدوس االسم سّبح ام مورفعة مق

 َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم
 لَـْمڤَ ِكـڤََهـِرْر نامايـ
 ِاڤَ ناْسـِتى ِاڤَ كَـالو ناْسـِتى

 َچـتيْر أنْـياتْـهاِاڤَ ناْسـِتى 
اء القدوسة لتحقيق النجاة في األسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح األسم عن تسبيح اء القدوسة، ال بديلاألسمال بديل عن تسبيح 

قامة جميع الطقوس الصعبة ابتغاء  ا أحدال يستطيع  في هذا العصر،.)١٢٦\٨\٣ پوراَنيا ۤيناَرد-ْبِرَهْن (عصر الخصام والنفاق هذا
 . كل الكمالحققالقدوس في هذا العصر وهذا ما سياالسم  بتسبيح آتْشاْرياْز و شاْستَْرْزجميع الـ تنصح لذلك، .النجاة
ذا كان  االقدوس حتىاالسم  ينجو بمجرد تسبيح  اإلنسان، أنُچوْسوامّي داَسْچهوناتَْهى َر في مجلس والد طْهاكوَر هريداَسأكد 

ة نجاة الفرد على هذا الوجه لكن حقيقة كالم بإمكاني ْزۤيڤادۤياما والـْبراْهَمنَة-ْسماْرتَ ال يؤمن .تجني بالكليةيخلو من ال تسبيحه ال
 .ِڤدية من األسفار الـة مؤيد بإستشهادات كثيرطْهاكوَر داَسَهري

القدوس وتسبيح اخالقه االسم ينبغي الفهم أن ذنوب الفرد ترتفع بسهولة بتسبيح :"ياَمراَج قيد البحث، يقول شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي نص 
يتحرر :  في تعليقه على هذا النص بما يليْسوامّي شْرۤيْدَهَر  يستشهد."الوحيدة الموصية لرفع الذنوب هذه هي الطريقة .ونشاطاته

- دوْهكَْهىْبَهكْتۤيا ْچِرنَْمْپراتَْر ساياْم (القدوس بتتيم كبير في الصباح والمساء االسم تابع تسبيح اذا من جميع الشقاوات المادية الفرد 
القدوس بصورة متواصلة يومياً بإحترام كبير االسم ذا سمع  اقتباس آخر هو أن الفرد يستطيع تحقيق النجاة ا.)ڤيموتْشْياِتى ْچراماْد

 ):٢٧\٣\١١. ب.ش(جاء في اقتباس آخر  .)ڤَْنَدْم آَدِرَن شِْرنْإ نودينَْمأ(
 انَْمْرتَنَْم ْدْهۤيڤَنَْم كۤيشَْر

 كََمنَه-َهِرْر أْدْبهوتَ
 چوناناْم تْشَ-كَْرَم-َجنَْم

 تِْششْطيتَْم-أْرتِْهى كْهيَل-تَْد
ْدَهَر شْرۤي كما يقتبس ." مرضاة الربطلب كما ينبغي للفرد فيها ويتأمل ويمجدها للرب الرائعة العلية األفعال يسمع ان للفرد ينبغي"

ين للرب طوال الليل يستطيع الفرد التحرر من جميع ذنوبه بمجرد ذكر القدمين اللوتسيت: اتْرانوپ بالنص التالي من الـْسوامّي
 ):٣١\٣\٦( قيد البحث شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم وأخيراً، يقتبس من فصل ."والنهار

 ْرڤيشْنوْرتَنَْم ۤيتَْسماتْ َسنْك
 َچلَْم أْمَهساْمَمنْ-َچْنَج

 ڤْياپي كاوَرَمَهتاْم أ
 نيشْكِْرتَْم-يدِّْهى أيكانْتيَكڤ

 لذلك، تسبيح .ذهاب جزاء أكبر الذنوب االقدوس قادر أيضاً حتى علىاالسم ك، تسبيح عزيزي المل: قائالڤَ چُوْسوامّي شوَك ِدتابع "
 ." أرجو ان تعي ذلك لكي يصدقه اآلخرين. هو خير عمل ميمون للكون كلهَسنْكۤيْرتََنحركة 
نشاطاته هو  انقطاع ويسمعه مع أوصاف شهرته وصورته ودونالقدوس االسم سّبح يجميع هذه النصوص المقتبسة أن من تثبت 
 .)پوْمساْمنيْرَهَرنايا -ْچَهىڤَتالَْم أِاتا(الرب اسم مجرد نطق بيطلق الفرد من جميع ذنوبه ) ٢٤\٣\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .طليق
 كان ذا احتىسيعتق الفرد من جميع ذنوبه  .أخرىوسيلة  إلى  ال حاجة.الرب كافياسم  في هذا النص تدل أن مجرد نطق ألَْمكلمة 
 . غير جيدهتسبيح
 في غاية الصفاء أجاميَل لم يكن .َنناراياالقدوس االسم عند تسبيح  ولده أجاميَليذكر  .القدوساالسم  فعالية تسبيح أجاميَلنجاة تثبت 

، كان التسبيح  وبناء عليه.مختلة عند الموتتكون  عالوة على ذلك، الحالة المعنوية للفرد .عند وفاته بل كان معروفاً باآلثم الكبير
 لذلك، ماذا يمكن أن يقال عمن حالتهم ليست أثيمة .القدوساالسم  بالنجاة بمجرد تسبيح أجاميَل مع ذلك، ظفر . عليهالواضح متعذراً

ِرى  َهكِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى : القدوس بنذر صارماالسم ؟ يتعين االستخالص بوجوب تسبيح أجاميَلبقدر حالة 
 .كِْرشَْنبرحمة  اماۤي ألن الفرد سيضمن فكاكه من قبضة  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى 

يزيد الفرد من حبه  .لمن يرتكب الذنوب ألنه سيبلغ النزاهة عن التجني بمواصلة التسبيح حتى َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىيوصى بتسبيح 
شخصية اهللا كون أول واجبات الفرد زيادة تعلقه بتينبغي أن : تْشايتَنْيا قال المولى . تجنيدون كِْرشَْن َهِرى هعند تسبيح كِْرشَْنلـ

 .)أْرتُْهو َمهاْن-پوْمْپِرما( وزيادة حبه العزيز



  اإلنساننأليها على الرغم من  ا وعن سبب انجذاب الناسِڤديةيمكن لسائل أن يسأل عن سبب وجود عدد كبير من الطقوس الـ
 قيد شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم عن هذا السؤال في هذا النص من ياَمراَج يجيب .القدوساالسم  بتسبيح بسهولة يحقق أرفع درجات النجاح

 يريدون تسبيح . فخمةقرابينرؤية قضاء  إلى  مما يدفعهمِڤدية الـقرابين لسوء الحظ، يتحير ضعاف الفطنة بأبهة ال.البحث
 لمرضاة ضعاف ِڤديةحضور الطقوس الـ إلى أحياناً نضطر .وانفاق مبالغ كبيرة من المال على تلك الطقوس ِڤدية الـَمنْتْراتْالـ

 ألن ةنَْبراْهَم على يد الـِڤديةقامة طقوس  إلى ا واضطررنا١٩٧٥ سنة َنڤَنْداِرڤْ كبير في َبلَراَم-كِْرشَْن هيكل شيدنا .الفطنة امثالهم
 ةنَْبراْهَماستخدام الـ إلى  لذا، اضطررنا. مشروعينْبراْهَمنَة لن يقبلوا الغربيين بصفة ْبراْهَمنَة-اْرتَْسم وال سيما َنڤَنْداِرڤْهالي أ
واعتبر قامة تلك الطقوس،  ااثناء) َچْزْمِرَدنْ( صاخب بإستخدام الطبول ْرتََنۤيكنَْسفراد حركتنا يقيمون أ كان . مكلفةقرابينقامة ال

 كانت الطقوس مقصودة للمعنيين .جنب إلى  تجري جنباًَسنْكۤيْرتََن كانت الطقوس و .ِڤدية الطقوس الـهمية منأأكثر  َسنْكۤيْرتََن
 مقصود للتيم األصفياء المعنيين َسنْكۤيْرتََنبينما ) ْمۤياپيتاپوشْ-َمتيْر َمْدهو-كِْرتَ-َجدّي(جنان السماء  إلى  للرقيِڤديةبالطقوس الـ

اسم عدم حمل مر إلى َنڤَنْداِرڤْ لكن ذلك كان سيدفع اهالي َسنْكۤيْرتََنقتصار على اقامة  االنفضل كنا .شخصية اهللا العزيزبمرضاة 
 قرابين التي تصف الِڤَدْز مقصودة لمن بلدت فطنتهم ببالغة الـِڤدية كما يوضح هنا، الطقوس الـ.فتتاح على محمل الجداال

 .جنان السماء إلى المقصودة لرفع النفس
على  واذا اقتصرهم اعلى كمالرض األنا في مختلف بقاع هياكلفراد أ سيحافظ .الحاجة ال سيما في هذا العصرب فييوحده  ۤيْرتََنكَسنْ

 مع ذلك، عبادة نصب الرب والعمل .شيء آخر إلى  ال حاجة.َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا شْرّي امام نصب الرب وال سيما ۤيْرتََنكَسنْمواصلة 
بوجوب مواصلة عبادة نصب الرب  وْسوامّيُچ ڤَۤيج شْرۤيَل يكتب . في عاداته وفكره صفياً اإلنسانستحفظ الحدودبكافة األحكام و

 ْبَهكْتي شْرۤيَل لذلك، أوصى . وحده كفيل بتحقيق كمال الحياةۤيْرتََنكَسنْ لكي يبقى التيم في حالة نظيفة وصفية مع ان هيكلفي ال
 نحن نلتزم بالعمل بهذا المبدأ بقضاء عبادة نصب الرب و .جنب إلى  قضاء االثنين جنباً بوجوبطْهاكوَر تّيڤََسَرْس سيدّْهانْتَ

 .استمراره ينبغي  وهذا ماجنب إلى  جنباًۤيْرتََنكَسنْ
 ياَمراَجسلطان 

 ):٢٩\١٤\١٠ َمْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤي (ْبَرْهماالصدد بالنص التالي من دعاء المولى  في هذا تْشَكَْرڤَْرتي طْهاكوَرڤيشْڤاناتَْهى شْرۤيَل يقتبس 
 ڤَياْد-َپداْمبوَجڤَ پّي ِتى ِدأتْها
 ڤَ ْهيتَ ِاۤيْچِرهِلشانو-َرساَدْپ

 َمهيْمنُو-ڤَْنَچڤَْم ْبَهجاناتي تَتّْ
 ڤَْنڤيتْشينْپي تْشيَرْم نَـ تْشانْيا ِاكُو ٱ

فهمك بالتخمين  إلى بينما من يتوسلرباه، كل من يحظى حتى بمسحة طفيفة من رحمة قدميك اللوتسيتين يفهم عظمة شخصك "
شخصية اهللا  المراد أن الفرد قد يكون غير واعياً بوجود ."لسنوات طويلة ْستَْرشاـاليقصر عن العلم بك حتى وان انكب على دراسة 

 صية اهللا العزيزشخ بينما قد يفهم سواه مقام ِڤدية واسمه وشهرته وصفاته وغيرها، حتى وإن كان من كبار علماء األسفار الـالعزيز
 أن المنشغلين ٢٦ في النص ياَمراَج لذلك، يقول .ِڤَدْزذا اصبح تيماً صفياً للرب باإلنشغال بالخدمة التتيمية وإن كان غير خبيراً بالـا

ڤَْم ِا(فاته  وشهرته وصكِْرشَْناسم  الذين ال يفهمون ِڤَدْزعلى خالف علماء الـ) سوْدهيياه(الرب يصبحون فطناء  إلى بالخدمة الودية
 .نشغاله بخدمة الرب بحب بعقله وكالمه وبدنه وليس للتظاهر ال صفي الفطنة بحقمفكر التيم الصفي .)ڤَتيَچڤيْمِرشْيا سوْدهييُّو ْبَه

أو  هيكل زيارته المنتظمة للعلى الرغم من  آخراًشيئاًقد يضمر ذ  ابالتدين لكن تظاهره ليس فعاالًنسان ، قد يتظاهر اإلفي المقابل
 تعمد أو عرضياً بسبب دوني يرتكبها ت لكن ذنوب التيم ال.ياَمراَجمثاله الذين يغفلون واجبهم الديني يستحقون عقاب أ .المسجد

 .ۤيْرتََنكَسنْ تلك هي قيمة حركة .عاداته السابقة قابلة للغفران
 التيم الذين سلموا للقدمين اللوتسيتين .ذ اآلن فصاعداًزعاج التيم من اخدمي األحباء، يجب عليكم عدم:" خدمه بهذا الكالمياَمراَجيحذر 

 هؤالء التيم بالرفعة والتوقير يحظى .سيدَّْهى لُوَكهالي أللرب والذين ال ينقطعون عن تسبيح اسمه القدوس يحظون بثناء المالئكة و
ذا عاقبتهم أنا أو حتى  ا.سيقتلكم بتلك الهراوةذا اقتربتم من هؤالء التيم ف ا. يحميهم شخصياً بهراوة في يدهڤيشْنودرجة أن الرب إلى 

 ." فماذا يقال عنكم؟ لذلك، انقطعوا عن ازعاج التيمڤيشْنو فسيعاقبنا الرب ْبَرْهماالمولى 
ياة  على األخص بجلب الماديين المتعلقين بالحياَمدۤوتَْز ينصح . بهذا الكالمياَمدۤوتَْزبعد تحذير  ليه ا على من يجب سوقهمياَمراَجيدل 

ياْن ( بالحياة البيتية ابتغاء اللذة الجنسية التافهة  اإلنسانيتعلق): ٤٥\٩\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .البيتية لمجرد الجماع
تهم  بتدابيرهم المادية لجمع المال للحفاظ على عائالتهم وسعاددوماً انهم مضطهدون .)ْهي توتّْشَْهْمسوكَْهْم ْچِرَهِمْدهي -مايتْهونادي

لمعاقبتهم على  إليه  خدمه بجلب هؤالءياَمراَج ينصح .الوحيدة هي النوم والمجامعة في الليل بعد عناء العمل الشاق طوال النهار
نشر ذكر  إلى الجميع بعين واحدة ويسعون إلى ينظرونواألخص وعدم جلب التيم الذين يلعقون العسل من القدمين اللوتسيتين للرب 



 بحياتهم كِْرشَْن لكن ال يمكن حماية الجاهلين بذكر ياَمراَج التيم ليسوا عرضة للعقاب على يد .رأفة بجميع األحياء بدافع الكِْرشَْن
 ):٤\١\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .المادية المتمثلة بالمتعة العائلية

 ڤْكَلَتْراديشْ-َپتْياِدها
 پيڤْ أڤْ أَستْْسساينْيىشْ-آتَْم

 و نيْدَهنَْمْپَرَمتُِّتساْم 
 َپشْياتي نَـ پيشْيانّْ أَپ

طفال والزوجة، وال األن معضالت الحياة لشدة تعلقهم بالجنود المعرضين للخطأ كالبدن وعال يتحرون  تَتّْڤَ –آتَْم  إلى المفتقرون"
 ."يبصرون هالكهم األكيد على الرغم من كفاية تجربتهم

لخدمة التتيمية طوال الليل والنهار ثم يستطيع الفرد النجاح بتحقيق غرض الحياة جملة القول، ينبغي للفرد معاشرة المنشغلين با
 ):٩\٨\٣ (پوراَن ڤيشْنو جاء في . مقصودة لذاك الغرض بالذاتْدَهْرَم شَْرَمناڤَْر كما أن .ڤيشْنوالبشرية أال وهي مرضاة الرب 

 ڤَتاْرناشَْرماتْشاَرڤَ
 پوماْنَپَره وروِشَن پ

 َپنْتْهاياِتى ْر آراْدْهڤيشْنو
 كاَرنَْم-تُوشَ-نانْياتْ تَتْ

وأربعة ) ْدَرۤوش، ايشْيا، ڤتْريياشَ، كَْنْبراْهَم(اربعة مراتب  إلى  الذي يقسم المجتمعْدَهْرَم شَْرَمناڤَْرتباع  الالمجتمع البشري مقصود
 بسهولة وهذا هو ڤيشْنوالرب  إلى قربأ يجلب الفرد ْدَهْرَم شَْرَمناْرڤَ .)َسۤيا، َسنّْڤانَْپَرْستَْهى، ْچِرَهْستَْهىتْشارّي، ْبَرْهَم(مقامات روحية 

  اإلنسان لكن لسوء الحظ،.)ْمڤيشْنوَچتيْم ْهي -ڤاْرتَْهىڤيدوه ْس ِتى ـنَ): (٣١\٥\٧. ب.ش(الغرض الفعلي الوحدي للمجتمع البشري 
الدار الباقية  إلى نما هو العودة اويجهل أن صالحه الذاتي) مانينَه-َهىأْرتْ- يى َبهيْرۤيادوراشَ( ال غير كِْرشَْنر بالفتنة الخارجية لـمحّي

سوى جلب عدم  بياَمدۤوتَْز ينصح ياَمراَج لذلك، .ڤيشْنوالرب  إلى  قضاء واجباته تقرباًإنسان  يفترض بكل.ڤيشْنوالرب  إلى أو التوجه
 وال يسجد لنصب الرب كِْرشَْن أو ڤيشْنوالقدوس االسم سّبح يالذي ال  ياَمراَجيستحق عقاب  .ڤيشْنومن نسوا قضاء واجباتهم تجاه 

 .ڤيشْنوالمعنيين بالرب  غير ڤايشْنَڤَْز سوى غير الـياَمراَج بإيجاز، ال يستحق عقاب .وال يذكر قدميه اللوتسيتين

 الفصل الثاني والعشرون
 القدوساالسم امجاد 

رباه، لقد اقترف خدمي جناية ":) ٣٥-٣٠\٣\٦. ب.ش (ر نفسه وخدمه مخطئين الغفران من اهللا على اعتبا طالباًياَمراَجثم تكلم (
 من خدمك أجاميَل لم ندرك لجهلنا ان .، يا أقدم األشخاص وأعظمهم، أغفر لناَناناراي يا .أجاميَلمثل  ڤايشْنَڤَ بإعتقال كبيرة حتماً

 ." نسجد لك تعظيماً.بي، أغفر لنا أنت الرحيم الكريم ر.بأكف متضامة طالبين عفوك إليك  لذلك، نتضرع.فاقترفنا جناية كبيرة
 لذلك، تسبيح .ذهاب جزاء أكبر الذنوب االقدوس قادر أيضاً حتى علىاالسم عزيزي الملك، تسبيح ":قائالڤَ چُوْسوامّي شوَك ِدتابع 

 ." أرجو ان تعي ذلك لكي يصدقه اآلخرين. هو خير عمل ميمون للكون كلهَسنْكۤيْرتََنحركة 
 يستطيع بكل سهولة بلوغ صعيد الخدمة التتيمية الصفية القادرة على ،القدوس للرب وأعماله وتسبيحهااالسم يداوم على سماع من 

 .ِڤديةالـمتعذر بالنذور وقضاء الطقوس  أمر س من قلبه، وهورجاتصفية األ
  الطبيعة الماديةشواكل المادي الذي يجري بمساق  ال يأبهون قط بالعملكِْرشَْنالتيم الذين يلعقون شهد القدمين اللوتسيتين للرب 

العمل المادي لكن  إلى  للعودةكِْرشَْنلـ في الواقع، ال يتخلى التيم عن القدمين اللوتسيتين .الثالثة والذي ال يعقب سوى الشقاوة
 مع ذلك، .هم خدمة قدميه اللوتسيتينلتجاهل أحياناً يقضون بعض الكفارات ِڤديةالـن بالشعائر يغيرهم من المغترين بشهواتهم والمولع

 .المعصيات مرة بعد مرة لعدم اكتمال تصفيتهم إلى يعودون
  ومنذ ذلك الوقت، حالما يرون تيماً.بالدهشة بعد ان سمعوا من سيدهم عن أمجاد اهللا واسمه وشهرته وصفاتهياَمدۤوتَْز اصيب 

 .ثانية إليه يرهبون منه وال يتجرأون على النظر
 . لعبلدة شخصية اهللاَملَيا تلك الحادثة الخفية عندما دنوت منه اثناء اقامته في جبال كوْمْبَهى ابن َچْستْياأحكيم الكبير قص علي ال

 المغفرة ياَمراَج طلب
 فوق ياَمراَج مع ان .مؤسسة تتحملها المؤسسةال غلطة خادم . على عاتقه مسؤولية الذنب الذي ارتكبه خدمهياَمراَجخذ المولى أ
 يعاقب السيد على ذنب خادمه:  تأكيدشاْستَْر-ياۤيانْ جاء في .كبيراً بإذنه وكان ذلك ذنباً أجاميَلذهب خدمه للقبض على قد ذنوب فال



 من الرب  ذلك على محمل الجد ورفع الدعاء مع خدمه بأكف مضمومة يطلبون الغفرانياَمراَج حمل .)نُو َدنَْدهۤيڤامَپراْدِهى ْسۤياْبْهِرتْ(
   .َناناراي

 تحقيق الكمال
درجة  إلى القدوس مسعوداالسم  تسبيح . كان غير سليماًَننارايااسم  اعتق من جميع ذنوبه مع ان تسبيحه أجاميَلينبغي التنويه أن 

 ستخالص أنه يمكنه مواصلة ارتكاب الذنوب االشارة مراراً، ال ينبغي للفرد اال لكن كما سبقت لنا.أنه يعتق مطلق شخص من ذنوبه
 حري بالفرد أن يكون في منتهى الحذر بالحفاظ على نزاهته من جميع الذنوب وعدم .بطال الذنوب الكِْرشَْن َهِرىبنية تسبيح 

ذا ارتكب ذنباً بمحض ب تيمه اسيغفر الرب ذن .ذنب آخريشكل  ألن ذلك َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىالتفكير بإبطال الذنوب عن طريق تسبيح 
 .ي له تعمد ارتكابهلكن ال ينبغالصدفة 

 :پوراَن َپْدَم جاء في .القدوس وسماعه بكل سهولة والشعور بالنشوة في الحياة الروحيةاالسم يمكن لإلنسان ممارسة تسبيح 
 يوكْتاناْم-َپراْدَهىناما

 ْچَهْمڤَ َهَرنِْتى أناماِنى ِا
 ْپَريوكْتاني-ڤيشْرانْتيأ

 كَراني تْشَ-ڤاْرتَْهىتاِنى ِا
 من يألف هذه العادة .بطال هذه الجنايات بمواصلة التسبيح دون انحراف ا بتجني فيمكنهَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى  اإلنسانسّبحذا  احتى"

 ."سيبقى على صعيد علي صفي ال تمسه الذنوب
ل الذي يتعذر تحقيقه سيحقق الكما ه لكن حيناًتجني دون حيناً وتجنيبالفرد سّبح ي قد .َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىواجب التيم هو تسبيح 
يمان بالخدمة التتيمية  ادون ِڤدية المتعلقون بالطقوس الـ.هذه الطريقة بجدية إلى ذا اخذ ا المتعلقة بالكفارةِڤديةبواسطة الطقوس الـ

من  لذلك، التيم المتجردون .رفع درجات الكمالأالقدوس، يقصرون عن تحقيق االسم  تقدير تسبيح دونوالذين ينصحون بالكفارة 
 بسبب الشهوات ِڤدية المتعلقون بالطقوس الـ.ديةِڤالطقوس الـ إلى  لألخذكِْرشَْنالملذات المادية بالكلية ال يتخلون مطلقاً عن ذكر 

 .عرضة لمصائب الوجود المادي مرة وثانية
 .ياَمدۤوتَْز التيم خطرون عند .منذ تلك الحادثة قتراب من التيم اال عن خطورةياَمدۤوتَْزتخلى 
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