
 الحضارة والتعالي
في مدينة مومباي بعض األسئلة التي طرحتها على " ْبَهڤَن"المجلة التربوية والدينية  إليك ، ارسلتشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: بوْستَ كِْرشَْن

ولها هذه قائمة باألسئلة وأ. لحصول على اجوبة عن بعض األسئلة الهامة التي تحير المجتمع اليوملمختلف رجال الدين في مسعى 
 هل يوجد انحسار في التأثير الديني عند العامة؟: السؤال التالي

 ):١\٢\١٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا ما جاء التوقع به في . نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 هْدَهـْرَم ْمدينَـ-تَـتَشْ تْشانو

  كْـشْما َدۤياْم شاوتْشَـْمَستْيا
 كاِلَن َبلينا راَجْن

 تيه ْسـْمـِرْمْر َبلَـنَـنْكْـْسياتى آيو
التدين والصدق والنظافة والتسامح والذاكرة والمتانة البدنية :" الصفات التاليةتضاءل، ستالحاضر) كَلي (في عصر الخالف والنفاق"

ة ستغيب الرحم. لكن تلك الصفات ستتضاءل.  عن الحيوان اإلنسانتميزالتي صفات ال.  اإلنسانهذه هي مقتنيات". والعمر والرحمة
درك  إلى تدريجياً سينحدر  اإلنسان الدين عملياً مما يعني أنختفيكذا، سي. والصدق عملياً وستضعف الذاكرة ويقصر العمر

 .الحيوان
الكلب من جملة األحياء . أن الكلب ال يفهم الدين أحد ال يخفى على.  أكثر من حيوان في غياب الدين على األخص اإلنسانال يعدو

ذن،  ا.الحيوان ال يأبه:  والكلب اإلنسانهذا هو الفارق بين. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم أو ْبهَچڤَْد چۤيتاه بما نبحثه هنا حول أيضاً لكنه ال يأب
 .هتمامهم بالدين ايصبح البشر بهائم عندما يفقدون

بوقت مم متحدة أنشاء  ايطلبونوبقاء المواطنين بهائم  اوكيف يمكن وجود سعادة أو سالم في مجتمع البهائم؟ القادة الكبار يودون
 لكن يصبح.  حيوان عاقل اإلنسانعلم المنطق يقول ان. فكيف يعقل ذلك؟ بهائم متحدة؟ كيف يعقل ذلك؟ مجتمع بهائم متحدةواحد 
 .اً؟إنسان  في غياب التعقل؟ وكيف يمكن أن يصبحة بهيماإلنسان

المجتمع البشري .  مسيحياً أو مسلماً أو هندوسياً أو بوذياًإلنسان ان كان ا بغض النظر ماوجود الدين ضروري في المجتمع البشري
 . اليوم؟ اإلنسانهو سبب شقاءيتجاهل الدين . هذه هي الحقيقة األساسية. مجرد مجتمع بهائم في غياب الدين

عتقاد أن الدين  االعلىهذا يعني أن الشيوعية معادية للوعي الرباني بناء . فيون الشعوبأأن الدين بأن ماركس كتب  أحد كتب لي
ستغالل  ا.لتزام بالدين الحقيقي االال بد من. ال يعني ذلك وجوب تفادي الدينلكن  ثمة استغالل ديني .جتماعي االأفسد مجمل الجو

عندما تسبب عيني األلم بسبب مرض الماء األبيض ال يعني . الدين على يد رجال الدين المزعومين ال يعني ضرورة رفض الدين
 .كِْرشَْن َهِرىجراء عملية للتخلص من الماء األبيض وهذا ما تطرحه حركة  اقتالعها بل اةضرور

الدين . ما هو نفع ذاك الدين؟ أنه ليس سوى تضليل. ليس لدى غالبية رجال الدين اليوم مفهوم عن اهللا ومع ذلك يتكلمون في الدين
ن كان دينك يخلو من مفهوم عن اهللا فكيف يسمى  ا).١٩\٣\٦. ب.ش (تَْمْپَرنَۤي –تْ ڤََچاْد ْبَه تو ساكْشْْدَهْرَمْم: الحقيقي يعني أمر اهللا

 دىأهذا الجهل عن اهللا . متى سيستمر ذلك بشكل مصطنع؟ سوف يتدهور إلى . أي مفهوم عن اهللادونعون التدين ديناً؟ مع ذلك، يّد
 .الوضع الراهنإلى 

قامة أمره وهذا ما  إلى امما يضطر كل منهمفي غياب الدولة الدولة لكن يغيب القانون الدين يعني أمر اهللا كما أن القانون يعني أمر 
 .تباع أمر اهللا اال يوجد مفهوم عن اهللا مما يعني عدم. يجري اآلن في مجال الدين

. ذن، ديننا واضح ا.امرنحن نطيع تلك األو ووهو يصدر أوامره. كِْرشَْن: هنا اهللا.  مفهوم واضح عن اهللاكِْرشَْننحن تيم لدينا لكن 
تباع األديان األخرى عن مفهومهم عن صورة أ أحد يمكنك سؤال. في غياب مفهوم عن اهللا ويصبح الدين ملهاةيغيب أمر اهللا لكن 
 : )٣٠\٥ ( َسْمهيتا-ْبَرْهَملكننا نجيب من . ن يجيب بوضوح؟ كالأ أحد هل يستطيع. اهللا

 ْمـشْ َدالياتاكْـ–يـنْـَد ڤـتَـْم أَرنَـنَڤَ كْـْمـونَِڤ
 َچـْم سونْـَدرانَـ– أسيتاْمـبوَد ـَسـْمْمتَـڤََبـْرها
 ْمـَهـوْب شُ– يـِشـشْڤ – كَـَمنْـۤييا –طي و كُ–َپ كَـنْـَدْر
  ْبـَهـجاميْم تَـْم أَهـْمشَپورو -ْم آديڤينْـَدوُچ

عيناه زهرة اللوتس ويزين شعر رأسه بريشة طاووس وتشبه تشبه .  الذي يعزف نايه العليچُوڤينَْدولي  األعبد الربأ:"ْبَرْهماجّيقال 
 .تلك هي سمات اهللا". ن محياه أجمل من ماليين كيوبيدأبشرته لون الغيمة الداكنة على الرغم من 



 نحطاط التدين وسائر الكن في غياب مفهوم عن اهللا يغيب الدين وهذا هو سبب. هنا اهللا مما يعني الدين: نحن نجيب فوراً بالوصف
وفي النتيجة، مجمل الحضارة البشرية . ه يستحيل فهم الديندون مفهوم عن اهللا و اإلنسانلم يعد عند. الصفات البشرية النبيلة األخرى

 .نحطاط مما يعني توغل البشر في الحياة البهائمية افي
 السؤال الثاني: كِْرشَْنپوْستَ 

 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
هل هذه .  عبد القدر اإلنسانيمانها المطلق بالقضاء والقدر مما يمنع التقدم ويجعل االتقليدية ضد الهندوسية هيالتهمة : كِْرشَْنپوْستَ 

 تهمة صحيحة؟
كلمة الهندوسية . أوالً.  ال يفقهون الهندوسيةقضاء والقدرالتهمة باطلة ومن يتهمون الهندوسية باإليمان المطلق بال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

الترتيب الطبيعي للمجتمع ( ڤَْرنَاشَْرَم ْدَهْرَم كما نجد كلمة )الدين القديم( َسناتََن ْدَهْرَمنجد كلمة . ِڤديةفي األسفار الـغير واردة 
 .ِڤديةهذا ما نجده في األسفار الـ. )البشري

الكلب ). ضحك!! (الكلب تقدماً؟ما هو تعريف كلمة تقدم؟ هل يعتبر قفز .  يمنع تقدم البشريةِڤديإذن، نرد الدعوى بأن النظام الـ
 أن لإلنسان  يناديديِڤالنظام الـ. ا هو معنى التقدم؟هل هذ. وانت تجري على أربعة عجالتقوائم ربعة أيجري هنا وهناك على 

ذن، مجمل النظام  ا.نتفاع بتلك الطاقة من اجل التقدم الروحي االمن وعيه وال بد منأشرف طاقة الحيوان ووعي تفوق طاقة 
 لديهم أدنى توبالنتيجة، يالحظ من ليس. تجاه أرفع من التزاحم مع الكلب ا في اإلنسانستخدام طاقة ا. مقصود للتقدم الروحيِڤديـال

لكن الحياة . سباق كالبالحياة التربية الروحية أن  إلى المفتقرونيعتقد . فكرة عن الدين أن الرباني الهندي ال يجهد بالعمل كالكلب
 ):١٨\٥\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، جاء في . لتقدم الروحيالفعلية تعني ا

 ڤيُدوْپَرياِتـتَ كُوتَْسـيايڤَ ِهتُوه 
 َپـرى أْدَهـهنَـ لَـْبْهـياِتى ياْد ْبْهـَرَمتاْم أو

 ْمتَْل لَـْبْهـياِتى دوْهـكَْهـڤَْد أنْـياتَه سوكَْهـ
 َهساْمَر-ۤيَرَچـْبهكاِلَن َسْرڤَـتَْر 

تعمر النفس في صور الكالب أو المالئكة أو القطط أو .  بذل طاقته في سبيل ما ال يحصل عليه في أعمار غزيرةنسان اإليجب على
 هي التشبعة الحسيةذن، هذا التناسخ جار لكن  ا. ماليين وأربع مائة ألف صورة مادية٨ثمة . الطيور أو الحشرات ألعمار كثيرة

أين الطعام؟ أين المأوى؟ أين الجماع؟ كيف :"الكلب مشغول بالتشبعة الحسية. ك الصورالشاغل الوحيد في كل صورة من ماليين تل
 . مشغول بهذا الشاغل بسبل مختلفةاإلنسانالدفاع؟ و

-نيْدَر-أهاَر ( األكل والنوم والدفاع والجماع:حتى الحشرة التافهة مشغولة بهذا النزاع وإذن، نزاع البقاء مستمر عمر بعد عمر
أين الجنس؟ أين المأوى؟ كيف . أين الطعام:" التزاحم قائم في كل مكان-الطيور والسباع والحشرات واألسماك. )هونَْممايتْ-ْبَهڤَ

 الخروج من دون وسيتعين علينا فعلها في أعمار مقبلة غير منحصرة في أعمار فار تنادي أننا فعلنا تلك األمورذن، األس ا"الدفاع؟
 .مورلك األكل تقطع ال بد من . هذا التزاحم

 ):٣\٦\٧. ب.ش( ينصح اصدقاءه َمهاَرَج ْپَرْهالَدلذلك، 
  دايتْـۤياْمسوكَْهْم أينْـْدريـياكَ

 ِچـَن ِدهيناْميُّو-ِدَهى
 َسْرڤَـتَْر لَـْبْهـياِتى دايڤاْد
 ياتْها دوْهـكَْهْم أياتْنَـتَه

ستصيبنا السعادة التي نستحقها بالقضاء والقدر كما . األبداناحبابي، الملذات المادية التي يتطلبها البدن المادي ال تتغير بتغير "
ال شك أن الكلب ال . ذن، لذتي الجنسية عين اللذة الجنسية للكلب ا.لدي بدن ماديكما للكلب بدن مادي ". يصيبنا الشقاء دون طلبه

 .هي هياللذة مارسها في شقة جميلة لكن حن نيخجل من المجامعة في الشارع العام أمام الجميع بينما ن
ومع ذلك، . نيقة بمثابة تقدم حضاري على خالف الواقعأاللذة الجنسية بين الرجل والمرأة في شقة  إلى مع ذلك، يأخذ البشر

مختلف  إلى نواع مختلفة من الملذات استناداًأنتخيل وجود أننا  َمهاَرَج ْپَرْهالَد يقول .يشاركون في سباق الكالب من اجل هذا التقدم
 .صل األبدان لكنها لذة واحدة باألأنواع

ن لكن الكمية والنوعية األساسية لتلك اللذة ذات حدود ابداألتفاوت لذة بناء على لالخارجي تفاوت من الطبيعي، وجود بعض ال
.  محالرههذا هو القضاء والقدر وتغيي. للخنزير نوع محدد من البدن ومأكوله الغائط. هذا ما يسمى القضاء والقدر. معلومة جيداً
 ).ضحك(ل اهل يستطيع أي عالم تحسين احوال معيشة الخنزير؟ هذا مح. ره النفس مأكول محددلكل بدن تعّم



  اإلنسان المتوحش في الغابات يتذوق اللذة الجنسية عينها التي يتذوقها اإلنسان.رةلذات المادية مقّدم أن الَمهاَرَج ْپَرْهالَدلذلك، يقول 
 ."هذا تقدم. نحن نحيا في ناطحة سحاب بدالً من كوخ مصنوع من أوراق الشجر:"القول بباهىالمتحضر الذي يت
 ". مدى تحقيق صلتك باهللا-معرفة النفسهذا ليس تقدماً بل التقدم الحقيقي هو :" تقولِڤديةلكن الحضارة الـ

نه أقاضي المحكمة الجالس بوقار مع ى علال يبدو الجهد لكن .  كسالىمعرفة النفسيسيء البعض الفهم بالتفكير أن الحكماء طلبة 
سواه في دار المحكمة بجهد طوال النهار يختم األوراق دون أن يتقاضى جزء بسيط من راتب يعمل يتقاضى راتباً عالياً بينما 

نتقاد ا ".ضعاف راتبيأشقى بالعمل دون راتب جيد بينما هذا القاضي يتقاضى راتباً يعادل أنا أ":يمكن أن يقول لنفسه والقاضي
انها مقصودة ألرباب الفطنة الذين ال . معرفة النفس مقصودة لِڤديةالحضارة الـ. تهام نابع من الجهل انهأالهندوسية بمنع التقدم يعني 

 ما هي .أحياناًنحن نتهم بالهروبية  للمثال، .يعملون كالحمير بل يطلبون ما يستحيل تحقيقه في سائر األعمار أي تحقيق الذات
 التهمة؟
 .نهرب من الواقعية أننا يّدعون: مريد

. كِْرشَْنذكر : لكن واقعيتهم مجرد سباق كالب وواقعيتنا هي التقدم في تحقيق الذات. نعم نحن نهرب من واقعيتهم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
طناناً من أيحمل .  فعلي نفعدونكدح لماذا؟ ألن الحمار ي. )ذَْهْزمۤو (لذلك، جرى وصف العمال الدنيويين حمير. رقاهذا هو الف

ليس لدى الحمار . له الغسال حمالً آخراً ثانية يقف الحمار عند باب الغسال يأكل الشعير فيما يحّم.الثياب للغسال لقاء بعض الشعير
 .الشعير حتى ولو هرب من قبضة الغسالعلى ل وحصالنه ليس مجبراً على حمل األثقال بل يستطيع أقدرة على التفكير 

نشغالك  اذن، ما هو نفع ا).ضحك". (مشغول كثيرا اآلنأنا ":يجتهد بالعمل في المكتب واذا صادفته يقول. الحماركالدنيوي العامل 
نشغالك طول  اهذه غايةو). ضحك(؟ مجمل األمرهذا ". ستطيع اكل بعض الخبز وشرب بعض الشايأ. حسناً. "طوال النهار؟

 ؟النهار
كان لدي ألف :"لقاء نظرة على رصيده المصرفي في المساء ويقول ا النحو حتى يتسنى لهمشغول طوال النهار على هذا أنه أو

.  لن يأكل سوى بعض الخبز وشرب بعض الشاي حتى بعد تضاعف رصيده المصرفيههذا ما يرضيه لكن". دوالر وتضاعف اآلن
 . اية حقيقية لحياتهحمار ألنه يعمل كالحمار دون غبالهذا هو سبب وصف العامل الدنيوي . وسيعمل بجهد

 غير كسالى بل في شغل دائم من ِڤديةتباع النظام الـأ. التهمة التي يتضمنها السؤال غير صحيحة.  مختلفةِڤديةلكن الحضارة الـ
طلب معرفة   اإلنسانيتعين على"):١\٦\٧. ب.ش (َمهاَرَج ْپَرْهالَدجل غرض رفيع وهذا الشاغل في غاية األهمية حيث يقول أ

 .ِڤديةهذه هي الحضارة الـ.  لحظة واحدةتضييعال ينبغي . "بتداء من الطفولةاالنفس 
 .نبيولذلك، ال بد انهم هرو.  ال يعملون كالكالب والحمير مثلناِڤديةتباع الحضارة الـأال شك أن العامل الدنيوي يرى 
 .نعم، نهرب من جهدك العبثي

 وهب إنسان ينبغي لكل): ٥٨\٨ َمْدْهيا-.ت.ت(جاء في . )ڤَْرنَاشَْرَم(جتماعي  اال لتحقيق الذات تبدأ من الترتيبِڤديةالحضارة الـ
 لهذا السبب ). آراْدْهياِتىَن َپَره پوماْن ڤيشْنوْرشْاتْشاْرياتا پوروْرنَاشَْرمڤَ( كِْرشَْن أو ڤيشْنوثمار وظيفته للقدمين اللوتسيتين للرب 

 .)ْرنَاشَْرَمڤَ (جتماعي بهدف روحي ا يسمى ترتيبِڤديالنظام الـ
) الكهنة والمعلمون (ْبراْهَمنَةالـ: جتماعية هي االالمراتب. جتماعية وأربعة مقامات روحية ا أربعة مراتبڤَْرنَاشَْرَملنظام 
:  هيفي حين أن المقامات الروحية) صناعيين والعمالال( ْزشۤوْدَر ثم الـ)والتجارالفالحين ( ْزڤايشْيا والـ)الفرسان( كْشْتْريياْزوالـ

 لكن الغاية القطعية هي عبادة الرب )الزاهد( ّياسَسنّْۤي والـ)المعتزل( ڤانَْپَرْستَْهى و )ةرب العائل( ْچِرَهستَْهى و )المريد( ْبَرْهَمتْشارّي
 . هذا هو المراد).ْر آراْدْهياِتىڤيشْنو( يشْنوڤالعظيم 

قوائم وهم أربعة جري على  تالكالب.  لذلك، خلقوا مجتمع سباق الكالب.ڤَْرنَاشَْرَمفراد الحضارة العصرية المزعومة يجهلون بنظام أ
 .يعتقدون أن سباق العجالت األربعة تقدم حضاري. هذا هو الواقع. عجالتأربعة يجرون على 
قة ال تحصى عمار سابأالعالم العاقل ينتفع بعمره لكسب ما افتقده في  ):١٨\٥\١. ب.ش ( مونيناَرَديقول .  مختلفةِڤديةالحضارة الـ

هل يعني أن :"حدأيمكن أن يسأل . ) لَْبْهياِتى ياْد ْبْهَرَمتاْم أوَپرى أْدَههـتَْسيايڤَ ِهتوه ْپَرياِتتَ كُوڤيُدو نَ (أي تحقيق الذات وتحقيق اهللا
ذكر  إلى خذ. سعادتك المادية مقضية بقدرك وستصيبك حيثما تكون. نعم ال تقتصر على تحسين وضعك المادي". ال نفعل شيئاً؟

 .كِْرشَْنجانب ذكر  إلى  وستحصل على سائر األشياءكِْرشَْن
 كيف سأحصل عليها؟

أن الشقاء سيصيبك مضروب هنا المثل ال. )َهساْمَر-كاِلَن َسْرڤَتَْر َچْبهيَر (ستحصل عليها بمجرى الوقت بتدبير الزمان الخالد. كيف؟
 . أن تشقى بالعملدونحتى رة لك كذا، ستصيبك السعادة المقّد. طلبهأن  دونحتى 



رة ال ينبغي لك بذل طاقتك من اجل السعادة المادية ألنك لن تحصل على أكثر من السعادة المقّد: َمهاَرَج ْپَرْهالَدنفس الشيء، يقول 
 العمل بجهد دونية نني لن احصل على مزيد من السعادة المادبأكيف استطيع التصديق . "لاهذا مح. )ْپَرۤياَسه كَْرتَڤْياْم- تَتْـنَ (لك
 ر؟بأك

غتيال غاندي في بالدنا على يد  اللمثال، جرى. يطلب الشقاء؟ذا الذي من .  أن تطلبهادونألن أوضاع شقية كثيرة تصيبك حتى 
من ذا القادر على حمايتك من كل . كان غاندي من العظماء وفي حماية رجال األمن وكان محبوباً عند الجميع لكنه اغتيل. هندي
 ألوضاع الشقية؟تلك ا

لذلك، يجب أن . صابتك رغم عنك والسعادة ستصيبك أيضاًأأن تلك األوضاع الشقية بستخالص بناء على ذلك  االإذن، ينبغي لك
يستحيل . هذه هي الفطنة". كِْرشَْن طاقتي في سبيل ذكر بذلدعني . لماذا اتفادى الشقاء واطلب السعادة المزعومة؟:"تقول لنفسك

 .هذه النقطة إلى سؤال المجلة يتطرق. عليك منع قدرك
 . حراز تقدم محتمل ا من اإلنسان حضارة تنفي الخيار مما يمنعِڤديةعتيادية هي أن الحضارة الـ االنعم، التهمة: كِْرشَْن پوْستَ

 مخيَّر بإنتهاج الحياة  اإلنسان لكن. محال تبديل القدر الماديأن مسيَّر بل  اإلنسان ال ينادي بأنِڤديالنظام الـ. كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
م بأن القضاء والقدر ال يسمح سوى بقدر محدد من السعادة المادية وفهمال إلى ةستندم ِڤديةمدار البحث هو أن الحضارة الـ. الروحية

سعادة مقّدرة والشقاء ال. لاهذا مح. بسعادة مادية غير متقطعة أحد تمتعال ي. معرفة النفسجهودنا نحو  هيتوجوجوب في هذا العالم و
ع لذلك، ال تضّي.  منع الشقاء فال يمكنه منع السعادة بل ستصيبه تلقائياً اإلنسانذن، كما يستحيل على ا.ال بد من وجودهما. مقّدر

 .كِْرشَْنتك من اجل التقدم في ذكر انتفاع بطاق االكحري ب. وقتك بتلك األمور
  ال يطلبون التقدم؟ِڤديتباع المفهوم الـأأن ب نتوخى الدقة عند القول ، هلشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: كِْرشَْن پوْستَ

ستحالة تبديل قدرك  ان صح ا فما هي فائدة المسعى؟يعبثالن طلبت التقدم  ا.ال بد من تعريف التقدم أوالً. كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
اكمل . هذا هو التقدم الحقيقي. كِْرشَْنن اجل فهم ذكر على السعي لتبديله؟ من األفضل لك بذل طاقتك محملك المادي فما الذي ي

 . فهم اهللا والذات بوضوح:فهمك الروحي
. كال. نشاء مصانع كبيرة بمكائن تحقق أرباحاً طائلة إلى ا وال نتحمسكِْرشَْنحراز تقدم في مجال ذكر  اللمثال، شاغل جماعتنا هو

هذا . كِْرشَْننتفاع بطاقاتنا من اجل التقدم في ذكر  إلى االشوقادي لكننا في غاية المن السعادة المادية والشقاء المقدرنا ن بونحن قانع
 .هو المراد

 ڤَْرنَاشَْرَم ْدَهْرَمتباع أفي الواقع، . ِڤديةتباع الحضارة الـأ هذا مراد ).ڤيشْنوْر آراْدْهياِتى ( مقصودة لتحقيق اهللاِڤديةإذن، الحضارة الـ
-كوْمْبَهىهل زرت . ِمال-كوْمْبَهى اثناء فترة َچنَْچستجد غالبية أهل الهند يستحمون في نهر الـ. دية مطلقاًقتصا االلم يطلبوا التنمية

 .ِمال
 .كال: مريد

.  إلهتمامهم بالنجاة الروحية من هذا العالم الماديِمال-كوْمْبَهى اثناء َچنَْچماليين من الناس يستحمون في نهر الـ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
على الرغم من عدم انشغالهم نهم غير كسالى  الذلك،. ْپَرياْچالمكان المقدس عند  َچنَْچرون ألوف األميال لإلستحمام في نهر الـيساف
 سيدينهض . )اْم جاَچْرتي َسْميامّيۤيتاناْم تَْسْبهۤو-ا نيشا َسْرڤَۤي (ليل األحياء األعتياديون هو وقت يقظة محقق الذات. سباق الكالبب

نحن :"الكالب والحمير ألنفسها اثناء النهارتقول كذلك، . ن فراشه عند السحر ويعمل من اجل التحقيق الروحي فيما ينام سواهالذات م
 ".نعمل على خالف هؤالء الروحانيين

على   وليسوا كسالى التي تمارس في الهند ال ينقطعون عن العملِڤديةتباع الحضارة الـأ. المادي والروحي: إذن، ثمة صعيدان
كوماَر آتْشَِرتْ ْپَرْچيُّو  (الطفولةانهم يطلبون تحقيق الذات منذ ): ١\٦\٧. ب.ش( حاضرفي اليوم ال تلك الحضارة نحراف االرغم من

 .لذلك، انهم غير كسالى. شاغلهم يبدأ منذ الطفولة. )َهى اْدَهْرماْن ْبهاَچڤَتاْن
 ال تأبه بالتقدم الزائف ِڤديةالحضارة الـ. تحجر يجهلون معنى التقدم الحقيقي بالكسل أو الِڤديةتباع الحضارة الـأيتهمون إن الذين 

لكن ابن . اًذلك تقدمتوهمون ي. ناطحات السحاب إلى  من الكوخة الحضاريةللمثال، يتفاخر البعض بالنقل. قتصادية االللتنمية
لكن من يقضي . تحقيق الذاتمجال  بالغ التقدم في ربما يقيم في كوخ لكنه. ه يقيس تقدمه في مجال تحقيق ذاتِڤديةالحضارة الـ

 .  ويرجع في بدن كلب دون علمه بذلكعمرهع ناطحة سحاب، يضّي إلى عمره بتحويل كوخه
ضاء ن كان تبديل الق االبهائملماذا ال ندع الطفل منذ والدته يجري مثل  :سؤال إلى ، هذا ما يدفعشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: كِْرشَْن پوْستَ
 ماذا سيحدث له؟. ؟مستحيالر والقد

انتفع بهذه الصورة : لذلك، جاء. هذا ممكن. يمكنك تدريب الطفل روحياً. هذه هي فائدة هذه الصورة البشرية. كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ينبغي لك بذل طاقتك لتحقيق . )يُدوڤ ِهتُوه ْپَريىِتتَ كُوڤَتاْسياي (البشرية النادرة لتحقيق ما يستحيل تحقيقه في ماليين الصور الدونية



و َپُر ساْمپوْمڤاي  ـَس (الرب إلى  الخدمة التتيمية الصفية لقضاءتلك الفرصة متاحة لك في الصورة البشرية. الغرض الروحي
لحياة تقدم في ان طلبت ال ا.يستحيل منع قدر السعادة المقضية لك متاح لك اآلن ويستحيل منعه تماماً كما كِْرشَْنذكر . )وْدَهْرُم

 .عليك فهم ذلك. على منع تقدمك الروحي أحد  ال يقوى.أيضاًفذلك التقدم غير قابل للمنع الروحية 
 . نظام ينادي بالتسيير بل بالتركيز على التقدم الروحيَسناتََن ْدَهْرَم أو ِڤديأن النظام الـبذن، ال يسعنا القول  ا:كِْرشَْن پوْستَ

عدام  االصدرت حكمألنفترض أن المحكمة : ضرب المثل التاليأمن جهة التسيير، غالباً ما . قدم الروحيالت. حتماً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 طلب ذاا الملك ن يعفو عنهأمن الممكن  لكن. عدام االصدر حكمأمنع ذلك بما في ذلك القاضي الذي  أحد ال يستطيع. حدأعلى 

كَْرمانَي نيْرَدَهتي كينْتو  (كِْرشَْنال يقوى على تبديل القضاء والقدر سوى : )٥٤\٥(  َسْمهيتا-ْبَرْهَملذلك، جاء في . هالمحكوم العفو من
 ).ْبهاجاْم-تْشَ ْبَهكْتي

 .لاقتصادية فذلك مح االوإن طلبت المزيد من السعادة بواسطة التنمية. كِْرشَْنلذلك، ينبغي أن يكون شاغلنا الوحيد هو التسليم لـ
 .لثالسؤال الثا: كِْرشَْن پوْستَ

. عليك فهم األشياء على الوجه الصحيح). ضحك(لماذا تستعجل التقدم؟ . ال بد من تجلية كل شيء أوالً. هم؟ كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
على الرغم  كِْرشَْناذا طلبت ذكر لكن يمكنك تحقيق النجاح الروحي . هذه هي الحقيقة. ضاء والقدرأول شيء هو استحالة تبديل الق

لو كان تبديل القدر . ؟)كوماَر آتْشاِرتْ ( منذ الطفولةكِْرشَْنذكر  إلى خذوا:  من اصدقائهَمهاَرَج ْپَرْهالَد لماذا طلب من قدرك وإال
 في الحياة تكماستق ا لكنه ممكن عند محال يطلب ذلك؟ القدر يعني مستقبلك المادي وتبديلهَمهاَرَج ْپَرْهالَدماذا كان لمستحيالً ف
 .الروحية
 .سبق لك القول بإستحالة منع التقدم الروحي. ؟ْپَرتيَهتاأما هو معنى كلمة : كِْرشَْن پوْستَ

 فعذابك سيتناقص أو كِْرشَْنذكر  إلى ذا اخذت ا أنه تعنيْپَرتيَهتاأذن،  ا.مقدر لك الشقاء أنه لنفترض:  تعنيْپَرتيَهتاأ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
خضعه والده لكثير أ الذي َمهاَرَج ْپَرْهالَد في وسعك تحقيق تقدم في الحياة الروحية مثل وسيكونمقّدر لك  أنه يرتفع على الرغم من

 فوضعك كِْرشَْن طلبت ذكر ذا ا أيْپَرتيَهتاأتلك الحالة هي . لم يأبه بما دبر له والده من العذاب. حرز تقدماً روحياًأمن العذاب لكنه 
 .يقي للتقدمهذا هو الصعيد الحق. المادي لن يقوى على منعك
الحد األدنى  إلى  أو تقليله التيملكن من الممكن رفع عذاب. تبديله إلى ال سبيلوقدرك من الشقاء تذوق سمن جهة وضعك المادي، 
. )هتْشَشْۤيامي ما شوىُموكْشْي پاِپْبْهيُّو - َأَهْم تْڤاْم َسْرڤَ (سأنجيك من جميع ذنوبك): ٦٦\١٨. چ.ب (كِْرشَْنوإال تنتفي مصداقية كالم 

ينبغي لك بذل طاقتك البشرية الثمينة لتحقيق  لذلك،. ال بد من فهم ذلك". سأنجيك من ذنوبك:" يقولكِْرشَْنمن الذنوب لكن فر ال م
 .كِْرشَْنالمادي بمنأى عن ذكر  أو قدرك معاشية بدالً من تضييع الوقت لتبديل حالتك ال الذي يستحيل منعهكِْرشَْنذكر 

لكن كان . قصى جهدهأهل يعني ان كل منهم سيصبح بثراء فورد أو روكفيلر؟ ولما ال؟ كل فرد يبذل . نشاهد الكثير من الكادحين
ح سيصب أنه بقدر عمل السيد فورد لكن ال يعني ذلك أحد ربما يعمل. كان ذلك قدره وهذا ما حصل. راً للسيد فورد أن يثرىمقّد

نتفاع بطاقتك البشرية للتقدم في ذكر  االلكن يمكنك. يستحيل تبديل قدرك بمجرد العمل كالحمير والكالب. هذا مثل عملي. بثرائه
 .كِْرشَْن
 ؟اء الفدااسعدوا بهذ:" بقولهكِْرشَْن فماذا يعني تالمستحيالباب ن كان تبديل القدر من  ا،شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: مريد

 ؟اءهل تفهم المقصود بالفد: وپاَدشْرۤيَل ْپَرْبه
 .كِْرشَْن إلى ،ڤيشْنو إلى التفدية: المريد

 -ْبَرْهَممن ) ٥٤\٥(كفيل بتبديل قدره طبقاً لما جاء في  أحد نع كِْرشَْنرضى . كِْرشَْن ةرضامهذا يعني . نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
رضاء  اتعني) اۤيْچيا(ذن، التفدية  ا.)ْبهاجاْم-كَْرمانَي نيْرْدَهتي كينْتو تْشَ ْبَهكْتي (ى تبديل قدر من يخدمه بتتيم قادر علكِْرشَْن: َسْمهيتا
.  في سائر المشاغلكِْرشَْنرضاء  إلى اال مجال. هذا هو مجمل المراد. كِْرشَْن ةرضام مقصودة لكِْرشَْنمجمل حركتنا لذكر . كِْرشَْن

عندما ابتدأت . رضاء حسهم وتحقيق نزواتهم ابلعندما تعلن أمة الحرب على أمة أخرى  كِْرشَْن أو خدمة رضاء إلى اال سبيل
 رأوا أن. راد األلمان رفع العوائق المتمثلة باالنكليز أمام تشبعتهم الحسيةأ. كِْرشَْنرضاء  االحرب العالمية األولى والثانية، لم تقصد

 .السؤال التالي إلى لننتقل. كِْرشَْن ةرضاال شأن لذلك بم. ا القتالهم فطلبودوننكليز يشبعون حسهم اال
 افق الهندوسية يمثل قوتها لكنه ضعفها األكبر أيضاً نظراً لقلة مراعاة الفروض الدينية ةقيل أن سع: السؤال الثالث: كِْرشَْن پوْستَ

  أساسية لجميع الهندوس؟هل من الممكن والضروري رسم فروض معينة. كما هي الحال في سائر األديان
خاصية المالزمة  أي الَسناتََن ْدَهْرَمهذا . ال بد من فهم هذا األمر.  ال يطال الهندوس المزعومينِڤديالدين الـ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

الملكوت كما يوجد  َنَسناتَاهللا . النفس أزلية. سبق لي الكالم عن ذلك. َسناتََن ْدَهْرَم هذا معنى .لجميع األحياء قاطبة وهو للنفس



 َپَرْس تَْسماتْ تو ْبهاڤُو ٱنْيُّو (مع ذلك، ثمة طبيعة غائبة أخرى أزلية ):٢٠\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيصف . ) ْدهاَمَسناتََن (األزلي هللا
 .)هَسناتَنَ ( العظيمهو القديم. هل تذكر؟. هَسناتَنَذاته في الفصل الحادي عشر  كِْرشَْنكما يصف . )ٱڤْياكْتُو ٱڤْياكْتاتْ َسناتَنَه

 مقصود لجميع األحياء وليس الهندوس َسناتََن ْدَهْرَم. هذا مفهوم خاطئ. ْدَهْرَم وليس هندو َسناتََن ْدَهْرَم تسمى ِڤديةإذن، السنة الـ
دو ثم ى أهل الهند الذين عاشوا على الجانب اآلخر من نهر سند بمثابة سِنكلمة هندو مفهوم مغلوط أطلقه المسلمون عل. المزعومين

على العموم، المسلمون يطلقون على الهند هندوستان التي تعني األراضي التي تقع على الجانب . شاعت كلمة هندو بدالً من سندو
 .ْدَهْرَمهندو  إلى ِڤديةشارة  ادذن، ال توج ا.هندوستان إلى ِڤديةاآلخر من نهر سند أو هند لكن ال توجد اشارة 

اآلن، ثمة عصيان وتشويه وسوء تمثيل لـ . ال بد من فهم هذا أوالً. ڤَْرنَاشَْرَم ْدَهْرَم أو َسناتََن ْدَهْرَم الحقيقية هي ِڤدية الـْدَهْرَم
 َسناتََن ْدَهْرَمال بد لنا من دراسة . ل مفهومناصبحت معروفة بالهندوسية وهذا مفهوم مغلوط ال يمثأ وِڤدية الـْدَهْرَم أو َسناتََن ْدَهْرَم

 .ِڤدي من اجل فهم ماهية الدين الـڤَْرنَاشَْرَم ْدَهْرَمأو 
وهذا التبادل يسمى الطبيعة المالزمة للنفس ) ْدهاَم َسناتََن( معه في ملكوته األزلي قامة االاهللا أزلي أيضاً ويمكننا. كل نفس أزلية

الذي يصف ) ١٨\١١ (ْبهَچڤَْد چۤيتااقرأ النص من . ْدَهْرَم وليس هندو َسناتََن ْدَهْرَم يعني ِڤديذن، الدين الـ ا.)َمَسناتََن ْدَهْر (وواجبها
 .هَسناتَنَ كِْرشَْن
 :ڤاالْبَهى-راْدَهى

 ْمايتَـڤْـِڤـدي ْم َپـَرَمـْمـَرشَْٰتْـڤَـْم أكْ
 ْدهانَـْمي نْما َپـَريشْـڤَـْسـيا ڤيتْـڤَـْم أْسـ

 ْپـتاُچو - ْدَهْرَم -اه شـاشْـڤَـتَ يايتْـڤَـْم َأڤْـ
  ِمىتُوَمـ وشُ پوروْمـْس تْـڤَـَسـناتَنَ

 ."أنت األقدم، والقائم على الدين أيها الرب السرمدي. نهاية المطاف وأعظم ما في جميع األكوان؛ وال نهاية لك أنت"
والنهج الذي . اره ونتبادل المحبة هو مكان قديم قديم وكذا نحن والمكان حيث نقيم في جوكِْرشَْن. هذا الفهم مطلوب: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ومقصود لكل حي) َسناتََن ْدَهْرَم(يعلمنا التبادل يسمى الدين القديم 
  على أساس يومي عملي؟َسناتََن ْدَهْرَمكيف يمكن لإلنسان اتباع : كِْرشَْن پوْستَ

 اعبدني واسجد لي. يحباذكرني وتتيم ب): ٦٥\١٨. چ.ب( يأمر شَْنكِْرهل ما نفعله غير عملي؟ . كما نعمل به نحن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ذا  ا: يعدكِْرشَْنين الصعوبة بتطبيق ذلك؟ و  اهل هذا أمر غير عملي؟. ) ماْم نََمْسكوروۤياجّي - َمْد ْبَهكْتُو - َمنا ْبَهڤَ َمْد - َمْن(

 ما الذي يمنعك من فعل ذلك؟. )ماْم ِاڤايْسياسى أَسْمشَيا(لّي دون ريب إ ستأتي. لّي ا تأتي ذلك فلسوفتفعل
كَْم ماْم ِا ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا -َسْرڤَ (تخلى عن كل أشكال الدين المبتدع واقتصر على التسليم لي): ٦٦\١٨( يأمر كِْرشَْنفيما بعد، 
هذه خطوة بسيطة وبعدها يتحقق كل ". كِْرشَْنخادم . كِْرشَْنتيم أنا ": بالقول لنفسكهأذكر وكِْرشَْنسلم لـ. هذا دين عملي. )شََرنَْم ڤَْرَج

اآلن، يقول . )تَْمَرنَۤيْپ – اْد ْبَهَچڤَتْ تو ساكْشْْدَهْرَمْم (ْدَهْرَمكالم اهللا هو ): ١٩\٣\٦. ب.ش(حقيقي يعني الدين ال.  حقيقيةْدَهْرَم. شيء
؟ لماذا تعصى كِْرشَْن أمر كما الذي يمنع قبول.  هذاْدَهْرَمذن، اقبل  ا".واقتصر على التسليم لي اهذ المبتدع ْدَهْرَمتخل عن كل :"اهللا
ن دخلت في ا ستشقى .بتدع المْدَهْرَمالحقيقي و ) َسناتََن ْدَهْرَم(نت تجهل الفرق بين الدين األزلي أ. مره؟ هذا هو سبب كل متاعبكأ

 .ن دخلت في الدين الحقيقيا ستسعد كلكن. دين زائف
 نود يقبلون شيئاًصبح الهوأ ڤَْرنَاشَْرَم ْدَهْرَم أو َسناتََن ْدَهْرَمقطار األرض تخلت عن دينها الحقيقي أمثل سائر اآلن ن الهند أال شك 
أن الدين الحقيقي هو بلم الجميع في كل األرض وال سيما في الهند يجب ع.  يسمى هندوسية وهذا ما يسبب المتاعب اآلناًمبتدع

جتماعي من اجل التقدم الروحي  االخلقت الترتيب ):١٣\٤. چ.ب (كِْرشَْنيقول . ڤَْرنَاشَْرَم ْدَهْرَم يعني ِڤديالدين الـ. ِڤديالدين الـ
 أنت ال يمكنك رفض القانون بل. ق القانون في الدولةيطبت كِڤديم الـذن، هذا هو الحك ا.)ْسِرشْطَْم  ڤَْرنَياْم َمۤيا-شاتوْر تْ (والمادي

 . على القانون وتشقى بالعقاباًن طلبت حياة سعيدة وإال ستصبح خارج امرغم على القبول به
. الدين الحقيقي نارانك ا فكيف نقوى على رفض العمل به؟ هذا يعني)َميا ْسِرشْطَْم (ڤَْرنَاشَْرَماعطيت نظام  أنا :اآلن، يقول اهللا

 خلقت الترتيب أنا ):١٣\٤. چ.ب( واهللا يقول )ْپَرنَۤيتَْم – اْد ْبَهَچڤَتْ تو ساكْشْْدَهْرَمْم ( الحقيقي يعني أمر اهللاْدَهْرَم): ١٩\٣\٦. ب.ش(
چوَن  ْسِرشْطَْم نَياْم َمۤيا ڤَْر-شاتوْر تْ (خالق البشر وأعمالهمأ إلى ستناداً اجتماعي الرباعي من اجل تحقيق سالمة المجتمع البشرياال
 .ذن، ال بد لك من قبوله ا.) ڤيْبهاَچشَه- كَْرَم -

 هل هذا ينطبق على جميع البشر؟: كِْرشَْن پوْستَ



 الذين يوجهون المجتمع ثم يقتضي قيام المرتبة الحاكمة جتماعية وهي مرتبة الفطناء االقامة رأس البنية اال بد من: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ْزكْشْتْرييا والـْبراْهَمنَةالـ: ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما يرد في . ماليةصناعية والعوالعسكرية والمرتبة الزراعية والتجارية ثم المرتبة ال

 .ْزشۤوْدَرـ والْزايشْـياڤوالـ
): ٦٦\١٨. چ.ب (كِْرشَْنوهذا سبب كالم  كِْرشَْنعندما تسلم لـجتماعية  االه المراتبهذ إلى لكن يمكنك تخطي جميع األحكام العائدة

. )ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا - َسْرڤَ ( واإلقتصار على التسليم ليِڤديةأمري األخير هو ترك جميع الرسميات الدينية بما فيها الرسميات الـ
 كِْرشَْن اتركها جميعها واقتصر على التسليم لـ- تلكْدَهْرَم هذه، ْدَهْرَم". ْدَهْرَم، هندو ْدَهْرَم ڤايشْيا، ْدَهْرَم كْشْتْرييا، ْدَهْرَم اْهَمَنْبر

 .لي بصورة مباشرة فتستقيم كل األمورإ تعال. كِْرشَْن إلى  هو الوصولْدَهْرَمألن الغاية القصوى لـ 
 ".اهللا إلى هذه هي الطريق:"ديانهم ويقولونأمن البشر الذين يختلقون يوجد كثير : مريد

تقول . ذا رفضت قانون الدولة وابتدعت قوانينكا سوف تشقى ماذا نستطيع أن نفعله لهم؟. ذن، دعهم يشقون ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .على اليسارن ابتدعت قانونك وقدت سيارتك  اسوف تشقى كلكن" على اليمينقد سيارتك : الدولة
ماْم  ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا - َسْرڤَ (عرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم ليأ ):٦٦\١٨. چ.ب( ينصح شخصياً كِْرشَْن

 .تبنى نصيحته واسعد. )ِاكَْم شََرنَْم ڤَْرَج
جتماعي الذي  اال نتيجة التخلي عن الترتيبِڤديهل تتأثر القيم األساسية للدين الـ. "َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤيالسؤال التالي، :" كِْرشَْن پوْستَ

 تتركز الجهود على كافة المستويات لرفعه؟
لطبقي الحالي النظام ا أنه  ال ينبغي الفهم.كِْرشَْن اي خلقهت الڤَْرنَاشَْرَم سنة كما سبق لنا وصفه هو ِڤديالدين الـ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

): ١٣\٤. چ.ب( يقول كِْرشَْنهذه حماقة ألن . لاجتماعي فهذا مح االزالة الترتيب الكن من جهة. الوراثة العائلية إلى المستند
ن الصعوبة هي أن هذا النظام الطبقي المزعوم وليد الفكرة الخاطئة بأن لك.  ڤيْبهاَچشَه- كَْرَم -چوَن  ْسِرشْطَْم  ڤَْرنَياْم َمۤيا-شاتوْر تْ

األخالق  إلى جتماعي المستند اال يذكر الترتيبكِْرشَْنلكن . هذا هو النظام الطبقي. ْبراْهَمَن يجب أن يكون من صلب ْبراْهَمَنالـ
 جتماعي الرباعي االوى فكرة مشوهة عن الترتيبلذلك، النظام الطبقي المزعوم في الهند ليس س. والعمل مما يقتضي المؤهل

چوَن  يعني  ڤَْرنَياْم-شاتوْر تْ ة والعملالجبل إلى جتماعية األربعة استناداً االتصنيف المراتبهو  يالنظام الحقيق. ) ڤَْرنَياْم-شاتوْر تْ(
 .التأهل مطلوب.  ڤيْبهاَچشَه- كَْرَم -

 ،ةرياضالوضبط النفس، و السكينة،:  كالتاليْبراْهَمَنخالق الـأ) ٤٢\١٨ (ْد چۤيتاْبهَچڤَ في كِْرشَْنوكيف يتأهل الفرد؟ يصف 
 ڤَْمكْشْانْتيْر آْرَج ْمتْشَُمو َدَمْس تََپه شاوشَ ( في أعمالهمْبراْهَمنَةالـخصال  هي ،والتدين الحكمةو ،العلمو ،األمانةوالَجلَد، و صفاء،الو

قتصار على المطالبة بإلغاء  اال. أن يتخلق بتلك األخالقْبراْهَمَنذن، يجب على من يود أن يصبح  ا.)ْچۤيانَْم ڤيْچۤيانَْم آستيكْياْم تْشَِاڤَ 
 لكي يصبح  اإلنساننشاء معاهد لتدريب الغاء هذا النظام الطبقي الفاسد لكن ينبغي اال شك بوجوب. كفيالنظام الطبقي الوراثي ال ي

چوَن  (ته وعملهشاكلجتماعية حسب  االمختلف المراتب اإلنسان إلى ينتمي): ١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  حقيقيكْشْتْرييا أو ْبراْهَمَن
لغاء النظام الطبقي الزائف المبتدع وتبني الترتيب الذي يوصي  احيل تجنب التفاوت لكن ال بد منذن، يست ا.) ڤيْبهاَچشَه- كَْرَم -

 .   بهكِْرشَْن
للمثال، الصدق من صفات . جتماعي سيبقى االالترتيب.  محالجتماعية االفي كل األحوال، تجنب المجرى الطبيعي لمختلف المراتب

هو صادق ألن أبيه كان صادقاً؟ هذا لغو ال :"حدأهل يقول . حيثما تتوجه في األرض  وستجد شخص صادق على األقلْبراْهَمَنالـ
ليس من المحتم أن يصبح .  تيم كبير من تيم الربْپَرْهالَد كبير لكن ولده جني وپياكَشيهيَرنَيحتمل أن يكون والده . كِْرشَْنيؤيده 

 .اًحتمال لكنه ليس حتمي اال شك بوجود ثمة. الولد مثل والده
جتماعية بمثابة معلم  اال وتدريبه لخدمة البنيةْبراْهَمَن اعدادهحتمال وجود صادقين حيثما نتوجه وعندما نجد صادقاً يمكن  االمراد هو

هذا مفهوم غير "  صادق؟ْبراْهَمَنلذلك، هو . هنا ابن رجل صادق:"فتراض بالقول االما فائدة. هذا هو المطلوب. روحي ومستشار
باإلنتهاء  ْبراْهَمَنستصبح .  وهذا ما نفعلهْبراْهَمنَةالبحث عن الصادقين في كل األرض وتدريبهم ليصبحوا صحيح بل يتعين 
يحتمل أن ". تعال وتلقى مزيداً من التدريب. ال تأكل اللحوم. ال تقامر. ال تقرب الخمرة أو المخدرات. ال تزن: بالنواهي األربعة

الحياة  إلى ن كان صادقاً ومياالً اْبراْهَمَنيمكن الترحيب به وتأهيله ليصبح  أو سكير لكنيكون والده من آكلة اللحوم أو مقامر 
 فعالهاالمادية وأالطبيعة  شواكلبناء على  المجتمع البشري مراتب خلقتلقد ): ١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . ْبَرْهَمنيةالـ

 كْشْتْريياْز والبعض بمثابة ْبراْهَمنَةذن، يمكنك تدريب البعض بمثابة  ا.) ڤيْبهاَچشَه- كَْرَم - ْسِرشْطَْم چوَن  ڤَْرنَياْم َمۤيا-شاتوْر تْ(
 .ياًلغاء ذلك الترتيب والمطالبة بإلغائها عبث الكن يستحيل. شۤوْدَرْز والبقية بمثابة ڤايشْياْزوالبعض بمثابة 

 .العمل إلى خالقه ونزعتهأ وتدريبه على القيام بواجب يوافق سان اإلنتقول أن الترتيب الطبيعي هو تصنيف: كِْرشَْن پوْستَ
 .هذا الترتيب مطلوب وقائم. نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 ته ونزعته؟شاكل  وتدريبه حسب اإلنسانوما هي فائدة تصنيف: كِْرشَْن پوْستَ
جتماعية دماغ وساعد وبطن وساق لتحقيق  االللبنية. مجتماعية بوفاق ووئا االستكون الفائدة عمل مجمل البنية: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

مينة في أفي غياب فئة صادقة عالمة ويتداعى المجتمع ذن،  ا.ال نفع بالساعد والساق والبطن دون رأس بل تصبح بنية ميتة. التكامل
. )شۤوْدَرْز ( في المصانععماالفي هذه األيام، يجري تدريب الجميع تقريباً ليصبحوا .  اإلنسانجامعة البشر، وهذا هو سبب حيرة

المساواة ستنتج ذن،  ا. على بعض المال ينفقه فوراً على الخمرة والنساء اإلنساناعملوا في المصانع لكسب المال وعندما يحصل
 بمثابة ن اإلنساجتماعي يعني تدريب االلغاء الترتيب ا.جتماعية اال من هذه النوعية يعيثون الفوضى في البنيةرجاالًعند اعالنها 

 . من المرتبة الرابعة وتشجيع الفوضىشۤوْدَرْز
 جتماعي؟ اال على الرغم من تفاوت الترتيبعلى حد سواءهتمام بالدين  االلكن هل يمكن لجميع البشر: كِْرشَْن پوْستَ

 هو كالم ِڤدي والنظام الـاآلن، أصول الدين هي كالم اهللا. دين ما إلى سبق وشرحت أن كل متحضر ينتمي. نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. كِْرشَْن َهِرى وهذا ما نحققه في حركة إنسان  ليس للهندوس فحسب بل لكلجتماعي كامال اال به فسيصبح البدن اإلنسانخذأاهللا وإن 

تلف ذن، ينبغي لجميع البشر من مخ ا.نظام عملي غير صعب أنه .لدينا تيم من جميع مراتب المجتمع البشري ويطبقون هذا النظام
في الواقع، .  السنسكريتيةكِْرشَْن اليونانية مشتقة من كلمة توشِْركْكلمة ). ضحك (اويينكِْرشْنَ هذا ويصبحوا كِْرشَْناألديان دخول دين 

 . رباًكِْرشَْن واعندما يتخذالبشر  تستقيم كل امور.  أيضاًتَشْكِْر تكتب كِْرشَْنكلمة 
 ؟شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد آخراً يا هل تريد أن تسمع سؤاالً: كِْرشَْن پوْستَ

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 شاْستَْر-ْسْمِرتي تجسد الحقائق الباقية بينما ِڤدانْتَ سۤوتَْر والـأوَپنيشَداتْ األربعة و ِڤَدْزالـ (شْروتيْزقيل أن :"كِْرشَْن پوْستَ

 تجسد احكام المسلك مما يعني ضرورة تعديلها حسب ما تمليه )لحقة المِڤدية واآلداب الـراماياَن والـَمهاْبهاَرتَ والـپوراناتْالـ(
 جديدة ومن هو شاْستَْر-ْسْمِرتيهل هذا الرأي مقبول عند جميع فئات المجتمع وإن صح ذلك فكيف يمكن تقديم . مقتضيات الزمان

 المرجع الصالح لتحقيق ذلك؟
 األسفار. َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيامثلوه وصادرة عن مرجعيات روحية مثل المولى  هي كالم اهللا ومشاْستَْر-ْسْمِرتي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

-ْسْمِرتي. سمه القدوسأ الحالي وهي تسبيح كَليللمثال، شرع اهللا سنة خاصة لتحقيقه في عصر .  تملك الصالحية أيضاً)شاْستَْر(
 ي الحاضر هكَليتنادي بالسنة عينها وهي أن الوسيلة الممكنة الوحيدة لتحقيق اهللا في عصر  پوراَن-ناَردۤييا-ْبِرَهْن  مثل كتابشاْستَْر
 ):  ٥١\٣\١٢. ب.ش (شوَك ِدڤَ ُچوْسوامّيكما جاء توجيه . سم القدوس األذكر

 نيْدِهى راَجـنّْ-كَِلـْر ُدوشْ
 هنَچوْن َمهاأْسـتي ِهى ِاكُو 

 ـْسياِرشْنَكْ ِاڤَ ْرتَـناْدۤيك
  ڤَْرِجتَْپَرْمَچه َسـْن -موكْتَ

يستطيع الفرد التحرر من . ن هذا العصر محيط من العيوبأ على الرغم من كَليعزيزي الملك، ما تزال توجد صفة طيبة لعصر "
 شاْستَْر-ْسْمِرتيحكام أم من ذن، هذا حك ا".َمنْتَْر-َمها كِْرشَْن َهِرىالعبودية المادية ودخول الملكوت العلي باإلقتصار على تسبيح 

 َهِرىتسبيح . جميع درجات البشر ته تصفيةفعاليبنحاء األرض أ ونحن نشهد النتائج في كل كِْرشَْن َهِرىيقول بوجوب تبني تسبيح 
-ِرشْنَْسيا موكْتَكْ ِاڤَ كۤيرتَناْد (سم القدوس وستنجو األسبِّح. هذه أسهل السبل.  يحقق كل شيءشاْستَْر-ْسْمِرتي حسب حكم كِْرشَْن
 .)َرِجتْڤْ ْمَسنََچ َپَر
 . صالحة في كل األوقاتشْروتيْزذن،  ا:كِْرشَْن پوْستَ

سم القدوس هللا  األ محققاً بمجرد تسبيح اإلنسانيصبح: ِڤدانْتَ سۤوتَْرجاء في . شْروتيْز إلى كل شيء يستند. نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
بتسبيح هذا الترداد   اإلنسانينجو ِڤدانْتَ سۤوتَْر تعني ترداد صوتي روحي وكما تأمرنا ْبَد ْبَرْهَمْنشَ). أناڤِْرتيه شَْبداتْ(وأوامره 
 ).وامر اهللا واسمه القدوسأ(الصوتي 
 . األصلية أيضاًشْروتيْز إلى  مستندةشاْستَْر-ْسْمِرتي: كِْرشَْن پوْستَ

، مجاهدين  دوماًأمجادي مسبحين ):١٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا وجاء في شاْستَْر-ْسْمِرتيبر  يعتْبهَچڤَْد چۤيتاللمثال، . نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 -ْبَهكْتي كتاب .)ا ڤَْرتاه-نْتَشْ تْشَ ْدِرذَْهى ياتَ َستَتَْم كۤيْرتَيانْتُو ماْم (على الدوامة جيد النفوس المهذه نيعبدت وساجدين لي، صلببعزم 

 -شْروتي (ْسْمِرتي و شْروتيكبار التيم يراعون كل من ): ١٠١\٢\١(جاء فيه و أيضاً شاْستَْر-ْسْمِرتييعد  ْدهون ِس-َرساْمِرتَ
لة الوحيدة لتحقيق اهللا في عصر الخصام هذا  أيضاً نجد حكم الوسيْسْمِرتيوهو  پوراَن-ناَردۤييا-ْبِرَهْنفي كتاب . )ادينپورا-ْسْمِرتي

 تْشايتَنْياذن، المولى  ا.)َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم َهِرْر نامايڤَ ِكڤَلَْم (سمه القدوسأسمه القدوس، تسبيح أسمه القدوس، تسبيح أهو تسبيح 



المولى كان ): ٣٢\٥\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم  ألنه كان يلعب دور تيم كبير طبقاً لما جاء فيشاْستَْر-ْسْمِرتي و شْروتيبأحكام عمل 
هذه األمثلة هي أدلة . )ْرنَياتيڤَكِْرشْنَْم . پاْرَسَدْم-چاْستَْروپانُْچ سانْْم تْڤيشْا كِْرشْنَْمكِْرشَْن ڤَْرنَ (كِْرشَْن َهِرى ال ينقطع عن تسبيح تْشايتَنْيا

 . هذه وسيتصفى الجميعَمنْتَْر-َمها كِْرشَْن َهِرىعلن أذن،  ا.القط اال علىشْروتي إلى  مستندةشاْستَْر-ْسْمِرتيعلى أن 
  أكثر من مجرد أحكام المسلك؟شاْستَْر-ْسْمِرتيهل : كِْرشَْن پوْستَ

 .شاْستَْر-ْسْمِرتيهنا ما تعني . نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
يكمل فهم اإلنسان . هي شروحها شاْستَْر-ْسْمِرتيلذلك، . ا لكنها غير مفهومة تماماً عند سماعهشْروتي األربعة األصلية هي ِڤَدْزالـ
  وهيِڤدانْتَالـللمثال، . غير سهلة الفهم دوماً ِڤدية الـَمنْتْراتالـ. )پوراَن إتي ياتيپوَر( شاْستَْر-ْسْمِرتيوسائر  پوراناتْالـسماع ب

 الذي هو شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملكن . يجاز اهذا. )ى أْسيا ياتَهَجنْماد (اض الوجوداهللا هو فّي): ١\١\١. ب.ش (َمنْتَْر تبدأ بالـشْروتي
َجنْمادى  (طالق اال بكل شيء بصورة مباشرة وغير مباشرة وهو المستقل علىعليماض اهللا الفّي): ١\١\١(يشرح  شاْستَْر-ْسْمِرتي

 .شْروتيتشرح  شاْستَْر-ْسْمِرتيهذا النحو، وعلى . )راتْ-ڤَۤياه ْسْچ أْبهيڤْتيَرتَشْ تْشاْرتِْهشْ اۤياْدڤَنْٱأْسيا ياتُو 
وكما . قتصار على أحدهما االليس في وسعنا. كالهما دليل روحي. شاْستَْر-ْسْمِرتي م أشْروتيخذت أسواء الموضوع هو هو إذن، 
 :ْدهون ِس- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيمن ) ١٠١\٢\١( في شْرۤيَل رۤوَپ ُچوْسوامّييقول 

 -ديانپورا-ْسـْمـِرتي-شْروتي
 نايڤ ْمْدهيـيڤ-ـراتْـَرـتْشََپنْ

  َهـِرْر ْبَهكْتيْرأيكانْتيكّي
 َپـِت كَـلْـڤَپاتايايـأوتْـ

 ليس أمراً كِْرشَْنلذلك، تقديم حركة ذكر . شاْستَْر-ْسْمِرتي و شْروتيكل من  إلى شارة االالتصفية أو التوعي باهللا غير ممكن دون"
وهذا سر ) تْشَ ڤيْدهينْبو  شاْستَْر-ْسْمِرتي و شْروتي( تْشَنْ بناَرَدو  شاْستَْر-ْسْمِرتيو  شْروتيأصول  إلى عشوائياً بل مستند

 ."فعاليتها
 تعديل لتالئم األوقات المتغيرة؟ إلى شاْستَْر-ْسْمِرتيالسؤال هو هل تحتاج . شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدمع ذلك، يا : كِْرشَْن پوْستَ

 .ر جائزتعديلها غي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . شاْستَْر-ْسْمِرتيال يجوز تعديل : كِْرشَْن پوْستَ

 كَلي في عصر شاْستَْر-ْسْمِرتيللمثال، حكم . لكن يتعين علينا تطبيق األصول وفقاً للزمان. ال يجوز تعديل شيء: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ْمَسنََچ َپَر-كِْرشْنَْسيا موكْتَ ِاڤَ كۤيرتَناْد (الروحية لتحقيق النجاة كِْرشَْن َهِرىسم القدوس  األيجب تسبيح): ٥١\٣\١٢. ب.ش(هو 
". تناول هذا الدواء في الصباح وذاك الدواء في المساء:"للمثال، عندما يأمر الطبيب بالقول. ذن، يجب عليك العمل بذلك ا.)َرِجتْڤْ

 لكن الطبيب يأمر بتناول دواء محدد وليس .مر الطبيب بل يأمر بتناول دواء مختلف في الصباح عن المساءأهذا ال يعني تعديل 
 ذن، يجب ا. لكن يمكن أن توصي بسنة محددة في زمان محددشاْستَْر-ْسْمِرتي و شْروتيال يجوز تعديل . حسب نزوة المريض

 . ألنها األسفارشاْستَْر-ْسْمِرتي و شْروتيلتزام بكل من اال
 . جديدةشاْستَْر-ْسْمِرتي إلى ذن ال سبيل ا:كِْرشَْن پوْستَ

 شاْستَْر-ْسْمِرتي هي شاْستَْر-ْسْمِرتي جديدة لكن شاْستَْر-ْسْمِرتيعتبارها  ا جديدة؟ يمكن لهمشاْستَْر-ْسْمِرتي. كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 من ةدلأليجب أن تكون ا.  وإال ال يمكن القبول بهاشاْستَْر-ْسْمِرتي و شْروتي إلى شارة االفادة روحية تتطلب اكل. وليست جديدة

 شاْستَْر-ْسْمِرتي-شْروتيال يجوز لك تعديل : فادتك غير صالحة اوإال) ْپَرماَن-شَْبَد، ْپَرماَن-َدِڤ(ليها  اومن الكتب المستندة ِڤَدْزالـ
-ْبِرَهْنتباعه بحكم كتاب أ عندما أمر تْشايتَنْيا كِْرشَْنستنباط توصية معينة مالئمة للزمان المعين كما فعل  ااألصلية بل يمكنك

 :)١٢٦\٨\٣ (پوراَن-ناَردۤييا
 َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم

 لَـْم ِكـڤَڤََهـِرْر نامايـ
 ڤَناْسـِتى ِا ڤَِاكَـالو ناْسـِتى 

 َچـتيْر أنْـياتْـها ِاڤَ ناْسـِتى
اء القدوسة لتحقيق النجاة في  األسمسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح األسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح األال بديل عن تسبيح’"

هو النهج ) ْپَرماَن-ْسْمِرتي-شْروتي(ليها  ا واآلداب المستندةِڤَدْزستشهاد بالبرهان من الـ االلذلك،". ‘عصر الخصام والنفاق هذا
 .جبرك على قبولهت ةروحيفادة  اصدارالوحيد إل
 ...حد اجراء تعديلهل يجوز أل: كِْرشَْن پوْستَ



 .كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ؟شاْستَْر-ْسْمِرتيأحكام المسلك كما جاءت في : كِْرشَْن پوْستَ

 مقصودة ألزمان شاْستَْر-ْسْمِرتي و شْروتية في رسوم المحدودتعديلها غير جائز لكن تلك األحكام وال. كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .تعديلدون باعها ت اوظروف معينة مما يعني وجوب

 ومن سيجيز تطبيق معين لزمان ومكان معينين؟: كِْرشَْن پوْستَ
 سنة ٥٠٠ عندما تجلى منذ شاْستَْر-ْسْمِرتي و شْروتيأجاز تطبيق . تْشايتَنْيا كِْرشَْن شْرّيهذا ما فعله المولى . نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .باع المرجعية هو فرض في كافة الظروفتّ ا.َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا على خطى  فعلي ونحن نسيرآتْشاْرياهو . ألنه مرجعية فعلية
 ؟إنسان  يشمل كلَسناتََن ْدَهْرَم، ِڤديهل هذا الدين الـ: كِْرشَْن پوْستَ

، وعندما توجد ال تتوقف تموت وال نفس التولد ال):"٢٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما يقول .  يعني أزليَسناتََن. نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 إلى ذن، تلك األزلية عائدة ا." المادينها ال تهلك بهالك البدنأ. انها غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية ال تموت. عن الوجود

  ْدَهْرَمَسناتََنذن،  ا.جميع األحياء خالدة. ال يعني ذلك أن الهندوس يرجعون بعد الموت على خالف المسلمين والمسيحيين. الجميع
 .مقصود لجميع األحياء

  فعلياً؟َسناتََن ْدَهْرَمخارج  أحد ذن، هل يوجد ا:كِْرشَْن پوْستَ
ربما . َسناتََن ْدَهْرَملذلك، جميع األحياء مقصودة للدين الخالد . بل كل فرد هو نفس روحية خالدة أحد ال يستثنى: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

.  الذين يعتقدون بهالك النفس مع هالك البدنءثمة كثير من الرذال.  لكن اعتقادك مجرد وهمنك لست نفس روحية خالدةأاعتقدت 
ال .  على خالف الواقعَسناتََن ْدَهْرَمتباع أنك مسيحي ولست من بأعتقاد  االكذا، يمكن لك. ليعتقدوا ما يشاءون لكن ذلك خالف الواقع

 ك؟من يستطيع منع. شك ان لك الحرية أن تعتقد ما تشاء
 . من عملهَسناتََن ْدَهْرَماتباع  أحد  بمثابة اإلنسانذن، يمكن قبول ا:َهري ساوري
 . هو شأنهَسناتََن ْدَهْرَم حدود بأحكام و اإلنسانعمل. نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

بمثابة أسهل سبل تحقيق اهللا ) ْبَهكْتي(الرب  إلى جاء وصف الخدمة التتيمية:"، هذا هو السؤال التاليشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: كِْرشَْن پوْستَ
 بالتشديد على ِڤدانْتَهمية بالغة لتعاليم الـألكن لماذا يولي كبار رجال الدين . نسبها في عصر الشقاق والخصام الذي نعيشه اآلنأو

 ؟)ْچۤياَن (تنمية العلم
 لكن الناس يطلبون من يحتال ِڤدانْتَ ال يفقه الـدجالرد هل وحدة الوجود المطلقة مجأ المزعوم من ِڤدانْتَويالـ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 تعني نهاية ِڤدانْتَذن،  ا. تعني غاية أو نهايةأنْتَ تعني علم و َدِڤ. انْتَ و َدِڤ مركبة من ِڤدانْتَكلمة .  والمحتال ينتفع برغبتهم،عليهم
ذن، مجمل  ا.)اهِڤدي ِاڤَ رڤايْر َأَهْمِڤدايشْ تْشَ َس (ِڤَدْزلم في الـغرض الع أنا): ١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . )َدِڤ (العلم
 . هي وصف شخصية اهللا العزيز سۤوتَْرِڤدانْتَ
جاء . )أتْهاتُو ْبَرْهَم جيْچۤياسا (بعد أن حصلت على بدن بشري) ْبَرْهَمْن(ينبغي لك تحري الحق المطلق  : هيِڤدانْتَ سۤوتَْرفاتحة 

أنا أصل ): ٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنويقول . )َجنْمادى أْسيا ياتَه ( هو أصل الوجودْبَرْهَمْن) ١\١\١. ب.ش (ْبَرْهَمْنوصف 
 .كِْرشَْن تصف شخصية اهللا العزيز ِڤدانْتَ سۤوتَْرذن،  ا.)هيا ْپَرْبَهڤَْسَأَهْم َسْرڤَ (الوجود

 نتيجة ِڤدانْتَ سۤوتَْر على دراسة كَلي لعلمه بعدم قدرة أهل عصر انْتَ سۤوتَْرِڤد تعليقه الشخصي على ڤْۤياَس ِدڤَشْرۤيَل اآلن، كتب 
)  سۤوتْرانَْم- ْبَرْهَمْمْبهاشْيا( ِڤدانْتَ سۤوتَْر هو التعليق الحقيقي على شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمغياب التعليم وذلك التعليق هو 

 . مونيناَرَد بناء على أمر سيده الروحي ِڤدانْتَ سۤوتَْر تعليقه على ڤْۤياَس ِدڤَ كتب .خصياً شِڤدانْتَ سۤوتَْروكتبه مؤلف 
 . أيضاًِڤدانْتَ سۤوتَْروهذه هي فاتحة . تيَرتَشْ تْشاْرتِْهشْ أْبهيْچياه ْسڤَراتْإ َجنْمادى أْسيا ياتَه أنْڤَياْد): ١\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفاتحة 

 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ا يشرحهتَ سۤوتَْرِڤدانْذن، كاتب ا
 ودون دراسة التعليق الشخصي ِڤدانْتَ سۤوتَْر دون فهم ِڤدانْتَوي ينتحلون دور الـء الرذال)ْزماۤياڤادۤي ( وحدة الوجود المطلقةدعاةلكن 

 محتال ال يفقه ِڤدانْتَوي الـماۤياڤادّيالـ. ِڤدانْتَوي بهم بدور قبلالجاهلة التي تنهم يضللون عامة الناس أ مما يعني شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 . الحقيقيِڤدانْتَ هو شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي الواقع، مضمون . تلك هي الصعوبة. ِڤدانْتَ سۤوتَْر

لتجاء  اال على خالفسۤوتَْرِڤدانْتَ  هو الشرح الحقيقي لـ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمعند قبولنا بأن ) ِڤدانْتَ سۤوتَْر( العلم حدإذن، سنفهم 
 كِْرشَْن َهِرىلذلك، ينبغي لعامة الناس قبول حركة . عامة الناس جهلة معرضين إلحتيال أياً كان. ماۤياڤادّي الـِڤدانْتَويبالمحتالين الـ

 . وشرحها فينتفعونِڤدانْتَ سۤوتَْربصدد فهم 
 الذي هو محيط من َچكَلي يو :شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم فسنجد ما جاء في ِڤدانْتَ سۤوتَْرعلى  بمثابة التعليق الحقيقي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمعند قبولنا 

): ٥١\٣\١٢. ب.ش(ما هي؟ . )هنَچونيْدِهى راَجنّْ أْستي ِهى ِاكُو َمهاْن -كَِلْر ُدوشْ (العيوب، توجد نعمة واحدة، فرصة واحدة



. كِْرشَْن َهِرىهذه النجاة المتحققة بتسبيح تتحقق و.  الحقيقيةِڤدانْتَ سۤوتَْرهذه هي .  ڤَْرِجتْْمَپَرَچه َسنَ-كِْرشْنَْسيا موكْتَ ِاڤَ كۤيْرتَناْد
ِڤدانْتَ  الشرح الكامل على ڤْۤياَس ِدڤَماذا يمكن فعله؟ سبق وأعطى . لكن العامة مضللة ويوجد كثير من المحتالين الذين يضللونهم

 .ِڤدانْتَ سۤوتَْر وسيفهم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم  اإلنسانذن، ليدرس ا.شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بصورة سۤوتَْر
 ؟ْبَهكْتي - خالصة واحدةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم وخالصة ِڤدانْتَ سۤوتَْرهل يعني هذا أن خالصة : كِْرشَْن پوْستَ

 .رۤيتيْرْپ-كاَمْسيا ِننْْدرييا: نعم، ابحث عن هذا النص: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 :كِْرشَْن تَپوْس

 رۤيـتيْرْپ-كاَمـْسيا ِنـنْْدريـيا
 اڤَـتاۤيِڤـتَ ۤيالْبُهو جـ

 اساـۤيْچجيـ-ڤَـْسيا تَـتّْـڤَۤيجـ
 ناْرتُْهو ياشْ تِْشـَهى كَْرَمـْبهيه

 ن اإلنساال ينبغي لإلنسان ان يطلب سوى الصحة والعافية ألن. ينبغي عدم توجيه رغبات الحياة صوب التشبعة الحسية مطلقاً"
 ".  شاغل سواه اإلنسانال ينبغي ان يكون لدى.  عن الحق المطلققصيمقصود للت

. )أتْهاتُو ْبَرْهَم جيْچۤياسا (حان الوقت لتحري الحق المطلق: ِڤدانْتَ سۤوتَْر يتابع من شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا النص من : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
". ات الحياة البدنية الزائلة المتمثلة بالتشبعة الحسية بل يجب أن تتحرى الحق المطلقتعلق بمتطلبتال ":ونجد هنا شرح األمر عينه

وال يوضح .  تعني الحقتَتّْڤَ :العلماء بالحق المطلق يصفونه على هذا النحو): ١١\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالنص التالي من يشرح 
 َپَرماتْما -نافذة والذات العليا الْبَرْهَمْن - الروحي العامنورق المطلق هو الوكيف ذلك؟ الح. )ِڤتْ-تَتّْڤَ (الحق سوى العالم بالحق

 .)شَْبْدياِتى إتي ْبَرْهِمتي َپَرماتِْمتي ْبَهَچڤاْن( ْبَهَچڤاْن -شخصية اهللاو
. ْبَهَچڤاْن و َپَرماتْما و ْبَرْهَمْنماهية  -) أتْهاتُو ْبَرْهَم جيْچۤياسا( اآلن، ينبغي للفرد أن يتعلم عن الحق المطلق :فهم هذا يعني فهم نص

 . حراز تقدم في الوعي الروحي اعلى هذا النحو، ينبغي للفرد
 مذهب وحدة الوجود المطلقة لكن ثمة تعليقات  مؤسسكَراتْشاْرياشَنْ الذي كتبه بهاشْيا-شارۤيَرَك يتبع تعليق ماۤياڤادّي الـِڤدانْتَويالـ
 ڤايشْنَڤَْزالـ، كتبها أئمة ِڤدانْتَ سۤوتَْرعلى  التعليق الشخصي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجانب  إلى خرىأعليقات ثمة ت. ِڤدانْتَ سۤوتَْرخرى على أ

 بدراسة حفل ال يماۤياڤادّي الـِڤدانْتَويلسوء الحظ، الـ. َنَبَل ِدڤَ ڤيْدۤياْبهوشَ و واميْس ڤيشْنو و َمْدْهڤاتْشاْريا و رامانوجاتْشاْريامثل 
 .ِڤدانْتَويعي دور الـ ويّدشارۤيَرَك بهاشْيا بل يقتصر على دراسة ِڤدانْتَ سۤوتَْر على ڤايشْنَڤيةالـالتعليقات 

 ما هو السبب؟.  سوى تعليقاً واحداًماۤياڤادّي الـِڤدانْتَويلماذا ال يدرس الـ: كِْرشَْن پوْستَ
 .فتراضية النفترض انني طرحت.  مخادعماۤياڤادّي الـِڤدانْتَويالـ. دعاء اإللهيةاألنه يود دراسة ما يثبت وهمه ب: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 للمثال، يوجد محامي دفاع ومحامي. فتراضيتي خاطئة فيوجد عموماً بعض الذين يستطيعون قول شيء لتوضيح خطأي ان كانتا
 يقتصر على ِڤدانْتَويا، الـوجهة نظر واحدة فكيف يستطيع اصدار حكم سليم؟ كذ إلى ذا اصغى القاضي اتهام في المحكمة لكنا

هذا هو . ل عامة الناسيضلت الذي هو التعليق الطبيعي وشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمخرى مثل  األ دون التعليقاتشارۤيَرَك بهاشْيادراسة تعليق 
 .مر األمجمل

بعض  إلى لكن هذا النص يحتاج. )تَهَجنْمادى أْسيا يا (اض الوجودالحق المطلق هو فّي): ١\١\١. ب.ش (ِڤدانْتَ سۤوتَْراآلن، فاتحة 
العالمين أصل  أنا ):٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنلذلك، يقول ". هل الحق المطلق شخص أم ال؟:"بالقول أحد ربما سأل. التوضيح

 ذا بمثابة الحق المطلق؟ لماكِْرشَْن فلماذا ال تقبل )َمتَّه َسْرڤَْم ْپَرڤَْرتَِتى يا ْپَرْبَهڤُوْسَأَهْم َسْرڤَ (هامني تفيض الخليقة كل. الروحي والمادي
 ؟ هنا الحق المطلق يتكلم شخصياً فلماذا تكذب كالمه؟فردية شخصيةن يخلو متأخذ وجهة النظر الالشخصانية فقط بأن الحق المطلق 

 ِڤدانْتَ (ِڤدانْتَأنا مؤلف ): ١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنر على منعهم؟ كما يقول رادت أن تخدع فمن ذا القادأذا  اال شك أن الناس
. ِڤدانْتَهو مؤلف الـ. كِْرشَْن وجه هو ڤْۤياَس ِدڤَ؟ ِڤدانْتَ هوية مؤلف الـءلماذا يتجاهل هؤالء الرذال. )شاَهْمتْ ِاڤَ ڤيْد - كِْرْد ِڤَد -

 .؟ِڤدانْتَذن، كيف يمكنهم فهم الـ ا؟ماۤياڤادّيالـ إلى  ويتوجهونكِْرشَْن األصلي دانْتَويِڤ الـءلماذا يتجاهل هؤالء الرذال
 إلى لماذا التوجه. منطقي أمر لي بصدد توضيحها؟ هذاإ لنفترض انني كتبت كتاباً وإذا لم تستطع فهم نقطة من نقاطه فلماذا ال تتوجه

رذيل بدالً من  إلى التوجه إلى  لكن ما الذي يدفعنيِڤدانْتَويأنا :"دعاء بالقول االماۤياڤادّيـلرذيل ال صلة له بكتابي؟ كذا، يمكن ل
 ؟ِڤدانْتَ سۤوتَْر المؤلف الحقيقي لـ

 ِڤدانْتَويليقبل الـ. انهم ينشدون خداع انفسهم.  على شاكلتهء طلباً للعلم هم رذالماۤياڤادّي الـِڤدانْتَويالـ إلى من يتوجهون
 بحق وإال سيبقون نييِڤدانْتَو ويصبحون ِڤدانْتَ سۤوتَْر وعندها سيفهمون شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتاعهم خالصات تباأ وماۤياڤادّيالـ

 .مخادع فستخدع وهذا شأنك إلى ذا توجهت ابذلك،. مخادعين



  علم؟دون ماۤياڤادّيتقول أن الـ أنت ، هلشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد:  كِْرشَْنپوْستَ
 سلسلة بعد ):١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنوما هو ذاك العلم؟ يقول .  تعني العلم المقطوع بهِڤدانْتَ: سأكررها ثانية: َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي

 دون )ْچۤياَن (ذن، ال يوجد علم ا.)نَڤاْن ماْم ْپَرَپْدياِتىْچۤيا ناْم َجنَْمناْم َأنِْتىَبهۤو (يحكيم الحقيقي لالمن الوالدات والموت يسلم طويلة 
 .كِْرشَْنالتسليم لـ
ذن،  ا.كِْرشَْن  شخصية اهللاهو) ِڤدانْتَ(موضوع العلم المقطوع به . طالق اال سخيف دون علم علىماۤياڤادّي الـِڤدانْتَويلذلك، الـ
 .من اهل العلم أنه  أحدذا زعم االتسليم له؟ لكن ماذا يسعنا العمل دونذا كان الفرد يجهل باهللا و اأين العلم

 َمهاتْما سو ـَس تيإ ڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم(هو الوجود ) كِْرشَْن( ڤاسوِدڤَعندما يفهم الفرد أن  ):١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا كالمه في كِْرشَْنيتابع 
هذا  إلى  مطلق علم قبل الوصول اإلنسان ال يكون لدى."نادرة الوجودمجيدة النفس الهذه  مثل"لكن . اك هو العلمفذ)  دوْرلَْبَهه-

يمكن لإلنسان أن يبدأ بفهم . شَْبْدياِتى إتي ْبَرْهِمتي َپَرماتِْمتي ْبَهَچڤاْن :)١١\٢\١. ب.ش(فهمه المزعوم مجرد فهم خاطئ . الفهم
في الوجود والمرحلة النهائية هي فهم ) َپَرماتْما(ريق النظر ثم في المرحلة التالية يفهم الذات العليا الحالة  الالشخصاني عن طْبَرْهَمْن

. هذا هو العلم القطعي. )ْامِڤدي ِاڤَ رڤايْر َأَهْمِڤدايشْ تْشَ َس (ِڤَدْزغرض العلم في الـ أنا )١٥\١٥. چ.ب( .كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز 
 .؟ بعض العلم ليس علماً بل ال بد من أن يكون علماً كامالًكِْرشَْنون فهم ين هو علمك د الكن

طلبة . )ناْم َجنَْمناْم َأنِْتىَبهۤو (من الوالدات والموتطويلة  سلسلة بعد ):١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاذاك العلم الكامل ممكن كما جاء في 
مثل هذه النفس . )تيإ ڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم ( هو الوجودكِْرشَْن :م على القولبعد والدات غزيرة عندما يصل الفرد بنعمة اهللا والتي —العلم

 -سو  ( تعني نادر الوجود لكن الكلمة الواردة هي من النادر بمكاندوْرلَْبَهه .)دوْرلَْبَهه- َمهاتْما سو ـَس (المجيدة نادرة الوجود
 . بكل وضوحكِْرشَْن مثيل يفهم َمهاتْما ليس من السهل العثور على ذن، ا.)دوْرلَْبَهه
 ضروري للسير على الدرب الروحي وتحقيق الغاية چورو؟ هل الـشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدهل لي بطرح سؤال آخر يا : كِْرشَْن پوْستَ

  المناسب له؟چورووكيف يتعرف الفرد على 
. نتيجة ما إلى  لم يصلْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن و كِْرشَْنالحوار الودي الذي دار بين . ي ضرورچوروالـ. نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ْسڤَْبهاڤَه - وَپَهتَُدوشُ - كاْرَپنَيا :ْبهَچڤَْد چۤيتاستجد ذلك في . چورو بصفة كِْرشَْن قبول أْرجوَنلذلك، قرر 
 :ساوري-َهري

 هْسـڤَْبهاڤَـ - َپـَهتَُدوشْو - ايـنَكاْرَپـ
 اِشـتاه تْ- َهىذّْمۤوـَس -  ْدَهْرَمْمتْـڤاي هامشِّْرتّْْپـ
 تَْن ِمىي ه ْبرۤوْمتَـيــتْششْيـاْن نۤياه ْسـيـتْشِْر تْشْايـ
  ْپـَرَپـنَّـْمْم تْـڤاْمماي اْدهـ شْمَهٱ ِتى ْسايــيـشْش

تلميذك اآلن انني . ما فيه خيري إلى ن تخبرني بوضوحألذلك، ارجوك . تملكني الوهن وضعت عن واجبي اآلن لقد: أْرجوَنقال "
 ".باً ُهداكطال إليك وروح مستسلمة
 أحد ال يستطيع. أْرجوَن محتار بصدد خير سبل العمل مثل إنسان كل. چوروهذا يدل على ضرورة الـ. نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

حتى الطبيب ال يستطيع عالج نفسه عندما يصاب بالمرض بل يستدعي طبيباً آخراً ألن دماغه ليس على . قرار بمفرده إلى التوصل
 .تطيع وصف الدواء الصحيح لنفسه؟كيف يس. ما يرام
 نتيجة چورو من التسليم لـإنسان لذلك، ال بد لكل. أي حل إلى  مطلوب عندما تصيبنا الحيرة وال نستطيع التوصلچوروكذا، الـ

 إلى  مطلوب في ظل الظروف لهدايتناچورولذلك، الـ.  يمثل الوضع المحير للشخص الدنيويأْرجوَن. حيرتنا في وضعنا الراهن
 .الجهة الحقيقية

". الوحيد أنت .يجاد وسيلة بديلة لتهدئتي اال استطيع:"سواه ألنه قال مدركاً إلى لم يتوجه. چورو بدور كِْرشَْن اختار أْرجوَناآلن، 
 هو كِْرشَْنذن،  ا.أْرجوَنوسيلة تغيثنا من وضعنا المحير مثل  إلى  يستطيع هدايتناچورو بدور كِْرشَْنتخاذ  االمراد أن علينا

 .  أيضاًإنسان  فحسب بل كلأْرجوَن چوروليس و چوروالـ
ال . چورو بدور كِْرشَْناقبل :" تلقنكِْرشَْنحركة ذكر . وحمل الرسالة هي مهمتنا.  ونلتزم بهاكِْرشَْنستنجح حياتنا عندما نتلقى تعاليم 

نرجو منكم التقيد بأمر :"ذلك مطلقاً بل نقول لآلخرينال نقول ". اعمل بأمري. كِْرشَْنأنا :"نحن ال نقول". سواه إلى نتباهك اتلفت
 ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا - َسْرڤَ (كِْرشَْناعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لـ): ٦٦\١٨. چ.ب( يقول كِْرشَْن". كِْرشَْن

 هو المرجعية وينبغي لك التسليم كِْرشَْن:"كال نقول. نحن ال ننتحل دور المرجعية .ول الشيء عينهونحن نق. )ماْم ِاكَْم شََرنَْم ڤَْرَج
 .كِْرشَْنهذه هي حركة ذكر ". ألمره والسعي لفهمه



 كِْرشَْن غير حاضر اآلن؟ كيف يسعك قول ذلك؟ تعاليم كِْرشَْن".  غير حاضر اآلن فكيف اسلم له؟كِْرشَْن:"اآلن، ربما قال أحد
هذا هو معنى . كِْرشَْن عين كِْرشَْنكالم .  عين كالمهكِْرشَْن غير حاضر؟ كِْرشَْنأن ب فكيف يمكنك القول ْبهَچڤَْد چۤيتاوجودة في م

 .الحق المطلق
هذه هي طبيعة العالم النسبي . الماء إلى حتاجأروي عطشي بل أ ال ،عند تسبيحي ماء ماء ماء. االسم غير المسمى في عالم النسبية

 غير كِْرشَْنلو كان . كِْرشَْن َهِرىح للمثال، نحن نسّب.  عين المسمى في العالم الروحي أو الوعي الروحي األسملكن. والوعي النسبي
السيد جون، السيد "عتيادياً مثل  اسماًأحت لو سّب.  فكيف نشعر بالرضى عند تسبيحنا ليل نهار؟ هذا هو البرهانكِْرشَْن َهِرىتسبيح 
أربعة  ، هذهَمهاَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى عند تسبيحك لن تشعر بالتعب مطلقاً لكن. ثالث مراتبعد تكراره وقف عن التسبيح فستت" جون

 .هذه هي الطبيعة الروحية للحق المطلق وهذا أمر ملموس للجميع. وعشرين ساعة في اليوم
ال .  والتسليم لممثله المعتمدْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنول تعاليم  بقبإنسان لذلك، نحن ننصح كل.  حاضر في كالمه وممثلهكِْرشَْنإذن، 

 أنت  حقيقي؟ اآلنچورو مزعوم يعمل على تضليلك؟ لماذا ال تتلقى التعاليم من چورو إلى  فلماذا تتوجهچوروبد لك من قبول الـ
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنهذا هو أمر .  حقيقيچوروتخاذ  ا مطلوب لكن يتعين عليكچورونعم، الـ. چورو إلى تشك بصدد حاجتك

)٣٤\٤:( 
 پاِتـَننَيْپـَري هدّْيتَـْد ڤ
 اۤيْپـَرشْـِنـَن ِسـڤَـيَپـر
 ْمـْچـۤيانَِتى تي ۤيانْـشْاوَپـِدكْ

 نَـهينَـْس تَـتّْـڤَ َدْرشـيانۤيـْچ
قد  هألن إليك العلمب يفضمحقق الذات يستطيع أن يان .  وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم. روحيسيد  باتخاذ حق التعلمت ان حاول"

 ."الحقعاين 
انت :" وقالكِْرشَْن سمع رسالة أْرجوَن .كِْرشَْن أْرجوَنالحقيقي الذي شهد الحق كما شاهد  چوروذن، هذا هو الـ ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .الفصل العاشر إلى ؟ ارجعأْرجوَن ذن، ما هو كالم ا.أْرجوَنن قبلت كالم ا ستفهم الحق المطلق اآلن،". الحق المطلق

 :كِْرشَْن پوْستَ
 ْدهاَم ْم ْبـَرْهـَم َپـَرْمَپـَر
  ْبَهـڤاْنْمَمـ َپـَرْمتَْريَپـڤ
 اميڤْـي دْم شـاشْـڤَـتَـْمـشَپورو
 ْبهوْمي ڤْم ِدڤَـْم َأَجـ-ي آد

أنت . صلي األأنت الرب العلي. العظيم والمقدس والحق المطلق والشخص القديم والمستقر، العظيم ْبَرْهَمْنأنت : أْرجوَن لقا"
تعلنه بذاتك  وها أنت ؛عنكأعلنوا ذلك  ڤْۤياَس و َلِدڤَ و أسيتَ  وناَرَدأمثال الحكماء كبار  جميع. الالمولود والجمال الذي يعّم الوجود

 ."اآلن لي
 ". العظيم بعد حصولنا على بدن بشريْبَرْهَمْن يتحرحان اآلوان ل" أي أتْهاتُو ْبَرْهَم جيْچۤياسا:  تقولِڤدانْتَ سۤوتَْرو : ۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْر
 هو ممثل ْرجوَنأ.  لكچورو أْرجوَنتخاذ  اذن، يتعين عليك ا". العظيمْبَرْهَمْن أنت ،كِْرشَْنيا :" هناْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَنذن، أدرك ا

للمثال، ال بد لك من طلب .  مزعوم؟ سيخدعكچورو إلى التوجه إلى لكن ما الداعي.  ضروريچوروالـ. كِْرشَْن صديق ،كِْرشَْن
.  يجهل الطبابة وينتحل دور الطبيباًطبيب حقيقي وليس مخادع إلى لكنك تود الذهاب.  بالمرضتكصاب االعالج من طبيب عند

 كِْرشَْن الحقيقي هو چورو الحقيقي؟ الـچورومن هو الـ.  حقيقيچورو إلى لكن توجه. هذه حقيقة.  الزموروچالـ. عندئذ، ستخدع
 .أْرجوَن مثل كِْرشَْنأو من عاين 

 ؟ هل الصيام وسائر األحكام ضرورية في الحياة الروحية؟شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدهل لي بطرح السؤال التالي يا : كِْرشَْن پوْستَ
.  تعني قبول بعض األلم طواعيةتََپْسيا. حراز التقدم في الحياة الروحية اجلأضرورية من ) تََپْسيا( رياضةال. حتماً: َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ

ذن، ربما كانت تلك العادات السيئة صعبة في البداية  ا.للمثال، نحن ننهى عن الزنا والمسكرات والمخدرات والقمار وأكل اللحوم
النهوض عند السحر من األمور المؤلمة لغير . تََپْسياهذه هي . ها لكنها ضرورية على الرغم من تلك الصعوبةعلى المعتادين علي

 . ِڤدية المفروضة حسب الوصايا الـتََپْسياذن، توجد بعض  ا.المعتادين عليها لكنه الزم
 أن يصبح  اإلنسانن أراد اچوروتخاذ  ابوجوب) ١٢\٢\١( أوَپنيشََدمونَذََك للمثال، جاء في . جبارية اانها. ال خيار في هذا الصدد

كما يجب على المريد تنفيذ أمر السيد . ذن، ال خيار باألمر بل هذا فرض ا. چوروْم ِاڤاْبهيَچتْشِْهتْـ َسْمتَْد ڤيْچۤياناْرتَْه: محققاً لذاته
. ب.ش. (نها مفروضةألر عن سهولتها أو صعوبتها م بفروضك بغض النظياقال يعنت تََپْسيا. )شاْستَْر (ألسفاراالروحي وما تأمر به 



 مثله مثل سائر المراجع الروحية الجليلة بأن هذه الحياة البشرية مقصودة للتقشف في سبيل ْبَهى ِدڤَشِْرأوصى . تَُپو ديڤْياْم): ١\٥\٥
 .ِڤدية في حضارتنا الـحدودلذلك، نجد كثير من األحكام وال. تحقيق اهللا

ال يستطيع المريد  .يجب أن يقيم في دار السيد الروحي وأن يعمل مثل خادم وضيع.  منذ طفولتهْبَرْهَمتْشارّي ن اإلنسايجب أن يكون
حتى وإن كان ابن ملك بل يجب أن يصدع " اذهب واجلب بعض الحطب من الغابة:" بالقوله أمرذااعصيان أمر السيد الروحي 

مع ان . ذن، تعين عليه تنفيذ األمر ا.اب وجلب بعض الحطب الجاف من الغابة صدع ألمر سيده الروحي بالذهكِْرشَْنحتى . لالمر
 مثل خادم وضيع.  كان شخصية اهللاهمع أن أن يصدع ألمر سيده الروحي كِْرشَْن ىتوجب عل اقطاعي كبير وَمهاَرَج نَنَْدوالده كان 

 . وال خيار فيهالزامية ا وهيتََپْسيا هذه هي. )ْبَرْهَمتْشاريا (هذه هي الحياة الروحية للمريد. )نيتْشََوتْ(
 أيضاً ألن الجماع تََپْسياوهذه ) ْچِرَهستَْهى( مما يعني دخوله حياة الحياة الزوجية ْبَرْهَمتْشارّيكمال حياة  ايمكن للمريد أن يتزوج بعد

 تََپْسياذن، هذه  ا". لإلنجاب فقطال يجوز الجماع سوى مرة واحدة شهرياً:"شاْستَْرجاء في الـ. مجاز لإلنجاب فقط وليس متى يشاء
 .أيضاً

 عتيادية مثل االحتى في الشؤون. )تََپْسيا ( في الوقت الراهن لكن الحياة البشرية مقصودة لألحكامتََپْسيا مطلق  اإلنسانال يراعي
لي من الوصول في خالل دقائق ال بد :"ال يسعنا القول. قيادة السيارة في حالة الطوارئعند  شارة السير الحمراء اعندالزم  التوقف

 .تََپْسياهذه . يجب عليك التوقف". معدودة وال يتسع وقتي للتوقف
 . ية اإلنسانلتزام باألحكام بدقة وتلك هي الحياة اال تعنيتََپْسياإذن، 

 لكن. القانونعليها طبق نال يهم أي جانب من الطريق تسير الحيوانات وال ي. لكن حياة الحيوان تعني أنه يمكنك أن تفعل ما تشاء
الحمراء في الطريق على خالف القطة السير شارة  اذا لم تتوقف عنداستغرم  للمثال،.  يذنب عندما ال يعمل باألحكام ويعاقباإلنسان
 .حراز تقدماً في الحياة ان أراد اواجبة عليهو مقصودة لإلنسان تََپْسياذن،  ا.أو الكلب
  تتضمن الطعام؟تََپْسيا، هل اَدشْرۤيَل ْپَرْبهوپ: كِْرشَْن پوْستَ

كل اللحوم منذ أيعتاد الفرد على . مر صعب في بالدكأللمثال، نحن ننهى عن أكل اللحوم وهذا .  أيضاًتََپْسياهذا : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لحوم ومع ذلك  الجميع على أكل الأذن، ينش ا.شاهدت ذلك. تشتري األم مسحوق اللحم وتخلطه بالسائل وتطعم وليدها. طفولته
 .تََپْسياهذه . معرفة نفسه جدياً بصدد  اإلنسانذا كاناال بد له من قبول األمر  لذلك، هذا أمر صعب لكن". ال تأكل اللحوم:"أقول
يوجد .  في كل مجال من مجاالت الحياةتََپْسياثمة .  تنطبق على الطعام والمسلك الشخصي والتعامل مع اآلخرين وغير ذلكتََپْسيا

عليك يجب  .)َچْمڤَتْشُو ِڤ ( ضبط دافع الحديث العام أو اللغط- اللسانتََپْسيا.  البدنتََپْسيا.  الفكرتََپْسيا. ْبهَچڤَْد چۤيتاكل شيء في وصف 
ال :"تمنعك ستََپْسيا .)َچْمِڤ-كُْروْدَهى ( بصدد دافع التعبير عن الغضبتََپْسياكما توجد . تََپْسياهذه هي .  ان تحدثتكِْرشَْنث عن يحدال

 بصدد اللسان والبطن تََپْسياكما توجد . رتكاب العنف اأو أحد ن شعرت بالغضب وأردت التعبير عن الغضب بضربا" تفعل ذلك
 ميالأنا ". ال يمكنك أن تجامع كيف تشاء بل بموجب التوصيات السفرية. ال يمكنك أن تأكل دون تبين أو في أي وقت تشاء. والفرج

 .تََپْسياهذه ". فعل ذلك في غير آوانهأن الجماع لكنني لإلى 
هذه هي الحياة .  في البدن، العقل، الكالم، المسلك الشخصي والتعامل مع اآلخرين- من كل وجهتََپْسيا  اإلنسانإذن، يجب أن يمارس

اً وإحراز تقدم في الحياة نسانإ ردت أن تكونأن ا ِڤديةال بد لك من العمل بموجب األحكام الـ ).١\٥\٥. ب.ش (ڤْياْمُپو ديتَ. البشرية
 ما جاء في ذاه.  قبل أن يتمكن من المباشرة بالخلقتََپْسيا ممارسة ْبَرْهمان على تعّي. تََپْسياوهذا يعني الروحية على األخص 

 .تجنبها إلى  ضرورية وال مجالتََپْسياذن،  ا.نعم. شاْستَْرالـ
 رحمة اهللا قبل احراز رحمة  اإلنسانال يحرز. لعظيم من خالل السيد الروحيرضاء الرب ا ا؟تََپْسياوما هو الهدف وراء ممارسة 

 .)وْپَرساُد-ياْسيا ْپَرساداْد ْبَهَچڤَتْ (هذا هو المراد. السيد الروحي
مام أ  هذه في المعاهد التربوية الحديثة؟ أين هي المدرسة أو الكلية؟ يتعلم التالميذ حتى التدخينتََپْسيا دّرسيذا الذي اآلن، من 

 وال تََپْسياال . مثال هؤالء التالميذ؟ هذه حضارة بهائم وليست حضارة بشريةأفماذا يمكنك ان تتوقع من . اساتذتهم وهذا هو الواقع
) تََپْسيا(ب على ضبط الحواس يالتدر اوهذ). ١\٥\٥. ب.ش (ڤْياْمُپو ديتَ.  ربانيةرياضة الحضارة الحقيقية تعني. ْبَرْهَمتْشارّيحياة 

دون شخصية الحيوان لكن ال شخصيتك لف، باء، تاء ومع ذلك قد تكون أليس تعلم  وهذه هي بداية الحياة. ْبَرْهَمتْشارّيدأ مع حياة بي
 .هذا مرفوض. كال. لقد اصبحت متعلماً. يهم

 : يصف المتعلم كالتالييتَنَذَپ كْياتْشانَ. من هو المتعلم في هذه األيام؟:" حتى من الموقف األخالقي األساسييجب علينا ان نسأل
 وشداِر-َپـَرتْ ـڤَِرماتْ

 تْـڤَ-َرشْـطْو لُوشْىيـڤْْدَر-ـَرَپ
 وشِتـْبهۤو-ڤَتْ َسـْرـڤَ-آتَْم



 اهتاذيـنََپـَپـشْـياتي َسـ  هايا
 ".يعتبر العالم زوجة سواه أماً ومقتنيات اآلخرين كومة من األوساخ ويعامل سائر األحياء كما يعامل نفسه"
 ".زوجة سواه بصفة أمه وملكية سواه بمثابة نفاية ال يجوز لمسها ويرى سائر األحياء على حد سواء معه إلى م ينظرالمتعل"

 .)نَذيتََپ (هذا هو المتعلم
 ىـَپـنِّ َسْم-ا ينَـي ڤ-ا ۤيْديڤ

 ينيتــَهـْسي ـڤَچ ىْبراْهَمـنَ
  پاِكى تْـشَ-ڤَ شْـڤَ يشاي شـون
 نَـهي َدْرشـ- َسَم اتاهنَذيَپـ

 الكالب النجس بعين لحوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيْبراْهَمَنالـ، كل من صيل األ المتواضع بفضل العلمالحكيم يرى"
 ).١٨\٥ .چ.ب (."واحدة

 ان علمه مسلوب كِْرشَْنيقول .  شخصيةدون وتََپْسيا دونذاك هو المتعلم وليس حامل الدرجة الجامعية . الكلب وآكل لحوم الكالب
هذا هو موقف . هو حيوان. هو رذيل. علمه مسلوب بالوهم على الرغم من علمه بأشياء كثيرة. )ْچۤياَن-ماياۤياَپْهرتَ (بالوهم

 .ِڤديةالحضارة الـ

 تصفية القلب
ما هو دور الشعائر في الدين؟ هل يتعين طرحها كما ينادي بعض المصلحين أم "؟ شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدالسؤال التالي يا : كِْرشَْن پوْستَ

 تشجيعها؟ وإن تعين تشجيعها فبأية صورة؟
لكن . تمام شعائر التصفية ادون مدنساً  اإلنسانيبقىعلى العموم، . )تََپْسيا (رياضةال إلى عادةالشعيرة مستندة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 بتسبيح َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيالهذا السبب، توصي األسفار و .  في هذا العصرتمام كافة هذه المراسم ايستحيل عملياً حث العامة على
 .َمنْتَْر َمها كِْرشَْن َهِرى تسبيح المتواصل لـ بالينجز التصفية تلقائياً  اإلنسانمتياز هذا العصر أن ا.َمنْتَْر َمها كِْرشَْن َهِرى

. ْمماْرَجنَ- َدْرَپَن-تِشتُو): ١٢\٢٠ أنْتْيا. ت.ت (َكتَشْشيكشا في قصيدته كِْرشَْن َهِرى المنافع التقدمية لتسبيح تْشايتَنْيايصف المولى 
لذلك، كل .  عمر في طريقة الحياة البهائميةشوائب متراكمة عمر بعد. البداية هي تصفية القلب لوجود شوائب كثيرة في قلوبنا

 َمنْتَْر َمهاسبيح الـفي عملية تهي الدفعة األولى من النفع لذلك، .  مقصودة لتصفية القلبتََپْسيا  والتربية و تقدم الحياة الروحية-شيء
 .....تِْشتُو.  تصفية القلبيه

عندئذ، يفهم مغايرته لبدنه المادي وأنه ذات روحية . بعد تصفية القلب )ماۤيا (ويصبح الفرد الئقاً للتحرر من قبضة الحياة الدنيوية
سباب الراحة البدنية وهذه ليست أاآلن أنا مقتصر على طلب :"يقول لنفسه. قتصار على الشؤون الدنيوية االوأن شاغله بائن عن

لكن يمكن أن ارجع  هنديواجبات كثيرة بدور عتقاد بأن لدي  إلى االمما يدفعني هندياليوم لدي بدن . ضرورية ألن بدني سيتبدل
شاغلي . ستطيع الفهم أن تلك المتطلبات البدنية ليست شاغلي الحقيقيأذن،  ا. غداً مما يعني أن واجباتي ستتغيرهنديفي بدن كلب 

 .روحيةي الذاتالعالم الروحي وطن  إلى الحقيقي هو ترقية نفسي
ال بد لي من . هذا مجرد تضييع للوقت:"يقول لنفسه. صفي وعيه وينقطع نشاطه المادي يكِْرشَْن َهِرىح على هذا النحو، من يسّب

يتم التغلب على . ماْرَجنَْم-تِْشتُو َدْرَپَن):" ١٢\٢٠ أنْتْيا. ت.ت(هذا هو العلم الصادر عن تصفية القلب ". العمل على الصعيد الروحي
تصبح حياته : هذه هي الدفعة األولى لنفع التسبيح ثم. َمنْتَْر َمها كِْرشَْن َهِرىساس المفهوم البدني بمجرد تسبيح أوهم العمل على 

 يزداد محيط :النفع التالي هو. )نَْمڤَجي-ْدهو ڤَ-يْدياڤ (ع بالعلم العليويتشّب) يتََرنَْم ڤ-تْشَنْْدريكا-ڤَكايَر-شِْرياه(ميمونة على أتم وجه 
بكالم آخر، تصبح حياته . )اَدنَْمڤبوْرناْمِرتاْس ( في كل خطوة من الحياةكِْرشَْنذوق رحيق ذكر يتو) ْرَدنَْم ڤَ-آنَنْدابوْدهي( ة العليجةهبال
-كِْرشَْن-يجاياِتى شْرّيڤ ْم َپَرْمْسنََپنَ-اتَْمڤَسْر (َمنْتَْر َمها كِْرشَْن َهِرى أي تسبيح َسنْكۤيْرتََنوأخيراً، المجد لحركة . ة بالكليةجهيب

 ).ْرتََنۤيكَسنْ
يتم تحقيق . بتبني هذا التسبيح )ْبَهكْتي-َلڤَِك ( بحب اهللاا صفيا ويحرز الفرد تتيمَمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا هذه هي هبة َسنْكۤيْرتََنركة إذن، ح

 شْرۤيَمْدهذا ما جاء في . َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى الباطنية وغيرها بمجرد تسبيح يُّوچاجميع منافع ممارسة التقشفات والكفارات والـ
 ):١٥\١\٦ (ْبهاَچڤَتَْم

 اْبـَهـكْتۤيـلَـۤيا ڤَِكـتْشيتْ ِكـ
 اهنََپـرايا-ڤَـسوِدڤَ

 ـنْتي كاْرتْـْسـنْيىَنڤَ ْدهونْـْمَهْچـأ
 ْبهاْسـكََره ِاڤَ نۤيهاَرْم



 .الصعيد الروحي وهذا هو النجاح في الحياة إلى بكالم آخر، يصل الفرد

 عملية التصفية
كثيرة مشرعة لكل ) َسْمْسكاَرْز(ثمة مراسم تصفية :"، السؤال التالي يتبع السؤال السابق تقريباً وهوْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل : كِْرشَْن پوْستَ

 هل ينبغي بعثها؟. كثير من تلك المراسم ال تراعى في اليوم الحاضر. اللحد إلى متحضر من المهد
َجنَْمنا  ( عند الوالدة أي دون علمشۤوْدَرالجميع على صعيد .  العلمصعيد إلى  هو ترقية الرذيلَسْمْسكاَرغرض :"شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 للمرة الثانية  اإلنسانيولد: جاء. الصعيد الروحي إلى  هو ترقية الجاهل بالحياة الروحيةَسْمْسكاَرذن، غرض  ا.)جاياِتى شۤوْدَره

 .هذا ضروري. )َجهِڤْد ْدِڤْسكاراْد ْبَهْمَس (بواسطة مراسم التصفية
نحن . نحن شقوق اهللا. اهللا في داره الباقية إلى غرض الحياة هو الرجوع. اة البشرية هي فرصة فهم الفرد ذاته وغرض حياتهالحي

الملكوت الروحي حيث الحياة بهيجة باقية العلم ويغيب  إلى ذن، غرض الحياة هو الرجوع ا.اآلن في هذا الوجود المادي بطريقة ما
ذن، ينبغي  ا.تلك السعادة موجودة في العالم الروحي.  نهاية وهذا مستحيل في العالم الماديدونهنيئة نحن نطلب حياة . نزاع البقاء

 هذا هو التعليم الحقيقي وما يسمى عملية التصفية. إنسان عطاء تلك الفرصة لكل اأن يكون غرضنا الذهاب هناك وينبغي
 .)َسْمْسكاَر(

 كِْرشَْن َهِرىتمامها في هذا العصر لكن تسبيح  اذن، يتعذر ا.)َسْمْسكاَره-يدَهىڤ-شََد ( من مراسم التصفيةأنواعاآلن، توجد عشرة 
 . تلك تلقائياً ويستعيد الفرد مقامه الروحي األصليَسْمْسكاَرْز دون ذنوب تحت هداية سيد روحي يحقق كل َمنْتَْر َمها
. چ.ب (أْرجوَنقال . )ْبَرْهَمْن َپَرْم ( هو الروح العظيمكِْرشَْن و) ْبَرْهَمْن(ذن، نحن روح  ا.)أَهْم ْبَرْهماْسمي ( روحيةنفسأنا 
 هو روح كِْرشَْن. )َمْم ْبَهڤاْنَپڤيتَْرْم َپَر َپَرْم ْبَرْهَم َپَرْم ْدهاَم (، والمستقر العظيم والمقدس والحق المطلقالعظيم ْبَرْهَمْن أنت ):١٢\١٠

تلك هي تعاليم . كِْرشَْنذن، شاغلي هو خدمة  ا.هبائي ْبَرْهَمْن العظيم فيما أنا ْبَرْهَمْن هو كِْرشَْن أيضاً لكن ْبَرْهَمْنوأنا ) َرْهَمْنْب(
-نيتْيانََر َهيا كِْرشْ" روَپڤَْس"َر ِڤجۤي (كِْرشَْن من خدم ة أزلية خادما هي أنهنفسهوية ال): ١٠٨\٢٠ َمْدْهيا. ت.ت (تْشايتَنْياالمولى 

 .، يحقق كافة مراسم التصفيةكِْرشَْنلذلك، من ينشغل بشاغله الروحي األصلي بدور خادم . )داَس
 يحقق الفرد النجاة الروحية بمجرد تسبيح): ٥١\٣\١٢. ب.ش(ستئناف شاغلنا الروحي األصلي معطى بحرية في هذا العصر  اونفع
 من كل اًمقصودة لتصفية الفرد ليصبح محرر) َسْمْسكاَرْز(مراسم التصفية . )ْمَسنَْچه َپَر-كِْرشْنَْسيا موكْتَ ِاڤَ كۤيْرتَناْد ( القدوسسماأل

 َهِرىذن، هذا هو النفع الخاص لتسبيح  ا.اهللا في داره الباقية إلى ومؤهل للرجوع) نَْچهَس-موكْتَ(الصحبة السيئة للوجود المادي 
 .َمهاَمنْتَْر ِرشَْنكْ

ذن، ينبغي  ا.ينبغي بعثها بقدر اللزوم لكن يتعذر بعثها جميعها في هذا العصر". هل يتعين بعث مراسم التصفية؟:"السؤال كان
 ثم سيسعد) تَهْبهو-ْبَرْهَم( ْبَرْهَمْن تحقيق  اإلنسان التي تحقق كل التصفية وسيبلغَمنْتَْر َمها كِْرشَْن َهِرىتسبيح  إلى لإلنسان األخذ

َسَمه َسْرِڤشو  ( كل فرد على الصعيد الروحيىسير. ) كانَكْشْتيـتي نَتْشَ شُوـنَ (سينقطع الحزن أو التوق الزائد. )ْپَرَسنّاتْما(
هل اجبت . على هذا النحو، سيبلغ صعيد الخدمة التتيمية فتنجح حياته). ٥٤\١٨. چ.ب (تيْم لَْبَهِتى َپراْمْبَهكْ - َمْد: وأخيراً. )ِتشْوْبهۤو

 على ذاك السؤال أم ال؟
 .مكان اال بقدركاَرَسْمْسقلت بوجوب بعث . شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدنعم لكن لدي سؤال أود طرحه يا : كِْرشَْن پوْستَ

مسكرات اللحوم والزنا وأكل ال: ربعةلتزام بالحدود األ اال يتطلبْبراْهَمَن المريد بصفة عمادللمثال، . اللوازم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 كِْرشَْنيقول . كِْرشَْنتجنب الذنوب هو أقل الواجبات ثم يستطيع المريد ممارسة ذكر .  األربعةحدودال بد من مراعاة تلك ال. قمارالو

 ):٢٨\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي 
 ْم پاَپـْمـتَـَچ - تْـڤْ َأنْتَ ْميىشْا

 اْمـنَ كَـْرَمـ-ا نَي پوْمَجـنانا
 ْرموكْتاي ن-َهى ُمو -ِتى ْدڤَـنْْدڤَ 
 ا ڤْـَرتاه-َهى ِرذْ ْدْمْبَهَجـنِْتى ما

 ."عزمبكل خدمتي  إلى نقطعي، وهم الأضدادخطى تو تماماً ذهبت ذنوبهالذي في هذا العمر وفي أعماره السابقة وسلك الصالح  نَم"
كل أيجب عليك تجنب الذنوب مثل الزنا و. النواهي األربعةبء نتها االلذلك، ال بد من.  ترك الذنوبدونال يمكنك أن تصبح تيماً 

ويتعين عليك من جهة يتوجب عليك مراعاة النواهي . اللحوم والقمار والخمرة والتبغ والقهوة والشاي لتبرئ من الذنوب تدريجياً
 هو سبيل البقاء على شاْستَْرحي والـالخدمة التتيمية بأمر السيد الروبشغل نفسك . خرى األمن الجهة شغل نفسك بالخدمة التتيمية

 .الصعيد العلي



صالح وفاسد . مفهوم األعمال الصالحة والفاسدة موجود ما دمت على الصعيد المادي. الصعيد العلي يعني غياب الذنوب أو تخطيها
 ):٢٦\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في َنكِْرشْيؤكد . لكنك تتخطى الذنوب عندما تصل الصعيد العلي.  على الصعيد المادييةعتباراوتقي وأثيم 

 شـاِرَنتْـياْبهيڤْـٱ يُّـو تْـشَ ْمما
  ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن - ْبَهكْتي
 تاْنيايتْـۤياْن َسَمـتچونََسـ 
 ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

 ".ْبَرْهَمْنمقام  بلغيو يتعالى لتوه عن الجبالت المادية ، دون تواٍن، وفي أي ظرفخدمة تتيمية صفية إلى ينقطع من"
 .ك عن هذه الذنوبقالعإ وَمنْتَْر َمها كِْرشَْن َهِرىعند تسبيح تنجح حياتك وستتصفى تلقائياً وتبلغ الصعيد الروحي إذن، المراد أنك 

 مع فارق" الشعور بالوحدة"
هل يمكن لجميع الروحانيين سواء أكانوا دعاة وحدة الوجود . "شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدهذا السؤال التالي مثير لإلهتمام يا : كِْرشَْن پوْستَ
أن يجتمعوا بدال من ) ڤايتاْزڤَشيشْطاْد (دة مع اهللا دعاة الوحدة المحدمأ) ْزايتَڤْد (أم دعاة المغايرة التامة مع اهللا) ْزتَايڤأْد (المطلقة

 التباعد والتفرق؟
 ينبغي لكل فرد أن يفهم.  على صعيد واحدأْدڤَيتَْز  وْزْدڤايتَ جمع شمل جميع َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياهذه هي دعوة . نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

كيف يمكنك أن تصبح اهللا؟ اهللا . هذا خطأ. لوحدة المطلقة مع اهللا وادعاء اإللهيةعتقاد با باإلاْدڤايتَمذهب أفراد  ئيخط. خادم اهللاأنه 
 . مصطنعةأْدڤايتَألوهية ذن،  ا. الغني الجميل المعروف العليم المغتنيعزيزهو ال. )پوْرنَْم-أيشْفَْريا-شْذْ (تام بالعز السداسي

 نفوس الهبائية أن الْبهَچڤَْد چۤيتالكننا نفهم من . هبائية النفوس منفصل عن الهللا بالكلية وأن اهللانفس الهبائية  على مغايرة الْدڤايتَيشدد 
 شِْشتَنَتْو نيتْۤياناْم نيتْيُّ (كل من اهللا ومخلوقاته أحياء لكن اهللا هو الحي العظيم: )١٣\٢\٢( أوَپنيشََدِكَن كما جاء في . شقوق اهللا

نحن . ناظياهللا حف. هذه هي الحقيقة. )ِاكُو يُّو َبهونام ڤيَدْدهاتي كاماْن (يظ سائر األحياءالفارق بين االثنين هو أن اهللا حف. )ِشتَناناْمتْ
 .هألنهم شقوقالمهيمن عليهم من نوعية اهللا لكن األحياء . المهيمن عليهم ولسنا مستقلين بينما اهللا هو المهيمن

 .النفس واحدة من مفهوم انها شق من اهللا. )تَتّْڤَ-ْبِهداْبِهَد-أتْشينْتْيا (مع اهللالوحدة المتباينة :  هيَمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا شْرّيإذن، فلسفة 
 تْشايتَنْيا اعلن ، لهذا.هذا هو الفرق. ه نورهذه هي الوحدة النوعية لكن اهللا كبير ونحن هباء. ذن، لو كان اهللا ذهباً فالنفس ذهب أيضاًا

 .هذه هي الفلسفة الحقيقية. )تَتّْڤَ-ْبِهداْبِهَد-تْياأتْشينْ (المتباينةالوحدة  فلسفة َمهاْپَرْبهو
الحقيقة أن النفس واحدة بائنة . صعب أمر ذا تمسكوا بفلسفتهم المبتدعة فهذا اهذه الفلسفة لكن إلى ستناداً اتفاق االإذن، يمكن للجميع

 .)٧\١٥. چ.ب( ابحث عن هذا النص. عن اهللا أزلياً
 :ساوري-َهري

 ِكىلُو - ـڤَۤيـ جشُوـْمڤايَمما
 ـهَسـناتَنَتَـه ْبهۤو - ـڤَۤيـج

 يناۤيينْْدرۤيـطْهانشْـشْ - َمـنَه
 يـتشْكَْري هان ْستْ-ْپَركِْرتي 

 ".الحواس الستة التي تتضمن العقلواسطة بمشقة بالغة  البقاء بوننازعهم يرهنونتيجة . شقوقي الباقيةهم هل هذا السجن المادي أ"
ذن،  ا.تلك هي حقيقة قاطعة. ذن، النفس شق أزلياً فكيف تصبح واحدة مع الكل؟ الشق ال يعادل الكل مطلقاً ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

.  ربانيماۤياڤادّي يصبح الـ يجب أن.لاذا محهلكن نسب اإللهية لنفسه  إلى ماۤياڤادّييسعى الـ. لتساوي مع اهللا هو مفهوم خاطئا
ذا  اهذا هو الكمال لكن.  أننا نبقى على مقامنا الطبيعي بدور خدم اهللاڤايشْنَڤَْزفلسفة الـتلقن . ملهرباني يعني خادم اهللا وهذا ما سيك

 .م أن يصبح السيد فهذا أمر مصطنعطلب الخاد
.  هو اهللاكِْرشَْن يجهلون أن كِْرشَْن الصبيان خالن ونراللمثال، البق. ال شك ان الفرق بين السيد والخادم يبدو غائباً في العالم الروحي

ه من هو اهللا ومن هو يجهل خالن.  اثناء اللعبتهعند هزيم صديقه على كتفه ويجري كِْرشَْنيحمل . يلعبون معه على صعيد واحد
حجب بواسطة مال شك بوجود الفارق بين اهللا وشقوقه على الدوام لكن هذا المفهوم . ذن، ذاك هو المفهوم الروحي المتقدم ا.سواه

شْرۤيَمْد هذا ما جاء في . عمال صالحة تستغرق رجعات ال تعد وال تحصىأيمكننا تحقيق هذا المقام بعد قضاء . الفتنة الباطنة هللا
 ):١١\١٢\١٠ (هاَچڤَتَْمْب

 سوكْهانوْبهۤوتْـۤيا- ْبَرْهَمْم َستاْمإتّْـَه
 دايـڤَـِتَن-َپَر ْمَچتانا ْمداْسـيا

 داَرِكَن- نََرْمماۤياشْريتانا



 ـجاهاپونْ-يانَـپو- يَجْهـروه كِْرتَْمساكَ
 .)ْبَرْهَمْن َپَرْم (هو الروح العظيم. )سوكَْهى-ْهَمْبَر (ة الروحيجةهب؟ صفوة الكِْرشَْنومن هو . كِْرشَْن الصبيان يلعبون مع ونراالبق
كيف حقق رعاة البقر الصبيان مقام اللعب . عتيادي اعتيادي مجرد طفل اال مع أنه يبدو لإلنسانْبَرْهَمْن َپَرْمذن، يلعب الصبيان مع ا

 .)جاهانْپو-پونْيا-كِْرتَ كِْرشَْن(ار كثيرة عمال صالحة ألعمأبعد قضاء   بصفة أندادكِْرشَْنبلغوا مقام اللعب مع ؟ كِْرشَْنمع 
درجة انك ال تعود تتبين الرب  إلى كِْرشَْن وتحب كِْرشَْندار  ُچولُوَك ڤِْرنْداڤََنإذن، هذا هو مفهوم الخدمة التتيمية الصفية بأن تبلغ 

األبقار والعجول واألشجار واألزهار والماء . نْداڤََنڤِْرتلك هي حياة . كِْرشَْنحباً صفياً لـ ونيكن كِْرشَْناهالي دار . تباعهأالعظيم عن 
كل فرد يحب .  هو مدار حياة كل فردكِْرشَْن.  تعلقاً شديداًكِْرشَْنالجميع متعلقون بـ. كِْرشَْن أبوي ياشوداَميِّ و َمهاَرَج نَنَْدوالكبار و 

 .اهللاوجه درجة تنسيهم أنه  إلى  حباً شديداًكِْرشَْن
". هنا إلى  ملك من المالئكة الذي جاءكِْرشَْنال بد أن :" ويقولون ألنفسهمكِْرشَْنيشاهدون معجزات  ڤِْرنْداڤََناهالي في بعض األحيان، 

 بكثير من المواجهات الخطرة مع كِْرشَْنمر . نيانسفوراً على ال كِْرشَْنيحملهم  شخصية اهللا وإن فعلوا كِْرشَْنلكنهم ال يتبينون أن 
 كِْرشَْن لحماية اتَمنْتْرالـ تترنم ببعض ياشودا األم ت سنة تقريباً، وكان٥٠٠٠ه على األرض منذ تسلياتف عن عندما كشالشياطين 

 هو اهللا بسبب شدة حبهم له وهذه هي رفعة كِْرشَْن وخالنه لم يفهموا مطلقاً أن كِْرشَْنعائلة . لتفكيرها بأنه تعرض إلحدى المخاطر
واجبة  ڤِْرنْداڤََن ثم داره   واجب العبادةَمهاَرَج نَنَْد ابن نَنَْدَن-ڤَْرِجنْْدَر كِْرشَْنقبل كل شيء، : َمهاْپَرْبهو نْياتْشايتَقال . ڤِْرنْداڤََنحياة 

 ).ڤِْرنْداڤَنَْم ْدهاَم-تَنَياْس تَْد-ڤَْرِجشْ ْبَهَچڤاْن أراْدْهيُّو(العبادة أيضاً 
التيم  يطلب. لتيم وحده يستطيع الفهم أن فكرة التوحد مع اهللا ليست فكرة جليلةا. كشف على صعيد أرفع من الفهمنإذن، هذه الحقائق ت

ال يستطيع فهم هذه .  على فهمهاماۤياڤادّيأو أمه أي حكم اهللا بالحب وهذه الحقيقة ال يقوى الـ كِْرشَْن لعب دور أب ڤِْرنْداڤََنفي 
 اهللا؟بما هو نفع التوحد . األشياء سوى التيم األصفياء

) اتَْسلْيا َرَسڤ(انها األبوية . َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا قاصرة عن توضيح الصالت العليا مع اهللا التي كشفها ڤايشْنَڤيةائر الفلسفات الـحتى س
 .)مدهوريا ( يمكن أن تكون العشقكِْرشَْنأن صلتنا بـب على األخص َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيالقن . )َمْدهوْريا َرَس (العشقو

ْبهَچڤَْد  في كِْرشَْنشرحها التي وهي ) تَتّْڤَ-ْبِهداْبِهَد-أتْشينْتْيا(نة ئ فلسفة الوحدة الباتْشايتَنْياهة فهمنا العام، عرض المولى لكن من ج
خالقه بمقادير أ، نحن واحد مع اهللا ألننا نملك لذلك. )تَهْبهۤو - جۤيڤَ لُوِكى - َممايڤاْمشُو جۤيڤَ( ينورهباء األحياء ): ٧\١٥ (چۤيتا
هذا . نحن المهمين عليهم. )ِاكُو يُّو َبهونام ڤيَدْدهاتي كاماْن (نحن في حمايته وحفظه. تباعهألكن اهللا هو المتبوع الخالد ونحن . ةهبائي

 .هذا مستحيل. يستحيل علينا تحقيق مقام المهيمن. هو مقامنا

 وسيلة حب اهللا
 ؟ة والمؤمنةالملحد: فئتين إلى اقسمن، هل يجدر بجميع األديان التالقي ألن العالم اصبح مشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: شَْنكِْر پوْستَ

هذه هي طبيعة . فرقة الملحد وفرقة المؤمن قائمتان دائماً. كِْرشَْن حركة ذكر :تخاذها اسبق شرح الخطوات المتعين: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
الملحدون والمؤمنون على  سيبقىذن،  ا.ْپَرْهالَد واالبن مؤمناً مثل وپياكَشيهيَرنَتمل أن يكون الوالد ملحداً مثل يح. العالم المادي

 .الدوام سواء في العائلة أو الحي أو األمة
دينية المزعومة وهذا ما  وترك سائر المبادئ الكِْرشَْن واللياذ بالقدمين اللوتسيتين لـْبهَچڤَْد چۤيتالكن ينبغي للمؤمن العمل بتعاليم 

 كيف يمكنك العمل بأمر لذلك،. الدين يعني التسليم ألمر اهللا. الدين دون مفهوم واضح عن اهللا هو دين مختلق. سيحقق الوحدة الدينية
 في الباب السادس من ْمْپَرنَۤيتَ – اْد ْبَهَچڤَتْ تو ساكْشْْدَهْرَمْمابحث عن نص .  وتجهل بهويتههمفهوم واضح عن إلى ن كنت مفتقراًااهللا 

 ):١٩\٣\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 :ساوري-َهري

 ْمـۤيـتَـْپـَرن – ـاْد ْبـَهـَچـڤَتْ تو ساكْـشْْمـْدَهـْرَم
 اهاڤپي ِدـيُّو ناشْوْر ِريدنَـ ڤاي ڤ

 ـۤياها موكْـْهـۤيا أسورا َمـنوشْ–نَـ سيدَّْهى 
 َدياها تْـشاَرن–اْدَهـَر ِڤـدۤيكوتُو نو 

 " أصول الدين الحقيقية يكشفها"...
 .استمر". ةحقيقي: "شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لما. صول األ وال يقوى سواه بما فيهم الحكماء والمالئكة على وضع تلكزيزأصول الدين من وضع شخصية اهللا الع:"ساوري-َهري
 . ؟ْزتْشاَرنَ و ڤيدياْدَهَرْز وبشر و ال يحق حتى للحكماء والمالئكة وضع أصول الدين فماذا يقال عن اآلخرين من جنأنه 

 ).٢١-٢٠\٣\٦. ب.ش(اقرأ النصوص التالية أيضاً : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 :َهري ساوري
 ـْبـهوهْمه شَـناَرَدْر ـْبـهۤوْمْسـڤَيا

 و َمـنوهپيلُه كَـكوماَرَر
 وـُمَرْهـالُدو َجـنَـكُو ْبـهـّيـشْْپـ

 َبـليْر ڤايـۤياَسـكيْر ڤَياْم
 شايِتى ڤيـجانـۤيـُموْدڤاَد
 اهاط ْبـَهـْمتَــڤََچـ ْبـهاْمـْدَهـْرَم

 ْم دوْرُبوْدَهـْميشودَّْهـڤ ْمياچوْهـ
 ـنوِتىتَـْم أشْاْمـِرڤـاتْـۤيْچ ْميا

 و ْبهوڤَ َمنوْسڤاياْم  و تيڤَهۤوِد ابن كَپيَل والرب ربعة األكوماَرْزوالـ شيڤَ وعظيم المالئكة  ناَرَدْبَهَچڤاْن و ْبَرْهماسيد 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 وصعب .)ْدَهْرَم-تَڤََچْبها ( المادية ويسمى التسليم هللا وحبهشواكلاألحباء، هذا المبدأ الديني العلي غير مشوب بال
 ".اهللا في داره الباقية إلى تفاق فسيعتق فورا ويرجع االبمحضفهمه اذا حالف الحظ أحدا بذا  افهم لكنال

 الدين يعني فهم اهللا وصلتنا به.  يعلمون بأصول الدين- وغيرهمڤَشي والمولى ناَرَد و ْبَرْهما:  هؤالءْزَمهاَجنَذن،  ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
سالمي أو المسيحي لكن الدين الحقيقي في كل األحوال  االيمكن لك أن تسميه الدين الهندوسي أو. ذاك هو الدين. )ْدَهْرَم َچڤَتَْبها(

 بلغت صعيد اذ ادينك كامل ).٦\٢\١. ب.ش (ىِجوكْشْو ْبَهكْتيْر أْدُهياتُ و ْدَهْرُموَپُر ساْمپوْمڤاي  ـَس. هو الذي يعلم وسيلة حب اهللا
لذلك، ال بد لنا من فهم ماهية .  دين باطل يخلو من مفهوم واضح عن اهللا- بواسطة دين ما وإال ليس سوى مضيعة للوقتحب اهللا

 .اهللا وكالمه والعمل بأوامره وعندئذ، يوجد دين حقيقي وفهم حقيقي هللا وكل شيء كامل
 ؟َمهاَجنَْزسماء أمثل عيسى أو موسى بين أحد  لماذا ال يوجد ذكر أحد ، ربما سألشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: كِْرشَْن پوْستَ

ترد . انهم يتضمنون عيسى وكثير سواه مثل القديس ماثيو وتوماس وغيرهما.  بين القديسين المسيحيينْزَمهاَجنَثمة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 شياء مما يعني ضرورة انتماءهعلم بماهية األلتزاماً تاماً بالدين األصلي وي ا هو الملتزمَمهاَجَن  لكن.نجيل االسماء هؤالء األئمة فيأ

 .)َپَرْمَپرا (السلسلة المريديةإلى 
أنت تسير على . أْرجوَنلذلك، ينبغي لك أن تتعلم من . َمهاَجَن هو أْرجوَن.  شخصياًكِْرشَْن من ْبهَچڤَْد چۤيتا أْرجوَنللمثال، تلقى 

  أنت على الدرب الحقيقي مثلنا.َمهاَجَنأنت تسير على خطى ): ١٨٦\١٧ َمْدْهيا. ت.ت( ثم كِْرشَْن فهم أْرجوَن. أْرجوَنخطى 
ذن،  ا.شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي هذه النصوص من  )ڤاياْمْبهوْس (ْبَرْهما تتضمن المولى َمهاَجنَْزنجد قائمة بأسماء . ) َپنْتْهاهـَمهاَجنُو َچتَه َس(

 مذهبه الخاص ويسمى أ آخر وانشَمهاَجَنهو  َڤشي أو المولى َسْمْبهو.  آخرَمهاَجَنوهو  ناَرَد ويتضمن َسْمْپَردايا-ْبَرْهَممذهبنا يسمى 
 . َسْمْپَردايا شْرّي انشأت مّيلَكْشْكذا، العزة .  َسْمْپَردايا-روْدَر

 َمهاَجَنعتمدة من  مَسْمْپَردايا إلى ذا كنت ال تنتمي ا عقيمينهجك الدين.  من هذه المذاهبَسْمْپَردايا إلى لذلك، يجب ان ننتمي
 مسيحي أو َمهاَجَنن كنت تسير على خطى  الذلك، ال يهم. دينالبتداع  ا ال يمكنك).يهينا يى َمنْتَْرْز ِتى نيشْْپَهال َمتاهاڤ -َسْمْپَردايا(

نه أن يكون مسيحياً؟ أنا ال أؤمن بالقديس ماثيو فكيف يمك:"عندما يقول مسيحي. َمهاَجَنلكن ال بد من السير على خطى . ِڤدي َمهاَجَن
التابع .  الحقيقي هو الملتزم باألصول التي كشفها اهللا مما يعني أنه يتبع ديناً حقيقياً وإال ينتفي الدينَمهاَجَن.  نبحثَمهاَجَنال يهم أي 

 .هذا هو المراد. ك األمريعمل بذاهو الذي المتدين الدين هو أمر اهللا و. التخمين ليس ديناً. )َمنُو ْدَهْرمّي (المزعوم ليس سوى مخمن
 .شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدبقدر ما استطيع فهمه يا  الطائفية وبوجود دين واحد إلى تقول بعدم الحاجةأنت ذن،  ا:كِْرشَْن پوْستَ

هل ". هللا؟ال نريد حب ا. كال:"هل سيقول المسيحي. هذا هو الدين الوحيد.  حب اهللاسبيلالدين الواحد موجود وهو : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ن  اال يهم ما.  حب اهللا وكل دين يلقن وسيلة حب اهللا هو دين كاملسبيلذن، الدين يعني  ا".كال، ال نريد حب اهللا؟:"سيقول المسلم

 .كان مسيحياً أم مسلماً أم هندوسياً
 شْرّي ْبَهَچڤاْنلذلك، يقول . )ْپَرنَۤيتَْم – تْاْد ْبَهَچڤَ تو ساكْشْْدَهْرَمْم (الدين الحقيقي هو الدين الذي كشفه شخصية اهللا):"١٩\٣\٦. ب.ش(

 مع انني لست من بلدك ألنك تكن يللمثال، لقد سلمت ل. ال شك انك لن تقوى على التسليم هللا قبل أن تحقق حبه". سلم لي:"كِْرشَْن
ا يبلغ الفرد الصعيد حيث يقول عندم. لذلك، متى سنسلم هللا؟ عندما نحقق حبه. لماذا؟ ألنك تحبني. ستفعل بما آمرك بهحباً لي و

 .ي للدينسذاك هو المبدأ األسا". استطيع التضحية بكل شيء من اجلك. احبك رباه:"لنفسه



. كِْرشَْنذاك هو ذكر . لذلك، ليبلغ الجميع هذا الصعيد من حب اهللا. تباعه وسيلة حب اهللا هو الدين الكاملألذلك، الدين الذي يلقن 
. األمر كله مجرد تضييع للوقتفذاك هو الدين الحقيقي وإال . ه اهللا وكيف نضحي بكل شيء في سبيلنحن ال نلقن سوى وسيلة حب

 ):٨\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . مجرد شعائر وليس هذا بدين بل شكليات
 ْمـساْمپو ـطْهيتَـهشْنوڤَ ْسـهْدَهـْرَم
 كَـتْهاسو ياه-ڤَكِْسَنـشْيڤ

 ْمىْد يادي َرتيپاَديتْـنُو
 لَـْمڤَْهي ِكـ ِاڤَ شْـَرَم

وكذا سائر . اهللا أيضاًهباءة من قدرة ب ل اهللا وهذا الكهباءة من قدرةأنا ":عندما تكون على صعيد حب اهللا بالفعلستفهم صلتك باهللا 
حشرة بدن مختلف لكنها لهذه ال:" ألنك تفهمعندما تحب اهللا بالفعل أيضاً هوامستحب ال. ات أيضاًعندئذ، سيشمل حبك الحيوان". األحياء

عندئذ، لن يمكنك المحافظة على . )ِتشْوَسَمه َسْرِڤشو ْبهۤو (جميع األحياء بعين واحدة إلى تنظر".  اهللا أيضاً ونحن اخوةهباءة من قدرة
نك بأزعم ت ومع ذلك توراةالوارد في ال" ال تقتل"ت أمر  حافظت على المسالخ وعصيذاا دينك المزعوم مجرد تضييع للوقت .المسالخ
تلك . الكنيسة وكل ما تفعله مجرد تضييع للوقت ألنك لم تبلغ حب اهللا إلى ذهابك). ٨\٢\١. ب.ش (ڤَلَْمْهي ِك ِاڤَ شَْرَم. مسيحي

 . نفسه بطابع طائفي ما لكن ال يوجد دين حقيقي اإلنسانيدمغ. الحماقة تجري في كل األرض
 هو شخصية اهللا كِْرشَْنالمبدأ األول هو أن .  على صعيد واحدواذا اجتمعا ْبهَچڤَْد چۤيتاال بد لجميع البشر من قبول أصول  لك،لذ

يمكنك أن تبدأ . هذا هو التعليم. فهم ذلك تدريجياًأعمل على  هو شخصية اهللا العزيز فكِْرشَْنتقبل في البداية أن ذا كنت ال ا والعزيز
 .اهللا وجودبقبول 
للمثال، تشرق الشمس . هو اهللا. كال".  هندي؟كِْرشَْنلماذا الرب العظيم :"يمكنك ان تسأل".  هو الرب العظيمكِْرشَْن:" لكذا قلت ااآلن،

بلدان  إلى  اآلنكِْرشَْن كذا، جاء. وروبية مختلفة عن الشمس الهنديةأن الشمس األذلك في الهند أوال ثم في اوروبا لكن ال يعني 
 . تجلى في الهندهمع أن  هذهكِْرشَْنمن خالل حركة ذكر عالم ال

لكن . لفهم ماهية اهللالالزمة ن كنت تملك الفطنة ا ستفهم .لكنه اهللا بال ريب.  هو اهللا أم الكِْرشَْنن كان  الذلك، ينبغي لك أن تفهم ما
 العمل سوية على الصعيد الديني إنسان عندئذ، يستطيع كل. َنكِْرشْ واعمل بأمر كِْرشَْنذكر  إلى لذلك، خذ.  هو اهللا بال ريبكِْرشَْن
 .كِْرشَْن ذكر :دين واحد. الواحد
عون انهم مسيحيون أو مسلمون مخلصون لكنهم يطعنون ، يواجهنا البعض في مجرى الدعوة الذين يّدشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: كِْرشَْن پوْستَ

 عشراء اهللا؟من هم هل يمكن أن يكون أمثال.  بوقت واحدكِْرشَْنفي 
حالما يفهم  "كِْرشَْناهللا شخصية هنا :"سيفهم.  بصفة الرب العظيمكِْرشَْن الجدي بصدد فهم اهللا سيقبل  اإلنسان.كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 سيفهم ها في األمر لكنهذا كل م.  من البشركِْرشَْن؟ سيعد  الظلمة دون تعلّم ماهية اهللاذا بقي فيا كِْرشَْنكيف سيفهم  لكن. ماهية اهللا
 . عندما يعلم ماهية اهللا"هنا اهللا. نعم:"كِْرشَْنعن 

  الفردسيجدو. أن الذهب متوفر في محل واحد فقطبلن يعتقد . ماهية الذهب أحد عندما يعلم  يتوجهما حيث الفرد الذهبللمثال، سيفهم
 ْبَهَچڤاْن تو كِْرشَْن ( هو شخصية اهللا العزيزكِْرشَْن :)٢٨\٣\١. ب.ش(ماهية اهللا ومعنى كلمة اهللا  عندما يعلم كِْرشَْناهللا بتمامه في 

ن كان  ا ماكِْرشَْنينبغي لك الفهم وستفهم من معجزات . ْبَهَچڤاْن هو كِْرشَْنوكيف أن ) ْبَهَچڤاْن( ماهية اهللا شاْستَْرتكشف الـ. )ْسڤَياْم
 كِْرشَْنتمعن في كالمي عن  ".هنا اهللا:" عندما أقوليكالم شأنك تمحيص من . دماغاً جيداًلزمتسال شك أن الفهم ي. هو اهللا أم ال

يحتمل .  كنت تجهل كيف تمتحن كالمي وهذا موضوع آخرذاايحتمل أن ترفضه  لكن. ن كنت تعلم ماهية اهللا اوستقبله بصفة اهللا
ال .  كنت تعلم بماهية اهللا فعلياًذا ا بصفة اهللاشَْنكِْرستقبل  كتجهل بماهية الذهب لكن أنت .ذاك هو جهلك. أيضاً أن تقبل الحديد ذهباً

 .ريب بذلك
 .افهم اهللا وتعلم وسيلة حبه وستكمل حياتك. كِْرشَْن ويتبنى ذكر إنسان ليأتي كل. ْبهَچڤَْد چۤيتا-إذن، هذا صعيد مشترك

 .شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدن دينهم خير دين يا بألكن يزعم الكثير : كِْرشَْن پوْستَ
بتلمس ما أن كان ) ٦\٢\١. ب.ش(كيف يتسنى لنا تقرير الدين الحقيقي؟ . النتيجة إلى لكن ذلك يستدعي النظر: َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي

ن  ان دينه خير األديانبأ أحد عاءما هي فائدة اّد. )ِج ياتُو ْبَهكْتيْر أْدهُوكْشَْپرُو ْدَهْرمُو ساْمپوْمڤاي  ـَس (تباعه تعلموا وسيلة حب اهللاأ
لكن ذلك يتطلب برهاناً . أن فهمه خير فهمبعي  يّدإنسان كل. ين هي عالمة حب اهللا؟ هذا هو المطلوبأكان يخلو من حب اهللا؟ 

 .عملياً
ال . وسيلة حب اهللا التي تعرضها قاصرة" كيف نحب اهللا؟. اخبرنا وسيلة حب اهللا:"ن دينه خير األديانبأ أحد عىإذا اّدسنسأل 
تحب  أنت .هل يمكنك حب الهواء. ل أين حب اهللا دون فهم ماهيته؟ الحب ليس مجرد تخّي.هوم واضح عن اهللاعطاء مف أحد يستطيع



ذن، من هو ذاك الشخص  ا.الحب يستلزم وجود شخص". احب الهواء، احب السماء:" قلتذااأين هو الحب  .شخصاً، شخصاً جميالً
 الذي نود حبه؟

.  وال يمكنهم وصف الجمال الشخصي هللا وعلمه وقوته وتمامه بالعز السداسيهللا شخصي مفهوم إلى لسوء الحظ، يفتقر معظم البشر
الحب شيء . ب العلم باهللا وحبهوالدين يعني وج. لديهم مفهوم بسيط عن اهللا لكنهم يجهلون ماهيته. ال نجد وصف مثيل في األرض

 . ونحرز تقدماًكِْرشَْنصفة اهللا ونعبد  بكِْرشَْن نقبل كِْرشَْن تيملذلك، نحن .  أو خيالهذيانملموس وليس 
 .نه يحبهبأقصر عن الكالم عن اهللا لكنه قال .  اهللاالمحأنه يجهل مبزارنا كاهن مؤخراً وأقر :"كِْرشَْن پوْستَ

 أي نوع من الحب هذا؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .وأن ذلك يكفي" سبوع األون مرة فييأت:"قال. زيارة الكنيسةلحمس تلم يقل أن رعيته في غاية ال: كِْرشَْن پوْستَ

. الحب يعني زيارة بيتي يومياً وتبادل بعض الهدايا معي. سبوع األالحب ال يعني زيارتك بيتي مرة في. حسناً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 :٤ شْْمِرتََپِدأو عالمات الحب في النص الرابع من كتابه شْرۤيَل رۤوَپ ُچوْسوامّييصف 

 ـنَاتيْچـْهْپَرتيـَدداتي 
 ِرتّْـشّْـَهتيْپـاتي ۤيوْهياْم آكْْهـچ

 ڤَبونْـكِْتى ْبُهوَجـياِتى تْشاي
 لَـكْشْـنَْم-ـتيْپرۤي ْميْدَهـڤ-شْـذْ

 ".مبادالت الستة لتنمية الحبالهذه هي .  والطعامناجاةإذا كنت تحب شخصاً فيجب أن تتبادل معه الهدايا والم"
فترض انك تحب فتى أو فتاة فستشتري بعض الهدايا وتقبل بعضها وهذا ما يساعد ؟ لنن كنت تجهلها شخص  حبزعمكيف ت لكن

هذا هو . عزيزي، احبك:"تعرب عن شعورك بالقول أنت .تقدم بعض الطعام وتقبل الطعام منه أو منها أنت .على تنمية الحب
 .المحبةتبادل  و هاهذ. وهو أو هي يعرب عن شيء ما". طموحي

فأين هو تبادل ". اعطني هذا وذاك:" مرة باالسبوع وأسألهلكنني ازور أحد ن ادعيت حب ااء شخصي؟ لقدونلكن أين هو الحب 
 ؟منه شيئاً أن تأخذ دونأو   شيئاًه كنت تحب شخصاً دون أن تهديذاا أين هو الحب .الحب؟ الحب يعني بعض التبادل

 يجب أن تعرف شخصية اهللا ثم يمكنك تبادل . بديل عن ذلكال.  اهللاهويةالخالصة أن الدين يعني حب اهللا وذاك يعني وجوب معرفة 
صورة اهللا المنصوبة  إلى ْبُهوَچ آَرتي ثم َمنََچَل أَرتينحن نطلب من مريدينا النهوض عند السحر وإقامة . المحبة معه وهذا ما نلقنه

تعلم بصورة قطعية . اناً على خالف الواقعحمقى نضيع وقتنا بعبادة وثن؟ هذا ما يعتقده البعض أحي أننا ذلكهل يعني . هيكلفي ال
نحن نقوم بكل . كِْرشَْنمتياز حركة ذكر  اهذا هو". هو اهللا ومن واجبنا أن نحبه على هذا الوجه. كِْرشَْنهنا :"هيكلعندما تدخل ال

  من األسئلة؟اًمزيد أحد ؟ هل هذا واضح؟ هل لدىموجبشيء بعلم مقطوع به على الصعيد ال
ن نقوى على حبه فهل يعني ذلك أن الخدمة التتيمية أتقول بأن من واجبنا العلم باهللا قبل  أنت ،َل ْپَرْبهوپاَدرۤيَل شْرۤيشْ: ْپَرْديوْمَن

 مسبوقة بالعلم؟
قال اية، في النه. ثمة ثمانية عشر فصل ومجملها تعليم وسيلة معرفة اهللا. ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا هو النهج الوارد في . نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 - َسْرڤَ ):٦٦\١٨ (كِْرشَْن بموجب أمر أْرجوَنثم سلم . )َپَرْم ْبَرْهَم (شخصية اهللا العزيز أنت ،كِْرشَْن:"هعندما اكتمل تحقيق أْرجوَن
ما الذي يوجبني على . ؟"سلم لي:" جاء وأمرك بالقولذااهل ستلم لجاهل   العلم به؟دونلكن كيف ستسلم هللا . ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا

الفصول الثمانية عشر تصف اهللا ووسيلة معرفته ثم يأمر ". يجب علي التسليم. اآلن، هنا هللا:"يجب عليك العلم. التسليم لك؟
 .ير ممكنه؟ هذا غت معرفدون لكن كيف تستطيع التسليم هللا". نعم:" ذلكأْرجوَنعندئذ، فعل ". سلم لي:"كِْرشَْن
تْشايتَنْيا وعليك بدراسة . ن طلبت المزيد اشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمعليك بدراسة  .العلم المبدئي.  هو علم معرفة اهللاْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، 

 هو ڤَْد چۤيتاْبهَچلذلك، . تْشايتَنْيا تْشَريتامِرتَ وسيلة حب اهللا يمكن أن تشتد أكثر وهذه هي -إن كان حبك هللا شديداً  تْشَريتامِرتَ
عندما  تْشايتَنْيا تْشَريتامِرتَندرس و. من نقطة التسليم فصاعداً شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمندرس و. الكتاب المبدئي حول وسيلة حب اهللا والتسليم

شۤونْۤيايىتَْم  (كِْرشَْن دون جد الوجود فارغاً يقول أبكى بحرقة.  مجنوناً بحب اهللاَمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياكان . يبلغ الحب شدته ونطلب أشده
 . ذاك هو الوجد العظيم). ڤيَرِهَن ِمىنَْدڤيُچوَجَچتْ َسْرڤَم 

 كِْرشَْن بذلك حول َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا شْرّيلذلك، شعر . تشعر بالفراغ في غياب الحبيب.  حبدونلذلك، تلك األشياء ال تحدث 
ذاك هو الصعيد العظيم . ) ڤيَرِهَن ِمىنَْدڤيُچوشۤونْۤيايىتْم َجَچتْ َسْرڤَْم  (نَْدڤيُچوأرى كل شيء فارغاً في غياب . الحبيب والمحبوب

 هل هذا واضح أم ال؟. للحب
 ما هو العلم األدنى الواجب تحقيقه؟. شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديوجد شيء آخر يا : َرْديوْمَنْپ



يقول ". اهللا كبير:" اإلنسانيقول. لذلك، هو اهللا.  عن كبرهكِْرشَْنكشف . اهللا كبير.  األمرجملهذا م. اهللا كبير: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لذلك، هو .  أثناء تجليهطالق االكبر على أنه األكِْرشَْن وكشف. )َپَرم ْبَرْهَم (أنت الروح العظيم: ويقول الهندوسي". اهللا كبير:"المسلم

نكار ذلك؟ يمكنك أن تشهد عظمة  اكيف يمكنك. ل وجه فذلك يعني أنه اهللاأن اهللا كبير وإذا وجدت شخصاً كبيراً من كب تذا قبل ا.اهللا
 وما زال كتابه مقبوالً بمثابة أعظم كتب العلم في ْبهَچڤَْد چۤيتا كِْرشَْن منذ تكلم ٥٠٠٠مضت . ْبهَچڤَْد چۤيتا بمجرد دراسة كِْرشَْن
من ذا القادر على الكشف عن علم مثيل؟ هذا برهان . علمه :كِْرشَْن عظمة مصداقهذا هو . حتى علماء سائر األديانيقبله . األرض
. كل سطر علم جليل. كِْرشَْنأين يمكنك أن تجد علماً في األرض يضاهي كالم .  هو العزيز العظيم بما في ذلك العلمكِْرشَْن. أنه اهللا
 . دراسة نقديةْبهَچڤَْد چۤيتاعند دراسة  هو الرب العظيم كِْرشَْنأن ستفهم 

 السالم إلى لالسبي
 في البلدان الغربية حيث تأثير سائر األديان ِڤدية دوراً مختلفاً للتربية الـصورهل تت:"شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدالسؤال التالي يا : كِْرشَْن پوْستَ

 الكبيرة سائد منذ قرون عديدة؟
 يفوقني فائق ال ):٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . ناهللا واحد ويستحيل أن يكون اثنا. ال يوجد دور مختلف. كال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ال يوجد دور مختلف .  هو اهللاكِْرشَْن أن يفهم أن  اإلنساناآلن، يجب على. ذاك هو اهللا. )نْنَْجيانَشيْد َأْستي ْدَهتْكينْ ه َپَرتََرْم نانْياتَْمتَّ(
.  زال كذلكام". ال مرجع يعلوني. أنا المرجع العظيم:" سنة٥٠٠٠ منذ كِْرشَْنقال . الدور هو هو في كل األرض. يةِڤدللتربية الـ

 . ال غيركِْرشَْنلذلك، نحن نقتصر على تقديم 
 تْشايتَنْيا شْرّي بأمر  عمالكِْرشَْنتقديم  إلى نحن نسعى.  في األرضكِْرشَْنفي السابق على تقديم المرجع العظيم  أحد لم يعمل
 . في كل األرضكِْرشَْن وشاء نشر ذكر كِْرشَْنهو .  سنة٥٠٠ الذي تجلى منذ َمهاْپَرْبهو

 راَمـْچـرادي َچـِت آتْـشْـِهى ياتَ نَـڤـۤيتْـهيـِرـْپ
 َر هايِب مُوَر ناَمْپَرتْـشاتْـَر ڤَـَسـْر

 أيضاً إنسان  ليس للهند فحسب بل لكلكِْرشَْن". ة في األرضسيسمع تسبيح اسمي القدوس في كل بلدة وقري:"تْشايتَنْياقال المولى 
 .) ْپَرَده پيتا-َأَهْم بۤيَج  (جناس الحياة تولد في هذه الطبيعة المادية بمشيئتي وأنها من صلبيأجميع  ):٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاويؤكد في 

 . أيضاًالبشرية فحسب بل سائر األحياء مثل المائيات والحشرات والنباتات والطيور والسباعذن، ليست األحياء في الصورة ا
 على الوجه الصحيح بل سبق ْبهَچڤَْد چۤيتا الموجزة في كِْرشَْن لكن لم يسبق عرض تربية ذكر ِڤديةكل شيء موجود في التربية الـ

 تصرف ونشهد دون ْبهَچڤَْد چۤيتانحن نسعى للمرة األولى لعرض .  وجهة نظره الشخصية لخدمة اهواءهابة كتب، عرضهالكل من
 مجهوالً كِْرشَْنلذلك، كان . لم يسبق ألحد بذل هذا المسعى.  الفعليها بل دورِڤديةلذلك، ليس هذا دوراً مختلفاً للتربية الـ. فعاليته

 للتربية اًلذلك، ليس دوراً جديد. كِْرشَْنات من تقديم  قبوالً واسعاً في خالل بضعة سنوكِْرشَْنلكن وجد ذكر . في البلدان الغربية
 .كِْرشَْنذكر  إلى الدور موجود سابقاً ومتمثل بالدعوة. ِڤديةالـ

 ): ٤١\٩ آدي -.ت.ت(خاطب مواليد الهند على األخص بالقول . َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياهذه هي رؤيا 
 َجنَْم هايَل ۤياَر-ْبهۤوميِتى َمـنوشْـيا-ْبهاَرتَ

 َپـكاَرأو-َپَركََر ٱَجنَْم ساْرتَْهـَك كَري 
الهنود ". جعل حياته ناجحة والعمل لرفعة مجمل البشريةي أن) ْرشَڤَْبهاَرتَ  (يجب على كل من ولد في الصورة البشرية في الهند"

لذلك، ينبغي لكل مولود في . كِْرشَْنمقصودين لهذا الشاغل، شاغل العمل لما يعود على البشرية بالخير ألن أهل األرض يجهلون 
 .َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياذاك هو أمر . كِْرشَْن و ْبهَچڤَْد چۤيتاالهند نشر رسالة 

 ْسوامۤيْزلكن جميع الـ.  سنة٥٠٠ منذ َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياتكلم به . الدور موجود مسبقاً. ِڤديةليس هذا دوراً جديداً للتربية الـ
هذه .  هو شخصية اهللا العزيز وهذا ما نفعله اآلن ونجد تجاوباً في هذا المجالكِْرشَْنأن بلم ينادوا وا من الهند خرج  الذينۤيْزچيُّووالـ

هذا هو السبيل . هذه الحركة إلى ذا انضم الجميع من هنود وغيرهم اسيوجد دين واحد وسيسود السالم لذلك،. كِْرشَْنهي حركة ذكر 
 .الوحيد

 ْم تَـَپـسا-ا يـْچاي ْمكْتاَرُهوْب
  َمـِهشْـڤَـَرْم- لُوَك - َسـْرڤَ
 ْمتاناۤو ْبه-ْرڤَ ـ َسْمَدِرسوْه

 يـَهت ِرتْشّْْمي شـانْتْماتْـڤا ماۤيـْچ



 حياء األونافع كلالكواكب والمالئكة، جميع لعلى  األأنني الرب، ورياضة وأنني الغاية القصوى لكل فدية كون الحكماء يعلمون"
 هو المتمتع كِْرشَْنافهم أن ). شانْتي( هذا هو طريق السالم ."ي الماداءالشق براثن من ، متحررينالسالمدركون يومريد خيرها، 

 .كِْرشَْنهذه هي رسالة ذكر .  صديقاًكِْرشَْنستسعد بقبول . العظيم والمالك العظيم والصديق العظيم لكل حي

 الحياة الحقيقية إلى العودة
 ما هو رأيك بصدد الدعوة؟:"، السؤال األخير هوشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: كِْرشَْن پوْستَ

 جميع األحياء شقوقي الباقية): ٧\١٥. چ.ب (كِْرشَْنيقول . الفهم الحقيقي اإلنسان إلى قتصر على جلبنحن ن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
مقام بكالم آخر، ال. )كاونِْتيا  يُّونيشْو–َسْرڤَ  (صلبيمن جميع صور الحياة  ):٤\١٤. چ.ب( كما يقول .)لُوِكى – َممايڤاْمشُو جۤيڤَ(

 .كِْرشَْن  قدرةالطبيعي هو أن كل حي من حيوانات ونباتات وبشر بما فيه الهنود والعرب وغيرهم شق من
 ليست .كِْرشَْنمقامه الحقيقي بأنه شق  اإلنسان إلى  ليست مسعى إلقناع العامة ببعض التخمينات بل تجلبكِْرشَْن ذكر لذلك، حركتة

 . شق اهللا-مقامه الطبيعي اإلنسان إلى ليست كذلك بل تعيد".  فأدخل في الدين الهندوسيلمنت مسأ:"حركة تبشيرية تنادي
جلب كل :  هذه هي الفهم الحقيقيكِْرشَْنحركة ذكر .  مقامه اإلنسانعندما يستوعبسيستمر  هلكن. تأثيرات التبشير المصطنع ال تقوم

لكن هذه الحركة . كِْرشَْننه شيء سوى خادم بأ  اإلنسانيعتقد.  كل فرد في الوقت الراهن في حالة سقيمة.مقامه الطبيعي إلى حي
 .كِْرشَْنعتراف بأنه خادم  االمقام إلى جلب كل حي إلى تسعى

الفرد ي يستمده ما هو النفع الذ".  هندوسي اآلنتكنت مسيحياً وأن:" اإلنسان من أشكال التبشير التي تدمغهذه الحركة ليست شكال
 .يجهل مقامه ذا كان اعلى كل األحوالهندوسي  إلى بتحوله
 .سيبقى جاهالً بهويته الروحية الحقيقية. ال نفع البتة: كِْرشَْن پوْستَ

دوسية على الهنفي  هدخال ا.؟ كالأبقيته في حالة من الجهلذا  ا مسيحياً أو مسلماً أو هندوسياً اإلنسانهو نفع جعل :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نحو مصطنع لن يجدي نفعاً بل يجب أن يعلم بفلسفة الحياة

 .تلك هي الحياة الحقيقية. يجب أن يتعلم وسيلة حب اهللا.  ماهية اهللا اإلنسانيجب أن يعلم
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