
 سبيل التعالي: ْدَهْرمََ
 المقدمة

لنأخذ أوالً معنى الخاصية . الخاصية المالزمة والواجب، اذا استشرنا تعاليم حكماء الهند القديمة-؟ سنجد معنىْدَهْرَمما هي 
 السكر أو َمْدَهْرهي  الحالوة من هذا الوجه، يمكننا القول أن. لكل شيء خاصيته المالزمة والفريدة التي تحدد وجوده. المالزمة
 . الماءْدَهْرَم هي السيولة

؟ تفيد  خاصتناْدَهْرَملكن ما هي ). ْدَهْرَم(إذا توافقنا مع خاصيتنا المالزمة سنشعر بالرضى العميق خاصيته المالزمة وشيء لكل 
في كل موجود  هذا الشق .شق الوعي الرباني داخلنا التي هي نفسالبدن بل في ال األزلية ان خاصيتنا ال تكمن في ديةِڤالـالحكمة 

 . الذي يمكن تشبيهه بنار كونية، مصدر جميع الشقوق الربانية التي هي ذواتناَنشْكِْرمنا ويفيض من الذات العليا 
جميعنا افراد وعّينات . كِْرشَْن كل شق من الوعي الرباني هي الرقص بالتناغم مع النار المركزية، شخصية اهللا العزيز ْدَهْرَم

 ْدَهْرَمبإيجاز، . قرار بمصدرنا واإلحتفاء بصلتنا الباقية به من خالل الخدمة الودية اال لكن خاصيتنا المالزمة هيِرشَْنكْشخصية من 
 . وخدمتهكِْرشَْنخاصتنا أزلية كذواتنا الواعية وهي حب شخصية اهللا العزيز 

 ْدَهْرَم إليه إلى  مما يحول خدمتنا الوديةكِْرشَْنبـننسى مصدرنا وصلتنا . في الوعي المادي نضيع عن خاصيتنا المالزمة الباقية
 .الخيبة واإلستياء ألننا فقدنا الصلة بخاصيتنا الباقيةب شعرنحن ن. زائلة من اآلنانية التزاحمية

.  هو واجبْدَهْرَمالمعنى اآلخر لكلمة . كِْرشَْنقوامنا األصيل بصفة تيم  إلى خاصيتنا الباقية، إلى سبيل التعالي يرشدنا: ْدَهْرَمكتاب 
. "افعل كل ما يبسطك:"واستبدلناها بالتشبعة الحسية المناديةفي آواخر القرن العشرين بالواجب والمسؤولية وعي شهدنا التخلي عن ال

عاد الواجب يطل  وإلباحيةا ةالفوضويفي خضم ية خالقاأل بأنه فقد مبادئه  اإلنسانيشعر. معظمنا اآلن بفشل التجربةشعر لكن ي
 .سه من جديدرأ

ذا كانت خاصيتنا المالزمة هي  ا.ْدَهْرَمجابة عن هذه األسئلة سوى بفهم الجزء اآلخر من  االمن ولماذا؟ ال يمكننا إلى لكن الواجب
  وإعانة اآلخرين علىأنفسنافي ) ْبَهكْتي(نهاض هذه الخدمة الودية  اول هو جمع عقلنا علىاأل فواجبنا كِْرشَْن إلى قضاء خدمة ودية
 .تحقيق الهدف عينه

َدنْتَ ْسوامي ِڤ ْبَهكْتي .سي. ىإ لهيةالعالم رحمته اإل إلى كبير سفراء الهند الروحيين.  يعطينا ما نحتاجه من نظرة عميقة وإلهامْدَهْرَم
شْرۤيَمْد نسكريتي القديم تعليقه النافذ على الكتاب السبستكشاف معناها  افي رحلةفي هذا الكتاب،  ْدَهْرَمقلب  إلى  ينقلناْپَرْبهوپاَد،
 هنا مالحظاً أن الحكيم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم في قسم من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديكتب . ِڤدي المعروف بالثمرة اليانعة لشجرة العلم الـْبهاَچڤَتَم
في الهند الشمالية  يااَرنْيميشنا التي طرحت في مجلس الحكماء في غابة ْدَهْرَمسئلة حول األ اجاب بدقة عن ُچوْسوامّي سۤوتَالكبير 
 .اليوم

 هذا الكتاب بمثابة عالمة للبشرية في مجرى تقدمنا نحو تحديات وفرص جديدة في خدملذا، ي. ْدَهْرَمال يوجد شاغل أهم من فهم 
 .القرن الواحد والعشرين

 الفصل األول
 ْدَهْرَمما هي 

 ):٦\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 ْدَهْرمُوَپرُو  ْمساْمپوڤاي َس 

 ِجشَ أْدهُوكْْرياتُو ْبَهكْتي
 ْپَرتيَهتاأهايتوِكى أ

 َدتيۤيْپَرسسو آتْماۤييا
يجب ان تكون الخدمة التتيمية . الرب العلي إلى الخدمة التتيمية إلى هو الذي يوصل الفرد) ْدَهْرَم(الشاغل العالي للبشرية جمعاء "

 ".تماماً تلك غير مغرضة وغير متقطعة لترضي الذات
يجاز مجمل  اطلب منه الحكماء. يااَرنْنايميش في هذا النص عن السؤال األول الذي طرحه حكماء ُچوْسوامّي سۤوتَ شْرّييجيب 

 درب الملذات : شاغلين لإلنسانِڤَدْزتصف الـ.  تبنيه بسهولةساقطين جزء ضروري ليتسنى للناس عامة الأكثراألسفار وعرض 
درب الملذات هو درب دوني ودرب التضحية من اجل سبب جليل هو درب ). َچماْر-ڤِْرتِّني(ب الزهد ودر) َچماْر-ڤِْرتِّْپَر(الحسية 
 .فوقي



حيث ) ْبهۤوتَ-ْبَرْهَم(وجود روحي ): ٢٠\٣٠\٤. ب.ش(الحياة الفعلية هي . الوجود المادي للنفس هو حالة سقيمة لحياتها الفعلية
ال يوجد سوى مسعى عقيم للتخلص من . السعادة غائبة بالكلية. همي ويغص بالشقاءالوجود المادي زائل وو. الحياة بقاء وعلم بهيج

لكن الخدمة . لذلك، درب الملذات المادية التقدمية هو درب زائل شقي ووهمي. نقطاع المؤقت للشقاء االالشقاء وأما السعادة فهي
هذا ما يفسد احياناً عند اختالطه . ، تدعى الشاغل الفوقيةالبهجباقي حياة العلم  إلى الرب العظيم التي تقود النفس إلى التتيمية

نكار الذات من  االزهد أو. للمثال، تبني الخدمة التتيمية لجلب النفع المادي هو عائق حتمي للدرب التقدمي للزهد. بالنوعية الدونية
. ه ال غيرطيل من حدة عالمات المرض وتلذة مثيلة تزيد.  حتماً من اللذة في الحالة السقيمةأفضلاجل الخير القطعي هو شاغل 

 قبول  اإلنسانلذلك، من واجب. لذلك، يجب أن تكون الخدمة التتيمية صفية النوعية بمعنى خلوها من الرغبة بالملذات المادية بالكلية
هذا وحده يقود . ر لهجر أو التخمين الذي ال مبراألدنى مسحة من الرغبة بأالرب دون  إلى الشاغل الفوقي بصورة الخدمة التتيمية

 .العزاء الدائم في خدمته إلى الفرد
قوام النفس هو تنسيق نشاطاتها مع .  هو قوام النفسْدَهْرَمألن المعنى الجذري لكلمة " شاغل" بصفة ْدَهْرَم إلى شارة االلقد تعمدنا

 أو الصورة النفوسأو الصورة الباقية بين سائر  جذابة وهو النفس الالنفوس هو قطب كِْرشَْن. كِْرشَْنصلتها الباقية بالرب العظيم 
انها صلة علية وبائنة بالكلية عن تجربتنا . الصلة هي صلة الخادم والمخدوم.  هو الكل الكامل وكل ما سواه جزء منهكِْرشَْن. الباقية

ينبغي لكل فرد . الخدمة التتيميةدراكها مع تقدم  ايمكن للفرد. صلة الخادم والمخدوم تلك هي أنسب صور الحمة. في الوجود المادي
الحياة الفعلية مفتاح الرب حتى في حالة المهايأة الراهنة وذلك ما سيعطي الفرد تدريجياً  إلى شغل نفسه بتلك الخدمة الودية العلية

 .ويعطيه مبلغ الرضى
 تشير) آتْما(كلمة الذات .  الذات الحقيقيةةاهيلكن يجب علينا أوالً معرفة م) ْپَرساَدسو-آتْما(الرضى الذاتي الكامل  إلى جميعنا نتحرق

 من العناصر الطبيعية وبدناً تلبس النفس بدناً كثيفاً مركباً. س روحية محجبة بنوعين من اللباسونحن نف. البدن والعقل والنفسإلى 
 باألنا الزائفة يحسب بدنه عين الشخص المحجب. كما يلبس اإلنسان قميصه ومعطفه لطيفاً مركباً من العقل والفطنة واألنا الزائفة

 .لكن هذه تعيينات بدنية مغايرة لهويته الباقية. وهكذا دواليك" هندي،أنا "أو " ي،أميركأنا ":عند سؤاله عن هويتهوسيجيب ذاته 
 دانْتَِڤالـلك، جاء في لذ). أَهْم ْبَرْهماْسمي( أن الفرد يبدأ بفهم هويته الباقية عندما يؤمن بأنه نفس روحية ِڤديةالـتفيدنا األسفار 

الصورة البشرية مقصودة للتقدم في العلم بالروح وهذا العلم هو ). ْچۤياساأتْهاتُو ْبَرْهَم جي(حان اآلن وقت التقصي عن الروح : سۤوتَْر
 .بداية السعادة الباقية

س روحية سعيدة لكننا نعاني ونحن نف. )ٱْبْهۤياساتْو آنَنَْدَميُّ (الجوهرسعداء ): ١٢\١\١ سۤوتَْر دانْتَِڤ(السعادة ألننا  إلى كل فرد يتوق
العقل والفطنة : األرض والماء والنار والهواء واألثير وثالثة عناصر مادية لطيفة: ألننا محجبين بخمسة عناصر مادية كثيفةاآلن 

بكالم . ناصر الكثيفة واللطيفة للبدننفسهم بهذه الحجب، يطلبون الرضى من خالل هذه العأون تبينالماديون الذين ي. واألنا الزائفة
يطلب . كل فرد في العالم المادي يكدح ابتغاء تلك السعادة ال غير. آخر، يقتصرون على البحث عن التشبعة الحسية، سعادة البدن

. الفلسفةغراض مثل الفّن والشعر وأا من خالل تشبعة العقل في هالسعادة عن طريق تشبعة الحواس الطبيعية وبعضهم يطلبالبعض 
 إلى لكن ال التشبعة الحسية للحواس الكثيفة وال التشبعة الحسية اللطيفة قادرة على اعطاء السعادة الباقية ألن السعادة الباقية عائدة

هم ال يمكن. رجاء العالمأنه يطلب الراحة البدنية والتشبعة الحسية في أ ال يعرف السعادة بالفعل مع  اإلنسانونشهد عملياً أن. النفس
 .تحقيق السعادة لغياب مسندها

 كذا، انت تسعى اآلن. ظهار المعطف وكيه وحفظه بعناية بالغة اذا اقتصرت علىالن تسعد مطلقاً  .لنفترض ان لديك معطفاً جميالً
 . لنفترض ان لديك طائر في قفص.النفسهي سعادة السعادة .  ترضية معطف البدن لكن ذاك محالعن طريقتحقيق السعادة إلى 

 الفهم أن النفس يكذا، بداية العلم الروحي ه. الطائر إلى  تقديم الطعامدونذا اقتصرت على صقل القفص الن يسعد الطائر مطلقاً 
 . للنفسحقق السعادة الباقيةتسباب الراحة البدنية وال الرضى العقلي سأسجينة البدن والعقل وأن ال 

 ْدَهْرَمنجاز  ا أن النفس ال تسعد سوى عندشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم الحاضر من ثم كيف يمكن أن تصبح النفس سعيدة؟ جاء في النص
. هو ما يقوم به وجود النفس أو خاصيتها المالزمةدقة كما مر  كثر هي الدين لكن المعنى األْدَهْرَمالترجمة الشائعة لكلمة . العظمى

السوق لشراء  إلى عندما نذهبالفلفل  نمتحن مدى حرارة .الخاصية المالزمة للفلفل هي شدة حرارته. لكل شيء خاصية مالزمة
 . السكرْدَهْرَم هي الحالوة كذا،. وإال نرفضهالفلفل 

وليد . عندما تعلق في الطبيعة المادية تعريفها الزائف بالبدن إلى  مصطنعة مستندةْدَهْرَم النفس  النفس؟ تتبنىْدَهْرَمإذن، ما هي 
وهكذا " مسيحي،أنا ":ووليد العائلة المسيحية سيقول" مسلم،أنا ":ووليد العائلة المسلمة سيقول" ندوسي،هأنا ":العائلة الهندوسية سيقول

 إلى تتضح خاصيتنا المالزمة عندما نصل). أَهْم ْبَرْهماْسمي(نفس روحية أنا  أن الهوية الباقية للنفس الروحية هيمر لكن . دواليك
ڤاي  ـَس(الرب  إلى )ْبَهكْتي( العظمى للنفس هي الخدمة التتيمية ْدَهْرَم): ٦\٢\١. ب.ش(يوضح هنا . صعيد الفهم الروحي ذاك



 تيم وطنه أو مجتمعه أو . ماكل فرد متيم بحب شيء. تلك هي خاصيتنا المالزمة) ْبَهكْتيْر أْدُهوكْشَِجىَپتُو َپُرو ْدَهْرُمو پوْمساْم 
 ).ْدَهْرَم(الخدمة واجبة ألنها خاصيتنا المالزمة . "ال اخدم أحداًأنا ":ن يقولال يمكن ألحد أ. عائلته أو زوجته أو اطفاله أو حواسه

لكننا . سوانا إلى تأدية خدمة وديةهي  خاصيتنا المالزمةلذا، . حداً يخدمهأ يهذا لم يكن لداسيحتفظ اإلنسان بقط أو كلب ويخدمه 
. سعادة باقيةب  وهذا سبب عدم شعورنالكننا نغفل حب اهللاشياء األنحن نحب القطط والكالب وعدد كبير من . نفوت بيت القصيد

 .كِْرشَْن أو أْدُهوكْشََجمتى نوجه حبنا نحو الغرض المناسب سنسعد 
. صور الدين أرفع الرب هو إلى أن قضاء الخدمة الودية العلية من معنى الدين ْدَهْرَمعند أخذ  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَميمكننا الفهم من نص 

قد " النجاة الروحية؟ إلى رتقاء االما هو خير صور الدين بالتي يمكن فيها لإلنسان:"يااَرنْنايميش الذي طرحه الحكماء في السؤالكان 
سالمي أو البوذي  اال بينما يوصي سواه بالدين المسيحي ويفضل البعض اآلخر الدينفضلاأليقول البعض أن الدين الهندوسي هو 

سالم أو البوذية بل يورد وصفاً عاماً عن خير  االالهندوسية أو المسيحية أو إلى  ال يدعوهاَچڤَتَمشْرۤيَمْد ْبلكن . وهكذا دواليك
 ."أْدُهوكْشََجخير ممارسة دينية هي التي تمكننا أن نصبح تيم :"دين

جميع الجهود لفهمه ) أْدُهو ( هو القاهر أو من يدفعأْدُهوكْشََجالمعنى الحرفي السم .  اسم سنسكريتي لشخصية اهللا العزيزأْدُهوكْشََج
الذين يبحثون عن هوية أهل التخمين  على ردهو ال) أْدُهوكْشََج(اسم اهللا هذا ). َج-أكْشَ(بواسطة العلم المكتسب من التشبعة الحسية 

 .هم اهللا على ذاك النحوستمرار بالتنظير أللوف السنين لكنك لن تتمكن من ف االيمكنك:" اليهمأْدُهوكْشََجيقول  .اهللا ويكتبون المجلدات
عريف لكلمة اهللا هو أكمل ت كِْرشَْن . على اتم وجهكِْرشَْنكبر اهللا مدلل باسم . لكنهم يجهلون مدى كبره. "اهللا كبير:"غالبية الناس تقول

ون روكفلر وهنري للمثال، كان ج. بيرالجذاب ك ؟كيف يمكن أن يكون اهللا األكبر ما لم يكن جذاباً. جذاب تعني الكِْرشَْنألن كلمة 
لذلك، يجب أن يكون اهللا . لذا، الثروة هي احدى سمات الفتنة. ينجذابفورد من الكبار ألنهما كانا من األغنياء وثروتهما جعلتهما 

عدد كبير من البشر عندما يشاهدون يعلق . جمل األشخاصألذا، يجب أن يكون اهللا . أخرىة جذابالجمال سمة . شخاصاألأثرى 
 يمتلك مقومات العز من قوة وحكمة وشهرة كِْرشَْنكذا، . نه سمراويأ بأنهم لم يشاهدوا شخصاً بذلك الجمال مع َنكِْرشْصورة 

قوى أجمل شخص وأثرى شخص وأ جذبيمكنه . جذاباً هن هذه المقومات الستة تجعلأل كِْرشَْناهللا معروف باسم . واستغناء بال حد
الفهم  المتناهية مثيلة غير ممكنة جذابةسمات . مقومات عزه العلي هذا ب مستغنأكثرشهر شخص وأحكم شخص وأشخص و
 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم الوارد في هذا النص من أْدُهوكْشََج معروف باسم كِْرشَْنلهذا السبب، . المدارك الحسية إلى المستندبالتخمين 

ما . اك الدين الذي يمكنك من تنمية تتيمك بحب شخصية اهللا العزيزذ:  هنا تعريفاً بسيطاً عن خير دينشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَملذا، يعطي 
 .امتحان نجاحك هو مدى تنميتك حب اهللاسالم بل  االتبع المسيحية أو الهندوسية أو البوذية أوال يهم ان كنت ت. جمل هذا التعريفأ

هيكل أو مسجد أو كنيسة لقضاء  إلى ك الذهابالدين ال يعني ان علي.  اذا انميت حسك بحب اهللاصول الدينية بالفعلاألتتبع انت 
لنفترض شخصاً قال . ذاك ليس ديناً. البيت واإلنغماس بكل التفاهات إلى عطاء بعض التبرعات ثم العودةإبعض الطقوس الرسمية و

الشخص باألصول م التزاكذا، ما هو برهان . ما هو مصداق كبره؟ يجب أن يملك الثروة والعلم والنفوذ والجمال وغيرها. انه كبير
 .نه متدينأعني ت حب اهللا يتهنمتالدينية؟ 
 سيحب فتاة  اإلنسانلكن ما هي طبيعة ذاك الحب؟ نشهد عموماً من خبرتنا في هذا العالم أن. "نعم، احب اهللا:"اآلن أحد قد يقول
احب . "ليس هذا حباً بل شهوة. داًإلى متى؟ ما دام حسابه المصرفي جي-والفتاة تحب فتى. متى؟ ما دامت جميلة إلى لكن. جميلة

 ال). أهايتوكّي(نانية غراض اآلاألحب اهللا من بوجوب خلو  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء هنا في . ذاك ليس حباً. "جلدك، احب مالك
أو على العموم، يدعو الناس الدعاء عينه سواء في الكنيسة أو الهيكل . "احبك يا ربي، ألنك تمدني بخبزي اليومي:"نقول

ارجو منك اخراجي . أواجه المتاعب، أنا كِْرشَْنحبيبي :"يقصد الناس الهيكل في الهند ويدعون. "اعطني خبزي اليومي:"المسجد
 .ليس هذا حب اهللا. "ارجو منك اعطاءي مليون دوالر. بعض المال إلى بحاجةأنا "أو " منها،

اهللا  إلى كل من يتوجه): ١٦\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول الرب . لحاد بكثير اال منأفضلال شك ان هذا النوع من الدين ما زال 
قد يعد من بين . لكنه ليس من التيم). ٱْرجوَنڤيْدها ْبَهَجنِْتى ماْم َجناها سوكِْرتينُو -تْشاتوْر(ويطلب بركة ما يعد من الصالحين 

 .ول الدين، حب اهللاأص أرفع الصالحين ألنه يعترف بعظمة اهللا لكنه لم يعمل على تطوير
 ): ٧ (شيكْشاشْطََك حب اهللا في تْشايتَنْيا شْرّييصف المولى 

 ڤِْرسايىتَْمْپراچايتَْم نيِمِشَن تْشَكْشوشا يو
 ڤيَرِهَن ِمى-ُچوڤينَْدڤَْم ڤَتْ َسْراتَْم َجۤيسّونْ

شعر أمطار، واألتهطل من عيناي هطول  وعالدم.  عشر سنة أو أطولاشعر باللحظة وكأنها اثنأ، لوعة فراقك تجعلني ُچوڤينَْديا "
ذا كنت تحب شخصاً ما وتتوقع استشعر كما لو كانت كل لحظة يوماً كامالً  . شهد كل فرد ذلك الشعور".بفراغ العالم في غيابك

لعدم رؤية ) شايتَْمڤِْرْپراتْشَكْشوشا (الدموع تفيض من عيناي مثل وابل المطر : تْشايتَنْيالذا، يقول المولى .  في مطلق لحظةهحضور



عندما ). ڤيَرِهَن ِمى-ُچوڤينَْد (كِْرشَْن أو ُچوڤينَْد لفراقه من )ڤَْمَچتْ َسْرشۤونْْۤيايتَْم َج(جد العالم باسره فارغاً أ:  ويستطرد بالقول.كِْرشَْن
 . فذاك هو حب صفي هللاُچوڤينَْدال تقوى على فراق 

ال :"يقول البعض.  التي تعني ال يعاق لمطلق سببْپَرتيَهتاأ لوصف الحب الصفي هللا هي َچڤَتَمشْرۤيَمْد ْبهاالكلمة التالية المستعملة في 
مطلق قنية مادية لحب  إلى ال تحتاج. دانْتَِڤستطيع دراسة فلسفة أال .  ألنني في غاية الفقر أو لم اتعلمكِْرشَْنحب أستطيع أن أ

العالمات الستة  أحد تلك هي. كِْرشَْننصب  إلى الهيكل وتقديمها إلى مرة أو زهرة بمجرد جلب ثكِْرشَْنيمكنك تنمية حبك لـ. كِْرشَْن
 ):٤ (َپِدشاْمِرتَأو في كتاب ُچوْسوامّي رۤوَپللحب التي يصفها 

 ْپِرتّْشَّْهتياتي ۤيچوْهياْم آكْْهْچِرْهناتي ْپَرتيَدداتي 
 نَْملَكْشَ-تيۤيْپرڤيْدَهْم -ڤَ شَْدْبهونْكِْتى ْبُهوَجياِتى تْشاي

 ." وتقديمه هي العالمات الستة للحب المتبادل بين التيمْپَرساَدالصدقة بصورة تقديم الهدايا وقبولها والمصارحة والتقصي وتناول "
). ْپِرتّْشَّْهتيچوْهياْم آكْْهۤياتي (التناجي مع المحبوب ثم .  فذلك يدل على غياب الحباءعلى األخذ عط أحد ذا اقتصر افي البداية،

 الستة من التبادل الودي مع شكالاألسننمي حباً صفياً هللا عند تنمية هذه ). ڤَْبهونْكِْتى ْبُهوَجياِتى تْشاي(ادل الطعام مع المحبوب تبو
  .  أي غرض ماديدون عائق ودونوينبغي أن يكون ذلك الحب . كِْرشَْن

ستجد أن مجمل العالم زاخر . تنقطع الهموم واإلستياء). ْپَرسۤيَدتي-سو(إذا تمكنت من تنمية حب مثيل هللا ستشعر بالرضى الكامل 
. لذا، خير دين هو الذي يعلم الفرد سبيل حبيب اهللا، وخير عمل خيري هو نشر هذا العلم). سوكْهاياِتى-ْرَنپۤوڤَْم ڤيشْ(بالمتعة الكاملة 

يمكنك . ق قنية مادية وال يعيقه مطلق عائق شيء جميل مثيل، ال يعتمد على مطلكِْرشَْنذكر . كِْرشَْنهذه هي مقاصد حركة ذكر 
 .رض، في البيت أو خارجهاأل حب اهللا بسرعة في مطلق جزء من إحراز في نشوة وَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىتسبيح 

 الفصل الثاني
 نعم لكِْرشَْن، ال للوهم

 ):٧\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 ڤَتيَچِڤى ْبَهڤاسوِد
 تَهْپَريُّوجيه َچيُّو-ْبَهكْتي

 ْمڤايراْچياَجنَياِتى آشو 
 ْم تْشَ ياْد أهايتوكَْمْچۤيانَ

 ."شْرّي كِْرشَْنشخصية اهللا  إلى  عن العالم عن طريق قضاء الخدمة التتيمية وتجرداً علما علياًفوراًيكتسب الفرد "
عتراض بأن األسفار توصي بالفدية  اال عاطفة مادية، يمكنهمكِْرشَْن شْرّيالرب العظيم  إلى إن الذين يعتبرون الخدمة التتيمية

 إلى )ْبَهكْتي(الخدمة التتيمية . خرىواإلحسان والرياضات والعلم وقوى التصرف الخفية وما شاكلها من طرق التحقيق العلي األ
 ْزايشْياڤالـ وْزْدَرۤوش مقصودة عموماً للـْبَهكْتييقولون أن . نجاز نشاطات رفيعة الطراز حسب قولهم االرب مقصودة للقاصرين عن
انها جليلة للتيم . مما يعني انها جليلة وسهلة بوقت واحدطالق  االعلىالنشاطات العلية  أرفع  هيْبَهكْتي. والنساء على خالف الواقع
تصال بالرب  االن تحقيق ا.ْبَهكْتيتصال بالرب العظيم وسهلة للمبتدئين الذين يقفون على عتبة دار  االاألصفياء الجديين بصدد

 أهل شۤوْدَرْز والنساء وحتى الذين دون الـڤايشْياْز والـشۤوْدَرْز هو فّن عظيم ومفتوح لجميع األحياء بما فيهم الـكِْرشَْن شْرّيعظيم ال
 خرىة األرفيعالنشاطات ال.  الجديرين وكبار الملوك المحققينْبراْهَمنةالمرتبة العالية مثل الـ أهل المرتبة الوضيعة فماذا يقال عن

 .  الصفية العلميةْبَهكْتي عوامل تعقب  الفدية واإلحسان والرياضات وغيرها جميعاًمثل
كمال العلم بكل شيء مادي  إلى مجمل الطريقة الروحية تفضي. العلم والتجرد مبدأن في غاية األهمية على درب التحقيق العلي

التجرد من األشياء المادية ال يعني .  بالنشاطات الروحيةوروحي، ونتائج العلم الكامل هي تجرد الفرد عن الحنان المادي والتعلق
نفي األمور . النفي ال يعني نفي الموجب.  تعقب خير وشرأعمال تعني عدم انجاز نايشْكَْرْميا. الخمول بالكلية كما يعتقد فقراء العلم

تحقيق الصورة الموجبة يرفع . موجبة مقصود لتحقيق الصورة الْبَهكْتيمذهب . الضروريةاألمور غير الضرورية ال يعني نفي 
 بتطبيق الخدمة ْبَهكْتي مع تنمية لذلك، يتجرد الفرد من األشياء الدونية بديهياً ويصبح متعلقاً باألشياء الفوقية. الصور السالبة تلقائياً

تلك هي عالمة . لحسية الماديةشواغل النفس يخرجها من الملذات ا أرفع  الذي هوْبَهكْتيكذا، مذهب . الموجبة إلى الصورة الموجبة
هذا غير ممكن بالمنطق الجاف بل يتحقق . ال هو باألحمق وال منشغل بالقدرات الدونية كما ليست لديه قيم مادية. التيم الصفي
و  أي العلم والتجرد وغيره بينما المقتصر على العلم أخرىالخالصة، يتصف التيم الصفي بجميع الصفات الطيبة األ. برحمة اهللا

 . اإلنسان هي خير شواغلْبَهكْتي.  بالضرورةْبَهكْتيالتجرد فحسب ليس ملماً بمبادئ 



في حالة المهايأة، نمضي أيامنا ليس في العلم بل في الجهل ". نا؟أما :"جابة عن سؤال اال يمكننا منْبَهكْتيالعلم الصادر من ممارسة 
. "عين البدنأنا . كلبأنا ":يفكر الكلب. ستغراق في المفهوم البدني للحياةاال دائمة بل ليس لدى الحيوانات علم ذاتي. مثل الحيوانات

ال يعلم سوى انه عين البدن وأن عليه سد حاجات هذا . ن كان كلباً أم قطاً بل نحن الذين اعطيناه اسم كلب اال شك انه يجهل ما
 .هذا جهل. ر لسد حاجات بدنهيعمل طوال الليل والنها. ذاك هو شاغله الوحيد. أخرىالبدن بطريقة أو ب

لذلك، جاء في . عندما نرتقي إلى صعيد اإلنسان فوق صعيد القطط والكالب يمكننا الفهم بأننا نفس روحية مغايرة لهذا البدن
 بعد التناسخ تحصل النفس على الصورة البشرية). ْچۤياساأتْهاتُو ْبَرْهَم جي(حان اآلن وقت التقصي عن الحق المطلق : سۤوتَْر دانْتَِڤالـ

فساد هذا العمر بعيشة القطط والكالب  الذلك، ال ينبغي. ثمانية ماليينالبالغة  الحياة الدونية أجناسلسنوات طويلة غزيرة في 
 متياز الحياةألكن ما هو .  والحيوان في هذه الضروريات البدنية اإلنسانيتشارك. كل والنوم والدفاع والجماعاألالمحصورة ب

ية وليست مجرد قضاء  اإلنسانتلك هي الحياة.  مؤهل لفهم قيمة الحياة ومشاكلها وكيف يضع حالً لهذه المشاكلإلنسان اية؟اإلنسان
 .يام مثل القطط والكالب بالكدح إلشباع متطباتنا البدنيةاأل

 هذه الحياة): ١\٥\٥ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم (ڤَْبَهى ِدشِريقول الرب .  مرة وثانية من هذا النوع من الحياة المنحدرةِڤديةالـتحذرنا األسفار 
ْبهاجاْم نِْرلُوِكى كَْستاْن -ناياْم ِدُهو ِدَهى(ية غير مقصودة إلشباع الحواس بصعوبة بالغة على منحى الخنازير آكلة الغائط اإلنسان

 البغيضة أي الغائط الذي يبحث شياءاألكل ضرورة لكن خنزير القرية يأكل معظم األال شك أن ). ْبهوجاْم يى-ڤيذْكاماْن أْرتَْهِتى 
حضارة مزعومة يقتصر فيها على الكدح طوال الليل  إذا خلقحياة اإلنسان ليست أفضل من حياة الخنازير . عنه طوال الليل والنهار
لى طعامه  ع اإلنسانية سلمية وأن يحصل اإلنسانينبغي أن تكون الحياة. ية اإلنسانليست تلك بالحياة. والنهار لتحصيل الطعام

 فرصة الكدح ليالً نهاراً كِْرشَْنسيعطينا  لكن. ية اإلنسانتلك هي الحياة. كِْرشَْنبسهولة ويكون طعامه الئقاً ويوفر وقته لتنمية ذكر 
 . يطلبه اإلنسانوذاك هو الوضع اآلن ألن.  اذا خلقنا حضارة قطط وكالب وخنازير والنوم والدفاع والجماعاألكللمجرد 

 ال يعد عدداً يطعم كِْرشَْن). ڤيَدْدهاتي كاماْنناْم يُّو ِاكُو َبهۤو( لطيف بحيث يؤمن الطعام لكل فرد كِْرشَْن. بالفعل بالطعام ال توجد قلة
 ليست زدياد عدد السكان أو قلة الطعامالذا، .  يطعمهمكِْرشَْنمن الذي يطعمهم؟ . ثمة باليين من الطيور في العالم. من األحياء
غفال ضروريات  اال يعني هذا وجوب.  اإلنسانهذا هو سبب معاناة. المشكلة تكمن في قلة الوعي باهللا. يقية في العالمالمشاكل الحق

روحية وللنفس الروحية حاجاتها نفوس نحن . ذ يجب سدها لكن ال ينبغي أن تكون الضروريات البدنية شاغلنا الشاغل االبدن
 . طلبنا السعادةن احتياجيات االيجب علينا سد هذه. الخاصة

فهم . ال يتحقق التجرد سوى بالعلم). ڤايراْچيا(والتجرد ) ۤياَنْچ(حتياجيات بالعمل بأمر هذا النص وتحقيق العلم  االيمكن سد هذه
ي يمكننا فهم عدم ضرورة التشبعة الحسية حالما نفهم مغايرتنا للبدن الماد.  هو العلم الحقيقيغيرية الذات الروحية والبدن المادي

 ةشبعت نحسب أن شاغلنا الوحيد هو). ۤياَنْچ( العلم دونشباع الحواس  الكننا نعتقد بضرورة). ڤايراْچيا(وذاك الفهم هو التجرد 
 ).ۤياَنْچأ(ستغراقنا في المفهوم البدني للحياة الذي هو جهل  احواسنا عند

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمكما جاء في عند لقاء فتى وفتاة لحسية تشتد الرغبة بالتشبعة ا. العالم بأسره يتحرك على اساس التشبعة الحسية
)٨\٥\٥:( 

 ڤَْم ِاتَْمْبها-ا ميتْهونّيۤيپوْمَسه ْستْري
 ْچَرننْتْهيْم آهون-تَيُّوْر ميتُْهو ْهِرَديا

 ڤيتّايْر-ْپتَسوتا-كِْشتَْر-ْچِرَهىأتُو 
 َجنَْسيا ُموُهو ٱياْم أَهْم َمِمتي

 إلى ستناداً ا ببدنه وبيته وملكيته وأطفاله وأقاربه وثروتهيصبح الفرد شغوفاً. ثى هي مستند الوجود الماديواألنذكر الجاذبية بين ال"
 .""خاصتي" و"أنا"تزداد أوهام حياته ويفكر من منطلق  فاألنثىقلب وذكر ا المبتنى الخاطئ الذي يعقد قلب الهذ

ووظيفة ) ْچِرَهى(يتزوجان ويتطلبان بيتاً . جماع النجذاب المتبادل فوريشتد ذلك االالرجل و إلى المرأة والمرأة إلى ينجذب الرجل
) ْپتَآ(قارب األصدقاء واألودائرة موسعة من ) سوتَ(ثم يأتي األطفال ) كِْشتَْر( لتنمية الطعام األرضلكسب المال أو قطعة من 

 ."عين البدن وهذه العائلة والعقار ملكينا أ":على هذا الوجه، تتكبل النفس في شبكة من الوهم وتفكر). ڤيتّايه(والمال 
تذهب عقاراته وزوجته واطفاله . انه ال يملك شيئاً بالفعل بل عليه تبديل بدنه حالما يوافيه الموت ويذهب كل شيء حالما يبدل بدنه

). َهَرشْ تْشاَهْم-ڤَْمِرتْيوه َسْر(الموت الذي يسلب كل شيء أنا  ):٤\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما يقول . ووطنه ومجتمعه جميعاً
يتحدى . عندئذ، يمكنهم رؤية اهللا.  في صورته الشخصية يعزف نايه امام تيمه لكنه يظهر في صورة الموت لسواهمكِْرشَْنيظهر 

 .سيراه في صورة الموت في النهاية" ؟ اين هو اهللا؟كِْرشَْناين هو :"الملحد اهللا بالقول



 في قلبه في كل كِْرشَْن لكن ال يراه الملحد سوى في صورة الموت بينما يراه المؤمن في صورة كِْرشَْن المؤمن والملحديرى لذا، 
النص السابق من . ڤيلُوكَيانْتيڤَ ْهِرَديىشو ڤيلُوتْشَِنَن َسنْتَه َسداي-ْبَهكْتي-تّْشّْهوريتَ-ْپِرمانَْجَن): ٣٨\٥.س.ب(نمى حبه ألحظة ألنه 

َپُرو ْدَهْرُمو ياتُو ْبَهكْتيْر پوْمساْم ڤاي  ـَس ( العظمى لإلنسانْدَهْرَموصف تنمية حب اهللا هذا بوصفه ) ٦\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
متحان تدينك  اسالم أو المسيحية لكن االالهندوسية أو: أي نوع من األديان إلى قد تكون منتمياً. تلك التنمية مطلوبة. )أوْدُهوكْشَِجى

 . وإال طريقتك الدينية عديمة النفعهو مدى تنميتك حب اهللا
 ثم يمكنك رؤية ه بتنمية حباهللا تأهيل نفسك لرؤية إلى ال تحتاج سوى. رؤية اهللا ليست صعبة" هل رأيت اهللا؟:" احياناً اإلنسانيسأل

ْپسو َرُسو ٱَهْم أ(طعم الماء أنا  ):٨\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنللمثال، يقول . في العالم المادي كما تفيد األسفارواهللا دوماً في قلبك 
ثم . طالق االهل هذا صعب؟ ال على. كِْرشَْن طعم هذا الماء هو  أنذا تذكرت ا اثناء شرب الماءكِْرشَْنلذا، يمكنك رؤية ). كاونِْتيا
أنت نعم و:"نحن نجيب" ل رأيت اهللا؟ه:" اإلنسانلذا، عندما يسأل). ْريايُّوهسۤو-ْپَرْبهاْسمي شَشي(نور الشمس والقمر أنا  كِْرشَْنيقول 
 -لذا، عليك أن تبدأ برؤية اهللا على هذا النحو.  الشمس؟أشعةمن ذا الذي لم ير . " الشمسأشعةأنا ": يقولكِْرشَْنأيضاً ألن رأيته 

. بالعينحصورة غير مالرؤية الروحية . ذلك الذكر يشكل رؤيته أيضاً. هغير الشمس وأشعةبذكره عند تذوق طعم الماء وعند رؤية 
 كِْرشَْنأنت ترى . ڤَنَْمِس-پاَدنُوه ْسَمَرنَْم ڤيشْ ْرتَنَْمكۤي منڤَشَْر): ٢٣\٥\٧. ب.ش( بتسبيح اسمه أو وصفه ألنه مطلق كِْرشَْنيمكنك رؤية 

 . هي طريقة رؤية اهللاهذه. كِْرشَْنعندما تذكر  كِْرشَْنأنت ترى  .كِْرشَْنعندما تسّبح  كِْرشَْنأنت ترى  .كِْرشَْنعندما تسمع عن 
 أو قضيت بعض كِْرشَْن أو عبدت كِْرشَْن أو ذكرت كِْرشَْن أو سّبحت كِْرشَْنإذا سمعت عن  دوماً طوال الليل والنهار كِْرشَْنسترى 
انهم . ه المبادئ يعملون بكل هذكِْرشَْنمريدّي في حركة ذكر . چايُّو ْبَهكْتيهذه هي . كِْرشَْنـ ل أو وهبت شيئاًكِْرشَْن إلى الخدمة

كل شيء من : كِْرشَْن من اجل األرض ويتنقلون في كِْرشَْن ويتحدثون عن كِْرشَْن، يغنون لـكِْرشَْن، يرقصون لـكِْرشَْنيطبخون لـ
َچه يُّو-ْبَهكْتيڤَتي َچى ْبَهِڤاسوِدڤ): ٧\٢\١. ب.ش(ين هي الصعوبة؟  ا. العمل بهذه المبادئإنسان يمكن لمطلق. كِْرشَْناجل 

 . على هذا الوجهكِْرشَْن ذكر ةارسممنتيجة ) ْچۤيانَْم تْشَ ياْد أهايتوكَْمْم ڤايراْچياآشو (سرعان ما تحقق العلم والتجرد تلقائياً . ْپَريُّوجيتَه
وضاع األ (َسَنآو ) التكاليف (نيياَمو ) النواهي (ياَمق ائن هذا العالم المادي بطرعالباطنيون جهداً خارقاً للتجرد  ۤيْزچيُّوالـيبذل 

هذه ). الغيبوبة (َسماْدهيو ) التأمل (ْدْهۤياَنو ) التركيز (ْدهاَرناو ) سحب الحواس (ْپَرتْۤياهاَرو ) التحكم بالتنفس (َپراناۤياَمو ) الجلوسية
غرض الصحة هي  أن  اإلنسان يعتبر،في هذه األيام. وما هو الغرض؟ التجرد من العالم المادي.  الثمانيةچيةيُّوالـهي الرياضة 

 .چايُّوالـتلك هي .  مقصودة لتجريدنا عن المادة ووصلنا باهللاچايُّوالـ .على خالف الواقع چايُّوالـ
 :كالتالي) ٤٧\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في يةچيُّورياضة  أرفع كِْرشَْن لكن وصف چيةيُّوالـ مختلفة من الرياضة أشكالثمة 

 ْمشاَسْرِڤي ناْم َأپيُّوچي
 آتَْمنا - نانْتَْرَچِت - َمْد

 ْم مايُّوشَْردّْهاڤاْن ْبَهَجِتى 
  َمتَهُموتَيوكْتََس ِمى 

 ".يُّوچۤيينالـعظم من جميع أو يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ هو، عليةيعبدني بخدمة ودية و عميق يمانالذي يذكرني بإ ،چّييُّوالـإن "
 كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى :  هو تسبيحكِْرشَْن واسهل وأبسط سبل ذكر كِْرشَْن الممتاز هو الذي ال ينقطع عن ذكر ّيچيُّوالـلذا، 
 كِْرشَْنبهذه الطريقة يثبت لسانك وصوتك وسمعك على .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-ِرى َهِرى  َهكِْرشَْن كِْرشَْن
 .كِْرشَْنستغراق في ذكر  االتلك هي الغيبوبة،. جميعاً

 ):٤٤\٢ (ڤَْد چۤيتاْبهَچ في كِْرشَْنكما يقول .  ال يتحقق سوى عند تجردنا من المحسوساتكِْرشَْنستغراق في ذكر  االلكن هذا
 ْم ْپَرَسكْتانا-ا يشْڤَْرُهوچايْب

 ِشتَساْمتْ -تَ ِراَپْهۤيتَ
 هيهكا بودّْياتْمۤياڤَسايڤْ

 ىياِتۤيْدهي ڤَنَسماْدهاو 
ن  ا". األشياءبهذهفتونين الملذات الحسية والجاه المادي ومغرمين بال من عقول المالرب إلى قضاء الخدمة التتيمية عزم خلوي"

انهم يعتقدون بأن الملذات والجاه ). َسماْدهي (كِْرشَْنستغراق في ذكر  االالمتعلقين بالملذات والجاه المادي فوق اللزوم، ال يمكنهم
ستغراق في ذكر االواذا مارستها  چايُّو ْبَهكْتيسيعقب التجرد  لكن). تِْشتَساْم-َپْهِرتَأ(جعلهم سعداء ويطلق عليهم محيرون تالمادي س
 . يعقب التجرد تلقائياًكِْرشَْن



زوجتي -هذا البدن وأنا متعلق بإمتدادي البدنيأنا ": لتفكيرنانحن اآلن في الجهل. العلم والتجرد إلى  مستندةكِْرشَْنمجمل حركة ذكر 
هذه  ال ينبغي رفض. على هذا الوجه، نحن نجمع تعلقاتنا حولنا. "زواج بناتي وهلم جراًأوالدي وأحفادي وزوجات أطفالي وأو

 :ُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَلهذا المبدأ أوضحه . كِْرشَْن بل موافقتها مع ذكر فوراًالتعلقات 
 َپيونَْجتَهاْن ياتْهاْرَهْم أوۤيڤيشَأناَسكْتَْسيا 

 ْم أوتْشْياِتىڤايراْچياَسْمَبنْْدِهى يوكْتَْم -كِْرشَْننيْرَبنْْدَهه 
ينبغي للزوج والزوجة . كِْرشَْن لغرض قضاء الواجبات في خدمة كِْرشَْن إلى  كزوجين بالصلةقامة معاً االينبغي للرجل والمرأة

 أو ڤَاسوِدڤيمكن لكل عائلة عبادة .  جميعاً ثم سترتفع جميع هذه التعلقات البدنية أو الماديةكِْرشَْن بواجبات ذكر نشغال االواألطفال
لذا، يمكن طبخ .  من الطبخإنسان للمثال، ال بد لكل.  في بيتك وقضاء العبادةكِْرشَْنيمكنك نصب صنم صغير أو صورة . كِْرشَْن

ال يقتضي األمر نصب . چايُّو ْبَهكْتيهذه هي ). ْپَرساَد( أو صورته ثم تناول فضله كِْرشَْنصنم ى لإ  وتقديمهكِْرشَْنطعام نباتي لـ
مع ان هيكل  قادر على المجيء داخل غرفتك بصورة صنم صغير كِْرشَْنما الذي يمنع نصبه في بيتك؟ . الصنم في الهيكل فقط

  .تلك هي عظمته). أنُوْر أنۤيۤياْن َمَهتُو َمهۤيۤياْن(ألكبر وأصغر من األصغر اهللا أكبر من ا). پوروش-ڤيراط( يعادل الكون كِْرشَْن
. ية هذه اإلنسانال تفقد فرصة الحياة. كِْرشَْن تحت هداية سيد روحي سليم خبير بعلم چايُّو ْبَهكْتيلذلك، يمكن لكل فرد ممارسة 

اعطني بعض المال :"انه ليس تجارة. مهمتنا هي تعليم هذا العلم. حة واجعل حياتك ناجكِْرشَْن، واظب على ذكر چايُّو ْبَهكْتيمارس 
ما هي الصعوبة؟ اقتصر على تسبيح . "َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىسّبح :" نقتصر على تشجيع كل فرد بالقولنحن. العلم مجاني". وسألقنك
ستسعد ثم . جمل العائلة التسبيح والرقص في البيتالنوادي للرقص؟ يمكن لمأحد  إلى الذهاب إلى ما الداعي.  والرقصكِْرشَْن َهِرى

 .كِْرشَْنستفهم قوامك األصلي بصفة خادم 
 َسناتََنخير مثالين هما ). ڤايراْچيا(هذا الفهم يعقب التجرد . المهمة الرئيسية للحياة البشرية هي فهم قوامنا بصفة خدم الرب

صحاب العراقة أعاشرا . نّواب حسين شاهال وزراء يريكانا كب. َرْبهوْپَمها ايتَنْياتْش شْرّي تالميذ ا كبيرُچوْسوامّي رۤوَپ و ُچوْسوامّي
:  عنهماجاء.  بعد لقاءهتْشايتَنْيا التي استهلها المولى كِْرشَْنحركة ذكر  إلى  واإلنضمامكنهما قررا التقاعد من خدمة النّوابالرفيعة ل

ثم ماذا ) ڤَتْ-شِْرنۤيْم َسدا توتّْشَ-َپتي-نَْدَلَم-ڤا تۤوْرنَْم أِششَتْياكْتْ(ء المجتمع مع انهما كانا من كبار وجهاتركا كل شيء بصفة تافه 
-پۤيَنَچِنشَكاو كَرونَۤيا كاو-ڤا دۤيَنتْْبهۤو( من اجل نفع مجمل المجتمع البشري كِْرشَْنفعال؟ اصبحا من الزهاد الفقراء وعلّما ذكر 

 ).كَنْتْهاشْريتاو
 أن البشر في غاية الفقر لجهلهم بهدف الحياة أو وْسوامّيُچ َسناتََن و ُچوْسوامّي رۤوَپشاهد .  عامة الفقراءعني هنا تَچَن-دۤيَنعبارة 

 الصبر  اإلنسانذاك قد يجيء أو يذهب ويتعين على. الفقر المادي ليس بذي اعتبار. الفقير هو الفقير في العلم العلي. سبل تحقيقه
لذلك، .  حتى اذا كان لديك ما يكفي من المالذا كنت فقيراً بالعلم العلي ا وستبقى محروماً من السعادة.)ڤَ ْبهاَرتَتاْمْس تيِتكْشَْس(

، كانوا محترمين ) العظيمْبَرْهَمْن (كِْرشَْنغنياء بالعلم ألنهم فهموا أ في الهند ْبراْهَمنةالـلهذا السبب، . العلم العلي هو الثروة الحقيقية
. لقد تكبلنا في طريقة الحياة المادية لوقت طويل بسبب التعلق. غتناء بالعلم والتجرد االلذا، يجب علينا. ملوكتقليدياً حتى من قبل ال

لذلك، . ، بدن آخر لنبدأ فصالً جديداً وعلى هذا النحو تستمر حياتنا بعد الموتنحن نحيا حياتنا في الجهل ثم نحصل على عمر آخر
  .آخر إلى هذا التغيير من بدنقطع  حياة المادية هذه لكي نقوى علىن طريقة العيجب علينا تحقيق التجرد 

ال بأس . دعنا نستمر كما نحن:" يعتقدالالزمة بلجدية الحد انه ال يحمل عملية التناسخ ب إلى  كبير اإلنسانلسوء الحظ، جهل
 في كِْرشَْنالعلم يفضى في بداية تعالم هذا . يجب أن يكون لديك علم. ذاك ليس بالغ الفطنة. "ليحدث ما يحدث. بتحصيل بدن آخر

أشُوتْشۤياْن (لكن كل حديثك يتعلق بهذا البدن الذي ال ينبغي ألحد أن يهتم به فوق اللزوم بينما تتحدث بإلمام ): ١١\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 بالمشاكل رذالءلزوم بينما يقتصر الحمقى والال يأبه الحكيم بهذا البدن فوق ال). ڤاداْمشْ تْشَ ْبهاشَِسى-ْچۤياْپَرڤَْم ڤَشُوتْشَْس تْأنْ

 ).ۤياَنْچ(هذا هو العلم ). َپنْديتاهاَچتاسۤوْمشَ تْشَ نانوشُوتْشَنْتي ْن أۤوَچتاس(الجسمانية 
 ):١٠\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن؟ يوضح بسهولة بالغة) ۤياَنْچ(يمكن لإلنسان تحقيق هذا العلم كيف 

 ْمانيوكْتا - َستَتَ ْمشاِت
 ْرڤَكَْم پۤو-ي تۤي ْپرْمْبَهَجتا
 ْم تَْميُّوَچ -ي بودّْهي َددام
 ِتىي انْتۤي ماْم اوَپَنىي

ذا انشغلت بالخدمة التتيمية ا القاطن في قلبك سيفضي العلم اليك كِْرشَْن ".لي ايأتون بها التي الفهم وة، قالمتيمين بحبي تبتلينالمأمنح "
  عليمكِْرشَْن. كِْرشَْنلكن يجب قضاء الخدمة بالحب واإليمان طبقاً لما نلقن في حركة ذكر . ڤَاسوِدڤ أو كِْرشَْنلشخصية اهللا العزيز 



ذاك . عندما يفهم جديتك بصدد العلم بهسيزودك بالعلم الذي يمكنك من الذهاب اليه . ال يمكنك خداعه. بماهيتك ألنه ساكن في قلبك
 ):٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا بوضوح في كِْرشَْن كما يقول چايُّو ْبَهكْتيالعلم هو طريقة 

 يجاناتيماْم َأْبه ْبَهكْتْۤيا
 تَتّْڤَتَهي شاْسمتْاشْ يڤاْن اۤي

 ڤاۤياتْْچ تُو تَتّْڤَْم ماتُوتَ
 َأنَنْتََرْم - شَِتى تَْديڤ

يدخل ملكوت  وبذكري التام بمثل هذا التتيم،. لفهمحق ابصفة شخصية اهللا العزيز ي  فهمالفرد يستطيع ، وحدهاالخدمة التتيميةب"
 ."البقاء

يظفر الفرد ) ٧\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمكما جاء في النص قيد الدرس من . ضافي لتحصيل العلم ابذل مطلق جهد إلى لذا، ال حاجة لك
لذا، التيم المخلص كامل بالعلم ألنه مستنير ). ْم تْشَ ياْد أهايتوكَْمۤيانَْم ْچڤايراْچياَجنَياِتى آشو  (ڤَاسوِدڤمة بخد بأسباب العلم والتجرد

 لخلق الكون ْبَرْهماالمولى  إلى عطى الفطنةأ كِْرشَْنالرب ): ١\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمكما جاء في . من الداخل بشخصية اهللا العزيز
 . ذا اصبحت خادمه المخلص اكذا، سيعطيك الفطنة). ڤَيىكَ-َم ْهِردا آديْبَرْه ِتِنى(

كل فرد في العالم المادي يعمل في الجهل جاهداً . من الطبيعي أن تتردد بتعقب الملذات الحسية المادية حالما تحصل على هذا العلم
يوضح الفرق .  لزيادة اللذة الحسية لشخصية اهللا العزيزلزيادة ملذاته الحسية لكن كل فرد في العالم الروحي يعمل في العلم جاهداً

 ):١٦٥\٤ الآدي لۤي-شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ(بين الغرض المادي والغرض الروحي بشكل لطيف في سطرين 
 تاِرى َبلي كاَم-تْشْهاڤانْ-تيۤيْپر-آتِْمنْْدرييا

 ناَم"ْپِرَم"ى إتّْشّْها ْدَهِر-تيۤيْپر-نْْدريياِنشْشِركْ
 )".ْپِرَم ( هي حبكْرشْنلكن الرغبة بترضية حواس الرب ) كاَم (شهوةغبة الفرد بترضية حواسه هي ر"

، ال استطيع قتل ابناء كِْرشَْنحبيبي :"رضاء حواسه الشخصية ارادأ في البداية، .أْرجوَن في مسلك ْپِرَم و كاَمنشهد التناقض بين 
ما هو قرارك :" ثم سألهأْرجوَن إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا تعاليم كِْرشَْنفضى أ بعد أن أْرجوَن اجاب لكن. "ْدُروناتْشاْرياعمي وجدي أو معلمي 

 :اآلن؟
 ْدهاْر لَْبيتِرهه ْسْمُمو طُوشْنَ

 وتَيتْشاۤيَمْپَرساداْن  - تْڤَتْ
 َسنِْدَهه - تَي َچْسمٱ يتُوْستْه

  تَڤَْمنَتْشَ ڤَىيشْيكَر
ل قف اآلن بثبات بعد زواأانني . برحمتك ذاكرتي استعدتو ،كِْرشَْن العاصم يا عزيزي ،اآلن وهاميأزالت  لقد: أْرجوَن اجاب"

 وشارك في ملحمة كِْرشَْنمقامه بصفة تيم  إلى أْرجوَن على هذا الوجه وصل ".كحسب مشيئت للعمل ستعداد االهبةشكوكي، وعلى أ
 .تَْركوروكِْش

ح كما يوض.  في البداية ثم ستحقق حباً عفوياً هللا بالبداهةچايُّو ْبَهكْتي لتزام بحدوديجب عليك اال.  ليس أمراً مصطنعاًكِْرشَْنذكر 
 ):١٠٧\٢٢ اللۤي َمْدْهيا( شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ في ُچوْسوامّي َسناتََن إلى تْشايتَنْياالمولى 

 عند تصفية ينهض الحي طبيعياً . مكتسب من مصدر آخرس أمراًولي  موجود في قلوب جميع األحياء أزلياًكِْْرشْنلـالحب الخالص "
 ."قلبه بواسطة السماع والتسبيح

لن تقوى على رؤية نفسك .  كامن في كل منا ألننا شقوق منه لكن ذاك الحب محجب اآلن بالشهوة وليدة العشرة الماديةلذا، حب اهللا
 تصقل چايُّو ْبَهكْتيكذا، وسيلة .  بعد نفض الغبار عنهاعندما تكون مغطاة بالغبار لكن يمكنك رؤية وجهك بكل وضوحفي المرآة 
 كِْرشَْنلذلك، طلبنا هو ان تأخذ حركة ذكر . سيكشف كل شيء. عندما يتم صقلهاحقيق سعادتك سترى ماهيتك ووسيلة تمرآة قلبك و

 .كِْرشَْنبجدية بالغة والسعي لبذل نفسك في خدمة 

 الفصل الثالث
 رؤية النور الطليق والروح

 ):٨\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 پوْمساْمڤَنوشْطْهيتَه ه ْسْدَهْرَم
  ياهسوكَتْها-ڤَكِْسَنيْسڤ

 يادي َرتيْمپاَديىْد نُوتْ



 ڤَلَْمڤَ ْهي ِكشَْرَم ِا
 . "رسالة شخصية اهللا إلى  بموجب منزلته ليست سوى جهد ضائع ما دامت ال تبعث فيه ميال اإلنسانالوظائف التي يقضيها"

ظ القاصر عن رؤية شيء وراء ال يوجد شيء يتعدى الحواس عند المادي الف. ثمة وظائف مختلفة بإختالف المفاهيم الحياتية لإلنسان
اآلنانية المركزة حول البدن الشخصي وهذا ما تتمحور . لذلك، عمله محصور باآلنانية المركزة والموسعة. البدن المادي الكثيف

اآلنانية الموسعة في المجتمع البشري وتتمحور حول العائلة والمجتمع والجماعة واألمة تظهر . نشهده عموماً في عالم الحيوان
النظر الذين يحلقون في المجاالت الفكرية  أهل  يوجد،فوق هؤالء الماديين األفظاظ. والعالم من منظور الراحة الجسمانية الكثيفة

لكن فوق البدن . اآلنانية عينها المحصورة بالبدن والعقل إلى مشاغلهم بالشعر والفلسفة أو ترويج بعض الشعارات التي تنتهيتتعلق و
لكن ليس لدى دوني . فس الروحانية الكامنة التي ينفي غيابها عن البدن مجمل النطاق اآلناني البدني والعقلي بالكلية توجد الن،والعقل

 .الفطنة علم عن حاجيات النفس الروحية
ها وراء منظور البدن ألنه ليس لدى الحمقى معلومات عن النفس وأنال يشعرون بالرضى في مجال قضاء تكاليفهم االجتماعية 

ال يمكن . هو المبدأ الفاعل الكامن للبدن والعقل. الذات وراء البدن الكثيف والعقل اللطيف. سؤال رضى الذات يطرأ هنا. لعقلوا
ردية خارجية سطحية للنفس أليس البدن والعقل سوى .  العلم بحاجيات النفس الكامنةدونألحد أن يسعد بمنجزات العقل والبدن 

لمام بحاجيات الطائر  االال يتحقق رضى الطائر بمجرد تنظيف قفصه بل يجب. ات النفس الروحيةال بد من سد حاجي. الروحانية
 .ذاته

انها تود الخروج . حاجة النفس الروحية هي رغبتها بالخروج من المجال المحدود للعبودية المادية وتحقيق رغبتها بالحرية المطلقة
تلك الحرية المطلقة تتحقق عند لقاء الروح الكامل، . ة النور الطليق والروحانها تريد رؤي. من الجدران الحاجبة للكون الكبير

 الوجود الروحي من خالل البدن الكثيف والعقل اللطيف في صورة يظهر .ثمة حنان كامن هللا ضمن كل حي. شخصية اهللا العزيز
هذا ممكن فقط بالسماع . لتي تستنهض وعينا الرباني بالمشاغل اأنفسنالذلك، يجب علينا شغل . الحنان الظلي للمادة الكثيفة واللطيفة

 على تحقيق تعلق بسماع الرسالة العلية هللا وتسبيحها هي مجرد  اإلنسانعن نشاطات الرب العظيم وتسبيحها وكل شاغل ال يعين
حتى مشاغل تعتبر . لنفسانجاة مضيعة للوقت طبقاً لما جاء هنا وهذا عائد ألن سائر المشاغل مهما كان نوعها ال تقوى على تحقيق 

يمكن للمادي الفظ أن يشهد عملياً أن كسبه المادي محصور .  بسبب فشلها بإلتقاط منبع جميع الحرياتع عديمة النفطلبة النجاة
 بيج. َچ لُوَكڤَْرْسحتى وإن بلغ كوكب   دائمة لنفسه التائقةاًلن يجد دار. بالزمان والمكان سواء في هذا العمر أو العمر المقبل

 .رضاء النفس التائقة بالوسيلة العلمية الكاملة للخدمة التتيمية الكاملةا
 ادياناً  اإلنسانلقد اختلق.  في المجتمع البشري كما سبق توضيحهإنسان الحقيقي لكل) ْدَهْرَم(اهللا هو الدين  إلى قضاء خدمة تتيمية

. "لقد قضيت شعائر ديني وعملت بأصوله:"لنفترض قول قائل. فوةاهللا هي الص إلى كثيرة طبقاً لمختلف ظروفهم وبالدهم لكن الخدمة
 لكن.  أو القرآنِڤَدْزنجيل أو الـ االالسماع عن اهللا سواء أكنت تتبع إلى جيد جداً لكن ما هي النتيجة؟ يجب أن يزداد شوقك أمر ذاك

 إلى  صورة؟دون صورة، اهللا دونة، اهللا  صوردون؟ اهللا الشخصي صورة وأن الحق القطعي دونذا اعتقدت أن اهللا اماذا ستسمع 
 .اً بذلكذا كان عادم الصورة ألنه لن يكون نشط استمرار على هذا النحو؟ ال نفع من السماع عن اهللا االمتى يمكنك

 :)٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتالو كان اهللا غير فاعل لما قال في . لذلك، لديه صورته ونشاطاته. هو شخص. لكن اهللا ليس عادم الصورة
 اْميڤْيشَ ِمى دتَْجنَْم كَْرَم 

  تَتّْڤَتَهّي ِڤتيُّو ْمِاڤَ
  پونَْر َجنَْمْماكْتْڤا ِدَهيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 ".أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية، ال يولد يأعمالجلوتي ودرك تعالي ي من"
 ْبهَچڤَْد چۤيتاي  فكِْرشَْنيقول .  بالفعلال اهللا وال األحياء تولد. مثل شروق الشمس" والدته"لكن ) َجنَْم( هنا أنه يولد كِْرشَْنيقول 

ذن، ما هو الموت وما هي الوالدة؟ والدة  ا).ڤا كَداتْشيتْ جاياِتى ْمِريياِتى ـنَ(األحياء ال تولد وال تموت في مطلق وقت ): ٢٠\٢(
 .البدن الكثيف وليس البدن اللطيف للعقل والفطنة واألنا: األحياء وموتها ليست سوى تبديل البدن

ربما حلمنا . عالم األحالم إلى ى البدن الكثيف دون نشاط في السرير في حين يحملنا البدن اللطيف بعيداًيبق. نحن نموت في كل ليلة
هذه التجربة اليومية تثبت أن لدينا نوعين من . ننا نعمل على نحو يخالف عملنا عند اليقظةأأو  إليه صديق ما وتحدثنا إلى ننا ذهبناأ

ال يمكننا رؤية البدن اللطيف لكنه موجود كما . حم والدم والبدن اللطيف للعقل والفطنة واألناالبدن الكثيف المؤلف من الل: األبدان
 . عندما يقع الموتمعطف آخر إلى لذا، نفارق هذا المعطف المؤلف من البدن الكثيف ويحملنا البدن اللطيف. يعلم كل فرد



 ألننا ال نقوى على رؤية البدن اللطيف قى البدن اللطيف على حالهآخر فيما يب إلى ال يمكننا رؤية كيف تتناسخ النفس من بدن كثيف
لذلك، يتعين علينا .  عند النجاةالملكوت الروحي في بدن روحي إلى لكن تتحرر النفس حتى من البدن اللطيف وترقى. أو النفس

 .لكثيف فيما نحيا في هذا البدن االتعلم عن بدننا اللطيف على نحو يجعله يتشبع روحياً بالكلية
 كِْرشَْنذا واظبت عقولنا على ذكر استصبح عقولنا وفطنتنا روحية ومن البديهي أن تتشبع األنا  .كِْرشَْنذلك التعليم هو وسيلة ذكر 

ال بد . اسود وهلم جراً، أنا ابيض، أنا هندي، أنا عربيأنا ":نحن نفكر في الوقت الحاضر.  على نحو فطينكِْرشَْنوإذا عملنا لصالح 
 ."كِْرشَْنخادم أزلي لـأنا ":قتصار على التفكير االال بد للفرد من. غيير هذه األنامن ت

بنقل نشاطات بدنك اللطيف من ستفارق بدنك اللطيف عند الموت مع بدنك الكثيف، وتذهب إلى الوطن الخالد في بدنك الروحي 
 وسيلة مفارقة البدن اللطيف أيضاً مما يقتضي تنمية حب ينبغي لنا اآلن تعلم. إذا دربت نفسك على هذا النحو الروحي إلى المادي

 ).ْپِرَم(اهللا 
زيارة  عالمة احترام تمجيد اهللا هيللمثال، . حترام االأو) شَْردّْها(يمان  االالخطوة األولى في مجال تنمية حب اهللا هي اكتساب بعض

 نحن ال نتكلم عن السياسة أو علم. لوحيد هو الحديث عن اهللايعلم الشخص انه سيسمع عن اهللا ألن شاغلنا ا. كِْرشَْنمراكز ذكر  أحد
لكن شاغلنا الحقيقي هو الحديث عن اهللا وكل من يتحدثون تلقائياً بحث هذه المواضيع الثانوية قد يحدث . كِْرشَْنجتماع أو سوى اال

 .عن اهللا هم الربانيون
الي يعنى بالحياة الروحية والحديث عن اهللا وتحقيق الذات بينما يتحدث المتع. المتعالي والمادي: ثمة نوعان من البشر في هذا العالم

المصدر الرئيس لتلك المواضيع هي . جتماعية والخيرية وما شاكلها االالمادي عن مواضيع تتعلق بالبدن من سياسة والنشاطات
. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم الصحف اليومية لكننا نطالع يطالع المادي. الصحف اليومية الممتلئة بأخبار هذا وذاك والدعايات واألزياء وغيرها

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم (كْشيتْرۤيَپالملك  إلى ْسوامّيشوَك ِدڤَ ُچوكما قال . نحن نطالع كما يطالعون لكن الموضوع مختلف. ذاك هو الفرق
٢\١\٢:( 

 ني راِجنْْدَر نِْرناْم َسنْتي َسَهْسَرشَهۤيادۤيڤْشُْروتَ
 ِمْدهيناْم-ِرَهىْچِرِهشو ْچْم ڤَتَتّْ-آتَْمتاْم ڤَشَْپأ

نتيجة عماهم عن العلم بالحق  مبراطور، لدى الغارقين في الشؤون الدنيوية مواضيع كثيرة للسماع في المجتمع البشري االايها"
): ٢\١\٢. ب.ش(وثمة عدد كبير من الروايات والكتب حول الفلسفة المزعومة والصحف اليومية والمجالت السينمائية . "المطلق

 الذين ال يعنون سوى بالبدن والزوجة واألطفال والبيت )ڤَْمتَتّْ-َپشْياتاْم آتَْما(جميعها تحظى بالعناية الكبيرة للمعميين عن تحقيق الذات 
ظّر شيئاً وسواه فيلسوف ين. انهم يتحدثون عن البدن أو العقل في بعض األحيان لجهلهم بالنفس). ِمْدهيناْم-ْچِرَهىْچِرِهشو (غيرها و

 .دب السخيف ألنه نتاج التنظير األ هائلة منينظّر شيئاً سواه مما ينتج اعداداً
لذلك، توجد ). ْزڤَِد(والمؤمن ) أسوَر(الملحد : يوجد دوماً اثنان من البشر في هذا العالم. لحاد إلى االغالباً ما يقود التنظير المثيل

للمثال، كان . ربما ازدادت اعدادهم مؤخراً لكن وجودهم قديم. سنين ولم تتطور مؤخراًطبقة من الملحدين في الهند منذ ألوف ال
 ڤاَكتْشاْرلذا، عرض ). النظر أهل  ألنه كان منمونيكان معروفاً بمفكر أو (منذ وقت سحيق  موني ڤاَكتْشاْريوجد ملحد يدعى 

 :لحادية كما يلي االفلسفته موني
 ِڤتْۤيِڤتْ سوكَْهْم جۤيڤَْج جۤيڤَْج جاۤيتْ پيِبْچْهِرتَْم ڤا ِرنَْم كِْرتْ

 ِڤتَْچَمنُو ْبَهپونَْر آْبهّوتَْسيا ِدَهْسيا كوتَه -ْبَهْسمّي
  السمن في الهند عنصر ضروري في.كبر قدر من السمن المصفى ما دمت حياًأكل أ تتلخص انه ينبغي لك ڤََكتْشاْرنظرية كانت 

ألن  . مكان االبأن تأكل كل ما تستطيع من السمن المصفى بقدر موني ڤاَكتْشاْر ينصحك طعمة الشهية األعداد تحضيرات كثيرة منا
يجيب " ؟كيف استطيع شراء السمن المصفى ليس لدي ما يكفي من المال:"ا قلتذ ا.كل التمتع بالطعام الشهي هو مطلب كل فرد

" لن تُسأل:"يجيبك موني ڤََكتْشاْر و. "وتمتع بالحياةاستجدي أو اقترض أو اسرق لكن احصل على السمن المصفى :"موني ڤََكتْشاْر
لذا، انعم . عتراض بأنك ستصبح مسؤوال عن تلك الذنوب االإذا تابعتسينتهي كل شيء حالما يحترق بدنك إلى رماد بعد الموت 

 ).ڤَْمتَتّْ-َپشْياتاْم آتَْمأ(س غماض عن حقيقة النف اال):٢\١\٢. ب.ش(لحاد، فلسفة  االهذا هو.  وبالحواس واقض حياتكاألكلبالحياة و
سيجيبون بصراحة .  ألف جنساً من الحياة٤٠٠آخر بين ثمانية ماليين و إلى إذا اخبرت بأن النفس تتناسخ من بدنلن يعبأ أمثالهم 

الضرر ما هو . دعني اتمتع. ال بأس بذلك:" سيرجع في صورة شجرةَكڤَتْشاْرقائلين حتى وإن أخبرتهم بأن كل من يتبع فلسفة 
صالحه الذاتي اصبح كاألطفال وضّيع نه أدرجة  إلى  من الحماقة اإلنسانلقد اصبح. "بالرجوع في صورة شجرة؟ سأنسى هذه الحياة

إذا داومت اللعب دون لن تتعلم وستقاسي في المستقبل ولن يكون لك مركز في المجتمع :"طفل إلى لنفترض انك قلت. الحقيقي
ال يبالي أو ال أنه سيجيب الشخص العصري كذا، . لكن حتمية المقاساة قائمة" ال أبالي:"ب الطفل قائالسيجي. "المدرسة إلى الذهاب



مما يدل يصدقك عندما تخبره عن تناسخ النفس وتوضح أن ذنوبه ستسبب له الرجوع في صورة حيوان أو سمكة أو أحد الزواحف 
 .على عدم الفطنة ألن التناسخ حقيقة

يمكن للشاب تذكر طفولته وحياته في الوقت الحاضر وخططه . مستقبل في كل مرحلة من مراحل حياتهلكل فرد ماض وحاضر و
وذاك المستقبل هو تحصيل بدن آخر سواء أكان بدن محتم المستقبلية عندما يبلغ الشيخوخة وما الذي يمنع مستقبل الشيخ؟ المستقبل 

 ):٢٥\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنيقول .  اهللامالزمحيوان أم شجرة أم مالك أم 
  ڤَْرتا ِدڤاْن-ِدڤَ ي انْتۤي
 ا ڤَْرتاه- ِرتْيپ ۤيانْتي ْنِرتْيپ

 اۤيْجِتْبهۤوي انْتي ۤيتانْبهۤو
 ماْمي پٱ ۤياجينُو -َمْد ي ۤيانت

 إلى ذهبونياألسالف  وعابدو ،األحياءرواح الشريرة يولدون بين هذه شباح واأل األعابدو، ويولدون بين المالئكة المالئكة عابدو"
 ". معيونوف يحيسفي ندونيعأما الذين سالف واأل

ذاك هو الكمال . الغاية القطعية هي الحصول على بدن في ملكوت اهللا. ا في هذا البدن تمهد لبدنك المقبللذا، الطريقة التي تعمل به
ماْم  (اذا جئت لي فلن تحصل على بدن مادي في هذا العالم ا):١٥\٨ ْبهَچڤَْد چۤيتا (كِْرشَْنلماذا؟ يوضح ). َپَرَمْمَسمسيدّْهيْم (األعلى 

ما هو الضرر في البقاء في العالم المادي؟ الضرر ان كل وضع في هذا العالم تام ). ڤَنْتيْپنوڤَتَْم ناهالَياْم أشاشْپونَْر َجنَْم دوْهكِْپتْيا أو
. اأميركثمة كفاية من المال واألراضي والمصادر في :"ربما قلت لنفسك. يأميركلنفترض انك ). ڤَتَْمشْدوْهكْهالَياْم أشا(بالشقاء وزائل 

ال . يأميرك تقدير ولن يسمح لك الخلود بدور أكثر من مئة سنة على أكثري أميركال، لن تحيا بدور . "يأميركخلد بدور أسوف 
ال يسمح للنملة، ال يسمح للقط، ال يسمح للفيل، ال .  بالخلود في مقامه، الذي يعادل نهاره ماليين السنينْبَرْهمالمولى لحتى يسمح 

. الخلود وقضى مجاهدات شديدة ابتغاء الخلود وهذا محال وپياكَشيهيَرن الجني الكبير لبط. يسمح لإلنسان، ال يسمح للمالك بالخلود
 .ال شك أن العلماء المجانين يعدوننا بالخلود بفضل التقدم العلمي وهذا محال

لسوء الحظ، . لمطلوبهذا هو هدف الحياة ا. اهللا في داره الباقية إلى لذلك، ينبغي للفطين أن يطلب التناسخ القطعي المتمثل بالرجوع
نت تطلب السعادة بشتى السبل لكنك ال أ:"المجتمع البشري بتعليم إلى قضاء خدمتنا المتواضعة طلبلذا، نحن ن.  ذلك اإلنسانيجهل

 .تتلخص مهمتنا بإفضاء هذا العلم ." وستسعدكِْرشَْنذكر  إلى لذا، نرجو أن تأخذ. تواجه سوى الشقاء

 الفصل الرابع
 ْدَهْرَمـالغرض الصائب ل

 ):٩\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 ْچياْسياڤَْرَپْسيا ْهى آْدَهْرَم

 ڤَِتىَپكَلْٱْرتْهايُّوناْرتُْهو 
 ناْرتَْهْسيا ْدَهْرمايكانْتَْسيا
 كاُمو الْبهايا ْهي ْسْمِرتَه

ا ذلك، ال ينبغي للمنشغل بالوظيفة عد.  للنفع المادي مطلقاًجميع المشاغل مقصودة حتماً للتحرر األقصى وال ينبغي قضاءها جلباً"
 . "مفاد الحكماء إلى ستناداً ااألرفع بذل النفع المادي لتنمية التشبعة الحسية

 أشكالالرب متبوعة تلقائياً بالعلم والتجرد من الوجود المادي لكن هناك من يعتبرون أن مختلف  إلى  أن الخدمة التتيمية الصفيةتقدم
عتيادي في مطلق جزء من العالم هي كسب بعض  اإنسان ان النزعة العامة لمطلق. صودة للنفع الماديالمشاغل بما فيها الدين مق

 ترغيب بالكسب المادي جزاء على ِڤديةالـنجد حتى في األسفار . جتماعية أو الخدمة الدينية االالنفع المادي لقاء قضاء التكاليف
 إلى ما الذي يجذب رجال الدين المزعومين.  البركات الدينية تجذب معظم البشر التكاليف الدينية ومثل تلك المغريات أوأشكالجميع 

هذه الدائرة من المشاغل تتضمن . ذلك الكسب المادي؟ ألن الكسب المادي يمكّن الفرد من تحقيق رغباته التي ترضي حسه بدورها
 أشكالالترضية الحسية هي السبيل العام لجميع . باتالتدين المزعوم المتبوع بالكسب المادي والكسب المادي المتبوع بتحقيق الرغ

 أن هذا السبيل مبطل بالنص قيد الدرس الذي يصف شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم طبقاً إلشارة ُچوْسوامّي سۤوتَ كالمالمشاغل لكننا نجد في 
الدرب تجاه النجاة  إلى و حمل الفردنما ه ا)ْدَهْرَم(ن غرض الدين  ا)٩\٢\١. ب.ش (ُچوْسوامّي سۤوتَيقول . الغرض الحقيقي للدين
حسب قواعد النحو  َچڤَْرَپكلمة ). َچڤَْرَپ( بالغة الداللة وتعني نفي شقاوات الوجود المادي َچڤَْرَپأكلمة . من الوالدة والموت
). ْپِهنيال(ى الرغاوة تدل عل َپ .حدى الشقاوات المادية ا وكل منها تدل علىَم و ْبَهى، َب، ْپَهى، َپحرف  األالسنسكريتي تدل على



). ْبياْرتَْهتا( تدل على الخيبة َب. غالباً ما نجد ذلك بين الجياد وسائر الحيوانات. عندما تعمل بشدة تخرج الرغاوة من شدقيك احياناً
الرغم من العمل يبقى الفرد خائفاً مما سيحدث على ). ْبَهيا( تدل على الخوف ْبَهى. يشعر الفرد بالخيبة على الرغم من العمل الشاق

العالم العلمي يعمل بمشقة للقضاء على الموت . نحن نعمل بمشقة ومع ذلك يأتي الموت). ْمِرتْيو( تدل على الموت َموأخيراً، . الشاق
يمكنهم خلق قنبلة نووية تقتل ماليين من البشر لكنهم يبقون قاصرين عن خلق . ال يمكنهم وقف الموت. لكن العلماء انفسهم يموتون

 الخمسة من الشقاوة في شكال األ، تمثلَم و ْبَهى، َب، ْپَهى، َپحرف  األ علىةلا الدَچڤَْرَپلذا، كلمة . هذا محال. يء يمنع الموتش
 .هذا العالم المادي

انقطاع الكدح ). ْسياياْچڤَْرَپْدَهْرَمْسيا ْهى آ( بممارسة الدين َچڤَْرَپبطال  اينبغي للفرد): ٩\٢\١. ب.ش( هنا ُچوْسوامّي سۤوتَيقول 
 على التعالي عن العالم المادي ألن عليك الكدح ْدَهْرَمبكالم آخر، يجب أن تساعدنا . والرغاوة عند الفهم والخيبة والخوف والموت
ا سيْمَهْسيا ْپتَْسي ْهي سوـنَ(العمل  إلى رجل عظيم ال احتاجأنا ":ال يمكنك التفكير بالقول. في العالم المادي ومعاناة ما يعقبها من شقاء

األسد معروف بملك الغابة لكنه ما زال مجبراً على العمل وال يمكنه ان يستلقي وأن يأمل بحضور ). چاهاڤيشَنْتي موكِْهى ْمِرْپَر
ال، ما زال عليه العمل الشاق لتحصيل طعامه مع انه اقوى . "عزيزي األسد، ارجو منك فتح فمك وابتالعي:"حيوان ما والقول

لذلك، ال يمكن ألحد . قوى شخص في البلدأ همع انما زال رئيس الواليات المتحدة يعمل في منصبه كذا، .  الغابةالحيوانات في
سبوع والتمتع  األمغادرة المدينة في نهاية إلى لكننا ال نطلب العمل وهذا ما يحدونا.  العمل الشاقدونتحصيل شيء في هذا العالم 

 .هذا ما يجري في كل مكان. ثنين االسبوع ثم يتعين علينا استئناف العمل يوماأل  عناء العمل طوالببعض الوقت لنسيان
 ينعم دوماً مع كِْرشَْن. كِْرشَْنتلك هي نزعتنا ألن هذا ما يفعله . بوصفنا شقوق اهللا  عملدونيطلب كل حي التمتع بالحياة 

 إلى  موجب بالتوجهكِْرشَْن أن ِڤديةالـ أو سواه من األسفار هاَچڤَتَمشْرۤيَمْد ْبال نجد في .  لكنه ال يعملۤيْزوپُچالـ وسائر راْدهارانّي
واجب يوجب ال :  هوديِڤالـالنص . ال. راْدهارانّيعمله في مصنع كبير عند التاسعة صباحاً وكسب معاشه ليتمكن من التمتع مع 

 ).ڤيْدياِتى تَْسيا كاْرياْم كََرنَْم تْشَ ـنَ(اهللا 
شاهد عدة هياكل . مدينة كلكتا بحثاً عن هيكل هللا إلى روروبيأذات مرة، ذهب رجل . ؟ مقتصر على التمتعكِْرشَْنإذن، ماذا يفعل 

شاهدت الفتنة المادية :"لماذا؟ قال. "هنا اهللا:" قائالكِْرشَْن-راْدهاعندما دخل هيكل أدرك  لكن ڤَشي وبعض هياكل  كالّيخاصة بـ
الرب ) ٢\١\١ (سۤوتَْر دانْتَِڤالـهذا مؤيد في . "غوالن لكن هنا، اهللا مقتصر على التمتع مشخرى في الهياكل األڤَشي والمولى كالّي

  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ( صورة أزلية للعلم والبهجة كِْرشَْنلـ): ١\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمكما في ) آنَنَْدَميُّو ٱْبْهۤياساتْ(تام بالسعادة العلية 
 ).ىْچَرَهڤي

ال بد لنا من العمل الشاق للعيش نتيجة سقوطنا تحت تأثير .  عمل كما ان ال واجب يوجب اهللا بل يتمتعدونتع لذا، نحن نود أن نتم
درجة تخرج الرغاوة من فمنا أحياناً  إلى يتعين علينا الكدح.  والبهجة طبيعتناكِْرشَْن مع اننا شقوق كِْرشَْنالقدرة المادية الخارجية لـ
 .هذا هو موقعنا. ا في خوف دائم ألن الموت محتم بغض النظر عن عملنا الشاقننأدون أن نضمن النجاح كما 

:  الخمسة من الشقاوة الماديةشكالالدين مقصود إلبطال هذه األ: شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم في النص قيد الدرس من ُچوْسوامّي سۤوتَلذا، يقول 
مع ذلك، يذهب . ْدَهْرَمذاك هو غرض ). ڤْياْسياڤَْرَپْرَمْسيا ْهى آْدَه(العمل الشاق والرغاوة عند الفم والخيبة والخوف والموت 

لكن اهللا يرزق القطط والكالب والطيور والنحل وكل حي . "أبانا، اعطنا خبزنا اليومي:"الكنيسة في كل مكان ويدعون إلى المسيحيون
ي بخدمتك لتتسنى لي النجاة من هذه الشقاوات ربي، اشغلن:" رزقنا بخبزنا اليومي؟ الدعاء الصحيح هوعدم إلى فما الذي يدعوه

 . ذاك هو الدعاء الصحيح. "الخمسة
أنه . يمان باهللا بألوف المرات االدما من الملحد الرذيل عأفضلاهللا من اجل الخبز،  إلى الكنيسة ويدعو إلى كل من يذهبأن  ال شك

اهللا  إلى الذي يدعو. "الكنيسة؟ إلى التوجه إلى ما الذي يدعوني. يةقتصاد االسأخلق خبزي بالتنمية. اهللاأنا ما هو اهللا؟:"يزعم بالقول
 ):١٦\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيوضح . لذا، هو مؤمن. يمانه مع جهله بما يطلب من اهللا اطالباً الخبز خير من هذا الرذيل بفضل

 ْمْدها ْبَهَجنِْتى ماي ڤ-توْر تْشّْ
 ْرجوَنٱ ينُوتِر سوكْاَجناه

 ۤياسوْر َأْرتْهاْرتْهيْچۤي جتُوآْر
 ْبَهىشََٰرتَْر تْشَ ْبَهۤيانْچۤي

معرفة ب راغبالالمستطلع ووطالب المال  وبائسال: التتيم بيخدمة  إلى يأخذون صالحين من الأنواع أربعة ،تَْبَهَر ذرية خير يا"
ربي الحبيب، تلطف بإنقاذي من هذه :"اهللا عند وقوعه في الضيق إلى كل مؤمن سيدعو.  أول هؤالء الصالحين هو البائس".المطلق
انه صالح مثل المستطلع الذي . بعض المال إلى يكل أو المسجد أو الكنيسة ويدعواله إلى ثم هناك الفقير الذي يتوجه. "الضائقة



كل . وأخيراً، يوجد العالم الذي يبحث جدياً عن اهللا ويطلب فهمه. "ما هو اهللا؟ لعلي اطلع عنه:"الكنيسة أو المسجد بالتفكير إلى يتوجه
 .هؤالء من الصالحين
 :)١٥\٧ ْبهَچڤَْد چۤيتا (اهللا ويطلب حل مشاكله بسبل علمه من ينكر وجود كِْرشَْنفي المقابل، يصف 

 اهاهذْ مۤوينُوتِركْشْ دوْمَن ما
 اانِْتى نَراْدَهماهيْپَرَپْد
 ْچۤيانا -تَ ِراَپْهۤيايما

 اتاهشْري ْبهاڤَْم آْمآسوَر
 ربما سأل ".، ال يسلمون ليشياطيناليعة طبب نضحون يوالذين لمهمع الفتنة الخارجيةبت سلالذين  ،لئام الحمقى أرذل البشرالهؤالء "

علمهم عقيم ألن الوهم سلب :  هناكِْرشَْنيقول " ماذا عن علمهم؟. د اهللاثمة عدد كبير من الفالسفة والعلماء الذين ينكرون وجو:"سائل
 ).ْچۤياناها-َپْهِرتَماياۤيا(صفوة العلم، العلم باهللا 

على الصعيد القطعي، الدين .  أن المؤمن باهللا صالح وأن من يطلب كسب العلم باهللا هو خير الصالحينْبهَچڤَْد چۤيتالذا، جاء في 
 إلى  الحقيقي وليس مجرد التوجهْدَهْرَمهذا هو .  للجديين بصدد التعلم عن اهللا والخروج من حياة المهايأة المادية هذهمقصود) ْدَهْرَم(

 .الهيكل أو الكنيسة وطلب النفع المادي من اهللا
 و كاَم، أْرتَْهى، ْدَهْرَم: ى الحياتية التي تدعربعة األِڤديةالـ المبدئي يتضمن دين مغرض مادياً بمثابة جزء من األهداف ْدَهْرَملكن 

بادئ ذي بدء، . قتصادية والتشبعة الحسية والنجاة االالتدين والتنمية: ربعةعني بهذه األشياء األبالم تعترف ِڤديةالـالحضارة . ُموكْشَ
ذا  اال يهم ما). ْبهيه َسماناهاَپشوْدَهْرِمَن هۤيناها ( حياة دينية دون سوى حيوان  اإلنسانذ ليسإ  ماْدَهْرَم ممارسة  اإلنسانيجب على

  اإلنسانيقول. يته منوطة بممارسة دين ماإنسان سالمي أو سواه من األديان لكن اال يتبع الدين المسيحي أو الهندوسي أو اإلنسانكان
المال؟  إلى  سبب حاجتناوما هو. ْدَهْرَميأتي من ) أْرتَْهى(وهذه حقيقة فعال ألن المال . "بالتدين تتحسن حياتي ورزقي:"لنفسه عموماً

هذا العالم خيالي و : على القولحباط االيحملنا .  عندما تحبط ترضيتنا الحسيةونطلب النجاة من الوالدة والموت. لترضية الحسيةا
 ).َچْن ميتْْهۤياْبَرْهَم َستْياْم َج( هو الحقيقة الوحيدة ْبَرْهَمْن

بكالم آخر، الزهد يعني . لترضية الحسية وبذل النفس في خدمة الرب جدياًالزهد الحقيقي يعني ترك درب ا. لكن هذا زهد زائف
كل فرد يعمل في هذا العالم المادي لتحصيل . كِْرشَْنعدم السعي للرحيل عن هذا العالم بل العمل فيه ووهب ثمار العمل لخدمة 

التمتع بالنتيجة مما يعقبه التكبل بينما يهب  إلى يميسعى سوى الت. ال بد من وجود نتيجة ما سواء عملت صالحاً أم طالحاً. نتيجة ما
 ):٩\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيوضح .  وينجونكِْرشَْنالتيم النتيجة لـ

 اتَْرينْٱاْرتْهاتْ كَْرَمنو ْچۤياي
  َبنْْدَهنَه- كَْرَم ْماٱي لُوكُو
  كاونِْتيا كَْرَمْم َأْرتَْه-تَْد 

 شََرتْه َسماَچشَْسن -موكْتَ 
فتتحرر من سالسل  رضاء له اجبكا قم بو،كونْتّي ابن لذلك، يا. هذا العالم الماديب عامله وإال رهن ڤيشْنو لـ فدية العمل بذل يجب"
الثروة والوالدة الطيبة هما بعض ثمار العمل . نت اآلن ابن رجل ثريأ لنفترض انك قضيت عمال صالحاً و".رهن العملتعلق وال

لحاً أم طالحاً وتتعين عليك صاكان سواء سترتهن بثواب العمل لكن . الصالح مع التعليم الرفيع والجمال ونقيضها ثمار العمل الطالح
 .معاناة الوالدة والموت في هذا العالم المادي

 ْدَهْرَمال ينبغي قضاء ): ٩\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم من باب العمل الصالح والعمل الطالح لكن جاء في ْدَهْرَم فهم  اإلنسانلذا، من عادة
ربما كنت ثرياً ومع . مصائب الوجود المادي حتمية سواء أكنت ثرياُ أم فقيراً. "جلباً للنفع المادي بل إلبطال شقاوات الوجود المادي

 ْدَهْرَملذا، ما هو نفع ممارسة . ذلك ال يمكنك تجنب العمل الشاق والخوف والمرض والشيخوخة والموت كما انها حتمية للفقير
 ).ْسياياْچڤَْرَپى آْدَهْرَمْسيا ْه(لإلغتناء؟ الدين الحقيقي مقصود إلبطال الشقاوات المادية 

ينبغي لك : لذلك، مبدأنا هو. نعم، هذه حقيقة. "بعض المال للحفاظ على وجودنا إلى لكننا نحتاج:"عتراض بالقول االاآلن، يمكنك
نان من طأيحتفظ الغسال في الهند بحمار لحمل . تلك هي حياة الحمار. ال تكدح لمجرد جمع المال. )ڤَْد أْرتَْهْمۤيا ( معاشك بأمانةكسب
 بإنتظار العودة بحمل ثقيل من األكلضفة النهر لغسلها ثم يطلقه ليأكل بعض األعشاب لكنه ال يقول لنفسه اثناء  إلى الغسيل
ال قدرة له على ". ؟شاءأهذا العشب متوفر في كل مكان وأنا حر بالذهاب حيث . ما الذي يدعوني إلى الكدح لهذا الغسال:"الغسيل

 دونكل من يكدح طوال الليل والنهار له ولعياله ) مۤوذَْهى(مجرد حمار كذا، . نوال وهذا هو سبب دعوته حمارالتفكير على هذا الم
 ).اماۤي(انه رهينة الوهم . ْدَهْرَممراعاة أصول 



غاوة عند الفم الكدح والر: ينبغي لنا كسب كفافنا ثم يمكننا قضاء مزيد من الوقت ابتغاء النجاة من الشقاوات الخمسة للحياة المادية
 فال تنفقه على التشبعة الحسية ْدَهْرَموإذا حصلت على فائض من المال بفضل ممارسة . ْدَهْرَمتلك هي . والخيبة والخوف والموت

 تلك كانت العادة في كل مكان لعلم. غنياء يشيدون كنيسة أو هيكال أو مسجداً األيام السالفة، كان األفي. كِْرشَْنبل ابذله في خدمة 
 في الوقت الحاضر ألنتحولت إلى مصانع نفاق الفائض من المال في خدمة اهللا لكن عدد كبير من الكنائس  ا بوجوباإلنسان
 سۤوتَلذا، يوضح . وكيف يمكن لك تحقيق السالم والرخاء في مجتمع من الحيوانات.  فقد الدين وهذا ما جعله حيواناًاإلنسان

 ):٦\٢\١. ب.ش(يقول أوال . ولى لتحقيق السالم والرخاء األ من الدرجةْدَهْرَم بوجوب ممارسة ڤَتَمشْرۤيَمْد ْبهاَچ هنا في ُچوْسوامّي
 و ْدَهْرمُوَپُر ْمساْمپوڤاي َس 

 ِجشَ أْدهُوكْْرياتُو ْبَهكْتي
 ْپَرتيَهتاأهايتوِكى أ

 َدتيۤيْپَرسسو آتْماۤييا
ال بد من نزاهة . الرب العلي إلى الخدمة الودية إلى نسان الوصول بههو بالذي يمكن لإل) ْدَهْرَم(عظم للبشرية جمعاء  األالشاغل"

 ."غراض والتقطع لترضي الذات رضى تاماً األتلك الخدمة الودية من
 ):٧\٢\١. ب.ش(ثم يقول 

 تيَوَچ ْبَهِوسوِدڤا
 يُّوجيتهْپَره َچيُّو-ْبَهكْتي

 ْمڤايراْچياَجنَياِتى آشو 
  ياْد أهايتوكَْمتْشَ ْمْچۤيانَ

 ."شْرّي كِْرشَْنشخصية اهللا  إلى  عن العالم بقضاء الخدمة التتيمية وتجرداً علياً علماًفوراًيكتسب الفرد "
 ): ٨\٢\١. ب.ش(ثم يحذر 

 ْمساْمپو طْهيتَهشْنوشَو ْسْدَهْرَمه
 سو ياهكَتْها-كِْسَنَوشْشوي

 ْمىْد يادي َرتيۤيپاَدنُوتْ
 لَْمَو ْهي ِكَوَم ِاشَْر

 . "رسالة شخصية اهللا إلى  بموجب منزلته ليست سوى جهد ضائع ما دامت ال تبعث فيه ميال اإلنسانضيهاالوظائف التي يق"
 : في النص قيد الدرسُچوْسوامّي سۤوتَويقول 

 َپِتىَپكَلْٱْرتْهايُّوْچياْسيا ناْرتُْهو ڤَْرَپْسيا ْهى آْدَهْرَم
 ِرتَهايكانْتَْسيا كاُمو الْبهايا ْهى ْسْمْدَهْرمناْرتَْهْسيا 

. " قصراً على جلب النفع المادي وال ينبغي له توظيف النفع المادي للتشبعة الحسيةْدَهْرَمال ينبغي لإلنسان شغل نفسه بأي شكل من "
 .يرد في النص التالي وسيلة توظيف النفع المادي

نتفاع  االينبغي للبشر. ل مقصود للبشرية جمعاءانه ليس فلسفة دين طائفي ب. األرض أهل  مقصود لهداية جميعشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَملذا، 
 .كِْرشَْنتلك هي مهمة حركة ذكر .  وإكمال حياتهمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمبتعاليم 

 الفصل الخامس
 ما هو الغرض من الحواس

 ):١٠\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 تيْرۤيْپر-كاَمْسيا ِننْْدرييا

 ڤَتااۤيِڤتَ ۤيالْبُهو ج
 اساۤيْچجي-ڤَتَتّْڤَْسيا ۤيج

 ناْرتُْهو ياشْ تِْشَهى كَْرَمْبهيه
  اإلنسانال ينبغي لإلنسان ان يطلب سوى الصحة والعافية ألن. ينبغي عدم توجيه رغبات الحياة صوب التشبعة الحسية مطلقاً"

 . " شاغل سواه اإلنسانال ينبغي ان يكون لدى. مقصود للتحري عن الحق المطلق
الغاية القطعية هي الترضية الحسية في جميع . بالكلية، موجهة تجاه تحقيق رغبات الترضية الحسيةالحضارة المادية المضللة 

 عمالجتماعية واأل االمسحة الترضية الحسية عينها بارزة ودائمة التجدد في السياسة والخدمة. في حضارة مثيلة مجاالت الحياة



ال يعجب الناخبون بالساسة سوى . في الحقل السياسي تهم الحسية الشخصية ابتغاء تحقيق تشبع اإلنسانيتقاتل. يثارية والخيريةاال
 إلى يضطر الساسة دوماً. شعرون باالستياء في ترضيتهم الحسيةحالما ييخلع الناخبون ساستهم . عندما يعدونهم بالتشبعة الحسية

. وال نجد شخصاً جدياً بصدد حل مشاكل الحياةتخييب آمال الناخبين في ترضيتهم الحسية والشيء عينه ينطبق على سائر المجاالت 
 .نتحار الروحي طلباً للترضية الحسية االحتى السائرين على درب النجاة التوحد مع الحق المطلق واإلقدام علىيطلب 

يتطلبه حفظ ينبغي للفرد ترضية حواسه بقدر ما .  هنا بعدم وجوب العيش من أجل الترضية الحسيةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَملكن جاء في 
البدن مكون من الحواس التي تتطلب مقداراً معيناً من الترضية لكن توجد ضوابط لرضى تلك . الذات وليس للترضية الحسية

أة ضروري للذرية لكنه ليس مقصوداً للملذات قتران الرجل بالمر اللمثال، الزواج أو. الحواس التي ال يقصد لها ملذات مطلقة
لكن يجهل الحمقى أن التخطيط العائلي يطبق تلقائياً حالما يوجد في غياب الضبط الطوعي طيط العائلي ثمة ترويج للتخ. الحسية

 أعمالالترضية الحسية إلنغمارهم الدائم بفي طلبة الحق المطلق ال يغترون بالمشاغل غير الضرورية . بحث عن الحق المطلق
 الحق المطلق في كل مجال من مجاالت الحياة وذاك النوع من لذلك، يجب أن يكون الغرض القطعي هو طلب. البحث عن الحق

 .نشغاال بمنوعات الترضية الحسية االمشاغل سيسعد الفرد ألنه سيكون أقل
ية مقصودة  اإلنسانقد يكون ذلك هو شاغل القطط والكالب لكن الحياة.  غير محصور باألكل والنوم والجماع والدفاع اإلنسانشاغل

التساؤل عن اهللا والطبيعة : لإلنسان فرصة التفكير بحقيقة الحياةتيح ياغة الحضارة البشرية على نحو يينبغي ص. لغرض أرفع
 تحري الحق المطلق هو واجب كل). ْچۤياساجي-ڤَتَتّْ(ذاك ما يدعى تحري الحق المطلق . غيرهاالمادية وصلتنا باهللا والطبيعة و

العلم . اثنان زائد اثنان مقبول عند الجميع دون استثناء. الحقيقة هي الحقيقة.  وغير محصور بالهندوس دون المسلم والمسيحيإنسان
 . علم الحق المطلقتحري إنسان لذلك، من واجب كل. هو العلم

يجب على المستطلع مقاربة سيد روحي لمعرفة الحق المطلق ): ٢١\٣\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم الحق المطلق؟ جاء في تحرياين يتعين 
والتي تعني مستطلع، ترد  ْبهاَچڤَتَْمـال الواردة في النص الحالي من ْچۤياساجيكلمة ). َپْديىتَ جيْچۤياسوه شِْريا أوتََّمْمْپَرچوروْم اْد تَْسم(

 الطفل يللمثال، تحر.  من شخص فوقي اإلنسانيجري استعمال هذه الكلمة عندما يتحرى. في هذا النص من الباب الحادي عشر
وعلى هذا النحو، يحصل الطفل على . الطفل الفطين دوماً من والده عن هذا وذاك ويجيبه الوالديتحرى . ْچۤياسايجمن والده هو 

 .العلم
فضاء  اقادر على) َدْرشّي-ڤَتَتّْ(شاهد الحق المطلق ): ٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنممن يجب عليك تحري الحق المطلق؟ يجيب 

 إلى لذلك، ينبغي للفرد التوجه عموماً. كامل الصفاء َدْرشّي-ڤَتَتّْيجب أن يكون : ِڤديةالـي األسفار جاء ف. العلم بالحق المطلق
 ):٤٢\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في ْبراْهَمنالـ أخالق كِْرشَْنيسرد الرب .  قدير لتحري الحق المطلقْبراْهَمن

 ْمتْشَ َدَمْس تََپه شاوُموشَ
 ْر آْرَجڤَْم ِاڤَ تْشَينْتشاكْ
 ْمايكْيانَْم آستۤييْچ ڤْمانَۤيْچ
 َجْم - ڤَاكَْرَم ْسڤَْبه - ْبَرْهَم

 ".ْبراْهَمنَةالـ أعمالسمات  هي ،والتدين الحكمةو ،العلمو ،األمانةد، ووالَجل ،صفاءالو ،ةرياضال النفس، وضبطو ،نةسكيال"
 بل يجب أن يكون ْبراْهَمنوالدته في عائلة  إلى ال حاجة. ْبراْهَمن هو كونه ديِڤالـ حسب النظام چورولذا، أول مؤهالت الـ

ن كان  االا ْبراْهَمنالـحتى وإن كان متصفاً بجميع صفات  چوروال يحق له أن يصبح  ذلك، مع. ْبراْهَمنالـ أخالقمتحلياً ب
 :شاْستَْرالـذلك هو حكم . ڤَڤايشْنَ

 ڤيشاَرَده-تَنْتَْر-َمنْتَْرْپُرو ڤيپونُو ني-كَْرَم-َستْ
 چوروَپتْشُو -ڤَڤَه شْڤايشْنَاْد ۤيچوروْر ْسڤُو ڤايشْنَأ

 وبالتكاليف الستة ِڤديةالـبح سيداً روحياً مالم يكن تيم شخصية اهللا العزيز حتى وإن كان خبيراً باألسفار  أن يصْبراْهَمنال يمكن للـ
 . "ذا كان تيماً صفياً للرب حتى وإن كان من ذرية آكلة لحوم الكالب ا لكن يمكن للفرد أن يصبح سيداً روحياًْبراْهَمنللـ

 ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن إلى كِْرشَْنكما يقول .  حق علمكِْرشَْن وإال يستحيل علمه بالرب ڤَْزڤايشْنَ من الـچورولذا، يجب أن يكون الـ
 لهذا العلم العليالغموض هم سوف تف ،لذا .صديقيو تيميك  ألنالصلة باهللاعن هذا العلم القديم  لك اليوم عن كشفأها أنذا و): ٣\٤(
 . أو ممثلهكِْرشَْن تيم چورولذلك، يجب أن يكون الـ). ْد اوتََّمْمى ِاتَِهْم َرَهْسيا ِشتيتْْبَهكْتُو ٱسي ِمى َسكْها (

 العظيم چورو هو الـكِْرشَْن.  والتقصي منهچورو من الداخل بفضل خدمة الـكِْرشَْنالنقطة حيث سيهدينا  إلى يمكننا الوصول
 نافذ في قلب كِْرشَْن. )ڤَيىكَ-ِتنى ْبَرْهَم ْهِردا آدي( المخلوق األول في الكون ْبَرْهماقلب  إلى علم أوالًالذي أوحى ال) ١\١\١. ب.ش(

لينا على الدوام لكننا ال نقوى على سماعه  ابالفعل، هو يتكلم. كتمال تصفيتك امن الداخل مع إليك الذات العليا ويتكلمبوجه كل حي 



 ىصدر الذكرت مني .األحياءجميع ب وفي قلقائم أنا  :أنه مصدر علمنا) ١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْيؤكد . نتيجة حالتنا المشوبة
 دائم) َپَرماتْما(الذات العليا بوجه  كِْرشَْنلذا، ). تْشَْم ۤيانَْم َأُپوَهنَه ْسْمِرتيْر ْچتََّم يڤيشْطُوْهِردي َسنِّْم شاَهتَْسْرڤَْسيا  (والنسيانوالعلم 

 ):١٠\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول في . ستعداد إلعانة كل منا شريطة خدمته والصدع ألمرهاال
 ْمنايوكْتا - َستَتَ ْمشاِت

 ْرڤَكَْم پۤو-ي تۤي ْپرْمْبَهَجتا
 ْم تَْميُّوَچ -ي بودّْهي َددام
 ِتىي انْتۤي ماْم اوَپَنىي

 ".يلّ ايأتون بها التي الفهم وة، قالمتيمين بحبي تبتلينالمأمنح "
الرب مما يمكننا ذات يوم من الشعور بالحق المطلق  إلى ليمة المتمثلة باإلنشغال في الخدمة الوديةال بد لنا من العمل بالطريقة الس

للمثال، ال يمكنك قطع شيء . ال نقوى على الشعور بالحق المطلق بواسطة حواسنا المادية الكليلة.  إذا أردنا معرفتهبصورة مباشرة
ال . ردت فهمهأن  اكذا، يجب شحذ حواسك وشغلها بخدمة الرب. تقطع جيداًبواسطة سكين كليلة الحد بل يجب شحذه أوالً ثم س

 إليه  اآلن لكنك ستقوى على ذلك عند تصفية عينيك وسائر حواسك كما ستقوى على سماعه والتحدثكِْرشَْنيمكنك معاينة اهللا أو 
 ):١٧٠\١٩  َمْدْهيا- شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ( َپنْتْشَراتَْر ناَرَد في كتاب ْبَهكْتيجاء تعريف . ْبَهكْتيوهذا ممكن بوسيلة 

 ِڤَن نيْرَملَْمَپَرتْ-ڤينيْرموكْتَْم تَتْ-پاْدهيڤُوَسْر
 ْبَهكْتيْر أوتْشْياِتىڤَنَْم ِس-ِكشَۤيِكَن ْهِرشۤيْهِرش

ندما تقوم النفس الروحية ينجم تأثيرين جانبيين ع. تعني شغل كل الحواس بخدمة الرب سيد كل الحواس) ْبَهكْتي(الخدمة التتيمية "
 ."خدمته إلى نقطاع االيتحرر الفرد من كل تعييناته المادية وتتصفى حواسه بمجرد. بخدمة شخصية اهللا العزيز

هذه اليد :"نفسناللمثال، قد نقول أل. ساءة استعمال حواسنا امما يحملنا على) ْزپاْدهيأو(نحن موهمون اآلن بكثير من التعيينات المادية 
 بالفعل مما يوجب استعمالها كِْرشَْناليد ملك . "متيأسأستعمل هذه اليد لخدمة عائلتي أو جماعتي أو "أو " سأستعملها ألغراضييدي و

نتحرر من التعيينات المادية وتتصفى . كِْرشَْنسماء أ أحد هو) ْهِرشۤيِكشَ(لهذا السبب، سيد الحواس . لخدمة غرضه وليس لسواه
 .كِْرشَْن أو ذكر ْبَهكْتيهذه هي . كِْرشَْنبخدمة  عند شغل حواسنا حواسنا

جوبة على اسئلتك في كثير  األكِْرشَْنزود ). ْچۤياساجي-ڤَتَتّْ(هذا الوعي ابتداء بتحري الحق المطلق  إلى  النهوضإنسان ينبغي لكل
 يطالع الصحف اليومية  اإلنسانمخزن العلم هذا لكننتفاع ب االينبغي لنا.  وغيرهْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَممن كتب العلم مثل 
 على هذا النحو، يلتفت انتباه. تصل الصحيفة اليومية في الصباح ثم تلقى جانباً بعد ساعة. نتفاع بهذا العلم االالسخيفة بدال من

لذلك، النص الحالي . ْد ْبهاَچڤَتَمشْرۤيَم: المنشورات السخيفة دون عناية بتحري الحق المطلق من المخزن الحقيقي للعلماإلنسان إلى 
وفي النص ). كَْرميْبهيه ْچۤياسا ناْرتُْهو ياشْ تِْشَهىجي-ڤَڤَْسيا تَتّْجۤي(حان اآلوان لتحري الحق المطلق :" يحذرنا بالقولْمتَْبهاَچڤَـالمن 

 .التالي توضح ماهية الحق المطلق بالتفصيل

 الفصل السادس
 تعريف الحق المطلق

 ):١١\٢\١ (هاَچڤَتَمشْرۤيَمْد ْب
 ڤيَدْس-ڤَڤََدنْتي تَتْ تَتّْ

 ڤَياْمْم أْدۤيانَْچياْج ڤَْم تّتّْ
 َپَرماتِْمتيْبَرْهِمتي 

 تي شَْبْدياِتى اڤاْنَچْبَه
 ."ْبَهَچڤاْنأو َپَرماتْما أو  ْبَرْهَمْن: يطلق المتعالون الخبراء العالمون بالرب على ذلك الجوهر الفرد"

 أوَپنيشَداتْطلبة . اْنڤََچْبَه وعين َپَرماتْما عين ْبَرْهَمْنلذلك، .  مطلق فرق نوعيدون فعولل من الفاعل والمان الحق المطلق هو ك
. اْنڤََچْبَهالمحلي بينما يدركه التيم بصفة  َپَرماتْما يدركونه بصفة ْزَچْرْبَههيَرنْياأو  ۤيْزچيُّوالـ الالشخصي وْبَرْهَمْنيدركونه بصفة 
 ْبَرْهَمْنمتداد الجزئي لشخصية اهللا بينما  اال هوَپَرماتْما. هو الكلمة الفصل في الحق المطلق) اْنڤََچْبَه(خصية اهللا بكالم آخر، ش

خيرتان أحياناً لصالح تحقيقهما  األيجادل طلبة المدرستان. الشمس إلى  الشمس بالنسبةأشعة شخصية اهللا كما هي نورالمجرد هو 
 . للحق المطلق الواحد وجه الثالثة هي وجهات نظر األ جيداً أنشهود الحق المطلقيعلم لكن 

 فإن الحق المطلق العظيم عليم مكتفي بذاته ومنزه من وهم ْمتَڤَْبهاَچـالكما مر توضيحه في النص األول من الفصل األول من 
العاِلم في عالم النسبية هو النفس الفردية . لمطلقالعاِلم في العالم النسبي مغاير للمعلوم لكن العالم والمعلوم واحد في الحق ا. النسبية



لذلك، ثمة ازدواجية القدرة الدونية والقدرة العلوية بينما العاِلم . أو القدرة العلوية بينما المعلوم هو المادة الخامدة أو القدرة الدونية
ال توجد مغايرة بين القدرة والقدير العظيم . العظيمتوجد ثالث قدرات للمقتدر . والمعلوم في العالم المطلق من القدرة العلوية عينها

تتوهم . ملكوت اهللا واألحياء من القدرة العلوية عينها لكن العالم المادي من القدرة الدونية. لكن توجد فروق بين نوعية القدرات
غيب مادي على خالف العالم المطلق حيث تلذلك، ثمة حس بالنسبية في العالم ال. القدرة الدونية حالما تقترن بها إلى نتسابها ااألحياء

 .المغايرة بين العاِلم والمعلوم مما يجعل كل شيء فيه مطلق
 ال توجد مغايرة بين تلك. اْنڤََچْبَه و َپَرماتْما و ْبَرْهَمْن: وجه الثالثة للحق المطلق األكما مر، مقارنة الشمس واشعتها مفيدة لفهم

 أهل .ذ جميعهم من النور اڤيڤَشْڤاْن الشمس وكوكب الشمس ومالك الشمس أشعةد مغايرة بين وجه الثالثة من وجه، كما ال توجاأل
نحن نشاهد الشمس بصفة .  وهذا ما يجعل كل شيء على الشمس ساطعية يملكون اجساماً نارڤيڤَشْڤاْنكوكب الشمس الذي يرأسهم 

 . الشمس هي السطوعأشعةكوكب ساطع من مسافة بعيدة و
جميعهم واحد من معنى .  مثل مالك الشمساْنڤََچْبَه مثل كوكب الشمس الموضعي بينما َپَرماتْما الشمس و أشعة يشبه ْنْبَرْهَملذا، 

 اذا ڤيڤَشْڤاْنال يعني ذلك انك بلغت كوكب الشمس أو انك شاهدت مالك الشمس  :مع وجود فرقجميعاً انهم نور صفي للحق المطلق 
فهم المطلق قصراً على  إلى تحقيقات متفاوتة والذي يسعىإلى مختلف سبل فهم الحق المطلق تنتهي كذا، . وقفت في أشعة الشمس

 التأملية فقد چايُّوالـفهم الحق المطلق بواسطة رياضة  إلى  المجرد في نهاية األمر بينما الذي يسعىْبَرْهَمْنالتنظير يحتمل أن يدرك 
جانب تحقيق الصورة الروحية  إلى  تحقيق فهم كامل للحق المطلقچايُّو َهكْتيْبيمارس يمكن لمن  لكن َپَرماتْمادراك  إلى اينتهي

 .المصدر األصلي للوجود) اْنڤََچْبَه(لشخصية اهللا 
المصدر  إلى هتداء إلى االثمة عدد كبير من الفالسفة الذين يطلبون العثور على المصدر األصلي للوجود، كما يسعى العلماء

ن نظرية العلماء المزعومين ألكن مع . دة هي أصل الوجود وهي النظرية العصرية للنشوء الكيماوياستخلصوا أن الما. األصلي
  .تقول بأن المادة هي مصدر الوجود بما فيه الحياة فقد قصروا عن خلق الحياة من المواد الكيماوية

لكن خالصة جميع العلوم .  الحق المطلق: البحث عن المصدر األصلي للوجود اإلنسان أن من واجبسۤوتَْر دانْتَِڤالـجاء في 
ثمة حي عظيم واحد بين جميع األحياء الواعية يمد : ْدَنيشپكَطَْهى أوجاء في .  هي أن ذاك المصدر هو الحي وليس المادةِڤديةالـ

 ):٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن ويكشف ). كاماْنڤيَدْدهاتيناْم يُّو نيتْيُّو نيتْۤياناْم تِْشتَنَشْ تِْشتَناناْم ِاكُو َبهۤو(سائر األحياء بضرورياتها 
كذا، .  وليس المادة الميتةكِْرشَْنتلك هي الحي العظيم ) أَهْم(أنا  كلمة). ْپَرڤَْرتَِتىْم َمتَّه َسْرڤَ يا ْپَرْبَهڤُوْسَسْرڤَْم َأَه(مصدر الوجود أنا 

 ):٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في َنكِْرشْيقول 
 اتْي نانْْمه َپَرتََرَمتَّ
 ي ْدَهنَنَْۤجياْد َأْستيشتْينْۤك
 ْمتَُرو ْپْمَد ا َسْرڤَْميَِّم
 ڤَ ااٰنَچ -ي  َمٰنىِرتْۤوس

 ".يفوقني فائق الذ  ابي، علقيت شيء كلهكذا  ،بخيط لؤلؤ حبات العلقتتكما قاهر الغنى،  يا"
أنه صمد ) ٢٧\١٤ (تاْبهَچڤَْد چۤي في كِْرشَْنيقول . هو الكلمة الفصل في الحق المطلق) اْنڤََچْبَه (كِْرشَْنلذا، يتعين علينا الفهم أن 

 الشمس أشعة كما تصدر كِْرشَْن الذي ينتشر في ارجاء الكون يصدر من ْبَرْهَمْن نورال). ْپَرتيْستْهاَهْمْبَرْهَمنُو ْهي ( المجرد ْبَرْهَمْن
 ):٤٠\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمذاك موضح في . من كوكب الشمس

 -كُوطي-ذَشْأن-ْدَچتُو َجْپَرْبهوْبها ْپَرياْسيا 
 ْبهينَّْم-تيبهّووي-سوْدهاديَو-شَ أِشْوشْكُوتيش

 ْمتَْبهّو-شَْم أِشنْتَكَلَْم أنَشْ نيشْبَرْهَمتَْد 
  ْبَهجاميْم تَْم أَهْمپوروشَٰ-ْم آديچُووينَْد

د من الكواكب الذي ال يحد ويعم الوجود وهو سبب خلق عدد ال يعْبَرْهَمْجيُّوتي ه نور  الذي يسمىچُوڤينَْدأعبد شخصية اهللا العزيز "
يقول . نوروهذا العالم المادي يولد من ذاك ال ْبَرْهَمْجيُّوتي المسمى كِْرشَْن بدن نور هو ْبَرْهَمْن نور ال."مختلفة البيئات واألوضاع

َجَچْد ْم َسْرڤَْم  إَدتتَْم َمۤيا ( فيها ولكني لست موجوداًفّي توجد األحياء جميع. بنوري اعم هذا الكونانني ): ٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن
 ـنَ(لكنني لست موجوداً فيها ). تاني ْبهۤو- ْستْهاني َسْرڤَ -َمتْ ( ذاك ْبَرْهَمْن نوركل شيء مستقر على ال). ْرتْينا مۤو-َأڤْياكْتَ 

 .)ۤياَنْچ-ڤَتّْتَ(هذا هو علم الحق المطلق ). ِتشْڤْ َأڤَْستْهيتَهْم شاَهتْ
 إلى  تقدير كما لو سعيناأكثرفهم الوجه المجرد على  إلى فهم الحق المطلق بفضل قوتنا التخمينية فلن نتوصل سوى إلى إذا سعينا

ذا طلبت دراسة كوكب الشمس أو فهم مالك  الكن.  الشمسأشعةفهم الشمس بفضل قوتنا الشخصية فلن نقوى سوى على رؤية 



كوكب الشمس ولقاء مالك  إلى طريقة ما للوصول إلى  الشمس لن يفيدك بل ستحتاجأشعة إلى ذ الوصول اختلفم أمر الشمس فذلك
متداد الرب النافذ في قلب كل  اَپَرماتْما الالشخصي بفضل قوتك التخمينية لكن لن تقوى على فهم ْبَرْهَمْنكذا، يمكنك فهم . الشمس

 .َپَرماتْما و ْبَرْهَمْنأصل و) اْنڤََچْبَه(حي أو شخصية اهللا العزيز 
 .ڤَتيْچۤياتَْم ْبَهڤيْم  إَدڤَْمْچۤياِتى َسْرڤيو ڤَُچكَْسميْن تو ْبَه: ِڤَدْزلذلك، جاء في الـ. يشمل كل شيء) اْنڤََچْبَه (كِْرشَْنالحقيقة أن العلم بـ

بل .  على حدةَپَرماتْما و ْبَرْهَمْنفهم  إلى حاجة لكال . كِْرشَْنذا اقتصرت على فهم  ا تلقائياًَپَرماتْما ووجه ْبَرْهَمْنستفهم وجه 
 .كِْرشَْنستفهمهما بمجرد فهم 

ستشاهد الجبل عينه  لكن. م غير واضحبهستقتصر على رؤية شكل م. لنفترض انك تشاهد جبالً من مسافة كبيرة: هنا مثل آخر
 من الحيوانات والبشر والبيوت واألشجار  كبيراًعدداًجد وست.  اذا اقتربت من الجبلبوضوح أكبر مع ألوانه الخضراء وشكله الهائل

 .الغرض هو هو لكنه يبدو مختلفاً من وجهات نظر مختلفة.  إذا تسلقت الجبل بالفعلوما شاكلها
 ):٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا بحق طبقاً لما جاء في كِْرشَْن لكن يجب علينا فهم َپَرماتْما و ْبَرْهَمْن يعني فهم كِْرشَْنلذا، فهم 

 اْميڤْيشَ ِمى دتَْجنَْم كَْرَم 
  تَتّْڤَتَهّي ِڤتيُّو ْمِاڤَ
  پونَْر َجنَْمْماكْتْڤا ِدَهيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 ".أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية، ال يولد يأعمالجلوتي ودرك تعالي ي من"
هي طريقة ) ١١\٩ .چ.ب(هذه .  بحقهننا ال نبذل جهداً لفهمأل من البشر كِْرشَْن نحن نعد . التي تعني بحقڤَتَهتَتّْترد هنا كلمة 

 بصفة الحق المطلق كِْرشَْن ليس صنيعة هذا العالم المادي بل كل من فهم كِْرشَْن لكن ).هاهاذْڤَجانَنْتي ماْم مۤوأ(الحمقى والرذالء 
 .اهللا في داره الباقية إلى هذا العالم عند نهاية عمره بل يعود إلى أكمل مهمته في الحياة ولن يرجع

 .حة في النص التاليوسيلة تحقيق ذاك الفهم موض

 الفصل السابع
 رؤية اهللا في الداخل

 ):١٢\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 تَتْشْ تْشَْهَردَّْدهانا مونَيُّو

 اۤييوكْتَ-ڤايراْچيا-ۤياَنْچ
 َپشْيانْتى آتَْمني تشاتْمانَْم

 اۤيتَۤيْچِره-ا شْروتَۤيْبَهكْت
العلم والتجرد، يدرك الحق المطلق ذاك بفضل قضاء الخدمة التتيمية طبقاً لما  بالطالب أو الحكيم المستطلع جدياً والمجهز جيداً"

 . "شْروتي-ِڤدانْتَسمعه من 
 َپَرماتْما بدنه العلي بينما نور هو ْبَرْهَمْن. ڤَاسوِدڤ الحق المطلق العظيم  إلىدراك الحق المطلق بالتمام بواسطة الخدمة التتيمية ايتم

 كَْرمۤيْزالـ: أربعةالبشر .  للحق المطلق ليس سوى تحقيق جزئيَپَرماتْما أو ْبَرْهَمْنعليه، تحقيق وبناء . هو امتداده الجزئي
المتعالي من التيم محقق الشخص العظيم هو . هم الماديون بينما الثالثة اآلخرين متعالين كَْرمۤيْزالـ. والتيم ۤيْزچيُّوالـ وۤيْزانۤيْچوالـ

 الروحي نوروالذي حقق بالكاد ال.  المتعالي هو من الدرجة الثانيةمتداد الكامل للشخص العظيم االدرك جزئياًأمن . ولى األالدرجة
 . المتعالي هو من الدرجة الثالثةللشخص المطلق

ن  أن تحقيق الشخص العظيم يدرك بالخدمة التتيمية المدعومة بالعلم التام والتجرد مِڤديةالـ وسائر األسفار ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
 َپَرماتْما و ْبَرْهَمْنلما أن تحقيق . سبق وبحثنا النقطة بأن الخدمة التتيمية متبوعة بالعلم والتجرد من العشرة المادية. العشرة المادية

الخدمة التتيمية . وسائل قاصرة لتحقيق الحق المطلق) چايُّو و ۤياَنْچدربي (تحقيقان قاصران للحق المطلق فإن وسائل تحقيقهما 
 هو الطريقة الكاملة بالتي يمكن بها سۤوتَْر دانْتَِڤذلك العلم مع التجرد عن العشرة المادية والمثبت باإلستقبال السمعي للـ إلى تندةالمس

 . للطالب المستطلع بجدية أن يحقق الحق المطلق
التيم من الدرجة الثالثة أو . ثانية وثالثةأولى و: التيم ثالث درجات. لذلك، الخدمة التتيمية ليست مقصودة لفئة المتعالين األقل فطنة

الوسيلة المبدئية لعبادة صنم الرب في الهيكل  إلى نجذاب اال علم وغير المتجرد عن العشرة المادية بل مقتصر علىدونالمبتدئ 
 تقدم ملموس من حراز الذلك، يقتضي على الفرد.  من النفع العليأكثرالنفع المادي  إلى التيم المادي منجذب. يدعى التيم المادي



:  مبادئ في خط التتيم وهيأربعةموقع الخدمة التتيمية من الدرجة الثانية حيث يستطيع رؤية  إلى موقع الخدمة التتيمية المادية
فة مقام التيم من الدرجة الثانية على األقل ليصبح مؤهالً لمعر إلى يتعين على الفرد رفع نفسه. شخصية اهللا وتيمه والجاهل والحسود

 .الحق المطلق
ولى هو  األ من الدرجةْبهاَچڤَتَ. ْبهاَچڤَتَلذلك، يتعين على التيم من الدرجة الثالثة تلقي تعاليم الخدمة التتيمية من المصدر المعتمد 

خصية التيم من ش إلى لذلك، يتعين على التيم من الدرجة الثالثة التوجه. رب الثاني هو رسالة الْبهاَچڤَتَشخصية التيم الراسخة بينما 
 ڤَشوَك ِد بل يجب أن يكون ممثل ْمتَْبهاَچڤَـال يعتاش بتالوة شخصية التيم ذاك ليس محترفاً. جل تلقي تعاليم الخدمة التتيميةأ

ذوق التيم المبتدئ قليل للسماع من .  كما يجب أن ينشر مذهب الخدمة التتيمية لنفع البشرية جمعاءُچوْسوامّيتَ سۤو مثل ْسوامّيُچو
لذا، . تيم مبتدئ مثيل يتظاهر بالسماع من المحترف لترضية حواسه وهذا النوع من السماع والتسبيح أفسد األمر بالكلية. المراجع

 دون من المضامين العلية شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم أو ْبهَچڤَْد چۤيتارسالة اهللا في . ينبغي لإلنسان توخي الحذر الشديد بصدد الطريقة المعيبة
 .ستالمها من المحترف الذي يفسدها كما تفسد الحّية الحليب بمجرد لمسه بلسانها ا ال ينبغيشك لكن

 التي خلفها المراجع أو دانْتَِڤ والـأوَپنيشَداتْ مثل ِڤديةالـستعداد لسماع األسفار  الذلك، يجب على التيم المخلص أن يكون على
تصبح مسرحية الخدمة التتيمية عديمة النفع .  دراسة تلك األسفاردوندم فعلي  تقحراز اال يمكن ألحد.  لنفع تقدمهُچوْسوامۤيْزالـ

يجب رفض الخدمة التتيمية الظاهرية التي ال  لذلك،.  سماع التعاليم والعمل بهادون زعاج على درب الخدمة التتيمية االونوع من
يمكن . عتراف مطلقاً بتيم غير مشروع بصفة تيم صفي اال يجب عدم.َپنْتْشَراتَْر و پوراَن و ْسْمِرتي و شْروتيأصول  إلى تستند

 وهذا ما يدعى ِڤديةالـ لشخصية اهللا ضمنياً بصورة دائمة بفضل استيعاب تلك الرسالة من األسفار نافذللفرد معاينة الوجه المحلي ال
 .َسماْدهي
) ٦٢\٢٢ َمْدْهيا( شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْكتاب ). شَْردّْها(ن يما االهي َسماْدهي هنا أن أولى متطلبات تحقيق شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في 

 :كما يلي) شَْردّْها(يمان  االيحدد
 ڤاَس كَِهى شوْدِرذَْهى نيشْتْشَياڤيشْ-شَْبِدى-شَْردّْها

 كِْرتَ َهيا كَْرَم-ڤَِنى ْبَهكْتي كايِلى َسْرشْشِركْ
يمان الراسخ الوطيد المناسب لقضاء الخدمة  االهذا. كْرشْن إلى ودية العلية الثانوية بقضاء الخدمة العماليقضي الفرد جميع األ"

 ):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في ختام تعاليمه في كِْرشَْنيقول . "شَْردّْهاالتتيمية، يطلق عليه 
 اياْجيتْيْدْهْرماْن َپر - َسْرڤَ

  ڤَْرَجْم شََرنَْٰمماْم ِاكَ
 يُّوپاِپْبْه -  َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه
 هتْشَشوما ي امۤيشْىيكْشَُٰمو

 ".تخف ال. ك من كل ذنوبكحررأوف س. اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
 موني(ستصبح نفساً واسعة األفق مجهزة بالعلم والتجرد .  تحفظدون فوراً كِْرشَْنعند قبول الفرد هذا األمر بالتسليم لـ  هوشَْردّْها

تَتْشْ تْشْْهَردَّْدهانا مونَياه : )١٢\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم لما جاء في طبقاً كِْرشَْنعندما يكون لديك ايمان مثيل وتسلم لـ) َمهاتْماأو 
 پاَدشْرۤي اخبر لذلك،.  تجرددونالعلم بمفرده ال يفيد . ية هو اكتساب العلم والتجرد اإلنسانهدف الحياة. يوكْتَۤيا-ْچياپايرا-ۤياَنْچ
بالفعل أن يتجرد عن ) ّيۤيانْچ(العاقل لذا، يجب على . " أوالً ثم يمكنك الكالمَزَهْدتَ:" اتباعهاَدڤاماۤيالـمؤسس مذهب  شاْرياكَراتْشَنْ

َپشْيانِْتى (داخل عقله وذاته ) َپَرماتْما(يمان والتسليم والعلم والتجرد هي معاينة الذات العليا  االونتيجة هذا). چّيايراڤ(جميع الدنيويات 
 الكامل يعاين شخصية اهللا العزيز ضمنياً ّيچويُّالـ): ١\١٣\١٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمهذا مؤكد في موضع آخر من ). آتَْمني تْشاتْمانَْم

 ).چينَهَپشْيانْتي ياْم يُّوَچِتَن َمنَسا -تَْد-ڤَْستْهيتَْدْهۤيانا(على الدوام 
التيم الممسوحة عيناه بمرهم حب اهللا ): ٣٨\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في . كِْرشَْنلـ) ْپِرَم( الكامل هو الذي يكن حباً صفياً ّيچيُّوالـ
ڤَ ْهِرَديىشو ڤيلُوتْشَِنَن َسنْتَه َسداي-ْبَهكْتي-تّْشّْهوريتَ-ْپِرمانَْجَن( داخل قلبه كِْرشَْناين دوماً الصورة السمراء الجميلة لـيع

-كُوتي-َپْركَنَْد( يفوق جمال ماليين كيوبيد كِْرشَْنأن بدن ) ٣٠\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في . كِْرشَْنال يمكننا تخيل جمال ). ڤيلُوكَيانْتي
ال يمكن فهم هذه . كِْرشَْنن جمعت ماليين من كيوبيد معاً فال يقارنوا بجمال  ا كيوبيد بالغ الجمال لكن حتى).شُوْبَهْم-ڤيِششَ-كََمنْۤييا

 .األمور مالم تكن عينا الفرد ممسوحة بمرهم حب اهللا
؟ هذا كِْرشَْنوى الترضية الحسية فكيف يمكننا فهم الروح الكامل ال يمكننا فهم اهللا بحواسنا المادية الكليلة الراهنة التي ال تطلب س

شايتَنْيا تْ(  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيمن ) ٢٣٤\٢\١(لذلك، ال بد من تصفية الحواس بالخدمة التتيمية طبقاً لما جاء في . محال
 ):١٣٦\١٧ َمْدْهيا -شَريتاْمِرتَتْ



 نامادي-نَٰشِْركْ-شْرّي أتَه
 راْهياْم اينْدرييايهْچْد ِوَن ْبَه
 داوڤانْموكِْهى ْهي جيْهڤُوِس
 ْپهوَرِتى أَده ْسَوياْم ِاَوْس

 إلى ه لكن الرب يكشف ذاته لمن ينقطعتسلياته وأعمالسم القدوس العلي للرب أو صورته و األال يستطيع الفرد بحواسه المادية فهم"
 ".خدمته الودية مستعمال لسانه

مكتمل العلم يفهم مغايرة ذاته ). ڤايراْچيا(والتجرد ) ۤياَنْچ(مقام العلم  إلى ب يعين الفرد على الوصولنشغال بخدمة الر االإن
 أو ْبراْهَمنعربي أو هندي أو أنا :"نقول.  اآلن على أساس نسبنا البدنيأنفسنالقد حددنا ). أَهْم ْبَرْهماْسمي(الروحية لهذا البدن المادي 

حقيقياً عندما يتنزه عن ) ۤياَنْچ(يمتلك الفرد علماً . هذه جميعاً تعيينات بدنية. "يف أو سمين أو هزيلبيض أو قوي أو ضعأسود أو أ
 .كِْرشَْننه الخادم األزلي لـأهذه التعيينات ويعلم 

ضاء تلك الخدمة لكن النص قيد الدرس يقول بوجوب ق. كِْرشَْن إلى كما مر، يكتسب الفرد العلم والتجرد عند انشغاله بالخدمة التتيمية
 ):١٠١\٢\١(  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي ذلك في ُچوْسوامّي َپرۤو شْرۤيَليؤكد . ِڤديةالـالتتيمية عمال بأحكام األسفار 

 ڤيناڤيْدهيْم -َپنْتْشَراتَْر-پورانادي-ْسْمِرتي-شْروتي
 َپتيڤَ كَلْپاتايايأيكانْتيكّي َهِرْر ْبَهكْتيْر أوتْ

زعاج  ا هي مجردنْتْشَراتَْرَپ ناَرَد و اتْرانوپالـ وأوَپنيشَداتْ المعتمدة مثل ِڤديةالـالرب التي تتجاهل األسفار  إلى الخدمة التتيمية"
 ."في المجتمع

السلسلة  إلى  منتسبچوروتخاذ  اإلنسان ابكالم آخر، يجب على). َپراَپَرْم(ستالم هذه الكتب على يد السلسلة المريدية  ايجب
 أو ممثله بروح كِْرشَْن من أْرجوَن يقتضي قبوله على خطى ْبهَچڤَْد چۤيتاللمثال، فهم . ْبَهكْتيراد تعلم علم أن  اكِْرشَْنالمريدية من 
نقطاع السلسلة المريدية  ا نتيجةأْرجوَن إلى ْبهَچڤَْد چۤيتالقاء  اكِْرشَْنأعاد .  هو جزء من السلسلة المريديةأْرجوَن. انقيادية وخدمة

ذا  اتضيع وقتك كلكن. أْرجوَن كما فهمهما كِْرشَْن و ْبهَچڤَْد چۤيتاذا فهمت اسيكون فهمك كامالً  لذلك،. ْبهَچڤَْد چۤيتاعلم واندراس 
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا اختلقت بعض المعاني الخيالية لـ

لماذا تضيع . "على هذه الحالأنا ": قال اهللاذا ا.ْبهَچڤَْد چۤيتا كما هو عليه طبقاً لما يصف ذاته في كِْرشَْنال تضيع وقتك بل اطلب فهم 
 كل شيء مزود. "هنا اسمي، هنا عنواني، هنا نشاطاتي. اهللاأنا ": يعلنكِْرشَْنوقتك بإختالق طرق وسبل لفهم اهللا على نحو مغاير؟ 

 فماذا ال تفهم اهللا من اهللا؟ لماذا تختلق طرقك لفهمه؟
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . انها تقتصر على عرض الطريقة التقليدية. هم اهللا ال تعرض درباً مختلقاً لفكِْرشَْنحركة ذكر 

. ينهونحن نلقن األمر ع). نََمْسكوروْم ۤياجۤي ما - َمْد ْبَهكْتُو - َمنا ْبَهڤَ َمْد - َمْن(اذكرني وتتيم بي وقدسني واسجد لي ): ٦٥\١٨(
 في كِْرشَْنيقول البعض أحياناً بأنني فعلت أمراً مدهشاً بنشر حركة ذكر .  أدنى صعوبةدون العمل بهذه الطريقة إنسان في وسع كل

ْبهَچڤَْد  كما هو من كِْرشَْن فهم إنسان لذا، يمكن لمطلق. ذاك هو السر.  كما هو عليهكِْرشَْنفعل سوى عرض أكل األرض لكنني لم 
 . وإكمال حياته وإال فمطلق طريقة تخترعها لفهم اهللا ليست سوى مضيعة للوقترۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمشْ و چۤيتا

 الفصل الثامن
 جتماعي الكامل االالترتيب

 ):١٣\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 شِْرشْطْها-ڤيَجپوْمْبهيْر ْدأتَه 
 َچشَهڤيْبها-ْرناشَْرَمڤَ
 طْهيتَْسيا ْدَهْرَمْسياڤَنوشْْس

 توشَنَْم-يدّْهيْر َهريَسْمس
درجات الكمال التي يتسنى لإلنسان بلوغها  أرفع لذلك، يا خير المولودين مرتين، من المقطوع به ان مرضاة شخصية اهللا هي"

 . "ڤَْرنَاشَْرَمجتماعية أو مقامه الروحي ضمن نظام  اال لمرتبتهبقضاء تكاليفه تبعاً
 هي مرتبة الفطناء والمرتبة العسكرية ربعةالمراتب األ.  مقامات في كل األرضعةأرب مراتب وأربعة إلى  مقسمة اإلنسانجامعة

 مقامات هي أربعةه وليس بالوالدة ثم توجد أخالق و اإلنسانهذه المراتب مصنفة وفقاً لعمل. نتاجية والمرتبة الصناعية االوالمرتبة
د مثل هذه التصنيفات يخدم المجتمع البشري على خير وجه وإال ال وجو. عتزال وحياة التتيم االحياة التلمذة والحياة الزوجية وحياة



 رضى المرجع العظيم شخصية اهللا هو غرض كل قسم منيكون يجب أن . حالة صحية إلى جتماعي االيمكن أن ينمو المعهد
 .قسام الوارد ذكرهااأل

 يستهدف تمكين الفرد من فهم الحق اشَْرَمنْرڤَنظام . لمتحضرة وهو نظام طبيعي للحياة اْدَهْرَم-اشَْرَمنْرڤَجتماعي يدعى  االهذا النظام
 للهيمنة على الفئات األضعف في غياب هدف الحياة المتمثل اشَْرَمنْرڤَ نظام يستغل اآلنانيون. المطلق وليس لهيمنة مرتبة على سواها

في سبق ظهور هذه الهيمنة المصطنعة .  مر بحثهكما) ْپرۤيتي-إنْدرييا(بفهم الحق المطلق نتيجة التعلق المفرط بالترضية الحسية 
سلس ورفعة جتماعي ال االلكن يعلم العقالء جيداً أن تقسيمات المراتب والمقامات مقصودة للتواصل) َچيو كَلي(عصر الخصام 

 .التفكير المتمثلة بمعرفة النفس وليس لغرض سوى ذلك
. نما هو التعاون المشترك ابتغاء رضى الرب العظيم اْدَهْرَم-اشَْرَمنْرڤَو كمال نظام اهداف الحياة أ أرفع  هنا يفيد أنْبهاَچڤَتَْمـالبيان 

 ).١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في 
 جميع.  وخير العلماءكِْرشَْن مما يدل أنهم تيم )شِْرشْطْهاها-ڤيَجْد" (ْبراْهَمنةالـيا خير " هنا مستمعيه بعبارة ُچوْسوامّي سۤوتَيخاطب 

يمكن لإلنسان أن يصبح من المرتبة الثالثة ). َجنَْمنا جاياِتى شۤوْدَره(طبقاً للنص ) شۤوْدَر(ا العصر يولدون في المرتبة الرابعة هذأهل 
). ْپَرهڤي ِڤْدَهپاطْهاْد ْب-ِڤَد( من المرتبة الثانية بتنمية العلم والتربية ْپَرڤييصبح الفرد ). ڤيَجهِڤْد ْدَسْمْسكاراْد ْبَه(بمراسم التصفية ) ڤيَجْد(

 فحسب بل ْبَرْهَمْن يااَرنْنايميشحكماء  ال يعلم). ْبَرْهَم جاناتۤيتي ْبراْهَمَن(ولى  األ من المرتبةْبراْهَمن هو ْبَرْهَمْنلكن الذي يعرف 
 .ْبراْهَمنةالـهم خير نألأيضاً ) اْنڤََچْبَه(شخصية اهللا العزيز 

 ْزآشَْرَم و ربعة األْزڤَْرنَ (ْدَهْرَم-اشَْرَمنْرڤَجتماعي  االبشرية الفعلية التي تبدأ بالنظام ضرورية للحضارة الْبَرْهَمنيةالـالطبقة 
والمزارعون والتجار ) ْزتْريياكْش(والفرسان واإلداريون ) ْبراْهَمنةالـ(مرتبة رجال الدين والمفكرون :  هيربعة األْزڤَْرنَ). ربعةاأل
) ْچِرَهْستَْهْز(رباب العائالت أو) ْبَرْهَمتْشارۤيْز(التالمذة المتبتلون :  هيربعة األآشَْرَمْز). شۤوْدَرْزالـ(ون صناعيوال) ڤايشْياْز(

وال . اشَْرَمنْرڤَ طبقاً لنظام همالم يتم تقسيميبقى المجتمع بهائمي وليس إنساني ). ۤيْزاسَسنّْۤيالـ (زهادوال) ْزْپَرْستَْهڤانَ(والمعتزلون 
 . هذا محال. و حس بالطيبة أو أدنى فكرة عن اهللا في مجتمع البهائميمكنك توقع مطلق فطنة أ

: كالبدن شۤوْدَرْز والـڤايشْياْزوالـ ْزتْريياكْش والـْبراْهَمنةالـ:  مراتبأربعةللمجتمع .  طبيعي ألنه من صنع اهللااشَْرَمنْرڤَإن نظام 
كذا، ال توجد تربية . ؟ انه بدن ميتذا كان رأسه مقطوعاًالبدن ما هي قيمة ا لكن. هذا طبيعي. الدماغ والساعدان والبطن والساقان

قتصادية جيدة التجهيز  اودائرة) ْزتْريياكْش(ربما وجدت دائرة سواعد قوية .  في الوقت الراهن مما يعني انه مقطوع الرأسْبَرْهَمنية
وهذا سبب معاناة ) ْبراْهَمنةالـ(غياب دائرة الرأس لكن المجتمع يشبه بدن ميت ل) شۤوْدَرْز(ن صناعييودائرة كبيرة لل) ڤايشْياْز(

 .الجميع
الدماغ . نقاذ المجتمع البشري وال يعني ذلك التقليل من اهمية سائر المراتب ا ليتسنىكِْرشَْن في حركة ذكر ْبراْهَمنةالـنحن ندرب 

لذا، ال . لساقين ال تعمالن وال تقوى على الحراكذا كانت ا ابالغ األهمية في البدن لكن الساقان مهمان أيضاً ألن دماغك لن يساعدك
كل . مع أن الدماغ بالغ األهمية في البدنالساق مطلوبة واليد مطلوبة والبطن مطلوب . طراف البدنأبد من وجود تعاون بين جميع 

 . المجتمع الزمة لصحة عملاشَْرَمنْرڤَجتماعية والمقامات الروحية في نظام  االكذا، جميع المراتب. شيء مطلوب
ثم . تُوشَنَْم-َسْمسيدّْهيْر َهري): ١٣\٢\١. ب.ش (كِْرشَْنجتماعية بل نقول بوجوب العمل لحساب  الذا، نحن ال نهمل مطلق مرتبة

 بفنّك كِْرشَْنرضاء  افي وسعككان ذا  استكمل حياتك عملك ليس بذات أهمية لكن. يمكن لكل فرد من افراد المجتمع تحقيق الكمال
  فيصبح كامالً وإال ستذهبكِْرشَْنقم بعملك لكن افعله لحساب . "ال تنجز عملك:"نحن ال نقول. لمك أو بكالم آخر بعملكوفطنتك وع

 .ڤَلَْمڤَ ْهي ِكشَْرَم ِا): ٨\٢\١. ب.ش(الجحيم إلى 
 ."اهللاأنا . اعرف اهللا، أنا نعم:"دعاء بأنه فيلسوف ويقوم بواجبه لكن هل يعرف اهللا ويخدمه؟ فيجيب االيمكن ألحد

فال  ّدعي أحد اإللهيةكذا، عندما ي. سيفهم الجميع انه مجنون. لنفترض احداً زعم انه رئيس الواليات المتحدة. سخف مثيل لن يفيدك
 .بد من الفهم انه مجنون

 ڤََسْر(سلم لي بالكلية : )٦٦\١٨( بتقليده بل يقول ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنال ينصح . عليك مرضاة الرب العظيم بخدمته وليس تقليده
خدمته وليس  إلى  عنك عندما تسلم له وتسعىكِْرشَْنسيرضى . ذاك سخف. ال يقول عادلني). ڤَْرَجَپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شََرنَْم ْدَهْرماْن 

 .شَْنكِْرسخف مثيل ال يرضي .  ميت اآلن وقد اصبحت اهللا أو ال وجود هللاكِْرشَْن أو بأن كِْرشَْنبالزعم بأنك 
-ْدَهْرَمْسيا َسْمسيدّْهيْر َهريڤَنوشْطْهيتَْسيا ْس (كِْرشَْن أو َهرينجاز واجباتك لرضى  استكمل عند): ١٣\٢\١ (ْبهاَچڤَتَْمـال أمر لذا،

يست مادية عند  مادية لكنها لاشَْرَمنْرڤَ لنظام ربعة والمقامات الروحية األربعةجتماعية األ االالنشاطات في المراتبقد تبدو ). تُوشَنَْم
 كِْرشَْنن الذين ال يعون  ا.هذا مجمل األمر وإال ال يوجد شيء مادي. كِْرشَْنكلمة مادي تعني نسيان . كِْرشَْنتنفيذها ابتغاء رضى 



 ڤَْمِاكَتْ): ٧ َپنيشَْدإشُو( على أتم وجه يرى وحدة الوجود كِْرشَْنعلى أتم وجه يميزون بين المادي والروحي لكن الذي يعي بـ
 .كِْرشَْن إلى  مما يعني انك ترى نسبة كل شيءَپشْياتَهأنو

. حرارة ونور:  المؤلفة من قدرتينشعة األالشمس تفيض: خير مثال هو الشمس.  هو اهللا والوجود من فيض قدرته المتنوعةكِْرشَْن
لذا، فيما يمكنك التمييز بين . ألشجارفي غياب حرارة الشمس ونورها ستتيبس ا. هذه الحرارة والنور إلى مجمل الخلق المادي مستند

 .ألنها جزء من الشمس أرفع حرارة الشمس ونورها لكنها واحدة من معنى
تتألف القدرة المادية من ): ٥\٧.چ.ب(قدرته المادية وقدرته الروحية :  في هذا العالمكِْرشَْنكذا، تعمل قدرتان أساسيتان من قدرات 

باُهو يايىَدْم -َمهاتاْم ْبهۤو-ڤَجۤي(ير والعقل والفطنة واألنا بينما تتألف القدرة الروحية من األحياء األرض والماء والنار والهواء واألث
ثمة مغايرة بين القدرتين المادية والروحية . كِْرشَْنقتران القدرة المادية والقدرة الروحية لـ الذا، العالم المادي هو). َچتْْدهاْرياِتى َج

حالما تتقدم في العلم الروحي لن تعود ترى شيئاً مادياً بل سترى كل شيء روحي لكن . حياء نسيت اهللا بالمئة من األ٩٩،٩ألن 
 ):٢٧٤\٨ َمْدْهيا( شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ في تْشايتَنْيا شْرّييقول ). ْبَرْهَمْم  إَدڤْڤَْم كَْهلَْسْر (كِْرشَْن ذكروت

 اَر مّوْرتيڤََم ِدكَْهى، نا ِدكَْهى تَجنْ-ڤََرْستْها
 ْپهّوْرتيْس-ڤَِد-شْطَ اَهيا نيَجڤَتَْر َسْر

 ."يرى كل متحرك وغير متحرك لكنه ال يرى صورهم بل يرى تجلي صورة اهللا في كل مكان) ْبهاَچڤَتَ-َمها(التيم المتقدم "
 شخصياً عند كِْرشَْنياً سيرى لكن المتقدم روح. كِْرشَْنحتى وإن زار الهيكل وشاهد صنم لن يرى سوى الحجر : نظرة الملحد نقيضة

 كِْرشَْنهنا :" وصرخَچنّاتَْهىَج وشاهد صنم ورّيپالهيكل في مدينة   دخولهفوراً باإلغماء َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيااصيب . رؤية صنمه
 ."خاصتي

). تُوشَنَْم-سيدّْهيْر َهريَسْم( للتغلب على نسياننا له كِْرشَْنمرضاة ): ١٣\٢\١. ب.ش(لذا، ينبغي أن يكون شاغلنا الوحيد هو 
 .كِْرشَْنذا كان مرادنا مرضاة  اوستكمل حياتنا

 الفصل التاسع
 السبيل المضمون لمعرفة اهللا

 ):١٤\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 تَْسماْد ِاِكَن َمنَسا

 َپتيهڤَتاْم  ساتْاْنڤََچْبَه
 ڤْياشْ تْشَْرتيتَۤيكڤْياه شُْروتَ

 يتْياداپّوْجياشْ تْشَ نْدْهيىياه 
وتعظيمه بحضور  ستماع عن شخصية اهللا العزيز حامي تيمه وتسبيحه وذكره وتبجيله االوبناء عليه، ينبغي لإلنسان المداومة على"

 . "ذهن
 )التمجيد والسماع والذكر والعبادة (ربعةالتكاليف األ. الغاية القطعية للحياةبكل الوسائل إذا كانت فهم الحق المطلق ال بد من انجاز 

نشاطات تتعلق .  في غيابهاعلى الوجود أحد جتماعية والمقامات الروحية المذكورة اعاله وال يقوى االمشتركة عند جميع المراتب
وجه السماع والتمجيد في المجتمع العصري على  إلى جميع النشاطات مستندة. ربعةالنفس بشواغل هذه األصول الحياتية المختلفة األ

ذا مجدته الصحف اليومية سواء أكان تمجيده صحيحاً  اجتماعية في خالل فترة قصيرة امن مطلق مرتبةيشتهر كل فرد . الخصوص
وبناء على ذلك التمجيد تصبح شخصية تافهة من الشخصيات الهامة في أحياناً يضع الساسة دعايات تمجدهم في الصحف . أم كاذباً

 .وقت قصير
وقتية من جراء تلك الدعايات ربما حدثت ردة فعل . ده وال يفيد مجتمعه شيئاً مؤهالت ال يفيدونلكن تمجيد زائف مثيل لشخص 

. الغرض الحقيقي للتمجيد هو شخصية اهللا العزيز خالق الوجود الذي نشهده.  مضّيعة للوقتعماللذلك، تلك األ. مودي ها ال تأثيرلكن
 إلى تمجيد اآلخرين إلى يجب تحويل الميل. َجنْماِدى أْسيا): ١\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَملقد استفضنا ببحث هذه الحقيقة من بداية نص 

 .الحي العظيم وهذا ما سيجلب السعادة: الغرض الحقيقي للتمجيد
ال ). ِاِكَن َمنَسا(نجاز ذلك؟ عن طريق جعع العقل عليه بحضور ذهن  اوكيف يمكن. الرضا الحقيقي عند مرضاة الرب العظيميتحقق 

والذات العليا )  الربنور (ْبَرْهَمْن أن الحق المطلق هو ْبهاَچڤَتَْمـالمر في ). اْنڤََچْبَه(ما سوى الرب العظيم لى  إينبغي لفت انتباهك
 وإال كيف كِْرشَْنلكن عند جمع العقل على المطلق فال بد من جمعه على شخصية اهللا العزيز ). اْنڤََچْبَه(وشخصية اهللا ) َپَرماتْما(



 عملي وبالغ السهولة اْنڤََچْبَهجمع العقل على .  بالغ الصعوبة المجرد أو الذات العليانوريه؟ جمع العقل على اليمكننا جمع عقلنا عل
 . ممكن الفهم بالتنظير والذات العليا بالتأمل لكنهما من السبل الصعبةالشخصيالحق المطلق البينما 

 وتسبيح اسمه القدوس وسماعه وغيرها ْبهَچڤَْد چۤيتاودراسة تعاليمه في صورته في الهيكل  إلى  بالنظركِْرشَْنيمكننا جمع العقل على 
.  أو الذات العليا فذلك بالغ الصعوبةالشخصي الْبَرْهَمْنجمع عقلك على  إلى ذا سعيت الكن. ال توجد صعوبة باألمر. من الطرق

 كِْلشُو ٱْدهيكَتََرْس ِتشاْم( المجرد للحق المطلق شديد الوعورة درب التقدم عند المتعلقين بالوجه): ٥\١٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 
 .وفير ْپَرساَد كِْرشَْنتناول  والرقص بنشوة وَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى بهجة تسبيح كِْرشَْن في المقابل، لدى تيم ).ِشتَساْمتْ -َأڤْياكْتاَسكْتَ 

)  ْپَرَپْدياِتىْچۤيانَڤاْن ماْم  َجنَْمناْم َأنِْتىناْمَبهۤو(ان أردت تحقيق النجاح ) ١٩\٧ .چ.ب( في نهاية المطاف كِْرشَْنسيبقى عليك التسليم لـ
 خمينية ألعمار غزيرة وبذل الجهد الكبير لتبين الروح عن المادة بالطريقة التحتى وإن سرت على الدرب الوعر لفهم الوجه المجرد

 ).نيتي نيتي (ْبَرْهَمْن وذاك غير ْبَرْهَمْنالتي تدعى هذا غير 
لهة  كبيراً من اآلعدداً  اإلنسانلقد ابتدع. "يمكنني جمع عقلي على أحدهم. اْنڤََچْبَهيوجد عدد كبير من :"بالقول أحد اآلن، قد يجادل
ثمة عدد ). َپتيهڤَتاْم ساتْ اْنڤََچْبَه( الذي يقبله التيم ربهم اْنڤََچْبَهعليك جمع عقلك على :  هناْبهاَچڤَتَْمـاللكن جاء في . في هذه األيام

قد تقبل عامة . ڤَشي  وْبَرْهمامثل ) آتْشاْرياْز (كبار الواحد يسلم به جميع التيم الكِْرشَْن لكن شخصية اهللا العزيز اْنڤََچْبَهكبير من 
ال ): ٨\١٠ و ٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هو اهللا كما يعلن في كِْرشَْن. لكن هذه حماقة. "هنا تجلي هللا:" وتعلناْنڤََچْبَهالبشر بصفة  أحد الناس

العلماء يصبح و) ڤَْرتَِتىْپَرڤَْم َمتَّه َسْر(ي والوجود يفيض من) يا ْپَرْبَهڤُوْس َسْرڤََأَهْم(وأنا أصل الوجود ) نانْياتْْم ه َپَرتََرَمتَّ(يفوقني فائق 
 ).ا َسَمنْڤيتاه-بوْدها ْبهاڤَ ْم إتي َمتْڤا ْبَهَجنِْتى ما (نني مصدر الوجودأتيمي لعلمهم ببحق 

 ):١\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمكما جاء في 
 ىَرَهْچي و آنَنَْديْدتْش شَْْستْنَه شْشِركَْپَرَمه ڤََره إشْ

 كاَرنَْم-كاَرَن-ڤَه َسْرُچوڤينَْدآناديْر آديْر 
لذلك، . ال يفوقه فائق.  هو اهللا العظيمكِْرشَْنرباب كبير لكن  األعدد. " وله صورة باقية من العلم والبهجةكِْرشَْنالرب العظيم هو "

 ألنه ذخر اللذة وهو سبب كل ُچوڤينَْديدعى ). آديه(لجميعنا أصل لكن ال أصل له ألنه أصل الجميع ). ديأنا( أصل دونهو 
 ).كاَرنَْم-كاَرَن-ڤََسْر(األسباب 

 ؟اْنڤََچْبَهكيف ينبغي لي جمع عقلي على :"اآلن، قد يسأل سائل
 ).ڤْياهشُْروتَ(عليك السماع عنه :  يجيبشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم

 "ستماع؟ االبغي ليممن ين"
يمكنك أن . لنفترض انك تريد أن تعلم شيئاً عني. ْبهَچڤَْد چۤيتا نفسه الذي يتلطف بالكشف عن ذاته في كِْرشَْنخير شخص للسمع هو 

 ردت معرفة شخصية اهللا العزيز فخير سبيل هوأذا  اكذا،. فذاك كامل إليك تسأل صديقاً وقد يقول شيئأ عني لكن عندما اوضح نفسي
معرفة اهللا بالتخمين فستفشل ألن حواسك وعقلك  إلى ذا اعرضت عن هذه الطريقة وسعيت الكن. بصورة مباشرة إليه ستماعاال

 .معيبة
ستماع  االذا اقتصرت علىا لن تتقدم سريعاً في فهم اهللا ).ڤْياشْ تْشَكۤيْرتيتَ( هي التسبيح ْبهاَچڤَتَْمـالثم الطريقة التالية التي يوصي بها 

ذاك هو الكمال ولهذا السبب ننشر . اآلخرين إلى ينبغي لك توضيح كل ما تسمعه أو تقرأه. اآلخرين إلى  ترديد ذلكدون كِْرشَْنعن 
وعندما يكتب . كِْرشَْن ثم يجب عليهم التدبر وكتابة شيء عن علم ذكر كِْرشَْنتالميذنا يسمعون ويدرسون عن . اهللا إلى ياب االمجلة

لذلك، نطلب زيارة ). پّوْجياه( عبادة الرب ْبهاَچڤَتَْمـالوأخيراً، يوصي ). ْدِهياه( فمن البديهي له ذكره كِْرشَْنالفرد أو يتكلم عن 
 .الهيكل بصورة منتظمة وعبادة صنمه هناك

هذه هي ). دانيتْيا(ستماع عن الرب بحضور ذهن وتسبيح اسمه وذكره وعبادته بصورة منتظمة  اال أن عليناْبهاَچڤَتَْمـاللذا، يفيد 
 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمذاك هو اعالن هذا النص من . وكل من يتبنى هذه الطريقة يمكنه فهم الحق المطلق. چايُّو ْبَهكْتيطريقة 

 الفصل العاشر
 سيف الذكرى

 ):١٥\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 اسينا يوكْتاهااْدْهۤيأنوْدْهۤي-ياْد

 نيَبنْْدَهنَْم-ْچَرنْتْهي-كَْرَم
 ڤيَدْس تَْسياتْشْهيَدنْتي كُو



 َرتيْم-اتْ كَتْهاكُو َن كوْرۤي
 "رسالته؟ إلى لذلك، من ذا الذي لن يلتفت. بسيف في اليد بفضل ذكر شخصية اهللا) كَْرَم(يقطع الفطناء عقدة رهن العمل "

النجاة تعني الحرية . جاة من العمل وردتهراد النأذا  ا يتوجب على الفرد قطعهاقدةاقتران الشرارة الروحية بالعناصر المادية يخلق ع
تعالي نشاطات  إلى هذا عائد.  العلية لشخصية اهللا بصورة دائمةتسلياتهذه النجاة تتبع تلقائياً كل من يذكر ال. من دوامة الفعل وردته

عشرة الدائمة للنشاطات لذلك، ال. طالق االجميعها نشاطات روحية جذابة على.  القدرة الماديةأخالقعن ) اللۤي(الرب العظيم 
 .الروحية للرب العظيم تشبع النفس المهيأة تدريجياً وتقطع عقدة العبودة المادية في نهاية المطاف

تحقيق العلم الروحي ال يكفي لضمان النجاة بل يجب أن يكون ذلك . لذلك، النجاة من العبودية المادية هي من مولدات الخدمة التتيمية
 إلى  أن يقود الفردثواب العمليمكن حتى ل.  التتيمية لكي تبرز الخدمة التتيمية وحدها في النهاية مما يحقق النجاةالعلم مطلياً بالخدمة

كذا، العلم التجريبي المطلي بالخدمة . چايُّو كَْرَم المطلية بالخدمة التتيمية تدعى كَْرَم. النجاة عندما يكون مطلياً بالخدمة التتيمية
 ألنها بمقردها ال تجهز الفرد بالنجاة من حياة المهايأة ۤياَنْچ و كَْرَم الصفية مستقلة عن چايُّو ْبَهكْتيلكن . چايُّو اَنْچۤيالتتيمية يدعى 

 .أيضاًالرب  إلى فحسب بل تجازيه بالخدمة الودية العلية
عنه وتمجيده وذكره وعبادته دوماً عتيادي، المداومة على ذكر شخصية اهللا بالسماع  االلذلك، يجب على كل عاقل فوق فقير العلم

 لنشر مذهب َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي الذين اعتمدهم َنڤَِرنْداڤْ بلدة ُچوْسوامۤيْز. تلك هي الطريقة الكاملة للخدمة التتيمية.  انقطاعدون
جتماعية  االئات البشر من باب المراتبرسموا سبالً لجميع ف.  عملوا بهذه القاعدة وخطوا آداباً غزيرة للعلم العلي لنفعناْبَهكْتي

 .  وسواه من األسفار المعروفةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمتعاليم  إلى ستناداً اوالمقامات الروحية
 ال يمكنه الحراك. لنفترض شخصاً محكم الوثاق بالحبال.  ما لم ندرس ونسمع ونذكر هذه األسفارثواب العملال يمكننا قطع عقدة 

للمثال، . ثماً ازددنا اتزيد الطبيعة المادية من وثاقنا كلما. كذا، نحن موثقون بقوانين الطبيعة المادية. دين والساقينذا كان موثق اليا
سيكون و. ذا خالفنا القوانين الجنائيةاسيكون عقابنا بالغ الشدة  .نحن موثقون دوماً بقوانين الدولة سواء القانون الجنائي أم المدني

 . خالفنا القوانين المدنية لكننا نعاقب في الحالتينإذاعقابنا أقل شدة 
خنزير القرية يجهل .  يجهل بذلك ويطلب التمتع بالبدن كالخنازير اإلنسانلكن.  المهيأة للعالم الماديالنفوسالبدن بحد ذاته هو عقاب 

ن كانت اخته أم امه  اه بغض النظر ماأن بدنه بغيض وأنه مجبر على أكل الغائط والعيش في مكان قذر لكنه يسعد عند مجامعة انثا
تغذى بأفخر أأنا . ما اسعد حياتي:"نحن نعي بحالته البغيضة لكنه يقول لنفسه. اكل الغائط والجماع: هذه هي حياة الخنزير. أم ابنته

 .هذه هي حياته.  قيوددونطعام واجامع 
ومع انها .  تحجب النفس بالجهلشَكْتي-ڤََرناتْميكاآ. شَكْتي-پاتْميكاكِْشْپَرشَكْتي و -ناتْميكاڤََرآ: بال شك ولديه قدرتين) اماۤي(هذا وهم 

 شَكْتي-پاتْميكاْپَركِْشعلمها الحقيقي محجب في حين أن . "حالتي حسنة. في غاية السعادةأنا ":تحيا حياة ملعونة فإنها تقول لنفسها
ما :"شَكْتي-پاتْميكاْپَركِْش، ستملي عليه كِْرشَْنذكر  إلى المجيء أحد عندما يطلب. تقذف النفس في محيط الوجود المادي وتبقيها هناك

والنفس المهيأة تقول . " نبذ الفكرةفضل األمن. ؟ ثمة تقييدات وحدود كثيرةكِْرشَْنمجتمع ذكر  إلى الذي يحملك على الذهاب
 ."ألتركه.  سخيفكِْرشَْننعم، ذكر :"لنفسها
الشرطي ليس . انها مثل دائرة الشرطة.  غير المشكورةاماۤيتلك هي مهمة . ثماً ا كلما ازدادَنكِْرشْ من منع الفرد من ذكر اماۤيتزيد 
 . لعقاب األحياء اآلثمةكِْرشَْن موكلة من قبل المرجع العظيم اماۤيكذا، . لكنه يعتقل مرتكب الجريمة ويودعه السجن ويعاقبه أحد عدو

مجمل العالم موثق بالقوانين الطبيعية بسبب شدة . داية تلك العقدة هي الحياة الجنسيةلذا، عقدة طريقة الحياة المادية بالغة الشدة وب
 لكسب المال ألنه يطلب التمتع  اإلنسانيكدح.  وعالم الحيوان اإلنسانالحياة الجنسية هي المحور المشترك في عالم. الرغبة الجنسية

بملكية والده وحياته السعيدة في البيت لكنه قاصر . هد بكل شيءانه يز. حتى الصعلوك ال يقوى على التخلي عن الجنس. بالجنس
 .عن ترك الجنس

يمكنك قطع العقدة الشديدة للحياة المادية : الطريقة مع الصعوبة البالغة في قطع عقدة الحياة المادية إلى  يهديناْبهاَچڤَتَْمـالمع ذلك، 
 كِْرشَْنَهِرى :  هو تسبيحكِْرشَْنخير سبيل لذكر ). نيَبنْْدَهنَْم تْشْهينَْدنْتي-ْچَرنْتْهي-أنوْدْهۤياسينا يوكْتاها كَْرَم-ياْد (كِْرشَْنبسيف ذكر 

 هذا، الوسيلة َمنْتَْر َمهاسيف تسبيح  أرفع . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنَهِرى 
 .ة الحياة الماديةالوحيدة في هذا العصر لقطع عقد

قد يحصل األثيم على بدن كلب أو . يخلق الفرد بدنه المقبل عن طريق قضاء العمل في هذا العمر). كَْرَم(الحياة المادية تعني العمل 
لمالك للكن هذه عقدة أيضاً وليست حرية ألن الموت محتم حتى . خنزير أو شجرة ومن يعمل صالحاً قد يحصل على بدن ملكي

 .حياء تقدماً مادياً في الكون األأكثر



َچتيْم -ڤاْرتَْهىڤيدوه ْس ِتى ـنَ (كِْرشَْنأن غاية الحياة هي تحقيق ذكر ) ٣١\٥\٧. ب.ش( السعادة بالتقدم المادي جاهالً  اإلنسانيطلب
يارات هذه ستنتهي حضارة الس. لن تسعدك السيارات. هذا وهم. "سنسعد عن طريق زيادة عدد السيارات:"يقول لنفسه). ڤيشْنوْمْهي 

جميع . كل ما نصنعه من امبراطوريات أو حضارة مادية مزعومة ستنتهي في يوم من األيام.  تقديرأكثرفي خالل مئة سنة على 
؟ يجب أن نمتلك كِْرشَْنما نفع حركة ذكر :"التفكير إلى  ستشكل عدد كبير من العقد في القلب التي تستحوذ علينا وتقودنااألشياءهذه 
 .هذا وهم. " دزينات من زجاجات الخمرة فنسعد٣نات من السيارات و دزي٣

 : موثق بالوهموقف في منَرُوتََم داَس تْهاكوَر شْرۤيَلينشد 
 ڤيالَسَچ تْشهادي كاينو أَسِتى َسنْ-َستْ
 ْپهانَْس-َبنْْدَهى-كَْرَمچيَل يى كاَرِنى ال-ِتى

على هذا النحو، اصبحت مكبال في شبكة من العمل . ع بالسعادة المادية الوهميةردت التمتأ ألنني كِْرشَْنلقد تركت عشرة تيم ! تباً"
 حيث يستطيع كِْرشَْن موجودة في حركة ذكر َچَسنْ-َستْ .كِْرشَْن التي تعني عشرة تيم َچَسنْ-َستْ هنا كلمة نَروتََميستعمل . ")كَْرَم(

 التي تقود الفرد) َچَسنْ-أَستْ(ونقيضها هي العشرة السيئة .  ويمارس سبل التصفيةكِْرشَْن َهِرى ويسّبح شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمالفرد أن يسمع 
تعال، دخن :" يدعونك بالقول)َچَسنْ-أَستْ( سيئة صحبةالدعايات  أهل .ثيمة األالمخدرات والزنا والشراب وكثير من الممارساتإلى 

 بارداً بتدخين السجائر؟ هل يمكن أن يبرد الفرد بتدخين النار؟ ن اإلنساكيف يمكن أن يصبح. رذالء. "السجائر واجعل دماغك بارداً
 .اماۤيهذه . ومع ذلك، تعرض الدعايات وتسحر الحمقى بتدخين السجائر للبرودة

هذه الدعاية تزعم انني اصبح بارداً بتدخين السجائر؟ هذا :" بقليل من الفطنة، التناقض في الدعاية بالقولفوراً  اإلنسانلكن سيجد
 .كذا، يمكن للفطين فهم خدع الفتنة ويرى التناقضات في مغرياتها. "فسخي

جد نفسي في هذه ألماذا :" يجب على الفرد أن يسأل عندما يصبح فطيناً. التي تعني فطينڤيَدكُو هنا كلمة ْبهاَچڤَتَْمـاللذلك، جاءت في 
.  الشيخوخة لكنها تصيبنيأريدلماذا؟ ال . المرض لكنه محتم أريدلماذا؟ ال .  الموت لكنه محتمأريدالحالة البائسة من الحياة؟ ال 

. يجب على الفطين ان يسأل كل هذه األسئلة. لماذا؟. الحرب إلى  والذهابخدمة ال الحرب لكن الجيش يجبرني علىأريدلماذا؟ ال 
من أنا؟ لماذا وضعت في : سأل. َرْبهوْپهاَم تْشايتَنْيا عند مقاربته چورو الطريقة الصحيحة بالتقصي من الـُچوْسوامّي َسناتََناظهر 

لمجرد انني كنت ) َپنْذيتَ(موالي الحبيب، تدعوني العامة عالم كبير ). تَْريا-َپِكى آمي، ِكِنى آمايا جاِرى تا(هذه الحالة البائسة؟ 
 .هذه فطنة. عليميجهل ماهيتي وسبب عذابي وما هي قيمة تألكنني . لم قليالً ببعض السنسكريتية والعربيةأوزير دولة و

 ومع ذلك فوراًنثى فسيركبها أذا شاهد ثور أو قط أو كلب  ا.نضباط ذاتي اليس لدى القطط والكالب. تظهر الفطنة باإلنضباط الذاتي
 لكن اإلنسانغتصاب موجودة في كل من الحيوان و االنزعة. فوراً ذلك في الطريق العام فسيتم اعتقاله إنسان ذا فعل الكن. ال يعاقب
 كماالً بإزدياد انضباطه الذاتي  اإلنسانيزداد. ية مقصودة لإلنضباط الذاتي اإلنسانال شك أن الحياة.  ضبط نفسهاإلنسانيفترض ب

هذه هي . انه يطلب الحرية لكنه يصبح حيواناً باسم الحرية.  اإلنسانهذا ما يجهله. فلت العنان لحواسهأوتزداد حيوانيته كلما 
 .حضارته المزعومة

وقطع عقدة ) أنوْدْهۤياسينا (كِْرشَْن ينبغي للفطين رفع سيف ذكر ).ڤيَدكُو( ونصبح فطناء ْبهاَچڤَتَْمـال، يتعين علينا العمل بأمر لذا
تباع مما يدل على وجوب السير على خطى سيد روحي  اال هوأنوْدْهۤياسينا في كلمة أنومعاني البادئة  أحد .التعلق بالملذات المادية

ينبغي لنا المداومة على ذكر .  هو دوماًأنومعنى آخر للبادئة .  وبما يظهره بقدوتهآتْشاْريايجب أن نعمل بأوامر ). اْرياآتْش(صيل أ
 .الوالدة والموت في هذا العالم المادي إلى  التي تقيدناكِْرشَْنردنا قطع عقدة أذا  اكِْرشَْن
ليست هذه نظرية النشوء التي قال بها داروين بأن الطبيعة تسبب نشوء . رآخ إلى  هي التي تجبرنا على التناسخ من بدنكَْرَمعقدة 

 األبدان موجودة مسبقاً والنفس تقتصر على دخول جنس من. تدريجياً لألبدان بل كل نفس تقرر بدنها المقبل بعملها في هذا العمر
ني على معاناة العقاب بالرجعة في صورة كلب  بغيضة في هذا العمر فذلك سيجبرأعمااللنفترض انني قضيت . بدان حسب عملهااأل

هذا هو قانون العمل . وفي النهاية، سأخرج وأختبر الحياة في بدن كلب. ثم سيتعين علي دخول رحم كلبة وستعطيني بدن كلب
 ).كَْرَم(

يقول . ك الخيارلدي.  لديك خيار الرجعة في صورة كلب أو ملك اإلنسانفي صورة. لذا، يمكن أن ترجع في صورة كلب أو مالك
 ):٢٥\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن

  ڤَْرتا ِدڤاْن-ِدڤَ ي انْتۤي
 ا ڤَْرتاه- ِرتْيپ ۤيانْتي ْنِرتْيپ

 اۤيْجِتْبهۤوي انْتي ۤيتانْبهۤو
 ماْمي پٱ ۤياجينُو -َمْد ۤيانتي 



 إلى ذهبونياألسالف  وعابدو ،األحياءشباح واالرواح الشريرة يولدون بين هذه  األعابدو، ويولدون بين المالئكة المالئكة ابدوع"
اذا أردت ان تحيا معه في  اهللا ال بد لك من الحصول على بدن مثل بدن كن ل". معيونوف يحيسفي ندونيعأما الذين سالف واأل

إذا كنت يمكنك أن ترجع في بدن خنزير و. ردت الحياة في المياهأذا  اال بد لك من الحصول على بدن سمكة كما انهملكوته الروحي 
 .جبار ا إلختيار مستقبله دونإنسان رصة لكلالطبيعة الفتمنح . ال تريد الحياة مع اهللا بل التمتع بملذات حسية غير مقيدة

 يجيب عن هذا كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز " كيف استطيع التحرر من العبودية المادية؟:" فطيناً وأن يسأل اإلنسانلذلك، يجب أن يكون
 ):٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاالسؤال في 

 اْميڤْيشَ ِمى دتَْجنَْم كَْرَم 
  تَتّْڤَتَهّي ِڤتيُّو ْمِاڤَ
  پونَْر َجنَْمْماكْتْڤا ِدَهيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 هنا كِْرشَْن يقول ".أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية ال يولد ،يأعمالجلوتي ودرك تعالي ي من"
لكن يوجد اليوم عدد كبير . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و ْبهَچڤَْد چۤيتا المعروفة مثل شاْستَْرْزالـعلم مثيل يأتي من ). ڤَتَهتَتّْ(بوجوب العلم به بحق 

درجة انه يقبل  اإلنسان إلى وتبلغ حماقة. "اقبل بي بصفة اهللا. فهم اهللا من خالل أي كتاب إلى ال حاجة:"ن يرّوجونمن الرذالء الذي
 .بمثل هؤالء الرذالء بصفة اهللا

يمكن . چوشجرة ما وزعم انها شجرة مان إلى رض ان شخص جاءتللمثال، لنف. كتاب ما إلى كل زعم في الدوائر العلمية مستند
. وراقها ومذاقها وهلم جراأشكل : چوكتاب حول علم األحياء وتعلم خواص شجرة المان إلى  بالرجوعلتدقيق بذلك الزعملإلنسان ا

 .األمر عينه ينطبق على حقول الكيماء والفيزياء وغيرها
 شاْستَْرالـتذكر :" بالقوللهيةادعاء اإل عند طرح سؤال عليه عن امتحان َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيااجاب . كذا، ثمة طريقة إلمتحان المتأله

 بصفة اهللا ليس باإليمان األعمى بل ألن شخصيته كِْرشَْنلذا، نحن نسلم بـ. "فذلك يدل على انه اهللا أحد خواص اهللا وإذا وجدت في
عمى بل  األيمانليس باإل. صيل األستخدام الطريقة عينها لتقرير هوية السيد الروحي اوينبغي لنا. شاْستَْرالـونشاطاته واردة في 

 :صيل األچوروحول الـ) ٢١\٣\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في . شاْستَْرالـ إلى رجوعبال
 اسوه شِْريا أوتََّمْمۤيْچَپْديىتَ جيْپَرْم چوروتَْسماْد 

 َپشَماشَْرياْمْپَرْهَمِنى أوَپِرى تْشَ نيشْناتَْم شاْبِدى 
 السليم الروحي السيد مؤهل. بالتورد به ويلوذ سليم روحي سيد عن البحث بجدية، قيةالحقي السعادة يطلب من كل على يتعين لذلك،"

 كل عن معرضاً اهللا إلى الالجئ لجليلا ذلك مثل. بها اآلخرين قناع اعلى وقدرته تدبربال ِڤَدْزالـ محصالت تحقيق له سبق انه هو
 ".السليم الروحي السيد هو المادية عتباراتاال

 مما يمكنه من قطع العقدة الشديدة للحياة المادية بسالح ذكر ثقة چورو إلى  أن يتحلى بالفطنة الكافية للجوءنسان اإللذا، يجب على
 إلى ال حاجة). َرتيْم-كَتْها (كِْرشَْنستماع عن  إلى اٍالتنمية انجذاب إلى  سوى اإلنسانال يحتاج. ليس هذا باألمر الصعب. كِْرشَْن

.  من محققْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَموهبك اهللا اذناً فاجلس واسمع الكتب مثل . و الدكتوراه الجامعيةاجتياز امتحان الماجستير أ
 قصراً على ستصبح خبيراً بالعلم باهللا. كل ما تحتاجه هو زيادة تعلقك بسماعها. هذه الكتب تحتوي على كل ما تحتاجه لفهم اهللا

جتماعي لكن اسمع الرسالة العلية من المحقق وستستنير  االابق في مركزك:  هذه الطريقةَرْبهوْپَمها ياتْشايتَنْاقر . ستماع المتكرراال
 ).َمنُوْبهيه-ڤاْن-َچتاْم تَنو-ْستهاِنى ْستْهيتاها شْروتي(تدريجياً وتقطع عقدة العبودية المادية 

 الفصل الحادي عشر
 اإلصغاء عن كِْرشَْن بإيمان

 ):١٦\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 ڤاسوِدڤَ لسماع رسالة يكتسب الفرد ذوقاً. بالكلية هي خير خدمة ايها الحكماء المولودين مرتين، خدمة التيم المنزهين عن الرذيلة"

 . "بفضل تلك الخدمة
نجد .  اهللا يناهض سلطة)أسوَر (جنيوآخر يدعى ) ڤَِد( يدعى ملكي إنسان ثمة. تمردها على الرب إلى حياة مهايأة النفس عائدة

سفل حاالت الجهل عمر تلو عمر أ حيث جاء أنه يودع في ْبهَچڤَْد چۤيتا في الفصل السادس عشر من أسوَروصف مسهب عن 
وعي اهللا برحمة خدمه  إلى  هؤالء يرتقون تدريجياًاسوَرْز.  علم عن الحق المطلقدونصور الحيوانات السفلية  إلى ويغرق

تيم الرب هؤالء من خدمه المقربين وعندما يظهرون إلنقاذ البشرية من .  المشيئة الربانيةالمحررين في مختلف البلدان حسب



ثمة .  واتباعهمأسوَرْز من عادة ادعاء اإللهيةألن نهم اإللهية مأحد يدعي لكن ال . لحاد، يعرفون بخدم الرب المقربين االمخاطر
 .األسفار إلى شارة االدون  نزيل إلهيبصفةحد  أ اهللا ويجب عدم قبولنزالءسفار عن  األمعلومات واضحة في

 تۤيْرتَْهْز أو َمهاتْماْزخدم اهللا هؤالء يدعون . اهللا إلى يالء خدم اهللا التوقير العائدااهللا  إلى يتعين على التيم الذين يطلبون الرجوع
 شْرّيكان . دعون اإللهية ألنفسهم مطلقاً ي على التتيم باهللا وال اإلنسانخدم اهللا يحثون. وينشرون الرسالة بمقتضى الزمان والمكان

العالمون بحقيقته خاطبوه بصفة اهللا لكنه اعتاد صم اذنيه بيديه . سفار لكنه لعب دور تيم األشارة ا اهللا عينه حسبَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا
د تحذيرنا من معدومين الضمير الذين نما يقص ااعترض بشدة مع انه كان اهللا بال ريب، وسلوك اهللا هذا. ونڤيشْوتسبيح اسم الرب 

 . ادعاء اإللهيةيجدون لذة ب
 مما أكثريمكن لإلنسان مرضاة اهللا بخدمة خدم اهللا . خدم اهللا يظهرون لنشر وعي اهللا ومن واجب الفطناء التعاون معهم من كل وجه

 يخاطرون بكل شيء في سبيل خدمة اهللا  عندما يرى صحة احترام خدمه ألنهمأكثريسر اهللا . يرضي اهللا بخدمته بصورة مباشرة
هو الذي يخاطر بكل شيء من اجل نشر  إليه قرب الجميعأأن ) ٦٩\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتايعلن اهللا في . وهذا ما يجعلهم مقربين عنده

 هو اول مؤهالت السماع عن اهللا إلى الشوق. مما يجعله مؤهالً لسماع امجاد اهللابخدمتهم خدم اهللا يتخلق اإلنسان بأخالق . امجاده
 .التيم الجدير بدخول ملكوت اهللا

  اإلنسانمما يجعل) َمهاتْماْز(النفوس المجيدة  إلى  إن ذلك الشوق ينهض بفضل قضاء الخدمةْبهاَچڤَتَْمـالمر في هذا النص من 
 : على النحو التالي)١٣\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في َمهاتْما كِْرشَْنيصف الرب . جديراً بخدمة اهللا طوال الليل والنهار

  پاْرتَْهىْم تو ماْستْمانَاَمه
 اتاهيْم آشْرتيِرْپَركْ ْمۤيڤيدا

 ُسو َمنَ-ا يْبَهَجنْتى َأنَنْ
 اْميايْم َأڤْتادياتْڤا ْبهۤوْچۤي

أني  لعلمهم الخدمة التتيمية شاغل هو اللهماغش. ْپِرتْها ابن يا ةرباني قدرتي الحمايةتحت هي ، غير المضللة مجيدة الالنفوس أما"
 ".زولتال صلية التي األشخصية اهللا 

وهي  ):َركِْرتيْزْپ( أنه يملك قدرتين ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيوضح . التي تعني طبيعة ربانية َركِْرتيْپ-ڤّيداي هنا كلمة كِْرشَْنيستعمل 
 َركِْرتيْپ-ڤّيدايالبقاء تحت هداية  إلى كِْرشَْنيسعى تيم ). َركِْرتيْپ-َپراأ(وطبيعته المادية ) َركِْرتيْپ-َپرا أو ڤّيداي(طبيعته العلية 

يتعين علينا  لذا،. چادوْر أو كالّيالمتشخصة في صورة  َركِْرتيْپ-َپراألكن المادي في يد . هارانّيراْد شْرّيالمتشخصة في صورة 
 ).روتْشي-كَتْها-ڤَاسوِدڤ (كِْرشَْن لتنمية شوقنا للسماع عن كِْرشَْنشخص تحت حماية وهداية الطبيعة العلية لـ إلى قضاء الخدمة
 شْرۤيَلكما كتب . يمان ادون مطلق تقدم حراز اال يمكنك). وشْرۤوشُوه شَْردَّْدهانَْسياش(تبدأ باإليمان ) ١٦\٢\١. ب.ش(تلك الخدمة 

ذا قال  ا.كِْرشَْنيمان يمكن أن يكون مجرد تقدير لذكر  االذاك). آداو شَْردّْها(يمان  االبداية الحياة الروحية هي: ُچوْسوامّي رۤوَپ
. چايُّو ْبَهكْتي حتى تبني طريقة دونفذلك التقدير سيعطيه لمسة من الحياة الروحية . " لطفاءكِْرشَْن َهِرىهنا جماعة :"الفرد لنفسه

 .وتنمية هذا التقدير بدرجات سيكون تنمية حياته الروحية
 حسناً، التيم:"قد يقول الفرد لنفسه في هذه المرحلة). َچَسنْ-ساْدهو (كِْرشَْنهي عشرة تيم ) ٨٣\٢٢ َمْدْهيا .ت.ت(المرحلة التالية 

المرحلة الثالثة هي بداية قضاء الخدمة التتيمية . "الهيكل واجلس واسمع إلى سأذهب. كِْرشَْن ويتكلمون عن كِْرشَْن َهِرىيسبحون 
 ،ربعة واإلنتهاء بالنواهي األَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىوبعد مصاحبة التيم واإلنشغال بالخدمة التتيمية لبعض الوقت وتسبيح ). كْريۤيا-ْبَهَجَن(

 ."، تلطف بقبولي بصفة مريدكْپَرْبهوپاَد شْرۤيَل:"لذلك، نتلقى طلبات كثيرة" لماذا ال اتخذ سيداً روحياً؟:"سيشعر الفرد بديهياً
 أحد رادأذا  ا.حدى هذه العادات هي الزنا وهذا ما نحظره في مجتمعنا ا).ڤِْرتِّيني-أنَْرتَْهى(ثم يأتي ترك العادات غير المرغوب فيها 

 هي المسكرات أخرى أنَْرتَْهى). أنَْرتَْهى(ا المجامعة، فيمكنه الزواج لكن الجنس خارج الزواج ممنوع بتاتاً ألنه مجرد رذالة فرادنأ
ال نسمح حتى .  المخدرات والمسكرات في مجتمعناأشكالنحن نحظر مطلق شكل من . ليها اال حاجة. والمخدرات التي ال فائدة منها

وال نموت في غياب أكل اللحوم أو . لذا، هل نموت في غياب الشاي أو السجائر؟ ال. و تدخين السجائربشرب القهوة أو الشاي أ
 ).أنَْرتَْهى(لذلك، كل هذه األشياء غير ضرورية . القمار وهي ممنوعة

 التيم والثالثة هي هي بعض التقدير المبدئي والمرحلة الثانية هي عشرة كِْرشَْنولى في تنمية ذوق للسماع عن  األلذا، المرحلة
نشغال بالخدمة التتيمية وتتحقق الرابعة بالعمل بنواهي الخدمة التتيمية تحت هداية سيد روحي أصيل وتعني الحرية من الرغبات اال

سماع بال) روتْشي(ثم المرحلة السادسة هي ذوق ) نيشْطَْها (كِْرشَْنيمان الراسخ بطريقة ذكر  االوالعادات غير المرغوب فيها ثم يأتي
 . والتسبيح عنه وخدمته وغيرهاكِْرشَْنعن 



كل سكر النبات أذا  ا.يذوق سكر النبات مراً وليس حلواً لكن سكر النبات خير دواء له. لنفترض شخصاً يعاني من مرض اليرقان
ذوق ) ١٦\٢\١. ب.ش(كذا، للوصول . تذوق حالوة سكر النبات إلى النقطة حيث يعود إلى فسيشفى من مرضه تدريجياً ثم يصل

ذا  افال بد لك من اجتياز المراحل الخمسة المذكورة اعاله التي قد تبدو مرة أحياناً لكن) روتْشي-كَتْها-ڤَاسوِدڤ (كِْرشَْنسماع تمجيد 
 الوارد كِْرشَْنمرحلة التذوق ثم ستحصل على سيف ذكر  إلى  بإيمان وتقدير فمن المحتم وصولككِْرشَْنداومت على السماع عن 

 بكل سهولة بالتسبيح كِْرشَْن وتسبيحه فيمكنك ذكر كِْرشَْنذا كان لديك ذوق بالسماع عن  ا.ياْد أنوْدْهۤياسيناه في النص السابق ذكر
 . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى : الدائم

 وسيلة حمل هذا  اإلنسان تنتشر بتلقينكِْرشَْنحركة ذكر . ة الماديورطة وقطع عقدة الكِْرشَْن سيف ذكر لذا، يتعين عليك رفع
لم يكن لدي سيف فعلي مثل السيوف التي كان يرفعها بعض الدعاة . ١٩٦٦ابتدأت هذه الحركة في مدينة نيويورك سنة . السيف
ال، ليست هذه هي طريقة " اقبل هذا السفر أو سأقطع رأسك؟:" ويقولونخرىد األسفارهم في يد وسيفاً في اليأانهم يحملون . الدينيين

.  الذي لقنت اآلخرين استعماله عن طريق منحهم فرصة السماع عن الربكِْرشَْنمع ذلك، كان لدي سيف ذكر . كِْرشَْننشر ذكر 
 .يرد وصف ثأثير السماع عن الرب في النص التالي

 الفصل الثاني عشر
 ب باإلستماع عن اهللاتصفية القل

 ):١٧\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 نَهشْشِرها كْكَتْها-ڤَڤَتاْم ْسشِرنْ
 ْرتَنَهۤيك-ڤََنشَْر-ونْياپ

 ْهِرِدى أنْتَه ْستُْهو ْهى أْبَهْدراني
 يْدهونُوتي سوْهِرتْ َستاْمڤ

 ونافع التيم الصادق، يصفي الرغبة بالملذات األحياءلب كل النافذة في ق) َپَرماتْما( الذي هو الذات العليا شْرّي كِْرشَْنشخصية اهللا "
 . "سماع رسالته الفاضلة بحد ذاتها عند سماعها والتغني بها على الوجه السليم إلى المادية من قلب تيمه الذي أنمى شوقاً

الصوت العلي الذي يعادل الرب  في صورة كِْرشَْنال بد من فهم حضور الرب لذلك، .  عين ذاتهكِْرشَْن شْرّيرسالة شخصية اهللا 
سم القدوس للرب يملك  األ أنشيكْشاشْطََك في َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّييعلن . حينما يجري سماع وتمجيد هللا يخلو من التجنيقوة 

  فرد تسبيح بصدد التسبيح ويمكن لمطلقحدودحكام وأال توجد . جميع قدرات الرب وأنه جهز اسماءه التي ال تعد بالقدرة عينها
مامنا شخصياً بصورة أدرجة انه قادر على الحضور  إلى الرب لطيف بنا. سم القدوس بحضور ذهن وتوقير حسب التيسيراأل

بحثنا تنمية ذوق بسماع الصوت القدوس وتسبيحه مر . سم الرب ونشاطاته وتمجيدهاأالصوت العلي لكن ليس لدينا ذوق بسماع 
 . م الصفي للربالتي إلى ويجري من خالل الخدمة
خالص التيم في دخول الخدمة  اعندما يرىسيعمل من داخل التيم على نحو يمكن التيم من الرجوع اليه . يتجاوب الرب مع تيمه

معظمنا ال . ليه امن رغبتنا بالرجوعأشد ملكوته  إلى رجاعنا إلى ان شوق الرب ا.السماع عنه إلى وأنه اصبح متشوقاً إليه العلية
 .ليه ا يعين من كل الوجوه كل من يطلب الرجوعكِْرشَْن شْرّيلكن . حفنة اهللا إلى تطلب الرجوعال . اهللا إلى عيطلب الرجو

. الذنوب المادية وليدة رغباتنا بالسيطرة على الطبيعة المادية. ال يمكن ألحد دخول ملكوت اهللا قبل تصفيته من جميع الذنوب بالكلية
عدد . اهللا إلى النساء والمال من األمور الصعبة عند التيم المتقدم على درب الرجوع. ت مثيلةمن بالغ الصعوبة التخلص من رغبا

لكن تصبح الطريقة بمجملها في غاية السهولة .  سقطوا فريسة هذه المغريات وتراجعوا عن درب النجاةكبير من التيم البارزين
 .برحمة الرب وعونه

 منذ وقت سحيق والتعافي من هذه األشياءال ليس أمراً مستغرباً ألن النفس تصاحب هذه تصال بالنساء والم االستقرار عند االعدم
تيم مثيل يحصل على . ذا انشغل بسماع امجاد الرباسيدرك الفرد مقامه الحقيقي تدريجياً  لكن. الطبيعة الغريبة يستغرق وقتاً طويالً
 .نشغال بسماع امجاد الرب االن عقله بالكلية تدريجياً بفضلضطرابات وتزول م االالقوة الكافية للدفاع عن نفسه من حالة

 المعروفة مثل ِڤديةالـسفار  األ وقد دونت فيعدداًنجز نشاطات ال تحصى أ بالغ السهولة ألنه كِْرشَْنمجاد الرب أسماع 
 غالباً ما يجد. جانب ان سماعها مطهر إلى ممتعة وهي كِْرشَْن تسليات زاخر بأوصاف ْبهاَچڤَتَْمـال. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و َمهاْبهاَرتَالـ

ذا اقتصرت على ا وتصبح محققاً بوقت واحد شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمستستمتع بمطالعة   متعة بمطالعة القصص الخرافية لكناإلنسان
 .تهمطالع



 هي الدواء الناجع للمعذبين في الوجود المادي كِْرشَْنالقصص عن ): ٤\١\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم اثناء سماعه َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپقال 
 ."عالوة على انها ممتعة وال سيما للمحررين من كل توق مادي

لذلك، نحن . الحماسة والظلمةستشعر بالتوق والشكوى ما دمت في الوجود المادي ألن هذا العالم مجبول بصورة رئيسية بطبعي 
 السفلية تدعى خالق األالتوق والشكوى وسائر تأثيرات. حصلنا عليه ثم فقدناهإذا سنبدأ بالشكوى نتوق عادة إلمتالك شيء ما و

 كِْرشَْنستماع عن  اال أن مجردشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم يقول في النص قيد البحث من ُچوْسوامّي سۤوتَلكن ). أْبَهْدراني(نجاسة في القلب 
 . سيعمل على تصفية هذه النجاسات تدريجياً من قلبك على يد الرب

 تْشايتَنْياوكلنا بها أهذه هي مهمتنا التي . كِْرشَْن بمنح العامة فرصة للسماع عن كِْرشَْنيتلخص برنامجنا في مجتمع ذكر  لذلك،
 ):١٢٨\٧ َمْدْهيا .ت.ت (َرْبهوْپَمها

 َپِدشَأو-اِرى ِدكَْهى، تاِرى كََهى كِْرشَْنۤي
 َهنا تاَر أي ِدشَ چوروايا ۤيْچآماَر آ

 تعني كَتْها-كِْرشَْنعبارة . "شۤوْدَر مأَسنّْۤياسّي أم ْبراْهَمن سواء أكان  "كِْرشنبـ  ان كان عالماً روحياًيصبح الفرد سيداًيستطيع ان "
 كَتْها-كِْرشَْن بتوزيع هذين النوعين من َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياامرنا . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم مثل كِْرشَْن وكالم عن ْبهَچڤَْد چۤيتا مثل كِْرشَْنكالم 
 .رجاء األرضأفي 

 تْشايتَنْيا شْرّي عمالً باألمر العظيم لـ كَتْها كِْرشَْننشر أ انني ومؤهلي ه" ما هي مؤهالتك بصفة سيد روحي؟:"اآلن، قد يسألني سائل
 كِْرشَْنمجرد رسول يبلغ رسالة  أنا. ال. كِْرشَْنلم ابتدع طريقة ذكر . ذاك هو مجمل األمر.  النازل في السلسلة المريديةَرْبهوْپَمها
تخلى عن كل سخافاتك ): ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . فسدهاأوالرسالة فّعالة ألنني لم . هذا مجمل األمر.  تصرفدون

لذا، لما انني ال . "كِْرشَْن وسلم لـَنكِْرشْتتيم بحب :"وأنا اقول الشيء عينه) ڤَْرَجَپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شََرنَْم ْدَهْرماْن -ڤََسْر(وسلم لي 
العالم  إلى سبقني سواي من الهند. لذلك، الرسالة تثبت فعاليتها. مثل مصالحه بالتأكيدأبدلها فال شك انني أو أ كِْرشَْنفسد رسالة أ

 تصرف ولم يقبل دون كِْرشَْنة بعض هؤالء المعلمين كانوا من كبار العلماء لكنهم لم يسلموا رسال. ْبهَچڤَْد چۤيتاالغربي، ولقنوا 
لقد . نقطع عن العناية بالتقدم المادي اعدد كبير منهم. اآلن، يقبل الغربيون باآلالف وال سيما الشباب. چايُّو ْبَهكْتيغربي بأصول 

حان الوقت اآلن في : ۤوتَْرس دانْتَِڤالـلقد بلغوا المرحلة التي يفتتح بها . التقدم الروحي اآلن إلى تذوقوه وشعروا باإلستياء ويتطلعون
 هو الحق المطلق العظيم طبقاً لما جاء في كِْرشَْن ان فوراًوعندما يستطلعون منا فإننا نوضح . "ْبَرْهَمْنهذه الصورة البشرية لتحري 

 القطعي واألصفى نت شخصية اهللا العزيز والمستقرأ) ١٢\١٠ .چ.ب( بالقول كِْرشَْن عند فهمه ماهية أْرجوَنعلن أ. ْبهَچڤَْد چۤيتا
 . إلرضاء التقصي عن الحق المطلقكَتْها كِْرشَْنلذا، يمكننا تزويد ). ڤاْنَپَرَمْم ْبَهڤيتَْرْم َپَپَرْم ْدهاَم ْپَرْهَم َپَرْم (والحق المطلق 

 شْرّيهذا العلم طبقاً ألمر  وتوزيع كَتْها كِْرشَْنيتعين على الفرد السماع عن . كِْرشَْنحركة ذكر  إلى نضمام االلذلك، ينبغي لكل فرد
درجة ان  إلى  لطيفكَتْها كِْرشَْن): ١٧\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم هنا في ُچوْسوامّي سۤوتَستكون النتيجة ما وصف . َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا

َهِرى : سم القدوساأل ذا سمع صوتا كِْرشَْنحتى وإن لم يفهم ماهية سيصبح الفرد صالحاً . الفرد يصبح صالحاً بمجرد سماعه
درجة بصدد  إلى  فّعالكَتْها كِْرشَْن.  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن

بوجه  داخل قلوبنا كِْرشَْن. ماْرَجنَْم-َپَنَدْر-تِْشتُو): ١٢\٢٠ انْتْيا .ت.ت (شيكْشاشْطََك في َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياتصفية القلب كما قال 
 .حالما يفهم جديتنا بصدد السماع عنهسيعيننا بتصفية قلوبنا و) َپَرماتْما(الذات العليا 

كية لذا، ما هي النجاسة في قلوبنا؟ زعمنا مل.  نقيضهاأْبَهْدَر تعني نبيل و ْبَهْدَركلمة . أْبَهْدرانيالكلمة الدقيقة الواردة هنا للنجاسة هي 
درجة كبيرة في العصر الحاضر لكنها من  إلى الوطنية تمجد. خير مثال هو الوطنية التي يقّدرها اليوم عدد كبير من البشر. ملك اهللا

 :َپنيشَْدشُوإ شْرّي من ١ َمنْتَْر إلى ستناداً اكيف يمكننا قول هذا؟. أكبر النجاسات بالفعل
 ْمڤَڤاْسياْم ايَدْم َسْرإشا

 تَْچ َجْماتْۤيَچَجياتْ كينْتْشَ 
 ِتَن تْياكِْتَن ْبهوجيتْها

 ڤيْد ْدَهنَْم كَْسيا ْسْدَههِرْچما 
لذلك، ينبغي لإلنسان القناعة بكفافه وعدم قبول ما يزيد عنه لعلمه . اهللا هو الحاكم والمالك لكل متحرك وغير متحرك في الكون"

 ."الجيد بالمالك
حتى بدنك   إذأنت تدعي ملكية سواك:  أو هندية؟ هذا وهمعربيةرضنا أيف يمكنك الزعم بأن  هنا أن المالكية هللا فكَپنيشَْدشُوإ يفيد

ذا  النفترض انني استأجرت بيتاً من مالكه لكن. كِْرشَْنلقد وهبتك الطبيعة بدنك حسب ما قدمت من عمل لكنه ملك . ليس ملكك
البدن من عطاء اهللا . كل ما نستعمله لراحتنا ومعاشنا من عطاء اهللاكذا، .  ملكي فسأسبب المتاعب لنفسيتهالبيت ثم اّدعي إلى انتقلت



لكن من الذي يمد بكل هذه . انت تحفظ بدنك بتناول الفاكهة وحبوب الطعام والحليب أو حتى اللحوم.  من عطاء اهللا البدنورزق
فهم أن كل ). ْدهاتي كاماْنڤيَدِاكُو َبهۤوناْم (اهللا يرزق كل حي حاجياته : ِڤَدْزجاء في الـ. األشياء؟ ال يمكنك تصنيعها في مصانعك

 .كِْرشَْنشيء ملك اهللا هو ذكر 
عندما يرى اننا نسمع سيغسل كل هذه النجاسات  داخل قلوبنا وكِْرشَْنلكن . اآلن، لدينا نجاسات كثيرة في قلوبنا مثل ادعاء ملكية اهللا

 تعين البشرية على التصفية مما كِْرشَْن حركة ذكر لذا،). ڤيْدهونُوتيَهه أْبَهْدراني ْستْ-نْتَهأْهِرِدى ( بصورة منتظمة وجدية كَتْها كِْرشَْن
 وسائر مصادر ْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمتاحة الفرصة لكل فرد لسماع  ايمكنها من العيش بسالم وسعادة ورخاء عن طريق

 .كَتْها كِْرشَْن

 الفصل الثالث عشر
 رغبات المؤذيةالهروب من قبضة ال

 ):١٨\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
  أْبَهْدِرشوڤْرايىشْْپ-نَْستَ

 اۤيڤَِس-ْبهاَچڤَتَنيتْياْم 
 شْلُوِك-ِتى أوتََّمڤََچْبَه

 تي نايشْطْهيكّيڤَْبَهكْتيْر ْبَه
الرب  إلى تترسخ الخدمة الودية والقيام بخدمة التيم الصفي فْبهاَچڤَتَْمـالتزول كل المتاعب من القلب بالحضور المنتظم لدروس "

 . "المبجل بالقصائد العلية بمثابة حقيقة مبرمة
: اثنان ْزْبهاَچڤَتَ. ْزْبهاَچڤَتَ مخالطةالدواء هو . هنا الدواء لتصفية جميع النجاسات في القلب التي تعتبر عقبات في درب معرفة الذات

 ْبهاَچڤَتَ يقوم مقام الكتاب ْبهاَچڤَتَالتيم . حدهما كفيل برفع العقباتأ وكالهما أو  وكالهما دواء ناجعْبهاَچڤَتَ والتيم ْبهاَچڤَتَالكتاب 
 الذين هم  كامل بالمعلومات عن شخصية اهللا وتيمه األصفياءْبهاَچڤَتَ والكتاب ْبهاَچڤَتَ يقود حياته طبقاً للكتاب ْبهاَچڤَتَألن التيم 

 .هاَچڤَتَْب عين الشخص ْبهاَچڤَتَالكتاب . ْزْبهاَچڤَتَ
 عن طريق ارضاء التيم ْبهاَچڤَتَستالم نفع الكتاب  الذا، يمكن لإلنسان. )اْنڤََچْبَه( هو ممثل شخصي لشخصية اهللا ْبهاَچڤَتَالتيم 

 على الترقية التدريجية على درب التتيم عن طريق خدمة التيم  اإلنسانالمنطق البشري عن فهم كيف يحصليقصر . ْبهاَچڤَتَ
كانت . حدث وكان ابن جارية في عمره السابق الذي ڤَناَرَد ِد شْرۤيَللكن هذه الحقائق موضحة من قبل . ْبهاَچڤَتَأو الكتاب  ْبهاَچڤَتَ

 ناَرَد شْرۤيَلن يصبح التيم والشخصية الكبيرة ألفرصة البن الجارية سنحت الو. تصاله بهم الالجارية منشغلة بخدمة الحكماء مما سّه
 ومن اجل فهم هذه .ْزْبهاَچڤَتَعجازية لعشرة  االهذه هي التأثيرات. الحكماء وتناول بقايا الطعام التي خلفوها مخالطةبفضل  ڤَِد

الرب حتماً بفضل العشرة  إلى التأثيرات عملياً، يتعين التنويه ان الفرد يتلقى العلم العلي بكل سهولة مما يرسخه في الخدمة التتيمية
. ْزْبهاَچڤَتَزدياد تقدمه في الخدمة التتيمية تحت هداية  االرب مع إلى اد الفرد ثباتاً في الخدمة الودية العليةيزد. ڤَتَْزَچبهاالمخلصة للـ

 . التقدمحراز ا هذان سيعين التيم المبتدئ علىْبهاَچڤَتَْز واقتران تَڤََچْبهامن التيم  ْبهاَچڤَتَستالم رسالة الكتاب  ايتعين
الحياة المادية تعني حياة نجسة ). أْبَهْدراني(تحقيق تقدم روحي وتصفية القلب من جميع النجاسات إلى   عموماً الحاجة اإلنسانيجهل

جهله كيف تغزو نتيجة  ه أن شراء ثياب جميلة وشقة جميلة وبدن نظيف يعني تحضر اإلنسانومع ذلك، يعتقد. غير متحضرة
 .النجاسة قلبه

في   يأكل من آنية فضية أو ذهبية أو معدنية على األقل اإلنسانللمثال، كان. حضارة كثير من الكماليات باسم ال اإلنسانلقد خلق
. فتخاره بتقدمه الحضاري ا السحيق بينما يستعمل اآلن البالستيك على الرغم منديِڤالـغياب التقدم الحضاري المزعوم في العصر 
لم .  كان سعيداً اإلنسان صناعة في الهند منذ مائتين سنة لكنمثال آخر، لم تكن توجد. ال توجد ضرورة لآلنية البالستيكية بالفعل

ا البعض يستقلون الطائرات يومياً لكسب أميركوروبا وأشاهدت في . يكن مجبراً على السفر مائتين أو خمس مائة ميال لكسب معاشه
يتوجه .  ميالً على اقل تقدير٥٠قرابة السفر  إلى يضطر الفرد. مونتريال إلى  ميالً من مدينة تورنتو٥٠٠يطيرون قرابة . معاشهم

كل هذه . همأعمال إلى مدينة نيويورك من مكان بعيد مثل لونغ ايالند ويعبرون النهر ثم يستقلون الباصات للوصول إلى عدد كبير
 .األسفار غير ضرورية

ومع ذلك، نجد . بالغ البساطة. "ه وليس مداناً عن بيتالسعيد هو الذي ال يعمل بعيداً:"يجيبثم من هو السعيد؟ :"يسأل نْذيتََپ كْياتْشان
ا تشجع الجميع أميركذن، كيف يمكن أن يسعدوا؟ المصارف في  ا.عملياً ان الجميع يعملون بعيداً عن بيوتهم كما ان الجميع مديونين

بطاقة  يجب تسميته ."المصرف هذابطاقة خذ :"قتراض وشراء سيارة أو بيتاً واعطاءنا معاشك لتسديد القرض أو يقولون االعلى



لكن حالما تنفق مالك فلن يتبقى لك سوى . بطاقة هوأودعت مالك في المصرف فيمكنك شراء ما تشاء بهذبطاقة ذا قبلت  ا.فالساال
 .بطاقةك تل

خير مثال ). ْم أْدُهوكْشَِجىَچيُّو-ْبَهكْتيَپشََمْم ساكْشاْد أنَْرتُْهو (كِْرشَْن تلك عند تبني ذكر أنَْرتَْهْزتصفية كل ) ٦\٧\١. ب.ش(لذا، يمكن 
 ينقطعون عن دفع فواتير هملكن. أنَْرتَْهْزا أو اوروبا ويعلمون جيداً بسبل زيادة أميركغلبهم من أ. كِْرشَْنهو تالميذنا في حركة ذكر 

. أنَْرتَْهىانه . ين؟ ال تدخدون أحد هل يموت. حتى الفواتير الطبيةتنقطع . حالما ينضمون إلى حركتنا دور السينمات والقمار وغيرها
 بالعشرة السيئة على التدخين والقمار وأكل  اإلنسانيتعلم). چاتْ سانْجاياِتى كاَمَسنْ( على التدخين بداعي العشرة السيئة  اإلنسانيعتاد

لكن . المخدراتقالع عن  االتنفق الحكومة في الواليات المتحدة ماليين الدوالرات لتشجيع الشباب على. اللحوم وتعاطي المسكرات
قالع عن جميع العادات  االكِْرشَْنيمكن لكل من يتبنى طريقة ذكر . انه عملي. كِْرشَْنذكر : تجهل الحكومة سبل منعها وهنا العالج

 . بل تنفق بسخاء على بعض البرامج العقيمةكِْرشَْنومع ذلك، ال ترعى الحكومة حركة ذكر . فوراًالسيئة بما فيها المخدرات 
لُوكَْسۤياجانَتُو ( من قبضة كل هذه األشياء غير الضرورية كاكف ال العصري بسبل اإلنسان بسبب جهلشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم  كتبڤَ ِداَسڤْۤي
ترد  .تم وجهأشياءك غير الضرورية على أنهاء  ا وستتعلم وسيلةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم إلى لجأ ا).َسْمهيتاْم-ڤَتَڤاْمشْ تْشَكِْرى ساتْڤيْد
 ): ١٧\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمطريقة البسيطة في ال

 ْرتَنَهۤيك-َنڤَشَْر-ونْياپنَه شْشِرها كْكَتْها-ڤَتاْم ْسڤَشِْرنْ
 ْدهونُوتي سوْهِرتْ َستاْمڤيْستُْهو ْهى أْبَهْدراني -ْهِرِدى أنْتَه

 ونافع التيم الصادق، يصفي الرغبة بالملذات األحياءب كل النافذة في قل) َپَرماتْما( الذي هو الذات العليا شْرّي كِْرشَْنشخصية اهللا "
سيصفي  ."سماع رسالته الفاضلة بحد ذاتها عند سماعها والتغني بها على الوجه السليم إلى المادية من قلب تيمه الذي أنمى شوقاً

ْبهَچڤَْد  عن ذاته في كِْرشَْنيتكلم . ْبهَچڤَْد چۤيتا أو تَمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَ من كِْرشَْنذا اقتصرت على السماع عن ا)أنَْرتَْهْز( نجاساتك كِْرشَْن
 شخصياً كِْرشَْن من ْبهَچڤَْد چۤيتا سمع أْرجوَن:"قد يقول قائل. أْرجوَناقتصر على سماعه على خطى . ياك وتأويل كالمه الكن. چۤيتا

 تعادل سماع ْبهَچڤَْد چۤيتا مطالعة لذا،.  مطلق وعين كالمهكِْرشَْن ."كِْرشَْنفي غياب  أْرجوَن كما فعل ْبهَچڤَْد چۤيتالكن كيف اسمع 
خذتها مع تأويالتك أو تأويالت سوى أذا استبقى رذيالً  لكن.  في خط السلسلة المريديةهاذا درستا شخصياً كِْرشَْن لها من أْرجوَن
 .التيم

 : من سوى التيمكِْرشَْنستماع عن  اال منُچوْسوامّي َسناتََنمنعنا 
 ْمْرنَٰۤيچموكْهُوْد-نََٰو شْوايشأ

 تَْمِرْمكَتْها- َهريْمتَّوپ
 ْمياْو كَْرتََو نايْمنََٰوشَْر

 َپياه ياتْها ْمطَشْهيششْپُوتْشّْهيشَسْر
 التي كِْرشَْنكذا، األحاديث عن . "يب الذي تمسه الحّية بلسانها سامالحل. ڤَڤايشْنَ من سوى كِْرشَْنال ينبغي ألحد أن يسمع شيئاً عن "
 أحياناً شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم في الهند يحترفون تالوة يڤايشْنَڤالـبعض الذين ال يسلكون المسلك . " سامة أيضاًْزڤَايشْنَڤالـبحثها سوى ي

 نصنا قيد البحث يوصي بسماع.  تلكشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَميحظر سماع تالوة . ْپتاَهىَس-ْبهاَچڤَتَويعقدون تالوة عامة لسبعة ايام تدعى 
 سهل ْبهاَچڤَتَْمـالهل ). ڤَۤياْس-ْبهاَچڤَتَ ْپتاَهْمَس(سبوع أ لمدة ْبهاَچڤَتَْمـالوليس سماع ) ڤَۤياِس-ْبهاَچڤَتَ نيتْياْم( بصورة منتظمة ْبهاَچڤَتَْمـال

جاء .  ألف نص١٨سبوع واحد فماذا بالحديث عن مجمل أ في ْبهاَچڤَتَْمـالالفهم بسماعه ألسبوع واحد؟ لن تفهم كلمة واحدة بسماع 
فماذا ستفهمه في ) ْپَهلَْمَچليتَْم تَُروْر -َپكَلْ-َچَمني( كله ديِڤالـ يحتوي على صفوة العلم ْبهاَچڤَتَْمـالأن ) ٣\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمفي 
 سبوع واحد؟أ

ثم جاء .  يومياً كما ينبغي لك ذكره في كل لحظةْبهاَچڤَتَْمـالينبغي لك دراسة ). ڤَۤياِس-ْبهاَچڤَتَ نيتْياْم: (الوصفة الحقيقية ترد هنا
 كِْرشَْنتزويدك بفرصة السماع عن :  هيكِْرشَْنصفوة حركة ذكر . ستزول جميع النجاسات من قلبك. أْبَهْدِرشو): ١٨\٢\١. ب.ش(

لطمع وسائر الشهوة وا): ١٩\٢\١. ب.ش(يرد وصف تلك النجاسات في النص التالي . بصبر لتصفية جميع النجاسات من قلبك
 ).ڤاهاْبها-تَُمو-َرَجْس (الحماسة والظلمةتأثيرات طبعي 

 الفصل الرابع عشر
 السالم والبهجة إلى  اسرع السبلچايُّو ْبَهكْتي

 ):١٩\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 ڤاهاْبها-تَُمو-تَدا َرَجْس



 لُوْبهاَدياشْ تْشَ يى-كاَم
 ڤيدَّْهْمتِْشتَ ِاتايْر أنا

 َدتيۤيْپَرسِڤى ْستْهيتَْم َستّْ
عندئذ، يترسخ .  مثل الشهوة والتوق والرغبةالحماسة والظلمةحالما تترسخ خدمة ودية قطعية في القلب، تزول منه تأثيرات شاكلتي "

 . "التيم في شاكلة األصالة وينال السعادة التامة
 ْبهۤوتَ-ْبَرْهَمأو ) آتْمانَنْدّي(لة الرضى الذاتي حا تلك الحالة تدعى. النفس في حالتها األصلية تامة الرضى في البهجة الروحية

 بينما ذاتي ظلمةحمق الخامل في حالة من ال األ.حمق الخامل األحالة الرضى الذاتي تلك بائنة عن رضى). ٢٠\٣٠\٤. ب.ش(
. مة تتيمية ال مرد لهاهذه المرحلة من الكمال سوى عند ثبات الفرد في خدال تتحقق .  علي عن الوجود الماديآتْمانَنْدّيالرضى 

 .الخدمة التتيمية ليست خمول بل النشاط الخالص للنفس
قترانها بالمادة ويجري التعبير عن النشاطات السقيمة في صورة الشهوة والرغبة والتوق والخمول  ايعتري نشاط النفس الفساد عند

صالة على الفور ويحرز  األيثبت التيم في طبع.  بالكليةظلمةالحماسة وال تأثيرات طبعي إرتفاعيظهر تأثير الخدمة التتيمية ب. والنوم
 دوماً بفضل حنانه كِْرشَْنحيث يستطيع معاينة ) ڤََستّْ-شودَّْهى( الصفية ڤََستّْ أو حالة ڤَاسوِدڤمقام  إلى مزيداً من التقدم لإلرتقاء

 .ليه االصفي
. همهما بلغت رفعة علمسيبقى سواه دائم االذية لكن . ذى بأحد األلحاق ا األصالة الصفية دوماً مما يمنعه منأخالقالتيم متخلق ب

 المؤذيون ال يمكنهم التتيم بحب الرب مهما رّوجوا الحماسة والظلمةالمجبولون بطبعي . الحماسة والظلمةالتيم علي عن طبعي 
 اهللا وتيمه واحدة أخالقتيم محدودة كماً لكن  الأخالقربما كانت .  اهللاأخالقالتيم متخلق دوماً ب. ألنفسهم بصفة تيم بالزي الخارجي

 .نوعياً
 ال يعد عدداًتركيب هذه الطباع الثالثة يولد . الحماسة والظلمةصالة و األ:في المقابل، سوى التيم يعمل بمسار الطباع المادية الثالثة

الة ويمكنه تحقيق ذلك بالتدريب كما يمكن ص األأخالقبلوغ صعيد  إلى  أحدتبدأ الحياة التقدمية عندما يسعى. من منوعات األحياء
 .تلك هي تجربتنا العملية. مي عديم التربية البهائمي على التحضر وكما يمكن تطويع حتى القطط والكالب والنمور األتدريب

ىَن شَِمَن تْشَ َپسا ْبَرْهَمشَْريتَ): ١٣\١\٦. ب.ش(واحد تدرجي خطوة فخطوة . صالة الصفية األصعيد اإلنسان إلى ثمة دربان لرفع
) ْبَرْهَمتْشاريا(وضبط الدافع الجنسي عن طريقة ممارسة التبتل ) تََپْسيا (الرياضات أشكال مختلف  اإلنسانوبه يجتاز. َدِمَن تْشَ

 ذكر لكن ثمة سبيل آخر هو. هذا هو سبيل الرقي التدريجي). َچتْۤيا(التصدق بثروته  إلى باإلضافة). شََم َدَم(وضبط الحواس والعقل 
يمكنك الوصول خطوة خطوة أو . الطابق العلوي لبناية مؤلفة من عشر طوابق إلى لنفترض ان عليك الذهاب). چايُّو ْبَهكْتي (كِْرشَْن

وإال يتعين عليك اذا طرقت هذا السبيل الطابق العلوي بسرعة كبيرة  إلى ستصل . هي المصعدچايُّو ْبَهكْتي. استعمال المصعد
 .الطابق العلوي فواحد بطيء والثاني سريع إلى مع ان السبيلين يقودان. الصعود خطوة خطوة

ستماع عن  االفنتيجة) ١٨\٢\١ ( ْبهاَچڤَتَْمـالكما جاء في اوصاف النصوص الحالية من . كِْرشَْنستماع عن  اال هيچايُّو ْبَهكْتيبداية 
الحماسة  أخالق ثم يثبت الفرد في الخدمة التتيمية ويتخطى )ِرشوڤْ أْبَهْدْپرايىشْ-نَشْطَ( هي تصفية النجاسات في القلب كِْرشَْن
 المتمثلة بالشهوة والطمع حالما الحماسة والظلمةيتحرر من تأثيرات ). ْپَرسۤيَدتيِڤى ْستْهيتَْم َستّْ(صالة  األصعيد إلى  ويرقىوالظلمة
 .صالة األصعيد إلى يصل

 المادية السفلية ال يشعرون بالرضى مطلقاً بل يطلبون المزيد خالقمتأثرون باألال. مجمل العالم يتحرك بسبب دافع الشهوة والطمع
كن يطلب مئة ألف دوالر حالما يحصل ل. "ألف دوالر شهرياً إلى زداد راتبي اذا اسأشعر بالرضى:" لنفسه اإلنسانيقول. نقطاع ادون

النوادي الليلية حيث يدفعون خمسين  إلى ريس يتوجهونشاهدت العجائز في مدينة با. حتى المليونير ال يشعر بالرضى. على ألف
 أخرىمن جهة، ال يشعرون بالرضى حتى بماليين الدوالرات ومن جهة . دوالراً ويجدون الشابات والخمرة وتلك هي متعتهم

 .األمرهذا مجمل . يطلبون التمتع بالشابات وهذا طمع وشهوة ال غير
 تخرق الشهوة والطمع القلب دون.  تعني خرقڤيدَّْهْمكلمة  ).ڤيدَّْهْمتِْشتَ ِاتايْر أنا(ة والطمع  يعني التنزه من الشهوكِْرشَْنلذا، ذكر 

 قليل من التقدم في ذكر حراز الكن الشهوة والطمع ال تعود تخرق قلبك بعد تصفيته منهما بعد. "تعال، تعال، تمتع:"نقطاع داعيةا
 .كِْرشَْن

 ):٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول  ).ْپَرسۤيَدتي(ثم ستوجد بهجة دائمة 
  تْمااتَه ْپَرَسنّْبهۤو - ْبَرْهَم
 يكْشَٰتي َن كانْٰتتْشَشُوَن 

 وشِْتَسَمه َسْرِڤشْو ْبهۤو



  لَْبَهِتى َپراْمْمْبَهكْتي - َمْد
 كما بإمتالك شيء يرغب والأمراً  ويشكال .  حيث يجد بهجة ال تحدفوراًالعظيم  ْبَرْهَمْنالمتأصل في تعاليه على تلك الحال، يحقق "

ستشعر بالبهجة التامة وإنقطاع الشكوى أو التوق إلى  ".التتيم الصفي بيخدمة  لغيب، هكذا. جميع المخلوقات بعين واحدة إلى ينظر
 إلى في الوعي المادي، نتوق). ٢٠\٣٠\٤. ب.ش (ْبهۤوتَ-ْبَرْهَمالنجاة  مقام إلى عند وصولك)  كانْكْشَتيـ شوتْشَتي نَـنَ(الماديات 

ستقوى على رؤية كل حي .  تلكالحماسة والظلمةحرار من تأثيرات أ، كِْرشَْنلكننا في ذكر . ما ال نمتلكه ونشكو على ما نخسره
 ):١٨\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في موضع سابق من كِْرشَْنيوضح . في وعي مثيل على الصعيد الروحي

 ىَپنِّ َسْم-ا ينَي ڤ-ا ۤيْديڤ
 ينيتَهْسي ڤَچ ىْبراْهَمنِٰ

  پاِكى تْشَ-ڤَ شْڤَ يشاي شون
 نَهي َدْرش- َسَم اتاهذيَپنْٰ

 بعين النجس الكالب لحومل البقرة وآك والفيلالعاِلم وس  الكّيْبراْهَمَنالـ، كل من صيل األ المتواضع بفضل العلمالحكيم يرى"
 ".واحدة
يقول . ال يرى الثوب الخارجي بل النفس الروحية. القطط والكالب والبشر بعين واحدة إلى لذلك، ينظر.  عليم بحقكِْرشَْن تيم

مم  األيخوة باصدار القرارات ف األال تتحقق. خوة الكونية األتلك النظرة هي مستند. "كِْرشَْنشق من . هنا نفس روحية:"لنفسه
 .عندئذ، ستجد الحب واالخوة والمساواة وإال جميعها دعايات زائفة. الصعيد الروحي إلى ال بد لك من الوصول. هذا محال. المتحدة

 إلى الخدمة التتيمية الصفية) ٥٤\١٨.چ.ب(، يحقق ْبهۤوتَ-ْبَرْهَم) ٢٠\٣٠\٤. ب.ش(الصعيد الروحي  إلى وأخيراً، الذي يصل
يرد مزيد من الوصف في .  خدمته آنذاككِْرشَْن ويقبل كِْرشَْن تماماً بخدمة ا بكالم آخر، يصبح جدير).َپراْمَهكْتيْم لَْبَهِتى ْب-َمْد (كِْرشَْن

 .النص التالي لتلك المرحلة

 الفصل الخامس عشر
  هي علم وليس عاطفةچايُّو ْبَهكْتي

 ):٢٠\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 َمنَُسو-َرَسنَّْپْم ڤَِا
 تَهَچيُّو-ْبَهكْتي-ْدڤََچَهْب
 ْمْچۤيانَيڤ-ڤَتّتّْ-تْڤََچْبَه

 ْسيا جاياِتىَچَسنْ-موكْتَ
 بشخصية اهللا على صعيد يجابياً امتوطدا في شاكلة األصالة الصفية، يكتسب علماً بذلك، من انتعش عقله باإلتصال بالخدمة التتيمية"

 . "التحرر من كل صلة مادية
 أخالقن بوغالبية البشر مسيَّر. أن محظوظ واحد يطلب الكمال في الحياة من بين عدة الوف من البشر) ٣\٧( ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

يوجد بالفعل شخص واحد يدري بمسؤولية . نشغالهم الدائم بالشهوة والرغبة والتوق والجهل والنوم ا وهذا سببالحماسة والظلمة
ربما يوجد واحد يعلم . كمال حياته عمالً بالتكاليف المقررة اية وهذا ما يحثه علىية من بين كثير من البهائم البشر اإلنسانالحياة

 ال يفهم كِْرشَْن شْرّيأن العلم بـ ) ٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكما جاء في .  من بين الوف من أمثالهكِْرشَْن شْرّيعلمياً عن شخصية اهللا 
 ).چايُّو ْبَهكْتي(سوى بالخدمة التتيمية وحدها 

ية، قادر على العلم  اإلنسانعتيادي أو حتى محقق النجاح في الحياة اإنسان ال يوجد. ر عينه مؤكد هنا في الكلمات اعالهاألم
الفرد  ينقطع توق. ية يتحقق عند فهم الفرد انه ليس صنيعة المادة بل روح خالصة اإلنسانكمال الحياة. بشخصية اهللا على اتم وجه

الحماسة  أخالقتحقيق هذا النجاح ممكن عندما يتخطى الفرد . نعدام صلته بالمادةاحالما يفهم ي المادي وينتعش بصفة كائن روح
 .ْبراْهَمنالـ أخالق أو بكالم آخر عند تخلقه بوالظلمة

الصعيد .  أو ما دونهاْدَرۤوش أو ڤايشْياأو  تْريياكْش أخالق بينما يتخلق سواه ب)جوَن-ڤََستّْ(صالة  األأخالق هو رمز ْبراْهَمنالـ
 أخالقلذا، ال يمكن ألحد أن يصبح من تيم اهللا مالم يتخلق ب. هأخالقية بفضل رفعة  اإلنسانصعد الحياة أرفع  هوْبَرْهَمنيالـ
 ْبراْهَمنالـاعاله، يتعين على  إليه كما يشار. لكن األمر ال ينتهي هنا.  معروف بعمله دوماًْبراْهَمنالتيم .  على األقلْبراْهَمنالـ
 الصفي هو نفس محررة وعلي حتى عن مرتبة ڤَڤايشْنَ. الصعيد العلي بالفعل إلى  بحق للوصولڤَڤايشْنَه أن يصبح مثل
ال مفر للفرد .  العليْبَرْهَمْنيعد من النفوس المهيأة لغياب علمه باهللا مع علمه بمفهوم   على الصعيد المادي،ْبراْهَمنالـ. ْبراْهَمنالـ

 .كِْرشَْنن اراد فهم شخصية اهللا  اڤَاسوِدڤصعيد  إلى  والوصولْهَمنيْبَرالـمن تخطي المفهوم 



لكن .  على نزواتهمكِْرشَْنالحمقى أو فقراء العلم ال يفقهون اهللا ويأولون . ختصاص خريجي الخط الروحي االعلم بشخصية اهللا من
 ْبراْهَمنالـعندما يصبح . ْبراْهَمنالـدية بما فيها صعيد الحقيقة أن فهم العلم بشخصية اهللا ممتنع ما لم يتنزه الفرد عن الطباع الما

 . فيمكنه فهم شخصية اهللا بعد تحقيق النجاةْزڤَايشْنَڤالـالجدير من 
-ڤَتَتّْ-ڤَتَْچْبَه(يكسب الفرد علماً بشخصية اهللا ): ٢٠\٢\١. ب.ش(يفيد النص قيد البحث .  علم وليست بدعة أو تخمينچايُّو ْبَهكْتي

ال يمكنك القول انها تعادل .  هي عملية علمية دوماًأربعةالعملية الحسابية اثنان زائد اثنان تعادل .  تعني علمْچۤياَنڤيكلمة ). ْچۤيانَْمڤي
كذا، ال يمكنك تخيل اهللا .  تلك العملية الحسابيةإنسان  ويقبل كلاألرضالحساب من العلوم المسلم بها في كل . خمسة على هواك

ال يفهم الحقيقة العلمية : جاء هنا. تخيل شيء عن اهللا إلى ال مجال. د كبير من الناس اليوم إمكانية تخيل اهللايزعم عد. على هواك
ال ). َمنََسه-ْپَرَسنَّ( شخص مثيل علي عن الطباع المادية وبهيج ومستنير ).َچَسنْ-موكْتَ(عن اهللا سوى المحرر من العشرة المادية 

 .صالة الصفية األلذلك، ال مفر من تحقيق صعيد.  والحماسةالظلمةما دمت في مسار طباع ستنارة  االالبهجة أو إلى سبيل
ڤيدَّْهْم ْستْهيتَْم تِْشتَ ِاتايْر أنا(صالة  األ والثبات فيالحماسة والظلمةيصبح الفرد بهيجاً عند تصفية القلب من :"جاء في النص السابق

ية مقصودة لفهم اهللا  اإلنسانالحياة. بتغاء النفع المادي احماقة الكادحين مثل القطط والكالبعندئذ، يمكن للفرد فهم ). ْپَرسۤيَدتيِڤ َستّْ
 إلى رتقاء االلكن يجب.  بسبب وعيه المتطور اإلنسانالبهائم الحمقى ال تقوى على فهم اهللا على خالف). ْچۤياساأتْهاتُو ْبَرْهَم جي(

. الكدح لتحصيل ضرورياته المادية إلى ستجد بدراسة الطبيعة أن الفرد ال يحتاجصالة لإلنتفاع بهذا الوعي المتطور ثم  األصعيد
نشاهد . حتى النمل مرزوق. نها محمية وتملك اوكارها أو جحورها للرقادأزواجها كما أالطيور والحيوانات تحصل على طعامها و

النمل حتى الفيلة ترزق بضرورياتها فمن هو الذي جميع األحياء من . عند جلوسنا في حديقة ما أن حتى للنمل عائلة وبيت وطعام
 يمدها؟

تحصيل ضرورياته مع أن اهللا يمد ضروريات الحياة ل المتحضر المزعوم،  اإلنسانلماذا يكدح:"صالة سيسأل األلذا، المسيَّر بطباع
قل أب أن يكون نزاع البقاء عندنا لذلك، يج.  ألف؟ فطنتنا تفوق فطنة الحيوانات٤٠٠ ماليين و٨ الحياة البالغ عددها أجناسلجميع 

الجميع يريد حياة هادئة سلمية لكن الحضارة العصرية تجبر كل . ي نوع من الحضارة هذه؟ هذه ليست بحضارةأ. أكثرمنها لكنه 
. ضمانة والنوم والجماع والدفاع دون األكل: ساسية األربعة األفرد على العمل كالحمار طوال الليل والنهار من اجل سد ضرورياته

يون خلقوا ميرك األلكن. ليها من الهند ا وغيرها قبل سفرياألكلهلها مشاكل في النوم وأا غنية ال يعاني أميرككنت اعتقد أن 
 حياة جنسية دونفرادها على النوم في الشوارع أو المنتزهات وليست لديهم ثياب الئقة أو كفاية من الطعام وأحضارة يجبر بعض 

 زعاج دائم وقلق بال كبير في مثل هذه الحضارة المزعومة فكيف يمكنهم فهم اهللا؟ الةالبشر في حا. منتظمة
بتهاج  االيمكن لإلنسان). َمنََس-ْپَرَسنَّ(حالة من السكينة ثم يمكن فهم اهللا وتحقيق البهجة الدائمة  إلى فهم اهللا يقتضي الوصول

كل . چايُّو-َهطَْهى و چايُّو ْدْهۤياَنو  چايُّو ۤياَنْچ و چايُّو كَْرَمثيرة مثل  كيةچيُّو اتثمة رياض.  دون سواهاچايُّو ْبَهكْتيبممارسة 
-ْبَهكْتي-ڤَْدَچْبَه(الرب  إلى  الحقيقية هي الخدمة التتيميةچايُّوالـلكن . چايُّوالـ أشكالستنارة الروحية هو شكل من  إلى االمسعى

 ):٤٧\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنلذلك، يقول ). چايُّو
 ْمشاَسْرِڤي ناْم َأپيُّوچي
 آتَْمنا - نانْتَْرَچِت - َمْد

 ْم مايُّوشَْردّْهاڤاْن ْبَهَجِتى 
  َمتَهُموتَيوكْتََس ِمى 

 ".يُّوچۤيينالـعظم من جميع أو يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ هو، عليةيعبدني بخدمة ودية و عميق يمانالذي يذكرني بإ ،يُّوچّيالـإن "
 َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َنكِْرشَْهِرى : َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى بتسبيح كِْرشَْن الممتاز هو التيم المداوم على ذكر ّيچيُّوالـلذا، 

حرز التيم مزيداً من التقدم منتهياً بنواهيها أوإذا . چايُّو-ْبَهكْتي-ڤَْدَچْبَهتلك هي .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى 
 ).نََسَم-ْپَرَسنَّ(فسيفهم اهللا بحق ذات يوم ويستنير ويبتهج ويتحرر من كل شكوى وتوق 

 الذي يطلب اهللا بصورة  اإلنسان."حدودحكام أو أ بأية لتزام االتعال، سأريك اهللا دون:"اهللا ليس مبتذالً كما يصوره المخادعون بالقول
 أحد لنفترض. الدرب الفعلي لفهم اهللا هو درب علمي. الخداع وثمة عدد كبير من المخادعين الذين يستغلونه إلى مبتذلة، يتعرض

فهل . "اعطني بعض المال. سأعلمك الرياضيات في ثانية"أو . "اعطني بعض المال. لمك علم الكيمياء بثوان معدودةسأع:"يقول
قتراحات مستحيلة مثيلة؟ ما الذي يدعو هؤالء الرذالء على تضليل العامة بإقناعهم بإمكانية فهم اهللا على هذا النحو  استوافق على

 . عاطفة علم وليستچايُّو ْبَهكْتيالمبتذل؟ 
 ):١٠١\٢\١  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي (ُچوْسوامّي رۤوَپيلقننا 

 ناوي ْمْدهيوي-راتَْرَپنْۤتْشَ-ديپوراٰنا-تيِرْسْم-شْروتي



 َپِت كَلَْوپاتايايأوتْ  َهِرْر ْبَهكْتيْرأيكانْتيكّي
 شْروتي التي تتضمن ِڤديةالـسفار األ إلى سناد ادونضطراباً في المجتمع بمزاعم فهمهم اهللا  الذا، عدد كبير من الرذالء يسببون

 .َپنْتْشَراتَْر-ناَرَد مثل َپنْتْشََرتَْرْزـ والشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم مثل اتْرانوپ والـْبهَچڤَْد چۤيتا مثل ْسْمِرتي و أوَپنيشَداتْ و ربعة األِڤَدْزمثل الـ
 بتداع سبل معرفة اهللا؟ إفهم اهللا علم جليل فكيف يمكنك تجاهل كتب العلم المعروفة و

بكالم .  دين هي مجرد تخميندونكما ان الفلسفة . لذلك، كل دين يخلو من الفهم الفلسفي العلمي هللا هو مجرد عاطفة وليس ديناً
فهم اهللا قتران الدين والفلسفة ليتسنى لنا  اينبغي. ما هو الحق المطلق؟ ما هو اهللا؟: سئلة القطعية مثل األآخر، الفلسفة ال تجيب عن

 .وصلتنا باهللا وواجبنا تجاه اهللا علمياً
 هذا العلم واجب ).ْچۤياَنڤي-ڤَتَتّْ-ڤَتَْچْبَه(صيل باهللا  األديان المخادعة منذ البداية ويعرض العلم األ يرفض جميعشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم

كمال  انه ليس للعاطفيين بل للجديين بصددا. كِْرشَْننحن نعرض هذا الفهم العلمي بصورة ذكر . الدراسة والممارسة والتحقيق
 .حياتهم

 ): ٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول .  ليس سهالكِْرشَْن شْرّيإن تحقيق الكمال وفهم 
 وٰش َسَهْسِرْمااٰنۤيشَْمنو
 ىيدَّْهيْسي تاتَيْد يتْشكَشْ
 ْمدّْهانايْسي تَتاْم أپيا
  تَتّْڤَتَهّي ِڤتْمْن مايتْشكَشْ

 مع ".حق المعرفةمعرفتي  إلى ، يندر من يتوصلدركون الكمالالذين ي وبين الكمال،فقط عن حد بحث وا قد يبشر، آالف البين"
 توزيع كِْرشَْنذا شاء  ا.متيازه اذاك هو.  ووزع ذاته من رأفته بالنفوس المتردية لهذا العصرتْشايتَنْياالمولى بوجه  كِْرشَْنذلك، تجلى 

لمثال، ل.  ليست بتلك السهولةكِْرشَْنذاته بحرية فذاك من حقه وذلك يجعل من مجمل الطريقة في غاية السهولة وإال فمسألة فهم 
 .مختلف أمر ذا كنت محظوظاً والتقيت شخصاً يعطيك مليون دوالر بحرية فذاك اكسب مليون دوالر ليس باألمر السهل لكن

 ):٥٣\١٩ َمْدْهيا .ت.ت(حساناً  ا اهللانزالء أكثر بوصفه تْشايتَنْيا مّجد المولى ُچوْسوامّي رۤوَپلذلك، 
 دايا ِتىْپَر-ْپِرَم-كِْرشَْنايا ۤيڤَدانْ-نَُمو َمها

 ڤيِشى نََمهتْ-چاوَرناْمِنى -تْشايتَنْيا-كِْرشَْننايا شْشِركْ
ّي راْدهارانشْرّي لـ لقد اكتسبت البشرة الذهبية . ْپَرْبهوَمها يتَنْياتْشا كْرشْنشْرّي  جهبو كْرشْنعين  أنت. حساناً انزالء الأكثريا "

. ُچوْسوامّي رۤوَپ عند السير على خطى تْشايتَنْيايمكننا فهم المولى . "نسجد لك تبجيال.  بحريةكِْْرشْنلـوأنت توزع الحب الصفي 
 .تْشايتَنْياذا ظفرنا بحظوة المولى  ا بكل سهولةكِْرشَْنكما يمكننا فهم 

 الفصل السادس عشر
 عند شروق شمس كِْرشَْن في القلب

 ):٢١\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 َسْمشَياها-ڤَهيْديانِْتى َسْرْچَرنْتْهيشْ تْشْ-ْبهيْدياِتى ْهِرَديا

 ڤَِرىشْۤينڤاتَْميانِْتى تْشاْسيا كَْرماني ْدِرشْطَ ِاۤيكْش
 . "تنتهي حلقة جزاء العمل عندما يرى الفرد الذات بصفة السيدة. بذلك، تقطع العقدة في القلب وتتالشى كل المخاوف"

من جهة هوية الفرد بصفة ذات  ة عدد من التخمينات والشكوكثم. تحقيق العلم بشخصية اهللا يعني معرفة الفرد ذاته بوقت واحد
.  فردية األحياءدون الروحية بينما الفالسفة التجريبيون يؤمنون بالوجه المجرد للروح العظيم جود النفسلن يؤمن المادي بو. روحية
 لكن أخرىكما توجد نظريات . وكمية مختلفة والذات العليا هويتان بائنتان من نوعية واحدة نفس الهبائيةالمتعالون أن اليؤكد لكن 

 يشبه الشمس والتخمينات المادية حول كِْرشَْن شْرّي. چايُّو ْبَهكْتي بحق بواسطة كِْرشَْن شْرّيجميع هذه التخمينات فور تحقيق ترتفع 
 في كِْرشَْن شْرّيشرق شمس حالما تترتفع عتمة التخمينات حول الحق المطلق واألحياء . الحق المطلق تشبه منتصف الليل المعتم

 كِْرشَْن والحقائق النسبية التي كانت مختبئة داخل عتمة الظلمة تظهر بوضوح برحمة .في حضور الشمس، ترتفع الظلمة. القلب،
 . الذات العليابوجه النافذ في قلب كل حي 

ضاءة نور العلم الصفي داخل قلب  اجس عن طريقيزيل عتمة الظلمة لجميع الهوا أنه شخصياً) ١١\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في 
تنوير  أمر لذلك، التيم المنشغل بخدمته بحب علي ال يمكن أن يبقى في الظلمة بفضل تولي شخصية اهللا. تيمه بمثابة حظوة خاصة

اً بفضل هداية شخصية ال يمكن أن يبقى التيم في الظلمة وعلمه كامل حتم. يعلم التيم كل شيء عن الحقائق المطلقة والنسبية. قلبه
النازل من ) َپراَپَرْم(العلم الكامل يدعى العلم . ليست هذه حالة الذين يخمنون حول الحق المطلق بفضل قوة مقاربته المحدودة. اهللا



فظ اهللا بحق يحت. ال يمكن ألحد تحدي مرجعية اهللا والعلم به بوقت واحد. المستلم السمعي المنقاد السليم بالخدمة والتسليم إلى المرجع
لذلك، العلم العلي . التيم منقادون). اماۤي(زاء الروح الجامع، شرارة عرضة لسلطة الفتنة أعدم كشف ذاته أمام النفس المتحدية التافهة 

تلك . هؤالءهذه الطريقة تعينها الذات العليا داخل التيم . والده ومريديه في السلسلة العليةأ إلى  ومنهْبَرْهما إلى ينزل من شخصية اهللا
 .هي الطريقة الكاملة لتعلم العلم العلي

 وهي التي أَهنْكاَرهذه العقدة تدعى . تم وجه ألن اهللا يفك عقدة الروح والمادةأهذه الهداية تمكن التيم من تبين الروح عن المادة على 
يرى الفرد سيده ويشغل نفسه بالخدمة الودية . رتخاء هذه العقدة الذلك، تزول جميع غيوم الشك فور. تجبر الفرد على التوحد بالمادة

 عمر عمالوينعم بالتأثيرات الحسنة والسيئة لتلك األفي الوجود المادي،  يخلق الفرد حلقة عمله. قاطعاً حلقة العمل بالكلية إليه العلية
 .ود تخلق ردات فعله ال تعأعمال.  حالما يشغل نفسه بالخدمة الودية إلى الربكَْرَملكن سيتحرر من حلقة . تلو عمر

يكشف ) ڤَتّتّْ-ڤَتَْچْبَه(أن العلم باهللا أو العلم بالحق المطلق ): ٢٠\٢\١. ب.ش(جاء في النص السابق . هذا هو طور النجاة الكاملة
 التقدم في الفهم الروحي دور تيم كبير بالغ أحد نتحال احياناًأنجد ). َچْسيا جاياِتىَسنْ-ْچۤيانَْم موكْتَڤي-ڤَتَتّْ-ڤَتَْچْبَه(للنفس المحررة 

لكنه ال يقوى حتى عن ترك التدخين مما يعني انه عدم تحرره ألن جميع التعلقات المادية تتضاءل عند من اكتسب ذوقاً بالحياة 
 .هذه هي عالمة تحرر الفرد. الروحية
تبدأ الحياة المادية بالعقدة الشديدة ). ْچَرنْتْهيه-ْهِرَديا(ول في النص قيد البحث هو أن الفهم الفعلي هللا يقطع العقد في القلب  األالبيان

ستجد هذا . تعلقهما المتبادل حياتهما الماديةيستهل المرأة والعكس صحيح و إلى يتحرق الرجل. في القلب التي تدعى الرغبة الجنسية
هذه هي العقدة الرئيسة في . أيضاً فحسب بل في عالم الحيوان وعالم الطيور وعالم الحشرات  اإلنسانالتعلق الجنسي ليس في عالم

 ).ْچَرنْتْهيه-ْهِرَديا(القلب 
 السهل بل األمرمتناع عن الجنس ليس ب اال).ْبَرْهَمتْشاريا( الذي يتعلمه التلميذ هو التبتل ِڤديةالـلذلك، الدرس األول في الحضارة 

طالب ل تتوفرفي الوقت الراهن، . بط العقل والحواس ممارسة وسيلة ض اإلنسانيتعين على). تََپْسيا (رياضةيتطلب تدريباً في ال
التعليم في البلدان الغربية مختلط وحتى يقيمون في بناية . تََپْسيا الرفاهية فماذا بالحديث عن تعلم ممارسة أشكالالجامعات جميع 

 . في قلوبهماًشتداد اذ العقدة الشديدة للرغبة الجنسية تزداد اْبَرْهَمتْشاريا إلى لذا، ال سبيل. واحدة
من جهة، :  العمل على خطين متوازيين من اجل قطع عقدة الرغبة الجنسية وسائر العقد التي توثق القلب اإلنسانلذا، يجب على

ال مفر من وجود الخطين . ترك جميع عاداته السيئة إلى ، ينبغي له السعيأخرىومن جهة . كِْرشَْنينبغي للفرد تنمية ذكر 
. عندما يكون مريضاً كلهأ بعض الدواء ويشير عليه ما يجب وما ال يجب لفردللمثال، يصف الطبيب ل. التقدمراد أذا  االمتوازيين

كذا، من . ليس المراد أن المريض يستطيع أكل ما يشاء وسيشفى قصراً على تناول الدواء. تلك هي طريقة المعالجة الصحيحة
) تََپْسيا (الرياضاتيتعين عليك ممارسة . كِْرشَْن َهِرىاً قصراً على تسبيح السخف التفكير أن في وسعك فعل ما تشاء وستتقدم روحي

 بوجوب ترك الزنا وأكل اللحوم والمسكرات كِْرشَْنفراد حركة ذكر أمرنا جميع أللمثال، لقد . عن طريق قبول بعض التعسيرات
 آَرتي-َچَلَمنْواإلستحمام وحضور مراسم ) لرابعةقبل ا(ستيقاظ عند السحر  االعالوة على ذلك، يجب على جميع طالبنا. والقمار
. شياء قد ال نحبهاأشياء قد نحبها وأقالع عن  اال التي تنطوي علىالرياضات وجميع هذه المتطلبات من عداد سفار األودراسة
 . لتحقيق اللياقةكِْرشَْن جدياً فسيعينه كِْرشَْنذكر  إلى  أحدخذأذا  ابالطبع،

 شكوك كِْرشَْن لدى غير المتقدم في ذكر ).َسْمشَۤياها-ڤَتْشْهيْديانِْتى َسْر(جميع الشكوك تتبدد :  قيد البحث هوالبيان التالي في النص
 كِْرشَْنستتبدد جميع شكوكه ويعلم يقيناً بأنه نفس روحية والخادمة األزلية لـلكن . ربما يشك حتى بأنه نفس مغايرة للبدن. كثيرة

 .)ْچۤيانَْمڤي-ڤَتّتّْ-ڤَتَْچْبَه(ماً بالعلم باهللا على أتم وجه حالما يصبح مل) ٢٠\٢\١. ب.ش(
بدنك ). كَْرَم(نحن مرتهنين في هذا الوجود المادي بسبب عملنا ). كَْرماني كْشۤييانِْتى تْشاْسيا(تنقطع حلقة العمل : ْبهاَچڤَتَْمـالثم يفيد 

يدان، ساقان : لدى جميع البشر.  المقبل بعملك في هذا العمرنت تعد بدنكأ ما قدمت من عمل في عمرك السابق وثوابالحالي هو 
 ):٩\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكيف؟ يوضح . كَْرَملذا، يجب علينا قطع . ورأس واحد لكن تختلف األبدان بإختالف عمل كل فرد
 اتَْرينْٱو اْرتْهاتْ كَْرَمٰنْچۤياي

  َبنْْدَهنَه- كَْرَم ْماٱي لُوكُو
  كاونِْتيا كَْرَمْم َأْرتَْه-تَْد 

 شََرتْه َسماَچشَْسن -موكْتَ 
فتتحرر من سالسل  رضاء له اجبكا قم بو،كونْتّي ابنلذلك، يا . هذا العالم الماديب عامله وإال رهن ڤيشْنو لـ فدية العمل بذل يجب"
 ".رهن العملتعلق وال



 ستمسك بك حالما تحيد عن الخدمة كِْرشَْنلكن فتنة .  محرر بالفعل من كل عبودية ماديةكِْرشَْن إلى لذا، الثابت في الخدمة التتيمية
 ):٣١\٢٢ َمْدْهيا (شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ يعطي المقارنة الكاملة في َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي .التتيمية

  َهيا أنْْدَهكاَراَسَم ماۤي-سّوْريا-كِْرشَْن
 َر أْدهيكاَرا تاهاْن ناهي ماۤيكِْرشَْناهاْن ۤي

 عن) تأثير الفتنة الظاهرة(ترتفع ظلمة الضالل .  الشمسأشعةحل مة حيثما تعتتغيب ال. مةعتبال ماۤيا الشمس و أشعة بكْرشْنيقارن "
 ."كْرشْنذكر  إلى الفرد حالما يأخذ

 : من خالل الخدمة التتيميةكَْرَمبصدد رفع ) ٥٤\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في 
 -كَْرَم-ڤَِڤنْْدَرْم أهُو ْسَپْم أتَْهچُو-نْْدَر اڤْياْس تْ

 ْم آتَنُوتيَجنَْبها-ْپَهَل-َپَبنْْدهانوۤر
 ْمجاْبها-ْبَهكْتيي نيْرَدَهتي كينْتو تْشَ كَْرماٰن

  ْبَهجاميْم تَْم أَهْمپوروشَٰ-ْم آديچُوڤينَْد
أتفه نملة  إلى  ونزوالنْْدَر ا يجازي خير وشر عمل كل حي ابتداء بمالك الجنانالذي چُوڤينَْدأسجد تبجيال لشخصية اهللا األصلية "
 ."خدمة التتيم به إلى  المنقطع)كَْرَم( عينه يغفر عملهذا الرب ). وَپُچ-إنْْدَر(

ذا  ا شريطة قضاء قدراً كافياً من الصالحات كما يمكنك أن تصبح قاضي محكمة عليانْْدَر امنصب مالك الجنان إلى يمكنك أن ترقى
هم الصالحة أعمالحرزوا مناصبهم بناء على أ َرْهماْب، سۤوْريا، تْشَنْْدَر، نْْدَرإ :جميع كبار المالئكة. كان لديك الجدارة العلمية المطلوبة

). كَْرَم-َپپا(كذا، الخنازير والكالب وسائر الحيوانات تعاني في ابدانها جزاء على ما قدمت من عمل فاسد ). كَْرَم-پونْيا(الكبيرة 
 كَْرَم تحترق )٥٤\٥. ب.ش(لكن . داًفهم ذلك سهل ج. لذا، كل فرد يذوق جزاء ما قدم من عمل ويبقى بذلك مهيأ لهذا العالم المادي

 تيم ثواب عملوجد يبكالم آخر، ال ). ْبهاجاْم-كَْرماني نيْرَدَهتي كينْتو تْشَ ْبَهكْتي (كِْرشَْنالخدمة التتيمية في ذكر  إلى خذواأالذين 
لذا، ينبغي لنا . سهالكن لن تنبت بذور الحمص بعد تحميصها عند غراذا غرستها  األرضبذور الحمص في فستنبت  .كِْرشَْن

 .الخدمة التتيمية ثم لن يثوبتحميص عملنا ب
بدان رجعة تلو  األأجناس أحد بكالم آخر، ال بد لك من قبول. عملك بالكليةثواب العالم الروحي ما لم تبدد  إلى ال يمكنك الرقي

 ):٤\٥\٥ ( ْبهاَچڤَتَمشْرۤيَمْد في ڤَْبَهى ِدشرلذلك، يقول الرب . عة ما دمت تتابع قضاء العمل الثائبرج
 ڤيكَْرَمْپَرَمتَّه كوروِتى نّونَْم 
 ْپِرنُوتيتَيا آۤيْپر-ييانْْدر اياْد

 ٱياْمَن ساْدهو َمنْيى ياتَ آتَْمنُو 
 پي كِْلشََد آَس ِدَههأَسنّْ أ

نه تلقى بدنه أي اآلثام جاهال التشبعة الحسية مرام حياته فمن المحتم له الركض وراء الحياة المادية واالنغماس ف أحد عندما يعتبر"
 لكنها وهبت البدن  مادياًتلبس النفس بدناًان  في الواقع، لم يكن مفترضاً. بدنه سبب شقاءه وان ما قدم من سيئاتعلى المؤجل جزاء 

 ." بها أبدياًنغماس في التشبعة الحسية بالتي يتناسخ االيليق بفطين معاودةانه لذلك، ال أرى . المادي تسهيال لتشبعتها الحسية
): ٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا ذلك في كِْرشَْنيؤكد . التيم كما ال يوجد مزيد من األبدان المادية إلى بالنسبة) كَْرَم(لكن ال يوجد مزيد من العمل 

پونَْر َجنَْم ڤا ِدَهْم تْياكْتْ(اهللا في داره الباقية في بدن روحي  إلى ال يحصل التيم على بدن مادي آخر بعد مفارقة بدنه الحالي بل يرجع
 ).نايتي ماْم ِاتي

أنا  :تم وجه ويقول لنفسهأالعمل، يدرك التيم صلتهباهللا على  ثواب محرراً من: ْبهاَچڤَتَْمـالالفكرة عينها ترد في النص الحالي من 
وينشغل دوماً بخدمة تتيمية صفية ألنه يدرك هويته ). ڤَِرىڤاتَْمنۤيشْكَْرماني ْدِرشْطَ ِا كْشۤييانِْتى تْشاْسيا(كِْرشَْن الخادم األزلي للرب 

 . ذاك هو كمال الحياة. الفعلية
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