
 كِْرشَْنذكر  إلى ترقية
 إختيار حياة بشرية وحيوانية

 اۤيكَالشَ-َنَچاْچۤياناي ايرانْْدَهْسيميت-ْچۤياَن أْمآُو
  نََمهىِڤَرچو-شْرّيي تَْسماَن ىي ْميتَلۤي اونْموْرشْشَكْتْ

 ."تكريماً له أسجد .العلم ةبشعلينيَّ  الروحي عموالي وفتح كانت والدتي في حنُدٍس من ظُلمات الجهل"
 في الدراسة . ال تتعلق باألبحاثِڤدية الطريقة الـ.هذا النص هو تقديم السجدة للسيد الروحي الذي يرشد مريديه في مجال العلم العلي

 منجز مسبقاً وينزل ِڤدية البحث في الطريقة الـ.ِڤديةظهار علمنا األكاديمي ببحث ما على خالف الطريقة الـ االدنيوية، يتعين علينا
 .البحث ألن سبل ووسائل البحث ناقصة وقاصرة إلى  ال سبيل.التلميذ إلى لة المريدية من المعلمبالسلس

 عرضة للعيوب األربعة بداعي قصور مهيأة جميع النفوس ال. في هذه المرحلة من وجودنا المادين بالقوانين الطبيعيةونحن محكوم
 للمثال، كان مهاتما غاندي . ال يرتكب األخطاءإنسان  ال يوجد.خطاءاأل إلى مهيأة النفس ال حتمية نزوعالعيوب هو أحد .حواسها

 قبل خمسة دقائق من حضوره اللقاء الذي جرى اغتياله فيه، حذره مرافقوه بعدم .لكنه ارتكب األخطاء أيضاًفي الهند شخصية كبيرة 
 .اإلنسانخطأ من طبع ال:  يقول المثل.هايأةاة الميطبيعي في ح أمر  ارتكاب األخطاء.الحضور لكنه اصر
 كل . التوهم يعني قبول الشيء على خالف ما هو عليه مثل توهم السراب حقيقة. هو حتمية تعرضها للوهممهيأةعيب آخر للنفس ال

ثالث  العيب ال.)اماۤي(ذاته هو وهم عينية بدنه و تسليم الفرد ب. عين هذه األبدان المادية على خالف الواقع ذاتنانطباع بأن االمنا تحت
نه يحقق خمسين بالمئة بأ لكننا نعلم ."لن اربح منك ألنك صديقي:"جر يقولا غالباً ما نسمع الت.الخداع إلى مهيأةهو نزعة النفس ال

 كما توجد شواهد كثيرة على معلمين ال يعلمون شيئاً لكنهم يطرحون الفرضيات بكلمات . ثمة شواهد كثيرة على نزعة الخداع.ربحاً
درجة اننا ال نقوى على الرؤية اكثر أو  إلى  نظرنا محدود. العيب الرابع هو الحواس المعيبة.مل وهذا مجرد خداعمثل ربما ويحت
 فهم الالمحدود بهذه .سائر حواسنا محدودة أيضاً كذا، . لذلك، رؤيتنا محدودة.ةمحدد ال ترى العين سوى في ظروف .أقل من الالزم

ذا اردنا  ا. ال تشجعنا على تعلم الحق المطلق بحواسنا المحدودة الراهنةِڤديةن الطريقة الـ النتيجة هي ا. محالالحواس المحدودة
ْبهَچڤَْد  هو المرجع العظيم حول .كِْرشَْن ذاك المصدر هو .تحصيل العلم فال بد من ان يأتي من مصدر فائق عن كل هذه العيوب

 .امل ويقطع كثير من الربانيين والحكماء بأنه المرجع الكچۤيتا
مه  العلم الكامل الذي علّ بل نتيجة البحثاً أكاديمياً ليس طرحْبهَچڤَْد چۤيتا للمثال، . يقبلون بالمرجعيةِڤديةالطالب الجديون لألسفار الـ

الشمس ك  ألقاه في األزمان السالفة على مالكِْرشَْن شْرّي ونستفيد منه أن كِْشتَْركورو مةحمل في ميدان أْرجوَن إلى كِْرشَْنالرب 
 ):١\٤ .چ.ب (منذ زمن سحيقتنقله السلسلة المريدية عنه  وڤاْنڤَشْڤي

 ْمَچيُّوڤَْسڤَِتى ي ڤْمإَم
 اْميايكْتَڤاْن َأَهْم َأڤُْروْپ
  ْپراَهىىڤَسڤاْن َمنَِڤيڤ

 تْۤيْبَرڤٱ ىڤاكَِڤشْكْ اَمنوْر
 وأبي البشر،  َمنو إلى بدوره أبلغه الذي ،ڤيڤَشْڤاْنمالك الشمس  إلى هذاالقديم  يُّوچاالـ لقد كشفت عن علم :شخصية اهللا العزيز قال"

 ."كْشْڤاكوا إلى نقله َمنو
 ال . على هذا الوجه محالْبهَچڤَْد چۤيتا فهم .ا فمن المحتم ان نرتكب األخطاءن حسب الدراسة األكاديمية أو تخمينْبهَچڤَْد چۤيتاذا درسنا إ

القاء  كِْرشَْن لذلك، اعاد . في العصور السالفة بداعي التأويل والتخمينْبهَچڤَْد چۤيتا ضاع معنى .أْرجوَنبد من السير على خطى 
 ):٣-٢\٤ (أْرجوَنعاليم على الت

 ْپراْپتَْم- َپَرْمَپراْمِاڤَ
 دوهي ڤيُّوشْْر رجْمإَم

 َس كالِنَهى َمَهتا
 طَه َپَرنْتََپشْ نَُچويُّو

 
 ايْدٱِتى  اۤيَم ْماياِاڤَس 
 تَنَهَچه ْپُروكْتَه پورايُّو
 يِشتتِْمى َسكْها ٱسي  تُوْبَهكْ



 ْد اوتََّمْمى ِاتَ ِهْمايَرَهْس
 ولكن بمرور .صالحون على هذا النحومن طريق السلسلة المريدية العلية وعرفه الملوك البالتواتر  هذا العلم الرباني انتقلهكذا، "
تيمي ك  ألنالصلة باهللاعن هذا العلم القديم ك اليوم عن كشف لأها أنذا  و. قد ضاعوكأنه السلسلة وبدا هذا العلم هذه انقطعت وقتال
 ."لهذا العلمالغموض العلي هم سوف تف ،لذا .صديقيو

سائر األسفار  إلى  باإلضافةْبهَچڤَْد چۤيتا بموقف تتيمي، يستطيع فهم غرض كِْرشَْن بالدنو من أْرجوَنلذا، كل من يسير على خطى 
 .ِڤديةالـ

رّيا ْد و تايتِّشَْنيپكَطَْهى أوَپنيشَْد و شُو ااتْ بما فيها شْريدشَْپنيوأ ١٠٨ وتوجد ڤَأتَْهْرياجوْر و ْچ و ساَم و ِر: اربعة إلى ِڤَدْزتقسم الـ
 هذه األسفار ليست محصورة بفئة محددة من الناس لكن .ْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمتَْر و ۤودانْتَ سِڤالـ إلى  باإلضافةَپنيشَْدأو
 كما تقدم، الحياة البشرية غير مقصودة . إلكمال الحياة البشريةِڤـدينتفاع بالعلم الـ اال يمكن لجميع المجتمعات.بشرية بأسرهالل

 .للتشبعة الحسية بل لفهم اهللا والكون وهويتنا
 موجودة في العالم الروحي  معظم خليقة اهللا. لمجمل خليقة اهللاةجزئيظاهرة  أن هذا العالم المادي ِڤديةنستفيد من األسفار الـ

  ):٥-٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّيلكالم طبقاً جانب هذه الطبيعة المادية  إلى  ثمة طبيعة روحية علوية.َهىنْطْايكوڤ
 وهي ڤالُونَٱ ُپوْر آيمْبهۤو
 ْر ِاڤَ تْشَي بودّْهنُو َمْمكَْه

  ِمىْماۤيت اكاَرنََأَه
 طَْدهاشْْٰر َأتيِرْپَركْ نَّيْبه

 ْماۤيتَْس تْڤْ َأنْ ااْميَأَپِر
 ِمى َپراْمي دّْهي ڤْمتيِرْپَركْ
 ُهوبا- َمهاْمتاْبهۤو-ڤَۤيج
 تَْچاِتى َجي ْدهاْرْمَديىاي

 جانب إلى . المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، لزائفةاألنا ا ووالفطنة والنار والهواء واألثير والعقل والماء رضاأل"
 ."تغالب الطبيعة المادية وتصمد الكوناالحياء التي هي  توجد قدرتي العليا التي ،أْرجوَن ، يا، يا شاكي السالحدنياهذه الطبيعة ال

وحية ر وراء عناقيد األكوان المادية هذه تقع السماء ال.ادية وجميعها تؤلف الخليقة المثمة عدد غير منحصر من األكوان المعنقدة معاً
 ):٦\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاالوارد ذكرها في 

 يُّوْراِتى سۤويَن تَْد ْبهاَس
 پاڤَكَه نَـ كُونََن شَشا

 ىڤَْرتَنِْتين نَـ تْڤاَچاْد ي
  َمَمْمتَْد ْدهاَم َپَرَم

 ."ا العالم المادي مطلقاًهذ إلى عود ثانية ال يدخلها يمن و. كهرباءأو ال تنيرها شمس وال قمر وال نار داريان "
 ):٢١-٢٠\٨( ال يوجد تاريخ لمبدأها وال لمنتهاها .يعة المادية هي طبيعة أزليةتلك الطبيعة الفوقية الواقعة وراء هذه الطب

 يُّونْٱ ڤُوَپَرْس تَْسماتْ تو ْبها
 اكْتاتْ َسناتَنَهيڤْٱ تُواكْيڤْٱ
 وشِْتو ْبهۤوشَْسْرِڤ  َس اهي

 ياتيينَشْڤ نَـ سواتْنَشْي
 ْستى اوكْتَ اَرشْكْٱ تُواكْيَأڤْ

 ْميتَچ ْمتَْم آهوه َپَرما
 تَنِْتىڤَْرين نَـ اي ْپراْپْماي

  َمَمْمتَْد ْدهاَم َپَرَم
 العالم بل ثابت ال يطرأ عليه هذا يهلك عند هالكال لطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت علي سرمدي الهذه المادة وراء  لكن"
 ."مى العظداري يه تلك .عود مطلقاً ال ي من يدخله. وهو نهاية المطافب العليغيعالم ال يسمى هذا الملكوت .يريغالت

 ١٤٠٠حوالي  إلى  سنة واإلسالم٢٠٠٠حوالي  إلى  تعود المسيحية.أزلي أيضاً ألنه دون مبدأ) ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَ (ِڤـديالدين الـ
 . للنفسقديم هي الدين الْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَ .ِڤـديسنة لكن ال مبدأ للدين الـ



 لو .الرب ليس عرضة لهذا الخلق ألنه متقدم عليه .غالباً ما نقول أن اهللا خلق هذا العالم المادي مما يعني ان اهللا متقدم على العالم
 أن اهللا واحد مع خليقته وبائن عنها بوقت )٥-٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكان اهللا عرضة لقوانين العالم المادي فكيف استطاع خلقه؟ جاء في 

 :واحد
 ْم َسْرڤَْمَد اتتَْم اۤيَم
 نايْرتْمۤو-اكْتَيْد َأڤَْچَج
 يتانْبهۤو-َسْرڤَي ْستْهان-َمتْ

 تَهيڤْ َأڤَْستْهشْ ِتْمشاَهتَْن 
 يتانْبهۤوي ْستْهان- َمتْتْشََن 

 ْمشْڤََرأيْم َچيُّوا ِمى يَپشْ
 ُهوْستْ-تَتْشَ ْبهۤو نَـ ْنِرْبْه-تَْبهۤو

 ْبهاڤَنَه-تَتْما ْبهۤواَمم
 مع .ل قدرتي العلية تأم. فّيمخلوقات الستقر ال تذلك،  ومع. جميع االحياء توجد فّي ولكني لست فيها.بنوري انني اعم هذا الكون"

 ."الخلقهي مصدر  ذاتيفلست جزء من هذه الظاهرة الكونية ألن ، أعم المكانوأني الحفيظ 
ال تحصى واحياء روحية غير س روحية ومقصودين لمصاحبة اهللا في السماء الروحية حيث تسبح كواكب روحية وجميعنا نف
ر ميلتون عن تلك الفكرة بحد ذاتها في  عّب.هذا العالم المادي إلى  يبعد لكن من ال يليق باإلقامة في ذاك العالم الروحي.منحصرة

 نقبل الشقاوات الثالثية للطبيعة  البدن الماديس روحية وبقبولو نحن نختار قبول هذا البدن المادي مع اننا نف.كتابه الفردوس المفقود
 قبول هذه مهيأةاقتفاء اثر متى بدأت النفس ال أحد ال يستطيع . ليس باإلمكان اقتفاء اثر متى قبلنا بالجسم المادي وكيف.المادية

 .األبدان المادية
 وسائر األسفار پوراَن َپْدَممعلومات في ثمة  رائجة اآلن في معاهد التعليم العالي لكن ،نظرية نشوء األنواع التي نادى بها داروين
 .النباتات والخضار وحدهامحصورة بجناس أن األ پوراَنه الـتفيدنا هذ. اخرى إلى الموثوقة بأن النفوس تنشأ روحياً من صورة

 يعرب داروين عن رأيه بأن األجناس تنشأ من .لكن ثمة معلومات وفيرة عن مختلف األجناساآلن يشدد الجميع على نظرية داروين 
 خلق جميع األجناس كِْرشَْن شْرّيكن الصور العليا ل إلى  قد تتقدم النفس من الصور الدنيا.الصور الدنيا لكنها ليست مجمل الحقيقة

 ):٨-٧\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتادفعة واحدة في بداية الخلق كما يدل في 
 ايَكاونِْتي تانْبهۤو-َسْرڤَ
 كاْميمامي انْتۤي ْمتيِرْپَركْ
 يتان ْس پونَىيشْكْ-كَلَْپ

 أَهْمجاْمى ِرْسيكَلْپاداو ڤ
 ايطَْبْهشْ ْسڤاْم َأڤَْمتيِرْپَركْ
 پونَه پونَهي جامِرْسيڤ
 تْْسنَْمِر كْْمَم اراَمْمْچ-تَْبهۤو

 ِتْر ڤَشاتِْر ْپَركْْمَأڤَشَ
الكوني  النظام .لقها مع طلوع نهاره التالي، اعيد خبقدرتي، تدخل كل ظاهرة مادية فّي ثم ْبَرْهماعند انقضاء نهار  ،كونْتّي ابن يا"

 ."جلهما يستوفي اعندتنحل تراكيبه  مشيئتيوب، وثانية يعاد خلقه مرة  بمشيئتي.كله بيدي
 الحيوانات ال تفقه عذابها على خالف .الجسم والعقل إلى جميع هذه األحياء عرضة للشقاوات الثالثية بما فيها الشقاوات العائدة

الذبح لكنها ال تفهم ماذا تنتظر  وراء سياج اتقف الحيوانت قد .يجهل بعذابه هو على صعيد الوعي الحيوانيكل من  .اإلنسان
 نحن نتعذب . ينبغي لنا نحن البشر ادراك عذاب الوالدة والشيخوخة والمرض والموت وحري بنا البحث عن سبل تجنبها.ينتظرها

 يستمر العذاب بعد الوالدة ويبكي الطفل على الرغم من عناية االم .شهرأتسعة حتى قبل والدتنا عندما كنا محشورين في رحم االم 
 كما يتعذب . العذاب مستمر بغض النظر عن الحالة.لم في المعدة أو من عضة بعوضة أو علة ماأ ثمة . لماذا؟ ألنه يتعذب.به

يريد الطفل الدراسة لكن المعلم يعطيه الفروض  ال .ذلك إلى المدرسة عندما ال يكون مياال إلى الطفل عند اجباره على الذهاب
 لكن يتعين فهم حضور هذا .ننا ال ننقطع عن العذاب دون تحري السبببأ عند تحليل حياتنا بعناية فسنجد .اليومية على أية حال

 .نتفاع بالعالج بحال توفرهاالالعذاب كما يتعين 



 اعلموا اآلن انها غير .دي األحباء، لقد اكتسبتم هذه األبدان الجميلة في هذا العمراوال:"بالقول لقن اوالده ڤَْبَهى ِدشِْرالحكيم الجليل 
 أن حياة التشبعة الحسية ڤَْبَهى دشِر مفاد كالم ."مقصودة للتشبعة الحسية مثل اجسام الخنازير والكالب بل للتحقيق الروحي

عند   لقد اصبت بالدهشة مؤخراً.سفليةصور الالين علينا تقليد  وال يتعةيومقصودة آلكلة الغائط مثل الخنازير ولدينا اآلن صور عل
 كان هؤالء الشباب .ن على عبادة الخنازيريفكرؤية جماعة من الفتيان والفتيات في المنتزه المركزي في مدينة نيويورك عا

عض الخنازير ويسجدون لها  يسيرون في موكب تتقدمهم بوا كان.كِْرشَْن َهِرى اثناء تسبيحنا "خنزير خنزير خنزير:"ونهتفي
درجة قيام تظاهرة في مدينة سياتل مع الخنازير والشباب  إلى وصل الحد . ارادوا فعال انتخاب خنزير رئيساً للجمهورية.ويعبدونها
ر  كل هذه األمو. وعلى هذا الوجه، كانوا يصاحبون الخنازير التي كانوا يعبدونها.عراة يلعبون بالوحل مع الخنازير والشابات

 نتيجة كل .شباب سائر األمممتوفرة لخرى تفوق المنافع الأتجري في بلد حيث مالمح الشباب حسنة ولديهم مال كثير ومنافع كثيرة 
 سنة على ٥٠٠٠ إلى  الذي يعودشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم ترد نبؤات عن عبادة الخنازير تلك في .عبادة الخنازير إلى تلك المنافع هو اخذهم

  .نتفاع بالوضع الجميل لنهاية جميلة وليس ألشكال منحدرة من العبادة االد هو وجوب المرا.األقل
 شْأْمَبرّي و َمهاَرَج ڤَْدْهرو كان . عن كثير من األباطرة والملوك الذين قضوا الكفارات والرياضاتِڤديةنجد في التاريخيات الـ

 تيحت لهم لذا، وضعوا القدوة لمن ا.لكنهم كانوا من كبار الحكماء أيضاً من كبار الملوك  جميعاًَمهاَرَج طْهيَريوْدهيشْ و َمهاَرَج
نتفاع بهذه الفرصة لتحقيق حياة أفضل  اال يتعين.قتصادية والحياة الرخية االسباب التنميةأفرصة الصورة البشرية الجميلة مع جميع 

 اختار .كِْرشَْنذكر  إلى ذا اخذناا  وعيناوسيصف لكن في الوقت الراهن،  نحن في اجسام مادية.وهذا ممكن بممارسة الكفارات
 انهم يدركون اآلن أن الوجود الصفي يمثل الفرق بين حياة . بسرور مع انهم اميركيين واوروبيينكِْرشَْنممارسة ذكر تالميذنا 

 .اإلنسانالحيوان وحياة 
لق باإلمتناع عن الزنا واكل اللحوم والخمرة والقمار  التي تتعكِْرشَْننتهاء بالنواهي األساسية لذكر  االعند تصفية وعينا بمجرد

 . حال تصفية وجودهمسيظفرون بسعادة ال تحد مأنهب اوالده ڤَْبَهى ِدشِْر اخبر الحكيم .نا الروحي الصفي بالكليةدوجو إلى فسنرتقي
 وسعادة سنجرب سالماً  لكن.حدودةجميعنا مقصودين لتحقيق السالم والسعادة لكن كل سالم وسعادة نجدها في هذا العالم المادي م

 .ذا عملنا على تصفية وجودنا وحققنا الوجود الروحيا دون حد
جزء من اللذة الروحية المجربة في لذة الرقص هي  . بل حافل بالمنوعات كما اشرنا سابقاًاً أو مجردالعالم الروحي ليس مسئماً

ال ينبغي لنا هدر هذا  .شيخوخة أو الموت أو المرض أو اوجاع الوالدة كما يوجد هناك فتيان وفتيات وتغيب عنه ال.َهىنْطْايكوڤ
ذا اردنا المشاركة في سعادة ال تحد وعلم ال يحد وحياة باقية التي تشكل ا العمر بالعمل الشاق ابتغاء التشبعة الحسية وعبادة الخنازير

 . ثم سنحصل على سعادة ال تحد ولذة ال تحدكِْرشَْننمية ذكر ت إلى  يتعين علينا قبول حياة منصرفة.تراثنا الفعلي في العالم الروحي
 .كِْرشَْنهذا هو جوهر حركة ذكر 

 الفصل الثاني
 النزاع الشاق من اجل السعادة

كلمة  تعني كامل العلم وتْشيتْ تعني أزلي وكلمة َستْ كلمة .ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْأن اهللا ) ١\٥ .س.ب (ِڤديةجاء في األسفار الـ
لذلك، اهللا الواحد الذي ال ثان له هو شخصية كاملة العلم والبهجة الباقية بوعي  .نه شخصأ تعني ْچَرَهىڤي تعني بهيج بينما كلمة آنَنَْد

 . هذا وصف دقيق هللا. ال يعادله عديل وال يفوقه فائق.تام بفرديته
 هذه الرغبات واضحة في .الرغبة بالخلود والعلم الكامل والسعادةلذلك، نجد في نشاطاتها  .عينات دقيقة من اهللا) ڤَْزۤيج(األحياء 

ينعمون بعمر طويل )  وغيرهالُوَك ْبَرْهَم و لُوَك َمَهْر و لُوَك ُپوتَ و لُوَك َجَن و لُوَك َچڤَْرْس(المجتمع البشري وأهل كواكب السماء 
دة في أعلى كواكب الكون حيث العمر والمتعة تفوق  لكن الشيخوخة والمرض والموت موجو.وسعة علم كبيرة ووجود أكثر مسرة

اهللا في  إلى  الخدمة الودية. وبالنتيجة، مستوى المتعة تافه ازاء المتعة األزلية لصحبة اهللا.العمر والمتعة األرضية بألوف المرات
 . مثل قطرة ماء ازاء المحيط الالشخصيْبَرْهَمْنتجعل حتى متعة مختلف األذواق 
 هذا الحزن حاضر في جميع . ومع ذلك، جميع األحياء حزينة هنا.فع مستويات المتعة في هذا العالم الماديرأكل حي يطلب 

 يمكننا زيادة .قانون الطبيعة المادية إلى  ذاك عائد.كواكب السماء على الرغم من العمر الطويل ورفعة مستويات المتعة والراحة
أن نوعية السعادة المناسبة لقوامنا بائنة  إلى ن الطبيعة المادية يسبب حزننا وهذا عائدرفع درجة لكن قانوأ إلى العمر ومستوى المتعة

 لذلك، لدى .ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ النفس شق دقيق من القدرة الروحية العلوية للرب .عن السعادة المستمدة من النشاطات المادية
 للطبيعة المادية جنبياستمداد المتعة من الجو اال إلى  لسوء الحظ، تسعى النفس.عيةالمتعة روحية النو إلى النفس نزعتها المالزمة

 .دون جدوى



 بمطلق قدر من التدابير التي يختلقها ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ على النحو نفسه، ال تسعد النفس .يستحيل ان تسعد السمكة خارج الماء
 ينبغي توجيه طموحنا للتمتع ببهجة روحية وليست . انها تطلب سعادة روحية الجوهرلذلك، .دماغها الموهوم في هذا الكون المادي

 .نكار السعادة المادية والوجود المادي ا يزعم بعض الفالسفة بإمكانية تحقيق تلك السعادة الروحية عن طريق.تلك السعادة الزائلة
ضمنها أ قد يكون فعاال لفئة قليلة من البشر لكن خير السبل وشاْرياكَراتْنْشَ پاَدۤيشْرنكار النظري للنشاطات المادية الذي نادى به اال

 تستطيع هذه النشاطات التتيمية . أال وهي التتيم بحب اهللاَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيلتحقيق البهجة الروحية هي التي نادى بها المولى 
 .تغيير وجه الطبيعة المادية

ذا اراد  ا جسم الحّية في غاية البرودة لكن.يدعى شهوة ومن المحتم أن تحبط نشاطاتها على المدى الطويلالسعادة المادية  إلى التوق
نغماس في  اال. تقارن الحواس المادية باألفاعي. التنعم بتلك البرودة وطوق نفسه بحّية سامة فموته محتم بأنيابها السامةاإلنسان

 .يجاد المصدر الحقيقي للسعادة إلى ا لذلك، ينبغي للعاقل أن يطمح. شكالسعادة المادية سيقتل هويتنا الروحية دون
 عندما سأل صديقه عن .ال خبرة له بقصب السكرحمق أ توجد قصة . مصدرهايمعرفة ماهية تلك السعادة قبل تقص إلى لكننا نحتاج

 هذا .ن قضبان الخيزران وحبط عملهبدأ بالعمل على استخراج العصير م فخصائص قصب السكر، اجابه أن شكله يشبه الخيزران
استخراجها من هذا العالم المادي الذي ال يحفل بالشقاء  إلى هو وضع النفس الموهومة التي تسعى في بحثها عن السعادة الباقية

 ): ١٦\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .فحسب بل هو متقلب وزائل
 اكاهلُوْبهوڤَناْل -ْبَرْهَم-آ

 ّرجوَنٱ ينُوڤَْرتِآپونَْر 
 ايكاونِْتيا تو ماْم اوِپتْ
 ِتىڤيْديا نَـ پونَْر َجنَْم

 ،كونْتّي يا ابن ،داريبلغ ي أما الذي .والموتتتعاقب الوالدة حيث  عذاباطن مو هي أسفلها إلى جميع كواكب الكون من أعالها"
 ."ينقطع تناسخه
 ال .السعادة بديهي وجيد لكن مسعى استمدادها من المادة الخامدة بالتدابير العلمية المزعومة هو مسعى وهمي محبط إلى ان الطموح

 :السعادة المادية الفرد إلى يف تدفع الشهوةك) ١٣\١٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .يفقه المخدوع ذلك
 ْبْدَهْملَ اۤيَما يَدْم َأْدإ
 َرتَْهْمنُو َمىي ْپراْپسْمَمإ
 ِمىي َدْم َأپۤيَدْم َأْستإ
 پونَْر ْدَهنَْمي اتيشْيڤْبَه

 أشياًء كثيرة اليومنا املك أ . لمخططاتيالمزيد وفقاً أملكه اآلن، ولسوف اكسب  من المالالقدرهذا :"النحوهذا  على ريرشال يفكر"
 ."وغداً سأملك اشياء أكثر

 .ة الحواس وجميعنا نركض اآلن وراء المال من اجل الحفاظ على هذه القشرة الفارغةلحادية هي تدبير هائل لتشبع االهذه الحضارة
 من الواضح أن توقع السالم في ذلك الجو من التزاحم .أداة تبديل بالمحسوسات ابتغاء التشبعة الحسية يطلب المال ألنه إنسان كل

ن ين التشبعة الحسية أو الرغبة بها ألننا جميعا خدم أزليوجد ولو مسحة طفيفة مت ت ولن يتحقق ما دام.مجرد حلمهو على الذهب 
 إلى  لذلك، المطلوب منا تعلم وسيلة بذل حواسنا في الخدمة العلية.للرب العظيم وال نقوى على التمتع بشيء لغرضنا الشخصي

ال يستطيع أن يسعد بصورة اعضاء الجسم  أحد . هذا وحده كفيل بتحقيق السالم المنشود.الرب واإلنتفاع بكل شيء لخدمة صالحه
 الرب العظيم هو الكل ونحن جزء منه لكننا مشغولين جميعاً بخدمة .ذ ال يستمد سعادته ومتعته سوى بخدمة الجسم بكامله امستقلة

 هذا هو السبب األساسي ألسرنا في الوجود المادي وما يعقبه من . لخدمة الربادستعدعلى ا أحد ال يوجد .مصالحنا الشخصية
  .حزن

الحمال في الطريق العام، بفكرة جمع المال بكل السبل المشروعة  إلى يعمل الجميع من أرفع مدير لناطحة السحاب هذه فنزوالً
 حتى تنمية التحقيق الروحي .ة ومهلكةغير مشروع بالفعل ألن خدمة المصلحة الشخصية غير مشروع أمر  هذا.وغير المشروعة

 . وخدمتهكِْرشَْن المراد هو توجيه جميع النشاطات لمرضاة .ة ومهلكةلخدمة المصلحة الشخصية غير مشروع
 ):١٢\١٦ .چ.ب(المال يوماً بعد يوم كثيراً من الرب العظيم يحسبون انهم يجمعون  إلى ن بالخدمة التتيمية العليةيغير المنشغل

 اهاهيْر َبدّْشَتا-پاشَ-آشا
 اهناايَپرا-روْدَهىكْ-كاَم
 ْرتَْهْمُهوچاْب-َهنِْتى كاَمإ



 اْنۤيتْشََسنْۤ-ناْرتَْهىايىۤيَأنْ
إلشباع  مشروعة المال بوسائل غير سعون وراءيفإنهم  والغضب، شهوةوبال  الرغباتوآالف من مئات شبكةوكونهم عالقين في "

 ."الحسيةملذاتهم 
ة جمع المال مما زاد من سعاإلنسان لص جزء كبير من طاقة يخصيجري ت .بالنتيجة، توجد قلة بالسالم مع عدم وجود قلة بالمال

قتصادية سيئة  ام المالي غير المشروع وبدون قيود خلق حالةعلى تحصيله لكن النتيجة على المدى الطويل ان هذا التضخاإلنسان 
 ال الثرية قادة البلدان .ة ومكلفة لتدمير الغرض من هذا الجمع السهل للمال بحد ذاتهضخمح يسلتصناعة  إلى دىأفي األرض و
هذه على الواقع، اجراء التجارب  في . يضعون الخطط إلنقاذ انفسهم من الدمار الحتمي بالقنابل النوويةبل حقاً ميتمتعون بالسال

 ال تجري تلك التجارب بكلفة كبيرة من المال فحسب بل على حساب حياة .لقاء مبالغ هائلة في البحر ايعادلاالسلحة الفتاكة 
سد كل ما  في تيار التشبعة الحسية، يفاإلنسان عندما ينجرف .)كَْرَم(تتكبل األمم بقوانين العمل  على هذا الوجه، .الكثيرين أيضاً

  . بسبب نفوره من الرب مالك كل طاقة اإلنسانقوانين الطبيعة طاقةتهدر  بذلك، .جمعه من مال ينفق على دمار الجنس البشري
 مقصودين لخدمة نََرْز .)نََرْز(األحياء جميع  أصل َننارايا قوامها هو خدمة الرب . أو العزةمّيلَكْشْاألم بليها  االثروة معبودة ويشار

 لذلك، كل ما ترغب النفس بالتمتع به دون حق سيواجه .َننارايا ال تستطيع النفس التمتع بالعزة دون خدمة . بهداية العزةَناناراي
 . هذه القوانين تحتم أن المال سيجلب الدمار بدال من السالم والرخاء.بالعقاب بواسطة القانون الطبيعي

ية المقبلة وهو عالملحروب األهلية والدعم ا صندوقبشتى سبل الضرائب من اجل الجمع غير المشروع للمال يتخاطفه البخالء اآلن 
حفظ العائلة وتنمية العلم الروحي وكالهما ضروريان في الحياة البشرية ل ما عاد المواطن يقنع بما يكفي . ومهلكتبذيرانفاق المال ب
صورة األطباء والمحامين وجباة ب وكالء الفتنة الخارجية .المال بال حدود إلرضاء رغباته التي ال تشبع يطلب إنسان بل اصبح كل

 بالتناسب مع رغباته اإلنسان تسلب أموال ،الضرائب والجمعيات والربانيين المزعومين والقحط والزالزل وسواها من المصائب
 رجل آخر .دوية ثم يموت لألياب، ينفق ألفين دوالر اسبوعياً ثمناً االشراء نسخة من مجلةصدد  بخيل يتردد ب.غير المشروعة

 ثمة شواهد ال تحصى على . خسر ألوف الدوالرات على دعوى قانونية بين افراد عائلته، في خدمة الرباً واحداًيرفض انفاق فلس
 في  المال الذي ال يبذل في خدمة الرب يتحتم انفاقه بمثابة طاقة مهدورة. في الواقع، ذاك هو قانون الطبيعة.امالء الفتنة الخارجية

 . لذلك، قانون الرب العظيم يخدعهم. هذه الحقائقرؤيةالحمقى العيون ل يملك  ال.صورة المشاكل القانونية أو األمراض
 يوجد تدبير مناسب بالقانون الطبيعي إلمداد كل نفس بنصيبها .سليم حفظنا الأكثر مما يتطلبهقوانين الطبيعة ال تسمح لنا بقبول مال 

 توجد بحار من . الشهوات التي ال تشبع لإلنسان احدثت خلال في تدبير االب القوي لجميع اجناس الحياةمن الطعام والمبات لكن
 يمكن لمطلق فرد جمع ما . على الوجه عينه، تدبير الهواء والنور ضروري.الملح بتدبير الرب العظيم ألن الملح ضروري لألحياء

 من الملح فستفسد الطبخة ةيربككمية ذا استعملنا  ا.مح لنا بتناول الملح فوق اللزوميريد من الملح من الذخر الطبيعي لكن بنيتنا ال تس
 . ونحافظ على صحتناذا استعملنا حاجتنا فحسب فسيكون طعامنا لذيذاً ا في المقابل،. يفقد الطعام مذاقه،زموإذا استعملنا اقل من الال

ستعمال  االسوء إلى مداد كاف وفساده عائد ا لكن يوجد.عية ونفادهايوجد قلق كبير في الوقت الحاضر بصدد تلوث مصادرنا الطبي
 إلى فساد كل شيء سيستمر بالشهوات التي ال تشبع لإلنسان دون االخذ الى البيئة واالرض هو أنالقيمون عما ال يفهمه  .والطمع

 .كِْرشَْن السالم مستحيل على مطلق صعيد دون ذكر .كِْرشَْنطريقة ذكر 
م االرض التي يأهلها والتي شبهت  األتتعذب  فحسب بلاإلنسانال يتعذب  . بسبب رغباته وشهواته التي ال تشبعاإلنسانلذلك، يعاني 

ذا كان اهللا مسؤوال عن عذاب  اما معروف في الهند ْسوامّي على طرح سؤال ذات مرة، . أيضاًشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمباألم البقرة في 
 ْسوامي لم يستطع الـ.كَْرَم اهللا فسأله السائل لماذا ينبغي تعرض النفس المالء قانون تسليات كله إن هذا العذاببالبشرية فاجاب 

 دعاة الوحدة المجردة المطلقة الذين ال يفكرون سوى بوحدة األحياء واهللا . السائل جميع تقصياتياالجابة عن هذه االسئلة بما يرض
  . قلب أحديب ناقص مثيل قلما يرض جوا.جابة عن مثل تلك االسئلة االال يستطيعون

 كما جاء وصفه في .)پوروشُوتََّم-اللۤي( العلية تسليات بشخصية اهللا المنشغل بطبيعته بالِڤديةوصف الرب في جميع األسفار الـ
تفسير هذه للمطلقة بصعوبة كبيرة  يسعى دعاة الوحدة المجردة ا.)١٢\١\١ تَْرۤوس دانْتَِڤ (ٱْبْهّياساتْآنَنَْدَميُّو  بمثابة تَْرۤوس دانْتَِڤالـ
 ستحيل علىم) آنَنَْد(اللذة الشعور ب لكن، تبقى الحقيقة أن . المجردة من وجوه مختلفة من اجل تأييد نظريتهم الناقصة للوحدةتَْرۤوسالـ

كانت تحتوي على منتزهات ذا  ا المدن على سبيل المثال تكون جذابه. المتعةّمأأن تلك المنوعات هي ب الحقيقة المعروفة .بمفردهأحد 
المدينة من :" على الرغم من كل هذه المنوعاتقال الشاعر االنكليزي كاوَبْر .وما شاكلهاعمال ووظائف ومأكوالت أووسائل نقل و

المنوعات في المدينة على نحو عصري تظهر  الريف غني أيضاً بالمنوعات الطبيعية بينما ." لكن الريف من صنع اهللاإلنسانصنع 
منوعات األلوان من صنع  إلى هل المدن بدون خيال ينجذبونأ  بينمامنوعات األرياف إلى نو الشعراء امثال كاوَبْر منجذب.ميعل



 دانْتَِڤ هذا هو التوضيح الصحيح لنص .كل من األرياف والمدناإلنسان إلى  في كل األحوال، المنوعات هي التي تجذب .اإلنسان
 .تَْرۤوس

ال ينجذبون غالباً  .المدن غالباً ما يبحثون عن اللذة في المجتمع والصداقة االنثوية إلى  المزعومين المنجذبينْزْسوامۤيعدد كبير من 
 يبحثون عن المتعة في المادة لجهلهم ْسوامۤيْزولئك الـأ . مقصود للعيش فيهاإنسان الجمال الطبيعي للغابات مع انهم يرتدون زيإلى 

  لمجرد.جهة، يتمتعون بالمنوعات في المادة ومن الجهة االخرى ينكرون المنوعات الروحية للمطلق من .بمنوعات الحياة الروحية
 ينادون أن الروح هي .الروح أيضاً إلى ينتميالمادة  إلى انهم ينكرون أن كل ما ينتميف ،لتزامهم بنظرة الوحدة المجردة المطلقةا

 .مادة بل المادة هي ظل الروح لكن الحقيقة ان الروح ليست انكار ال.انكار المادة
 في المقابل، المادة الخامدة عند اقترانها بالروح الحركية فإنها .اللذة الحقيقية للمنوعات موجودة في الروح دون نسبيات مضللة

   .تعرض ظال أو انعكاساً للمنوعات الروحية ذاتها التي ينكرها دعاة الوحدة المجردة المطلقة بعناد
 .شقوق بائنة إلى شقوقه التامة كما تمتد قدرته إلى  لذلك، يمتد.أي بهيج الجوهر) ١\٥ (ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْو كما تقدم، اهللا ه

 .الرب العظيم هو الحق المطلق العظيم والواحد دون ثان لكنه يشمل قدراته وامتدادات ذاته الواحدة معه والبائنة عنه بوقت واحد
 ليست عمياء وال تسليات لكن هذه ال.ه العليةتسلياتمتدادات هي  االينة ألنه بهيج الجوهر ونشاطات هذهيوسع ذاته من وجوه متبا

فعال مختلف قدرات الحق المطلق العظيم أفعال وردات أ تعقيدات . وحرية من العمل وردته واستقالالاً تاماًخاملة بل تكشف وعي
 ينبغي لكل فطين . للطالب المعنيين بذاك العلمْبهَچڤَْد چۤيتااب المبدئي لهذا العلم هو تشكل علماً واسعاً يدعى العلم العلي باهللا والكت

حان :  هيتَْرۤوس دانْتَِڤ فاتحة الـ.أن الحياة البشرية مقصودة لتعلم هذا العلمبينادي الحكماء  في الواقع، .العناية بهذا العلم العلي
 ."ْبَرْهَمْنالوقت للتقصي عن 

 فطين أن الحياة في العالم المادي مليئة بالشقاء وأن الال ال يخفى على .جناس الوضيعة أكبرألمليئة بالعذاب وعذاب االحياة البشرية 
 شقاوة . ليست هذه وجهة نظر تشاؤمية للحياة بل حقيقة فعلية ال يجوز لنا اغفالها.فعال ذلك الشقاءأفعال وردات أيخلو من أحد 

الكوارث  إلى سائر األحياء والشقاوة العائدة إلى الجسم والعقل والشقاوة العائدة إلى لشقاوة العائدةا: ثالثة فئات إلى الحياة مقسمة
 جميعنا نطلب السالم والحرية من هذا الشقاء على . يجب على العاقل طلب رفع هذه الشقاوات من اجل تحقيق السعادة.الطبيعية

 لكن القوة .قافية العليا للتخلص من هذه الشقاوات بالخطط والتصاميم المبتكرةقل وثمة مساعي في الدوائر الثصعيد الالوعي على األ
في هذا العالم المادي في يد هذه الفتنة ) كَْرَم (ثواب قانون ال.)ِدڤّي اماۤي(التي تحبط مساعي أذكى البشر هي قوة الفتنة الخارجية 

ما يجري في الطبيعة حسب تدبير وليس بشكل اعمى أو  كل .محكام ونواهي بتوجيه الرب العظيأ إلى نشاطاتها مستندة والقوية
 بمطلق قدر من الخطط دوْرچاتخطي قوانين  أحد  ال يستطيع. أيضاً التي تعني الحصندوْرچا هذه القدرة المادية تدعى .اتفاق

  .الصبيانية
ا دامت محكومة بقوانين الطبيعة وتبتدع ملن تجد النفس المهيأة حالً و .رفع عذاب البشرية بالغ الصعوبة والسهولة بوقت واحد

 . ويتعين علينا تطبيقها في حياتنا العملية لنفعناْبهَچڤَْد چۤيتا الحلول الفعالة الوحيدة هي الواردة في .الخطط للخالص من هذه الشقاوات
 اسمه .ه العلية عين ذاتهتسلياتهجة و كما تقدم، هو أزلي الب. الرب العظيمتسليات للطبيعة المادية غير موجودة في الشقاوات الثالثية

 . المزعومْسواميه بعذاب البشرية حسب ادعاء تسليات لذلك، ال يمكن مساواة .ه عين ذاته ألنه الحق المطلقتسلياتوشهرته وصفاته و
 . وعذابها الرب العظيم علية عن شقاء البشريةتسليات

ن أو النظار يمررون و المزعومْسوامۤيْز .ةهبائيس الومحدود المتوفر للنف قوة التبين أو الخيار الخدامعذاب البشرية سببه سوء است
 على ِدڤّي اماۤي اهللا لتأييد نظرية الوحدة المجردة المطلقة لكن هذا الشقاء هو صورة العقاب الذي تنزله تسلياتشقاء البشرية بمثابة 

 . المضللةمهيأةس الوالنف
ه العلية في حالتنا الطليقة تسليات إلى اممنض اال وبناء عليه، يمكننا.قدرته العلوية إلى بشقوق قدرة الرب العظيم وننتسنحن األحياء 

 يعمل دعاة الوحدة المجردة المطلقة على تضليل .بقانون الثوابما دمنا محكومين  لكن فعذابنا من صنع ايدينا وليد سوء خيارنا
س والنفب وقد ضللوا اتباعهم ألنهم مخطئين بالظن بمساواة الرب العظيم و الرتسلياتجزء من العامة باإلدعاء أن الشقاوات الثالثية 

 تعادل الرب بالحجم لما النفس الهبائية لو كانت . من نوع الرب العظيم لكن ليس بالحجم الهبائيةالنفوس . من كل الوجوهالهبائية
 .الرب العظيم ليس عرضة للقوانين الطبيعية لذلك، .م الطبيعة المادية خاضعة لمشيئة الرب العظي.خضعت للقوانين الطبيعية مطلقاً

 ):٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .خضوع الرب لقوانين قدرته الدونية متناقضادعاء 
 اتْي نانْْمه َپَرتََرَمتَّ
 ي ْدَهنَنَْۤجياْد َأْستيشتْينْۤك
 ْمتَُرو ْپْمَد ا َسْرڤَْميَِّم



 ڤَ اناَچ-ينَ َمىِرتْۤوس
 ):١٣\٧ (ْد چۤيتاْبهَچڤَ كما جاء في ."يفوقني فائق ذ ال ايتعلق بي، شيء كل، هكذا بخيط لؤلؤ حبات العلقكما تتقاهر الغنى،  يا"

 ْريْر ْبهاڤايَميا-َنچوْر يْبهِرتْ
 تَْچ َجْمَد اه َسْرڤَْميْبهِا

 يجاناتي ناْبهْمتَيهُمو
 اْمياياه َپَرْم َأڤْيْبْهِاماْم 

 ." بهافتونه مألن) ظلمةالحماسة وال وصالةاأل( الثالثة شواكلالعلي عن الأنا األزلي الذي ال ينفد،  بأسره يجهلني العالم"
 ):١٩\١٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي لما جاء طبقاً  المودعة في شقاوات العالم المادي تتعذب جزاء ما قدمت من سيئات  الهبائيةالنفوس

 راْنتَه كْرۤوشْيڤ ْدْمتاْن َأَه
 و نَراْدَهماْنشْساِرْمَس
 پاْمى َأَجْسَرْم َأشوْبهاْنيشْكْ

 وشْيُّونيڤْ ِاڤَ شْۤيآسور
 ."الشريرة الحياة اجناس المادي، في مختلف الوجودالبشر في محيط العابثين أرذل دين والحسرمي ا يانن"

الدولة  تعتبر .ختيار يعرضها لشقاوات قوانين الطبيعة كما يتعرض المجرم لعمل الشرطة االاالجزاء مقصودة لخدمة الكل واساءة
 شتان بين حياة المواطن خارج السجن . تخضعه الدولة لسلطة الشرطة، وحالما يسيء المواطن خياره النسبيهاالمواطنين جزء من

  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ : الرب العظيم القائم في الحرية المطلقةتسليات كذا، عذاب االحياء داخل سجن الطبيعة المادية ال يعادل ب.وداخله
 .َهىڤيْچَر

 ال شك ان دار السجن من بناء الدولة .وجب دخولهم السجن ومعاناة المصائبيعمل على وجه لمن مواطنيها اتطلب ال توجد حكومة 
الحكومة يجبرون  بصورة غير مباشرة، المواطنون العصاة .ايداع المواطنين في السجنإلى ان الحكومة تشوق لكن ال يعني ذلك 
األحياء  إلى دائ الخيار ع. عينه، هذا العالم المادي من خلق الرب العظيم لكنه ال يشاء وضع االحياء فيه على النحو.على بناء السجن

 .الرب العظيم إلى اهل هذا العالم المادي عن المنشغلين أزلياً بالخدمة العلية يختلف لذلك، .انفسهم
عون ان الملكوت الروحي  يّد. في الملكوت الروحي األزليليس لدى دعاة الوحدة المجردة المطلقة علم بالحياة المستقلة الطليقة

 الحياة خارج السجن خالية من نشاطات السجن حتماً لكنها ال .هذا يشبه تفكير المساجين بعدم وجود حياة خارج السجن ومجرد خالء
 نشاطات النفس في الملكوت نكار إلى ا النفس نشطة أزلياً بطبعها لكن يسعى دعاة الوحدة المجردة المطلقة.تخلو من النشاط

 .فقر علمهم إلى هذا عائد و الرب العظيمتسليات لذلك، يسيئون فهم شقاء حياة السجن على انها .الروحي
 ):١٥-١٤\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا مطلقاً وهذا واضح في النفس الهبائيةالرب العظيم ال يخلق افعال وردات افعال 

 ينَكَْرما نَـ ْمتْڤَِرَن كَْرتْ
 ْپَرْبهوهي َجتِر ْسلُوكَْسيا
 ْمَچيُّوْمَس-ْپَهَل-َن كَْرَم

 ْسڤَْبهاڤَْس تو ْپَرڤَْرتَِتى
 ْمتْ پاَپيشتْاي كْْسىناَدتِّ
 ْبهوهي ڤْمتَِرڤَ سوكْيَن شا
 ْمْچۤيانَ ْمتَِراِنناڤْْچۤيَأ

 َجنْتَڤَهتي انْييِتَن موْه
 ةعيالطب شواكلمل بل حث اآلخرين على عمل؛ كما ال تخلق ثمار الع وال تافعاالً تخلق الا، هبدن مدينة نفس المتجسدة سيدةالإن "

 الذي بالجهل فتونة مةمتجسد الكائناتال ولكن، .حسنة كانت أم سيئة أحد عن أعماللة والذات العليا مسئويست  ل.ةعلاالفهي المادية 
 ."أصالة علمهايحجب 

 الرب ليس مسؤوال . الحي العظيم وال هو مسؤول عنهاتسلياتيتضح من هذه النصوص عدم وجوب مساواة شقاء البشرية مع 
 من ما نقدموفقاً لما نقدم من سيئات ونخضع ألوضاع سعيدة وفقاً ل نحن نخضع لألوضاع الشقية .مطلقاً عن رذائل أو فضائل احد

 ال يريد الرب من األحياء التورط في ردات افعال النشاطات خيرها .شقاءه أو سعادته الماديةالذي يصنع  هو اإلنسان لذا، .صالحات
 جميع .صلتنا الباقية الصفية باهللا إلى حتار بأعمالنا حتماً ما دمنا لم ننهضحن ن ن.في داره الباقية إليه  الرب يريد رجوعنا.وشرها



صعيد العلم الصفي الذي هو التحقيق الصفي  إلى رتقاء اال يجب علينا. تقضى على صعيد الجهل،الخير والشرلمستندة إلى ااعمالنا 
 . ونحن الخدم المتمتعونتسليات الرب العظيم هو السيد والمتمتع بتلك ال.ه العليةتسلياتبأننا الخدم األزليون للرب العظيم والمتمتعون ب

 ):١٠\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتالعلي سوى بالخدمة التتيمية العلية كما جاء في ال يمكن تحصيل العلم ا
 ْمنايوكْتا- َستَتَْماشِْت

 ْرڤَكَْمپۤو-يتۤي ْپرْمْبَهَجتا
 ْم تَْمَچيُّو-يبودّْهي َددام
 ِتىي انْتۤي ماْم اوَپَنىي

 ."يلّ ايأتون بها التي الفهم وة، قتبتلين المتيمين بحبيالمأمنح "
دما نعلم  عن.جمالية العلم التبيني اس بإكتساببقضاء تلك الخدمة التتيمية وحدها ولييمكننا معرفة الرب العظيم كما هو عليه 

 .هتسلياتبشخصية اهللا حق علم، يمكننا عندها الدخول في 

 الفصل الثالث
 نحو مجتمع سلمي

 ):٢\١٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
 اوڤاتْشَ ْبَهَچڤاْن-ۤيشْر
 اي كاونِْتْمَرۤير شَْمَدإ
 اِتىيۤيْدهي اْبهىت اْمتَْرشْٰكْ

  ْپراهوهْم تَيو ِڤتِّيُِّاتَْد 
 َدهيڤ-تَْدي ت اْچۤيا-تَْرشْٰكْ

 ." بالحقلمالعاِل ومن يعلم بهذا الجسم هو .كونْتّي يا ابنهذا الجسم هو الحقل،  : قائالًشخصية اهللا العزيز اجاب"
 ْچۤياكِْشتَْرالحقل وهو البدن وكلمة  إلى  تشيركِْشتَْركلمة  .ْچۤياكِْشتَْر و كِْشتَْر عن العلم بكل من أْرجوَن يلقن كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز

حرث الحقل يتطلب حارث ما وعند تشبيهه بالحقل الذي يقتضي الحراثة فالحارث هو  .ئيةالنفس الهباالعالم بالبدن وهي  إلى تشير
 قد يحضر .)أكَْرَم( تلك التنمية تدعى عمل . لدينا هذه األجسام اآلن ومن واجبنا تنميتها على الوجه الصحيح.مالكه بالضرورة

 وهبنا هذا النوع من األجسام لتنميته وتحصيل . أو القهوةمكاننا يحمل محراثاً لحراثة األرض أو لمجرد شرب الشاي إلى شخص ما
 صلته بنا تشبه ." خذه.حسناً:"شيئاً فسيقول أحد  اهللا شديد اللطف وإذا طلب. هذا البدن هو هبة من اهللا.المحسوسات حسب رغباتنا

 بأن مطلبه ليس لصالحه اقناعه إلى  قد يصر االبن على الحصول على شيء من والده وقد يسعى الوالد.صلة االب بولده
 الوالد الحنون يعطي ابنه . لكن عند اصرار االبن فسيسمح الوالد له بالحصول عليه." لن يفيدك.ولدي الحبيب، ال تمس هذا:"بالقول

اس أن جميع األحياء من جميع األجن) ٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في . كذا، االب العظيم يعطي اوالده وبناته ما يطلبون.ما يطلب
 :اطفاله

 ايكاونِْت وشْيُّوني –َسْرڤَ 
 ااهي ۤياه َسْمْبَهڤَنْتيْرتَمۤو
 ْرينيُّو ْبَرْهَم َمَهْد ْمتاسا
 اتيْپَرَده پ-َجۤي بْمَأَه

 ."جميع اجناس الحياة تولد في هذه الطبيعة المادية بمشيئتي وأنها من صلبين أ ،كونْتّييا ابن يتعين العلم، "
 خاطئة رائجة  توجد نظرية. الروحيةالنفوس هذه المادة بغرسي هي الطبيعة المادية تمدنا بالجسم واالب العظيم يتال) َركِْرتيْپ(االم 

 ألف جنس من اجناس ٤٠٠ مليون و٨ عن وجود ِڤدية على خالف سائر األحياء لكننا نستفيد من األسفار الـروحاآلن بأن للبشر 
 في هذا النص أن جميع األحياء كِْرشَْن شْرّي يعلن . وإال لما اقتدرت على النموروحجميعها لالحياة تشمل النباتات واألشجار و

 .الوالد إلى نسبة االبن إليه نظر عن الصورة التي تتصور فيها في هذا العالم المادي وأنها منتسبةاوالده بغض ال
 ):٣\١٣ .چ.ب( مقصود على األخص لفهم قوام النفس وصلتها باهللا كِْرشَْنذكر 

 يدّْهي ڤْمماي شاپتْ ْمْچۤيا-تَْرشْٰكْ
 و ْبهاَرتَشِْرتْشْٰكْ-ْرڤََس
 ْمْچۤيانَْر يُّوْچتَْرشْكْ-تَْرشْكْ



  َمَمْم َمتَْمْچۤيانَاتْ تَْج ي
 ." هو حكميهذا .هو العلمهذا الجسم ومالكه وفهم  .جسام بكل األاِلمالعباني أيضاً علم  ا،ْبهاَرتَ سليل يا"

ذا درسنا  ا.هلكننا غير) ْچۤياكِْشتَْر(النتيجة بأننا العالمين بالجسم  إلى ذا كنا عين الجسم أم ال فسنصل اإذا تدبرنا هذا الجسم ودراسة ما
فسنستخلص مغايرتنا لألصبع أو مطلق جزء من الجسم لكن ذات األصبع والذراع ذا كنا عين االصبع أم ال  ااصبعنا وسواء ما

 لسوء الحظ، ."هذا جسمي:" لذلك، نقول. على هذا الوجه، نستخلص مغايرتنا لهذه االجسام وأنها خاصتنا.والرأس وغيره خاصتنا
 الشاق طوال النهار في المكتب أو المصنع  انهم مقتصرون على العمل.هل هذه الحضارة العصرية ال يسألون مطلقاً عن هويتهمأ

 هذه ."نا هندوسي أو مسلم أو سويدي أو اميركي أو مسيحيأ:" وإذا سألنا احداً عن هويته فسيجيب. الجسمبالظن ان ذاتهم عين
 . ذاتهحد نحن حرثة الحقل ولسنا الحقل ب. الجسم مجرد حقل نشاطاتنا.تعريفات أو تعيينات الجسم والجسم غير الذات

 يتمتع الكلب بنوع من النشاط وتتمتع القطة بنوع آخر . االبدانأجناسنواع مختلفة من األبدان وتختلف النشاطات بإختالف أتوجد 
صعيد الحقيقة  إلى عندما نصلروحية  إلى ستتغير نشاطاتنا من مادية لكن . تختلف النشاطات بإختالف األجسام. بنوع آخراإلنسانو

) أَهْم ْبَرْهماْسمي( نشاطاتنا مادية على صعيد المفهوم البدني للحياة لكن حالما ندرك اننا انفس روحية .الجساموندرك مغايرتنا لهذه ا
 العلم بهويتنا .والبدن خاصتنا فستكون النشاطات روحية بموجب ذاك التحقيق أي لن تعود مدفوعة على الصعيد المادي أو البدني

 .التعريف البدني إلى باقي لكنه محجب ما دمنا نحّنالصحيحة بمغايرتنا للجسم هو العلم ال
 يبقإذا سيبقى في الظلمة  يولد الطفل في الجهل و.جاء في األسفار ان نشاطاتنا ستحبط ما دمنا على صعيد المفهوم البدني للحياة

 في هذا العصر يولد إنسان ل أن كِڤدية نجد في األسفار الـ.ْدَرۤوش وضعه هو وضع . بعد نموهتحت وطأة المفهوم البدني للحياة
 يتعين .وينابذا بقينا قانعين بالوالدة من ا ْدَرۤوشسنبقى في وضعنا بصفة   لكن. العلم بهويته الباقيةإنسان كليجب على  لذلك، .ْدَرۤوش

 . عن طريق تبني طرق التصفيةْبَرْهَمنيالصعيد الـ إلى رتقاء االعلينا
 ال ينبغي لنا معاشرة النساء خارج .كل اللحوم والقمارأالزنا والمسكرات و: اة النجسةكما مر، توجد اربعة خصائص اساسية للحي

 نحن نعترف بالزواج سواء أكنا .الذي يفرقنا عن القطط والكالبهو  وهذا سبب وجود نظام الزواج ِڤديةالزواج حسب األحكام الـ
 وهبنا . يحظر المسكرات وأكل اللحوم والعنفِڤـديام الـ النظ. غرض هذا النظام هو تجنب الزنا.هندوس أم مسلمين أم مسيحين

سنصاب بسوء   يجادل البعض أننا.كميات وافرة من حبوب الطعام والفاكهة والحليب والخضار تغنينا عن قتل الحيوانات الضعيفة
آكلة  بالصحة والعافية بينما ما زالكل اللحوم ويتمتعون أ تركوا كِْرشَْنذا لم نأكل اللحوم لكننا نشهد أن افراد حركة ذكر ا التغذية
 . القمار ألنه يعمل على تهييج العقلِڤَدْز كما تحظر الـ.كل اللحومأعرضة لكثير من األمراض على الرغم من اللحوم 
جلود  هو الصادق والصفي والَنْبراْهَم الـ. هذا الدرب مفتوح لكل فرد.َنْبراْهَم وسيلة التصفية بالتي يصبح بها الفرد ههذإذن، 

 لندرتهم ةنَْبراْهَمالـ إلى  ثمة حاجة ملحة في الوقت الراهن.يمكنه ضبط عقله وحواسه أيضاً .والبسيط وتام العلم واإليمان باهللا
 .ْزْدَرۤوشوإنشغال الغالبية بالحفاظ على الجسم واألكل والنوم والجماع والدفاع وجميعها عالمات الحيوانات والـ

 هذه المراتب األربعة مؤلفة .جتماعية األربعة مع بعضها البعض بوئام االلمياً ما لم تعمل هذه المراتبال يمكن ان يكون المجتمع س
 ): ١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن ويبحثها ْزْدَرۤوش والـْزايشْياڤ والـْزكْشَتْرييا والـةنَْبراْهَممن الـ

 ْمطَِرشْْس اۤي َمْماينَڤَْر-شاتوْرتْ
 شَهَچْبهايڤ-كَْرَم-َنچو
 ْمماي ا كَْرتاَرم َأپيتَْس
 اْمياي َأكَْرتاَرْم َأڤْىهدّْيڤ

 بل  اعلم انني لست بالفاعل،خالق هذا النظامني أ ومع .فعالها وأ الطبيعة الماديةشواكلبناء على  المجتمع البشري مراتب خلقتلقد "
 ."ال أتغيرثابت 

:  الطبيعة المادية الثالثةشواكل ألن كل شيء في العالم المادي يعمل بمسار بشرالجتماعية األربعة بديهية في جامعة  االهذه المراتب
 شواكل الجميع من درجة واحدة ألن كل شخص يعمل بمسار اعتبار ما دمنا في العالم المادي، يستحيل .ظلمةلحماسة والاألصالة وا

 لذلك، السؤال هو كيفية التعالي عن .ذهب جميع الفروق عندئذ، ت. لكن توجد وحدة عندما نتخطى الصعيد المادي.الطبيعة المادية
 .چ.ب (كِْرشَْن حالما نرسخ في ذكر  الطبيعة الماديةشواكل نتعالى عن .كِْرشَْنيقة ذكر هو طرالجواب  و الطبيعة الماديةشواكل
٢٦\١٤:( 

 ىي َأنْىانۤيينْْدرۤينۤيتْرادُروشْ
 يو جوْهڤَتشْينْچامايْمَس

 اي أنْۤياْنشْيْن ڤشْْبدادۤي



 يو جوْهڤَتشْينْْچاۤيرإنْْد
 ."فدىالفي نار مثل الصوت، المحسوسات ون يقدمآخرون ، و المنضبط العقلارناألخرى في  والحواسالسمع فدون  يبعضلا"

 فلسفة .)أَهْم ْبَرْهماْسمي( مغايرون للمادة ْبَرْهَمْن نحن .الصعيد العلي إلى  فوراًى يرقكِْرشَْنلذلك، المنشغل بنشاطات ذكر 
 . اتصلنا بالطبيعة المادية بحادثة عاثرة الحظ.عتقاد بأننا نتاج هذه الطبيعة المادية االوجوب عدم إلى  مستندة رئيسياًشاْرياكَراتْشَنْ

 .ْبَرْهَمْن نكون في حالتنا الصحية عند رسوخنا في .ياة المادية هي حالة سقم هذه الح.نهاضها اويتعين) ْبَرْهَمْن(طبيعتنا روحية 
 . بالكليةكِْرشَْن الصحية تلك حالما نشغل انفسنا بذكر ْبَرْهَمْنتتحقق حالة 

ننا نصبح اً؟ يقول بعض الفالسفة أعدم؟ هل نصبح كِْرشَْن إلى تعالى عن الطبيعة المادية خالل قضاء الخدمةالعند ما هو مقامنا 
كون ن قد .العدم بطبيعتها إلى ال تنجذب النفس .تلك نظرية خطرة . هذا الجسم الماديڤاَننيْرفراغاً بعد النجاة من الحياة المادية، بعد 

فضل المعاناة من سأ .ال ال:" فوراًعترض فسن."لنقضي على العلل بإعدامك:"ذا جاء الطبيب وقال امرضى ونعاني من عدة علل لكن
طالق وال هي  اال لذا، النظرية القائلة بالعدم بعد الحياة المادية ليست جذابة على.عدام لمجرد وضع حد لعذابنا اال ال نريد".المرض
 َهىڤيْچَر  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ اهللا هو .وشق من اهللا) ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ(علم تام بهيج البقاء  نحن )١\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم(حقيقية 

العدم  إلى  ال سبيل. روحي فخواصنا عين خواص الروح العظيمهباء مالحة ومع اننا  من البحر مع ان قطرة الماء.ونحن من نوعه
نتحار بدافع الخيبة من  االذا اقدمنا على الن نضع حداً لعذابنا . المتناهيةأشكالألن خواصنا الروحية بصفة احياء موجودة في 

 يصبح عرضة للعقاب انقاذه تتمنتحار دون أن ينجح أو  االان من يقدم على .خرىأصر على خلق شقاوة نقتبل الوجود المادي 
يجاد الحياة  ا يتعين علينا قطع هذه الحياة المادية بعد.نتحار بمثابة عمل اجرامي اال كذا، قانون الطبيعة يعامل.حسب قانون الدولة
الحياة  إلى ناعلى قطع شقاوة هذا العمر بدافع الخيبة بل شغل انفسنا بنشاطات ترقى بقتصار  اال ال ينبغي لنا.البهيجة الباقية فقط

 .الروحية
لرفعنا من مراحل ) ڤَْرنْياْم-تْشاتوْر(ات العمل رتيب خلقت ت.رتقاء تلك االجتماعية األربعة لتسهيل عملية اال المراتبكِْرشَْن شْرّيخلق 

اهم  . هذه العملية هي عملية تعاون. إلى صف اعلىكما يرتقي الطالب من الصف االدنى َنكِْرشْرفع درجات ذكر أ إلى الوعي الدنيا
هم أمع أن الرأس  اغفال الساقين أو سائر األعضاء إلى  ال سبيل. الرأس ثم الساعدين ثم البطن ثم الساقينوالجسم البشري هاعضاء 
 . الطبقة الفكرية والتعليميةةنَْبراْهَم يعتبر الـ.جتمع البشري كذا، ال يوجد تقسيم هام بمنأى عن سائر تقسيمات الم.األعضاء

 جميع هذه المراتب مطلوبة . طبقة العمال العامةْزْدَرۤوشن والـي التجار والمزارعْزايشْياڤ الفرسان واإلدرايين والـْزكْشَتْريياالـ
  .شَْنكِْرذا تعاونت في تقدمها تجاه ذكر ا يغيب الخالف بينها .لنجاح عمل المجتمع

 يوجد خالف كبير اليوم بين . كل فرد يشعر باإلستياء.تعاونفي غياب الجتماعية الراهنة  االنجد هذه المراتب األربعة في الحالة
 .كِْرشَْنغياب ذكر  إلى ستفزاز وهذا الخالف بين الطبقات عائد اال ال نجد سوى.الطبقة الرأسمالية والطبقة العمالية لغياب المساومة

 .وجه المجتمع البشريأوافق جميع حقيق تطالق لت اال ضروري علىكِْرشَْن ذكر . محالكِْرشَْناقع، التعاون دون ذكر في الو
 .ليها النظر عن الطبقة التي ننتمي بغض اكِْرشَْنذا تعاونا في ذكر  اسيتحقق السالم في االرض

 شْرّي .كِْرشَْن تستهدف ذكر ْبهَچڤَْد چۤيتال وكل محصلة في  كل فص. هو الضرورة الكبرى لجميع مراتب المجتمعكِْرشَْنلذا، ذكر 
 ):٦٥\١٨ .چ.ب( يشدد دوماً على التتيم بحبه ْبهَچڤَْد چۤيتا متكلم كِْرشَْن

 تُوْبَهكْ-َمنا ْبَهڤَ َمْد-َمْن
  نََمْسكوروْم ماۤياجۤي-َمْد

  ِتىْمايَستْي سِاڤايشْياماْم 
 ِمىي سٱ ويُّيجاِن ْپريْپَرت

 ."اعدك بذلك يا صديقي الحبيب . ال محالةلي اتأتيهكذا سوف و .وبايعني ي اعبدن.دوماً وتتيم بحبي ذكرنيا"
الذين  كثير من الرذالء لكن يوجد .كِْرشَْن إلى ،"إلي" تعني ماْم كلمة .ْبهَچڤَْد چۤيتا في معظم نصوص ماْمنجد التشديد على كلمة 

 من الماء للجميع؟  فهل يعني انني اريدك ان تجلب كوباً." من الماءاجلب لي كوباً:" عندما أقول.كل فرد إلى  لتعنيماْميأولون كلمة 
هذه  ، يأخذ الرذالء"أنا "كِْرشَْن بالنتيجة، عندما يقول .لتعني كل فرد بتالعبهم اللفظي" أنا"أو " لي" موجودة لكنهم يأولون الفردية

 كثير الرواج همع ان غير مفهوم على الوجه الصحيح بداعي تأويالت االساتذة الدنيويين ْبهَچڤَْد چۤيتا . هذا تأويل فظ".لهم" لتعني "نااأل"
  .لمفي العا
 جتماعية افراد مطلق مرتبةأ أحد بصفة كِْرشَْن ال ينزل . لكنه علي عنهكِْرشَْنمن خلق  ڤَْرنْياْم-تْشاتوْرأن نظام ب ْبهَچڤَْد چۤيتايوضح 
الملوك  من ڤَاسوِدڤ كان .عند تجليه ڤَاسوِدڤ و كّيڤَِد ابن جهبو كِْرشَْننزل  . أو سواه من األدوارَنْبراْهَم ليس بدور .يهعند تجل

 في جميع كِْرشَْن يتجلى .مرتبة الفرسان إلى كِْرشَْن دور فارس لكن ال يعني انتماء كِْرشَْن وبناء عليه، لعب .)كْشَتْرييا(فرسان ال



 ال شك، ان .كِْرشَْن عائلةمن سمكة الحسبنا ذا انخطئ  . سمكة من المائيات لكن ال يعني ذلك انه سمكةوجه تجلى ب.اجناس الحياة
  ال ينتمي.إذا فهمناهسننجو من التناسخ  وكِْرشَْن هذا هو تعالي . بمنأى عن الوجودكِْرشَْن من منظور آخر لكن كِْرشَْنء هو كل شي
حالما سننجو بالفعل  .بينها أقام همع ان )ڤْياياْمڤيدِّْهى أكَْرتاَرْم أ پي ماْمتَْسيا كَْرتاَرْم أ (جتماعية األربعة االالمراتب أي منإلى  كِْرشَْن
 محكوم بردات فعل نشاطاته ألنه عمل على كِْرشَْنذا حسبنا أن  ا نخطئ.كْشَتْرييا مع انه ولد في عائلة كْشَتْرييا ليس كِْرشَْنأن بنفهم 

 .)نْتيَپ ماْم كَْرماني ليمـنَ(العمل ال يكبلني ): ١٤\٤ .چ.ب (كِْرشَْن شْرّي يقول . بالقتال في ميدان الحربأْرجوَنمره أوجه ما مثل 
 يجب أن نتعلم بالتقصي المذعن من .حدناأ ليس من عدادنا بالفعل عند والدته بصفة كِْرشَْنالخالصة، يجب علينا التسليم بأن 

 .كِْرشَْن أو السيد الروحي محقق ذكر ْبهَچڤَْد چۤيتاالمصادر الموثوقة مثل 
 وبالتالي، مجتمع اليوم هو عبارة عن .فاظ على هذا الجسمأن صالحهم الذاتي يكمن بالحاليوم، جميع اوجه المجتمع البشري تظن 

 أنه ال يتعين علينا العمل الشاق طوال النهار لمجرد الحفاظ على هذا ِڤدية نستفيد من األسفار الـ.مجتمع قطط وكالب وخنازير
صل الوجود، أ كِْرشَْنأن بى الفهم  القادر عل.السيادة على الطبيعة المادية ألغراض التشبعة الحسية طلبنكدح ألننا ن نحن .البدن

) ڤََرْزإشْ( يوجد عدد كبير من الملوك .)نَهشِْركْ َپَرَمهڤََره إشْ( هو الملك العظيم :)١\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم (كِْرشَْنيستطيع فهم معنى عبارة 
  .ي الحقيقي دونه سنبقى جهلة بصالحنا الذات. يعطينا هذا العلمكِْرشَْن ذكر .عظيمهم كِْرشَْنفي الكون لكن 

 ضرورة هذه .القادرين على نشر العلم الروحي الحقيقي في االرض) ةنَْبراْهَمالـ(الفطناء  إلى المجتمع العصري بأمس الحاجة
 هذه بصورة كِْرشَْنفهم حركة ذكر اإلنسان إلى ذا سعى  اسيحل السالم في األرض .مطلقة لمجتمع كادح لمجرد استغالل الطبيعة

 َهِرى كِْرشَْنَهِرى  :تسبيح إلى  ال حاجة لنا سوى.الطريقة بالغ البساطةجوهر  .ه وطلب التعاونتية بخير علمه وحكمعلمية وفلسف
 سنتجنب . واإلنتهاء بالنواهي األربعة التي مر ذكرها َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن

ذلك، يحل السالم ب .َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىبتسبيح  عة للحياة األثيمة باإلنتهاء بالنواهي األربعة وسنصاحب اهللا دون انقطاعاألعمدة األرب
 .اإلنسانبين جميع طبقات 

 الفصل الرابع
  كما هو عليهكِْرشَْنمعرفة 

 ال .جتماعية أو الفكرية االبغض النظر عن منزلتنا يمكننا رفع الدعاء .شخصية اهللا العزيز إلى مؤهالت عالية للدعاء إلى اجتحنال 
ستحسان  كل هذه غير مطلوبة مع ا.محسنات أو بالغة لغة شاعرية أوإلى الدرجات العلمية أو الكفاءات الجامعية وال  إلى حاجة
 التعبير عن مشاعرنا بحرارة  يمكننا.لتحقيق ذلك  ال يتعين علينا سوى التعبير عن مشاعرنا لكن ال بد لنا من الوعي بمقامنا.اهوجود

، ٢٩\٢٠  انْتْيا.ت.ت(الذي يلقننا بالدعاء التالي  َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا ما هو مقامنا؟ هذا ما علمه المولى .وعفوية حالما نعي بمقامنا
 ):٤ شيكْشاشْطََك

 ْمسونَْدرّي نَـ ْمَجنَ نَـ ْمَن ْدَهنَ
 إشَ كاَميِّى-ْد وا َجَچْمكَويتا

 َمني َجنَْمنّيشَْورىَمَم َجنْ
 ْبَهَوتاْد ْبَهكْتيْر أهايتوكّي تَْويِّى

 جل مرادي هو خدمتك التتيمية العلية في .ربي القوي، ال رغبة لي بجمع المال وال التمتع بالحسناوات وال بأي عدد من االتباع"
 ".حياتي والدة تلو والدة

عتراف برب عظيم لهذا  االيجب علينا . تعني ربشَإ  تعني الكون وكلمةتَْچَج كلمة . في هذا الدعاء تعني رب الكونَچدّيشََجكلمة 
 ينبغي ان تكون قناعتنا بأن ابانا العظيم هو .يمان انكار ذلك ا ال يمكن لمن لديه.الكون سواء أكنا هندوس أم مسلمين أم مسيحيين

 ألنهم يودون ان يكونوا لكن المالحدة ال يحبون هذا االسم . كل ما سواه محكوم.شََچدَيَجاهللا وحده هو  .)شََچدۤيَج(رب الكون باسره 
لكن اهللا فوقها ) ظلمةالاألصالة والحماسة و( جميع األحياء في العالم المادي عرضة للطباع المادية الثالثة .الحكام على خالف الواقع

 ):١٣\٧ .چ.ب(
 ْريْر ْبهاڤايَميا-َنچوْر يْبهِرتْ

 تَْچ َجْمَد اه َسْرڤَْميْبهِا
 يجاناتي ناْبهْمتَيهُمو
 اْمياياه َپَرْم َأڤْيْبْهِاماْم 

 ." ألنه مسحور بهاالجهل والحماسة وصالةالثالثة األالمادية  ةعيطب الشواكل الذي ال ينفد، أنا األزلي بأسره يجهلني لعالما"



ڤََره إشْ (كِْرشَْنأن الرب العظيم هو ) ١\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم( في قصيدته ْبَرْهمايقول المولى  .)َچدّيشََج( عن اهللا َسْمهيتا-ْبَرْهَمكما يفيدنا 
قد نحتفظ بكلب أو قطة ليتسنى لنا  .حد ما إلى ربابأجميعنا  . تعني عظيمَپَرَمه تعني رب وكلمة ڤََرهشْإ  كلمة.)نَهشِْركَْپَرَمه 
 لكن تنقلب األحوال ."أنا رب:" على هذا الوجه، يمكننا التفكير.اذا لم يكن لدينا شيء نحكمه". هنا إلى كلبي العزيز، تعال:"القول
 .اماۤي لسوء الحظ، ننسى هذا الوضع وهذا النسيان يدعى .رب بل مربوب أحد حدث ألن ال هذا ما ي. ونجد ان الكلب هو السيدأحياناً
 على سيئاتنا كما يتعين علينا ان نحاسب على اعمالنا تناحاسبيعني حتمية مبحاكم القبول   قبول مطلق حاكم لهذا الكون ألننرفض

 هذا هو المبدأ األساسي . لذلك، ننكر وجود رب. السيئات وضعنا يتمثل بمواصلة ارتكاب. عند قبولنا بالحكومةغير المشروعة
 لكن اهللا لن . هذا هو المبدأ األساسي إلنكار وجود اهللا.مواصلة رذالته دون قيودب اإلنسانرغبة ت لي أن اهللا محالياًيروج  .لإللحاد

 . تعني عقابشَكونيكلمة  .ُچوروَمَرَنِپى شَكوني شا: چالي في هذا الصدد يقول يوجد مثل بن. انكارنا لوجودهزداديموت مهما ا
 لذلك، يقول هذا المثل أن .أحياناً قد يقضي العقاب عدة ايام دون العثور على جثة .تتمتع العقبان بجثث الحيوانات وال سيما البقر
موت اهللا لينعموا بلذة  هوالء العقبان المالحدة طلب كذا، ي.ان البقرة ستموتذلك العقاب يلعن البقرة متمنياً موتها لكن ال يعني 

 ."لقد مات اهللا اآلن ويمكنني أن افعل ما يحلو لي:"التفكير
 في كل حقل من حقول اً محدوداًد ربشه لماذا ينبغي لنا انكار هذه الحقيقة؟ ن.يجب علينا العلم اليقين بوجود رب وهذه بداية العلم

 )رب الكون (َچدّيشََج كلمة َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيالك، لم يستعمل المولى نكار وجود رب ال يحد في هذه الخليقة؟ لذ االعمل فكيف يمكننا
 : للمثال. المختلفةِڤدية الـَمنْتْرات لم يبتدع الكلمة بل ترد في كثير من الـ.عشوائياً

 َچْمشِْرنْ-ڤَِرى نَكَْهْم أْدْبهوتَ-كََمَل-ڤَ كََرتَ
 َچْمْبْهِرنْ-تَنو-پوهيَرنْياكَشي-َدليتَ

 َچدّيشَ َهرىَپ َجيا َجۤور-نََرَهري-ْدْهِرتَڤَ ِكشَ
يا رب الكون اسجد  إليك . بأظافرك الطويلةوپياكَشيهيَرن دبورالبقرت رباه، يداك في غاية الجمال مثل زهرة اللوتس لكنك "

 ".بتواضع
 لذلك، .وصرعه)  أسدشطر وإنسان شطر (ڤََهى ِدْمسيِرنْصورة الرب بنكر وجود اهللا لكن اهللا ظهر عليه أ ملحداً وپياكَشيهيَرنكان 

 .)شَ َهرىۤيَچدَجيا َج(يمجد الرب بصفة رب الكون وجميع األحياء 
 يرد ذكر رب الكون في كل هذه .)ڤَتو ِمىچامّي ْبَه-َپتَْهى- نَياَنْسوامّي-نّاتَْهىَچَج(ارني وجهك يا رب الكون : كما يوجد دعاء آخر

 ثمة تزاحم كبير .ن الرب العظيم لكن هذا محال بالجهد الفردي أو الجماعي أو القومي كل حي يسعى ليكو.األدعية وفي كثير غيرها
حد يعلونا بغض أدوننا و أحد  سنجد دوماً.أن يصبح اهللا أحد ال يستطيععلى نحو  العالم خلقجرى   لكن.حول السيادة في هذا العالم

 .دنى الجميعأنا أ:"القول أحد  كما ال يستطيع."حدأ ال يفوقني .أنا اهللا":القول أحد  ال يستطيع.النظر عن المنزلة التي نجد انفسنا فيها
هو وضعنا على  هذا .دنى الجميع سنجد شخصاً دوننا وحالما نظن اننا الفائقون سنجد شخصاً يفوقناأ حالما نظن اننا ."حدأال يدنوني 
 ):٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا على فوقيته في كِْرشَْن يؤكد .خالف اهللا

 اتْي نانْْمه َپَرتََرَمتَّ
 ي ْدَهنَنَْۤجياْد َأْستيشتْينْۤك
 ْمتَُرو ْپْمَد ا َسْرڤَْميَِّم
 ڤَ اناَچ-ينَ َمىِرتْۤوس

 ."يفوقني فائق ذ ال ايتعلق بي، شيء كل، هكذا بخيط لؤلؤ حبات العلقكما تتقاهر الغنى،  اي"
 يمكن تعريف .ذا وجدنا من ال يفوقه فائق فيمكننا قبوله بصفة اهللا ا. وهي كلمة تعني ال يعادله عديل وال يفوقه فائقڤَأَسماوْرْدْهاهللا 

 تَتْ ـنَ(ال يعادله عديل وال يفوقه فائق : اتْدپنيشَوأ جاء في .ِڤدية هذه هي الرواية الـ.عديل وال يفوقه فائقاهللا بمن ال يعادله 
 .)َسَمشْ تْشاْبْهياْدهيكَشْ تْشَ ْدِرشْياِتى
حدة على سبيل  رئيس الواليات المت.في العالم المادي يتحمل مسؤوليات كثيرةان كبير األهمية  .ميزة اخرى هللا هي ال يوجبه واجب

وروبا أ اضطراب في قعحالما ي هم شخصية في البلد لكن يتعين عليه عقد اجتماع الوزراء إلتخاذ تدبير بصدد الوضعأالمثال يعتبر 
 لكننا نستفيد من األسفار . لذا، مطلوب حتى منه القيام بمهمات كثيرة وإال ال يعتبر سيد البلد.الوسطى أو أي مكان آخر في العالم

 ليس موجباً ه من وجوه كثيرة في العالم لكنكِْرشَْنيمكن ان يعمل  .)ڤيْدياِتىتَْسيا كاْرياْم كََرنَْم تْشَ  ـنَ(أن ليس هللا ما يفعله ب ديةِڤالـ
 ):٢٢\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا ما جاء في .هاب

 ْمايكَْرتَڤْي َن ِمى پاْرتْهاْست
 شََنتْينْۤو كشْلُوِكو شْيتْر



 ْماينانَڤاْپتَْم َأڤاْپتَڤْ
 ينَشَ كَْرَمتْڤَْرتَ ِاڤَ 

ألتزم ني إ مع ذلك ف- نا بحاجة لكسب شيءأ كلها كما ال اشتهي شيئاً وال  الثالثةاألفالكضمن واجب بني يوج ال ،ْپِرتْهاا ابن ي"
 ."بالعمل

 ان كالّي القدرة المادية هيكل والحظ في هياكلمدينة كلكتا وزار عدة  إلى يجدر التنويه في هذا الصدد أن رجل اوروبي جاء
  منشغالاً، شاهد ربهياكل في سائر ال.ع جماجمهم حول عنقها وتضجنصورتها مرعبة للغاية تحمل ساطوراً في يد وتقطع رؤوس ال

 سؤاله عن السبب وراء هذا عنداجاب  و"هيكلجد اهللا في هذا الأ:"كِْرشَْن-راْدها هيكل إلى  عندما جاءه قالبأعمال مشابهة لكن
 من الواضح أن ليس عليه ما .اتهرى اهللا يعزف نايه وينعم بذألكن هنا  زرته هيكلفي كل شاهدت النصب يقوم بعمل ما :"الكالم
 .ِڤدية في الواقع، انها الخالصة الـ. هذه خالصة فطينة."يفعله
 بكالم . التأملنسب االلهية إلى نفسه بفضلرائجاً في هذه األيام بواسطة التأمل مما يعني أنه يمكن لإلنسان أن يدعاء اإللهية ا اصبح

 هو اهللا حتى في صورة طفل في كِْرشَْن . كان اهللا وسيبقى اهللا. اهللا هو اهللا.ف بعينههذا السخ وآخر، اهللا يتأمل وبتأمله يصبح اهللا
 تمثلت في صورة حسناء وسألت ،كِْرشَْن لتسميم الطفل تَناۤوپ عندما جاءت الجنية . ال تأمل مطلوب وال كفارة وال رياضة.مهأحجر 

 صدرها تَناپۤو لطخت ." طفليحملنعم، يمكنك :"روية بسيطة وقالت قياشودا كانت . أن تتلطف وتعطيها الطفل لترضعهياشودام األ
اهللا غير  .مات اهللا:" حتى يمكنهم القولكِْرشَْن دوماً قتل جن يريد ال.ةرير هذه هي الروح الش. بإرضاعهكِْرشَْنبالسم تنوي قتل 

 لكنه لم يمص السم من صدرها فحسب بل روحها  وسمح لها بإرضاعهتَناپۤو لطيفاً بالجنية كِْرشَْن كان ."ليس شخصاً اهللا .موجود
 ال يحتاج ان .مه هو اهللاأ في حجر . لذا، هذا هو اهللا.ولىية األجنصورتها ال إلى األرض ميتة وعادت إلى تَناپۤو سقطت .أيضاً

انه  أحد عىذا اّد ا.عمل له يعمل هو اهللا جوهرياً وأزلياً وال .حدودباألحكام واللتزام  االرياضة أواليصبح اهللا بالتأمل أو الكفارة أو 
اهللا :  بصدد فهم اهللاِڤدية يجب ان نعنى بالمحصلة الـ.ينبغي لنا ان نفهم انه ليس اهللا بل كلباصبح اهللا بعبادة هذا أو ذاك أو بالتأمل ف

ذا اخترعنا الذهب فذاك ذهب  ا اهللا؟ لماذا يتعين على اهللا فعل شيء ليصبح.)ڤيْدياِتىْسيا كاْرياْم كََرنَْم تْشَ  تَـنَ(غير موجب بواجب 
مه، هو اهللا فيما يلعب مع أ طفولته، في حجر تسليات هو اهللا في .أيضاً الذهب طبيعي واهللا طبيعي .مصطنع وليس ذهباً حقيقياً

 ال توجد صعوبة بصدد .لم هو اهللا فيما يتك. هو اهللا فيما متزوج بملكاته.كِْشتَْركورو هو اهللا فيما يقاتل في . هو اهللا فيما يرقص.رفاقه
 .كِْرشَْن إلى صغاء اال جل ما علينا فعله هو.فهم اهللا
 ):٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتاأْرجوَن في  إلى كِْرشَْنيقول 

 ڤُوا ْپَرْبَهيْسڤَ َسْرْمَأَه
  ْپَرڤَْرتَِتىْمَمتَّه َسْرڤَ

 ْمَمتْڤا ْبَهَجنِْتى ماي تإ
 اتاهيَسَمنْڤ-بوْدها ْبهاڤَ

 ."قلبهكل من ني عبدويينذر نفسه لي  تحقق من ذلك،الم العاقل .مني تفيض الخليقة كلها .العالمين الروحي والماديأصل  ناا"
 ):٧\١٥ .چ.ب( يستطرد بالقول . وسائر المالئكة واألحياءْبَرْهما و ونڤيشْ و ڤَشي هو فياض المولى كِْرشَْن شْرّيمما يعني أن 

 ِكىلُو-ڤَۤي جشُوْمڤايَمما
 تَه َسناتَنَهْبهۤو-ڤَۤيج
 ينَاۤيينْْدرۤيطْهانشْشْ-َمنَه
 يتشْكَْري ْستْهان-تيِرْپَركْ

 ."ضمن العقلالحواس الستة التي تتواسطة بمشقة بالغة  البقاء بوننازعهم يرهن ونتيجة .شقوقي الباقيةهم هل هذا السجن المادي أ"
 ):٣٨\٥(َسْمهيتا -يوضح المولى ْبَرْهما في ْبَرْهَم

 ِنَنتْشَلُووي-ْبَهكْتي-تْشّْهوريتَ-ِرمانَْجَنْپ
 لُوكَيانْتيويو شَْديّْىِر ْهَو َسدايَسنْتَه

 ْمَپۤورَوْس-َنچو-َمسونَْدَرْم أتْشينْتْياّياشْ ْميا
  ْبَهجاميْم تَْم أَهْمشْپورو-ْم آديچُووينَْد

 المتصف بصفات علية ال تعد وال تحصى والذي يراه تيمه األصفياء بعين َنشِْركْ، َمسونَْدَرشْۤياالذي هو  ُچوڤينَْد الرب األولى أعبد"
 ".قلوبهم الممسوحة بمرهم الحب



 اهللا مع ان  بصفةكِْرشَْندرجة انه يرفضون قبول  إلى نو معاندجن لكن الرذالء والِڤديةثمة اوصاف مشابهة في جميع األسفار الـ
 كما أكد .قطعوا بذلك)  وغيرهَمنو  وپيَلكَ  و األربعةْزكوماَرالـ وَمشْْبهّي  وڤَشي  وناَرَد  وْبَرْهما( االثنى عشر المعروفين آتْشاْرياْز
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَميورد  .ڤَياْمْس اْنڤََچْبَه نَْس توشِْركْ: شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم هو شخصية اهللا وجاء في كِْرشَْن أن َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى 

شخصية اهللا  المدرج في هذه القائمة، يدل على كِْرشَْنفي الختام أن اسم يستخلص قائمة باسماء جميع تجليات اهللا و) ٢٨\٣\١(
ما شقوق ذات اهللا أو شقوق اسماء اهللا هي أ سائر .)پوْمشَهكَاله -ِاِتى تْشاْمشَ( بينما سائر االسماء تجليات شقوقه التامة العزيز
 .)ڤَياْمْس اْنڤََچْبَه (شخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْن لكن كَال وشقوق شقوقه تدعى أْمشَ شقوق ذاته تدعى .شقوقه

 ):٢٩\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم( ْبَرْهما لذلك، ندعو مع . دون سواهشخصية اهللا العزيز إلى ينبغي رفع دعاءنا
 شْكِْرْو-َپْدَمسو كَلَْس-ْپَركََر-ينَتْشينْتاَم
 پالَيانْتَْمْر أْبهيو سوَرْبهّيشِْتِرْواشْلَكْ

 ْميامانَِسْو-َسْمْبْهَرَم-شَتَ-َسَهْسَر-مّيشْلَكْ
  ْبَهجاميْم تَْم أَهْمشْپورو-ْم آديينَْدوچُو

ار الروحية النفيسة والمحاطة  الرغبات في دور مشيدة باألحججميع  الذي يرعى األبقار محققاًُچوڤينَْدأعبد الرب واالب األولي "
 ". مئات وألوف امتدادات العزة بتبجيل وحب تقوم على خدمته دوماً.بأشجار األماني

ذا تقفينا اثر والد  ا.شخاصأننا أبانا شخص وهذا هو السبب آ .شخاصأ جميعنا .)پوروشَ-آدي( هنا الشخص األصيل كِْرشَْنوصف 
 . وهو الشخص االول المولود في هذا الكونْبَرْهماالمولى  إلى ان شخصاً بالرجوعوالدنا فسنجد انه شخص أيضاً وأن والده ك

 مفهوم دعاة الوحدة . هو الشخص العظيمكِْرشَْنشخاص و أ الجميع . هو شخص أيضاًْبَرْهما والد المولى ونڤيشْعندئذ، سنجد أن 
 يخطئ دعاة . تعني صورة سالبةنيَرْرتْشا لذا، كلمة .تعني صورة أْرتْشَ تعني نفي وكلمة نيه كلمة .نيَرْرتْشاالمجردة المطلقة يدعى 

 ال تدل ان اهللا عادم الصورة بل ال صورة نيَرْرتْشا كلمة .طالق االالوحدة المجردة المطلقة عندما يحسبون ان ليس هللا صورة على
 . الصورة موجودة لكنها صورة روحية وليست مادية.مادية له مثلنا

 تتبدل صورنا كما نبدل ثيابنا لكن ليس هللا صورة . ستتبدل هذه الصورة في مجرى الوقت عند مفارقتنا البدنما هي قيمة صورتنا؟
 َسْمهيتا-ْبَرْهَم( صورة اهللا ْبَرْهما يصف المولى .َسْمهيتا-ْبَرْهَم الصورة موجودة وموضحة في .أحياناً نيَرْرتْشا لذلك، يدعى .مثيلة
٣٢-٣٠:( 

 ْمشْ َدالياتاكْ–ينَْد ڤ أَرنْتَْمنَ كَْوْمونَِڤ
 َچْم سونَْدرانْ– أسياْمبوَد َسْمْمَبْرهاَوتَ

 ْمَه شُوْب– شْيِشڤ – كَمينْلْيا – كُوطي –َپ كَنَْدْر
  ْبَهجاميْم تَْم أَهْمشْپورو-ْم آديينَْدڤوُچ

 تَِّمنْتيِرڤْ-َسكَِلنْْدرييا ياْسيا نيچاأنْۤ
 نْتيَچَج ْمتْشيَر انْتيكَلي پانْتي َپشْيانْتي

 َرَهْسيايْچڤ-َلڤَأوجّْ-َسْد-تْشينَْميا-آنَنَْد
 ْبَهجامي أَهْم تَْم ْمشْپورو-آدي نَْدْميڤوُچ

 تشبه عيناه زهرة اللوتس ويزين شعر رأسه بريشة طاووس وتشبه بشرته لون . الذي يعزف نايه العليُچوڤينَْداعبد الرب االولي "
 كل .صورة العلم األزلي البهيج الساطع ُچوڤينَْدولي عبد الرب األأ .من ماليين كيوبيدالغيمة الداكنة على الرغم من ان محياه أجمل 

 ."حاسة من حواسه العلية تقوم بجميع وظائف سائر الحواس وهو البصير الحفيظ المبين لعدد ال يعد من األكوان الروحية والدنيوية
مر كذلك  لو كان األ. صورةكِْرشَْنانت تقول أن لـ:"دة المطلقة يقول دعاة الوحدة المجر.ال صلة لهذه الصورة بالصور المادية

 ْبَرْهَمْنصل أ كِْرشَْنأن ) ٢٧\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا لكننا نستفيد من ." المجرد هو اهللا وال صورة لهْبَرْهَمْنفكيف يمكن أن يكون اهللا؟ 
 :الشخصانيال

 أَهْمطْهشْيْپَرتي  ِهونَْبَرْهَم
 ا تْشَياْسياياڤْۤيتَْسِرَأْم

 ايا تْشَ ْدَهْرَمْسيشاشْڤَتَْس
 ا تْشَيكَْسيكانْتيايسوكَْهْس

 ."، الروح السرمدي الخالد، مقام السعادة األبديةْبَرْهَمْن صمد هو أنا"



 ْبَرْهما يوجز المولى .)ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ( هو صورة العلم األزلي البهيج .)١\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم( صورة حتماً كما مر كِْرشَْنلـ
 : صفات بدنه العلي على هذا الوجه

 هنَشِْركْ َپَرَمه َرهڤَإشْ
 ويْچَرَهه-آنَنَْد-تْشيْد-تْشَْس

 چُووينَْده آديْر أناديْر
 ْمنَكاَر-َنكاَر-ڤََسْر

صل له سواه وهو العلة أ ال . هو أصل الجميع.بدنه روحي بهيج قديم . هو شخصية اهللا العزيزڤينَْدُچو المعروف باسم كِْرشَْن"
 ".األصلية لكل العلل

 كِْرشَْنذا خدمنا  ا.ُچوڤينَْد ذخر اللذة يدعى كِْرشَْن لذلك، .د اللذة من خالل حواسنا نستم. تعني مصدر لذة الحواسُچوڤينَْدكلمة 
 .بحواس صفية فسنبدأ بالتمتع بلذة ذاك الذخر العظيم
 لكن يمكننا التعبير عن مشاعرنا بغض النظر عن محدوديتنا . اهللا ال يحد بحد.كيف يمكننا وصف اهللا أو فهم امجاده؟ هذا محال

 ."الدعاء على هذا الوجه) ٥ شيكْشاشْطََك، ٣٢\٢٠  أنْتْيا.ت.ت (َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا يعلمنا المولى . هذا مقبول."بير:"ونقول
 ْمَركَتَنوَج كينْ-أيِّ نَنَْد

 بوْدهاوْماوِمى ْبَهشَيڤ ْم ماْمتيتََپ
 -كََجَپنْ-پاَد  تَڤَۤياَپِركْ

 تَياڤيتْشينْ ْمشَِرْدَس-لّيۤوْده-تْهيتَْس
 اعتبرني جزء من . رحماك.، أنا خادمك الباقي لكني سقطت في محيط الجهل المرعب جزاء عملينَنَْد َمهاراَج ابن َنشِْركْربي "

 ."الغبار عند قدميك اللوتسيتين
 لقضاء كِْرشَْن ال ينبغي لنا أن نطلب سوى ان نوضع بمثابة احدى ذرات غبار القدمين اللوتسيتين لـ.هذا هو مقياس الدعاء الواجب

 ال ينبغي .َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيااهللا جلباً لنفع مادي وال بأس بذلك أيضاً لكنه دون مستوى دعاء المولى  إلى  يدعو كل فرد.ليه االخدمة
نشغال  االدرجة انني اطلب إلى ب، انت عظيميربي الحب:" ينبغي ان يكون دعاءنا.ان نطلب من اهللا سوى خدمته رجعة تلو رجعة

ي الكلمة ذه هه ."رجو منك شغلي بخدمتكأ .نا اقصدك اآلنأ .شعر بالرضىأالرذالء وال  انا منشغل بخدمة كل هؤالء .كبخدمت
 يوجد .قصورنا إلى  يتعين العلم أن ذلك عائد.ليه ا يشتكي البعض أنهم ال يشعرون بحضور اهللا عند الدعاء.االخيرة في الدعاء
 كِْرشَْنأن  يجب العلم .زليأ المفهوم الطبيعي زائل بينما المفهوم الصوتي .مفهوم الصوتيالمفهوم الطبيعي وال: مفهومان للحضور

 هو مطلق مما يعني ان صوته .كِْرشَْن َهِرى أو عند تسبيحنا ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنعندما نتذوق صوت تعاليم حاضر بذلك الصوت 
ذكر تعاليمهما ولن نشعر  إلى  أو السيد الروحي، ينبغي لنا السعيِرشَْنكْ عندما نشعر بالفراق عن .يقوم مقام حضوره الطبيعي

شاهده فقد  في هذا الكوكب كِْرشَْنثناء حضور أكثر من اللزوم لكن أ نحن نشدد على النظر . تلك هي الصحبة الحقيقية.بالفراق
تعاليمه بحضور ذهن نستطيع  إلى لنظر بل باإلصغاء باكِْرشَْنذن ما هي فائدة النظر؟ لن نفهم  ا.نه اهللاأالبشر لكنهم لم يفهموا 

 والسيد كِْرشَْنلمة  لذلك، ينبغي لنا التشديد أكثر على صوت ك. فوراً بالصوتكِْرشَْن يمكننا ان نلمس .صعيد الفهم إلى الوصول
 .الروحي ولن نشعر بالفراق بل بالسعادة

ْبهَچڤَْد  عن االرض لكنه استعاد هدوءه عندما بدأ بذكر تعاليم كِْرشَْنعند رحيل  أْرجوَنأن االسى غمر  تَْمڤَْبهاَچ َمْدشْرۤينستفيد من 
 لذا، من االفضل ان . لكن ارتفعت اوجاع الفراق بذكر تعاليمهأْرجوَنغمر حزن الذي  وهذا سبب الكِْرشَْن حميم أْرجوَن كان .چۤيتا

 هذا ما يشير . من اجل سعادته وسعادة البشرية جمعاءأْرجوَن إلى ۤيتاْبهَچڤَْد چ افضيت تعاليم .نذكر التعاليم عند شعورنا بالفراق
 ):١\١٠(في بداية الفصل العاشر  إليه كِْرشَْن

 ُهوبا-هاا ِاڤَ َميْبهۤو
 شَهتْ ڤَْمَمو ِمى َپَرِرنَشْ
 اينااماۤيي ْپرْمَهٱاتْ ِتى ي
 اۤيايكاْم-تَيهي امۤيشْْكْڤَ

 ."سأزيدك علماً خير مما سبق لي شرحه لنفعك ألنك صديقي الغالي ،أْرجوَنيا شاكي السالح : الرب األعظمال ق"
ال  . أيضاً)َپراْم شانْتيْم( والعمل به بعناية فحسب بل السالم االخير كِْرشَْنكالم الرب  إلى لن نحرز السالم في االرض باإلصغاء

 في كل قرية وبلدة كِْرشَْنمجاده ونشر حركة ذكر أبتسبيح  إليه  وقضاء الخدمةكِْرشَْنيتعين علينا سوى اللياذ بالقدمين اللوتسيتين لـ
 ):٦٢\١٨ .چ.ب (يملساء يعقب مثل ذلك الت بأن السالم والبقكِْرشَْن وعد .في األرض



 َهىَچتْشّْ ْمنَتَْم ِاڤَ شََر
 ْبهاِڤَن ْبهاَرتَ-َسْرڤَ

 ْمي شانْتْمْپَرساداتْ َپرا-تَتْ
 شاشْڤَتَْمي اسي ْپراْپْسْمنَْستْها

 ."دار الباقيةالفوز بالسالم األخير وتوف س رحمتهبذ  ا،ْبَهَرتَ سليل يا تاماً لم له تسليماًس"

 الفصل الخامس
 كِْرشَْنالعلم بقدرات 

 لكن الطاقة أحياناً وللتسخين أحياناً تعمل الكهرباء ألغراض التبريد .َنكِْرشْعند  ال فرق بين القدرة المادية والقدرة الروحية
قد توجد في  . روحية على الدوام لكنها تعمل بسبل مختلفةكِْرشَْن كذا، قدرة . محطة الكهرباء هي طاقة واحدةهاالكهربائية التي تولد
الحكومة ألنهما من الدوائر الحكومية لكنهما يقدمان خدمات  كالهما واحدة عند .جتماعية ودائرة الشرطة االبلدة ما دائرة الخدمة
هميتها أ ال يسر منها بل كِْرشَْن لكن ذلك ال يعني ان النفس الهبائيةالقدرة المادية على وجه ال يسر تعمل  قد .مختلفة عند االفراد

 َسْمهيتا-ْبَرْهَم يؤكد في .رطة موكلة بعقاب المجرمين كما ان دائرة الشمهيأةهمية القدرة الروحية لكنها موكلة بمعاقبة النفس الأتعادل 
 لكننا كِْرشَْن ال فرق بين القدرتين عند . روحية على الدوام لكنها تعمل على سبل مختلفة في مختلف حقول العملكِْرشَْنأن قدرة 

مثل الحرارة األضداد حن نفكر من باب  ن.نتبينهما ابتغاء الفهم ونقول أن القدرة تعمل على وجه مادي حيناً وعلى وجه روحي حيناً
 .والبرودة والخير والشر والمسر ونقيضه لكن القدرة واحدة

 ومنها كِْرشَْنخت أ هي سوْبَهْدَر . لذلك، قدرته روحية دوماً. هو فائق وروحي دوماً.اً ال ينشر قدرة دونية ألنه ليس دونيكِْرشَْن
 دوْرچا بوصفها قدرته لكن عندما توجه كِْرشَْن إلى  في العالم الروحي ومنتسبةسوْبَهْدَر .دوْرچا صورة القدرة الماديةتفيض 

 تعمل بتوجيه )اماۤي (دوْرچا أن َسْمهيتا-ْبَرْهَم كما في ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .نشاطاتها في العالم المادي فال يتعين اعتبارها دونية
رمون أن دائرة الشرطة دائرة حكومية دونية لكن المواطن المطيع ال يحسب  لذا، كيف يمكن اعتبارها دونية؟ قد يحسب المج.كِْرشَْن

 .كِْرشَْن كذا، القدرة المادية موكلة بتحيير النفس الخاضعة لتوجيه .ذلك بل انها تعمل على نحو معين
 هذا التسهيل كِْرشَْنا  اعطان.رغبتنا بالسيطرة على الطبيعة المادية إلى نحن األحياء داخل القدرة المادية ووضعنا هذا عائد

سنفهم  .كِْرشَْنوجيه بتعمالنا ما دمنا نجهل بكيفية عمل قوانين الطبيعة أ ستحبط ."حسنا، يمكنكم السعي لكنكم لن تنجحوا:"بالقول
 يمكننا الفهم .عة المادية بخلفية قوانين الطبيڤَْزڤايشْنَالـ يعنى .تم وجهأ على كِْرشَْنعندما نفهم القوانين الطبيعية وكيفية عملها تلقائياً 

 يمكننا الفهم على الصعيد العلوي أن .أكمل وجه على كِْرشَْنعندما نفهم  قدرة مادية أو دونية فعلياً بل كل شيء روحيبعدم وجود 
 ونية سيرتفع كل هذا التباين ما بين القدرة العلوية والد.ه ليس سوى افعال وردات افعال مختلف قدرات الرب العظيمشهدكل ما ن

من المفهوم العلوي،  كِْرشَْن كل شيء يخدم . هو قدرة علويةكِْرشَْن كل ما يبذل في خدمة .أكمل وجه على كِْرشَْنعندما نفهم 
 .والمتقدمون يفهمون ذلك
الثروة  إلى  كيف هذا؟ ال يحتاج اهللا. لكن ال يوجب الرب العظيم واجب شخصياً. أن للرب قدرات مختلفةِڤديةيؤكد في األسفار الـ

 الجمال أو الشهرة أو إلى القوة ألن كل قوة ملكه وال يحتاج إلى العلم ألن كل علم علمه وال يحتاج إلى ألن كل ثروة ملكه وال يحتاج
 هذا . كما ال يدبر الشؤون الكونية شخصياً ألن معاونيه يدبرونها بالكلية فيما يبقى هو في داره.طالق االستغناء ألنها ملكه علىاال
 ):٤ َمنْتَْر (نيشَْدَپشُو اشْرّيد في مؤك

 ڤُوڤۤي َمنَسُو َجْمأنايْد ِاكَ
 تْڤَْم أْرشَْرپۤوڤَْن ْپنوڤا آناينَْد ِد
 طَْهتْشِْڤتي تيڤاْن أتْڤَتُو أنْتَْد ْدها

 ڤا َدْدهاتيپُو ماتَريشْتَْسميْن أ
 ال يقوى المالئكة األقوياء على الدنو منه ويحكم .ه اسرع من العقل ويتخطى سائر الراكضين رغم ثباته في دارشخصية اهللا العزيز"

 ."طالق اال هو الفائق على.مالئكة الهواء والمطر مع انه في مكان واحد
بوصفه شخصية اهللا  رانّيراْدهاوقرينته ) ۤيْزوپُچالـ( هو يقتصر على التنعم مع صبايا البقارين . عمل يعملهكِْرشَْنلذا، ليس لدى 

 . األصيلكِْرشَْن وليس كِْرشَْن ڤَاسوِدڤ الجن يكون معروفاً بـ كِْرشَْن عندما يقتل . ال ينشغل بقتل الجنكِْرشَْنفة  بصكِْرشَْن .العزيز
 لكنه اَركاڤْد و َمتْهورا، يعمل في ڤَاسوِدڤ بصفة .ڤَاسوِدڤ ثم آنيرودَّْهى  ثموْمَنيْپَرْد  ثمَنَسنْكَْرشَ ثم َبلَراَم هي كِْرشَْنأول توسعات 

 تخيلچال كبر المؤلفين الخرافيين في البنأدرجة أن حتى  إلى  قد يبدو ذلك محيراً. االصليوجهه في كِْرشَْن بصفة َنڤَِرنْداڤْى في يبق



ذا علمنا طبيعة  ا أحد لكن ال يصعب فهم ذلك على. ثالثة اشخاص مختلفينَمتْهورا كِْرشَْن و اَركاڤْد كِْرشَْن و َنڤَِرنْداڤْ كِْرشَْنأن 
 . كل هذا لغرض متعته.مليارات الصور إلى ه وهو واحد ال ثان له لكنه يستطيع التوسع ذات عينكِْرشَْن .كِْرشَْنعات توس

 ):٢٨-٢٧\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن إلى  مختلف آياتهكِْرشَْنيوضح 
 ْمْهشَْرڤََسْم َأشْڤاناياشّْاوتّْ
 ْدْبَهڤَْمتُوِرماْم َأْمي دّْهيڤ

 ْمنااِجنْْدرَچ ْمڤَتَارأي
 َپْمي تْشَ نَراْدهْمناانَر
 ْم ڤَْجَرْمهاناْم َأَهوْديآ
 كاَمْدهوْكي ناْم َأْسمْدِهنۤو

 كَنَْدْرَپهي شاْسمتْْپَرَجنَشْ 
 هيڤاسوكي ْم َأْسمنااَسْرپ

 والمولود من اكسير الخلود؛ وبين الفيلة الملكية،  اللبنبحرظهر من  الذي اْهشَْرڤشّاْيتّْوُأ االبيض الحصانني علم أن اين االحصنة،ب"
 الك مأنابين اآلباء االوائل،  .سوَرْبهي انا ؛ وبين االبقار المدرارة،الصاعقة أنا، ن األسلحة بي.ملك الأناوبين البشر،  ؛تايراڤَأ أنا

 ."اسوكيڤ أنا الحّيات، ؛ وبينكَنَْدْرَپالحب 
 اوجز قائمة طويلة مفصلة عن هذه . الخليقة المادية ويوضح انها آيات ذاتهظواهر بوصف عدد كبير من كِْرشَْنيستفيض الرب 
 ):٤٢\١٠ ْبهَچڤَْد چۤيتا(اآليات بالقول 

 ِتَنيَأتَْهى ڤا َبهونا
 اْرجوَناِتَن تَڤْچۤي ْميك
 تْْسنَْمِر كْْمَد اأَهْمۤيطَْبْهشْيڤ
 تَْچ َجيتُوِشَن ْستْهْمكاِا

 ."من ذاتيصمده بمجرد شق واحد أانني انفذ في هذا الكون وة؟ لفصَّمالكل هذه المعرفة  إلى ،أْرجوَن يا ، هي الحاجةما ،كنل"
 كذا، يستحيل وجود هذا . في هذا الكون إلستحال وجودهكِْرشَْن لوال دخول .كِْرشَْنشق تام من ذات  إلى هذا العالم المادي مستندلذا، 

:  حالما تفارقه النفس الروحيةالبدن المادي قيمتهد يفق .كِْرشَْن قدرةمن هبائي البدن المادي دون دخول النفس الروحية التي هي شق 
 .والكون الجليل كذلك هبائي فيها وينطبق ذلك على الشق الكِْرشَْنال قيمة في المادة دون نفاذ 

 علم كل ي.كِْرشَْنفهم نوع المتعة التي يحبها  إلى  يتعين السعي. باهرة، يتعين العلم أن متعته أكبر من متعتناكِْرشَْنلما ان آيات 
نصاً يقول  ْسوامّيوُچ َپ داُموَدَرۤوڤَرْس في هذا الصدد، كتب .أيضاًستخالص من ذلك أن متعته كبيرة  اال أن اهللا كبير ويمكنناإنسان

 أن تَْرۤوس دانْتَِڤ جاء في الـ.كِْرشَْن هي قدرة مسرة رانّيراْدها . يبدو غراماً دنيوياً على خالف الواقعكِْرشَْن و راْدهاان غرام 
 نشعر بالمتعة في حضور االصدقاء .ال ننعم بالمتعة بمفردنا عندما نطلبهانحن  .الحق المطلق العظيم ينعم بقدرة المسرة على الدوام

 لذلك، . المتعة تستلزم وجود اآلخرين.مام اآلخرينأ يمكنني ان اتكلم في الغرفة بمفردي لكن تزداد متعتي عندما اتكلم .أو العائلة
   .نشغال بالمتعة اال دائمكِْرشَْن المطلق العظيم تكاثر الحق

 فيما .كِْرشَْن و راْدهاهي قدرة المتعة األصيلة وهذا ما يوضح تالزم  رانّيراْدها .كِْرشَْن واوجدنا لمتعة كِْرشَْننحن شقوق قدرة 
 ألنها قدرة رانّيراْدها إلى  غالباً ما ندعو.ت الروحي تدير الملكورانّيراْدها القدرة المادية فالفتنة الداخلية اماۤيتدير الفتنة الخارجية 

 كِْرشَْنذا كان  ا.كِْرشَْندرجة انها تفتن  إلى  كبيرةرانّيراْدهاطالق لكن  اال بحد ذاتها تعني الفتان علىكِْرشَْن كلمة .كِْرشَْنمتعة 
الفهم بتواضع  إلى ؟ ينبغي لنا ان نسعىرانّيراْدها ّيشْر فكيف يمكننا تصور مقام كِْرشَْن تفتن رانّيراْدهايفتن سائر األحياء فإن 

 رانّيراْدها .حتراماً ا نسجد لك.كِْرشَْن وانت محبوبة ڤِْرشَْبهانو، انت ابنة الملك كِْرشَْن، انت حبيبة رانّيراْدها:"والسجود لها بالقول
التيم فسيقبله  أحد رانّيراْدها عند تزكية .به بكل سهولة فسنظفر رانّيراْدها من خالل رحمة كِْرشَْن إلى  وإذا توجهناكِْرشَْنحميمة 
 نجد التيم .كِْرشَْن أكثر من اسم رانّيراْدها يسبحون اسم َنڤَِرنْداڤْ وبالنتيجة، نجد التيم في . فوراً مهما بلغت حماقتهكِْرشَْن
مهما  بكل سهولة كِْرشَْن أكثر ألننا نستطيع فهم نّيراراْدها ينبغي لنا أن نعنى بعبادة .حيثما نذهب في الهند ."َجيا راْدِهى:"يهتفون

 إلى ذا اخذنا ان لكنخمي بالتنظير فسننفق اعماراً غزيرة بالتكِْرشَْنذا طلبنا فهم  ا.اها بطريقة أو بأخرىذا ارضين ابلغت درجة تردينا
  .كِْرشَْندرجة انها قادرة على تسليم  إلى  تيم عظيمنّيراراْدها . بالغ السهولةكِْرشَْن فتحقيق رانّيراْدهاالخدمة التتيمية وطلبنا ترضية 

 كِْرشَْن قال . مقامها بالفعل من اجل فهمهاكِْرشَْن قبل . يقصر عن فهمها لعظمتها.رانّيراْدها ال يقوى على فهم صفات كِْرشَْنحتى 
 على كِْرشَْناجبر ما هذا "  ما هو السبب؟.طالق اال على الرغم من كمالي من كل الوجوه علىرانّيراْدهاما زلت ال افهم :"لنفسه



ال  .رانّيراْدها لكنه مع نزعات كِْرشَْن عين َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا .َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا المولى جه في تجليه بورانّيراْدهاقبول نزعات 
 عالوة .راْدهارانّيفي مقام  طع عن الشعور بالفراق ال ينقتْشايتَنْيا كذا، كان المولى .كِْرشَْن عن الشعور بفراق رانّيراْدها تنقطع

 .الشعور بالفراق وتذوقه وليس اللقاء تْشايتَنْياعلى ذلك، يتوجب على اتباع تعاليم المولى 
 صرخوا بل" كِْرشَْنلقد عاينت :" أكمل األحياء وارفعهم شأناً لم يقولوا مطلقاًَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا مريديو المولى ْسوامۤيْزُچوالـ
، اين رانّيراْدها:" يصرخون أيضاًْسوامۤيْزُچوكان الـ" ؟َنڤَِرنْداڤْ وسائر صبايا ڤيشاكْها و لَليتا؟ اين هي رانّيراْدهااين هي :"دوماً

كانوا يبحثون . َنڤَِرنْداڤْقامتهم في  افي مرحلة نضج حبهم هللا اثناء" ؟ اين انتم جميعاً؟نَنَْد َمهاَرَجانت؟ اين عشيراتك؟ اين انت يا ابن 
 تلك الدعاوى ال يدعيها ."ۤيْزوپُچالـ ليلة البارحة يرقص مع كِْرشَْنشاهدت :"ولم يقولوا في مطلق وقتعلى هذا الوجه،  كِْرشَْنعن 

درجة يمكن مشاهدتهما في كل ليلة لكن  إلى  مبتذالنكِْرشَْن و راْدها يحسب البعض أن .تيم ناضج بل من يأخذ األشياء بإبتذال
؟ كِْرشَْن؟ اين انت يا رانّيراْدهااين انت؟ اين انت يا :" صارخينكِْرشَْن الذين كانوا يبحثون عن ْسوامۤيْزُچوست تلك هي تعاليم الـلي

 راْدها يصرخون ويبحثون عن ْسوامۤيْزُچوعلى هذا النحو، كان الـ" ؟يامونا على ضفة نهر ا؟ هل انتمڤَْرْدَهَنُچو على جبل اهل انتم
 .َنڤَِرنْداڤْ في كل ارجاء َنكِْرشْو 

 في قلوبنا ويجب علينا البحث عنه في َنڤَِرنْداڤْ . على هذا النحوكِْرشَْن و راْدها والبحث عن ْسوامۤيْزُچوعلينا أن نسير على خطى الـ
شدة  يقذف نفسه في البحر من نْياتْشايتَمولى ل كان ا.َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياهي الطريقة التي نصح بها طريقة العبادة في الفراق  .قلوبنا

 طوال كِْرشَْنمكانه لكنه كان يبحث عن  أحد  لم يعلم. كان يغادر غرفته في عتمة الليل ويختفي أحياناً.كِْرشَْنشعوره بالفراق عن 
 يجب أن نشعر .لرياضية مثل المتفرجين في بعض المناظر اراْدها و كِْرشَْن لذا، ليس المراد ان نتمتع بالتبادل الودي ما بين .الوقت

 بحواسنا المادية كما ال كِْرشَْن ال نقوى على رؤية .شعورنا بالفراقشدة  ينبغي لنا ان نزداد فهماً بتقدمنا مع ازدياد .بالفراق عنهما
ن يالرجلبان وليس  الخدمة التتيمية تلك تبدأ باللس. يمكننا ان نبدأ بالشعور به عندما نتقدم في الخدمة التتيمية.نقوى على سماع اسمه

 َهِرى راَم َهِرى راَم راَم - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى  : يجب استعمال اللسان لتسبيح.ننيالذن أو ايأو العين
 كِْرشَْن ال يمكننا رؤية .هذا النحو باإلنتفاع باللسان على كِْرشَْنن وسندرك ي لذا، للسان وظيفت.ْپَرساَد كِْرشَْن وتناول راَم َهِرى َهِرى

 ."أنا هنا:"نا بخدمته فسيكشف عن ذاته بالقولتلسنأذا شغلنا  ابالعين المادية وال السماع عنه باالذن المادية وال لمسه باليد لكن
 :)١ كَْمڤَشْطَچوْر شْرّي( روحيالسيد ال إلى  هذا هو مراد الدعاء التالي. هذا يخمد النار المتقدة للطبيعة الماديةكِْرشَْن َهِرىتسبيح 

 -لُوَك-َهىٰدلّي-وانََلدا-ساَرْمَس
 ْمَوَهنَتْْچَهناْچ-يانَيا كاروناتْرا
 َوْسيانَْرناچو-َناكليتَْسيا ْپْپرا
  وينَْدْمَرناتْشََر-شْرّيه رُوچوَونِْدى 

جود المادي كما تسقط الغيمة الماء على حريق النار المتقدة للويخمد  السيد الروحي .السيد الروحي يتلقى النعمة من محيط الرحمة"
 ."حتراماً للقدمين اللوتسيتين لسيدي الروحي ا اسجد.الغابة لتخمدها

حتكاك  االهمال أو االحريق الغابة لكن يوجد البرق أو أحد  ال يريد.غالباً ما يقارن هذا العالم المادي بحريق الغابة الذي ينشب تلقائياً
 كل فرد يريد ان يحيا هنا بسالم لكن تطرأ . كذا، هذا العالم المادي متسم بالحريق المتقد للمشاكل.فوراًأو سواه وتندلع النار 

 جل تعديل األشياء بسبل كثيرة لكن القوانين الطبيعية قاسية وخطرةأ نحن نكافح بشدة من .وضاع على نحو يمنع ذلك على الجميعاأل
 .المادية تستمر على الرغم من آمالنا وتدابيرنادرجة ان النار المتقدة لمشاكل الوجود إلى 

مم لمنع ولى ثم تشكلت عصبة األ حدثت الحرب العالمية األ.اخماد نار الحروب لكن ذلك محال إلى للمثال، سعينا في هذا القرن
لمنع الحروب لكنها تجري  تم انشاء االمم المتحدة اآلن .حرب ثانية لكن الحرب العالمية الثانية نشبت على الرغم من جميع المساعي

 ليس باإلمكان ارسال فرقة .كةي عالمية ثالثة لكنها تبدو وشاًحرب أحد  ال يريد.في فيتنام ومصر والباكستان وكثير غيرها من األمكنة
وجود  من  بكالم آخر، ال بد. حريق الغابة الكبير يتطلب اطناناً من الماء. من الماء إلخماد حريق غابةطفائية تحمل دلواً االمن

 يجمع السيد الروحي .تسقط وابال من المطر وهام فوقوغيالطل هعندما تتخمد نيران حريق الغابة فورا  .تدبير وراء الجهد البشري
 لذا، السيد الروحي . ويسقطه على النار المتقدة للوجود المادي كما تجمع الغيوم الماء من محيط الماءكِْرشَْنالماء من محيط رحمة 

 .كِْرشَْنو الذي يوزع أمطار رحمة ه) چورو(
 العلماء .كِْرشَْنجل فهم العلم العلي بذكر أ أن علينا تحصيل العلم بإخماد هذه النار المتقدة للمشاكل من ِڤديةجاء في االسفار الـ

 طلبة االجر .كبر على ما يبدوأكبر وأوالفالسفة وسائر المعلمون يناضلون بشدة من اجل اخمادها وال يعقب ذلك سوى قنابل 
يعملون طوال الليل والنهار بجهود مضنية إلخماد هذه النار أو تخفيف الوضع البائس للوجود المادي بفضل العمل ) ۤيْزكَْرمالـ(

 بالتفكير على هذا .علنوا أن هذا العالم خياليأنهم أدرجة  إلى لكنهم اصبحوا مشمئزين) ۤيْزنْچۤياالـ( كما يسعى الفالسفة .الشاق



قال اقتطاف بعض العنب و إلى ندماج في وجود اهللا ابتغاء اطفاء هذه النار وهذا ما يشبه ابن آوى الذي سعى إلى اال يسعونالنحو،
اكتساب قوى التصرف في الطبيعة المادية مثل التمثل في جسم  إلى  أو المتأملونچۤيْزيُّو يسعى الـ."صرمحهذا :"عندما خاب مسعاه

 مشاكل الوجود المادي .مور الصبيانيةثقل من األثقل لكن ذلك من األأخف من األخف أو أاألصغر أو صغر من أأكبر من األكبر أو 
خرى ابتداء من أ إلى  على هذا النحو، يمكن للفرد أن يتقدم من مرحلة. ثقيالًم خفيفاً أم أ صغيراًم أكان الفرد كبيراًأتبقى ماثلة سواء 

 لكن يجب عليه في كل االحوال الوصول) ّييُّوچالـ(صعيد المتأمل  إلى )ّيانۤيْچ(يلسوف صعيد الف إلى )كَْرمّي(صعيد طالب االجر 
 ):١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتالما جاء في طبقاً  هذه هي عملية النشوء الحقيقية .)ْبَهكْتي(صعيد الخدمة التتيمية إلى 

  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
 اِتىي ْپَرَپْدْمڤاْن ماْچۤيانَ

 يتإ ڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم
 دوْرلَْبَهه-تْما سوا َمهـَس

مجيدة النفس الهذه  مثل . وكل وجودعالماً أنني علّة كل العلل ،يقيقي لحكيم الحالمن الوالدات والموت يسلم طويلة  سلسلة عدب"
 ."نادرة الوجود
 . أنهم عقالءكِْرشَْن لذلك، يقول .هذه المرحلة فوراً إلى يأخذون) ْبَهكْتَْز(رباب الفطنة أ هو المراد وهو غاية الحياة وكِْرشَْنالتسليم لـ

 التسليم هذه بعد والدات غير منحصرة فلماذا ال يأخذ بها فوراً؟نقطة  إلى ذا كان يتعين على الفرد الوصولا
سالح مختلف في ب تحمل اسلحة في ايديها العشرة وتمسك تهاصورنجد  غالباً ما .النار المتأججة للطبيعة الماديةعلى تشرف  دوْرچا

 توجد صورة معروفة لجني يصارع .لجن تحمل مختلف االسلحة لمطاردة ا.كل يد مما يدل انها تحكم الجهات العشرة لهذا الكون
  نستطيع الفهم أن،ذا درسنا هذه الصورة ا.تجاه صدره تسحب الجني من شعره وتدفع رمحها ثالثي الشعب دوْرچااسداً والربة 

د سائر بعض الشقاوة على يتصيبنا  .وأن الرمح ثالثي الشعب هو الشقاوات الثالثية للوجود المادي التي نعاني منهايمثلنا الجني 
 نحن ننازع دوماً بطريقة أو بأخرى ضد هذه الشقاوات .االحياء وبعضها بالنوازل الطبيعية وبعضها تصيبنا بسبب العقل والبدن

 لهذا . الرمح ثالثي الشعب للطبيعة المادية يصيب صدر كل حي.دعاء حريته منها افي الخليقة المادية أحد  ال يستطيع.الثالثية
 ال تقبل رشوتها لكنها بعبادتها أو دوْرچام ارضاء األ إلى  يمكننا ان نسعى.ية في هذا العالم المادي مستحيلةالسبب، السعادة الصف
 .الرشوة بتلك السهولة

الشخص العظيم سواء أكان  إلى  ينبغي ان يبقى الغرض هو التوجه.شخصية اهللا العزيزلذلك، يتعين العلم ان غرض حياتنا هو فهم 
القدمين اللوتسيتين  إلى  أن المتقدمين أو مالئكة الخليقة يتطلعونِڤَدْز جاء في الـ.جتماعية أم الفلسفية أم الدينية االذلك بالتدابير

 يستحيل التقدم ما .كِْرشَْنالقدمين اللوتسيتين لـ إلى جتماعية أو السياسية دون التطلع االجميع الجهود الدينية أوتحبط  .كِْرشَْنلـ
دار العروس في  إلى الذهاب إلى  في هذا الصدد، توجد قصة فرقة عريس كانت مضطرة.على العالم الماديدامت رغباتنا معلقة 

 لذلك، استقلوا قارباً بعد تناول .مصيرهم في الصباح المبكر إلى  في الليل ويصلونتفاق بانهم سيستقلون قارباً اال جرى.سفل النهرأ
فراد الفرقة يجلسون بارتياح وكان النسيم العليل يهب فغطوا أ كان جميع .نطالق االبانطعام العشاء وجلسوا بارتياح ثم طلبوا من الر

عمل طوال الليل بجهد نهم ما زالوا في مكانهم مع ان الربان كان يأ نهضوا في الصباح الباكر ووجدوا .في نوم عميق في تلك الليلة
 بذلك، ضاعت حفلة الزواج .يف ألنهم لم يرفعوا المرساةذم من التج واخيراً، وجدوا ان القارب لم يتحرك من مكانه على الرغ.كبير

 .بسبب خطأ احمق
 المرساة رسوخاً ألنهم أقاموا البنيةتزداد  .لذلك، حضارتنا الحالية هي حضارة مخطئة ألن القادة المخطئين نسوا رفع مرساة التعلق

جتماعية والسياسية هذه التي تحفظ بشتى التدابير والخطط،  االيةمنشآة التشبعة الحسوصفت  .جتماعية على اساس التشبعة الحسيةاال
 ):١١-١٠\١٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

 ْمَرۤوپشْا دويتْۤيكاَمْم آشْر
 اتاهيَمدانْڤ-ماَن-َدْمْبَهى

 راهاْنْچ-ْدتْڤاَسۤيهِرْچَهاْد ُمو
 اڤَْرتاه-يتْشوٱشْپَرڤَْرتَنِْتى 

 شَتْۤيام ِمينْتاْم َأَپريتْش
 اتاهي اوپاشْرْمانْتاۤيْپَرلَ
 َپَرما-ُهوَچَپْبُموكا
 اتاهيتْششْيني ت اڤَْداتِا



قذرة بأعمال دائما يلتزم والجاه الزائل، ويتعلق بكل هذه األوهام، فإنه  ستكبار اال، وإلىشهوة التي ال تشبُعال إلى جنيستسلم الي إذو"
فإن قلقهم  لذلك، .البشريةهو أولى ضرورات الحضارة حتى نهاية العمر شباع الحواس  ا يعتقد هؤالء أن.ئلزاكل ما هو  بويشغف
 ."ال يحد

ذا اصروا حتى  امتى ستستمر تدابيرهم وخططهم؟ إلى ببعض النفع الزائل لكنانهم يضللونا  . موهومون جميعاًالبحارينالقادة مثل 
ن باالسم والشهرة و حتى فالسفة العصر مسحور.ي اغتيالهم فسيخلفهم من على شاكلتهماخفاق القلب أو حتى يجرنتيجة الموت 

ياه الجهل لخدمة التشبعة الحسية مما مرساة الحياة عميقة الرسوخ في متبقى  لذا، .المادية وال يقودون العامة في االتجاه الصحيح
هي مجرد  جميع الخطط .لحياة المتعبة عينه نتيجة الجمود نحن نبقى في ميناء ا.يجعل حضارتنا المزعومة تتعفن في حوض راكد

 دوْرچام  جميع هذه الكوارث تحذير من األ.قصاصات ورق ال تفيد في وجه الحروب والقلة والزالزل وسائر الكوارث الطبيعية
ياة المادية هي تعلقاتنا بالبدن وزان المختلفة على المرساة التي تثبتنا في الح األ.فوقيتها األزلية على المخططين الموهومينوتثبت 

قاربنا بداعي النسب البدني وتعلقاتنا بمسقط رأسنا ومقتنياتنا وتعلقنا بالعلم المادي أالمادي من جراء جهلنا بالحقائق الروحية وتعلقاتنا ب
 ينصحنا .كون الماديكل هذه التعلقات تثبت القارب بالجسم المادي في ال -الصور الدينية والطقوس دون علم بغرضنا الحقيقيو

 : عميقة الجذوريانبنْبالتخلص من جميع تعلقاتنا دفعة واحدة بضرب مثل شجرة ) ٤-٣\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّي
 اِتىيَپلَْبْهُهوَهى تَتْىيَپْم َأْسۤو رـنَ
 طْهاشْيتْشَ َسْمْپَرتـ  نَْريشادتْ نَـ تُونانْ

 لَْممۤو-َهىذْرۤويڤ- سوْمَهْم ِانََأشْڤَتّْ
 ڤاتّْيهتْشِْهَن ذِْر ْدَنْستِْرشَ-َچنََسَأ

 ْمايتَڤْچيماْري تَتْ َپرْمتَتَه َپَد
 اهيْبهۤوي ڤَْرتَنْتين نَـ تاَچْن ياْسمي

 ىيْپَرَپْد ْمشْ پوروْماشاديتْتَْم ِاڤَ 
 ّينَتا پوراِريه ْپَرْستِِّرتَه ْپَرڤْيا

ينبغي  لكن .أساسها أو منتهاها أو بدايتهاعلى فهم  أحد  يقوىال . الماديالعالمهذا الصورة الحقيقية لهذه الدوحة تقع وراء مفاهيم "
 حيث يلوذ بالرب العزيز،، هذا العالم أبداً إلى نهال مرجع مطلب المكان الذي  بعزم ثم تعلقالالبسالح  الدوحة هذه قطع لإلنسان

 ."االزلمنذ فّياض الوجود ومستودع الوجود 
 يجب علينا التجرد عن . الخالص من هذا الوجود الماديان من صالحنا طلبيعلمنا شخصية اهللا كامل الوعي بكل شيء في خليقته، 

 وتيمه واسماءه من اجل خير انتفاع بصفقة كِْرشَْنرسالة ل ينبغي تشبيع وجودنا المادي مئة بالمئة بالصحبة الدائمة .كل شيء دنيوي
 جميع اشكال الجهود الروحية .شَْنكِْررفع نفع من حركة ذكر أ لذلك، كل من ينشغل عادة بالشؤون المادية يستطيع استمداد .سيئة

 .تصنع تبني مبادئ الماديةى لإ ال حاجة لنا . لكن الخدمة التتيمية الصفية علية عن كل الشوائب.قلأكثر أو أ مشوبة بالشوائب المادية
  .شخصية اهللا العزيزتثبيت عقولنا على القدمين اللوتسيتين ل إلى ال حاجة لنا سوى

 الفصل السادس
 كِْرشَْنذكر  إلى االخذ

 من دعاة الوحدة المجردة المطلقة، يقطعون بأن شاْرياكَراتْشَنْ وكبار المعلمون الروحيون في الهند بما فيهم ِڤديةجميع األسفار الـ
لمشهود  علي عن هذا الخلق اَننارايا أن ْبهَچڤَْد چۤيتابداية تعليقه على  في شاْرياكَراتْشَنْ يكتب .شخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْن

 لذا، ال يوجد .ڤَاسوِدڤ و كّيڤَِد الذي يتجلى بدور ابن كِْرشَْن هو َننارايا شخصية اهللا العزيزنه ان يوالغائب كما يكتب في التعليق ع
 هو الرب كِْرشَْن في بالد الهند يوافقون أن الشخصي جميع المراجع الثقات للمذهب الشخصي وال.كِْرشَْنخالف كبير بالرأي حول 

 .يمالعظ
 ذا كنا متشوقين بالفعل لفهم هوية الرب العظيم ا. بنشاطاته وعزه اثناء حضوره في هذا الكوكب انه الرب العظيمكِْرشَْناثبت 

شخصية اهللا  انه كِْرشَْنذا انتفعنا بكل مقتنياتنا ابتغاء فهم اهللا، فسيثبت  ا.ديةِڤ فجميع المعلومات واردة في االسفار الـوماهيته
 .ذلك إلى  من الرائج اجراء البحوث من اجل ايجاد هوية اهللا لكن ال ضرورة. سلمنا بهذه الحقيقة الواحدة فتعليمنا كاملذا ا.العزيز

 ):٧\٧ .چ.ب(اهللا حاضر ويقول 
 اتْي نانْْمه َپَرتََرَمتَّ
 ي ْدَهنَنَْۤجياْد َأْستيشتْينْۤك



 ْمتَُرو ْپْمَد ا َسْرڤَْميَِّم
 ڤَ اناَچ-ينَ َمىِرتْۤوس

 ."يفوقني فائق ذ ال ايتعلق بي، شيء كل، هكذا بخيط لؤلؤ حبات العلقكما تتقاهر الغنى،  يا"
) آتْشاْرياْز(هذا ما يسلم به منذ البداية كبار المعلمون  أيضاً وِڤدية فحسب بل في سائر االسفار الـْبهَچڤَْد چۤيتارد هذا العالم في ال ي

إن من ال  حتى في اللحظة الراهنة، ف.وسائر المراجع العتيدة تْشايتَنْيا والمولى ڤاتْشاْرياَمْدْه و رامانوجاتْشاْريا و شاْرياكَراتْشَنْامثال 
 كل من . بصورة غير مباشرةكِْرشَْن لذا، انهم يقبلون .أْرجوَن إلى كِْرشَْن بصفة الرب العظيم يقبلون العلم الذي يلقيه كِْرشَْنيقبلون 

 .ياً وأننا متصلون به أزلكِْرشَْن ال شك أن الحق المطلق العظيم هو . كذلككِْرشَْن بمثابة علم جليل يقبل بـْبهَچڤَْد چۤيتايقبل 
ذا اردنا  ا كذا،. واجب التابع هو مرضاة المهيمن. هو المهيمن ونحن المهيمن عليهم. ونحن تابعونَسْبهاَجَنصلتنا الباقية باهللا هي 

 .كِْرشَْن هذه هي طريقة ذكر . سعيداًكِْرشَْنالسعادة فيجب علينا ان نتعلم كيف نجعل 
 لكل فرد خدمة .هودنا؟ من الممكن فعلياً اكمال خدمتنا أو واجبنا الوظيفيلكن كيف يتعين فهم رضى الرب العظيم من خدمتنا ومج

 ايشْياڤ أو كْشَتْرييا أو َنْبراْهَم قد يكون هندي أو اميركي أو هندوسي أو مسلم أو مسيحي أو رجل أو امرأة أو .ما بموجب تعييناته
 يمكن امتحان كمال الواجب .ومهما كان واجبه الوظيفي قضاءه  اإلنسانمنمهما كان العمل المقصود  . أو سوى ذلكْدَرۤوشأو 

 لذلك، من بالغ األهمية البحث عن .ممثله السيد الروحيمعرفة رضى  يمكن امتحانه من  رضى الرب العظيم.برؤية رضى اهللا به
اناتَْهى ڤيشْڤ َلّيشْر ذاك ما يوضحه . والعمل برعايته ورضاه يعني رضى الرب العظيم أيضاًشخصية اهللا العزيزممثل حقيقي ل

 :ْرتي طْهاكوَرڤَتْشَكَْر
 ْپَرسادُو-تْڤََچْپَرساداْد ْبَهياْسيا 
 پيَچتيه كوتُو  نَـ ْپَرساداْنۤياياْس

 َسنْْدْهياْم-ڤَْمْس تَْسيا ياشَْس تْريْدْهّياياْم ْستو
 ڤينَْدْمتْشََرناَر-شْرّيچوُروه ڤَنِْدى 

 لذلك، اذكر السيد .احراز مطلق تقدم بدون رحمة السيد الروحي أحد طيعال يست .َنكِْرشْبرضى السيد الروحي يظفر الفرد برحمة 
 .)٨ ڤَشْطَكَْمچوْر شْرّي (." ينبغي لي السجود احتراماً للقدمين اللوتسيتين لسيدي الروحي ثالث مرات يومياً على األقل.الروحي دوماً

ان هذا الشيء وذاك الشيء زوج نظارات وإذا علم مريده  أحد الذا ق ا؟ه كيف يصبح ممثل.السيد الروحي هو ممثل الرب العظيم
 في الحالة اعاله، الكلمة . السيد الروحي هو الذي استوعب كالم سلسلة مريدية معينة.على هذا النحو، فال يوجد خطأ بهوية الشيء

 ويقول ."انا اهللا:"كِْرشَْن يقول .لمؤهل هذا هو ا. ال يتعين على السيد الروحي قول شيء يتعدى ذلك.هذا مجمل االمر - هي نظارات
 انه يقتصر على حمل الرسالة . أي مؤهل استثنائيكِْرشَْن للسيد الروحي أو ممثل  ال يتعين ان يكون." هو اهللاكِْرشَْن:"السيد الروحي

 ينبغي فوراً .ةجنيمت تضيع الرسالة حالما يوجد تأويل شخصي وتصبح التعاليم .من المرجع بدون تصرف وبدون تأويل شخصي
 .رفض الشخص الذي يأول األسفار كيف يحلو له

ذا  ا للمثال،."يجب أن يكون لديك حس كاف على األقل للتيقن من هو سيد روحي أم ال:"َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياذات مرة، قال المولى 
چو من ذا اردنا شراء ثمرة مان ا.خداعاردنا شراء شيء ما، فال بد من ان يكون لدينا فكرة ما عن هويته وإال سنكون عرضة لل

) ٣-١\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا .أن يكون لدينا علم مبدئي بمؤهل السيد الروحي الثقة وچو وشكلهاالسوق فمن الواجب علمنا بماهية المان
 :كِْرشَْن يقول الرب .يعطينا بعض المعلومات عن سلسلة االسياد الروحيين

 ْمَچيُّوڤَْسڤَِتى ي ڤْمإَم
 اْميايكْتَڤاْن َأَهْم َأڤُْروْپ
  ْپراَهىىڤَسڤاْن َمنَِڤيڤ

 تْۤيْبَرڤٱ ىڤاكَِڤشْكْ اَمنوْر
 ْپراْپتَْم- َپَرْمَپراْمڤَِا
 دوهي ڤيُّوشْْر رجْمإَم

 َس كالِنَهى َمَهتا
 طَه َپَرنْتََپشْ نَُچويُّو
 ايْدٱِتى  اۤيَم ْماياِاڤ َس
 تَنَهَچه ْپُروكْتَه پورايُّو
 يِشتتِْمى َسكْها ٱسي  تُوْبَهكْ



 ْد اوتََّمْمى ِاتَ ِهْمايَرَهْس
 َمنو وأبي البشر،  َمنو إلى بدوره أبلغه الذي ،ڤيڤَشْڤاْنمالك الشمس  إلى هذاالقديم  يُّوچاالـلقد كشفت عن علم : مولى المباركال قال"

صالحون على هذا ة وعرفه الملوك المن طريق السلسلة المريدية العليبالتواتر  هذا العلم الرباني انتقل هكذا، .كْشْڤاكوا إلى نقله
عن هذا العلم القديم كشف لك اليوم عن أها أنذا  و. قد ضاعوكأنه السلسلة وبدا هذا العلم هذه انقطعت ،وقتال ولكن بمرور .النحو

 ."لهذا العلمالغموض العلي هم سوف تف ،لذا .صديقيوتيمي ك  ألنالصلة باهللا
 إلى  يتكلمكِْرشَْن .ْبهَچڤَْد چۤيتا األصلية لكننا نستطيع اآلن استالم الرسالة عينها بدراسة انقطعت تلك السلسلة المريدية الروحية

  لكنْبهَچڤَْد چۤيتا، فقد يمكننا فهم كِْرشَْن و أْرجوَنذا قبلنا كالم  ا.وقت سحيقمالك الشمس في  إلى  كما تكلمْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن
 . ليس هذا بالغ الصعوبة. هي قبول سيد روحي ثقةْبهَچڤَْد چۤيتا خير وسيلة لفهم .تكون النتيجة سخيفةذا اردنا تأويله على طريقتنا فسا

 ):٧٣\١٨ ْبهَچڤَْد چۤيتا (شخصية اهللا العزيز ألنه كِْرشَْن انه يصدق كل كالم أْرجوَنيقول 
 ْدهاْر لَْبيتِرهه ْسْمُمو طُوشْنَ

 وتَيتْشاۤيَمْپَرساداْن -تْڤَتْ
 َسنِْدَهه-تَي َچْسمٱ يتُوْستْه

  تَڤَْمنَتْشَ ڤَىيشْيكَر
 انني اقف اآلن بثبات بعد .برحمتك ذاكرتي استعدتو أيها العاصم، ،كِْرشَْن يا عزيزي ،اآلن ميزالت أوها لقد: أْرجوَن اجاب"

 ." حسب مشيئتكللعمل ستعداداال هبةزوال شكوكي، وعلى أ
 ):٢٧\٩ ْبهَچڤَْد چۤيتا (أْرجوَنلما يقول طبقاً  والعمل بكالمه شخصية اهللا العزيز بصفة كِْرشَْنينبغي لنا قبول 

 ياْد َأشْناسي يشْوُراتْ كَي
 اتْي يَدداسي شُْهواْج جوي

 ايَكاونِْتي اسياتْ تََپْسي
 ْمنََأْرَپ-ڤَ َمْدشْتَتْ كورو

 ."ترتاضها، يجب ان تهبها لي التي رياضاته وكل البتهأو  تقدمهكل ما تأكله وكل ما كل ما تفعله و ،كونْتّييا ابن "
 كما يحلو لنا فسيفسد كل ْبهَچڤَْد چۤيتا وعملنا على تأويل كِْرشَْنذا لم نقبل  ا لكن. بهذا الموقفكِْرشَْنيمكننا تحصيل علم كامل بقبول 

 .شيء
 . لنا مخادعاً وسننخدع طيلة عمرناكِْرشَْنذا اردنا الخداع فسيرسل  ا لكن.ذا كنا مخلصين اكِْرشَْنداً روحياً مخلصاً برحمة سنجد سي

 . كما هو لكنهم يريدون فهمه ببصيرتهم الناقصةكِْرشَْنيطلبون فهم ال ، اهللا مجهوالً عند من كِْرشَْن يبقى .ذاك ما يجري بالفعل
 جاء . هي صورة الخدمة التتيمية الكاملةرانّيراْدها شْرّي .ليه ا وتعاليمه مما يعني قضاء خدمة تتيميةكِْرشَْنبول مجمل العملية هي ق

 ۤيْزوپُچالـ .كِْرشَْنعين  راْدهارانّي على هذا النحو، .كِْرشَْن بمثابة امتداد القدرة الروحية لـَسْمهيتا-ْبَرْهَم في رانّيراْدهاوصف 
من  ۤيْزوپُچالـ ورانّيراْدها  ال يجوز اعتبار.كِْرشَْنامتدادات قدرة مسرة  بل من البشر لسن كِْرشَْن و راْدها خدمة اللواتي يقمن على

 بالفعل فقد يكون ذلك ممكناً مع رانّيراْدهاذا اردنا نحن األحياء مصاحبة  ا.هداية سيد روحي من اجل فهم مقامهن إلى  نحتاج.البشر
 . عن طريق تأهيل انفسنا في الخدمة التتيمية المتقدمةرانّيراْدهاكننا ان نصبح عشراء  يم.انها ليست من البشر

 من جهة .طالق اال الخدمة التتيمية ال تضيع على. ضئيال فقط فستنمو حتى وإن قضينا مقداراً.في الخدمة التتيميةتغيب الخيبة 
 لكن لما اننا شقوق روحية أزلية فمقتنياتنا الروحية تالزمنا .ماالشياء الدنيوية، سيضيع كل ما نكسبه في العالم عند هالك الجس

 كِْرشَْن العناية بذكر . من خالل هذه الحركةكِْرشَْن على هذا النحو، الذين سبق لهم تنمية وعي علي، يتصلون بذكر .وتتفتح تدريجياً
ذا استطعنا  ا.من بين ماليين ومليارات من األشخاص أن واحد فقط يعنى بتحقيق الكمال ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .ليس امراً شائعاً

 دقيقة يمكن أن يحصل الفرد على القوة ويصبح ناجحاً في اعماله ويجتاز ١٥الترويج أن بمجرد مطالعة هذا الكتاب والتأمل مدة 
 يعتقدون ان كمال الحياة .اۤيما ألنهم يفضلون ان تخدعهم كِْرشَْنذكر  إلى  ال ينجذب الناس.الكتاب إلى امتحانه فسينجذب عدد كبير

 يعنى البشر بهذه .العثور على رفيق جديد للجماع في كل ليلةيكمن في اكل كمية كبيرة من الطعام أو في النوم عشرين ساعة أو في 
 .االشياء وليس بكمال الحياة

 هذه .تع بهذا االكل والنوم ألعمار كثيرة انا اتم.حسناً:" ينبغي أن يقول لنفسه. على األقلكِْرشَْنيتعين على كل فطين تجربة ذكر 
 لعلي اقيد في هذا العمر هذه المبادئ االربعة للحياة .االشياء كانت متوفرة لي في اجسام الطيور والحيوانات التي مررت بها

 ." على هذا النحو، ستنجح حياتي.كِْرشَْنتنمية ذكر  إلى االكل والنوم والدفاع والجماع واتفرغ: البهائمية
 ):٣٤\٩ و ٦٥\١٨ ْبهَچڤَْد چۤيتا( هو اقدم عبارة في تاريخ االرض كِْرشَْن بل ذكر كِْرشَْن نبتدع ذكر لم



 تُوْبَهكْ-َمنا ْبَهڤَ َمْد-َمْن
  نََمْسكوروْم ماۤياجۤي-َمْد

  ِتىْمايَستْي سشْياِاڤايماْم 
 ِمىي سٱ ويُّيجاِن ْپريْپَرت
 تُوْبَهكْ-َمنا ْبَهڤَ َمْد-َمْن
   نََمْسكوروْم ماۤياجۤي-َمْد

 ڤَْميوكْتْڤاي يسڤايشْياِاماْم 
 هنَايَپرا- َمتْْمآتْمانَ

 ذكريب عقلك  اشغل.اعدك بذلك يا صديقي الحبيب . ال محالةلي اتأتيهكذا سوف و .وبايعني ي اعبدن.دوماً وتتيم بحبي اذكرني"
 ."لي بكل تأكيد اأتيتوف  بي، ستشبعك التامب .ياندفع في خدمتواسجد لي دون انقطاع؛ تتيم بي و

 وجوب عبادته والسجود له ثم ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يكرر .كِْرشَْنهذا هو ذكر  . تعني اذكرني دوماًْبَهكْتُو-ڤَ َمْدَمنا ْبَه-َمْنعبارة 
 كتاب .اتْدپنيشَوأ مقبول بمثابة صفوة ْبهَچڤَْد چۤيتا وكتاب كِْرشَْنالضرورة الملحة لذكر  إلى  بوضوحْبهَچڤَْد چۤيتاشير  ي.ليه االرجوع

 كِْشتَْركورو في ميدان الحرب ْبهَچڤَْد چۤيتا تكلم كِْرشَْن اثبتت الشواهد االثرية أن . ال يقارن حتى من المنظور التاريخيْبهَچڤَْد چۤيتا
 فلسفته هي اقدم الفلسفات في . سنة حتى من المنظور التاريخي٥٠٠٠ هذه منذ كِْرشَْن لذا، حركة ذكر . سنة٥٠٠٠ثر من منذ اك
 أزلي كِْرشَْن أزلي وذكر كِْرشَْن .ملك الشمس إلى  تكلمه سابقاًكِْرشَْن شْرّيذا اردنا التوغل في التاريخ أكثر فسنجد ان  ا.االرض
 . على هذا النحو وال يجوز اعتباره نظريةَچڤَْد چۤيتاْبه يتعين مقاربة .أيضاً

 نستطيع رؤية سطوع الشمس عندما تكون السماء صافية لكننا ال . بمطلق ذكر سواهكِْرشَْن مشوبة عند حجب ذكر مهايأةنشهد حياة 
 السماء .شمس بحد ذاته قد نستطيع رؤية ضوء الشمس لكننا ال نقوى على رؤية قرص ال.نستطيع رؤيتها عندما تحجبها الغيوم

 ):٧\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا ما يؤكد في . أزلياًكِْرشَْن هو ذكرنا األزلي ألننا شق من كِْرشَْن كذا، ذكر .الصافية هي الحالة الطبيعية
 ِكىلُو-ڤَۤي جشُوْمڤايَمما
 تَه َسناتَنَهْبهۤو-ڤَۤيج
 ينَاۤيينْْدرۤيطْهانشْشْ-َمنَه
 يتشْكَْري ْستْهان-تيِرْپَركْ

 ."لحواس الستة التي تتضمن العقلاواسطة بمشقة بالغة  البقاء بوننازعهم يرهن ونتيجة .شقوقي الباقيةهم اهل هذا السجن المادي "
نزاع البقاء وبقاء :  تلك هي نظرية داروين.اتصلنا بالطبيعة المادية بطريقة ما ونحن ننازع البقاء بشدة بسبب العقل والحواس الستة

يجة وال غرض لها  ينبغي ان تكون الحياة البشرية به. النزاع هو وضع حياة الحيوان. لكن قوامنا غير مقصود للنزاع فعلياً.األقوى
 .التنمية الروحية إلى  الذين كانوا متفرغينةنَْبراْهَم كان ذلك مبدأ حياة الهند في وقت ما وكانت توجد فئة الـ.سوى التقدم الروحي

لبشر  لجميع اِڤَدْز كتبت الـ. موضحة في أسفار الهند لكنها ليست محصورة بالهنود بل للبشرية جمعاءْبَرْهَمنيةان التربية الـمع 
 عندئذ، مجمل الكوكب كان يدعى . في ما هو معروف بالتربية الهندية كانت ما زالت باقيةِڤَدْزلكن حدث انه عند تدوين الـ

 لذا، .سرها لكن انقسم الكوكب تدريجياًأرض ب األَمهاَرَج ْبَهَرتَ حكم .ڤَْبَهى ِدشِْر ابن َمهاَرَج ْبَهَرتَ تتيماً باإلمبراطور ڤَْرشَْبهاَرتَ
  . هندية أو هندوسية بالمفهوم الطائفيِڤدية التربية الـْدَهْرَمال ينبغي اعتبار 

 ستعمال الشائع تشير اال كلمة الدين حسب. بالدين هو مفهوم خاطئ للكلمةْدَهْرَم دين لكن فهم كلمة ْدَهْرَمغالبا ما تجري ترجمة كلمة 
 لذا، يمكن . للمثال، حيثما توجد نار توجد حرارة ونور.الشاغل المالزم للنفسلى  إ تشيرْدَهْرَم .ْدَهْرَممعتقد ما على خالف كلمة إلى 

ذ ال تعود  ا على النحو عينه، السيولة مالزمة للماء وتبديلها محال. النار محالْدَهْرَم تبديل . النارْدَهْرَمالقول أن الحرارة والنور هما 
قد اكون  .يمان واالديان قابلة للتبديل اال.اهللا إلى  تلك هي وظيفة قضاء الخدمةَهْرَمْد و ا ال يمكن تبديلهالنفس الهبائية ْدَهْرَم .ماء

 .وظيفة مالزمةهي  ْدَهْرَميمان لكن  اال على هذا النحو، يمكن تغيير.هندوسي اليوم واصبح مسيحياً أو مسلماً في الغد
عادة  ااالغراض الرئيسية لهبوطه هي أحد .روز نشاطات منحرفة األحياء عند بْدَهْرَم انه بهبط حالما يحدث خلل في كِْرشَْنيقول 

 يمكننا اختيار الدين الذي .ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا هو مدار . خير نظام ديني هو ما يدربنا على التسليم للرب العظيم.اقامة المبادئ الدينية
 ال شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم في الواقع، .نعلم بالغرض الحقيقي للدين مثل الهندوسية أو االسالم أو البوذية أو المسيحية أو ما شئنا ما دمنا أنش

 ذاك الغرض هو حب اهللا وذاك الغرض الذي يعلمنا وسيلة حب اهللا هو .غرض الدين إلى  بترك دينه الحالي بل يلمحاإلنسانيوصي 
 .خير االديان



 قليلة تذكر وجود اهللا لكن سبق لغالبية البشر  فئة.يوجد انحطاط عام في وعي الناس عامة في هذا العصر على وجه الخصوص
 إلى  هذا النوع من التفكير لن يفضي. مات أو اننا غير ملزمين به أو ينكرون وجوده ان اهللاإلنسانعي  يّد.نسيانه مما يمنع سعادتهم

 . بصلته بالوعي العظيماناإلنس عندما تكون الحضارة ملحدة كما هي عليه اليوم فإن اهللا أو ممثله يظهر لتنبيه .سعادة احد
 ".من انا؟ لماذا اجد نفسي في وضع بائس على الدوام؟ ما هو وضع جميع األحياء؟:"تْشايتَنْيا المولى ُچوْسوامّي َسناتََنعندما سأل 

 خدمة اهللا .هوم الدنيوي ال يجوز لنا فهم كلمة خادم حسب المف.فوراً أن الهوية الباقية هي خادم اهللا َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيااجاب المولى 
الحصول على وظيفة حكومية ما أو في شركة معروفة ألن الخدمة في تلك المناصب تأتي  إلى  يسعى الناس دوماً.هي منزلة رفيعة

الحصول على وظائف جيدة في الحكومة فإننا ال نتوقف لحظة للتفكير بالحصول على وظيفة في  إلى  مع شدة تشوقنا.بمنافع كبيرة
 . هو حكومة جميع الحكومات اهللا.هللاخدمة ا

وضاع لكن طاعة اهللا  هذه من وجوه كثيرة في مختلف البلدان حسب التربية والبيئة أو األْدَهْرَم يمكن وصف .ْدَهْرَمخدمة اهللا هي 
 أو حتى ِڤَدْزآن أو الـ ال يوجد سفر ينكر وجود اهللا أو ينادي بإستقاللنا ال في االنجيل وال في القر.واجبة في جميع الكتب الدينية

 من شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم الفلسفة البوذية تنكر وجود اهللا والنفس بصورة عامة لكن طاعة المولى بوذا واجبة لقبوله في .الكتب البوذية
شْرۤيَمْد  لذا، كان . سنة٢٦٠٠ سنة وظهر المولى بوذا منذ حوالي ٥٠٠٠ منذ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم ڤَاَس ِدڤْۤي كتب .عداد التجليات الربانية

المولى بوذا وجود اهللا والنفس ونادى أن الجسم المادي مجرد تركيب مادي وأننا حالما نعمل على حل  انكر . يتنبأ بظهورهْبهاَچڤَتَم
 .ة خيالي)الماديالبدن ( ْبَرْهَمْن لـان العوارض الظاهرة  إلى  للدعوةشاْرياكَراتْشَنْ ثم ظهر .هذا التركيب تزول السعادة والشقاء

 أو المسيح أو يهوا أو كِْرشَْن القبول بمرجعية ما مطلوب سواء سلمنا لـ. في جميع األديان وقبول مرجعية ما حاضرةهيكلعبادة ال
 .نَنَْك چورو أو شاْرياكَراتْشَنْالمولى بوذا أو 

 يهبط . اخرىأحياناً وبصورة تجلي أحياناً شخصياً ِرشَْنكْ يهبط . بمثابة المرجع العظيمْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّييجري قبول 
 اسمه القدوس في العصر كِْرشَْن اهبط .ڤَتاَرْزأ توجد فئات مختلفة كثيرة من . اخرىأحياناً تيم صورة وبأحياناًبصورة صوت 

 تْشايتَنْيا كما اكد المولى .اَم راَم راَم َهِرى َهِرى َهِرى راَم َهِرى ر- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى : الحالي
 . عين اسمهكِْرشَْن لذلك، جاء ان .صور اهللا أحد  الصوت هو. الحاضركَلي هبط بصورة الصوت في عصر كِْرشَْن ان َرْبهوْپَمها

 سيخلص جميع كِْرشَْن َهِرى بيح لـ في صورة اسمه القدوس، هذا التسكِْرشَْن صلته باهللا في اليوم الحاضر لكن تجلي اإلنساننسي 
 . أو صاحبناه فسنبلغ ارفع درجات كمال الحياةكِْرشَْنحنا االسم القدوس ذا سّب ا انهَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا يقول المولى .البشر من نسيانهم

 فعال في كِْرشَْن َهِرىلمراد ان تسبيح  ا. في كل العصورلكن مبدأ كل منها يبقى صالحاًأن لكل عصر سبله  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في 
َستْيا الطريقة البارزة في هو التأمل كان  .َچَستْيا يو في كِْرشَْنحوا االسم القدوس  كما ان البشر سّب.َچَستْيا يوهذا العصر كما في 

 وبالتالي، .العمرمدة لقصر  لكن الكمال بهذا التأمل في هذا العصر ليس ممكناً نظراً . ألف سنة٦٠ وتأمل المفكرون لمدة َچيو
 هذا التسبيح بالغ السهولة ويمكن ألي كان .كِْرشَْن َهِرىالعصر على وجه الخصوص بالجلوس معاً وتسبيح هذا يوصى في 
 قدم . اهل هذا العصر في غاية البالدة وسوء الحظ ومشوبين بالعشرة السيئة. ال ضرورة للتعليم وال لمؤهالت سابقة.المشاركة به

 بمثابة  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى  :يحب تسَرْبهوْپَمها تَنْياتْشاي
حوا  كان يوجد كثير من التيم الذين سّب. فحسب بل لجميع العصور أيضاًَچيو كَليالوسيلة الكبرى لنشر حب اهللا وال توصى ألهل 

 انها غير محصورة بعصر واحد أو بلد واحد أو طبقة واحدة .كِْرشَْن ذاك هو جمال حركة ذكر .وحققوا الكمال في جميع العصور
 هو الرب العظيم كِْرشَْن في مطلق بلد أو عصر ألن ةاجتماعينزلة  من مطلق مكِْرشَْن َهِرى تسبيح إنسان يمكن لمطلق .بشرمن ال

 .جتماعية وفي جميع البلدان والعصور االزلنالجميع البشر في جميع الم
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