
 علم معرفة النفس
 المقدمة

، عالم المختلفة األوقاتفي  ناسدعاه ال. لإلجابة صعب سؤال دائماً وهو األحيان، أغلب في الناسيسأل  ؟شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدهو  من"
م ل. كثروأ األشياء هذهكل  كان الحقيقة، في. ربانيو جتماعي، اناقد ،روحي معلّم، ديني زعيم، منتج مؤلف، ثقافي سفير، فيلسوف

 من ببراعة معلّبة مخفّفة اتبنسخ الغرب إلى يجيئون الذين الحديثين ينالتجاري المعلّمينمن  كانأنه الظن ب أبداً أحديلتبس على 
 باألحرى كان، شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد .)جيد بشكل الموثّقة الروحيةسذاجتنا  ويستغلّون الفوريةصحة لل حافزنا إلرضاء (الشرقية الروحانية

 .حد كبير إلى الحقيقي الروحي البعد إلى مفتقر مجتمعل وشفقة شديد قلق عنده كان -باني بحق بحساسية روحية تربوية عميقةر
 ،الروحية الكبيرة الهندموجزة لدراسات ال والدراسات جماالترجلداً من م نيثمان حوالي شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد أنتج ي، اإلنسانالمجتمع لتنوير

 سنة الربوبية إلى ياب اال تسمى مجلةشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدكما أصدر . األجنبية اللغات من العديد وفي نجليزية االفينشرت أعماله و
 والمقاالت محاضرات والالمقابالتغالبية . نكيزية وحدها االهي نشرة شهرية بتوزيع نصف مليون نسخة في اللغة بمفرده و١٩٤٤

 .الربوبية إلى ياب االفي مجلة أوالًالنفس نشرت معرفة  علمالمختارة لكتاب  الرسائلو
 ِڤديةالـ منذ ألوف السنين، رسالة اآلداب ڤَاَس ِدڤْۤيعينها التي دونها الحكيم الجليل  الرسالة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد يقّدم صفحاتال هذه في

ينقل في . ِڤديةالـوسائر النصوص  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتا من األحيان أغلب وفي بحرية يقتبس سنرى، كما. الهندية القديمة
 والكون، طبيعة والضمننا النفس أسراريفتح  علم -لغة عصرية العلم القديم عينه الذي تكلمه المعلمون المحققون الكبار أللوف السنين

لة ويثبت مدى صلة علم النفس بعالمنا  بوضوح مدهش وفصاحة سهشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديتكلم . ذات العليا في الداخل والخارجوال
 .العصري وحياتنا الشخصية

 أمريكا، إلى وصوله عند شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدالتي نظمها  المؤثّرة قصيدةال نسمع الخاّص، الكتاب لهذا والثالثون الستّة ختيارات االبين
صحيفة تاميز  إلى تناسخ ومالحظاته الصادقةوحديثه مع اختصاصي القلب حول بحث الروح وكشفه لشركة اذاعة في لندن عن ال

 وكالمه عن الوعي الفوقي المسيح وكِْرشَْنحول  ألماني بنيديكيتي راهب مع حوارهو والخاطئ، الحقيقيين المعلّمين علىاللندنية 
 .الحديث لعلما كذبمريديه حول  مع العميق وكالمه الروحية، الشيوعية حول قيادي روسي عالمومحادثته مع  ،كَْرَموقانون 

 الموضوع األول
 الفصل األول
 تعلم علم الذات

 حقّاً؟ هّمهذا األمر م وهل ؟هاتعرف كبأن تعتقد أو ،نفسك تعرف هل أعلى؟ شيء مأ ؟عقلك أو جسمك؟ أنت هل . . . أنت؟ من
 هتزيينبرعاية البدن و الثمين وقتنا لغنستنحن . ة من المحالالحقيقييا العل عن ذاتنا ستفسار االجعل الجاهلة، بقيادته المادي، مجتمعنا
 ؟ثمة بديل لذلك هل .ذلك من بدالً هوتدليل

 على يد يضلّلالحاضر  ي اإلنسانمجتمعال. الروحي الموت بالغة األهمية هذه مقصودة إلنقاذ المجتمع البشري من كِْرشَْنحركة ذكر 
مع شخصية اهللا  المفقودةقامة صلتنا  امعرفة النفس وإعادةمتمثل بال ية اإلنسانالحياةغرض  يعرفون ال معميين البصيرة زعماء
 .المهمة المسألة هذه في ي اإلنسانالمجتمع تنوير تحاول كِْرشَْنحركة ذكر . المفقودة صلةالهي  تلك. العزيز
ذي تقطع به جميع مراجع العلم ال ْبهَچڤَْد چۤيتا في. ديةِڤالـ حضارةلل طبقاً اهللا أو ،كِْرشَْن صلته بـ اإلنسانيعني تحقيق الحياة كمال

شقوق مقصودة لخدمة الكل كما أن الان  . فحسب بل جميع األحياءاهللاشق  ليس اإلنسانان ب نفهم ،ِڤديالـالعلي بوصفه قاعدة العلم 
 .ن بخدمة اهللاونحن األحياء موجب. طراف البدن مقصودة لخدمة مجمل البدنأ

 في حال لم نجد من وسنحتفظ بقط أو كلب ونقوم بخدمته.  بالفعلمجتمعال أو بلدأو ال ،ةعائلال إلى نحن ال نقوم سوى بالخدمة سواء
على الرغم من تقديم ال نشعر بالرضى وال يشعر المخدوم بالرضى  نالكن .ما وجدنا سوى للخدمةبأننا  تثبت العوامل هذه كل. نخدمه

 نسقي أن يجب للمثال،. صحيح بشكلغير موجهة  لخدمةا  ألن هذهالمادي عيدالص علىمحبط  شخصكل . خير خدمة نقدر عليها
  تلقائياًشخصية اهللا العزيز سترضى جميع اطراف .غير مجدية غصاناألو فروع والاألوراق ةياسق. تهاأردنا خدم ذااالشجرة  جذر

 .شخصية اهللا العزيزخير المجتمع والعائلة واألمة وخدمتها بخدمة يتحقق  ،لذلك. تهعند خدم
 غير اهللا":ونقول أحياناًنشعر بالتحدي . أمكن ذلك إذاناجحة حياتنا  تصبحو. قوامه ازاء اهللا والعمل بموجبه فهم سانإنكل  واجب
سيحضر اهللا  . ويمكننا أن نراه في كل لحظةحاضراهللا . روح التحدي تلك لن تنفعنا لكن." باهللاال أحفل  "أو "اهللا أنا" أو "موجود



ال حصر ألوجه شخصية اهللا العزيز ألنه أصل . ذا لم نختر رؤيته بوجه اسنراه بوجه آخر .هاذا رفضن اأمامنا بصورة الموت
 .الهروب منه محال. الظاهرة الكونية بمجملها

 إلى بالصلة قديمةال ضرورتنا إلى ةستندم علمية نظرةما بل  مبتدئ تمّرد وال أعمى، دينياً باًتعص ليست ههذ كِْرشَْنحركة ذكر 
 يمكننا من كِْرشَْنلذلك، ذكر .  محصور بصلتنا القديمة به وعملية قضاء واجباتنا بموجبهاكِْرشَْنذكر  .متمتع العظيمشخصية اهللا ال

 .تحقيق أرفع كمال الحياة في الصورة البشرية
ايجاد . لروحيةيجب أن نذكر دوماً أننا حصلنا على هذه الصورة البشرية بعد نشوء دام ماليين من السنين في دوامة تناسخ النفس ا

توجد خنازير وكالب وجمال وحمير وغيرها .  بكثيراتالحيوانحلول معاش  أسهل من لبشرية،في هذه الصورة االحلول لمعاشنا 
لتأمين إلنسان جميع التسهيالت تتوفر لهمية معاشنا لكنها تحل مشاكلها المعاشية في أوضاع بدائية بينما أالتي تعتبر معاشها يعادل 

 . بالقانون الطبيعيحياة مريحة
موظف الحكومة رفيع المنصب تسهيالت تتوفر ل فرصة حياة أفضل من الخنازير أو سائر الحيوانات؟ لماذا  اإلنسانما الذي يعطي

 ، أماماكذ. سواهالموظف رفيع المنصب يتحمل مسؤوليات أكبر من : عتيادي؟ الجواب بالغ البساطةاال موظفالحياة أفضل من 
بالقانون الطبيعي، المستوى الحضاري البهائمي الحديث لم . ة أكبر من الحيوان الذي ال هم له سوى حشو معدته مسؤولياإلنسان

أنها ال تطلب سوى العمل لرضى معدتها وأن بعض هذه البهائم المصقولة تجيب . يقتصر سوى على زيادة مشاكل حشو المعدة
القانون الطبيعي يواجههم بمشاكل البطالة وسواها من . روحية عليها عندما نعرض الحياة الالتقصي عن اهللا أمر غير ضروري

 . على الرغم من كل هذاعتراف باهللا االما زالوا يذمون ضرورة.  على الرغم من كدحهمالعقبات الغزيرة
 اذا  بالقانون الطبيعيحال مفر لنا من الكد .وهبنا هذه الصورة البشرية ليس للكدح كالخنازير أو الكالب بل لتحقيق أرفع كمال الحياة

هذه العملية .  الحاضركَليواخر عصر آفي  ر من اجل فتات الخبزا الكدح كالحم اإلنسانسيتعين على. أعرضنا عن ذاك الكمال
سيجبر على التناسخ في عالم  غير مقصود للكدح كالبهائم و اإلنسانومع ذلك،. ابتدأت مسبقاً وحاجة الكدح تشتد لقاء أجر أقل سنوياً

 بتفصيل كيف ترجع النفس الروحية بالقانون الطبيعي في بدن مناسب ْبهَچڤَْد چۤيتايصف . ية اإلنسانإذا اخفق بتنفيذ واجباتهلحيوان ا
 .وحواس عاملة للتمتع بالمادة في هذا العالم

، تتاح له فرصة كِْرشَْن ذكر أو يخفق بتحقيق النجاح فيدون اكماله أن من يستهل درب الدنو من اهللا  ْبهَچڤَْد چۤيتا فيكما جاء 
ذا كان المرشح الروحي الفاشل ينال فرص مثيلة فكيف بمن حققوا  ا.الرجوع في عائالت متقدمة روحياً أو في عائالت تجار أثرياء

تقدم العائالت الروحية والثرية نافعة لل. اهللا حتى غير المكتمل، يضمن الرجوع في عائلة طيبة إلى النجاح؟ لذلك، مسعى الرجوع
. الجو الذي تخلقه العائلة الطيبة مناسب لتنمية العلم الروحي. الروحي ألنها تتيح الفرصة الجيدة إلستئناف التقدم من الوالدة السابقة

طفال تلك ألسوء الحظ، . نشاطاتهم التتيمية السابقة إلى  الذين سنحت لهم فرص مثيلة بأن حظهم السعيد عائدْبهَچڤَْد چۤيتاينبه 
 ).اماۤي( نتيجة ضاللهم بالوهم ْبهَچڤَْد چۤيتات ال يستشيرون العائال

تتاح لإلنسان فرصة احراز تقدم في مجال . حياة مريحةتضمن إن الوالدة في عائلة ثرية تحل مشكلة الطعام منذ بداية العمر و
 ىديدي الزاخر باآلليات، فينسلكن تعيس الحظ يضلل بالملذات الحسية بداعي تأثير العصر الحفي وضع مثيل التحقيق الروحي 

المدينة الذهبية النكا التي كانت تحت .  القانون الطبيعي النيران في هذه البيوت الذهبيةيشعل لذلك،. الفرصة الطيبة للهداية الروحية
 .هذا هو قانون الطبيعة. رمادى احترقت وتحولت إل َنڤَراحكم الشرير 
قتصادية  اال ومن واجب جميع رؤوساء الدول المسؤولين رسم برامجهمكِْرشَْن العلي لذكر علملل هيديةو الدراسة التمه ْبهَچڤَْد چۤيتا

ح بل لحل المشاكل القطعية أرجنحن غير مقصودين لحل مشاكل المعاش بالتعلق على صعيد مت. ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى وغيرها بالرجوع
نحن . النفس الجسم والجسم الحي يحرك العالمتحرك . ن حركة روحيةالحضارة متحجرة دوتبقى . للحياة التي يسببها قانون الطبيعة

 .الجسم ساكن أو ميت دون الروح.  الجسمةحركممعنيون بالبدن لكننا ال نملك العلم بالروح 
 المتمثل ي قارب بالغ األهمية لعبور محيط الجهالة اإلنسانالجسم. حياة باقية إلى تتيح لنا الوصول ممتازة عربة ي اإلنسانالجسمان 

بكل هذه . ، يبحر القارب بالرياح المناسبةلهيةبرحمته اإل. في هذا القارب توجد خدمة ربان خبير هو السيد الروحي. بالوجود المادي
 ينتحرالعوامل المسعودة، من ذا الذي ال ينتهز فرصة عبور محيط الجهالة؟ كل من يغفل عن هذه الفرصة الطيبة، يجب اعتباره 

 .ببساطة
 ال القطاركان  ذا امكّيفة مقصورةما هو نفع  لكن قطار،في ال األولى الدرجة من الحافلة في الراحة قدر كبير من بالتأكيد هناك

أال وهو  للحياة الحقيقي اإلتجاهب علم أحد يس لدىل. المادي جسمسوى راحة ال المعاصرة لحضارةال هم ل تجاهه؟ انحو يتحّرك
توجد  ال. الحقيقي تجاه االفي كتتحر عربتنان كانت  ا مانتباه االبل مريحة؛ مقصورة في جالسينى ال نبق أن يجب .اهللا إلى الرجوع
ان  .المفقودة الروحية هويتنا ةداستع اأال وهي للحياة األساسية الضرورة نسيان حساب على المادي الجسمن راحة يبتأم باقية منفعة



 بخمس الدنيوي الوعي إلى يرسى الجسم هذا ،الحظ لسوء. روحي تجاه انحو هتحّركتوجب  بطريقة ينبم ية اإلنسانلحياةقارب ا
تعلق ) ٣ (.جسمانية عالقات بسبب األقرباءتعلق ب) ٢( .الروحية الحقائق جهل بسبب المادي الجسمتعلق ) ١: ( هيقوية سالسل

دائم  يبقى الذي المادي العلمتعلق ب) ٤ (. واألعمال وما شاكلهاقارات والعثاث واألالبيت مثل لماديةبمسقط الرأس والمقتنيات ا
 يجعلون نالذي تيمه أو اهللا شخصية معرفة دون المقّدسة والطقوس الدينيةتعلق بالرسميات ) ٥( و الروحي الضوء لحاجة ضوغمال

ْبهَچڤَْد من  رعش الخامس الفصل في بالتفصيل ةوّضحم ي، اإلنسانالجسمقارب شكل مرساة ت التي تعلقاتال هذه. ةمقّدس تلك الطقوس
 شجرةقلع  جداً الصعب من. األرضباطن  في قبضتهاعميقة الجذور التي تتزايد تين هندية حيث تقارن بشجرة ) ٤-٣\١٥ (چۤيتا

 أحد  يقوىال.  الماديالعالمهذا ال يدرك في الحقيقي لهذه الدوحة شكل ال":التالية العمليةب يوصي ربال لكن ، مثيلةقويةتين هندية 
طلب بعزم ثم يجب عليه  قوية التجذر بسالح التجرد الدوحة هذهقطع  جب على الفردي لكن .اأساسه أو تنتهي أو أدأين تبعلى فهم 

شخصية اهللا العزيز الذي فاض منه كل شيء والذي منه توسع حيث يلوذ ب ،هذا العالم أبداً إلى نهمعند دخوله ال مرجع المكان الذي 
 ."زلاألمنذ كل شيء 

 مختلفة نظرياتهو طرح  عملواما  كل. الكونية بالحالة قتتعل خاتمة أّي إلى توصلوا حتى اآلن تخمينال فالسفة وال العلماء ال
يعتنق  ،الطريقة بهذه. ه قديمبأن بينما يقول البعض حلم،مجرد  هبأنويقول البعض  حقيقي المادي العالمن أب البعض  يقول.حولها
يمكن  ال. هحدود أو الكون بداية كتشف اتخميني فيلسوف أو دنيوي عالم الان  الحقيقةة لكن وجهات نظر مختلف نوالدنيوي العلماء

نتفاع  االمكنهم ال يلكن الجاذبية قانون ثلم القوانين بعض بل ينّظرون حول وجود الفضاء في سبحي يفك أو بدأ متى يقول أن حدأل
 ،للحقيقة الفعلية المعرفةفي غياب  المتأكّدة الشهرة لكسب الخاصة نظريته لترويج متلّهف شخص كل. بصورة عملية القانون هذاب

 حول النظريات لبعض الترويجبمجرد  اعليه تغلّبال حديمكن أل وال بالتعاسة لئممت المادي العالمهذا ان  والواقع الحقيقة لكن
 . الموضوع

نتفاع  االعلينا يجب. هذا الوجود التعيس هو صالحنا األكبرالرغبة بالخروج من  بأن العليم بكل ما يتعلق بخليقته اهللا شخصية رنايخب
نار باإلتصال الدائم  إلى الحديد غير النار لكن يمكن تحويله. يجب تشبيع وجودنا المادي روحياً بالكلية.  وسيلة لصفقة سيئةخيرب

 الركود المادي هو الوجه السالب من. ين النشاطات المادية ممكن بالنشاطات الروحية وليس بالخمول المادعكذا، التجرد . بالنار
حياتنا الباقية أو  إلى يجب أن نكون في شوق. الفعل المادي لكن النشاط الروحي ال يبطل الفعل المادي فحسب بل ينشط حياتنا الباقية

 .ذاك هو ملكوت اهللا. ال مرجع منهي ذ بذاك البلد الْبهَچڤَْد چۤيتا في ْبَرْهَمْنجاء وصف الملكوت الخالد . ْبَرْهَمْنالوجود الروحي في 
نرضى بالفهم أن هذه الحياة  أن يجب. المادي لوجودتهيأنا ليف ك لمعرفة ضروري غير ممكن وال الحالية المادية حياتنا دايةبتتبع 

 ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في.  للرب العظيم العلة األولى لكل علةتسليمالمادية مستمرة منذ زمن غابر بطريقة ما وأن واجبنا اآلن هو ال
 ةشهووتخطى ال ؛لدا والذي يعي الخفةوالعشرة الزائوالوهم  من الجاه الزائل محررال نا":اهللا إلى المؤهل المبدئي للرجوع) ٥\١٥(

 ."بقاء ذاك الملكوت يبلغ  للشخص العظيم،تسليم وسيلة الالذي يعلموغير المتحير  ؛ السعادة والشقاءاددضأالمادية و
فهم  إلى  الطبيعة المادية والمنقطعشواكلويته الروحية والمحرر من عينية الذات والبدن والمنزه من الوهم والعلي عن إن المقتنع به

 نقيض األحمق أموذَْهىشخص مثيل يدعى . اهللا إلى العلم الروحي وفصم ذاته عن الملذات المادية بالكلية هو القادر على الرجوع
 . السعادة والشقاءادأضدلتحرره من ) موذَْهى(والجاهل 

 ال دخلها يمن و. كهرباءأو ال تنيرها شمس وال قمر وال نار دارين ا):"٦\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاوما هي طبيعة ملكوت اهللا؟ جاء في 
 ".مطلقاًا العالم المادي هذ إلى عود ثانيةي

لكواكب لكنه يملك داره الشخصية البائنة بالكلية عن مع أن ملكوت اهللا محيط بكل مكان في الخليقة ألن اهللا هو المالك العظيم لجميع ا
ثمة عدد . حتى على هذه األرض تتفاوت مستويات الحياة في مختلف البلدان). َپَرَمْم(تلك الدار هي الدار العظمى . الكون الذي نأهله

يع الكواكب ضمن القدرة في كل األحوال، بقاء جم. رجاء الكون وبعضها علوية وبعضها سفليةأغير منحصر من الكواكب في 
لكن وراء هذه المنطقة يوجد . مةعتأشعة الشمس أو نور النار ألن الكون المادي منطقة م إلى الخارجية أي الطبيعة المادية، يحتاج

مر غني عن الشمس أو الق": كما يلياتْدپنيشَوأجاء وصف ذاك الملكوت في .  الذي جاء بأنه ضمن القدرة العليا للربعالم الروحيال
 هذه األكوان المادية مضيئة بظل النور الروحي ويمكننا أن نشهد جميع. أو النجوم وال يضاء بالكهرباء أو أي شكل من أشكال النار

 ." ألن تلك الطبيعة العليا ذاتية الضياءبصيص ضوء حتى في أعتم ليلة
لكن . ينير الوجود المادي والروحي معاً) ْبَرْهَمْن(سطوع النور :" توضيح على لسان الرب العظيم بالقولْمشَڤَ-َهريجاء في كتاب 

نية اال ينبغي لنا الظن بإمك.  أيضاًَسْمهيتا-ْبَرْهَمهذا النص مؤكد في ".  هذا هو نور بدنيْبَرْهَمْن، يجب أن تفهم أن نور ْبهاَرتَيا 
الدار الروحية  إلى م بيقين بأن من يصلتلك الدار بمطلق وسيلة مادية مثل السفن الفضائية لكن يجب علينا العل إلى وصولنا

واحد هو الوجود . نا أحياء عرضة للزللبوصفلدينا طورين من الوجود .  يستطيع أن ينعم بالبهجة الروحية دون تقطع، تلككِْرشَْنلـ



قية من العلم توجد حياة روحية باالمادي الغني بشقاوات الوالدة والموت والشيخوخة والمرض والثاني هو الوجود الروحي حيث 
في  لكن ننعم دوماً بالصلة العلية السعيدة مع شخصية اهللافي الوجود المادي يحكمنا مفهوم عينية الذات والبدن أو العقل . البهيج

 .وال يضيع الرب عنا مطلقاً الوجود الروحي
 وعينا فيالمفهوم الحسي المادي متعلقون ب نحن. عام بشكل ية إلى اإلنسانالروحي الوجود ذلك جلب تحاول كِْرشَْنحركة ذكر 

 شواكليمكننا التعالي عن المفاهيم المادية الحياتية والتحرر من  .كِْرشَْن إلى لكن يمكن رفعه فوراً بالخدمة التتيمية الحالي المادي
 منشغل بالشؤون يمكن لكل.  اذا تبنينا مبادئ الخدمة التتيمية حتى في وسط مختلف المشاغل الماديةالحماسة والظلمةاألصالة و

هذه اآلداب جميع تعين . كِْرشَْناهللا وسائر اآلداب التي تنشرها حركة ذكر  إلى ياب االستمداد أرفع نفع من صفحات مجلة االمادية
ا على الزهد بكل ما يتصل بالمفاهيم نهذه اآلداب معتمدة لتدريب.  التي ال تكل للوجود الماديالبشر على فصم جذور شجرة بنيان

) موكْتي(يمكن للفرد تحقيق النجاة . هذه المرحلة سوى بالخدمة التتيميةال تتحقق . ية والتمتع بالرحيق الروحي في كل شيءالماد
 المادية لكن الخدمة التتيمية الصفية علية عن ةصبغالمعظم المساعي الروحية مشوبة ب. بقضاء تلك الخدمة حتى في عمره الراهن
القدمين ب هذه وحصر توجههم كِْرشَْنتبني مبادئ حركة ذكر  إلى اهللا ال يحتاجون سوى إلى ة الرجوعطلب. النجاسة المادية بالكلية

 .كِْرشَْناللوتسيتين لشخصية اهللا 

 ثانيالفصل ال
 ؟كِْرشَْنما هو ذكر 

 تموز/يوليو في فيالديلفيا في كِْرشَْن مركزفي  شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد  مقرفي ،نيكسون ساندي المستقل المراسل مع التالية المقابلة جرت
بين السيد الروحي  والصلة َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْن وتشمل المواضيع األساسية مثل كِْرشَْنقابلة تخدم مقدمة رائعة لذكر الم هذه. ١٩٧٥

هندي والصلة بين ذكر  والنظام الطبقي الكِْرشَْنواهللا والفرق بين السيد الروحي الثقة والسيد الروحي الزائف ودور المرأة في ذكر 
 .كِْرشَْنالمسيح وذكر 
 ؟كِْرشَْنما هو ذكر .  سؤالي األول أساسي:اآلنسة نيكسون
 كِْرشَْنذكر يبدأ . ه الصلةهذ نسينا نالكن. األصلوالدنا بجميعنا متصلون به بصلة حميمة ألنه .  يعني اهللاكِْرشَْن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ي باهللا؟ ما هو غرض حياتي؟ما هي صلت:"نعنى بالسؤال عندما
  في الشخص؟كِْرشَْنكيف يتطور ذكر : اآلنسة نيكسون
 َهِرى كِْرشَْن: َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنعملية تسبيح . نسيناه في حياة المهايأة المادية.  كامن في قلب كل حيكِْرشَْنذكر : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لم يكن لدى للمثال، .  الكامنكِْرشَْنتبعث ذكر َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى  -ى َهِرى َهِر كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن

 ويرقصون َهِرى كِْرشَْنحون  لكننا شاهدنا البارحة كيف كانوا يسّبكِْرشَْنهؤالء الفتيان والفتيات االميركيين واالوروبيين علم بـ
ال يمكن ألحد تصنع التسبيح والرقص لساعات . هل تعتقدين أن ذلك كان مجرد تصنع؟ ال. ) ۤياتَْر-َرتَْهى( في موكب العربات جدبو

 ):١٠٧\٢٢ َمْدْهيا( تْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَهذا موضح في . ةمعتمد عندهم بممارسة طريقة كِْرشَْنلقد نهض ذكر . طويلة
 عند من يسمع كِْرشَْنينهض ذكر .  ليس مصطنعاًكِْرشَْن ذكر.  اتصاله بأحد التيمد كامن في قلب كل حي وينهض عنكِْرشَْنذكر 
 .شابة في عشرتها إلى نجذاب الطبيعي للشاب االكما ينهض  في عشرة التيمكِْرشَْنعن 

 ؟ وذكر المسيحكِْرشَْنذكر  بين ختالف االما: اآلنسة نيكسون
عدم إلتزامه ل الحاضر الوقت في مسيحي إلى صعيد ذكر اهللاال يصل ال كنل أيضاً كِْرشَْنهو ذكر  المسيحذكر  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .هاوحدودالمسيحية بأحكام بوصايا المسيح المتمثلة 
 األديان؟سائر  عن كِْرشَْنكيف يمتاز ذكر : اآلنسة نيكسون
فماذا لغياب التدريب اهللا أحد  ال يعرف الحاضر، الوقت في. دينهو ال ذلك. تهومحب اهللا عرفةمقصود لم دينال أولياً، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 أن هذا دين شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في ". يا رب، اعطنا خبزنا اليومي:"الكنيسة والدعاء إلى  بمجرد الذهاب اإلنسانيقنع. يقال عن حبه

ما دون معرفة من دين  إلى ذا اعلنت انتماءي ابكالم آخر، أنا أمارس دين غش. ليس حب اهللاو جلب النفع المادي غش ألن غرضه
على  التوراة تحتوي للمثال،. يستغلها أحد ال لكنمن جهة الدين المسيحي، تتوفر فرصة كافية لفهم اهللا  .هو اهللا أو أو وسيلة حبه

ليس  وهذا المسيح؟ذا كانوا يعصون وصايا  امكنهم ذكر اهللاي كيف .رضاألفي  مسالخأفضل  بنوا نوالمسيحي لكن تقتل، ال "وصية
 منهم أحد ال.  هو مجرد ختم مطاطي "مسيحي" أو "مسلم،" أو "هندوسي "العنوان. األديانكل  فيبل  المسيحي الدين بمحصوراً
 .هحبوسيلة و اهللاهو  من يعرف

 ؟الكاذب من صادقال روحيال سيد ال اإلنسانيتبين كيف: اآلنسة نيكسون



 بنسب اإللهية ألنفسهم أحياناًالناس  ونيضلّلرذالء زائفون . روحي دسي هو هوحب اهللا ةعرفم يةكيف يعلّم من :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
تقتصرين على تضييع س وإال هيحبت وكيف اهللا هوية لفهم ةيجد ةالبط يتكون أن يجب. اهللا يةهما يعرفون ال الذين الناسيصدقهم و

نحن نعرض .  سبل معرفة اهللا وحبه بالفعل اإلنسانها تعليميمكن التي الوحيدة الحركة ناأنهو  نابينو اآلخرين فرق بينال ،لذا. وقتك
شاغلنا .  حيث نستفيد أن شاغلنا الوحيد هو حب اهللاشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتا وتطبيق تعاليم كِْرشَْنالعلم بشخصية اهللا العزيز 
لذا، ما .  يرزقهمكِْرشَْن القطط والكالب دون دين لكن للمثال،. اهللا يرزق الجميع بما فيهم من ال دين لهم. ليس طلب حاجياتنا من اهللا

 ):٦\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . الدين الحقيقي هو تعلم سبل حبه.  بخبزنا اليومي؟ انه يرزقنا بهكِْرشَْنازعاج  إلى الذي يدعونا
ال بد من نزاهة . الرب العلي إلى الخدمة الوديةلى  إهو بالذي يمكن لإلنسان الوصول به) ْدَهْرَم(الشاغل االعظم للبشرية جمعاء "

ذا خدمت اهللا جلباً لبعض النفع فخدمتي مجرد تجارة  ا".تلك الخدمة الودية من االغراض واالنقطاع لترضي الذات رضى تاماً
 حب اهللا بالفعل فلن  اإلنسانارادذا  ا).ْپَرتيَهتاأهايتوكي أ(الحب الحقيقي هللا هو الحب الخالص الذي ال تمنعه علة مادية . وليست حباً

 .يمكن لإلنسان حبه سواء أكان فقيراً أم غنياً، شاباً أم شيخاً، أسوداً أم أبيضاً. يقف عائق بوجهه
 ؟ عينهالنهايةا إلى تؤّدي الطرقكل  هل: اآلنسة نيكسون
يطلب . ْ ولكل منهم غرض مختلفْبَهكْتَزوالـ ْزۤيچويُّالـو ۤيْزانۤيْچالـو كَْرمۤيْزالـ: فئات أربعة  اإلنسان.ال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لذا، . للمثال، يكدح عدد كبير من الناس في المدينة طوال الليل والنهار وغرضهم كسب المال. العمل ابتغاء النفع المادي كَْرمۤيْزالـ
والنحل والفيلة وسائر المخلوقات ال تملك مهنة ومع لماذا اكدح؟ الطيور :" هو الذي يقول لنفسهۤيانۤيْچالـ. )كَْرمۤيْز (لثوابطلبة اانهم 

حل مشاكل الحياة المتمثلة بالوالدة والموت  إلى الكدح دون ضرورة؟ خير لي السعي إلى لذا، ما الذي يدعوني. ذلك فأنها تأكل
دة والموت والشيخوخة ندماج في وجود اهللا يحصنهم من الوال االيعتقدون أن.  الخلودۤيْزانۤيْچيطلب الـ. والشيخوخة والمرض

 في النفاذدرجة  إلى  التمثل في أصغر صورةيُّوچّيالـللمثال، يستطيع . القوى الخارقة يطلبون بعض ْزچۤييُّوالـ. والمرض
 الحديث يقتصر على عرض بعض يُّوچّيالـال شك أن . خوارق مقبوالً بصاحب يُّوچّيالـوعرض قوة مثيلة تجعل من . الجدران

لذا، يطلب .  الحقيقي يملك بعض القوة لكنها قوة مادية وليست روحيةيُّوچّيالـلكن . ة ألنه ال يملك قوة حقيقيةاأللعاب الرياضي
.  فيطلبون النفع الماديكَْرمۤيْز يطلب النجاة من شقاوات الحياة وأما الـۤيْزانۤيْچ بينما الـالقوة على خرق القوانين الطبيعية يُّوچّيالـ

ترعاه بدافع الحنان . خدمة األم لطفلها منزهة من النفع. ال يطلب سوى خدمة اهللا بدافع الحب كما تخدم األم طفلها )ْبَهكْتَ(لكن التيم 
 .والحب

ْبهَچڤَْد  في كِْرشَْن يقول .ْبَهكْتَ قادر على معرفة اهللا سوى يُّوچّي وال ّيۤيانْچّ وال كَْرميال . يتحقق الكمال عند درجة حب اهللا هذه
 . )ماْم َأْبهيجاناتي ۤياكْتْْبَه(الخدمة التتيمية بسوى  لفهمحق ابصفة شخصية اهللا العزيز ي  فهمالفرد يستطيع ال): ٥٥\١٨ (چۤيتا

 . . .ما هو التحول الذي يمر به الفرد على الدرب : اآلنسة نيكسون
يتعين عليك تصفيته ثم ذكر .  من الشوائببكثيرمحجب  وعيك آلنا. كِْرشَْنو ذكر ه األصلي وعيك - تحول ال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ذا عملت على ترشيح الوحول من الماء فستستعيد صفاءها  ا.المياه صفية وشفافة باألصل لكنها تتوحل أحياناً. وعينا كالماء. كِْرشَْن
 .األصلي

 ؟كِْرشَْن تيم اصبح ذا ا أفضل في المجتمع اإلنسانيعمل هل: اآلنسة نيكسون
. في غاية النظافة هم الناحية الصحية ومن السكارى، أو مولحال كلةآمن  ليسوامريدي ن أبشهدي ت أن كيمكن نعم، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ى اهللا اعط. ية المتحضرة اإلنسان بل الحياةكِْرشَْنترك أكل اللحم ليس من عناية ذكر  الحقيقة، في. مزمنةلن تصيبهم االمراض ال
يمكن لإلنسان اعداد مئات التحضيرات المغذية من . فاكهة وخضار وحبوب الطعام وحليب ممتاز: المجتمع البشري مأكوالت كثيرة

  اإلنسانعندما يكون. انهم ليسوا متحضرين. الحليب وحده لكن ال يعلم أحد بهذا الفّن بل يحافظ الناس على المسالخ ويأكلون اللحوم
 .قتل الحيوانات المسكينة ويأكلهادون تحضر فأنه ي

في مزرعة نحن نعد مئات من التحضيرات الشهية من الحليب  للمثال،. الحليب من مغذّية أطعمة تهيئة فّن المتحّضر  اإلنسانيعرف
دم البقرة بالغ . يبمكانية اعداد مأكوالت شهية مثيلة من الحل ا منةدهش بالالزواريصاب .  التي نملكها في وست فرجينيانيو ڤِْرنْداڤََن

يمكنك اعداد اشياء كثيرة من الحليب مثل . الحليب ليس سوى دم محول للبقرة. التغذية لكن المتحضر ينتفع به في صورة الحليب
مع حبوب الطعام والفاكهة بتركيب مشتقات الحليب تلك يمكنك اعداد مئات التحضيرات اللبن والجبنة والسمن المصفى وما شاكله و

البقرة البريئة تقتصر على أكل العشب الذي يمده اهللا وتدر . حيوان وأكل لحمهال هذه هي الحياة المتحضرة وليس بقتل .والخضار
 هل تعتقدين أن التحضر هو قطع حنجرة البقرة وأكل لحمها؟. الحليب الذي يمدك بالحياة

 ؟ْز حرفياً أم مجازياًِڤدالـفهم  يمكن هل: تهرفلمع ةمتشّوق أنا واحد شيء. . . . بالمائة مائة معك أتّفق: اآلنسة نيكسون
 .دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتا نعرض نحن لهذا. فهمها حرفياً وليس مجازياً يجب. ال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



  . . يذكر النظام الطبقيْبهَچڤَْد چۤيتا الغرب؟ في القديم الهنديطبقي ال نظامبعث ال تحاول هل: نيكسون اآلنسة
 شواكلبناء على  المجتمع البشري مراتب خلقتلقد  )١٣\٤ (كِْرشَْن يقول ؟بقيالط نظامال ْبهَچڤَْد چۤيتا يذكر أين :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

الفهم بوجود  كيمكنللمثال، ).  ڤيْبهاَچشَه-ْرَم  كَ- َنچو ْمطَِرشْْس  َمۤياْميا ڤَْرنْ-اتوْر شتْ (هااألعمال المالزمة لو الطبيعة المادية
ذا تأهل أحد بصفة  ا. طبقة المهندسين وطبقة األطباء؟ ال-طبقات مختلفة إلى مونتهل تقولين أنهم ين. مهندسين وأطباء في المجتمع

يصنف أربعة مراتب من الناس  ْبهَچڤَْد چۤيتاكذا، . وإذا تأهل أحد بصفة مهندس فستقبليه على هذا األساسبتلك الصفة يب فستقبليه طب
التدريب لكن . للمثال، توجد فئة في غاية الذكاء. هذه التصنيفات طبيعية. العالم والفارس والمزارع والتاجر والعمال: في المجتمع

لذا، .  في الكلية ليصبح طبيباً اإلنسان كما يتطلب تدريبْبهَچڤَْد چۤيتافي كما جاء وصفها الفئة االولى  من نسان اإلضروري لتصنيف
 على ضبط عقولهم وحسهم وعلى الصدق والنظافة داخلياً وخارجياً وعلى اكتساب الحكمة كِْرشَْنفراد حركة ذكر أنحن نقوم بتدريب 

لديهم فطنة ممتازة ونحن ندربهم ) المريدين الجالسين إلى يشير(جميع هؤالء الفتيان . على ذكر اهللاوتطبيق العلم في حياتهم العملية و
 .على استعمالها على الوجه الصحيح

قد تكون عاداته عادات رجل . تلقائياً ْبراْهَمَن أن يصبح ْبراْهَمَننحن ال نقدم النظام الطبقي حيث يمكن لمطلق رذيل يولد في عائلة 
نحن نعترف . نحن ال نقبل بذلك. ْبراْهَمَنقة الخامسة لكن يقبل به بصفة رجل من الفئة االولى لمجرد والدته في عائلة من الطب

 على فطنيمكن تدريب مطلق . ن كان هندياً أم أوروبياً، وضيع الوالدة أم رفيعها اال يهم ما. ْبراْهَمَن الذي تدرب بصفة فطنبال
نقتصر على انتخاب األذكياء نحن . وضع حد للفكرة الغبية بأننا نقحم النظام الطبقي الهندي على مريدينانريد . عادات المرتبة األولى

 .وتدريبهم ليصبحوا من المرتبة األولى من كل الوجوه
 ؟مرأة ما هو شعورك حيال حرية ال:نيكسون اآلنسة

لنفترض التقاء رجل وامرأة واصبحوا أحباء . ل يخدعون النساءالمساواة المزعومة لحقوق المرأة تعني أن الرجا :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ستجداء من الحكومة أو  االيتعين على المرأة تولي أمر الطفل وليس لديها خيار سوى. المرأة ثم يرحل الرجلحملت في الفراش و

 وهو زوجها، عناية تحت تبقىكنها ل فقر،ربما كانت المرأة في غاية ال الهند، في. المرأة ستقالل اهو اهذ. جهاضباإل الطفل قتل
 تحت لبقاءا - حقيقيال ستقالل االهو أّي لذا،. حامالً تصبح عندما العناية به بالشحاذة أو الطفل قتلعلى  تجبر ال. تحمل مسؤوليتهاي

 تصبح متاع كل رجل؟ أو الزوج عناية
 ؟كِْرشَْنفي ذكر مرأة أن تنجح ال بإمكان هل - الروحية الحياة في عن ماذا: اآلنسة نيكسون
 والرجال نساءبال رحبن نحن. سواء حد على والنساء لرجال لكِْرشَْنذكر  نعطي. الجنس أساس علىنميز  ال نحن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 :)١٨\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول - واألغنياء الفقراءو
 ىـَپـنِّ َسْم-ا ينَـي ڤ-ا ۤيْديڤ

 ينيتــَهـْسي ـڤَچ ىْبراْهَمـنِٰ
  پاِكى تْـشَ-ڤَ شْـڤَ يشاي شـون

 نَـهي َدْرشـ- َسَم اتاهذيَپـنْٰ
 بعين النجس الكالب لحوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيْبراْهَمَنالـكل من  إلى ،االصيلبفضل العلم  المتواضع الحكيمنظر ي"

 ."واحدة
 ؟َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْن معنى حتوض أن يمكن هل: اآلنسة نيكسون
 العالم في وإناث ذكوريوجد  كما ."كِْرشَْن ربي يا "عني،ت كِْرشَْن و" يا قدرة الرب "عنيتَهِرى . في غاية البساطة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 نحن ،كِْرشَْنَهِرى  نهتف متى لذا،. األصلية األنثىهي ) َركِْرتيْپ( تهقدرو) پوروشَ( األصلي الذكر وه اهللا الطريقة، بنفس المادي،
 ."خدمتك في شغليتلطفي ب ،كِْرشَْن قدرة يا، كِْرشَْن ربي يا "نقول،

 ؟كِْرشَْنلحركة ذكر  الروحي السيد كنت كبأن تعرف وكيف حياتك عن قليالً برنيتخ أن يمكن هل: اآلنسة نيكسون
 الغربية البلدان إلى لذهاببا الروحي سيدي أمرني .أحفاد اآلنلدي  -وأطفالرب عائلة  كنت. بسيطة حياتي :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .كِْرشَْن أوامرو أمره تنفيذاآلن  وأحاول الروحي، سيديبناء على أمر  شيءكل  تركت. كِْرشَْنذكر  إلى الدعوةو
 الغرب؟ إلى لذهابكان عمرك عندما امرك با كم: اآلنسة نيكسون
 مع متزوج رجل، سنة وعشرون خمسةعمري  ناك. األول جتماعنا افي  في الغربكِْرشَْنذكر  إلى بالدعوة أمرني :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 بعد ١٩٥٩في  كتابةالب بدأت. تي الزوجيةحيا في ١٩٤٤ فياهللا  إلى ياب االمجلةنشر ب توبدأه بذلت كل جهدي لتنفيذ أمر. طفلين
 .حدةالمت الواليات إلى ئتج ١٩٦٥ وفي العائلية، الحياة من التقاعد

 .اهللا نتك لو كما لوكميعا ريديكمان ب ،غريبةبوصفي  لي، بدوي ذلك ورغم ،ال تدعي اإللهيةبأنك  قلت: اآلنسة نيكسون



 ةحكومال ضابطحترام  اينبغي كما ،اهللاأمر  ينفّذ هألن اهللاحترام  ابقدر الروحي السيد حترام ايجب. واجبهم كاذ نعم، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. الحكومةبأنه ذلك  يعني ال لكن. ةحكوم رجل ألنه شرطيال حتىعليك احترام  يجب. الحكومة أمر ينفّذ هألن الحكومةحترام  ابقدر

أوكْتَْس تَتْها \شاْستْرايْر-ِڤَن َسَمْستَْدَهريتْ-شاكْشاْد(الرب العظيم ألنه أقرب خدمه  إلى التكريم العائد الروحي السيدكريم يتعين ت
 .ا ما جاء في جميع األسفار وما تعمل به جميع المرجعياتهذ. )ڤَ َسْدْبهيهڤْياتَ ِاْبها

 سيارة في المطار تركت للمثال،. يحملها المريدين لك التي الجميلة المادية شياءاأل من العديد حول أيضاً لءأتساأنا : اآلنسة نيكسون
 . . .ألن هذا حول لءأتسا. جميلة فخمة

 بقدر ةالحكوم ممثل ينتحترمكنت  ذا ا.مريدين كيف يعاملون السيد الروحي المعاملة التي تليق باهللال يعلّم ذاك :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
كنت  ذا امن واجبك أن تقدمي للسيد الروحي جميع األسباب التي تقدميها هللا . بد لك من معاملته بفخامةفال الحكومة، كماحترا

مريدون سيارة عادية لسيدهم الروحي فذلك ليس كافياً ال عرض ذا ا.ذهبية سيارةاهللا يسافر في . اهللا،حترامك  ابقدر هتحترمين
 ؟بيتك إلى اهللا اءج ذاا ية بسيارة عادية أم انك تدبري سيارة ذهب اهللانيتجلب هل .اهللا مثل الروحي لسيدلوجوب معاملة ا
 حول قليالً تتكلّم أن يمكن هل. كِْرشَْنكيف يمثل .  عند الغريب هي قبول الصنم في الهيكلكِْرشَْنأصعب أوجه ذكر : اآلنسة نيكسون

 ذلك؟
. تهرؤيعلى  يبدرتت لم ألنك ظهور أمامك على نحو يمكنك من رؤيته بالكِْرشَْن يتلطف الحاضر، الوقت في. نعم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

رحل ":سريره بجانب نتبكي أنت. يموت وهو المستشفى، في اكأبي فترض ا.يمكنك رؤية الروح ال لكن الحجرو خشبرؤية ال كيمكن
 ؟ الذي رحل بالفعلما لكن! اآلن أبي

 .روحهرحلت  حسناً،: اآلنسة نيكسون
 وهل رأيت تلك الروح؟: َدشْرۤيَل ْپَرْبهوپا
 .ال: اآلنسة نيكسون
 لكن ال يمكنك رؤيته - الروح والمادة-الوجود هو الحقيقة، في. ظيمالع الروحهو  واهللا الروح، رؤيةيمكنك  ال ،لذا :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لخشب أو الحجر ليتسنى لك بدافع رحمته العلية في صورة صنم مصنوع من ا يظهرظهار اللطف بك، إل لذا،. ه الروحيةذاتفي 
 .رؤيته

 .جزيالً شكراً: اآلنسة نيكسون
 .َهِرى كِْرشَْن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 الفصل الثالث
 تعريف اهللا

كثير من البالغين يعتبرون اهللا قوة . تخيل شيخ ابيض اللحية إلى ينزع األطفال.  العصري حول اهللا عديدة ومتفاوتة اإلنسانمفاهيم
 بالتفصيل مفهوم شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدفي هذه المحاضرة، يصف . ية أو الكون أو حتى الذات اإلنسانفهوم فكري أو مجملغير مرئية أو م

 .مفهوم حميم حول اهللا -كِْرشَْنذكر 
 عند  جامعة ذكر اهللاهذه الحركة ةاقترح صديق تسمي. كِْرشَْنسيداتي وسادتي، اشكركم كثيراً على تلطفكم بالمشاركة في حركة ذكر 

له إ  هو اسمكِْرشَْنكما أن القاموس يفيد أن .  كان طائفياًكِْرشَْنحسب أن االسم .  في مدينة نيويورك١٩٦٦تسجيلها في سنة 
 . هو االسم الالئق باهللاكِْرشَْنلكن االسم . هندوسي

 أن أسماءه ال تحد عنياهللا ال يحد بحد مما ي. أن ال أحد يعلم بعدد أسماءهله، يعني اسم عند القول بأن ال . معيناسم بالفعل، ليس هللا 
-كّيڤَِد (كّيڤَِدأو ابن ) نَنَْدَن-ياشودا (ياشُودا يسمى عادة ابن األم كِْرشَْن للمثال،. واحداسم  إلى لذلك، ال يمكننا الوصول. بحد أيضاً

 الذي يدل على أنه لعب دور سائق ساَرتْهي-پاْرتَْهىحياناً يسمى أ). نَنَْدَن-نَنَْد (نَنَْدأو ابن ) نَنَْدَن-ڤَسوِدڤَ( ڤَسوِدڤَأو ابن ) نَنَْدَن
 .أحياناً) پاْرتَْهى (ْپِرتْهاالذي يسمى ابن  أْرجوَنعربة 

ال . ةألن عدد تيمه وصالته بهم غير منحصراسماءه غير منحصرة  .معامالت اهللا مع تيمه كثيرة ويسمى حسب تلك المعامالت
ا رأينلقد . ذاك هو تعريف اهللا. اهللا يجذب كل حي. طالق اال يعني الجذاب علىكِْرشَْنسم لكن اال. معيناسم يمكننا التقرير على 

 يجذب .َنڤَِرنْداڤْ ونرى أنه يجذب البقر والعجول والطيور والسباع واألشجار والنباتات وحتى المياه في كِْرشَْن من صور ا كبيراعدد
 .كِْرشَْنهو سم  تسمية اهللا فذاك االتذا تعين الذلك،.  وجميع البشرْزڤَنْذَپاالـ واَرَجنَنَْد َمه و پۤيْزُچون الصبيان والـيالبقار

 :عطى التعريف التالي هللاأ، ِڤديةالـسفار األمدّون  ڤَاَس ِدڤْۤي ووالد موني راشََرَپالحكيم الكبير 
 ْچَرْسياڤَْرياْسيا َسَمأيشْ



 ريياه~ياشََسه شْرياْسيا ۤيڤ
 ڤَوشْ تْشايْچيايُّڤايرا-اَنۤيْچ

 َچَنتينْ اَچَسنَّامْْ ْبَه
 .القوة والشهرة والثروة والعلم والجمال واإلستغناء: بالغني بالعز السداسي) اْنڤََچْبَه(يعّرف اهللا  موني َپراشََرذا، ل

 ثروة وال يمكن ألحد ّدعاء ملكية كل اغنياء في األرض لكن ال يمكن ألحدأثمة . هو مالك كل ثروة) اْنڤََچْبَه(شخصية اهللا العزيز 
 زوجة وكل ١٠٨ ألف و١٦ على األرض، تزوج كِْرشَْنثناء حضور أ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمنستفيد من . اّدعاء عدم وجود من يفوقه ثروة

هذه األوصاف . كان أثاث الغرف مصنوع من العاج والذهب وكان عزه حافالً. زوجة عاشت في قصر رخامي مرصع بالجواهر
 لم يكن كِْرشَْنكما أن .  زوجة١٠٨ ألف و١٦ال يمكننا أن نجد في تاريخ المجتمع البشري من تزوج . رۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْواردة في 

.  صورة١٠٨ ألف و ١٦ إلى يزور كل زوجة في يوم بل كان حاضراً في جميع القصور بوقت واحد مما يعني أنه ضاعف ذاته
عدد غير منحصر من الصور وإال ال معنى لكلمة ال  إلى اهللا قادر على التضاعف . لكنه ال يصعب على اهللاإنسان هذا محال على

دون أن يواجه مطلق صعوبة وإال ال معنى لكلمة أيضاً  مليون ١٦بل فحسب  ألف زوجة ١٦عالة  ا علىاًدرا قيساهللا قوي ول. يحد
 .قويال

 روكفلر وفورد في غاية الجاذبية للمثال،في أميركا . راء جذابنشهد في هذا العالم المادي بأن بالغ الث. هذه جميعاً أوجه جذابة
.  هو المالك لكل قوةكِْرشَْنكذا، . جاذبية المالك لكل ثروةبانهما جذابان مع انهما ال يملكان كل ثروة األرض فكيف . بفضل الثروة

ذاك هو . كِْرشَْنلكنها قتلت على يد الثة أشهر فقط  عندما كان ابن ثكِْرشَْن  بقتلتَناپۤوهمت الجنية .  حاضرة منذ والدتهتقوته كان
 كان اهللا منذ كِْرشَْن.  من هذا الطرازإلهاً ليس كِْرشَْن. خفيةال يصبح اهللا بفضل بعض التأمل أو القوة ال. على الدواماهللا هو اهللا . اهللا

 .جلوته
الذين يعرفون شهرة إلى جانبنا ثمة ماليين في االرض  ده لكن ونعلم به ونمجكِْرشَْنبالطبع، نحن تيم .  ال تحدكِْرشَْنكما أن شهرة 

 كبيرة اًكما أننا نبيع أعداد.  يقرأ في جميع انحاء األرض من قبل الفالسفة وعلماء النفس وأرباب الدينْبهَچڤَْد چۤيتاكتاب . ْبهَچڤَْد چۤيتا
طبعتنا .  لكنها ليست صفيةْبهَچڤَْد چۤيتاطبعات غزيرة من ثمة . أن السلعة ذهب خالص إلى  وهذا عائددون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتامن 

 . كِْرشَْن شهرة عين ْبهَچڤَْد چۤيتاشهرة . دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتاتبيع أكثر ألننا نعرض 
ح في عمره السابق يحصل على الصكل من سلك ال.  كامل الجمال وكذا صحبهكِْرشَْن.  دون حدكِْرشَْنالجمال عز آخر يملكه 

األميريكيون شعب بالغ الثراء والجمال وهذا العز هو حاصل . ة وأمم صالحةصالحة في هذا العالم المادي بالوالدة في عائالت فرص
هذا الكوكب تافه . الشعب األميركي لتقدمه في العلوم والثروة والجمال وما شاكله إلى جميع شعوب األرض منجذبة. العمل الصالح

يمكننا أن نتخيل عندئذ مدى المزايا . كا بلد واحد في هذا الكون تتميز بعدد كبير من المزايا الجذابةضمن الكون ومع ذلك فإن أمير
 . الجمال الذي ال بد أنه يملكه الذي خلق كل هذا الجمال.  خالق مجمل الظاهرة الكونية،الجذابة التي يملكها اهللا

علم ن هو الم أو الفيلسوف جذاباً بفضل علمه لكن أي يكون العاِلقد. الشخص بناء على جماله فحسب بل على علمه أيضاًجذب ال ي
لذا، . أيضاً) ْچياڤايرا( هو المستغني كِْرشَْن. ؟ ذاك العلم ال نظير له في األرضْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيفوق العلم الذي أعطاه الذي 

يمكن أن يستمر المعمل بالعمل حتى في غياب . الشخصي ِرشَْنكْفي غياب  في هذا العالم المادي كِْرشَْنأشياء كثيرة تعمل بتوجيه 
 .هذا مفاد األسفار.  ينأى عن العالم الماديكِْرشَْنلذا، . ته مالئكحكومة تعمل بكِْرشَْنكذا، قدرات . صاحبه

ؤكد أن هللا أسماء ال تعد  تيةِڤدالـسفار األ.  ألنه مالك كل العز ويجذب كل فردكِْرشَْنيسمى  هحسب أفعاله لكنلذلك، هللا أسماء كثيرة 
  .األعظمسم  هو االكِْرشَْن  اسملكن

ثمة أشياء كثيرة في هذا العالم المادي . اهللا وأمجاد اهللا ونشاطات اهللا وجمال اهللا وحب اهللاسم  هو نشر كِْرشَْنغرض حركة ذكر 
 كِْرشَْن و راْدهانحن نعبد .  أيضاًكِْرشَْنأبرز أوجه هذا العالم المادي هو الجنس وذاك حاضر في . كِْرشَْنوجميعها ضمن 

 لكنه زائل في العالم كِْرشَْنالجنس باق في . الروحيالجنسي المادي واإلنجذاب الجنسي نجذاب  االواإلنجذاب بينهما لكن شتان بين
 من ة كبيراًداعدانشاهد . ال قيمة باقية لههنا  مجرد ظل هكل ما نتعامل به في هذا العالم حاضر في العالم الروحي لكن. المادي

لكن . قد تكون المانيكان بالغة الجمال لكنها تبقى زائفة.  لكن ال يعبأ بها أحد لعلم الجميع بأنها زائفةحوانيتالمانيكان في واجهات ال
مادة وال يعود أحد ألن هذا البدن مجرد كتلة من البالفعل الحي ميت . يةقيقيشاهد امرأة جميلة إلعتقاده بأنها حينجذب الرجل حالما 

 . العامل الفعلي والقوة الجاذبة الفعلية هي النفس الروحية.  حالما تفارقه النفسيعبأ برؤية جمال بدن المرأة المزعوم
الذين يستطيع . واقعية األشياء موجودة في العالم الروحي. ادة ميتة مما يعني أنه مجرد ظلكل شيء في العالم المادي مصنوع من م

 ):٢٠\٨(ذ جاء إ  فهم حقيقة العالم الروحيَچڤَْد چۤيتاْبهدرسوا 
 يُّوـنْٱ ڤُوَپـَرْس تَْسماتْ تو ْبها

 ـهَسناتَنَاكْـتاتْ يڤْـٱ تُواكْيڤْـٱ



 ِتـٰشـوَسـْرِڤـٰشـو ْبهۤو  َسـ اهي
 ياتيـينَـشْسو نَـ ڤاتْيـنَـشْ

 العالم بل ثابت ال يطرأ عليه هذا يهلك عند هالكال  سرمدي عليلطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت الهذه المادة وراء  لكن"
 ."يريالتغ

أقرب  إلى غرقهم ألوف السنين لمجرد السفرتستس. أن يبدأوا طول هذا العالم المادي وعرضه لكن ال يمكنهم قياسالعلماء يحاولون 
؟ العالم الماديمعرفة ما وراء العالم المادي قبل أن نتوصل إلى  كيف يمكننا معرفةنجمة فما بالنا بالحديث عن العالم الروحي؟ 

 أحد كِْرشَْنكما ال يفوق . ذخر كل علم ألنه كِْرشَْنأكثر مصدر ثقة هو .  من المصادر الثقاتلمالعاستالم المراد أنه يجب علينا 
تلك السماء أكبر بكثير من .  يخبرنا عن وجود سماء روحية وراء هذا العالم المادي تسبح فيها كواكب ال تعدكِْرشَْن. حكمة أو علماً

 جزء صغير من األحياء ا سوىمثلوكذا، األحياء في هذا العالم المادي ال ي. الفضاء المادي الذي ال يشكل سوى ربع الوجود بكامله
هذا العالم المادي يقارن بدار السجن وكما ال يمثل السجناء سوى نسبة قليلة من مجمل السكان فاألحياء ضمن . التي تعم الوجود
 .مثل سوى نسبة ضئيلة من مجمل األحياءتالعالم المادي ال 

مجرمون أحياناً أنهم ال يعبأون بالحكومة ومع ذلك فأنهم يقول ال. يودعوا في هذا العالم المادي-المجرمون–المتمردون على اهللا 
 .كذا، األحياء الذين يعلنون عصيان اهللا يودعون في العالم المادي. يعتقلون ويعاقبون

 إلى يذهب المسيحي. المسيحيون يعتبرون اهللا األب العظيم أيضاً.  بصلة االبن بوالدهاألحياء جميعاً شق من اهللا باألصل ويتصلون به
 ):٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتامفهوم أبوة اهللا واردة أيضاً في ". آبانا في السماء:"لكنسية ويدعوا

 ايكاونِْتـ يُّونيٰشو –َسـْرڤَ 
 ااهي ۤياه َسـْمْبَهـڤَـنْتيْرتَـمۤو
 ْرينيُّو َمـَهـْد  ْبـَرْهـَمْمتاسا
 تاي ْپـَرَده پـ-َج ۤيـ بْمَأَهـ

 ."أنني الوالد صاحب البذرة هذه الطبيعة المادية ومنتولد جناس الحياة جميع ان أ ،كونْتّييا ابن علم، يتعين ال"
معظم البشر غير متحضرين وال .  ألف جنس تشمل المائيات والنباتات والطيور والسباع والحشرات والبشر٤٠٠ ماليين و٨ثمة 

ن هويتهم بالتعيينات يحددوالمتدينين المزعومين، غالبية . الحياة الدينية إلى الذين يأخذونبين المتحضرين يوجد سوى عدد قليل من 
الفقراء ويفتحون  إلى العمل الخيري ويحسن البعضبينشغل البعض . وما شاكله" سيحيأنا م"، "أنا مسلم"، "أنا هندوسي:"باإلدعاء

.  هؤالءزۤيكانْذ-كَْرَممن بين ماليين من  )عالم( واحد انّيۤيْچقد يوجد . كانْذَ-كَْرَمدعى ه األعمال الخيرية تهذ. المستشفيات والمدارس
 من بين ماليين من النفوس المحررة كِْرشَْنيوجد واحد قادر على فهم قد ، و)العلماء( ْزۤيانۤيْچمن بين ماليين من قد يعتق واحد  و

 ):٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكما يقول في . كِْرشَْنذاً مقام  اهذا. هؤالء
 ـوٰش َسـَهْسِرْمااٰنۤيـَمـنوشْٰ
 ىيدَّْهيْسـي تاتَيْد يتْـشكَـشْـ
 ْمدّْهانايْسـي تَـتاْم أپيا
  تَـتّْـڤَـتَـهّي ِڤـتْمْن مايتْـشكَشْـ

 ."حق المعرفةمعرفتي إلى  ، يندر من يتوصلحققونهالذين يبين من  والكمال،حد طلب وا قد يبشر،ال آالف بين"
الطبيعة . أنا هذا وأنا ذاك:" على الرغم من صعوبة فهمهْبهَچڤَْد چۤيتالكن اهللا يكشف عن ذاته في .  بالغ الصعوبةكِْرشَْنإذن، فهم 

. هَچڤَْد چۤيتاْبلذا، كل شيء موضح في ". األحياء تشبه هذا والروح العظمى تشبه ذاك. المادية تشبه هذا والطبيعة الروحية تشبه ذاك
فهم اهللا . بالفعل، هذه هي العملية الوحيدة بالتي يمكن لنا بها فهم اهللا. مع أن فهم اهللا متعذر لكنه ال يعود صعباً عندما يعطينا اهللا علمه

 فهم الالمحدود يمكننا تحقيق لذا، كيف يمكننا فهم الالمحدود؟. علمنا ومداركنا محدودة. بالتخمين محال ألن اهللا ال يحد على خالفنا
 .ذاك الفهم هو كمالنا.  كالمهذا صدقناا

هذه هي ". هذا هو والدك:"ستقول األم. ذا أراد معرفة هوية والدهاليس على الصبي سوى سؤال أمه  .التخمين حول اهللا ال ينتهي
هذا الرجل أو ذاك وقد يطوف ن كان  ا التخمين حول هوية والده والتساؤل ما اإلنسانمقدورفي ال شك أن . طريقة العلم الكامل

 والده  اإلنسانلن يجد. لكن العلم المستمد من طريقة مثيلة سيبقى ناقصاً" هل أنت والدي؟ هل أنت والدي؟:"المدينة يسأل كل رجل
ب، هنا ولدي الحبي:"ستقتصر على القول.  األم في هذه الحالة-العملية البسيطة هي تلقي العلم من مرجع ما.  المتعبعلى هذا الوجه

ثمة :"يقول اهللا. ال يعقل الروحي ملكوتال. روحيال الملكوتكنت أتكلم عن . العلم العلي شبيه. على هذا النحو، علمنا كامل". والدك
قد ال نكون كملة لكن علمنا كامل ألننا استلمناه . جعامرال خير كِْرشَْن على هذا الوجه، نستلم العلم من ."عالم روحي وذاك هو داري

 .مصدر الكاملمن ال



يمكن لإلنسان فهم ماهيته وماهية اهللا وماهية العالم المادي وسبب . جامعة البشر إلى  مقصودة إلعطاء علم كاملكِْرشَْنحركة ذكر 
ال . ال شك أن ال أحد يطلب الموت لكن الموت مقبل.  بعلم مثيلوجودنا هنا وسبب معاناتنا المصائب والشقاء وسبب حتمية الموت

. هذه هي المشاكل الحقيقية لإلنسان وما زالت دون حل.  عذاب المرض لكنه مقبلطلبال أحد ي.  الشيخوخة لكنها مقبلةأحد يطلب
 ينام والكلب  اإلنسان.المشاكل الحقيقيةبتحسين شؤون األكل والنوم والجماع والدفاع لكنها ليست إلى المزعومة  تسعى الحضارة

 األسلحة النووية للدفاع لكن للكلب  اإلنساناخترع. هو هو في الحالتينالنوم شاغل . يعني تقدمه ال  في شقة جميلةاإلنسان نوم .ينام
ّدعاء قدرته على قهر األرض أو الكون لمجرد  اال يمكن لإلنسان. الدفاع هو هو في الحالتين. ه ومخالبه ويستطيع الدفاع أيضاًنيابأ

ليس  طريقة مسهبة للدفاع أو طريقة فاخرة لألكل أو النوم أو الجماع لكن ذلك ال نسان اإلقد يملك. هذا محال. امتالكه القنبلة النووية
 .ال غيرنسبياً يمكننا القول أن تقدمه مجرد بهائمية مصقولة . هتقدمدليال على 

 عدم وجوده يسهل عدد كبير من الرذالء ينكرون وجود اهللا ألن. علم مثيلال يوجد تقدم في غياب . اهللالعلم بالتقدم الفعلي يعني 
. حاضر وتدبيره حاضراهللا .  لكن اهللا لن يموت لمجرد انكارهم وجودهقد تثلج صدورهم فكرة عدم وجود اهللا. عليهم متابعة آثامهم

كيف يمكن لإلنسان التفكير . لذا، كل شيء يعمل بأمره.  بأمرهتشرق الشمس ويطلع القمر وتجري المياه وتتقيد المحيطات بالجزر
لكن كيف ندعي الدارة  افي حاالت ظهور سوءيمكننا القول بغياب الحكومة ؟ أن اهللا ميت وكل شيء يجري على ما يرامبواقعية 

لكن لدينا قناعة . ته أو صورهوجود ينكر القول بأن اهللا مات أو أن إلى  باهللا يقوده اإلنساندارة؟ جهل االغيابها عندما نشهد حسن
 . شكراً جزيال.  فهمهاوااطلب. كِْرشَْنتلك هي عملية ذكر . لذلك، نحن نعبده. و اهللا هكِْرشَْنراسخة بوجود اهللا وأن 

 الفصل الرابع
 التناسخ وما وراءه

. ١٩٧٦ آِب/أغسطس في لندن شمال ميل عشر خمسةالتي تبعد  ،ِڤَدنْتَ َمنُوْرْبَهكْتي  ضيعة في أسابيع بضعة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدقضى 
 قليلب هابعد ُأذيعت التي ةمحادثتلك ال في شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد كشف. الفترة تلك خالل مقره في لندنذاعة  اشركةمن  مايك روبنسن قابله

 .التناسخ ملعموجز يوضح فيه  عميق فلسفي نظام بل "تَعتقدأنت  َأعتقُد،أنا " ليس بعض طقوس كِْرشَْنبأن ذكر 
 ؟كِْرشَْني فلسفة حركة ذكر  ما ه–يمانك  اهل يمكنك أن تخبرني عن: مايك روبنسن
ما . الفرق بين البدن الحي والبدن الميتالعلم بالخطوة األولى هي . بل علمديني يمان  ا ليس مسألةكِْرشَْنذكر .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

نحن . قوة الحياة داخلههذا البدن و: لذا، ثمة أمران.  هامدةيصبح البدن جثة وهو الفرق؟ الفرق هو رحيل النفس الروحية عند الموت
من الصعوبة وبناء عليه، .  الذي هو روحي وبين العلم الماديكِْرشَْنذاك هو الفرق بين علم ذكر . نتكلم عن قوة الحياة في البدن

 .يجب أن يفهم أوالً غيرية ذاته وبدنه. عتيادي تقدير هذه الحركة اإلنسان االبمكان على
  ومتى سنفهم ذلك؟:مايك روبنسن

ثم الصبي شاباً يصبح ومع نموه  صبياً الطفل  يصبحللمثال،.  يتطلب بعض الفطنةه وقت لكنمطلقفي ممكن فهم ال :َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي
البدن يتبدل لكن النفس . بأنه الشخص عينه على الرغم من التغيرات الطارئة على البدنطوال هذا الوقت ما زال يشعر . شيبي

هذا ما يدعى تناسخ . بأننا سنحصل على بدن آخر بعد مفارقة البدن الحاضراإلستخالص ا، يجب لذ. تبقى هي هيالقاطنة فيه 
 .النفس

  ال يعني أكثر من موت البدن الطبيعي؟ اإلنسانذن، موت ا:مايك روبنسن
 ىاماِنياِتى َهنْينَـ َهنْـ... ْن يتْش كَدااِتى ڤاينَـ جاياِتى ْمري): ٢٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما يوضح بكل تفصيل في . نعم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ِرىۤيشَر
   هل تقتبس النصوص غالباً؟:مايك روبنسن

بحث عن  ا).إلى أحد التيم(عتيادي  ا وليس دينةجديدراسة  هو كِْرشَْنذكر . نحن نستشهد بمراجع كثيرة. نعم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ْبهَچڤَْد چۤيتاالنص في 

 :مريد
 ْنيتْشاِتى ڤا كَداييراِتى ْمينَـ جا

 اهيۤو ْبهنَـتا ڤا يڤتْڤا ْبَه ْبهۤوْمايان
 نُٰو پوراْماٱي تُوڤَـياه شاشْتْي نُجوَأ

 ِرىۤي شَرىاماِن َهنْياِتى َهنْينَـ
ال تُقتل عندما انها . غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية ال تموتانها . ، وعندما توجد ال تتوقف عن الوجود وال تموتالذات تولْد ال"

 . " الماديُيقتل البدن



 فهل يعني الموت أن ذات كل ذا كانت الذات ال تموت اذن، هل يمكنك أن تزيدني شرحاً؟ ا. لقراءة ذلكشكراً جزيالً :مايك روبنسن
 فرد تذهب لتكون مع اهللا؟

 إلى ذا عمل على تأهيل ذاته في هذا العمر للرجوع اذا كان الفرد مؤهالً بمعنى يمكنه تحقيق ذلك ا.ليس بالضرورة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. من صور الحياة المادية ألف صورة ٤٠٠ ماليين و ٨ثمة .  دون تأهله سيحصل على بدن مادي آخرهلكن. الباقيةاهللا في داره 

هل هذا . صابة الفرد بمرض ما ثم ينمو ذاك المرض ااألمر يشبه. قانون الطبيعة يعطيه بدناً مناسباً حسب رغبته وما قدم من عمل
 هم؟فصعب على ال
 .الغ الصعوبةفهم كل هذا ب :مايك روبنسن
 ماذا تسمى تلك الفترة؟.  بعد سبعة أيامتظهر عوارضه.  بالجدريابة أحدلنفترض أص :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .التفقيصفترة  :مايك روبنسن

نت ذا اقتر اكذا،.  اذا اصبت بهبالقانون الطبيعيالمرض سينمو  . فترة التفقيصلذا، ال يمكنك تجنب. التفقيص :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ذاك هو القانون . ستتناسخ فيه في العمر الالحققتران نوع البدن الذي  االذلكسيقرر ف الطبيعة المادية في هذا العمر شواكلبمختلف 

 أنه حر اإلنسانيتخيل  . بأنه حر بدافع الجهل اإلنسانلكن يّدعي  يحكم الحياة الطبيعية من كل وجهالقانون الطبيعي. الطبيعي بالكلية
 .ن كانت صالحة أم فاسدة ا ما-لذا، ستقرر رجعتك وفقاً لنشاطاتك. وم بالقانون الطبيعة بالكليةلكنه محك

حد ما صالح  إلى نقرر هل تقول أننا.  حرإنسان صاحب الرحمة، هل نعود قليالً لدقيقة فقط؟ قلت بعدم وجود :مايك روبنسن
 ؟ اذا كنا نحيا حياة صالحةمستقبلنا ألنفسنا

 . نعم:وپاَدشْرۤيَل ْپَرْبه
 ...؟ الدين هام ألننا نؤمن باهللا ونقود حياة صالحةبأولوياتناذن، لدينا خيار  ا:مايك روبنسن
سواء آمنت ذا خرقت القانون ا وستعاقبك الحكومة  ثمة حكومةللمثال،. يمان ديني بل قانون ا المسألة ليست مسألة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .  يحلو لكذا لم تؤمن باهللا وفعلت مااستعاقب بالقانون الطبيعي  .نظر سواء آمنت به أم كفرت بغض الحاضركذا، اهللا . بها أم ال
 .كِْرشَْنذا كان الفرد تيم  ا؟ هل يهما أهميةي تؤمن بهتالانة ديللهل . فهمت :مايك روبنسن
لذا، .  ألنك مهيأ للماديةانون الطبيعة المادية تخضع لقك روحية لكننفسانت .  المسألة ليست مسألة دينية بل علمية:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

نحن نتحدث . دوني يبكستصالشيخوخة  لكن ال يعني ذلك أن ة الهندوسيةنا وقد أكون مؤمناً بالدية المسيحيةناقد تكون مؤمناً بالدي
الشيخوخة تصيب . دوسيليس المراد أنك ستشيخ ألنك مسيحي بينما لن أشيخ أنا ألنني هن. هذا قانون طبيعي. عن علم الشيخوخة

 .عن دياناتهملذا، جميع قوانين الطبيعة تنطبق على الجميع بغض النظر . الجميع
  جميعاً؟اذن، أنت تقول بوجود رب واحد يحكمن ا:مايك روبنسن
 .فعل ما يحلو لناالحرية بهي توهم  الحماقة لذا،.  اهللا يحكمنا جميعاً.ةواحدشريعة كونية  اهللا واحد وقانون الطبيعة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ؟كِْرشَْنذا كان من اعضاء حركة ذكر  اإلنسان اهل يمكنك أن توضح لي ما يفرق. فهمت :مايك روبنسن

يمكن . ال. مطلقاًدينية نحن لسنا جماعة طائفية .  مقصودة للطلبة الجديين بصدد فهم هذا العلمكِْرشَْنحركة ذكر  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .  يطلب فهم العلم باهللامن تقبل كل كِْرشَْنحركة ذكر . عن ديانتهمالكليات بغض النظر  إلى ينتسب الطالب. نضمام االلمطلق كان

 ؟َهِرى كِْرشَْنمتياز الذي يطلب تعلم  اوما هو :مايك روبنسن
بداية وال نهاية مما يوجب تبديل  باقية دون أول ما يتعلمه هو الفهم بأنك نفس روحية. فعليعليمه الستهل ت سي:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ال تهلك بهالك بدنك بل تحصل على بدن آخر كما تبدل معطفك أنت لذا، .  هي الخطوة األولى للفهم الروحيههذ. األبدان المادية

كذا، أنت تبدل البدن في كل مرة . ؟ اليتي غداً بثوب مختلف ومعطف مختلفذا جئت لرؤاهل يعني أنك شخص مختلف  .وقميصك
 .كِْرشَْنال مفر من فهم هذه النقطة من اجل احراز مزيد من التقدم في ذكر . وت لكن ال يطرأ تغيير على ذاتكتم

 في َهِرى كِْرشَْنالعدد الكبير من اتباعك الذين يوزعون كتب صلة كالمك ب ابتدأت بالفهم لكنني اجد صعوبة بفهم :مايك روبنسن
  .شارع أوكسفورد
 .الحياة الروحية إلى هذه الكتب مقصودة إلقناع الناس بالحاجة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  أم ال؟كِْرشَْنحركة ذكر  إلى وأنت لست معنياً سواء أنضموا :مايك روبنسن
انهم يعيشون في فردوس المجانين بالتوهم انهم يهلكون عند . الناس غارقون في الجهل. مهمتنا هي تعليمهم.  ال يهم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .تلك حماقة. ك البدنهال
 وعنايتك باألساس هي اخبارهم بوجود بعد روحي للحياة؟ :مايك روبنسن
 .وأنك تحيا داخل البدن) قميصك ومعطفك( وبأن البدن حجاب ك وذاتك عنايتنا األولى هي اخبارك بغيرية بدن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 قلت أن طريقة حياتك تحدد حياتك بعد الموت وأنه :بع من هذه النقطةنتاليتنا  .نعم، أعتقد بأنني فهمت ذلك اآلن :مايك روبنسن
 كيف تعمل عملية التناسخ؟. يوجد قانون طبيعي يقرر عمرك الالحق

البدن اللطيف عمل يستمر .  الحجمةئي ألنها هباشحميةالنفس الروحية غير مرئية للعين ال.  العملية لطيفة للغاية:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لذا، يحمل هذا . والدم والعظام والشحم وما شاكلهمن الحواس ركب بعد هالك البدن الكثيف الم العقل والفطنة واألنا منركب الم

ال يستطيع أحد . العملية تشبه الهواء الذي يحمل الشذا.  عند لحظة الموتبدن كثيف آخر إلى البدن اللطيف النفس الروحية الهبائية
كذا، عملية تناسخ . كيف يحدثهذا ما يجري على الرغم من تعذر رؤيتك . بأن الهواء يحمله مع علمنامصدر عبير الورد رؤية 

تدخل النفس الروحية الهبائية في رحم أم محددة من خالل نطفة األب ثم تعمل النفس على تنمية نوع محدد من . النفس بالغة اللطافة
 .ما شاكله أو قط أو كلب أو إنسان يحتمل أن يكون بدن.  عند الوفاةفكريةحالة الالحسب  األبدان الذي تعطيه األم

  قبل هذا العمر؟اً مختلف كنا شيئاًهل تقول أننا :مايك روبنسن
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ونعاود الرجعة في صورة مختلفة في المرة القادمة؟ :مايك روبنسن
لذلك، واجبك هو العلم بوسيلة قطع . بدان التي تناسب ما قدمت من عملأنت مقتصر على تبديل األ. ألنك قديم.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .كِْرشَْنذاك هو ذكر . هذا الشاغل والبقاء في بدنك الروحي األصلي
 ؟كِْرشَْن اذا ذكرت أخاطر بالرجعة في صورة كلب ذن، ا.فهمت :مايك روبنسن
 ):٩\٤. چ.ب ... (شَ ِمى ديڤْياْمتَْجنَْم كَْرَم ص هذا النعن  ابحث). إلى أحد التيم. ( كال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 :مريد
 اْميڤْـيشَ ِمى دتْـَجنْـَم كَـْرَم 

  تَـتّْـڤَـتَهّي ِڤـتيُّـو ْمِاڤَـ
  پونَـْر َجنْـَمْماكْتْـڤا ِدَهـيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
يجب أن . هذا محال. لكن ال يمكنك فهم اهللا بالتخمين المادي". والدة والموت من الجو من يفهمني ينكل:" يقول اهللا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

اهللا في داره  إلى يرجع. عندما يفهم اهللاينقطع تناسخه . الصعيد الروحي أوالً ثم تحصل على الفطنة المطلوبة لفهم اهللا إلى تصل
 .ألبدانال مزيد من تبديل ا.  أزلياًكيحيا هنا. الباقية

 من أين تأتي هذه األسفار؟ هل يمكنك أن توضح ذلك لي بإيجاز؟. اآلن، قرأت مرتين من أسفارك. فهمت :مايك روبنسن
.  مع كل منتوج جديد مثل هذا الميكروفونرفق كتاب تعليماتي.  منذ بداية الخلقةالموجود ْزِڤَدسفار الـ أسفارنا أ:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  كذلك؟أليس
 ...هذا صحيح، يوجد. نعم :وبنسنمايك ر

 .الميكروفونكتاب التعليمات مرفق مع  و:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نعم. هذا صحيح :مايك روبنسن
 .التعامل معهكيفية أتي مع الخلق الكوني لشرح  تْزِڤَدالـسفار  لذا، أ:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 وسائر المذاهب كِْرشَْنما هو الفرق الرئيسي بين ذكر  اآلن،.  الخلقذن، هذه األسفار موجودة منذ بداية ا.فهمت :مايك روبنسن

 ؟ اذا كان باإلمكان االستطراد إلى أمر أعتقد أنك تشعر بقوة عنهالشرقية التي تدرس في الغرب
 إلى  ال بد لك من الرجوع.ذاك هو الفرق.  الفرق أننا نعمل باألسفار األصلية بينما اآلخرين يبتدعون كتبهم الخاصة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . عند طروء سؤال ما حول الشؤون الروحيةاألسفار األصلية وليس ما وضعه شخص زائف
 ؟َهِرى كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْنماذا عن تسبيح  :مايك روبنسن
درجة ال يمكنهم فهم  إلى لداءلتصفية في هذا العصر على األخص ألن أهله با ائق هو أسبل طرَهِرى كِْرشَْن تسبيح :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . فهم الشؤون الروحية اإلنسان يعمل على تصفية الفطنة فيسهل علىَهِرى كِْرشَْنتسبيح . العلم الروحي بسهولة
 .ما تفعلهبهل يمكنك أن تخبرني كيف تهتدي  :مايك روبنسن
 .ِڤديةالـ نحن نهتدي باألسفار :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ر التي تستشهد بها؟من األسفا :مايك روبنسن



لو كنا نبتدع علماً لفسد األمر . عاتد دون ابنكليزية االشرحها باللغةقتصر على نحن ن. هذا كله في األسفار.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لبراغي  بعض اوجودأفعل على هذا النحو، ينبغي :"يقول.  تشبه كتاب التعليمات المرفق مع هذا الميكروفونِڤديةالـاألسفار . كله

 سوى مطالعة كتبنا  اإلنسانال يتعين علىكذا، . ي تغيير وإال يفسد كل شيءأ ال يمكنك احداث." على هذا الجانبحول المعدن 
  . ألننا ال نبتدع شيئاًويتلقى العلم الروحي الحقيقي

 ؟ اإلنسان في حياةكِْرشَْنفلسفة ذكر ما هي فعالية  :مايك روبنسن
ذا توهمت أنك معطفك اهل ستسعد  . بداعي توهم عينية البدن والذات اإلنسانيتعذب . اإلنسانمكنها رفع عذاب ي:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ؟ بعناية فائقة لكنك نسيت أن تأكلوقميصك وغسلتهما
 .لن أسعد. كال :مايك روبنسن

ليس لديه علم بمحتوى . داخل البدنالبدن، مغفالً النفس " معطف وقميص" مقتصر على غسل إنسان  كذا، كل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
أرى :"اسألنإذا ال يقوى على الجواب و". أو أنا عربينعم، أنا انكليزي :"عن هويتهتسأله شخص سيجيب كل  ".المعطف والقميص"
 ". لديك بدناً انكليزياً أو عربياً لكن ما أنت؟أن

 .فهمت :مايك روبنسن
لنفترض . هذه هي عقلية القطط والكالب). بودّْهي-ِدهاتَْم(عينية البدن والذات  إلى ستندة مجمل الحضارة الحديثة م:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

راو، راو، ما :"الكلبينبح  و."ما سبب زيارتك؟ "." لكنك عربيأنا انكليزي:"انكلتزا وأوقفتني عند الحدود بالقول إلى توصلأنني 
ال فارق في .  بأنه كلب وأنا غريب وأنت تعتقد بأنك انكليزي وأنا عربي الكلبيعتقد رق في العقلية؟اذن، ما هو الف ا".سبب مجيئك؟

 . في ظلمة عقلية الكالب اإلنساناءبقأعلنت بأنك تتقدم حضارياً مع اذا الست سوى أكثر الجميع ضاللة  لذا،. العقلية
 .طق األرض حيث يوجد عذابهتمام بمناا كِْرشَْنحركة ذكر لدى أفهم أن . نقطة أخرى إلى اآلن، لننتقل :مايك روبنسن
ليس لدى سوانا حلول . الوالدة والموت والمرض والموت: سوانا المشاكل الرئيسةة بينما يتفادى واحدعنايتنا .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . هيا نعطيه بعض الضوء.  بالبقاء في الظلمة اإلنسانيضلل .لهذه المشاكل بل مقتصرين على اللغط
 عطاء هداية روحية؟ اهتمام بالخير الطبيعي لإلنسان عدا عن ا لكن هل لديك.نعم :مايك روبنسن
 .تلقائياً الصحة الطبيعية تعقب الصحة الروحية :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  وكيف هذا؟:مايك روبنسن
ال . وحد نفسك مع السيارةلكنك ال ت. جانب عنايتك بنفسك أمر طبيعي إلى عنايتك بها.  لنفترض أنك تملك سيارة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

فوق الالزم متوهماً البدن عين ذاته " البدنية"أنه يعنى بسيارته .  بالذات اإلنسانلكن هذا ما يفعله. ذاك لغط". أنا عين السيارة:"تقول
رب أحد كما ال يش ال يشعر أحد بالرضى بالنشاطات البدنية.  شاغل مختلفاته عن السيارة وأن ذاته روحية ولديهيمغفالً غير

يتوهم عينية بدنه وذاته ويطلب السعادة من  . للنفسصحيح العثور على الغذاء ال اإلنسانيجب على. البترول ويشعر بالرضى
 ."أنا السيارة ويجب علي شرب هذا البترول:" كمن يحدث نفسه بالقول، يعتبر مجنوناًبالملذات البدنية
 هنا أن الدين ذكرهتبعض ما أعطاني رجالك هذا الكتاب قبل مجيئي و. عليه يوجد نص هنا أود لو تدلي بالتعليق :مايك روبنسن
 هال تلطفت بتوضيح ذلك؟. أساس منطقي هو مجرد عاطفة إلى الذي ال يستند

نؤمن بأن :" يقول المسيحيللمثال،. لمتدين؟ يحتمل أن تؤمن بشيء غير صحيحيدعيه ا ما قيمة االيمان الذي :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .أكل الحيوانات لكن للحيوان روح بأن الحيوان دون روح لمجرد رغبتهم بيؤمنون. ذاك غير صحيح". انات تخلو من الروحالحيو

  كيف تعرف بأن للحيوان روح؟:مايك روبنسن
الحيوان يجامع وأنت الحيوان يأكل وأنت تأكل والحيوان ينام وأنت تنام و":هنا دليل علمي.  يمكنك أن تعلم ذلك أيضاً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

نكار بأن الحيوان دون  االكيف يمكنكففما هو الفرق بينك وبين الحيوان؟ . تجامع والحيوان يدافع عن نفسه وأنت تدافع عن نفسك
 .؟روح

 ...لكن األسفار المسيحية تقول.  أستطيع فهم ذلك بالكلية:مايك روبنسن
الحيوان يأكل وأنت تأكل والحيوان ينام وأنت تنام . حاول الفهم. حس عاما مسألة باألمر ألنه ال تقحم األسفار :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

والحيوان يدافع عن نفسه وأنت تدافع عن نفسك والحيوان يجامع وأنت تجامع والحيوان لديه أطفال وأنت لديك أطفال والحيوان لديه 
هل درست المنطق؟ . حضور الروح؟ هذا غير منطقي: الوحيدلماذا تنكر هذا التشابه ف. مكان يعيش فيه وأنت لديك مكان تعيش فيه

كيف تنكر التشابه بين الحيوان . ستنتاج بأخذ تشابه عدة نقاط االقياس التمثيل يعني. قياس التمثيلثمة شيء في المنطق يدعى 
 .ليس علماً. لنقاط؟ هذا ليس منطقياًواإلنسان مع وجود كل هذه ا

  ...في الوجه األخرىلحجة ذا استعملت ا ا لكن:مايك روبنسن



 .المنطق إلى نقاشكستناد  ادونأنت لست منطقياً .  أخرى ال توجد وجهة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . دون روح اإلنسانلنفترض بأن. لنبدأ من فرضية أخرى. ال بأس.  نعم:مايك روبنسن

يفقد حتى أجمل . سبق لي شرح ذلك في البداية. ن الميت عندئذ، يتعين عليك شرح الفرق بين البدن الحي والبد:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ذاك هو الفرق . ذا لمست شعرك اآلناسينشب قتال  لكن. ال يعنى أحد به بل يلقى جانباً.  حالما تفارق قوة الحياة البدناألبدان قيمته

هذا سهل . روح الهحالما تفارقبدن ال تنعدم قيمة. النفس موجودة في البدن الحي على خالف البدن الميت. بين بدن حي وبدن ميت
 . بدماغ حقيقيإنسان ال يوجد. المجتمع البشري في وضع بغيض للغاية. الفهم لكنه ممتنع على العقول البليدة ألكبر العلماء والفالسفة

 لحياة؟لجميع العلماء الذين يخفقون بفهم البعد الروحي  إلى  هل تشير:مايك روبنسن
 . يعني علم تام بكل شيء، مادي وروحيفعليالعلم ال. م نع:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 أليس كذلك؟.  لكنك كنت كيمائياً في حياتك المدنية:مايك روبنسن
 إنسان في مقدور أي. فطنة كبيرة ليصبح كيمائياً اإلنسان إلى لكن ال يحتاج. كنت كيمائياً في حياتي السابقة.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .مائياًعتيادي أن يصبح كيا
 . تعتقد أن العلم المادي مهم أيضاً حتى على الرغم من بالدة علماء اليوم لكنك:مايك روبنسن
 .لكن ليس من األهمية بمكان. حد ما إلى  العلم المادي مهم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ال تقحم :"لف منذ دقائق قليلةالسؤال الذي كنت بصدده قبالً؟ قلت عندما كنا نخت إلى هل استطيع العودة.  فهمت:مايك روبنسن

 لكن ما هو الدور الذي تلعبه األسفار في دينك؟ ما مدى أهميتها؟". األسفار ألن هذا أمر حس عام
الدين؟  فما هي عالقته بصبي إلى كل طفل ينمو. ةناعلم وليس ديهو صبي  إلى قول بأن الطفل ينموال.  ديننا علم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ستموت ويصبح بدنك . الدين؟ هذا علمما هي عالقته ب.  عند موتهقيمتهاإلنسان ين هو سؤال الدين؟ يفقد بدن أ.  يموتإنسان كل
نحن مسيحيون نؤمن بأنه :"ال يمكنك القول عند موت أحد أقاربك. هذا علم. عديم القيمة سواء كنت مسيحياً أم هندوسياً أم مسلماً

ما دامت النفس فيه وتنعدم تبقى أهمية البدن مسند كالمنا هو أن لذا، . هتناعن دير مات بغض النظ. كال، لقد مات." معدوم الروح
 . على هذا األساس اإلنسانتعليم إلى  هذا العلم على الجميع ونحن نسعىينطبق . في غياب النفستلك األهمية

 ؟هو دور الدين في كل هذا فما اذا كنت مصيباً بفهمك يبدو أنك تعلم الناس على أساس علمي محض  لكن:مايك روبنسن
 .أنظر كلمة الدين في القاموس). إلى أحد التيم( يمانمسألة إ بإعتبار الدين  اإلنسانيخطئ.  الدين يعني العلم أيضاً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ية أو رب شخصي على وجه الخصوص يستحق الطاعةإنسان اإلعتراف بحكم أو قوة فوق هو الدينأن يقول القاموس : مريد
 ". عتراف بموقف ذهني صحيح االوتطبيق ذلك

 تسليميجب علينا ال. ن كنت مسيحياً وأنا هندوسياً الذا، ال يهم. الدين يعني تعلم سبيل طاعة الملك العظيم.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
أكثر الدعاوى بعداً  بل  ليس ديناًبال روحّدعاء بأن الحيوانات  اال وهذا هو الدين الحقيقي لكن اإلنسانهذا واجب. بوجود ملك عظيم

المواطن الصالح في الدولة يفهم . هذا مجمل األمر. فهم الملك العظيم وطاعته: الدين يعني الفهم العلمي للملك العظيم. عن العلمية
.  فاسداً بتجاهل الحكومةذا اصبحت مواطناًاتصبح مخالفاً للدين  لذا،. الحكومة ويطيع قوانينها بينما المواطن الفاسد ال يعبأ بالحكومة

 .إذا كنت مواطناً صالحاًأنت متدين و
 هل لك أن تخبرني عن معنى الحياة حسب ما تعتقد؟ ما هو سبب وجودنا باألصل؟.  فهمت:مايك روبنسن

 نحن نشهد نزاع .لذلك، أنت تتعذب بدال من التمتع.  معنى الحياة هو المتعة لكنك اآلن على صعيد زائف للحياة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
المتعة غائبة عن حياتك لذلك، .  ويموت ال غيراإلنسانيتعذب   ينازع لكن ما هي متعته في النهاية؟إنسان كل. البقاء في كل مكان

 .الصعيد الروحي الحقيقي للحياة إلى ذا وصلتاستتذوق المتعة  لكن. مع أن الحياة تعني المتعة
ر التي تمر بها في الحياة الروحية؟ ما هي المراحل الروحية التي يمر بها اح بعض األطويتوضتختتم ب هل يمكنك أن :مايك روبنسن

 ؟كِْرشَْنالتيم الجديد من تيم 
هذا ما يسمى ". هلم ندرسها. ؟كِْرشَْنما هي حركة ذكر :"ستطالعباإلاآلن أنت  المرحلة األولى هي ما تفعله :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ان كنت ما صل إلى نقطة تقرير ثم ستمشاعرهم فهم  إلى تسعى.  اذا كنت جدياًهذا العلمستخالط طلبة   هذه هي البداية ثم.تصديق
ما . كِْرشَْنتزداد ثقتك وتحصل على ذوق حقيقي لذكر . عندما تصبح أحدهمسرعان ما ترتفع جميع ظنونك و. تود االنضمام إليهم

طرأ تغيير على رتياد المالهي الليلية؟  ا ما الذي يمنعهم من أكل اللحوم أودور السينما؟ إلى الذي يمنع هؤالء الفتيان من الذهاب
عليك بالتصديق في البداية ثم مخالطة التيم ثم رفع الشكوك . على هذا الوجه، تحرز تقدماً. اآلنمور انهم يكرهون كل تلك األ. ذوقهم

أنا أؤمن، "ذاك هو الدين من الدرجة األولى وليس بعض مراسم . يمان الراسخ ثم الذوق ثم تحقيق اهللا ثم حبه وهو حد الكمال االثم
 . ذاك هو كمال الدين.  الدين الحقيقي يعني تنمية حب اهللا.دجلذاك . ذاك ليس ديناً". أنت تؤمن



 .اًمتعم كحديثكان .  أشكرك كثيراً على فرصة الحديث معي:مايك روبنسن
 .َهِرى كِْرشَْن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 خامسالفصل ال
 الحقيقة والجمال

 تشرين/نوفمبر (اهللا إلى ياب االالتي تسمى آنذاك  القديمةشهرية النصف همجلت في الهند، في أوالً المقالِة هذه شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدنشر 
 هذا. إلنسان االجنس عند مبدأ شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد حيث يعرض "سائل جمال "منسيةَ الغيرعلى القصة  حتويت). ١٩٥٨، ٢٠ الثّاني

 ."ةداخليالذات ال"لباحثين عن ل مذهل بشكل صلة وذو خالُد والجمال الحقيقة طبيعةساطع لال فشكال
سأل كيف أعبر عن  الموافقة على التعبير عن الحقيقة أو ربما  اإلنسانالحقيقة والجمال وقد يختارتوافق  نقاش أحياناً حوال دارربما 

 ؟هاغيستسال يوفي كل األوقات بل غالباً ما تصدم اإلنسان لحقيقة ليست مستساغة األن  الحقيقة والجمال بوقت واحد
الحقيقة . يمكننا الجزم بأن الحقيقة الفعلية المطلقة دائمة الجمال. عالم جميع المعنيين بأن الحقيقة والجمال مصطلحات متوافقة ايمكننا
درجة أن عدد كبير من الحكماء والربانيين والتيم  إلى  الحقيقة جميلة.درجة أنها تجذب كل فرد بما فيها الحقيقة ذاتها إلى جميلة

جميع كانت  ويقةمهاتما غاندي من عظماء العالم الحديث كرس حياته من اجل التجربة مع الحق. في سبيل طلبهاتركوا كل شيء 
 .ا وحدهيقةنشاطاته تستهدف الحق

 بالقوة والثروة والعلم ةغنيبل  فحسب ت جميلة ليسيقة ألن الحقيقةالحقكل منا دافع للبحث عن لدى لماذا مهاتما غاندي وحده؟ 
 .والشهرة واإلستغناء أيضاً

. يقةالحقاسم في الواقع، غالبية البشر من جميع المذاهب يتعقبون الزائل ال غير ب. ة الفعلييقة علم بالحق اإلنسانلسوء الحظ، ليس لدى
ال يتوافقان  والجمال يقةلذلك، الحق.  منذ زمن سحيقيقة الحقلباس اعتدنا حب الزائل في  بالفعل لكنيقةجمال الحقإلى نحن منجذبون 
 :ةالتاليفي القصة ن ي الحقيقة والجمال الزائلتوضح . وحدهفي عين الدنيوي

ل ربانية لم تكن الفتاة جميلة المظهر فحسب ب. ذات مرة، رجل بالغ السلطة والنفوذ لكن مريب الشخصية وقع في حب فتاة جميلة
نتظار سبعة أيام  االلذلك، طلبت منه الفتاة. الرجل لكنه كان مصراً بسبب الشهوةمالقاة وبناء عليه، لم تحب . الشخصية أيضاً

 .وافق الرجل وبدأ بإنتظار اللقاء بفارغ الصبر. وحددت موعداً للقاء
تناولت جرعات كبيرة من المسهالت وتابعت . حقيقة المطلقةظهار الجمال الحقيقي لل االفتاة الربانية طريقة معبرة من أجلتبنت لكن 

إلى حد بعيد هزلت الفتاة الجميلة . كل الغائط والقيء في آنية مناسبة وجمعت األسبوعوال التغوط وإستفراغ كل ما تأكله ط
ستقبال الرجل  ابلهفةبذلك، انتظرت .  نتيجة المسهالتت عيناها الجميلتانروأصبحت خيال ما كانت عليه وأسودت بشرتها وغا

 .في الساعة المحددة المشتاق
لرجل لم يستطع ا. ظهر الرجل عند الباب في أحسن ثيابه وسأل الفتاة القبيحة التي وجدها باإلنتظار عن الجميلة التي وعدت بمالقاته

 .مع أنها أكدت له هويتها في الواقع، قصر عن تبينها بسبب حالتها المزرية. تبين الفتاة الجميلة عينها التي كان ينشدها
الرجل القوي بأنها فارقت مقومات جمالها واختزنتها في أوعية كما أخبرته بأنه يستطيع التمتع بعصارة  إلى وأخيراً، قالت الفتاة

 عندما طلب رؤية عصارة الجمال صدر منه رائحة نتنةت تمكان الغائط والقيء الذي كانإلى الرجل الدنيوي  قادت. الجمال ذاك
 رشده إلى ثابوأخيراً، اقتدر مريب الشخصية ذاك على تبين الجوهر والعرض و. لذلك، كشفت له مجمل قصة الجمال السائل. لكت

 .برحمة الفتاة الربانية
كان قوام الفتاة المذكورة أعاله جميالً يناسب . الجمال المادي الزائف إلى وضع هذا الرجل شبيهاً بوضع كل منا المنجذبينكان 
 في الواقع شعاع روحي كما هي حالة الرجل الذي كان تكان. ين لكنها كانت في الواقع نائية عن البدن والعقل المادي الزائلعقلها
 .جلدها الزائف إلى منجذباً

لكن المثقفون والجماليون الدنيويون مضللون بالجمال الخارجي ومنجذبون بالحقيقة النسبية دون علم بالشعاع الروحي الذي هو كل 
ال يعود أحد يريد لمس ذاك البدن الجميل حتى ولو كان درجة  إلى الشعاع الروحي من الجمال.  والجمال بوقت واحديقةمن الحق

  .لبدن الذي ليس سوى غائط وقيءل ة الروحفارقمعند مزيناً بثياب ثمينة 
جمال . ذاك الشعاع الروحي ال يهلك. م الجماللكن الحق قدي. نحن جميعاً نتعقب حقيقة نسبية زائفة ال تتوافق مع الجمال الحقيقي

لسوء الحظ، الفنانون .  ثابت ال يهلكيقةالجلد الخارجي قابل للهالك في خالل ساعات بجرعة من المسهالت القوية لكن جمال الحق
وجاهلون بالصلة بين كما يجهلون بمجمل النار مصدر هذا الشعاع الروحي الجميل . والمثقفون الدنيويون جهلة بشعاع الروح الجميل

برحمة القوي، ال يقوى الحمقى على في هذا العالم المادي  تسلياتعندما تكشف هذه ال.  عليةتسلياتالشعاع والنار التي تأخذ صورة 



 بيأس كيف نلذا، يسألو.  والجمال تلك بظواهر الغائط والقيء المذكور أعالهيقة الحقتسلياتالنظر وراء حواسهم وتشكل عليهم 
 . أن تكون الحقيقة والجمال متوافقة معاًيمكن

ال يعون بأنه الجوهر البارز والينبوع البارز . يجهل الدنيويون أن مجمل الفرد الروحي الكامل هو شخص جميل يجذب كل شيء
أزلياً والشعاع هو الفارق الوحيد هو أن الكل هو الكل . األشعة الروحية الهبائية للروح الكامل من نوع الجمال والبقاء عينه. للوجود

 .لكن كالهما الحق المطلق والجمال المطلق والعلم المطلق والقوة المطلقة واإلستغناء المطلق والعز المطلق. شعاع أزلياً
دون وصف الحقيقة المطلقة والجمال المطلق ليس سوى مكان الغائط السائل والقيء كل ما يكتبه الشاعر أو المثقف الدنيوي الكبير 

 .األدب الحقيقي يصف الحقيقة المطلقة والجمال المطلق. لنسبيةللحقيقة ا

 الفصل السادس
 حتضار االفّن

 شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديالحظ . مصابة بالهوس بصدد العنف والموت عالم االأجهزِةمع أن مفهومنا للموت واإلحتضار سطحي 
كيف يمكننا التعامل مع موتنا ." اجهته ما دام يتمتع بكامل حيويتهالذي ال مفر له من مو الحقيقة العارية للموت اإلنسان ينسى:"بالقول

 الذي ظهر في مجلة( في هذا المقال  الجواب العمليشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم التعاليم القديمة في عطي كيف تشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدبفعالية؟ يوضح 
 .)١٩٦٠ نيسان ٢٠اهللا في  إلى ياباال

عن أشياء غريبة كثيرة وال بد لألب من مرضاته باألجوبة يسأل والده . ستطالع اال يسير مع والده منال ينقطع الطفل الصغير الذي
مر ذات يوم، .  من األسئلةاًيطرح علي فيضوكان عندما كنت والداً فتياً في حياتي العائلية، كان ابني الثاني يالزمني، . الصحيحة

أعطيته جميع . سأل ابن الرابعة من العمر عن ماهية هذا الموكب الكبير كعادتهموكب عرس بالناقلة الكهربائية التي كنا فيها و
هذا السؤال ضحكاً عالياً من جميع سبب ! ن كان والده متزوجاً ا أسئلته بصدد موكب العرس وأخيراً، سأل ماناألجوبة المحتملة ع

ي الصبي المحتار بطريقة ما على يد والده على كل حال، رض. سبب الضحكبصدد ر احتاصبي الكبار السن الحاضرين مع أن 
 .المتزوج

مجمل الحضارة . يزداد تقدم العلم مع ازدياد األسئلة.  يولد لإلستطالع ألنه حيوان منطقي اإلنسانالعبرة من هذه القصة هي أن
عندما  تقدماً خطوة بعد خطوة تحرز الحضارة. هذا المقدار الكبير من األسئلة التي يطرحها الشباب على كبارهم إلى المادية مستندة

األقل فطنة يطرحون . الناس أفطنال يسأل عما يحدث بعد الموت سوى لكن . ن أسئلة الصغاريعطي الكبار األجوبة الصحيحة ع
 .تتناول األرفع واألرفعأسئلة أقل لكن أسئلة األكثر فطنة 

. بالموت بنهشة حّية خالل أسبوع ْبراْهَمَنألرض الذي اصيب بلعنة  الملك الكبير لمجمل اَمهاَرَج كْشيتْرۤيَپمن بين أفطن البشر كان 
 لجهله  بالموت في سبعة أيامالملك الكبير لعنتحماق ب الذي لعنه كان مجرد صبي ومع ذلك فقد كان شديد القوة وْبراْهَمَنالـ

عند نقل الخبر إليه باللعنة قصره في الحال لك المترك .  استاء من عمل ولده وليس من اهانة الملكوالد الذي أهانه الملكال .بأهميته
نظراً ألهمية الملك، غالبية . الذي كان على مقربة من عاصمته لإلعداد لموته الوشيك َچَچنْالـضفة نهر  إلى وتوجهسيئة الحظ، 

 أصغر ُچوْسوامّيَو شوَك ِدوأخيراً، وصل . كبار الحكماء والعلماء اجتمعوا في المكان الذي كان الملك يصوم عنده حتى الموت
قدم الملك مقعد . على تعيينه رئيس المجلس على الرغم من حضور والده الجليل أيضاًكبار الحكماء والعلماء الربانيين سناً وأجمع 

ه الملك الكبير بوصف.  وطرح عليه أسئلة ذات صلة برحيله عن عالم الموت بعد سبعة أيامُچوْسوامّيشوَك ِدَو  إلى التوقير األكبر
انت السيد موالي العزيز، :" بالقولشوَك، الذين كانوا جميعاً من كبار التيم، طرح اسئلته أمام الحكيم الكبير زڤَنْذَپالـسليل جدير ل

لذلك، .  وال سيما المشرف على الموتإلظهار درب الكمال لجميع األشخاص إليك لذلك، اتوسل.  والتيميُّوچّيينالروحي لكبار الـ
القدير، قيل انك ال تبقى في ْبراْهَمَن ايها الـ. حه ويذكره ويعبدهي ما ينبغي وما ال ينبغي لإلنسان ان يسمعه ويسّبارجو ان تخبرن
لذلك، . هنا في ساعة موتي إلى لذلك، من حسن حظي أنك تلطفت بالحضور. طول مما يستغرقه حلب البقرةأ بيوت الناس وقتاً

 ." ارجوك هدايتي في هذه الساعة الحرجة
ارس علي كبير كما كان متصفاً مقطوع به، ألن الحكيم كان دبكالم  هبعد شعور الحكيم الجليل بالرضى من طلب الملك، اجاب

  .ِڤديةالـ األصلي لألسفار كاتب ال)ڤَاَس ِدڤْۤي( باَدراياَنبالصفات الربانية ألنه كان االبن الجدير للحكيم 
 هذا السؤال هو غاية السمع نالجواب ع. لك، سؤالك مجيد ألنه بالغ النفع لجميع البشرعزيزي الم: ُچوْسوامّيشوَك ِدڤَ  شْرّيقال 
كاملين العلم بهويتهم الروحية، يقدمون ) َسمَّتَه-ڤيتْآتَْم(والنفوس المحررة ) ِڤديالـخالصة العلم  (َدْرشََن-ِڤدانْتَمؤكدة بتعاليم ال

 . "تقصيات مثيلة من أجل زيادة توضيح العلم بالتعالي



 سفر  هي أرفعدانْتَ سۤوتَْرِڤ. ڤَاَس ِدشْرۤيل ڤْۤي التي نظمها سۤوتَْرْز) شاريَرَك (دانْتَِڤالـ هو التعليق الطبيعي على شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
جمع هذا  بالرضى مع أنه ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيللم يشعر  .حتوي على نواة التحريات األساسية عن المواضيع العلية للعلم الروحيي وِڤدي

اَس ڤْۤيهذه النصيحة، تأمل بناء على . شخصية اهللاذات  الذي نصحه بوصف موني ناَرَد شْرّيالعمل الكبير وحدث لقاء سيده الروحي 
شْرۤيَمْد (الجميل  ْبهاَچڤَتَْمجمع الحكاية الكبيرة ). اماۤي( الذي مكنه من رؤية ماهية المطلق والنسبي يُّوچا-ْبَهكْتي في أصل ڤَِد
 .بعد أن ظفر بالتحقيق الكامل لهذه الحقائق كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجالذي يفتتح بالحقائق التاريخية المتعلقة بحياة ) هاَچڤَتَْمْب

 )".ْبَرْهَمْن(للتقصي عن العلي وان حان اآل"):اساۤيْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جي( تفتتح بالتقصي المحوري عن التعالي ِڤدانْتَ سۤوتَْر
عن المشاكل الحقيقية األحمق لذا، ال يتقصى . ما دام في كامل الحيوية الحقيقة العارية للموت التي يحتم عليه مالقاتهاإلنسان ينسى 
هنا ما يميز ما بين البهائمية .  يتوهم بأنه لن يموت مع أنه يرى البرهان على الموت أمام عينيه في كل لحظةإنسان كل. للحياة

مغرور بالعشب األخضر المقدم له، سوف يقف بسالم ليكون الضحية الالجدي .  يدرك موته الحتميحيوان مثل الجدي ال. واإلنسانية
 ن أمكن للنجاة بحياته انقاذ أخاه أو مغادرة المكان ايحاول أو اإلنسان سوف يقاتل في المقابل،.  مع أنه يشهد اخوه الجدي يذبحالتالية

 . والجدي اإلنسانلفرق بينذاك هو ا. اذا شاهد مقتل إنسان آخر على يد عدو
لذلك، يعد . يعلم بأنه يموت في كل لحظة وبأن الضربة األخيرة ستحدث حالما ينتهي عمره.  بأن الموت يولد مع والدتهفطنيعلم ال

 .نفسه للعمر الالحق أو النجاة من مرض تعاقب الوالدة والموت
يجهل بأن الحي قديم . ن الوالدات والموت على يد القانون الطبيعيلكن الغبي يجهل بأن الصورة البشرية ال تتحقق سوى بعد حلقة م

اقترانه بالطبيعة المادية تعود إلى قحامات خارجية على النفس و االوالدة والموت والشيخوخة والمرض هي. ال يولد وال يموت
 .ونسيانه نوعيته القديمة الربانية مع الكل المطلق

 توصي بذلك ألن لدينا هذه الصورة البشرية الثمينة، ِڤدانْتَ سۤوتَْرلذا، فاتحة . هذه الحقيقة القديمةالحياة البشرية تتيح الفرصة لمعرفة 
 ).ْبَرْهَمْن( التقصي عن ماهية الحق المطلق  هووواجبنا اآلن

يتحرى منذ بداية . إن الذي ال يتحلى بالفطنة الكافية ال يتحرى عن هذه الحياة العلية بل عن مواضيع غير ذات صلة بوجوده القديم
غيرهم من المصادر الكثيرة لكنه ال يحصل على العلم الصحيح من حياته حياته من والدته ووالده والمعلمين واألساتذة والكتب و

 .الفعلية
. التاليةخبر تحذير بأنه سيالقي الموت خالل سبعة أيام وغادر قصره فوراً إلعداد نفسه للمرحلة  كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج تلقى ،مركما 
 مع علمنا بحتمية الموت على  لكن من جهتنا، ليس لدينا وقت ثابت لوقوعه. لدى الملك سبعة أيام على األقل لإلعداد للموتتكان

حتى رجل كبير مثل مهاتما غاندي معرفة أنه سيواجه الموت لم يستطع . ن كنت سأواجه الموت في اللحظة المقبلة ااجهل ما. األقل
 .مع ذلك، يعرض الجميع أنفسهم بصفة قادة كبار. ائق وال استطاع مرافقوه تخمين موته الوشيكفي خالل خمسة دق

عن مصدر حياته وعن مصيره .  عن ذاته وماهيتهيتقصالاإلنسان حقيق ب.  عن الحيوان اإلنسانالموت هو ما يميزو بالحياة الجهل
 بالتساؤل عن أشياء كثيرة في ةطفولمنتذ ال  اإلنسانيستمر. هابعد الموت وعن سبب وضعه في الشقاوات الثالثة مع أنه ال يطلب

 عن الحيوان  اإلنسانال تفرقمبادئ الحياة الحيوانية األربعة المعنية . هذه بهائمية. حياته لكنه ال يسأل عن الصفوة الحقيقية للحياة
لذلك، الحياة . ل عن حقائق الحياة القديمة والعلي وحده مقصود للسؤا اإلنسانلكن. ألن كل حي يحيا باألكل والنوم والخوف والدفاع

من المحتم  . بإجراء هذا البحث اآلن وإال تفوته الفرصة اإلنسان تنصحِڤدانْتَ سۤوتَْرالبشرية مقصودة للبحث عن الحياة الخالدة و 
ال يتسنى لألحمق الفكاك من لذلك، . بالتقصي اآلن عن أمور الحياة هذهذا أخفق ارجوع اإلنسان إلى عالم الحيوان بالقانون الطبيعي 

يعمل .  متقدماً في العلوم المادية المتمثلة باألكل والنوم والخوف والدفاع وما شاكلهبداحتى وإن اليد القاسية للموت بالقانون الطبيعي 
صعيد روحي أرفع بينما إلى   والذين يعيشون في أوضاع األصالة يرقونظلمةاألصالة والحماسة وال:  الثالثةشواكلقانون الطبيعة بال

الذين يعيشون في أوضاع الحماسة يبقون في المكان نفسه في العالم المادي حيث يوجدون اآلن لكن الذين يعيشون في أوضاع 
 .أسفل األجناس إلى نحدار اال يحتم عليهمظلمةال

 أنه  اإلنسانكالحيوانات، يجهل. رورية للحياةية خطرة ألنها ال توفر تعليم عن تحري المبادئ الض اإلنسانالخطة العصرية للحضارة
 بالرضى بحزمة من العشب األخضر أو المرح الزائف مثل الجدي المنتظر في اإلنسانيشعر  .متوجه للذبح بالقانون الطبيعي

 الطريقة ليست هذه.  نظراً لوضع الحياة البشرية هذااهللا إلى نحن نبذل جهدنا المتواضع إلنقاذ البشرية برسالة الرجوع. المسلخ
 . مثيل وجودلعصرعصر الحقيقة إن كان البشرية هذه هي بداية  إلى رسالة الرجوع. خرافية
اغل العائلة أو المجتمع أو األمة أو البشرية بصدد وفي ش) ْچِرَهِمْدهّي( الحقيقة أن من يرهن نفسه ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرّييقول 

مثل   والذي ال علم عنده بالرب، ليس بأفضل من حيوان-مثلة باألكل والنوم والخوف والجماعمشاكل ومتطلبات الحياة الحيوانية المت
قتصادية أو الثقافية أو التربوية أو ما شاكلها من األمور الزائلة  االقد يسأل عن األمور الطبيعية أو السياسية أو. الجدي المعد للذبح



ذاك هو .  دون التقصي عن مبادئ الحياة العليةى وشك السقوط في الحفرةلكن ال بد من اعتباره أعمى مساق بحواس جامحة وعل
 .ْچِرَهِمْدهّيوصف 

التقصيات . )اَسَسنّْۤي(يقوم مقام حياة الزهد ) أشَْرَم-ْچِرَهْستَْهى(مالذ الحياة العائلية الروحية . ِمْدهّي-ْچِرَهى نقيض ْستَْهى-ْچِرَهىلكن 
 ذا لم يكن معنياً بالتقصيات المتصلة و ا زائفّياسَسنّْۤيالـ. ّياسَسنّْۤي رب عائلة أم ان اإلنسالمتصلة هي الجوهر سواء أكان

 حافلة ْچِرَهِمْدهّيحياة . ال يعنى سوى بالحاجيات البهائمية ِرَهِمْدهّيْچلكن . طرح تقصيات مثيلة إلى ذا كان مياالً اصحيح ْچِرَهْستَْهى
في الحضارة البشرية  ْچِرَهْستَْهىدور ينتحل  ْچِرَهِمْدهّيلكن .  مليئة بالسعادةِرَهْستَْهىْچبالمصائب بالقانون الطبيعي بينما حياة 

 هال يعلم بأن وراء حكم.  مليئة بالرذائل ألنه ال يعلم كيف يعيش حياة عائليةِمْدهّيْچِرَهحياة .  لذلك، يجب علينا التبين.العصرية
طرح  إلى  ال يبصر مستقبله وال يميلِمْدهّيْچِرَه. مفهوم عن حياته المستقبلية وتحكم نشاطاته وأن ليس لديه ةشرفمتوجد قوة 

 .مؤهله الوحيد هو رهنه بقيود تعلقه باألشياء الزائلة التي يتصل بها في وجوده الزائل. تقصيات متصلة
ة دور السينما وحضور النوادي ودور وقته الثمين في النوم اثناء الليل أو بإرضاء دوافعه الجنسية بزياريضيع  مثيل ِمْدهّيْچِرَه

ذا كان يملك ما يكفي من المال  اأوأثناء النهار ويضيع حياته الثمينة في جمع المال . القمار حيث ينغمس المرء في النساء والخمرة
لذا، ال حد . ولهممستوى معيشتهم وحاجاتهم الشخصية مع ازدياد مدخيزداد . لإلنفاق فيقضي نهاره بتعديل أسباب راحة افراد عائلته

ب السالم في جامعة يغّي وهذا ما قتصادية االوبالنتيجة، ال حد للتزاحم في مجال التنمية. لمصاريفهم وال يشعرون بالشبع مطلقاً
 .البشر
ياسي الس .في النهاية تكال على رحمة الطبيعة األم اال محير باألسئلة عينها عن المدخول واإلنفاق لكن كل فرد مجبر علىإنسان كل

.  لكنه يتعمد تجنب دراسة كيف تعمل القوانين الطبيعة وملكهاوجود قلة باإلنتاج أو كارثة طبيعيةعلى  الطبيعة القاسيةيلوم المخطط 
 الماديون الطموحون يمتحنون أحياناً. اهللا وحده حاكم الطبيعة وقوانينها. وضح بأن القوانين الطبيعة بيد شخصية اهللات ْبهَچڤَْد چۤيتالكن 

ال .  بوجود شخص مطلق يحكم القوانين الطبيعيةمعظمهم ال يؤمن.  بمعرفة صانعهاحفلونجزء من القانون الطبيعي لكنهم ال ي
. المدبر العظيم الذي يجعل تفاعالت مثيلة ممكنة إلى ها مختلف العناصر لكنهم ال يرجعونعنديعنون سوى باألسس التي تتفاعل 

 ْبَرْهَمْن السؤال الجوهري عن ن تجيب عِڤدانْتَ سۤوتَْرلكن الحكمة الثانية من . بة في هذا الصدد لديهم تقصيات متصلة أو أجوتليس
 . العظيم هو فياض الوجود والشخص العظيمْبَرْهَمْنبالتأكيد على أن 

بيعة الفعلية لما  بل معمي عن الط فحسب األحمق جاهل بالطبيعة الزائلة لنوع محدد من البدن الذي حصل عليهِمْدهّيْچِرَهليس 
ذا كان  اربما شاهد موت والده ووالدته أو قريبه أو جاره ومع ذلك ال يتقصى عما. يجري أمامه في الشؤون اليومية لحياته أيضاً

 أو ربما علم بأن مجمل المهزلة العائلية. بأن جميع افراد عائلته ستموت اليوم أو غداً وبأنه سيموت أيضاًأحياناً يعتقد ويعلم . سيموت
ومع ذلك، نجده يركض بجنون وراء ترتيبات . المجتمع أو األمة وما شاكلها ال تعدو أكثر من فقاعة زائلة من الهواء دون قيمة دائمة

يكدح من أجل ترتيبات زائلة من العائلة أو المجتمع أو . ه بصدد مصيرهلديال علم . زائلة مثيلة وال يعنى بطرح تقصيات متصلة
 .ز ترتيباً مستقبلياً سواء لنفسه أو لآلخرين الذين سيرحلون من هذه المرحلة الحياتية الراهنةاألمة لكنه ال ينج

لوقت قصير ثم نفترق بمجرى الوقت حافلة عامة مثل حافلة القطار ونصبح اعضاء نلتقي ونجلس سوية مع اصدقاء مجهولين الهوية 
 لكن ينقضي الوقت ونجبر في رحلة الحياة من عائلة أو بلد أو مجتمعكذا، نحصل على أماكن زائلة في ما يزعم . وال نلتقي أبداً

ثمة أسئلة كثيرة متصلة بترتيبنا الزائل في الحياة واألصدقاء الذين نلتقي بهم في . فتراق عن بعضنا البعض دون اللقاء ثانية االعلى
متفاوتة دون قيادية جميعنا مشغولين بخطط بدرجات . مة ال يتحرى عن أشياء ذات طبيعة دائِمْدهّيْچِرَههذه الترتيبات الزائلة لكن 

مذهب  إلى ودعاعلى األخص الذي ناضل لرفع هذا الجهل في المجتمع  شاْرياكَراتْشَنْپاَد ۤيشْر. علم بالطبيعة الدائمة على ما هي به
الغراميات الزائفة مع الفتيات بغول اللعب والصبي مشبالطفل مشغول :" الالشخصي العميم، قال بيأسْبَرْهَمْنالعلم الروحي بصدد 

صلة بالحق ذات ستعداد لطرح تقصيات  الكن لألسف، ال يوجد أحد على. والكبار بالسن يتدبرون جدياً تعديل نزاع البقاء المحبط
 ).ْبَرْهَمْن(المطلق 

 :لمتصل للملك بنصحه بما يلي، اجاب عن التقصي اُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرّي الهداية من كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجعندما طلب 
 ڤاتْماتَْسماْد ْبهاَرتَ َسْر

 ڤَتُو َهريهإشْڤاْن َچْبَه
 ڤْياشَ تْشَْرتيتَكۤيڤْياه شُْروتَ
 تِْشتّْشَّْهتاْبَهياْمڤْياشْ ْسَمْرتَ



 والمخلّص من كل ن يسمع عن شخصية اهللا والحاكم والذات العلياأ، يجب على من يطلب الحرية من الشقاوة ْبَهَرتَيا سليل الملك "
ذا أردنا التحرر من حياة المهايأة فال بد  ا. ألنه القادر وحده على عتق الوجود المهيأ للنفسَهري يسمى ".ن يعظمه ويذكرهأو شقاوة

 ."لنا من طرح تقصيات متصلة بالحق المطلق حتى يرضى عنا ويهبنا الحرية الكاملة في الحياة
 َپَر(هذه الكلمات تميز الشخص المطلق . أربعة كلمات على األخص بصدد شخصية اهللا المطلق استعمل ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرّي
 ألن ال أحد ينأى )ڤاتْماَسْر(شخصية اهللا يخاطب بصفة عام الوجود . عن سواه من األشخاص الذين هم من نوع واحد معه) ْبَرْهَمْن

لذلك، لكل . نافذ في قلب كل حي ويالزمه) َپَرماتْما(لذات العليا شخصية اهللا بوجه ا. عنه مع أن هذا التحقيق ليس لدى كل شخص
ستجابة لدعاء  االلكن هو القادر على.  منذ زمن سحيقيمة القديمة هو سبب حياة المهايأةنسيان تلك الصلة الحم. نفس صلة حميمة به

الجمال والعلم والقوة والشهرة والثروة : العز السداسيعالوة على ذلك، هو الشخص الكامل الغني ب. )اْنڤََچْبَه( ألنه شخصية اهللا التيم
كل هذا العز عندما تجده في سائر النفوس المهيأة بصورة إلى النفس الهبائية تنجذب . واإلستغناء ومصدر هناء علي ال يحد لكل نفس

لكن . ستغناءه ااهى وال علمه والجمال شخصية اهللا ال يض. الكل الكامل أزلياً إلى لذلك، تسعى. ناقصة لكن النفس ال ترضى بذلك
 فروضحكم الشرطة هذا م.  في الوقت الحاضر حكم شرطة هذا الملك العظيمتنحن تح.  فوق كل هذا)ڤََرإشْ(هو الملك العظيم 

ك، لذل.  القادر على رفع حياة المهايأة بوهبنا الحرية المطلقة في الوجود الروحيَهريلكن الرب هو . علينا بسبب عصيان القانون
 .هو واجب اإلنسان اهللا إلى طرح تقصيات متصلة به والرجوع بذلك

 الفصل السابع
 بحث الذات

كان " .تعريف اللحظة المضبوطة للموتالمشاكل المتعلقة بمساعي  "تبحثو ،١٩٧٢ في أونتاريو ونزر، في جتمعت ابارزة لجنة
 أونتاريو محكمةهاينز من . ل ادسون االقاضيهذه اللجنة ومن اعضاء چلو بي جي ولفريد الّدكتور عالمياً مشهورال قلبال احجر

 الروِح هيةما ريرلتقهجي نم بحث وحث الروح جودچلو وبي رالّدكتو َأّيَد. رونز جامعة رئيس لدى فرانسيز. يج و العليا،
 رسالة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد تبك. ةالرسمي مونتريال جريدة في الحقاً ترشن لجنةال أعضاءسائر  تعليقاتمع  چلو بيالّدكتور. مصدرهاو

 الرسميةَ الجريدة مقالة. مهافهل عملية طريقةقترح يو الروح ِمعل لِڤديالـالعلم  عرض ي، انتباههالمقالة عندما بلغت چلوبي الّدكتورإلى 
 . عنوان الجريدةعقب يشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدرد مع 

 جراحون القلب يريدون معرفة ماهية الذات
 َأن الدين علماءأن من واجب و الموتتفارقه عند  روح لجسمأن ل اعتقادهب عالمياً مشهورال كنديال قلبال جّراح قولي -ونزرمدينة 

 .المزيد عنها فاكتش احاولواي
رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى تورنتو العام، صرح بأنه يؤمن بوجود النفس وأن الوقت قد حان چلو بي. الدكتور ويلفرد جي

چلو عضو في اللجنة التي ظهرت أمام الجمعية الطبية القانونية في منطقة اسكس لبحث المشاكل كان بي. غموض ماهيتهاللكشف عن 
 .المتعلقة بمساعي تعريف اللحظة المضبوطة للموت

 . الموت إلى أصبح السؤال ضرورياً في عصر زرع القلب وسائر األعضاء في حاالت يتعرض فيها المتبرعين بها
لطبية الكندية أصدرت تعريفاً مقبوالً على نطاق واسع للموت في اللحظة عندما يكون فيها المريض في غيبوبة وال الجمعية ا

 . المسجلة على آلة أفقيةغيستجيب ألي نوع من المحفزات وتبقى فيه موجات الدما
 .فرانسيس لدى رئس جامعة وينزر. جايهاينز من المحكمة العليا في أونتاريو، و. سائر أعضاء اللجنة كانوا القاضي أديسون أي

رفعت كل شكوكه بصدد  ةسن نيوثالث نيثن ا خبرته بصفة جراح لمدةنأب الحقاً مقابلة في قالو ،أثناء البحث النقاطفي چلو بي عسوت
 .روحوجود ال

 .تغيير غامضالموت ويحدث  إلى ثمة حاالت محددة حيث يحدث حضورك في اللحظة التي يفارق فيها المريض حالة الحياة
 ."اًحرفي حياة بال بلداَء يصبحون. لعيونفي ا اللمعانبرز اللحظات هي الغياب المفاجئ للحياة أو أ"

 .في الواقع، ال أعتقد بإمكانية تدوينها جيداً. يصعب تدوين ما تالحظه
وجراحة  مى درجة الحرارة الخفيضةالذي اشتهر عالمياً بفضل عمله الريادي في التقنية الجراحية للتجليد العميق التي تسچلو بي

 .صمامات القلب قال بوجوب بحث رجال الدين والدراسات المتصلة داخل الجامعة
 .انها في كل مكان وليست في مكان في الجسم. لن تجدها جغرافياً. لن ترى النفس حتى في حضورها:"في هذا البحثچلو قال بي

قال أن البحث ذكّره برائد الفضاء السوفياتي الذي عاد من الفضاء . تحقيق ذلكك من األفضل ابتداء التجارب لكنني اجهل كيف يمكن
 .لينادي بعدم وجود اهللا ألنه لم يره في الفضاء



المختبرات وإلى مكان حيث يمكنك معرفة  إلى ربما كان األمر كذلك، لكن الكلمة السحرية هي العثور على جواب وأخذه:"چلوقال بي
  أين هي النفس وما هو مصدرها؟.ء يتعذر تفسيره في الطب الحديثعند مواجهة شي الحقيقة

 ِڤدي يعطي الدليل الـشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 لو،چعزيزي الدكتور بي

أثار . "ماهية الروح فةمعر طلبي قلب جّراح"بقلم راي كوريللي بعنوان  الرسمية الجريدة في مقالة مؤخراًقرأت . تحياِتي تقّبلأرجو 
 المؤسس آتْشاْرياتعرف أنني  ربما. ، قررت أن أكتب لك حول هذا الموضوعلذا. يدل ادعاؤك على فهم عميق. يهتمام االمقال

 هذه مقصودة خصيصاً كِْرشَْنحركة ذكر . مونتريال وتورتنو وفانكوفر وهاملتون-لدي عدد من الهياكل في كندا. كِْرشَْنلحركة ذكر 
  .لتعليم كل نفس عن قوامها الروحي باألصل

قدرة النفس منتشرة في كل انحاء البدن . النفس موجودة في قلب كل حي بالطبع وهي مصدر كل طاقة مطلوبة للحفاظ على البدن
النفس . رجاء البدنأألن هذا الوعي يعم قدرة النفس في يمكنه الشعور بأوجاع وملذات كل طرف من البدن . وهذا معروف بالوعي
ذن،  ا.المشيب إلى ابالشباب ومن الشب إلى الصبا ومن الصبا إلى ا يتناسخ الفرد من الطفولةآخر كم إلى فردية وتتناسخ من بدن

 .يدعى تناسخ النفسما هذا و. ل يدعى الموت عند تبديل البدن القديم بآخر جديد كما نبدل ثيابنا القديمة بثياب جديدةالتغير الحاص
هذه الحياة غير الطبيعية . ة وطنها القديم في العالم الروحيعالم المادي، ناسيتطلب متعة هذا ال عندما تتخذ النفس حياة نزاع البقاء

ذاك هو المبدأ األساسي لحركة ذكر .  يمكن قطعها عند تشبيع وعيها بالوعي العظيم هللا، الوالدة والموت والمرض والشيخوخةتعاقبل
ال يتحقق الحبل . لذا، ال بد من قبول حضور النفس.  القلبالنجاح دون حضور النفس في إلى سبيلمن جهة زرع القلب، ال . كِْرشَْن

هذا ضد أمر . ال يعود مكاناً صالحاً للنفسأنه درجة  إلى وسائل منع الحبل تضر بالرحم. دون حضور النفسفي الجماع الجنسي 
ذاك . رحم آخر إلى سال النفسيتعين ارفرحم محدد بأمر اهللا لكن وسائل منع الحمل تمنع دخول النفس  إلى رسال نفس ايجري. اهللا

. مما يسبب له ضيق كبيرفي وجود خلل لن يتمكن من دخول الشقة . قامته في شقة معينة ا خذ رجالً يفترضللمثال،. عصيان اهللا
 .ك تدخل غير شرعي ويستحق العقابلذيعتبر 

يمكن قبول حضور . لى العثور على النفسعالتقدم العلمي  سيكون بمثابة تقدم علمي حتماً لكن لن يقدر "بحث النفس"جراء  اإن
ال يستطيع . واحد على عشرة ألف من حجم نقطةيعادل  النفس حجم بأن ةِڤديالـسفار ستجد في األ. فهم ظرفي إلى ستناداً االنفس

 ستناداً ا النفسقتصار على قبول وجود االيمكنك. م المادي بالنفس محالمساك العاِل الذلك،. قياس طول نقطة وعرضهاالعاِلم المادي 
 .ما يكتشفه أكبر العلماء سبق لنا شرحه منذ وقت طويل. المرجعيةإلى 
 بينما األحياء هبائية الحجم المتناهيةالفرق بين اهللا والنفس هو أن اهللا نفس . وجود النفس حالما يفهملإلنسان فهم وجود اهللا  يمكن

 . عينهواحدالنوع الجوهر والا النفس الهبائية محلية لكنها من لذلك، اهللا يعم الوجود بينم. من نوع واحدجميعاً لكنهم 
أن النفس تقيم التنويه بمر لنا . السؤال المحوري الذي تكلمت عنه هو أين هي النفس وما هو مصدرها؟ ذاك ليس صعباً على الفهم

كما العالم المادي  إلى ة من العالم الروحيالنفس الشعاعيتأتي  .ن اهللا باألصلمالنفس . بدن آخر عند الموت إلى في قلب الحي وتلجأ
.  الطبيعة الماديةشواكل تسقط في ثالثة أوضاع مختلفة تدعى ،في العالم المادي. هاعند تساقطتنطفئ أن الشرارة تصدر من النار و

 تسقط على عندما على عشب يابس، ولن تقوى على عرض ظاهرتها النارية هاعند سقوطتبقى شرارة النار بنوعيتها النارية 
نفس تنسى . نواع من األوضاع الحياتيةأوبناء عليه، نجد ثالثة . ناسبة وتنطفئ عند سقوطها في الماءما لم تكن األرض ماألرض 

البحث عن الكمال  إلى  ما زالت تملك غريزة الطبيعة الروحية وأخرى تنقطعها بالكلية وأخرى شبه ناسية لكنةطبيعتها الروحي
من حيث سقطت باألصل بحال توفرت اهللا  إلى الوطن إلى رجاعها ايتممعتمدة للنفس لتحقيق كمالها الروحي وتمة طريقة . الروحي

 .الرعاية الصحيحة
الفهم العلمي  إلى ستناداً ا على العالم الحديثةِڤديالـ سفارذا عرضت هذه العلوم المعتمدة لأل اسهاماً كبيراً للمجتمع البشري اسيكون
 .جل ما هو مطلوب عرضها للفهم الحديث. وجودة مسبقاًالحقيقة م. الحديث
 المخلص

  َدنْتَ ْسواميِڤْبَهكْتي . سي. إى



 الموضوع الثاني
 اختيار سيد روحي
 الفصل األول

 ؟چوروما هو 
 اًدولي نذكر محتاال، يتأمل في حقيقة نائية غريبة أو عباءةتخيل صورة كاريكاتيرية لشيخ غريب الشكل ذي لحية مضفرة و إلى نميل

شْرۤيَل  بالفعل؟ ماذا يعلم بما نجهله؟ كيف يرشدنا؟ يعطي چورولكن ما هو . چورو عند سماع كلمة يستغل السذاجة الروحية لفتى
 .١٩٧٣في حديث في انكلترا سنة  بعض األجوبة المنيرة ْپَرْبهوپاَد

 اۤيـكَـالشَ - ـَنَچاْچـۤياناي ايـرانْْدَهـْسـيـميت - ْچـۤياَن أْمآُو
  نَـَمـهىِڤَرچو - شْرّيي تَـْسماَن ىي يـتَـْملـۤيـ اونْموْرـشْشَـكْـتْ

 ."تكريماً له أسجد. العلم ةبشعلينيَّ  الروحي عموالي وفتح كانت والدتي في حنُدٍس من ظُلمات الجهل"
. ع األضواء في هذه الغرفةذا انطفأت جمي الن نقدر على تبين أين نحن أو سوانا من الحاضرين .تعني جهل أو ظلمة أْچۤياَنكلمة 

هذا العالم المادي .  تعني ظلمةتيميَر أو تََمْسكلمة . تََمْسكذا، نحن جميعاً في ظلمة هذا العالم المادي الذي هو عالم . ستعم الحيرة
 شْرّيصفه ذاك العالم و. لكن يوجد عالم آخر، عالم روحي وراء هذه الظلمة. ضوء الشمس أو نور القمر إلى لذلك، يحتاج. مظلم
 ):٦\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن

 يُّوْراِتى سۤوينَـ تَـْد ْبهاَس
  نَـ پاڤَـكَهنَـ شَـشـانْٰكُو

 ڤَـْرتَـنْـِتىيـتْـڤا نَـ نَچاْد ي
  َمـَمْمتَـْد ْدهاَم َپـَرَمـ

 ".مطلقاًا العالم المادي هذ إلى عود ثانية ال يدخلها يمن و. كهرباءأو ال تنيرها شمس وال قمر وال نار دارين ا"
ب في الوقت الحاضر بسبب الجهل كما يصاب الفرد اعذالالجميع يعاني . النور إلى نقل مريديه من الظلمة هو چوروشاغل الـ

لذلك، ثمة عدوى بسبب الجهل ونحن نعاني من .  بأصول النظافةهعلملن يعلم اإلنسان بما سيصيبه دون  .رض بدافع الجهلمالب
الطفل النار يلمس كذا، . الجهل ليس عذراً. ذا ارتكب جريمة ما الكن ذلك لن يعفيه". ال علم لي بالقانون:"قد يقول المجرم. المرض

ة يكما توجد قوانين دولتوجد قوانين طبيعية . ال، ال عذر". هذا طفل يجهل بأنني سأحرق:"تقولالنار ال . دون علم بأنها تحرق
 نحن نخاطر بالعذاب. هذا هو القانون. ذا أخطأنا بدافع الجهل االعذاب واقع .على الرغم من جهلنا بهاالطبيعية تلك القوانين ستعمل و
  .ذا خرقنا قانون الدولة أو قانون الطبيعةا

توجد . ذاك محال.  من العذابحريتهال يمكن ألحد أدعاء .  في هذا العالم المادي اإلنسان هو رؤية انقطاع عذابچوروالـشاغل 
هذه الشقاوات من البدن المادي والعقل، تولد . ڤيَكأْدهيداي و أْدهيْبهاوتيَك و اتْميَكۤيأْدْه: ثالثة اشكال من العذاب في هذا العالم المادي

قد نتعذب ببعض الغضب الفكري أو على يد سائر األحياء مثل النمل أو البعوض أو الذباب . ياء، ومن قوى الطبيعةومن سائر األح
ذن، ثمة اشكال مختلفة من  ا.قد تحدث حرارة أو برودة زائدة. قد ال يسقط المطر أو يحدث فيضان. أو بداعي بعض القوى الطبيعية

ال . اشكال من الشقاوة في العالم المادي وتصيب كل حي واحدة أو اثنتان أو الثالثة جميعاًلذا، ثمة ثالثة . العذاب على يد الطبيعة
 .يمكن ألحد القول بحريته من العذاب بالكلية

قود حياة أثيمة وهذا يرتكب األخطاء و بأنه يالحي نفسهحدث ال ي. الجواب هو الجهل. يمكننا عندئذ أن نسأل عن سبب عذاب األحياء
. المدرسة إلنقاذهم من العذاب إلى نحن نرسل أطفالنا. نقاذ مريده من هذا الجهل ا هوچوروذلك، الشاغل األول للـل. هسبب عذاب

الجهل الذي يقارن نتيجة  يرى بأن العذاب چوروالـ. نخشى أن يعاني األطفال من العذاب في المستقبل بحال لم يتلقوا التعليم
ذاك العلم .  مصباح العلم ويضعه أمام األحياء التي تلفها الظلمةچورويحمل الـ.  بالنورنقاذ أحد من الظلمة؟ اكيف يمكن. بالظلمة

َك ذَمون (ِڤديةالوصية الـ تفيدنا. طالق االضروري على چورون كان الـ اقد يسأل سائل ما. يريحيهم من عذاب ظلمة الجهل
 ):١٢\٢\١ َنيشَْدپأو

 شِّْهتْتَّْچڤاْبهيْم ِاچورواناْرتَْهْم َس ۤيْچڤي -تَْد
 نيشْطَْهْم-پانيه شُْروتْريياْم ْبَرْهَم-َسميتْ

 كِْرشَْن و ڤَاَس ِدڤْۤيما علمه . السلسلة المريدية إلى  منتسبچوروبل  فحسب چورو ليس مجرد :چورو بالبحث عن ِڤَدْزالـنا تأمر
على الرغم من مجيء مئات وألوف الرسالة واحدة . ال فرق بين الماضي والحاضر.  سنة، ما زال يدّرس حتى اآلن٥٠٠٠منذ 

يقول بعض المعلمين .  الحقيقي ال ينحرف عن أسالفهچوروالحقيقي ال يمكن أن يكون أثنان ألن  چورو.  وإيابهمآتْشاْرياْز



 األصيل ذو رأي واحد چورو.  المزعوم أمثالهم مجرد رذالءچورو. چورولكن هذا ليس ". ينبغي لك أن تفعل هذا برأيي:"الروحيين
ْبهَچڤَْد  كِْرشَْن شْرّي تكلم الرب .ُچوْسوامۤيْز والـَرْبهوْپَمها تْشايتْنْيا شْرّي، أْرجوَن، ناَرَد، ڤَاَس ِدڤْۤي، كِْرشَْنو الرأي الذي أعلنه وه
 اْنڤََچْبَه شْرّي (قال شخصية اهللا العزيز:" بل دّون لم يقل هذا رأييڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيل. ڤَاَس ِدڤْۤي سنة ودونها ٥٠٠٠ منذ چۤيتا
 . لم يدلي برأيهڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيل.  كان كالم شخصية اهللا االعزيز باألصلڤَاَس ِدڤْۤيكل ما كتبه  .")ڤاشَأو

فالشخص الذي يسلمه التلغراف ألحد ذا أرسلنا تلغرافاً  ا. بل ينقله حرفياًكِْرشَْنال يحّرف كالم . چورو هو ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيلبالنتيجة، 
 أشخاص چوروقد يقوم بمهمة . چوروذاك هو شاغل . بل يسلمه كما هو إليه ضافة شيء اتصحيحه أو تنقيحه أو إلى اجال يحت

 . واحدچورولذلك، جاء أن . مختلفين لكن الرسالة عينها
 ):٣٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . في السلسلة المريدية نقتصر على تكرار الشأن عينه

 تُو ْبَهـكْ-ْبـَهـڤَ َمـْد  َمـنا -َمـْن 
   نََمْسـكوروْم ماۤياجۤي -َمـْد 
 ڤَـْميوكْتْـڤاي يسڤايشْياِاماْم 

 هـنَٰاي َپـرا- َمتْ ْمآتْمانَـ
 ."بكل تأكيد إلى أتيتوف  بي، ستشبعك التامب. عبدنياواسجد لي  تتيم بحبي و؛ دون انقطاعذكريب عقلك اشغل"

  الستةُچوْسوامۤيْزل الـكما نق. تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو و ڤاتْشاْرياَمْدْه، رامانوجاتْشاْريا مثل )أتْشاْرياْز( األئمة هذه األوامر نقلها جميع
  يمثل البدنتَْركوروكِْشبرأيي، ميدان :" بالقولكِْرشَْنتقويل كالم  إلى نحن ال نعمد. ال فرق. الرسالة عينها، ونحن نسير على خطاهم

.  أي رذيلىتحد الرذالء في العالم يدلون بآرائهم الخاصة لكننا نچوروثمة عدد كبير من . تفسيرات مثيلة يضعها الرذالء. "ياإلنسان
على العموم، . ال بأس بذلك، لكن يجب أن نعتمد على معنى اهللا من القاموس.  اإللهية لنفسه أو للجميع رذيلچورونسب قد ي

من واجبنا اعطاء  "هل أنت الحي العظيم؟:" مثيلچورولذا، يمكن لنا أن نسأل . سيخبرنا القاموس بأن كلمة اهللا تدل على الحي العظيم
هل أنت :"يمكننا عندئذ طرح السؤال. هللا يعني السلطة العظمىاأي قاموس بأن سيفيدنا . ذا تعذر عليه فهم هذا السؤالامعنى اهللا 

اهللا هو الحي العظيم والسلطة . يدعي اإللهيةجابة عن سؤال مثيل حتى وإن كان  اال رذيلچورو ال يستطيع" السلطة العظمى؟
، عدد كبير من الرذالء الذين الذين يدعون اإللهية چوروومع ذلك، يوجد عدد كبير من . ال يعادله عديل وال يفوقه فائق. العظمى

ال يمكنه أن يضيء ظلمتنا بمصباح العلم . رذيل مثيل ال يستطيع مساعدتنا على الهرب من ظلمة الوجود المادي. دعون اإللهيةي
 .الروحي
 . ال يمكنه تعديل رسالة السلسلة المريديةروچو.  العظيم في السفر المعروفچورو الثقة سيعرض كالم چورو

سيدي الروحي اعتبرني أحمق كبير :"تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوقال . يجب الفهم بأننا ال نستطيع اجراء بحث للعثور على الحقيقة المطلقة
درجة أستطيع أن  إلى تقدمأنا م:" لكن الرذيل يقول. أيضاًچورومن يبقى أحمق كبير أمام سيده الروحي هو ). ٧١\٧  آدي-.ت.ت(

 ):٢\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّييقول ". أتكلم أفضل من سيدي الروحي
  ْپـراْپـتَـْم- َپـَرْمَپـرا ْمِاڤَـ

 دوهيـ ڤيُّـوـشَْٰر رجْمإَمـ
 ـَهى َمـَهـتاَسـ كالـِن

  نَـشْٰـطَه َپـَرنْـتَـَپيُّـوُچو
 ولكن بمرور .صالحون على هذا النحو وعرفه الملوك ال،السلسلة المريدية العليةمن طريق بالتواتر  ملكي هذا العلم الانتقل، هكذا"
 ." قد ضاعوكأنه السلسلة وبدا هذا العلم ذهه انقطعت وقتال

طالب  ضروري ألن من الواجب چورو. چوروالطالب الجدي بصدد فهم الحياة الروحية يتطلب .  ليس مجرد موضةچوروإتخاذ 
ال . چوروجديتنا البالغة بصدد فهم هذه األمور تتطلب . ةجديتسم بالفهم الحياة الروحية واهللا والعمل الصحيح وصلته باهللا، أن ي

تخاذ  ايجب علينا.  لمجرد تحديهچورو إلى ذا اقتصرنا على التوجه الن نتعلم شيئاً . عادة رائجةها لمجرد أنچورو إلى ينبغي التوجه
 ):٧\٢. چ.ب (كِْرشَْن شْرّي، چورو أْرجوَن كما أتخذ چورو

 ْسـڤَْبهاڤَـه - َپـَهتَُدوشُٰو - ايـكاْرَپـنْٰ
 اِشـتاه تْ- َهىذّْمۤوـَس -  ْدَهْرَمْمتْـڤاي هامرِٰتْشّْْپـ
 تَْن ِمىي ه ْبرۤوْمتَـيــتْششْيـاْن نۤياه ْسـيـرتْشْ تْشّْايـ
  ْپـَرَپـنَّـْمْم تْـڤاْمماي اْدهـ شْمَهٱ ِتى ْسايـشْٰـيـش

ك مريداآلن نني ا. ما فيه خيري إلى تخبرني بوضوح ان لذلك، ارجوك.  وضعت عن واجبي اآلنفقدت رباطة جأشي لوهني لقد"
 ".داكطالباً ه إليك وروح مستسلمة



لذلك، يجب .  ممثلوهآتْشاْرياْز بأن جميع كِْرشَْنيقول .  السابقآتْشاْريا، وممثل كِْرشَْن هو ممثل چورو. چوروتخاذ  اهذه هي طريقة
 من رحمة كِْرشَْن حمةر: السيد الروحي إلى دعائه في ڤَْرتّي طْهاكوَرڤَناتَْهى تْشَكَْرڤيشْيقول . اهللا إلى حترام العائد االرووچتقديم 

يأمر . نا للسيد الروحيتسليماهللا يقبل . نا هللاتسليمنا للسيد الروحي يعني تسليملذا، ). ْپَرساَده-ڤَتْْپَرساداْد ْبَهَچياْسيا (السيد الروحي 
 ):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن

 اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر - َسـْرڤَ
  ڤْـَرَجْمـ شَـَرنَْٰمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَْم تْـڤاْمَأَهـ
 ـهتْـشَوـشما ي امۤيشْٰـىيكْشَٰـُمو

أين هو :"قد يجادل أحد بالقول ."تخف ال. ك من كل ذنوبكوف احررس.  ليتسليماعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على ال"
-ساكْشاْد(يقوم مقام اهللا  چورو: لذلك، جاء. كِْرشَْنلـقبل تسليمنا  كِْرشَْن لممثل تسليمالعملية هي ال. لكن ال". ؟ سأسلم لهكِْرشَْن
 إلى حترام االمن المطلوب أن نتعلم كيف نقدم. اهللا إلى حترام اال، هو تقديمچورو إلى حترام اال تقديم).شاْستْرايه-ِڤَن َسَمْستَْدَهريتْ

. "أنا اهللا:" لن يقولچورو لكن تَْرْزشاْسالـ بالقائم مقام اهللا في جميع چورووصف جرى .  ألننا نسعى إلى ذكر اهللاهللا خالل ممثل اهللا
حترام الذي  االمريدي يقدم لي نفس:" ال يقول لنفسهچورواهللا لكن  إلى حترام اال كما يقدمچورو إلى حترام االواجب المريد هو تقديم

تّي ڤَْرڤَناتَْهى تْشَكَْرڤيشْلذلك، يقول . يصبح كلباً بدال من اهللا حالما يخطر ذلك على باله".  اهللالذلك، ال بد لي من أصبح. اهللا إلى يقدمه
هو  چورو ).ڤَ تَْسياْپرييا ِاْپَرْبُهوْر ياه كينتو (اهللا ألنه أقرب خدم اهللا  إلى العائداالحترام  چورو إلى حترام االالمريديقدم : طْهاكور
 ْپَرْبهوكلمة . هوپاَدْپَرْب يلقب چورولذلك، ). اْنڤََچْبَه-ڤََكِس( هو اهللا العابد چورو اللياقة بأن اهللا هو اهللا المعبود و تقتضي . دوماًچورو

 .)شاْستْرايه-ِڤَن َسَمْستَْدَهريتْ-ساكْشاْد(هذا هو معنى . من قام مقام السيد تعني شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدلذا، .  تعني مقامپاَدتعني سيد وكلمة 
 يجب تقديم كل. ةوضحتفاظ بسيد روحي بمثابة م االال ينبغي لنا. ذا كنا في غاية الجدية بصدد فهم العلم باهللا ا ضروريچورو

 :طريقة البحث) ٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّييخبرنا . ذ أوامرهيفبوجه تنالسيد الروحي بالضرورة مع العلم  إلى حتراماال
 پاِتـَنيْپـَرٰني ِهدّْيتَـْد ڤ
 اۤيْپـَرشْـِنـَن ِسـڤَـيَپـر

 ْمـْچـۤيانَِتى تي ۤيانْاوَپـِدكْشْٰـ
 نَـهينَـْس تَـتّْـڤَ َدْرشـيانۤيـْچ

قد  هألن إليك العلمب يفضيستطيع أن ي الذات محققان .  وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم. روحي سيدتخاذ إب حقال تعلمت ان حاول"
 ."الحقشاهد 

 دراسة تَْرْزشاْسالـتقضي .  أمامه بمحض المشيئةتسليميتعين علينا العثور على شخص رفيع المنزلة وال. تسليمالخطوة األولى هي ال
. ذاك بالغ الخطورة. أة بدافع التعصب فجچوروتخاذ  اال يجب. چوروتخاذه  ا له قبلتسليم بعناية للتيقن من قدرتنا على الالشخص

كل .  والمريدچورووعلى هذا الوجه، تقوم الصلة بين . للتيقن من لياقتهأن يدرسه  چوروالذي يريد أن يصبح مريد على كما يجب 
عثور بادئ ذي بدء، يجب علينا ال.  متوفر لكن يجب علينا تبني العملية بجدية ثم يجري تدريب الشخص ليصبح مريد معتمدءشي

 . قادر على هداية المريد المخلص الغارق في الظلمةچورو ثقة وإقامة الصلة بيننا وبينه ثم تنجح حياتنا ألن چوروعلى 
؟ لسنا بأفضل من الحيوانات دون تنمية  لو كنا نولد متعلمينالمدرسة إلى ذهابنا إلى هي الحاجة. ة تولد مع اإلنسانقاحمال وةلارذال

يحصل الفرد على العلم دون دراسة الكتب المعروفة  لكن كيف چوروالكتب وبأنه أصبح  إلى ان بعدم الحاجةقد يقول الحيو. العلم
. الهداية إلى ةحاجبيجب علينا العلم بأننا نولد جميعاً رذالء وحمقى و.  الرذيل يسعى لتجنب هذه األشياءچوروحول العلم والفلسفة؟ 

 إلى نحن نسعى. ما هي هذه الهزيمة؟ نزاع البقاء. كمال حياتنا ادوننبقى مهزومين  .يتعين علينا اكتساب العلم إلكمال حياتنا
 .لكننا ال نعلم ما هو المركز الرفيع بالفعل. تحصيل حياة أفضل والظفر بمركز رفيع وهذا سبب نزاع البقاء

و سيئة لكن ال يمكننا البقاء هنا في مطلق قد تكون منزلتنا صالحة أ.  كانتأياًترك منزلتنا في هذا العالم المادي ال مفر لنا من 
س المصرف فال ا.سهال أو الكوليرا تطيح بمركزنا االلكن قليل من" مركزي جيد اآلن:"قد نكسب ماليين الدوالرات ونقول. األحوال
الم المادي محبطون على طلبة المراكز الرفيعة في الع. انها أكذوبة. لذا، ال توجد منزلة جيدة في هذا العالم المادي. مركزنابيطيح 

 ):٢٦\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي تعريف المنزلة الجيدة جاء . الدوام لعدم وجود منزلة جيدة
 نَٰشـاِرتْـياْبهيڤْـٱ يُّـو تْـشَ ْمما

  ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن - ْبَهكْتي
 تاْنيايتْـۤيٰناْن َسَمـتچوَسـ 
 ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

 ."ْبَرْهَمْن دصعي بلغيوة يالمادالطبيعة  شواكل يتعالى لتوه عن ،فوظرجميع ال في ٍناوت دون خدمة تتيمية صفية إلى ينقطع من"



ال يمكننا تلقي هذا العلم في . يمكننا تحقيق الخلود لكن ليس بالمعنى المادي. هل يوجد علم يعطينا علماً يمكننا من تحقيق الخلود؟ نعم
دة قطع الوال. تلك األزلية هي منزلتنا األفضل.  يتيح لنا تحقيق األزليةِڤديةالـلكن ثمة علم في األسفار . الجامعات المزعومة

يجب عليه هداية مريده وتمكينه من أن يصبح مرشحاً الئقاً .  يتحمل مسؤولية كبيرة جداًچورولذا، . والموت والشيخوخة والمرض
 .اهللا إلى الوطن، إلى  جديراً بقيادة مريدهچورويجب أن يكون .  األزلية-للمكانة الكاملة

 الفصل الثاني
 الربانيون والمحتالون

 مناسب يواجه تشكيلة محيرة من الباحث عن مرشدلسوء الحظ، .  والتأمل يزداد باأللوف يومياًيُّوچاالـ عدد المعنيون بممارسة
كيف يستطيع في مقابلة مع صحيفة التايمز اللندنية،  شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديشرح . مدعين اإللهية وچورو والمنتحلين أدوار الدجالين

 .حي الزائف واًألصيلالباحث المخلص تبين الفرق بين المرشد الرو
سمع أغلب الناس عنه،  "چورو"أول  هندي منذ بعض الوقت، كان يُّوچّيبريطانيا  إلى ما يقلقني بصراحة هو منذ أن وصل :مراسل

هل يصح تحذير المعنيين بالحياة الروحية . أشعر أحياناً بأن ليس جميعهم أصيلين كما يجب.  بالظهورْزچوروبدأ فجأة سيل من 
  أصيل لتعليمهم؟چوروتخاذ  اتأكد منبوجوب ال

 مبتذل أو اذا چورو اذا طلبت يندجال الزچورو من اً كبيراًستجد عدد ك أمر جيد لكنچوروبالطبع، البحث عن .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 الزنا وأكل اللحوم نحن نطلب من تالميذنا النأي عن. خداعهم إلى الناس تطلب األشياء رخيصة جداً وهذا ما يؤدي. اردت الخداع

 مني وأفعل ما َمنْتَْرالـخذ هذه :"ذا قال أحد اسيقبل الجميع لكن.  ازعاج-صعب جداًيعتقد الناس أن كل هذا . والقمار والمسكرات
الحياة البشرية مقصودة . ال يريد أحد قضاء الرياضات. المراد أن الناس تطلب الخداع وهذا سبب ظهور المخادعين".. يحلو لك

ادفع لي وسأعطيك . أفعل ما تشاء. ال رياضات:"وبالنتيجة، يقبل المخادعون ويقولون. اضات لكن ال يوجد أحد مستعد لممارستهاللري
 .ذا اردت الخداع على هذا الوجهاسقبل المخادعون  .هذا ما يجري". وستصبح اهللا خالل ستة أشهر.  ماَمنْتَْر

  كاذب؟چوروروحية الذي يجد نفسه مع  ماذا عن الطالب الجدي بصدد الحياة ال:مراسل
. الحياة الروحية يقتضي الجدية إلى كذا، األخذ.  اذا اردت علماً اعتيادياًفهمالبذل وكثير من الوقت و إلى تحتاج :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .عني أنهم يريدون أن يخدعوا أن تجعلك اهللا خالل ستة أشهر؟ لماذا يريد الناس شيئاً مثيالً؟ هذا يَمنْتَْرالـكيف يمكن لنوع من 
  أصيل؟چورو تبين  اإلنسان كيف يستطيع:مراسل

 جابة عن هذا السؤال؟ االهل يمكن ألحد من تالميذي :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .هو أصيل. كِْرشَْندماناً على  اإبحث عن أكثرهم:" أصيل؟ وأجبتچوروكيف سأتبين :" أذكر أن جون لينون سألك ذات مرة:مريد
.  األصيل ال يعنى بالحياة المادية بل باهللا وحدهچورو.  األصيل هو ممثل اهللا وال يتكلم سوى عن اهللاچورو.  نعم:َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي

 چورو ):١٢\٢\١ (ْدپنيشَوأمونْذََك جاء في . غارق في الحقيقة المطلقة. نيشْطَْهْم-ْبَرْهَم:  األصيلچورومتحانات اذاك هو أحد 
يجب أن يعلم ما ). نيشْطَْهْم-پانيه شُْروتْريياْم ْبَرْهَم-َسميتْ( بالكلية ْبَرْهَمْن إلى  ومفوض أمرهِڤديالـسفار والعلم األصيل خبير باأل

 الحقيقي هو ممثل چوروكما قلت سابقاً، . ِڤديالـهذه العالمات واردة في األدب . ْبَرْهَمْنوكيف يستوي في ) ْبَرْهَمْن(هي الروح 
لن .  السابقينأتْشاْرياْزكل ما يقوله يطابق األسفار و .  الحقيقي لن يبتدع شيئاًچورو. السفير الدولةيمثل ب العظيم كما يمثل الر. اهللا

.  ليصبح تيم اهللاإنسان  هو دعوة كلچوروشاغل . چوروليس هذا شاغل .  ويقول بأنك ستصبح اهللا خالل ستة أشهرَمنْتَْريعطيك 
 األصيل يدعو چورو ".ارجو أن تذكر اهللا:"يخبر كل من يراه. لواقع، هذا هو شاغله الوحيد في ا.چوروذاك هو جوهر شاغل 

  . جعل كل فرد من تيم اهللا إلى سعىيبطريقة ما نيابة عن اهللا و
  ماذا عن الكاهن المسيحي؟:مراسل

المسيح . چوروعلى الكالم نيابة عن اهللا هو ذا كان مقتصراً  ا.ا أم هندوسيا أم مسلما ال يهم سواء أكان مسيحي:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. متحان االهذا هو. اًن كان مسيحاً أم مسلماً أم هندوسي اال يهم ما چوروذا أقنع الناس بحب اهللا هو  ا.حب اهللا إلى  دعا الناسللمثال،
تْشايتَنْيا  قال.  ال يهمچوروزي . أيضاً الحقيقي يقول بأنه خادم اهللا ويعد بجعلك خادم اهللا چورو. نسب اإللهية لنفسه أو لك ال يچورو

ال شاغل .  أو اهللاكِْرشَْنالسيد الروحي األصيل يقتصر على جعل الناس تيم ". چوروهو  إليك كِْرشَْنكل من يفضي بعلم :"َمهاْپَرْبهو
 . يشغله سوى ذلك

 ... الفاسدچورو لكن :مراسل
  الفاسد؟چورو ما هو :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . الفاسد يريد بعض المال أو الشهرةوچور :مراسل



هل يمكن أن يصبح الحديد ذهباً؟ في الواقع، ال يمكن أن يكون ) ضحك(؟  اذا كان فاسداًچوروكيف يكون  ، حسناً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
.  األصيلچورون ما عليك سوى تبي. هذا تناقض".  فاسدچورو:"ال يمكنك القول. وروچ فاسداً ألن الفاسد ال يمكن أن يصبح چورو

 دفس ال يچورو. ذا تكلم عن أشياء سخيفة اچوروليس  .هذا مجمل األمر.  األصيل هو أنه ال يتكلم سوى عن اهللاچوروتعريف 
كل ما يقتضينا معرفته هو .  أصيلچورو يعني چورو.  أبيضچورو أحمر أو چورو فاسد غير واردة أكثر من چورومسألة . مطلقاً
 .كلم سوى عن اهللا ويجعل من الناس تيم اهللا وإال هو غير أصيل األصيل ال يتچوروأن 

 ؟حركتك إلى نضمام االذا أردت اما هو المطلوب مني :مراسل
 . بادئ ذي بد، عليك ترك الزنا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ما هو الزنا؟.  هل هذا يشمل الحياة الجنسية بالكلية:مراسل
يوجد بعض التقييد . شري يقيدهالحيوانات تمارس الجنس دون قيود لكن المجتمع الب. ارج الزواج الزنا هو الجنس خ:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

كما يتعين عليك ترك كل المسكرات بما فيها الشاي والكحول والمخدرات على . بصدد الحياة الجنسية في كل بلد وفي كل دين
 . كل مسكر-أشكالها
  هل من مزيد؟:مراسل

 ما ك تلقي العمادال يمكن. كما يتعين عليك ترك القمار. متناع عن أكل اللحوم والبيض والسمك االيتعين عليك. عم ن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .لم تترك هذه اآلثام األربعة

  ما هو عدد أتباعك في األرض؟:مراسل
 .تلقوا العمادمريد  ٥٠٠٠مع ذلك، لدينا حوالي .  أتباع كل شيء أصيل معدودين على خالف الزائف:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  في تزايد دائم؟كِْرشَْن هل حركة ذكر :مراسل
 .الناس ال تحب النواهي. كثرة النواهي إلى هذا عائد. أنها تنمو لكن ببطء.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  أين معظم أتباعك؟:مراسل
 .كِْرشَْنك بوجود ماليين في الهند من الذين يمارسون ذكر ال ش.  الواليات المتحدة وأروبا وجنوب أميركا وأستراليا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  هل يمكنك أن تخبرني عن هدف حركتك؟:مراسل
يتوهم شخص بأنه . وعينا معّين في الوقت الراهن. نهاض الوعي األصلي لإلنسان ا هوكِْرشَْن غرض حركة ذكر :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

حل جميع نست .هذه هي هويتنا الباقية. نحن جميعاً شقوق اهللا.  بالفعل تمت لنا بأي صلةهذه التعيينات ال. انكليزي وآخر بأنه أميركي
نوعية النفس الروحية هي هي في .  اذا حقق كل إنسان ذاك الوعي وحدة نوعية النفس الروحية–مشاكل األرض وندرك وحدتنا 
 . تاْبهَچڤَْد چۤيهذا موضح في . ختالف الثياب اجميع األحياء على الرغم من

 من جميع التعيينات  اإلنسانغرضه تصفية. ڤينيْرموكْتَْم-پاْدهيڤُوَسْر): ١٧٠\١٩ َمْدْهيا. ت.ت(بالفعل  هو عملية تصفية كِْرشَْنذكر 
 ياةنبلغ كمال الح. عندما تتم تصفية وعينا من كافة التعييناتالنشاطات التي نقوم بها بحواس صفية تكملنا ). َپَرتْويَن نيْرَملَْم-تَتْ(

 .تسبيح االسم القدوس هللا بفهم اطالقية شخصيته وأسمه وصفاته إلى ال حاجة لنا سوى. في نهاية األمر يةاإلنسان
فهم  إلى لذلك، نحن ندعو جميع الجديين بخير البشرية. لسوء الحظ، ال يوجد قسم في الجامعات لهذا العلم.  علم جليلكِْرشَْنذكر 

 أهم الكتب ْبهَچڤَْد چۤيتاشارة  اوهذه هي أيضاً. مشاكل األرض ستنحل. ن أمكن اها والتعاون معهاهذه الحركة الجليلة والمشاركة ب
صادق عليها جميع كبار يحركتنا . هذا الكتاب إلى حركتنا مستندة. ْبهَچڤَْد چۤيتاسمع كثير منكم عن . المعروفة للعلم الروحي

لذا، . نعم، أنتم جميعكم تمثلون الصحف اليومية. وكثير سواهم تْشايتَنْيا المولىو تْشاْرياڤاَمْدْه و رامانوجاتْشاْريا.  في الهندآتْشاْرياْز
 .مكان من أجل خير المجتمع البشري االفهم هذه الحركة بقدر إلى اطلب منكم السعي

  هل تعتقد بأن حركتك هي السبيل الوحيد لمعرفة اهللا؟:مراسل
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  يقينك هذا؟مرجعو  وما ه:مراسل
 ):٦٦\١٨. چ.ب( يقول كِْرشَْن. كِْرشَْن من المرجعيات ومن اهللا، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر - َسـْرڤَ
  ڤْـَرَجْمـ شَـَرنَْٰمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَْم تْـڤاْمـَأَه
 ـهتْـشَوـشما ي امۤيشْٰـىيكْشَٰـُمو

 ."تخف ال. ك من كل ذنوبكوف احررس.  ليتسليماعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على ال"



  عائلته؟ اإلنسانهجرعني  يتسليم هل :مراسل
 . كال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 نتقال واإلقامة في الهيكل؟  االهل يعني بأن علّي.  لكن لنفترض بأنني سأتعمد:مراسل
 . ليس بالضرورة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  هل يمكنني البقاء في بيتي؟:مراسل
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ن علي ترك وظيفتي؟ وماذا عن العمل؟ هل يتعي:مراسل
 .هذا مجمل األمر.  على هذه السبحةَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنليس عليك سوى التخلي عن عاداتك السيئة وتسبيح .  كال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  هل يتعين علي تقديم أي دعم مالي؟:مراسل
 بالدعم كِْرشَْننحن ال نعتمد سوى على . ذا لم تتبرعإلن نؤاخذك ذا تبرعت فذاك حسن و ا. اليكهذا عائد.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .المالي
 طالق؟ اال ال أوجب بإعطاء أي مال على:مراسل

 . ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  الزائف؟چورو األصيل عن چورو هل هذا هو الشيء الرئيسي الذي يميز :مراسل

 . يكرر كالم اهللا ال غير.  اهللاهو ممثل.  األصيل ليس رجل أعمالچورو.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 حقيقي يسافر في سيارة رولز رايس ويقيم في شقة فاخرة على سطح فندق درجة أولى على چورو رقب لكن هل يمكنك ت:مراسل

 سبيل المثال؟
ف عن مئة هيكل حول العالم فما لدينا ما يني.  يقدم لنا البعض غرفة في فندق فاخر أحياناً لكننا نقيم في هياكلنا غالباً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 قامة في الفنادق؟ إلى االالذي يحيجنا

ثمة كثير من المعنيين بالحياة الروحية . تهامات بل كنت أحاول التأكيد بأن تحذيرك مصيب اأقصد توجيه أي لم أكن :مراسل
 .چوروكثير ممن يعنون بإستغالل شغلة  إلى باإلضافة

 ختيار الفقر؟ انطباع بأن الحياة الروحية تعني االهل أنت تحت :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . في الواقع، ال أعلم:مراسل

  ْپـراْپـتَـْم- َپـَرْمَپـرا ْمِاڤَـ
 دوهيـ ڤيُّـوـشَْٰر رجْمإَمـ

 َسـ كالـِنـَهى َمـَهـتا
  نَـشْٰـطَه َپـَرنْـتَـَپيُّـوُچو

 ولكن بمرور .صالحون على هذا النحو وعرفه الملوك ال،السلسلة المريدية العليةمن طريق بالتواتر  رباني هذا العلم الانتقل، هكذا"
 ." قد ضاعوكأنهعلم  السلسلة وبدا هذا الهذه انقطعت وقتال

الحياة الروحية . الحياة الروحية ال تعتمد على الفقر أو الغنى. روحي في غاية الثراء فقير الحال والمادي  قد يكون:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
يقول ) ٢\٤ ( چۤيتاْبهَچڤَْدوفي . كان من التيم األصفياء هللا و من أفراد عائلة ملكيةأْرجوَنكان .  على سبيل المثالأْرجوَنخذ . علية
 صالحون على هذا النحو وعرفه الملوك ال،السلسلة المريدية العليةمن طريق بالتواتر  رباني هذا العلم الانتقل، هكذا :كِْرشَْن شْرّي

لذلك، الحياة . ع الملوك من الربانيين الذين فهموا العلم الروحيفي السابق، كان جمي). شَٰيُّو ڤيدوهْر رجْمَم ا ْپراْپتَْم- َپَرْمَپرا ْمِاڤَ(
قد يكون من . يمكن لإلنسان فهم الحياة الروحية بغض النظر عن وضعه المادي. الروحية ال تعتمد على الوضع المادي لإلنسان

لو سألتك ما هي الحياة الروحية . دون لزومنتقادنا  إلى اغالبية الناس ال تعلم بالحياة الروحية وهذا ما يؤدي. الملوك أو الشحاذين
  فماذا ستجيب؟

 . أنا غير موقن:مراسل
. لكن يجب أن تعلم ماهية الحياة الروحية أوالً. مع أنك ال تعلم ماهية الحياة الروحية" هي هذا أو ذاك:" تقولت أن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 حالما )أَهْم ْبَرْهماْسمي(ستفهم بأنك نفس روحية . هي بداية الحياة الروحيةهذه . الحياة الروحية تبدأ حالما تفهم غيرية بدنك وذاتك
 .ترى الفارق بين بدنك وذاتك

 دراج هذا العلم في المنهاج التعليمي؟ ا هل تعتقد بوجوب:مراسل



يتعلم  .هذا هو مبدأ التعليم. اأو غيريتهم بحث عينية البدن والذات.  ماهيته في البداية اإلنسانيجب تعليم.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
هذا يشبه توهمك بأنك قميص أحمر .  على بدن أميركيهلو بأنه أميركي لمجرد حص اإلنسانيتوهم. اآلن عينية البدن والذاتاإلنسان 

أو ) النفس الروحية(كذا، هذا البدن يشبه قميص الشخص الحقيقي . إنسان أنت غير القميص، أنت. لمجرد ارتداء قميص أحمر
 .أننا دون تعليم روحيتوحيد ذاتنا بالقميص البدني يعني . معطفه
 دراج هذا التعليم في المدارس؟ ا هل تعتقد بوجوب:مراسل

الحاجة الوحيدة . قدر غزير من العلم. ثمة أدب غزير حول هذا الموضوع. في المدارس والكليات والجامعات.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .فهم هذه الحركةهي تقدم قادة المجتمع ل

  زائف؟چوروبعد تجربة سابقة مع  إليك  هل جاء أحد:مراسل
 .عدد كبير.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  زائف؟چورو هل فسدت حياتهم الروحية على يد :مراسل
 على العثور على وسيعينهاهللا داخل قلب كل حي . كانوا يبحثون عن شيء روحي بإخالص وذاك كان مؤهلهم.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .حالما يبحث أحد عنه بإخالص أصيل چورو
 أعني هل ضغطت عليهم لترك هذا العمل؟- الزائفينزچورو حقيقي مثلك وضع حد لهؤالء الـچوروحاول  هل :مراسل

نتزه ساحة سّبحت في مكان يسمى م. َهِرى كِْرشَْنابتدأت حركتي قصراً على تسبيح . ذاك ليس غرضي.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
عدد أدبر عدد كبير وأقبل .  على هذا الوجه تدريجياًكِْرشَْنتنامت حركة ذكر . وبدأ الناس يتحلقون حوليفي نيويورك تومبكينز 

 .المحظوظأقبل . كبير
 هبتذا ذاقد ترتاب بصدد التوجه إلى طبيب أسنان آخر   زائفين؟زچورو أال تشعر بأن الناس مرتابين بسبب تجربتهم مع :مراسل

 .طبيب أسنان زائف وكسر سنكإلى 
يجب أن تعثر على . ذا خدعت مرة ال يعني بأنك ستخدع دوماً الكن. ذا جرى خداعك ارتيابك امن الطبيعي. نعم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ْبهَچڤَْد چۤيتا من نستفيد.  ال محالةما محظوظ جداً أو ملم جداً بهذا العلم ا يعني بأنككِْرشَْنلكن دخول حركة ذكر .  أصيلچورو
يحتمل وجود واحد معني بالحياة الروحية من ). تي ْسيدَّْهيىيْد ياتَتْشكَشْ  َسَهْسِرشوْماۤياٰنَمنوشْٰ(بأن الباحثين المخلصين قلة قليلة ) ٣\٧(

كيف نتوقع العثور على عدد كبير من األتباع؟ ال تصعب . دفاعغالبية الناس معنيون باألكل والنوم والجماع وال. بين ماليين
ال يمكنك الحكم على حركة بعدد . وغالبية المعنيون بالفعل يخدعهم الروحانيون الزائفون. فقد عنايته الروحيةنسان المالحظة بأن اإل

 . نوعيةالمسألة ليست مسألة عدد بل .  أصيل واحد يجعل من الحركة ناجحةإنسان وجود. أتباعها
 . الزائفينزچورو أتساءل ما هو عدد الذين احتال عليهم :مراسل

 .الجميع. حصاء إلى االال مجال). ضحك( كل فرد عملياً :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 أليس كذلك؟.  هذا يعني األلوف:مراسل

إذا طلبت سيرسل لك مخادع هو داخل قلبك و. اهللا عليم ويفهم رغبتك. ماليين خدعوا ألنهم طلبوا ذلك.  ماليين:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .الخداع
 . هل من الممكن تحقيق مرحلة الكمال التي تكلمت عنها سابقاً:مراسل

الصعوبة هي عدم .  بههغبتيمكن لمطلق كان تحقيق الكمال في لمح البصر شريطة ر.  لمح البصر أقل من في:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 لكن .) ڤَْرَجْم شََرنَْٰمماْم ِاكَ ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا - َسْرڤَ ( ليتسليماقتصر على ال): ٦٦\١٨ (ڤَْد چۤيتاْبهَچ في كِْرشَْنيقول . وجود مريد

. هذا جوهر األمر. تسليمالتحقيق فوري عند ال".  له؟تسليمما الذي يوجبني على ال. سأستقل عن اهللا :"كل فردمن سيسلم هللا؟ يقول 
 . ال يريد وتلك هي الصعوبةهلكن

 َمنْتَْرستمرار بملذاتهم الدنيوية وبوقت واحد تسبيح  االعندما تقول عدد كبير من الناس تطلب الخداع فهل تعني أنهم يريدون :مراسل
 أو حمل زهرة وتحقيق الحياة الروحية أيضاً؟ هل هذا ما تعنيه بأنهم يطلبون الخداع؟ما 

الشرط األول هو تحصيل العلم . هذا تناقض. سأتابع مرضي وسأصح بوقت واحد:"مثل مريض يقول لنفسه.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ثمة عدد كبير من كتب الفلسفة والالهوت لكن . وم بضعة دئقائق شيئاً يمكن فهمه بحديث يدتالحياة الروحية ليس. في الحياة الروحية

 إذا لفهم سطر واحد منهبضعة أيام تقضي  كتاب طويل جداً وقد شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم للمثال،. تلك هي الصعوبة.  بهاالناس ال تعنى
إذا اصبح معنياً اإلنسان شيئاً فورياً ومبتذالً يطلب و.  عنايةليس ثمة يصف اهللا، الحق المطلق لكن ْمتَڤََچْبهاـال. حاولت دراسته

.  بالفعلالحياة البشرية مقصودة لمزاولة الرياضات والمجاهدات. لذلك، يجري خداعه. بالحياة الروحية بقدر بسيط بطريق الصدفة
حياة تبتل بالكلية حتى .  الطفولة منذْبَرْهَمتْشارّي على حياة يتدرب ِڤديالـ في العهد  اإلنسانكان. ِڤديةالـتلك هي طريقة الحضارة 



 كوَلچورو ويطيع أوامر سيده الروحي في تاممريد يحيا حياة تبتل  ْبَرْهَمتْشارّيأين هو هذا التعليم اآلن؟ . عمر خمسة وعشرين سنة
كيف يمكن ف ١٣ أو ١٢المدارس والكليات اآلن تعلم الجنس منذ البداية ويمارس الطالب الجنس في سن ). مدرسة السيد الروحي(

 نحن نصر على الحد من ،لهذا السبب. لهم تحقيق حياة روحية؟ الحياة الروحية تعني التطوع ببعض المشقات من اجل تحقيق اهللا
دون هذه  أو مذهب روحي ال يمكن أن يكون أصيالً يچيُّوكل تأمل . الزنا وأكل اللحوم والقمار والمسكرات عند تالميذنا المعمدين

 .عقد تجاري بين المخادعين والمخدوعينبل مجرد الحدود 
 . أشكرك شكراً جزيالً:مراسل

 .َهِرى كِْرشَْن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لثالفصل الثا
 الضرورة المطلقة لسيد روحي

في  متكلّ شاب عضول والبليغِة ةالقوي بالكلمات وا دهش،يا َمطَْهىچاوذۤي حركة أعضاء ،١٩٣٦ شباِط/فبراير الهند، ،مدينة مومباي في
العالمي  المؤسس صبحأ الشاب مالمتكل الحقاً، عقود ثالثة. ُچوْسوامّي َسَرْسڤَتّيْبَهكْتي سيدّْهانْتَ  شْرۤيل الروحِي هسيد تكريممناسبة 

 .يةالروح الحياة فيسيد الروحي ال أهميةعلى  بارز بيان هو شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدخطاب . كِْرشَْن لحركة ذكر روحيال سيدالوعروف الم
 شاْسـتْرايْر- َسـَمـْسـتَْدَهـريتْـِڤـَن-ـاْدساكْٰش

 َسـْدْبهيه ِاڤَ ياتَوأوكْتَـْس تَـتْها ْبها
 تَـْسـيا ِاڤَ ْپريـياه ْپَرْبهُوْر ياكينْـتو 

 وينْـَدْمـاَرتْشَـَرٰن-شْرّيه چورونِْدى و
 وتعمل ِڤديةالـهذا ما تقطع به كل الكتب .  اليهدمه على حد سواء ألنه أقرب خشخصية اهللا العزيزيجب تكريم السيد الروحي مع "

 )".كِْرشَْن (َهري شْرّيلذلك، أسجد تعظيما للقدمين اللوتسيتين لمثل هذا السيد الروحي الذي هو ممثل . به كل المرجعيات
لينا الليلة في مبايعتنا  امفرع مومباي، اسمحوا لي بإستقبالكم ألنكم تلطفتم باإلنضما-يا َمتَْهىۤيچاوذ، نيابة عن اعضاء سيداتي

 ڤايشْنَڤَ-ڤَڤيشْ شْرّي شْرّي  الرئيس لـآتْشاْريا و ياۤيچاوذ عهد مؤسس مآتْشاْرياِدڤَالجماعية للقدمين اللوتسيتين للمعلم الكوني 
 .َمهاَرَج ُچوْسوامّي تّيڤَتَ َسَرْسسيدّْهانْ ْبَهكْتي شرۤيَمْد شْرّيتْشاْريا اڤْراَجكَپريَپَرَمَهْمَس  وأعني سيدي الروحي األزلي َسْبها-راَج

 ْدهاَم-َچنّاتَْهىَج، كِْشتَْر-شْرّيفي  ڤينّوَدطْهاكوَر ْبَهكْتي  بناء على دعوة همنذ اثنين وستين عاماً في هذا اليوم المسعود لذكرى ظهور
 .ورّيپعند 

م عن مبدأ كالالعند  إننا نتكلم عن تطبيق كونيذ إ  طائفيةليست عناية هذه الليلة هابيرتتم تكما هذه  آتْشاْرياِدڤَ مبايعة ،أيها السادة
 واحد ويظهر في صور ال چوروالـ. تمييز سيدي الروحي عن سيدكم الروحي أو سواه إلى ال سبيل. آتْشاْرياِدڤَ أو ِدڤَچورو

 .متناهية لتعليمكم وتعليمي وتعليم اآلخرين جميعاً
لقد سمعنا . سفار المعروفة، يسلم رسالة العالم المطلق، الدار العلية للحق المطلق العظيم كما نستفيد من األآتْشاْرياِدڤَ أو چوروالـ

فهم المغزى الحقيقي لهذا  إلى لكننا قلما نسعى) َپنْتْهاهاَچتَه َس َجنُو يىَن -َمها( خاصتك آتْشاْريااسلك الدرب الذي سلكه : مراراً
 مونَذََكجاء في . العالم العلي واحد أيضاً إلى يربان واحد والدرب الَجَن-َمهاأن بفهم ، يمكننا البتمعنقتراح  االذا درسنا هذا ا.النص
 ):١٢\٢\١ (َدنيشَأوَپ

 َچتّْشِّتْڤاْبهيْم ِاچوروْچّياناْرتَْهْم َسـ ڤي-تَْد
 نيشْطَْهْم-پانيه شُْروتْريياْم ْبَرْهَم-َسميتْ

 ."ت في الحق المطلق العظيم ابتغاء تعلم العلم العلييجب الدنو من سيد روحي ثقة من السلسلة المريدية الثاب"
ذا كان الحق المطلق العظيم  ا اثنينچوروال يمكن أن يكون الـ لذلك،. لذا، يقتضى هنا اتخاذ سيد روحي من اجل استالم العلم العلي

حد دعاة الحق المختلفين أعهد طائفي أو  مچوروالذي نجتمع الليلة لمبايعته ليس  آتْشاْرياِدڤَ. قطع بصحتها الجميعي حقيقة يواحد وه
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في . الفرق الوحيد هو أن البعض يطيعونه قلبياً على خالف البعض اآلخر). چورو-َچْدَج( جميعنا چوروبل 

)٢٧\١٧\١١:( 
 َچَمنْيىتَ كَْرهيتْشيتْجانّيّياْن ناڤيْم ماْم آتْشاْريا
 چوروَميُّو -ڤَِد-ڤَ َسْربودّْْهّياسّويىتَ-نَـ َمْرتْيا

 ألنه البشر من بإعتبارهأحد  يحسده ال ان ينبغي. وجه أي من احترامه اساءةال تجوز و ذاتيعين  آتْشاْريا ان العلم نسانلإل ينبغي"
 الضروريات هنا للتدخل بشؤون إلى ال يهبط. ال صلة له بشؤون هذا العالم الدنيوي.  ذاك عين اهللاآتْشاْريا ".المالئكة جميع ممثل

. العالم المادي بغرض التمتع بالعقل والمدارك الحسية الخمسة إلى النفوس التي جاءت. الزائلة بل لتخليص النفوس المهيأة المتردية
 .ا في كل خطوة من رحلة حياتنا اليه واإلنعام علينا ببركات الحرية الطليقة التي نتوقِڤَدْزيظهر امامنا لكشف نور الـ



 ڤَاَس ِدڤْۤي إلى  ومنهموني ناَرَد إلى ْبَرْهمانزل هذا العلم من .  خالق هذا الكون المخصوصْبَرْهما إلى  أوحاه اهللاِڤَدْزلـالعلم العلي ل
ل المولى وآخر حتى وص إلى  انتقل هذا العلم العلي بالسلسلة المريدية من مريد وعلى هذه الوتيرةڤََمْدْه إلى ڤَاَس ِدڤْۤيومن 
 شْرّيالحالي هو المريد العاشر ممثل  آتْشاْرياِدڤَ .ورّيپڤََر شْإ شْرّي الذي لعب دور مريد وخليفة تْشايتَنْيا كِْرشَْن شْرّي، َچچاورانْ
 خاصتنا ال ِدڤَچوروالعلم الذي نستلمه من .  الذي نشر هذا التقليد العلي بتمامهتْشايتَنْيا الممثل اًألصلي للمولى ُچوْسوامّيرۤوَپ 

 تيتْهي-پۤوجا-اَسڤْۤي شْرّي نحن نحتفل بهذا اليوم السعيد بوصفه .ْبَرْهماْز في خط آتْشاْريام الذي اوحاه اهللا وسلسلة يختلف عن العل
  .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و َمهاْبهاَرتَ والـْبهَچڤَْد چۤيتا و اتْرانوپ والـِڤَدْزالمؤلف الرباني للـ ڤَاَس ِد ڤْۤي هو الممثل الحي لـآتْشاْرياألن 

 ڤَاَس ِدڤْۤي حقيقي لحتمية اختالفه عن چورو بصفة ،بحواسه الناقصة) ْبَرْهَم-شَْبَد(كل من يأول الصوت الرباني القبول بال يمكن 
 هو المرجع الرئيس للكشف ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيَل.  ثقةآتْشاْريانتيجة غياب التدريب الصحيح تحت هداية ) ۤيْزادڤاماۤيكما هي حال الـ(

كما جاء .  مهما بلغت رفعة مؤهالته العلميةآتْشاْريا أو چورو لذلك، صاحب التأويل عديم الصلة المثيل غير مقبول بصفة .ِڤديالـ
 ."ى يد سيد روحي ثقة في السلسلة المريديةدون تلقي العماد عل التي تستلمها دون فعالية َمنْتَْرالـأن : پوراَن َپْدَمفي 

 آتْشاْريا باإلستقبال السمعي من معلم ثقة في خط السلسلة المريدية ويبجل هستلمهو الذي ي ِڤديـمستنير بالعلم الالفي المقابل، 
 ):٢٣\٦ (ْدَنيشَپتََر أوڤَتاشْڤِِشْجاء في . لكن هذا العلم ممتنع أزلياً عن اهل الدرب التجريبي.  بإخالصيالحقيق

 َپرا ْبَهـكْتيْروى ياْسـيا ِد
 چوراووى تَـتْها ياتْها ِد

  اهـْسـيايِتى كَـتْهيتا ْهى أْرتْهاتَ
 هَركاشَـنِْتى َمهاتَْمـنَـْپ

 ". بكل من الرب والسيد الروحي خالصاًيماناً ا للنفوس الجليلة التي تملكتلقائياً ِڤديالـتنكشف كل معاني العلم "
تحصيل أبسط معرفة عن الملكوت تقصرنا حتى عن أنها درجة  إلى سيداتي، علمنا بالغ الضآلة وحواسنا ناقصة ومصادرنا محدودة

انه . علم المدارك الحسية يخدعنا في كل لحظة.  أو ممثله الثقةڤَاَس ِدڤْۤي شْرّي أنفسنا للقدمين اللوتسيتين لـ تسليمالمطلق دون 
ى المالحظة طالع عن الملكوت العلي بالطريقة المحدودة المنطوية عل اال.اختالق العقل المخادع والمتقلب والمتغير دون انقطاع

هنا من خالل  إلى عارة آذاننا لإلستقبال السمعي للصوت العلي المنقول من الملكوت العلي الكن يمكننا جميعاً. والتجربة محال
 نفسنا اليوم عند قدمي ممثلأ تسليملذلك، ينبغي لنا ايها السادة . ڤَاَس ِدڤْۤي شْرّيأو ) ِدڤَچورو شْرّي(الوساطة الشفافة للسيد الروحي 

 ):٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاي يغذيه موقف التمرد طبقاً لما جاء في ذبيننا التفاوت  لرفع جميع الڤَاَس ِدڤْۤي شْرّي
 پاِتـَننَيْپـَري ِهدّْيتَـْد ڤ
 اۤيْپـَرشْـِنـَن ِسـڤَـيَپـر
 ْمـْچـۤيانَِتى تي انْۤيـشْاوَپـِدكْ

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

 ".الحقعاين 
الحق  إلى القضاء الفعلي للخدمة. روح التقصي والخدمة من اجل تسلم العلم العليب حقيقي آتْشاْريا انفسنا لـ تسليميجب علينا 

 وبيعتنالقاء اليوم لتقديم خدمتنا المتواضعة .  الوسيلة الوحيدة التي يمكن لنا بها استيعاب العلم العليو هآتْشاْرياالمطلق تحت هداية 
 .الجميع دون تمييز إلى ستيعاب العلم العلي الذي ينقله من لطفه االظفر بسعةمكننا من ي سآتْشاْرياِدڤَقدمي إلى 

جاء اننا نجتاز . حد ما بحضارتنا الهندية القديمة التي هي اآلن ألف مرة أعظم منها في األيام السالفة إلى فخرن جميعنا ،أيها السادة
ما هي هذه الظلمة؟ ال يمكن ان تكون الظلمة بداعي التأخر في مجال العلم المادي ألن لدينا أكثر اآلن . ليكَعصر الظلمة، عصر 

ستخالص أن ظلمة العصر  االلذلك، يجب علينا. ذا لم نكن نحن فلدى جيراننا وفرة منها من كل وجه ا.مما كان لدينا في الماضي
لى تقدمنا الروحي الذي هو الضرورة االولى للحياة البشرية ومقياس عل فقدنا الدليل التقدم المادي ببنقص  إلى الحاضر ليست عائدة

العادة البدائية البربرية لرمي الحجارة على ازاء تقدماً حضارياً  يشكل قذف القنابل من الطائرات ال. شكال الحضارة البشريةأأرفع 
بربرية بدائية تفتخر بفّن ازاء قدماً تبالرشاشات والغازات السامة ليس التحسن في فّن قتل جيراننا . عالي الجبالأرؤوس األعداء من 

الحضارة البشرية الحقيقية مختلفة تماماً عن كل . بهائمية ثقافيةسوى تنمية حس باآلنانية المدللة تثبت وال . القتل بالسهام والرماح
 :)١٤\٣\١ (ْدَنيشْپواكَطَْهى لذلك، نجد دعوة يقينية في . هذه الحاالت

 ڤَراْن نيُبوْدَهتتَْپيا ْپراْچَرتَ أوتِّشْتَْهتَ جا
 كْسوَرْسيا ْدهارا نيشيتا دوَرتْياّيا

 ڤَيُّو ڤََدنْتيَچْم َپتَْهْس تَتْ كَدوْر



انه في حدة حد . درب التحقيق الروحي بالغ التعذر. ارجو منك النهوض وطلب النعمة التي لديك اآلن في هذه الصورة البشرية"
 ."تعلينس هو رأي العالمين المذاك. الشفرة

. آلخرين في رحم المتاهة التاريخيةفيما كان ا  من الحضارة التي مكنتهم من معرفة انفسهملذا، طوَّر حكماء الهند شكال مختلفاً
ا لكن تضاعف عذابن. طالق بل خدم روحيون باقون ال يهلكون للحق المطلق العظيم اال مادية علىمخلوقاتاكتشفوا اننا لسنا 

ال . ننا اخترنا تعريف هويتنا بهذا الوجود المادي الحاضر بالكليةأل بموجب قانون التناسخ العنيد مع ما يعقبه من امراض وهواجس
انه مثل اخراج السمكة من الماء . هذا العذاب بمطلق قدر من السعادة المادية ألن المادة بائنة عن الروح بالكلية يمكن التخفيف عن
الروح . ةجنبيبيئته األدون نقله من الشقاء المميت للحيوان  ال يمكن تخفيف. شكال السعادةأابسة مع توفير جميع ووضعها على الي

السعادة . مهما تدخلنا في الشؤون الدنيويةغير ممكنة السعادة التامة التي هي من حقنا . حياء روحيةأجميعنا . المادة بالكليةبائنة عن 
هذه هي الرسالة المتميزة لحضارتنا الهندية القديمة، هذه هي .  نستعيد حالتنا األصلية للوجود الروحيالتامة ممكنة لنا فقط عندما

في خط المولى لي  الحاآتْشاْرياِدڤَ الحقيقين بما فيهم آتْشاْرياْز ورسالة جميع اتْرانوپ والـِڤَدْزرسالة الـ وْبهَچڤَْد چۤيتارسالة 
 .تْشايتَنْيا

 شْرّيتْشاْريا اڤْراَجكريَپَپَرَمَهْمَس پاَد ونڤيشْآتْشاْرياِدڤَ، آُوْم فهم الرسالة الجليلة لموالنا من نا ولو بصورة ناقصة أيها السادة، لقد تمك
ية من قرار بأننا ادركنا قطعياً أن الرسالة الربان االيجب عليناو،  اإللهية برحمتههارَجَم ُچوْسوامّي ڤَتّيشْرۤيَمْد ْبَهكْتي سيدّْهانْتَ َسَرْس

الصوت  إلى ذا اصغيناا سيرحمنا حتماً .بصبر إليه صغاء االينبغي لجميعنا. الشفتين الربانيتين هي شيء مناسب للبشرية المعذبة
 وجوببالتكرار لذلك، اسمحوا لي . اهللا إلى دارنا األصلية، إلى  هي ارجاعناآتْشاْريارسالة . العلي دون معارضة ال ضرورة لها

خدمة المطلق وجميع عن  ،ررودون مبقناعتنا والسجود عند قدميه اللوتسيتين إلطالقنا من اعراضنا الحالي بباعه صغاء بصبر وإتاال
 . سوالنف

ال تحرقها . هي دائمة النشاط والتجدد. ال يطرأ التغيير عليها. ال تهلك حتى عند هالك الجسم) آتْما( أن النفس ْبهَچڤَْد چۤيتانستفيد من 
 ):١٣\٨٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَموهذا مؤكد في . هي باقية أزلية. الماء وال ييبسها الهواء وال يقطعها السيفالنار وال تحلها 

 ْدهاتوِكى-ِپى تْريـنَبودّْهيه كو-اتَْمياْسـۤي
 هْدهۤي-إيْجيا-و ْبهاوَمه كَلَـتْراديشْْدهۤي-َوْسـ
 بودّْهيه َسـليِلى نَـ كَْرهيتْشيْج-ْرتَْهىتۤي-ياتْ
 كَْهـَره-و َسـ ِاڤَ چُوچيشْ أْبهيْوــشَْجـِن

 إلى ، ومن يذهبمن يتوهم عينية بدنه المصنوع من العناصر الثالثة وذاته، ومن يعتبر مولدات البدن أقاربه، ومسقط رأسه مقدساً"
 ". الحمارستحمام عوضا عن االلتقاء بأهل العلم العلي الحاضرين هناك، يجب اعتباره كالبقرة أو االموطن الحج لمجرد

لقفص المادي القد جمعنا جميع طاقاتنا لحفظ . القفص المادي أنفسناوهم لسوء الحظ، اصبحنا حمقى جميعاً بإغفال راحتنا الباقية وت
 لقضاء ما يعود على القفص الطير ليس مقصوداً. القفص مقصود إلطالق الطير. غفال النفس السجينة بداخله امعنى معفارغ ال
 هو اعطاء بعض الغذاءإليه صبو الحفاظ على القفص وأكثر ما ن إلى جميع نشاطاتنا التفتت اآلن. سمحوا لنا بالتدبرلذلك، ا. بالخير
 ): ٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء في . لكننا نجهل أن هذا العقل مادي أيضاً في صورة أكثر لطافة. العقل بالفّن واألدبإلى 

 وهي ڤالُونَـٱ ُپوْر آيمْبهۤو
 ْر ِاڤَ تْـشَي بودّْهنُو َمـْمكْـَهـ

  ِمىْماۤيـت اكاَرَأَهـنَ
 طَـْدهاـشْْٰر َأْپَركِْرتي نَّيْبه

 ". المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه،  واألنا الزائفةوالفطنة والنار والهواء واألثير والعقل والماء رضاأل"
معنى الدقيق نتحار في ال االلذلك، جميعنا نقدم على. النفس البائنة عن الجسم والعقل إلى لقد حاولنا بشق األنفس اعطاء أي طعام

لذلك، لنسجد عند قدميه اللوتسيتين للرحمة الخالصة .  تحذير لوقف نشاطات خاطئة مثيلةطالق هي اِدڤَآتْشاْريارسالة . للكلمة
 .واللطف الذي انعمه علينا

.  مستحيالنجازاً ا يريدنا كبح الفرامل بالكلية على الحضارة العصرية التي تمثلِدڤَچوروأيها السادة، ال تعتقدوا لحظة واحدة أن 
 ال ينبغي تجاهل.  تنمية للوعي الصحيحرفعنتفاع بصفقة سيئة ولنفهم أهمية هذه الحياة البشرية الالئقة أل ا فّن خيرلكن لنتعلم منه عن

 ): ٢٩\٩\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في . خير انتفاع بهذه الحياة البشرية النادرة
 ڤانِْتىَسْمْبَه-َدْم َبهو اڤا سودْولَْبَهْملَْبْدْه

 پّيَهى ْدهّيَرهَهَدْم أنيتْياْم أمانوشْياْم أْرتْ
 ڤَْنَپِتْد أنوْمِرتْيو ّياتّوْرنَْم ياِتتَ نَـ 

 ڤَتَه ْسّياتْڤيشَياه كَْهلو َسْرنيْهشِْرياسايا 



 ال رجعات بعد الكمال درجات أرفع بلوغ فرصة زوالها، من الرغم على لها توفر التي النادرة البشرية الصورة هيأةالم النفس تنال"
 الترضية األحوال، كل على. للموت الخاضع بدنه سقوط قبل بسرعة القطعي كماله إلى السعي العاقل على يتعين لذلك،. تحصى
 ".وحده لإلنسان ممكن كِْرشَْن ذكر بينما الحياة اجناس ألبغض حتى متوفرة الحسية

رسالة . األكل والنوم والدفاع والجماعلمتمثلة بالعلنا ال نسيء استعمال هذه الحياة البشرية في مطاردة الملذات المادية العقيمة 
 :ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرّيا كلمات نقله تآتْشاْرياِدڤَ

 َپيونَْجتَهپيشَّياْن ياتْهاْرَهْم أوأناَسكْتَْسيا 
 ْچياْم أوتْشْياِتىڤايراَسْمَبنْْدِهى يوكْتَْم -كِْرشَْننيْرَبنْْدَهه 

 ه ْسـتونَـو-َسـْمَبـنْْدهي-ا َهريا بودّْْهـۤيَپـنْتْشيكَـتَـۤيْپرا
 چو كَـتْْهـياِتىْپَهـلْـ ْمْچـياايَرو چواَپريـتْـۤيوْبهيه موموكْشْ

في . ينبغي له التنزه عن الملذات الحسية وقبول كفافه فقط. كِْرشَْنذا عاش بموجب ذكر  ايقال بأن الفرد راسخ في سلك الزهد"
 ".بشخصية اهللا العزيز على اعتبارها مادية فذلك يسمى زهد قاصرالمقابل، عندما يزهد طلبة النجاة بأشياء تتعلق 

لنطلب الفهم من هذا المصدر . ال يمكن تحقيق مغزى هذه النصوص سوى بتنمية القسم المنطقي من حياتنا وليس القسم الحيواني
  هي رسالة العالم الحيتْشايتَنْيالة المولى رسا. آتْشاْرياِدڤَبالجلوس عند قدمي  ماهيتنا وماهية الكون واهللا وصلتنا بهبالعلي للعلم 

 هذا العالم الميت الذي يليق به اسم العالم حيث كل شيء فيه محتم موتهبرفع من أجل ال نفسه تْشايتَنْياالمولى لم يزعج . لألحياء
لكن اساء . ل لخدمة المطلق سنة إلخبارنا شيئا عن الملكوت العلي حيث كل شيء أزلي ويعم٤٥٠تجلى امامنا منذ . )َمْرتْيالُوَك(

يسعدنا باإلعالن .  في اآلونة االخيرةسفل مجتمعأمذهب  إلى رفع فلسفة ربانيةأ بتأويل تْشايتَنْيابعض معدومي الضمير تمثيل المولى 
 .علذلك، نسجد عند قدميه اللوتسيتين بكل تواض. نحدار المرعب االنقذنا من هذاأ ، بلطفه العليآتْشاْرياِدڤَأن الليلة 

 نسب سمات مجردة فقط لشخصية اهللا وتسفيهه ،ليوم الراهنفي ا) أو غير المتحضر(أيها السادة، كان هوس المجتمع الحضاري 
متعة الدارسين العصريين بداعي غياب الهداية صبحت عاء انه عادم الحواس والصورة والنشاط والرأس والساقين والمتعة كما اباإلّد

العالم متاع البشر وحدهم أو طبقة معينة منهم : ن واحديالتجربيأمثالهم من ر يفكتنمط . لعالم الروحيل الصحيحة والبصيرة الحقيقية
يسعدنا أننا اعفينا من هذا الشكل المرعب من الكارثة برحمته . يةبثوامر منجزاتهم العأوينبغي أن يكون اهللا الالشخصي مجرد حامل 

 هو والدنا األزلي، معلمنا األزلي ومرشدنا األزلي. َمهاَرج ُچوْسوامّي تّيڤَسيدّْهانْتَ َسَرْس ْبَهكْتي اتْشاْرياڤْراَجكَپريَپَرْمَهْمَس  لهيةاإل
 .لذلك، لنسجد عند قدميه اللوتسيتين في هذا اليوم السعيد. أعينناالذي فتح 

ثل اطفال جهلة بعلم مع اننا م علم التجريبي نارا صغيرة داخلنا لتبديد الظلمة الخفية للوقدأ ِدڤَچورو، لهيةأيها السادة، رحمته اإل
نه ال يوجد قدر من الحجج الفلسفية لمدارس الفكر التجريبي أن يحيدنا قيد انملة عن أحد  إلى نحن اآلن على جانب األمان. التعالي

بر علماء مدرسة عالوة على ذلك، نحن مستعدون لتحدي أك. لهيةموقف اعتمادنا األزلي على القدمين اللوتسيتين لرحمته اإل
ثمة دالالت واضحة على ذلك في . الجليلِڤدي لـا وحدها تؤلف العلم وَكولُُچه العلية في تسليات واإلثبات أن شخصية اهللا واَدڤاماۤيالـ

اَمْم ۤيڤَالتْشْ تْشْْهَپْديى شَْپَر ڤَلَْمشْۤياماتْشْ تْشَْه(ابتغاء استالم رحمته ) راْدها (كِْرشَْناسلم لقدرة ): ١\١٣\٨ (ْدَپنيشْْچيا أوتْشْهانُْدوكتاب 
 جميع قبلة هما ونڤيشْللرب  نان اللوتسيتاالقدم): ٢٠\٢٢\٢\١ (ِڤَدْچ ِركما جاء في .  إلستالم رحمة قدرتهكِْرشَْنواسلم لـ). َپْديىْپَر

ۤيڤَ تْشَكْشوْر ڤَپشْيانْتي سۤوَريُّو ديَسدا َدْم َپَپَرَمْم نُوه ڤيشْ تَْد(هديان كالشمس في السماء تان القدمان اللوتسيتان للرب اته. المالئكة
 ).َپَدْمَپَرَمْم فيشنُوْر ياتْ .... آتَتَْم

هنا يكمن سر . ، ال يفهمها وال حتى يشك بها أكبر علماء المدارس التجريبيةِڤَدْز صفوة الـْبهَچڤَْد چۤيتاالحقيقة العارية واضحة في 
المجد . تسلياته العليةعندما نتأمل في  ونبتهج ونرقص من البهجةللرب المطلق خدم األزليون الا نشعر بالفخر بأنن. پۤوجا-اَسڤْۤي شْرّي

 .ألسجد عند قدميه اللوتسيتين.  اثارت داخلنا حركة مثيلة للوجود األزليسيل رحمته التي ال تنقطع لسيدي الرباني ألن
هام الدنيوية الكثيفة لكان اقتضى علينا حتماً البقاء ألعمار وعصور في يها السادة، لو لم يظهر أمامنا إلنقاذنا من عبودية هذه األوأ

مامنا لما ألو لم يظهر . تْشايتَنْيالو لم يظهر أمامنا، لما تمكنا من فهم الحقيقة الباقية للتعاليم المجيدة للمولى . ظلمة العبودية دون عون
 :)١\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمتمكنا من فهم مغزى النص األول من 

 ىَرَهْچيڤ  آنَنَْديْدشتْ شَْْستْنَه شَِركَْپَرَمه ڤََره إشْ
 كاَرنَْم-كاَرَن-ڤَڤينَْده َسْرُچوأناديْر آديْر 

ال اصل له سواه وهو السبب الرئيسي . هو أصل الوجود. بدنه أزلي بهيج العلم.  هو الرب العظيمڤينَْدُچو المعروف باسم كِْرشَْن"
 ."لجميع األسباب
ذات يوم من  سأخلص نيخصياً بقضاء مطلق خدمة مباشرة لمئات الوف الرجعات من رحلة حياتي لكنني واثق بأنال أمل لي ش

لذلك، اسمحوا لي بكل جدية بالدعاء عند االقدام اللوتسية لسيدي الرباني للسماح لي . مستنقع األوهام هذا الذي اغرق فيه اآلن بعمق



بأنني لست سوى خادم ضئيل للرب : سيئات لكن اسمحوا لي أيضاً بإمتالك قوة التذكر هذهبالمعاناة الكبيرة جزاء على ما قدمت من 
 بكل تواضع  اللوتسيتينهلذلك، اسمحوا لي بالسجود عند قدمي. المطلق القوي الذي يدرك من خالل الرحمة الخالصة لسيدي الرباني

 .أملكه
 أْبهاي تْشَْهَرْن داَس

 ، مومبايَمطَْهىيا ۤيچاويذ شْرّياعضاء نيابة عن 

 الموضوع الثالث
 الفصل األول

 ْبهَچڤَْد چۤيتاالرحيق الخالد لـ
 فيلسوف تأمالت في. قديمةال ِڤديةالـ حكمِةلل ةالُمقَطَّر صفوةالب ْبهَچڤَْد چۤيتاالهنود مدحوا  فالسفةأكبر الروحانيون وال القروِن، خالل
في قصيدة  نظمب كِْرشَْن شْرّييكشف عن تتيمه بالصورة الشخصية األصلية هللا ، تاْبهَچڤَْد چۤي على شَنْكََر المشهوِر السادِس القرن
 .وضحه يشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدو . بإحادي الوجود عالمياً مشهور هأن من بالرغم كِْرشَْن شْرّيالرب  اتكلمهوم ْبهَچڤَْد چۤيتا  تمجيد

 ْبهَچڤَْد چۤيتايا 
 خالل فصولك الثمانية عشر

  اإلنسان قديماً علىتمطرين رحيقاً
 .يا حكمة المطلق

  المباركة،چۤيتايا 
 كِْرشَْنبك هدى الرب  

 .أْرجوَن
 اَسبعد ذلك، ضمنّك الحكيم القديم ڤْۤي

 .َمهاْبهاَرتَفي 
 أيتها األم الحبيبة

  اإلنسانمهلكة رجعة
 في ظلمة عالم الموت هذا،

 .فيك أتأمل
 أسجد لك يا ڤۤياس،
 .أيها األلمعي القدير

 اكعينو
 .زهرة الّسدر المتفتحة بحجم بتالت

 .َمهاْبهاَرتَهو زيته  و الحكمة هذاأنت من أشعل مصباح
-ْبَرْهَم(لكنه لم ينكر مطلقاً الصورة الروحية .  يؤمن بوحدة الوجود المجردة المطلقة من المنظور الماديشاْرياكَراتْ شَنْپاَدشْرۤيكان 

  آنَنَْديْدتْش شَْْستْكان يعني عدم فهم صورة . المتقدمة على الخلق) ىَرَهْچيڤ  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ (صورة العلم القديم البهيج): ١\٥ َسْمهيتا
شدد على تعالي شخصية .  من الصورة والفرديةمنزهةة  العظيم بصفْبَرْهَمْنعندما تكلم عن   هللا بمفهوم الشخصية الماديةىَرَهْچيڤ

كان اهللا متقدماً على الخلق بوجهه الشخصي العلي وال صلة له . ْبهَچڤَْد چۤيتاذ بداية تعليقه على من عن الخليقة المادية ناراياَناهللا 
 في صورته الروحية القديمة لكن الحمقى يحسبون نزلي.  هو شخصية اهللا وال صلة له ببدن ماديكِْرشَْن شْرّي. بالشخصية المادية
 كِْرشَْنالوجود المطلقة مقصودة على وجه الخصوص لتعليم األغبياء الذين يعتبرون وحدة  إلى شَنْكََردعوة كانت . بدنه مثل أبداننا

 . مصنوعإنسان
 حسب َمهاْبهاَرتَ. َمهاْبهاَرتَ المتاعب بتضمينها في تاريخ ڤَاَس ِدڤْۤي ولما تجشم بها هتم أحد ا كالم مصنوع لماْبهَچڤَْد چۤيتالو كانت 

إذ ال توجد  كِْرشَْن متطابقة مع ْبهَچڤَْد چۤيتا.  هو كاتب هذه الملحمة الكبيرةڤَاَس ِدڤْۤيم و النصوص أعاله، هي تاريخ العالم القدي
 شْرّي واجبة العبادة وجوب عبادة شخصية اهللا ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، .  هو شخصية اهللا العزيزكِْرشَْنألن  وكالمه كِْرشَْنمغايرة بين 

لكن تعساء .  دون تصرف، يسمع كلماتها من الشفتين العليتين للرب مباشرةْبهَچڤَْد چۤيتاع كل من يسم.  عينه، كالهما مطلقكِْرشَْن
 . العصري الذي يريد البحث عن اهللا بالتخمين أو التأمل اإلنسانناسبت ال ْبهَچڤَْد چۤيتاالحظ يقولون أن 



 كِْرشَْنيك، يا يأح
 بنت بحر اللبن مّي لَـكْشْمالذا ي

 .اللوتسيتينوكل من يلوذون بقدميك 
 .أنت بالفعل شجرة تحقيق األماني لتيمك

 يدك الواحدة التي تمسك بعصا سوق البقر،
 -وفي يدك األخرى مرفوعة

 اإلبهام يلمس رأس األصبع األول،
 .يدل على العلم الرباني
 أحييك أيها الرب العظيم
  چۤيتاـألنك حالب رحيق ال

ومع ".  شخصياًناراياَنالتي تكلمها  ْبهَچڤَْد چۤيتاَ و ڤينْدُچوعلى عبادة  أيها األغبياءقتصروا ا:" يقول بوضوح جليشاْرياكَراتْشَنْ پاَدشْرۤي
 وال يفقر مطلقاً سقط ي الناراياَن. وبالنتيجة، انهم رذالء يضيعون وقتهم. ناراياَنذلك، ما زال الحمقى يجرون بحوثهم للعثور على 

 هو شخصية اهللا كِْرشَْن أو ناراياَن لكنه يقر بأن ْبَرْهَمْن بأنه شَنْكََر أعلن .يع األحياءجم إلى  باإلضافةمّيلَـكْشْبل تعبده العزة 
األغبياء واعداء .  واجب العبادةكِْرشَْن ألن )ْبَرْهَمْن َپَر( العظيم ْبَرْهَمْن بصفة كِْرشَْن إلى حترامه ايقدم. العزيز وراء الخليقة المادية

للذي ال  بل كِْرشَْن الواجب ليس للشخص تسليمال" مع أنهم يكتبون التعليقات عليها بالقول ْبهَچڤَْد چۤيتاهية  ال يفهمون مام وحدهكِْرشَْن
 كبير المؤمنين بوحدة الوجود، شَنْكََر. الحمقى يتهافتون حيث تخشى المالئكة أن تطأ. "كِْرشَْنوالدة وال بداية له والذي يتكلم خالل 

معميون من هذا . كِْرشَْن للشخص تسليمال إلى األحمق يقول بعدم الحاجةفي حين أن  ْبهَچڤَْد چۤيتا وكتابه َنكِْرشْحترامه لكل من  ايقدم
 عالم المادة لكنه أضدادالفرق بين الداخل والخارج حاضر في .  مطلق دون مغايرة بين داخله وخارجهكِْرشَْنالطراز يجهلون بأن 

 .شخصية فعلية دون غيرية البدن والذاتغائب عن عالم الطالقة حيث ال يوجد سوى 
 اتْ دنيشََپوأ

 هي قطيع من البقر،
  ابن بقار،كِْرشَْنالرب 

 هو حالبها،
 أْرجوَن هو العجل،
 چۤيتاالرحيق العظيم للـ

 هو الحليب،
 والعاقل

 صفي الفطنة
 . هو شاربه
ه تسليات وصورته وصفاته وكِْرشَْناسم  أن َسْمهيتا-َرْهَمْبجاء في .  العلية للرب دون فهم المنوعات الروحيةتسليات ال اإلنسانال يفهم

أسمه وصورته وكل ما يصاحبه ال يحد على خالف العالم المادي ). َرَس-تْشينَْميا-آنَنَْد(ولواحقه جميعاً مؤلفة من العلم القديم البهيج 
 كبير المؤمنين بوحدة الوجود يعبده ويعبد نْكََرشَوهنا .  يسخرون منهم أن الحمقى وحدهْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . حدشيء حيث لكل 

 .كّيڤَِد ومتعة ڤََسوِدڤه بوجه ابن تسلياتبقره و
 ،أنت ابن َوسوِدَو

 مهلك الجنيين كَْمَس و تْشانور،
 كّي،ڤَأنت البهجة العظمى لألم ِد

  الكون،چوروأنت 
 معلم العوالم،

 .كِْرشَْنأحييك يا 
 ونشاطاته كِْرشَْن والدة  لعلمه بأنكِْرشَْنيعبد بل  مصنوع؟ إنسان هل يعني بذلك أنه يعبد. كّيڤَِدو  ڤَسوِدڤَ بوجه ابن شَنْكََريصفه 
على فهمها  كِْرشَْنسوى تيم لذلك، ال يقوى .  ونشاطاته غامضة وعليةكِْرشَْنأن والدة ) ٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . عجازية اجميعها

 ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . َوسوِدَو و كّيڤَِداً مصنوعاً ويسجد له بتتيم عالماً بأنه ابن إنسان كِْرشَْن بقبول  غبياًشَنْكََرلم يكن . على أتم وجه



 ثمة خمسة اشكال من . ونشاطاتهكِْرشَْن بمجرد فهم تعالي والدة كِْرشَْن يظفر بنجاة تحصيل صورة روحية مثل صورة  اإلنسانأن
لكن الذي ينمي وجوده الروحي يصبح صاحب . دون تنمية بدن روحي) ْبَرْهَمْن (كِْرشَْنر حول ندماج في النو االاحدها هو. النجاة
 بينما ناراياَن ينمي صورة روحية ذات أربعة أيد شبيهة بصورة ناراياَنمن يدخل دار .  في مختلف الدور الروحيةكِْرشَْن أو ناراياَن

 الذي شَنْكََر. كِْرشَْنينمي صورة روحية ذات يدين اثنتين شبيهة بصورة س، فَنڤَنْداِروَك ڤْولُُچ التي تسمى كِْرشَْنمن يدخل أعلى دور 
 يعلم بكل هذه الدور الروحية لكنه لم يكشف عنها آنذاك ألتباعه البوذيين ألنه كان مستحيالً عليهم معرفة ڤَشيهو تجلي المولى 

الصور : شَنْكََر فماذا يفهم أتباعه عن التشكيلة الروحية؟ لذلك، قال المولى بوذا بأن الفراغ هو الهدف األقصىدعا . العالم الروحي
  بأنه كان مجبراً على الدعوةپوراَن َپْدَم في ڤَشي أقر المولى ).اۤيَچْن ميتْْهْبَرْهَم َستْياْم َج(المادية خيالية لكن الصور الروحية حقيقة 

. تعين عليه فعل ذلك بأمر الرب ألسباب محددة. من فلسفة الفراغ البوذية بمثابة نسخة أخرى كَلي في عصر )اماۤي(فلسفة الوهم إلى 
التخمين المؤلف من التالعب الكالمي والمناورات بنقاذ أحد  ا إلستحالةكِْرشَْنعبادة  إلى لكنه كشف عن ضميره بتوصية الناس

 : بالتوصيةشَنْكََريستطرد . النحوية
 ڤينَْدْمُچوڤينَْدْم ْبَهَج ُچوْبَهَج 

 َمِتى-ْدَهىڤينَْدْم مۤوُچوَهَج ْب
 ْپِتى َسنِّيهيِتى كاِلىْپراَسْم

 كََرِنى-نَـ هي نَـ هي َركْشَتي دوكِْرْن
علمكم النحوي . ڤينَْدُچو، اقتصروا على عبادة ڤينَْدُچو، اقتصروا على عبادة ڤينَْدُچوأيها الحمقى المثقفين، اقتصروا على عبادة "

 .عند الوفاةوتالعبكم الكالمي لن ينقذقكم 
 من ذاك النهر المخيف

 تَْرلميدان كوروكِْش
 .ْز مظفرينڤَنْذَپاالذي عبره الـ

  و ْدُروَن كانا القادة،َم ِدَوشْهۤيْب
 َجياْدَرتَْهى بصفة مياه النهر،

 چانْْدهاَر زنبق الماء األزرق،ملك 
  التيار،َپشَلْيا سمكة القرش، كِْر
 كَْرَن األمواج العاتية،

 ڤيكَْرَن التماسيح المرعبة،ا و هامڤَتّْأشْ
 -ودوْريُّوْدَهَن الدوامة

 ؛ كنت الربانكِْرشَْنلكن أنت يا 
 َمهاْبهاَرتَعسى زهرة اللوتس التي ال فيها لملحمة 

 التي تنمو على سطح المياه
 اَسلكلمات ڤْۤي

 ْبهَچڤَْد چۤيتا والتي
 هي الشذا الحلو الذي ال يقاوم

 ورواياته لألبطال
 تفتحة بالكليةالبتالت الم

 انفتحت تماماً بكالم الرب َهري،
 الذي يهلك اآلثام

 َچ،كَلي يو
 والتي النور اليومي

 النفوس الباحثة عن الرحيق،
 مثل كثير من النحل
 -تحوم حوله ببهجة

 َمهاْبهاَرتَعسى زهرة لوتس 



 .أن تنعم علينا أرفع الخير
 كِْرشَْنالسجود للرب 

 صورة البهجة العظمى،
 أفتهبنعمته ور

 األبكم يصبح فصيحاً
 -والمقعد يتسلق الجبال

 أحييه
 التفسير

 حتى يتسنى كِْرشَْن بنفسه يسجد للرب شَنْكََر.  صورة البهجةكِْرشَْنفهم معنى السجود للرب الحمقى تباع أرباب النظر ال يمكن أل
 المعاندين الذين شَنْكََرلكن يوجد عدد كبير من أتباع . ڤَشي المولى وجه شَنْكََرلبعض أتباعه الفطناء فهم الحقيقة بقدوة سيدهم الكبير 

وبالنتيجة، ال .  وتحيير القراء األبرياء بتعليقاتهمْبهَچڤَْد چۤيتا بل يضللون األبرياء بحقن المادية في كِْرشَْنيرفضون السجود للرب 
نما هي ابقاء البشرية في الظلمة حول  االبشريةلى  إخدمة سيئةأكبر .  علة كل علةكِْرشَْنتتاح للقراء فرصة التبرك بالسجود للرب 

 .كِْرشَْن التي تمثل العلم بـْبهَچڤَْد چۤيتا
 السجود للساطع العظيم

 روَن،َوالذي يحمده الخالق ْبَرْهما و 
  و روْدَر و َمروتَ وسائر المالئكة،ْدَرنْ او

 بالتراتيل،
 الذي تغنى أمجاده
 بنصوص الـِڤَدْز،
 َمالذي يغنيه مغنو سا

 اتْدنيشََپوأوالذي تعلن 
 أمجاده بكوروس كامل،

 ۤيْز يراهچالذي الـيُّو
 بعقولهم المشّبعة
 في تأمل كامل،

 والذي جميع أفواج
 المالئكة والجن

 ال يعرفوا حدوده،
 -، اقدم سجوديكِْرشَْنإليه، الرب العظيم، 

 !نحييه إليه !إليه نحييه
الماديين  إلى يلمح. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبتالوة النص التاسع من تأمله، المقتبس من  على الجميع  واجب العبادةكِْرشَْن أن الرب شَنْكََردل 

 كِْرشَْنباإلقتصار على السجود للرب -ودعاة الالشخصية والنظار وفالسفة الفراغية وما شاكلهم العرضة لعقاب الشقاوات المادية
 اتْدنيشََپوأ و ِڤَدْزالـ. كِْرشَْن هو وجه ه ألن وجهونڤيشْاسم لكنه لم يذكر . ر المالئكة وسائْدَرنْإ  وروَنڤَ و ڤَشي و ْبَرْهمامعبود 

. داخل أنفسهم بالتأمل) كِْرشَْن(رؤيته  إلى ۤيْزچيُّوالـيسعى . كِْرشَْن للرب تسليم ال اإلنسانمقصودة لفهم الوسيلة بالتي يستطيع بها
م الجن والحمقى على األخص لتقديم السجود للرب لّالجن الذين ال يعرفون نهاية المطاف ويع جميع المالئكة وشَنْكََربكالم آخر، يعلّم 

بعمل مثيل وليس بتضليل أتباعهم األبرياء بالتخمين المزعوم ال ينتفع األشرار سوى .  بالسير على خطاهْبهَچڤَْد چۤيتا وكالمه كِْرشَْن
للحمقى الباحثين عن النور بأن النور هنا بوضوح شير  كما لو كان يكِْرشَْن للرب  شخصياً السجداتشَنْكََر يقدم .أو التأمل المسرحي

لكنهم . ْبهَچڤَْد چۤيتا وكالمه، كِْرشَْنعينها لرؤية النور الجليل للرب أ تفتح ن يشبهون البومة التي الولكن األشرار الساقط. الشمس
 يكشف النور ألتباعه األقل شَنْكََرلكن . غلقة لتضليل القراء وأتباعهم تعساء الحظ بأعين البومة المْبهَچڤَْد چۤيتاسيكتبون التعليقات على 

هذا كله لتعليم الباحثين المخلصين للحقيقة لتقديم السجدات .  هما المصدر الوحيد للنوركِْرشَْن و ْبهَچڤَْد چۤيتافطنة ويظهر لهم أن 
 الذي دفع الفلسفة شَنْكََر ع كمال الحياة وتلك هي أرفع تعاليم العالم الكبيرذاك هو أرف.  له بذلك دون هواجستسليم والكِْرشَْنللرب 

 . تَتْ َستْ ْمآُو. الفراغية البوذية من الهند، أرض العلم



   الثانيالفصل
 كِْرشَْنالقاعدة الروحية لذكر 

من  بيركلي، في كاليفورنيا جامعة في ةالكلي أعضاء بأن زتايم أنجليس لوس في مقالةذكرت  ،١٩٧٠، ١١ الثاني كانون/يناير في
ذكر  في ةتجريبيس يدرمادة تلنقاط  حمن طلب رفض ،الجنوبية اآلسيوية واللغات الفلسفة أستاذ ،ستال. ف ا.يج كتورالدبينهم 
لتيم ان أبستال  الّدكتور جاب ا،المقترح الفصِل ضرفب. يركليفي ب كِْرشَْنمركز حركة ذكر  رئيس كيري، هانز اسه يدركِْرشَْن

 ، مراسلة غيرَهِرى كِْرشَْنمام المؤسس لحركة  االشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد  استهل. بالتسبيح لتنمية فلسفةالالزم من أكثر وقتاًيقضون 
 .عندما بلغت المقالة مسامعه عتيادية مع البروفسور المعروفا

 مقتطفات من مقالة صحيفة لوس أنجلس تايمز
 كِْرشَْنيعتقد بأن طائفة  ،الهندية الفلسفة سومدر بيركلي .سي .يو في األدنى شرقال لغاتو لفلسفةا أستاذ ،ستال. ف ا.يج الّدكتور"

الزيارة المنتظمة  ضلرف اليومشباب  نزعة إلى تنامي أعضاء الحركة السريع نسبي. دين هندي أصيل وأن الملتزمين بها مخلصين
 .الوقت نفس يف الروحانية في عتقاد انجاز اعن ونبحثي بينماللكنائس 

دين  إلى يمانهم بالرب الشخصي لهذه األديان ويتطلعون الكنه يشير بأن الذين يعرضون عن المسيحية واإلسالم واليهودية فقدوا
 .المطلقاتغامض يخلو من 

 والمسيحية شَْنكِْرانهم يقبلون رب شخصي، . الهندوسية لكنهم طائفة مميزة بالشخصانية إلى  التفتواكِْرشَْنجماعة ذكر : قال ستال
 ".الطائفة الهندوسية إلى أشعر بأنهم نقلوا بعض خلفيتهم المسيحية. عندها رب شخصي

س يدرتعلى هذا المبنى وسواه، رفض طلب منحهم نقاط ل. كما يشعر بأنهم يمضون وقتاً أكثر من الالزم بالتسبيح من تنمية فلسفة ما
 .في فصل الشتاء س مركز الحركة في لوس انجلوس هانز كيري رئيهاس سيدركِْرشَْن في ذكر ةتجريبي

 صحيفة لوس انجلوس تايمز إلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدرسالة 
 ١٩٧٠، ١٤ الثاني كانون/يناير

 المحرر
 لوس انجلوس تايمز

 ،كِْرشَْنبيح  تسعنوانب ،١٩٧٠، ١١ انيالث كانون/يناير األحَد،تاريخ  تايمز أنجليس لوس في مقالتك إلى باإلشارة: المحترم يدالس
 ،الشخصي هللا هو مسألة جانبيةال لمفهوماان  .ونڤيشْ ربلل الشخصِي المفهوِم إلى مستند بالتمام الهندوسِي الدينأن  إلى إلشارةرجو َأ
 َپَرماتْمااهللا الذي يعم الوجود بوجه  فهومهي شخصية اهللا العزيز بينما م النهاية في المطلقة الحقيقةان  .هللا الثالثة األوجه حدأ َأو

 .وجوه تؤلف الكل الكاملال هذه كل لكن .والوجه النوراني هو وجه عظمته وأزليته
لو كانت .  هو توليفة من المسيحية والهندوسية كما لو كان بدعة، ليس صحيحاًكِْرشَْنستال بأن مذهب . أف. بيان الدكتور جي

 صورة شخصية منذ قديم الزمان قبل كِْرشَْندين يوجد لدى لكن . هاألديان المسيحية واإلسالم أو البوذية شخصية فذلك ما نرحب ب
ال يمكن . ِڤديالـ حسب المفهوم هشرائعالدين باألصل من عمل رب شخصي بمثابة . وجود أديان المسيحية واإلسالم والبوذية

 .الدين هو قانون اهللا وحده.  اإلنساندين اهللا يعلو على دين. لإلنسان ابتداع الدين
. هذا البلد شددوا على الوجه الالشخصي هللا دون علم كاف عن الوجه الشخصي هللا إلى  الذين قدموا قبليْسواميْزحظ، جميع لسوء ال

إلى نزوله الشخصي لكنه يتصور في صورة مصنوعة عند بأن اهللا  بأن األقل ذكاء وحدهم يؤمنون ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء في 
 تنادي بأن الحق المطلق هو شخصية اهللا ويعم الوجود بالنفاذ في قلب كل حي ِڤَدْزالـسلطة لى  إ المستندةكِْرشَْنفلسفة . األرض
 . هو الذي ينشر الضوء والحرارة في الكونْبَرْهَمْنبينما النور  َپَرماتْمابوجه 

الذي . رب شخصي  إلىنما هي الوصول ا للبحث عن الحق المطلقِڤديةالـ أن غرض الطريقة ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء بوضوح في 
 وهو َپنيشَْدشو اشْرّينشرنا مؤخراً كتاب . ، يعتبر صغير العلمْبَرْهَمْن و َپَرماتْمايرتضي بالوجهين اآلخريين للحق المطلق أي وجه 

 .في هذا الكتاب الصغير  وبحثنا هذه النقطة بالتفصيلِڤدي سفر
لذلك، حركة ذكر . كِْرشَْنهند وال يوجد هندوسي واحد ال يقيم عبادة  في الكِْرشَْنمن جهة الدين الهندوسي، ثمة ماليين من هياكل 

وكل . فهم هذه الحركة بالدراسة النقدية إلى نحن ندعو جميع العلماء والفالسفة وأهل الدين والعامة.  هذه ليست فكرة مبتدعةكِْرشَْن
 .من يفعل ذلك سيفهم عظمة أهمية هذه الحركة

 هو خير برهان على نقص كِْرشَْنالقدوس سم شعور الدكتور ستال باإلشمئزاز من التسبيح الدائم لال. طريقة التسبيح معتمدة أيضاً
ستماع بصبر عن حقيقة هذه الحركة  االكان حري به وسائر أساتذة جامعة كاليفورنيا في بيركلي. كِْرشَْنعلمه بشرعية حركة ذكر 



. بدالً من رفض طلب دروس كيري ) النقاط الحقاًمادة التمنح(حادي الحاضر ل االا في المجتمع اليهالمعتمدة التي توجد حاجة ماسة
منحنا  فهم هذه الحركة العلية وإلىسأدعو جميع األوصياء على هذا البلد . نقاذ الجيل الصاعد اهذه هي الحركة الوحيدة القادرة على

 .لتسهيالت األمينة لنشرها لخير جميع األحياءجميع ا
 ْسوامّيَدنْتَ ڤ ْبَهكْتي. سي. إى

 كِْرشَْنالسيد الروحي لحركة ذكر 
  والدكتور ستالشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدالرسائل المتبادلة بين 

 ١٩٧٠، ٢٣ كانون ثاني\يناير
 ِڤَدنْتَْبَهكْتي . سي.ى اْسوامي

 :ْسواميجي العزيز
أعتقد أنك . يفة ديلي كاليفورنيانلوس أنجلوس تايمز، التي نشرت اآلن في صح إلى شكراً جزيالً إلرسال نسخة من رسالتك

 الدعاية داع ا مالصحافة في والرسائل المقابالت خالل الفلسفية َأو الدينية القضايا ةناقشن نكسب سوى القليل بمأننا لبستوافقني 
 .بإيجاز مالحظتين داءبإب لي سمح الكن ؛واإلعالِن

البوذية في  إلى لم أشر(ودية حتماً  اليهسالم أو االولم يتأثر بالمسيحية أو) َدْزِڤالـبقدم لكن ليس ( قديم كِْرشَْنأوال، أعلم أن التتيم بـ
الفرق بين الشخصي والالشخصي هو فرق نسبي لكنني أتبنى هذا التمايز للبساطة، أعبر عن دهشتي عند رؤية ). هذا الصدد

أنا أقل دهشة عند . حو المنحى الشخصي عينهمذهب ين إلى أشخاص تربوا في التربية الغربية التي تشدد على الشخصي، يأخذون
 .الفلسفة الهندية التي تشدد على الالشخصانية إلى ناس من الوحدانية الغريبة يأخذونأرؤية استياء 

طعة بأن الكنها حقيقة ق. لست منزعجاً منه كما هي حال اآلخرين بل أحبه. كِْرشَْنشمئزاز من تسبيح اسم  اعبر عن مطلقأثانياً، لم 
 تتناول مواضيع مختلفة بالكلية التي اتداول بها في ْبهَچڤَْد چۤيتا.  ال تتطلب تسبيح متواصل مثيلِڤَدْزالـ، غني بذكر َچڤَْد چۤيتاْبه

 .دروسي حول فلسفات الهند
 شكراً لك،
 المخلص

 ستال. أف. جى
 سيوية الجنوبيةأستاذ الفلسفة واللغات اآل

   ١٩٧٠ سنة ٣٠كانون الثاني \يناير
 ستال. أف. جي

 سيوية الجنوبيةأستاذ الفلسفة واللغات اآل
 جامعة كاليفورنيا

 بيركلي، كاليفورنيا
 عزيزي األستاذ ستال

بأنك لست في الفقرة األخيرة من رسالتك تذكر . ١٩٧٠، ٢٣كانون الثاني \أشكرك كثيراً على رسالتك اللطيفة المؤرخة يناير
اهللا  إلى ياب االهذا سرني جداً وأنا أرفق رسالتي هذه نسخة من مجلتنا. كاآلخرين بل تحبه َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنمنزعجاً من تسبيح 

.  مع أن جميعهم مبتدئين في مذهب التسبيح هذاَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْن حيث ستجد مدى حب طالب جامعة أوهايو تسبيح ٢٨عدد رقم 
 . في قلوب العامةكِْرشَْنلروحي أو ذكر وهو خير وسيلة لحقن الوعي ابالفعل هذا التسبيح مسر للقلب 

قادر ) كِْرشَْن(َهِرى  أن تسبيح االسم القدوس پوراَن ياۤيناَرد-ْبِرَهْنجاء في . ِڤَدْزالـهذه أسهل وسيلة للتحقيق الروحي وتوصي بها 
هل أالتربية الغربية وحدانية، لكن .  هذاكَليه في عصر عن من مشاكل الوجود الدنيوي وال بديل، ال بديل، ال بديل  اإلنساننقاذ اعلى

من يشعرون باإلستياء . توحيد يتعلم عن الالجيل الصاعد في الغرب مستاء ألنه ال. الغرب مضللين بالتخمين الهندي الالشخصي
.  المعتمدِڤديالـنظام الغربي وفقاً للتوحيد  نعمة لهم ألنهم يتدربون حقاً على فهم الكِْرشَْنحركة ذكر . المناهج التعليمية والفهم السائد

 . المشرعة أيضاًِڤديةالـنحن ال نقتصر على البحث النظري فحسب بل نتعلم باألحكام 
  متواصالا ال تتطلب تسبيحِڤَدْزالـ غني عن ْبهَچڤَْد چۤيتامن المقطوع به أن :"لكن أدهشني ما يرد في الفقرة األخيرة من رسالتك

 ):١٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتالي في اعتقد أنك أغفلت عن النص التا". مثيال
 ْم ماتُوانْيْرتَـۤيـ كْمَسـتَـتَـ

 ا ڤْـَرتاه-َهى ذْـنْتَـشْ تْـشَ ْدرِٰاتَي



 اۤيـ ْبَهـكْتْْمانْـتَـشْ تْـشَ ماينََمـْسـ
  اوپاَسِتىيوكْتا -ا يتْين

 ."على الدوامبتتيم ة جيد المالذوات هذه نيعبدتوساجدين لي، كبير ، مجاهدين بعزم  دوماًأمجادي مسبحين"
، ِڤَدْزالـفي . ِڤَدْزالـ إذا أردت االستناد إلى شهاد بنصوص كثيرةست االويمكنني. "من المقطوع به"لذا، ال أعلم كيف يمكنك القول 

 وال ِڤديةالـ َمنْتْراتالـ يعني تسبيح ِڤَدْزالـتباع إ .ِڤَدْز هي الجوهر الرباني للـآُوْمكاَر ڤََرنَْپ.  أيضاًكِْرشَْن هو ْمآُوالترداد الصوتي 
ڤَ أتَْهْركما أن هذا مؤكد في .  أسعد صوت يمثل الرب العظيمآُوْمكاَر أن ْدنيشََپوأيا وكْذمانوجاء في . آُوْمكاَر دون ِڤدية َمنْتَْرتكتمل 

 كِْرشَْنفي هذا الصدد، يقول الرب العظيم . ِڤَدْزالـلذلك، هي الكلمة الرئيسة في .  هي التشخيص الصوتي للرب العظيمآُوْمكاَر. ِڤَد
 ). ِڤِدشو-ڤَه َسْرڤَ ْپَرنَٰ (ِڤديةالـ َمنْتْراتفي الـ آُوْماللفظي  المقطع أنا): ٨\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

 أنا. والنسيان والعلم ىصدر الذكرت مني .األحياءجميع ب وفي قلقائم  أنا"):١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنعالوة على ذلك، يقول 
َپْرنا ڤا سوْد: ْدَنيشَپتََر أوڤَتاشْڤِِشْ و مونْذََك كما جاء في ."ِڤَدْز بالـلماالع وأنا ،ِڤدانْتَ، أنا مؤلف قةالحقيفي  .ِڤَدْزالـغرض العلم في 

طائر يأكل ثمار الشجرة أو . الرب العظيم والذات الهبائية جالسان في البدن كطائرين أصدقاء على الشجرة عينها... اۤيَسيوجا َسكْها
 .يشهد عمله) الذات العليا(والطائر اآلخر ردات فعل العمل المادي 

الفرد يصل حيث جاء أن ): ١٣\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه النقطة مؤكدة في . كِْرشَْن هو معرفة الرب العظيم ِڤديةالـلذلك، غرض الدراسة 
 أْدهيكََرَنالفصل الرابع،  (تَ سۤوتَْرِڤدانْجاء في . ْمآُوالمقدس ترداد المقطع المتمثلة ب چيةيُّوالـبالطريقة إلى كوكبه الروحي العظيم 

دار شخصية  إلى يستطيع الفرد الوصول). ڤِْرتِّه شَْبداتْأنا( بالترداد الصوتي ينعتق الفرد :التي ال بد وأنك طالعتها) ٢٢سۤوتَْر ، ٤
 .سمه دون انقطاعا بمجرد تسبيح كيف هذا ممكن؟. بفهم شخصية اهللا جيداً بالخدمة التتيمية هذا الوضع المادي إلى اهللا وعدم الرجوع

). ڤََرشِْچيُّو (كِْرشَْنة العلم الروحي على أتم وجه من سيد العلم الباطني خالصالذي تعلم  أْرجوَنهذا مقبول عند المريد النموذجي 
كل يتعلق وبذا  اسمكاع سملدى العالم  يبتهج رب الحواس، يا"):٣٦\١١ (أْرجوَن العظيم، خاطبه ْبَرْهَمْن هو كِْرشَْنعتراف بأن باإل

لذلك، ). ْرتْۤياۤيۤيِكشَ تَڤَ ْپَركِرش ْهىْستْهاِن (صوب مرتعبينفي كل  اررفمع ان الكملة يبايعونك بإحترام لكن الجن يلوذون بال. بكفرد 
 كِْرشَْنظيم الشخص الع إلى تنجذب النفس. عملية التسبيح معتمدة هنا بوصفها الوسيلة المباشرة لإلتصال بالحق المطلق العظيم

 .كِْرشَْن قصراً على تسبيح االسم القدوس في داره الباقية إليه للرجوع
َهِرى ، َهِرى كِْرشَْن والفهم مضغوطة في الكلمات الثمانية َمنْتْراتوالـ ِڤديةالـ بأن جميع الشعائر َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدجاء في كتاب 

 كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن:  بأن الكلمات الستة عشرْدنيشََپوأَسنْتََرَن -كَليجاء في كذا، . َهِرىَهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن، كِْرشَْن
 كَليمقصودة على األخص إلبطال التأثير المنحط والنجس لعصر  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن

 .المادي هذا
 .تْشايتَنْياصيل في كتابي تعاليم المولى كل هذه النقاط موضحة بالتف

 األكبر المولى ِڤديالـ معتمد استهله العالمة ِڤديلذلك، عملية التسبيح ليست طريقة جليلة لكمال الحياة العملية فحسب بل مبدأ 
 .نحن نقتصر على السير على خطاه. كِْرشَْن الذي نعتبره وجه تْشايتَنْيا

 الطريقة إلستعادة الفرد قوامه الروحي األصلي للحياة القديمة التامة بالعلم البهيج ليس تنظيراً .عالمي كِْرشَْنمجال حركة ذكر 
التشديد على الحب الخالص هللا ال إلى  ِڤَدْزالـتهدف . ِڤَدْزالـالحياة الروحية ليست نظرية جافة أو الشخصانية في . مجرداً مسئماً
 .َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْن أو بتسبيح كِْرشَْنحركة ذكر ة المتالئمة تتحقق عملياً بخالصغير وهذه ال

وحدها اآلراء الناقصة لمختلف .  ألن غرض التحقيق الروحي هو حب اهللا وحده بمثابة الكل الشامل في أمر الفهم العليِڤَدْزالـتقف 
سترضائي لموافقة المقترحات  االالعامل. اْبهَچڤَْد چۤيت المشروع للتعليم، تعطي مظهر حماسي لكتاب ِڤديالـالفرق النائية عن الخط 

 ).حب اهللا (كِْرشَْن أو ذكر ِڤَدْزالـ المتناقضة ظاهرياً هي جوهر ِڤديةالـ
 شكراً جزيالً لك مرة ثانية،

 المخلص
 ِڤَدنْتَ ْسوامي ْبَهكْتي. سي. إى

 ١٩٧٠، ٨ شباط/فبراير
 ِڤَدنْتَ ْبَهكْتي. سي.ى اسوامي

 سواميجي العزيز



 ياب االر األخير لمجلةصدا اال، مع١٩٧٠، ٨ شباط/فبراير لتلطفك بإرسال رسالتك الطويلة والمثيرة لإلهتمام المؤرخة شكراً جزيالً
لكن . حتى اآلن عدة مناقشات مع أعضاء حركتك هنا لكن لم أجدهم على صعيد الرضى بالكلية من منظوريأجريت . اهللاإلى 

 .ت رسالتك الموثوقة اآلنبعد أن استلمتحركت المناقشة إلى صعيد أعلى 
 إلى اسمح لي باإلشارة. كِْرشَْناسم نع بعد بأن جميع األسفار التي تستشهد بها مقتصرة على وصف تسبيح تقاومع ذلك، لألسف لم 

 .أبرزها
 ويح، تالوة، حديث أيحتمل أن تعني تمجيد، تسب.  بالضرورةكِْرشَْناسم ال تعني تسبيح ) ١٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي  ْرتَيانْتَهۤيككلمة 
 في تعليقه  على تكرار الكلمةكََرشَنْ يقتصر .المعلقون على ذاك الوجهيأخذها . أغاني أو تراتيل أو أوصاف أو محادثات إلى االشارة

-ڤَْپَرنَڤَنَْم شَْر-دانْتَِڤ (ْمآُو والترنم بالمقطع ِڤدانْتَ سۤوتَْر إلى صغاء اال بمعنىرتََنۤيك يأخذ كلمة اۤياكْْهڤْۤي في دروس چيريآنَنَْدلكن 
 بكثير من األشياء األخرى كِْرشَْنف يعريعطي ت حيث كِْرشَْن هي ِڤديةالـ ْمآُو  جاء أنْبهَچڤَْد چۤيتا في أنب هة القولمن ج) َپشْ تْشََج

 ال تعني أكثر من ْرتَيانْتَهۤيك  أن كلمةْبهاشْيا-پايشاتْشَ يكتب في تعليقه المسمى َهنوماْنمعلق آخر يدعى . شْروتي وليس ْسْمِرتيوهو 
نشغال  االاعتقد من المعنى الدقيق لهذه الكلمة هو أن النص بكامله ال يتطلب من أحدوعن أشياء أكثر أهمية، ) ْبهاشَمانَه(الحديث 

 ينشغلون في )أنْيى(هذا واضح من النص الالحق الذي يفيد آخرون .  بل أن بعض النفوس المجيدة تفعل ذلككۤيْرتََنالمستمر في 
لة من المقاربات الدينية مع أنها ي واسعة األفق ومتساهلة مع تشكْبهَچڤَْد چۤيتا .)ياَجنْتُو ماْم ...ْچِنَنيا (بعبادة العلم ...يعبدني: اَنۤيْچ

 ).َچاۤيتْ-ْپَهَل-ڤََسْر(تشدد على جانب واحد فوق ما عداه 
 كما هو واضح من ِڤَدْزالـكشف  إلى األسفار أو إلى  تشيرشَْبَد ....ڤِْرتِّه شَْبداتْناأ: ِڤدانْتَ سۤوتَْر األخيرة من  سۤوتَْروأخيراً، في

 هذه لدعم هذا أي شَْبَدْس بموجب شَْبِدْبْهياه-تى آدي االنصوص المنتهية بـمن   من عددكََرشَنْ يقتبس .سياق المتن ومن المعلقين
 هذه ويستطرد بشرحها باإلضافة بأن كل رأي مناقض سۤوتَْر في شَْبَد إلى ركما يشي. وجد رجعة حسب األسفارتلدعم البيان بأنه ال 

 ).ڤيُروْدَهه-ْسْمِرتي-شْروتي (شْروتي و ْسْمِرتي يناقض إنما
 .نتباهك اللطيف اشكراً لك مرة ثانية على

 المخلص
 ستال. أف. جى

 أستاذ الفلسفة واللغات األسيوية الجنوبية
 عزيزي الدكتور ستال

 .مالحظة محتواهاكما سرني . ١٩٧٠، ٨شباط \عي سروري استالم رسالتك المؤرخة يوم األحد ينايركان من دوا
 بالقول تْشايتَنْياالمولى أوصى . كِْرشَْنسم اعك بأن جميع األسفار تشرع تسبيح االنقال تْشايتَنْياليس علي سوى تقديم سلطة المولى 

: نص يقتبس ڤاتْشاْرياَمْدْهكذا، ). ياه َسدا َهريهۤيرتَنَۤيك(نقطاع  ا دونكِْرشَْن، ريَهيتعين حمد ): ٣ شيكْشاشْطََك، ٣١\١٧ آدي. ت.ت(
 أنا): ١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكذا، يقول الرب في ). يِتىۤيچڤَتَْر ڤَ َهريه َسْرِڤِد راماياِنى تْشاي (راماياَن و ِڤَدْزالـمجد في كل م َهري

 .)ِڤْدياهڤَ ڤايْر أَهْم ِا َسْرڤَدايشْ تْشَ (ِڤَدْزالـغرض العلم في 
تلك الدار  إلى المالئكة يتطلعون دوماً): ٢٠\٢٢\١ (ِڤَدْچ رفي . على هذا الوجه، نجد أن جميع األسفار تقصد الشخص العظيم

 وكل سفر ونڤيشْ هي فهم الرب ةِڤديالـلذلك، مجمل الطريقة ). َرياهَپشْيانْتي سۤوَپَرَمْم َپَدْم َسدا نُوه ڤيشْ تَْد ْمآُو (ونڤيشْالعظيمة للرب 
 . على نحو مباشر أو غير مباشرونڤيشْح أمجاد الرب العظيم يسّب

، تسبيح، تالوة وكالم كما أشرت لكن تمجيد وتسبيح أو تالوة عمن؟ د تعني بدون شك تمجيْرتَيانْتَهۤيك) ١٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتامن جهة 
شوَك  كما فعل كِْرشَْند الشخص يمجتلذلك، نحن ال نختلف عند ). ماْم(لصدد هي لي الكلمة المستعملة في هذا ا.  حتماًكِْرشَْنعن 

 كِْرشَْن هي المكان المناسب لتمجيد مثيل للرب العظيم ِڤديةالـ سفارأرفع األ.  أيضاًكۤيْرتََنهذا . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ُچوْسوامّي ڤَِد
 :)٣\١\١. ب.ش(وهذا مفهوم على خير وجه من النص 

 شوَك ِدڤَ شْرّيعلى لسان ِڤدية الـ الثمرة اليانعة لشجرة أماني الحكمة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمايها الخبراء المتدبرون، تمتعوا بـ "
 ". للجميع بما فيهم الذوات المحررة مما زادها حالوة مع ان عصيرها كان مستساغاًُچوْسوامّي
للخدمة التتيمية تسعة .  النجاة بمجرد التالوةُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد نال رد السمع وكذا، نال النجاة بمجكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَججاء أن 

نحن . ْسْمِرتي ثم تليها التسبيح الذي يدعى شْروتيعملية السمع تدعى . حب اهللا وأولها السمع: أطراف مختلفة لتحقيق الغرض عينه
 األخت ألن الطفل يتعلم من أمه ثم يتعلم من أخته ْسْمِرتيألم و  اشْروتينعتبر .  بوقت واحدْسْمِرتي و شْروتينقبل كل من 

 .بالوصف
 ):١٠١\٢\١  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي (ُچوْسوامّي رۤوَپشْرۤيل لذلك، يكتب .  خطان متوازيانْسْمِرتي و شْروتي



 ڤيناڤيْدهيْم -َپنْتْشَراتَْر-پورانادي-ْسْمِرتي-شْروتي
 َپتيڤَ كَلْپاتايايـكْتيْر أوتْأيكانْتيكّي َهِرْر ْبـَه

زعاج  ا هي مجردنْتْشَراتَْرَپ ناَرَد و اتْرانوپالـ واتَْپنيشدوأ المعتمدة مثل ِڤديةالـالرب التي تتجاهل األسفار  إلى الخدمة التتيمية"
 .ْبهَچڤَْد چۤيتار كثيراً في وهذا ال يقّد شْروتۤيْزاذا اقتصرنا بالتشديد على  َرتاها-ڤاَد-ِڤَدنصبح  في المقابل،. "في المجتمع

 مثل بقرة مدرارة أو صفوة اأنه). ڤَهچاَپنيشَُدو ڤُوَسْر (ْسْمِرتي  هيچۤيتا  مع أنِڤديةالـ صفوة جميع األسفار ي هْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، 
نكار سلطة  الذلك، ال يمكنك.  على هذا األساسْبهَچڤَْد چۤيتا قبلوا شاْرياكَراتْشَنْ بما فيهم آتْشاْرياْز وجميع اتْدنيشََپوأ و ِڤَدْزالـمجمل 

 .كما أصبت باإلشارة) ڤيُروْدَهه-ْسْمِرتي-شْروتي (شْروتي و ْسْمِرتي وهذا الرأي يناقض ْسْمِرتي ا لمجرد أنهْبهَچڤَْد چۤيتا
 ـفالعالم ب) َپشْ تْشَڤَ َجْپَرنَڤَنَْم شَْر-ِڤدانْتَ( ْمآُو وتمتمة ِڤدانْتَ سۤوتَْر إلى صغاء اال تعنيكۤيْرتََن بأن چيريآنَنَْدمن جهة مراجع 

 أكبر من ڤَنَْمشَْر-ِڤدانْتَلذا، اين توجد فرصة لسماع . كِْرتْ-ِڤدانْتَ و ڤيتْ-ِڤَدهو . ِڤدانْتَ سۤوتَْر وهو جامع كِْرشَْن هو ِڤدانْتَ سۤوتَْر
 ؟كِْرشَْنالسماع من 

الطريقة ). ماْم(كما تدل عليه كلمة لي ) ياَجنْتُو ماْم....ْچياِنَن يا-اَنۤيْچ (َنكِْرشْغرض العبادة هو : من جهة النص الالحق حيث يذكر
 ):١١ َمنْتَْر (َپنيشَْدشُوإ وصفت في

  تْـشَ ياْسْمڤيْدۤياأ تْـشْمڤيْدۤيا
  َسـَهىْمِڤـدُوْبـَهـياتَـْد 

 ڤـا تـيْرتْـْمتْـّيـوڤـا ْمـرِٰيْدياڤـأ
 تَـْم أشْـنوِتىـاْمـرِٰيْدياۤيڤـ

وحده القادر على تعلم العلم بالزائل  ستعالء عن تأثير الوالدة والموت المتعاقبان والتمتع بالبركة التامة لألزلية، هو االالقادر على"
 ".جنب إلى والعلم العلي جنبا

الوجود الدنيوي . صعيد الماديللبالوجود المهيأ ) ۤياڤيْدأ(تربية العلم الزائل ترهنه جوهرية لإلنسان وإال ) ۤياڤيْد(تربية العلم العلي 
ال يستطيع . يعني تقدم تعاقب الوالدة والموت) ۤياڤيْدأ(يعني تعقب تربية الملذات الحسية وهذا النوع من العلم بالتشبعة الحسية 

األشياء األشياء عينها الكرة تلو الكرة إلغترارهم بجمال  إلى يعودونبل الغارقون في علم مثيل أخذ عبرة من قوانين الطبيعة 
لمام التام بالنشاطات الزائلة مع تنمية العلم العلي وهذا يعني السير على درب النجاة  االيعني) ۤياڤيْد(في المقابل، العلم القديم . الزائلة

 .دون حيدان
، ملكوت شخصية اهللا ) أشْنوِتىأْمِرتَْم-َسْمْبهوِتى(هي المتاع في الملكوت القديم هللا هذه األزلية . النجاة هي متعة البركة التامة لألزلية
 وهذه هي عبادة كِْرشَْنيعني عبادة شخصية اهللا ) ۤياڤيْد(على هذا الوجه، العلم القديم ). ڤاتَْسْمْبَه(وهي ثمرة عبادة اهللا علة كل علة 

 ).ْچياِنَنيا-ۤياَنْچ(العلم 
 ):١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في  هذه هي كمال العلم طبقاً لما جاءياَجنْتُو ماْم....ْچياِنَن يا-ۤياَنْچ

  َجـنْـَمـناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
 اِتىي ْپـَرَپـْدْمـڤاْن ماْچـۤيانَ

 يت اڤاسوِدڤَـه َسـْرڤَـْم
  دوْرلَـْبـَهـه-و تْما ساَسـ َمـه

ة مجيد الالذاتهذه  مثل.  وكل وجودأنني علّة كل العلل عالماً ،يلحكيم الحقيقي ال يسلم ،من الوالدات والموتطويلة  سلسلة بعد"
 ."نادرة الوجود

نغماس في التخمين الجاف دون  االلم هذه بل اقتصر علىمحصلة الع إلى صلتخمين الفرد يشبه ضرب السنابل الفارغة اذا لم ي
من يعرف كيف يحصل على الحبوب من السنابل الممتلئة هو عاقل . السنابل الفارغة لألرز ال تتبين عن السنابل الممتلئة. كِْرشَْن

 دون تبين ِڤَدْزالـصر على دراسة كذا، من يقت. نما يضيع جهده عبثاً ابينما من يضرب السنابل الفارغة متوهماً الخروج بنتيجة ما
 .، يضيع وقته الثمين عبثاًكِْرشَْن، ِڤَدْزالـهدف 
 بتبين أنه علة كل علة وكل كِْرشَْن بعد رجعات غزيرة عندما يتعقل الفرد وعندئذ يسلم لـكِْرشَْنتنمية العلم بعبادة تتحقق لذا، 

 .عتياديين اَمهاتْماْزوليسوا ) سودوْرلَْبَهى( نادرين َمهاتْماْز كِْرشَْنفسهم لـلذا، من سلموا أن. تلك النفس المجيدة نادرة جداً. الوجود
التأثير مشجع جداً وإال كيف بلغ هؤالء الفتيان والفتيات . تْشايتَنْيابنعمة المولى  ع أرفع درجات كمال الحياة بحرية تامةيتوزيجري 

؟ وعلى أساس هذا التسبيح َهِرى كِْرشَْن بمجرد ترديد الصوت العلي يةِڤدالـة التربية ي بسرعة دون خلفَمهاتْماْزأرفع درجات 
 -٢.  أكل اللحوم-١: مبادئ الحياة المادية األثيمة األربعة إلى ثابتون في الخدمة التتيمية وال يسقطون) المخلصون جداً(معظمهم 

ِڤدانْتَ  األخيرة من سۤوتَْرالـ وتلك هي.  القمار-٤و . بما فيها القهوة والشاي والتبغ التعاطي بالمخدرات أو المسكرات -٣. الزنا
 ).ڤِْرتِّه شَْبداتْأنا(ينعتق الفرد بالترداد الصوتي : سۤوتَْر



ثباتهم على صعيد الحياة . تالميذنا بالعمل على هذا الوجه وال يسقطونحن نأمر ن). َپريتْشۤيياِتىْپَهِلَن  (قيل أن األمور بخواتيمها
الصعيد  إلى أنهم ال يرجعون. ِڤَدْزهي امتحان صحة فهمهم للـ) اۤيڤيْدأ(تربية مبادئ التشبعة الحسية  إلى  توقالروحية الصفية دون

 .ذيذة لحب اهللالالمادي ألنهم يتذوقون الفاكهة ال
ين واقتصر على  عن كل ضروب الداعرض) ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتايوضحه الرب في  )َچۤياتْ-ْپَهَل-ڤََسْر(زهد الفرد بكل ثمار عمله 

 تعني أيتها  َمنْتَْرَهِرى كِْرشَْن ).َرَج ڤْْمَرنَٰ شَْمماْم ِاكَ ياْجياتْريْدْهْرماْن َپ - ْرڤََس (تخف ال. ك من كل ذنوبكوف احررس.  ليتسليمال
. خدمة الرب إلى لذا، تخلينا عن كل شيء وأنقطعنا". شغلني بخدمتك الباقية، أرجو أن تكِْرشَْن، أيها الرب كِْرشَْنالقدرة العظمية لـ
 وذاك هو طور يُّوچا و ۤياَنْچ، و كَْرَملقد وهبنا كل ثمار العمل الحاصل لكل من .  به هو شاغلنا الوحيدكِْرشَْنما يأمرنا الرب 

 ).ْبَهكْتيْر أوتَّما(الخدمة التتيمية الصفية 
 المخلص

 ِڤَدنْتَ ْسوامي تيْبَهكْ. سي. إى
 ١٩٧٠، ٢٥شباط \يناير

 ِڤَدنْتَْبَهكْتي . سي. ْسوامي أى
  المؤسسآتْشاْريا

 كِْرشَْنحركة ذكر 
 . مع ملحق١٩٧٠، ١٥شباط \شكراً جزيالً لرسالتك المثيرة جداً لإلهتمام المؤرخة يناير

 ضافة اقتباس نص آخر يتطلب شيئاً آخراً بمجرد ا هو المطلوب، يمكننيكِْرشَْنسم بت أن تسبيح االأخشى أنه حينما تقتبس نصاً يث
پي شْلُوكَه ْپَرمانَْم، أياْم أپي ٱيادي شْلُوكُو (لو كانت مجرد النصوص شرعية فال بد من أن يكون هذا النص شرعياً كذلك : شيء آخر
َمهاْن ْهي (ستعمال الكلمات واسع جداً  امجال: َپتَنَْجليد نهاية لهذا في المستقبل القريب كما يقول وقد ال توج). ڤيتوْم أْرَهتيْپَرمانَْم ْبَه
 ).ڤيشَياه-َچْپَريُّوشَْبَدْسيا 
 المخلص

 ستال. أف. جي
 ٩٠٠٣٤لوس أنجلوس، كاليفورنيا 

 ١٩٧٠، ٢٤ نيسان/أبريل
 عزيزي الدكتور ستال

نشغالي قليالً في مسألة  ايؤسفني تأخر الجواب على رسالتك نتيجة. ١٩٧٠، ٢٥شباط \أشكرك على رسالتك اللطيفة المؤرخة يناير
لقد اشترينا مكاناً جميالً إلقامة هيكل منفصل وصالة محاضرات ومقامي ومقام التيم وهذا كله في . شراء كنيسة على العنوان أعاله

 .المرافق الحديثةجمع يضم كافة م
 إذا تلطفت بإعالمي ند تيسر الوقت وسيكون تالميذي في غاية السعادة بإستقبالك على الوجه الالئقأتمنى لو تزورنا في هذا المكان ع

 .قبل وصولك بيوم
في دار يستشهد المحامون بكتب القانون . ستشهادات واإلستشهادات المقابلة لن تحل المشكلة بالفعل االمن جهة المراسلة، كل هذه

 .نتيجة إلى لذا، الجدل ال يوصلنا. رير القضية في يد القاضيتق. لكن ذلك ال يحل القضيةالمحكمة 
 دون طرح فرضية فيلسوف معروفاًال يصبح ذ ال ااإلستشهادات من األسفار تتناقض أحياناً ولكل فيلسوف وجهة نظره المختلفة

نحن نتبع مرجعية . لمرجعية قبول حكم اي كما ذكرت أعاله، هنتيجةال. النتيجة الصحيحة إلى لذلك، من الصعب الوصول. مختلفة
 هو أن هذا التسبيح في العصر الحالي هو الحل الوحيد لجميع ِڤديالـ وروايته حسب السفر كِْرشَْن عين تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوالمولى 

 .وهذا ما ثبت بالفعل بالتجربة العملية. مشاكل الحياة
هذه الجمهرة ليست ":كان تعليق العامة كما يلي وتْشايتَنْياالمولى مؤخراً، جرى موكب كبير لتالميذنا في بيركلي في يوم هبوط 

 كِْرشَْناعضاء حركة ذكر :"كما هذا ما أكدته الشرطة بالكلمات التالية". يم النوافذ ويخلقون الفوضىطكاآلخرين الذين يجتمعون لتح
 ".أدنى حد من جهد الشرطة إلى درجة احتاجتى  إلجهودهم للحفاظ على سلمية الموكب ناجحةكانت يتعاونون مع الشرطة بالكلية و

حركة ذكر  إلى لذا، توجد حاجة. كذا، سارت تظاهرة سلمية كبيرة في مدينة ديترويت وكان تقدير رجالنا بمثابة مالئكة في الحشد
 . هذه في الوقت الراهن بمثابة العالج الناجع لكل أشكال المشاكل في المجتمع البشريكِْرشَْن



قد توجد أدوية كثيرة في الصيدلية وقد تكون جميعها أصلية لكن الطبيب الخبير . ستشهادات التقدير في هذا الوقت االسائرلن تجد 
الدواء الفعال لشخص معين هو . ال". هذا دواء أيضاً وهذا أيضاً دواء:"ال يمكننا القول في هذه الحالة. يصف الدواء للمريض المحدد

 .ياِتىَپريتْشۤيْپَهِلَن  -الدواء له
 المخلص

 ِڤَدنْتَ ْسوامي ْبَهكْتي. سي. إى
 الفصل 

 شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدمالحظة اخيرة كتبها 
بحجته من كتب القانون لتقرير نقطة ما لكن القاضي هو الذي يقضي كل من محامي الدفاع ومحامي االدعاء دلي في دار المحكمة، ي

م، كالهما حجج قانونية وشرعية لكن القاضي هو الذي يصدر حكمه لصالح  عندما يدلي المحاميان بحججه.صالح أحد الفريقينل
 .أحدهما في القضية المتعلقة

 إلى القدوس للرب هو الوسيلة الوحيدة لرفع الفردسم  بأن تسبيح االتَْرْزشاْسالـشرعية  إلى ستناداً ا حكمهتْشايتَنْياالمولى أصدر 
سيجد فرادياً و امتحانه اهذه الطريقة بجدية ويمكنإلى كل طالب من طالبنا أخذ . يح عملياًالصعيد العلي ويمكننا أن نشهد فعالية التسب

 . وما شاكلهمكَْرمّي و يُّوچّيأي قاضي حيادي بسهولة أنهم تقدموا في تحقيقهم العلي وتخطوا أي فيلسوف ورجل دين و 
لكن في الوقت . ن ال يعني أنها غير مشروعةق في ظرف معيائرفض سائر الطر. يتعين علينا قبول كل ما يناسب الظروف

يجب . تبار كل من العصر والزمان والغرضع االبعد األخذ بعينق أحياناً حتى وإن كانت شرعية ائجرى رفض الطرالحاضر، 
ثبت فعاليته البالغة  أَمنْتَْر-َمها َهِرى كِْرشَْن بإمتحان مثيل، ال شك أن التسبيح المتوصل لـ. متحان كل شيء بنتيجته العملية اعلينا

 .في هذا العصر
 ِڤَدنْتَ ْسوامي ْبَهكْتي. سي. إي

 كِْرشَْنذكر 
 مذهب هندوسي أم تربية ربانية؟

 بأي دين يطلب هزيمة سائر كِْرشَْنلكن ال توجد أي صلة لذكر .  تمثل الدين الهندوسيكِْرشَْنيوجد مفهوم سيئ بأن حركة ذكر 
هذه الحركة . عتبار االتربوية ضرورية لمجمل المجتمع البشري وال تأخذ أية ملة طائفية بعيناألديان أو المعتقدات بل هي حركة 
 . سبيل حب اهللا اإلنسانالتربوبية مقصودة خصيصاً لتعليم
في  كلمة هندوسي واردة  اإلنسانلن يجد. الدين الهندوسي على خالف الواقع إلى بأننا ندعوأحياناً يعتقد الهنود في الهند وخارجها 

ن من الواليات ي المسلم كانأول من استعمل هذه الكلمة. ِڤديةالـفي الواقع، ال توجد كلمة مثيلة في مجمل األسفار . ْبهَچڤَْد چۤيتا
 أن المسلمين لم و يحد الواليات الغربية الشمالية للهند ولماهثمة نهر يدعى سند. المجاورة للهند مثل افغانستان وبلوتشيستان والفرس

يطلق على . هو على الوجه الصحيح فقد أطلقوا كلمة هندو على النهر وعلى سكان تلك المناطق هندوس كلمة سيندينطقوا
 .أطلقه المسلموناسم كذا، هندو . ِڤديةالـ في الهند حسب اللغة ڤَنَْسيا أو ْسْمِلتّْشَّْهاالوروبيين 

 إلى  ويصنفون الطبيعة الماديةشواكلتفاوت بدرجات البشر بتفاوت  حيث جاء بوجود ْبهَچڤَْد چۤيتاالتربية الفعلية للهند في وصفت 
جتماعية  االالمراتب. ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَجتماعي والروحي يسمى  االهذا الترتيب. جتماعية وأربعة مقامات روحية اأربعة مراتب

 و ْپَرْستَْهىنَاڤ و ْچِرَهْستَْهى و ْبَرْهَمتْشارّياألربعة هي ) ْزآشَْرَم(المقامات . ْدَرۤوش و ايشْياڤ و تْريياكْشَو  ْبراْهَمَن: هي) ڤَْرنَْز(
  التربوي هذا هو تعليم كلِڤديالـغرض النظام . اتْرانوپالـ التي تسمى ِڤديةالـ في األسفار اشَْرَمنْرڤَجاء وصف نظام . ّياسَسنّْۤي

 أثناء رامانَنَْد راياالتيم الكبير   سألتْشايتَنْيا المولى. ِڤديالـ مقصد الجوهرهذا هو .  أو اهللاكِْرشَْن للتقدم في العلم بـإنسان
  ال مجال.ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَية تبدأ عند قبول  اإلنسان بأن الحضارةرامانَنَْد رايااجاب و" ما هو المبدأ األساسي للحياة اإلنسانية؟:"الحديث

 صحيحقامة هذا النظام الإلى ا كِْرشَْنحركة ذكر تسعى لذلك، . ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَمستوى  إلى ية دون الوصول اإلنسانالحضارةإلى 
 ).اشَْرَمنْرڤَ-ڤَداي( أو التربية الربانية كِْرشَْنية المعروف بذكر  اإلنسانللحضارة
يّدعي وجوب ) اعيةجتم اأرفع مرتبة (ْبراْهَمَنبمعنى أن وليد عائلة في الهند حالياً  على وجه منحرف اشَْرَمنْرڤَق نظام يطبيجري ت

 ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَلكن ) ُچوتَْر( بالنسب ْبراْهَمَنقد يكون سلف الفرد ). شاْستَْر(لكن هذه الدعوى تردها األسفار . ْبراْهَمَنقبوله بصفة 
لى وجه النظام الهندوسي الراهن وع إلى  ال ندعونلذلك، نح. سبهنكتسبها الفرد بغض النظر عن  ا التيشاكلةال إلى مستند

نكاره وجود  إلى ا نادى بأن الحقيقة المطلقة مجردة الشخصية مما أدىشاْرياكَراتْشَنْ ألن شاْرياكَراتْشَنْجماعة  إلى الخصوص ليس
 .اهللا



 نتشرت البوذية تحت رعايةا. تأثير البوذيةال بعد ِڤديالـقامة التأثير  اعادة اظهر من أجل.  خاصةشاْرياكَراتْشَنْمهمة كانت 
 بسلطة خاصة كِْرشَْن نزالء بأن بوذا كان أحد ِڤديةالـجاء في األسفار .  وسادت عملياً في كل الهند٢٥٠٠ منذ أشُوَكمبراطور اال

 في كل ِڤديةالـوانتشار البوذية حد من التربية . ِڤَدْزالـمعتقده قبوالً واسع النطاق لكن بوذا رفض سلطة القى . وغرض مخصوص
 .اڤاَدماۤيدفع الفلسفة البوذية فجاء بفلسفة سوى إلى يهدف ال  شاْرياكَراتْشَنْ، كان لذلك. من الهند وخارجها

النظام .  منذ زمن سحيققائمة ۤيةاڤادماۤيهذه الفلسفة الـ.  بالمعنى الدقيق للكلمة ألن المؤمن بها يتخيل وجود اهللابةلحادا اڤاَدماۤيفلسفة 
حسب الفلسفة .  مساومة مع الفلسفة البوذيةي وهشاْرياكَراتْشَنْا  اليه التي دعىۤيةاڤاۤيماالـفلسفة  إلى الديني الهندي الراهن مستند

هذه . لذلك، يمكن تخيله في مطلق صورة. الوجود تجسيده ال يوجد اهللا أو لو كان اهللا موجوداً فأنه مجرد من الشخصية وماۤياڤاۤيةالـ
د كبير من المالئكة وتوصى عبادتهم جلباً لمنافع مختلفة لكن توجب قبول  التي تذكر أسماء عدِڤديةالـالنتيجة مخالفة لألسفار 

  .  الحقيقيةِڤديةالـهذه هي التربية . في جميع األحوال  بصفة ملك المالئكةونڤيشْشخصية اهللا 
الوجود عند المؤمن . ال المالئكةبعدم وجود اهللا وقائلة  الماۤياڤاۤيةالـ ال تنكر وجود اهللا والمالئكة على خالف فلسفة كِْرشَْنفلسفة ذكر 

شياً مع عبادة ا أو ملك الشمس تمڤَشي أو المولى چادوْر أو ونڤيشْيقول بجواز تخيل مطلق مرجع سواء . صفريعادل ال ماۤياڤاۤيةـبال
يمكن لإلنسان تخيل أي   أنهماۤياڤاۤيةالـيقول أنصار .  ال تقبل بوجود أياً منهم بالفعلماۤياڤاۤيةالـلكن فلسفة . هؤالء المالئكة السائدة

هذا نظام جديد يدعى .  المجرد الالشخصيْبَرْهَمْن عقله على  اإلنساننظراً لتعذر تركيزصورة من هذه الصور في البداية 
 .  مما يعني عدم شرعيتهاْبهَچڤَْد چۤيتاق غير مذكورة في ائ لكن كل هذه الطرشاْرياكَراتْشَنْ عرض من پاَسناَپنْتْشُو
 ال يفهمهم شاْرياكَراتْشَنْنكار وجودهم لكن نظام  ا وال يمكن ألحدِڤَدْزالـجاء وصف المالئكة في .  تقبل بوجود المالئكةْد چۤيتاْبهَچڤَ

 ):٢٠\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاعبادة المالئكة مرفوضة في . وال يعبدهم
 اهْچـۤيانا -تَ رِْٰر ْهيْس تايْس تايكاما

 ا ِدڤَـتاه-ا ينْٱانِْتى يْپـَرَپـْد
 ايتْهاـاَمـْم آْسـيي نْْم تَـْمتَـ

 اۤي ْسـڤَـااتاهيين اۤيـتْرِْٰپَركْ
 كما يقول الرب ".مهشواكللتبعا  حدودهاو عبادة المالئكة ويراعون أحكام ،للمالئكةيسلمون م فطنتهلرغبات المادية اسلبت َمن "

 ):٤٤\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن
 ْم ْپـَرَسكْتانـا-ا يـشْـڤَـْرُهوچايـْب

 تَساْمِشـتْـ -تَ رِٰاَپـْهۤيـتَ
 هيـهكا بودّْيـاتْمۤياڤَـسايـڤْـ

 ىيـاِتۤيـْدهيـ ڤنَـَسماْدهاو 
حيرين بما شاكلها من الملذات الحسية والجاه المادي وملغرمين بامن عقول المالعظيم  الرب إلى قضاء الخدمة التتيمية عزم خلوي"

  ):٢٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا كما يستطرد بالتوضيح في ).ْچياناها-ْهِرتَ(جرى وصف عباد مختلف المالئكة من فقدوا حسهم  ."شياءاأل
 ْم ِتـٰشاْمَأنْـتَـڤَـتْ تو ْپـَهلَ

  ِمـْدَهـساْم-ـَپ لْأ ْبَهـڤَـتى تَـْد
 يانْتۤي ُجواي -ِدڤاْن ِدڤَ 

 يماْم َأپـي انْتۤي ْبَهـكْـتا -َمـْد 
 إلى صلي، لكن تيمي كواكبهم إلى لص المالئكة يعبد يمن. محدودةزائلة ولكن نعم المالئكة ، وكةالمالئ ونعبديان قليلي الذكاء "

 مهما كانت األسباب .البدن المادي إلى عمل بالصلةت ةدياألسباب الماجزاء المالئكة زائل ألن  ."المطافكوكبي العظيم في نهاية 
الحديثة أو بإستمداد النفع من المالئكة فستذهب مع البدن على خالف التقدم المادية التي يحصل عليها أحد سواء بالطريقة العلمية 

 .الروحي
 لن للمثال،. ثمة نظريات كثيرة حول وجود اهللا. سبيل حب اهللا إلى نحن ندعو. ال. دين طائفي إلى ال ينبغي ألحد التفكير بأننا ندعو

 نما يحدث عن طريق اذي فاز بجائزة نوبل، أعلن بأن كل ما يحدثملحد مثل الفيلسوف جاك مونود ال. يؤمن الملحد باهللا مطلقاً
 الذي  اإلنسان تقبل بأنماْمساۤيم-كَْرَمثم سائر الفلسفات مثل فلسفة ) ڤاَكتْشاْرهندي ملحد يدعى ف ولسينظرية شائعة أطلقها ف(تفاق اال

والدليل الذي يطرحه دعاة تلك الفلسفات . اهللاإلى  شارة إلى االحاجةما  دون الثواب وجه صحيح وأمين يحصل على علىيقوم بعمله 
ى وإذا اعطيت أحد لكن حجتنا في هذا الصدد أنه حت.  معدياً بمرض ما وتناول الدواء الصحيح فسيرتفع المرض اإلنسانذا كان اهو

 وإال كيف يصبح ابن )تِْرَنِن-ڤَداي(مدبر عظيم  لذلك، ثمة سلطة فوقية،. ال يمكن التكهن بالنتيجة دوماً. خير دواء فموته محتمل
 يمكنك تناول أي طعام أوال اآلن، :"يقول له طبيبهغتني ثم  في الطرق أو رجل يكدح ويينالمتسكعخنافس رجل ثري وتقي من ال

 قتصار على شرب ماء الشعير؟اال



). هايتوكَْم-كاَم(شيء يحدث بدافع الشهوة فلسفات مثيلة تنادي بأن كل .  بأن العالم يعمل دون تدبير اهللاماْمساۤي م-كَْرَمنظرية تنادي 
تتابع النتيجة هو ال يوجد تدبير لجعل المرأة تحبل بل حبلها . امرأة بدافع الشهوة ويضاجعها بالصدفة فتحبل المرأة إلى ينجذب الرجل

 بالشريرة للقول بأن كل تاْبهَچڤَْد چۤيلحادية في الفصل السادس عشر من  االجاء وصف النظرية. الطبيعي عند جماع الذكر واألنثى
يود تجنب استعمال وسائل منع الحمل لكل من هذه النظرية الشريرة تدعم فكرة . نجذاب طبيعي اشيء يحدث بالصدفة ونتيجة

 . األطفال
 نبغيتباعها عند الجماع وكيف ي االطريقة المتوجب ِڤديةالـتوجه األسفار . ِڤديالـالتدبير  -لكن ثمة تدبير كبير لكل ما يجري

 وحدودها هو جماع ِڤديةالـ بأن الجماع المشروع باألحكام ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . نجاب األطفال وما هو غرض الجماعا
-ڤَْرَن (فاسدةجماع امرأة وأنجب منها أطفاال، يطلق عليهم ذرية  إلى ذا انجذب أحد ا.لكن جماع الصدفة غير مقبول. يصادق عليه

 من تدبير وأن  اإلنسانال يمكننا قبول النظرية بخلو حياة.  اإلنسانثمة تدبير عند.  اإلنسانهي طريقة البهائم وال يقبلهاتلك ). َسنْكََر
 .كل شيء وليد الصدفة والضرورة المادية

مجرد الحفاظ على  يستطيع المضي في عمله وتخيل اهللا في أية صورة ل اإلنسانبعدم وجود اهللا وبأنالمنادية  شاْرياكَراتْشَنْنظرية 
 يوصي .السلطة إلى لكن طريقتنا مختلفة بالكلية ومستندة. حد ما إلى السالم والهدوء في المجتمع هي فكرة الصدفة والضرورة

 الهند هذا النظام الطبقي الحديث مذموم اآلن في.  الرباني هذا وليس بالنظام الطبقي كما هو مفهوم اليومْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَ بنظام كِْرشَْن
 .ِڤديالـالنظام الرباني يختلف عن النسب و إلى  مستند اإلنسانأيضاً ويستحق الذم ألن تصنيف مختلف درجات

هذا التفاوت ال يتقرر بالنسب بل . بعض الناس مهندسين وبعضهم أطباء وبعضهم كيماويين وتجار وما شاكله: اإلنسان درجات
ال صلة لنا بالنظام الطبقي الذي يرفضه الشعب .  وال نقبل بهِڤديةالـال تجيزه األسفار  النسب إلى النظام الطبقي المستند. شاكلةبال

 . ويحقق أرفع درجات الحياةْبراْهَمَن ليصبح إنسان نحن نتيح الفرصة لكل. في الهند حالياً أيضاً
كذلك ومجمل األرض في يد الصناعيين ) ْزتْريياكْشَ(في الوقت الحاضر وبالفرسان ) نوروحيالن ومرشدال (ْبراْهَمنَةـثمة قلة بال

ستتبع سائر المراتب االجتماعية .  من اجل تصحيح ذلككِْرشَْنوقد ابتدأنا حركة ذكر . جتماعية االسبب الفوضىهو وهذا ) ْزْدَرۤوش(
  . اًحصحيجميع اعضاء البدن كما يجب عندما يكون الدماغ تعمل  كما ْبراْهَمنَةـال عند خلق عدد وفير منتلقائياً 

 على النتيجة بأن حب اهللا هو أرفع تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوالمولى صادق .  سبيل حب اهللا اإلنسانالغرض القطعي لهذه الحركة هو تعليم
لن يعنى مسيحي بترك دينه للدخول في .  بالدين الهندوسي أو سواه من األديانكِْرشَْنال صلة لحركة ذكر . كمال الحياة البشرية

سيعنى لكن . جتماعي محدد لهم اعلى من ال مركزسوى التبديل الديني ال ينطبق . كذا لن يدخل هندوسي في المسيحية. يةالهندوس
نحن . الدين الهندوسي المزعوم إلى  ال تدعوكِْرشَْنينبغي لإلنسان الفهم بوضوح أن حركة ذكر .  بفهم العلم باهللا بجديةإنسان كل

 . مشاكل الحياة وهذا سبب قبولها في األرضنوفر تربية روحية تحقق حل جميع

 الموضوع الرابع
  والمسيحكِْرشَْنفهم 

 الفصل األول
 ، كريستوس ويسوعكِْرشَْن

 مركز ربق  نيديرلتايخديِر من بنيديكيتي راهبيل مانو ااألب مع عدد من مريديه في نزهة صباحية مع شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدخرج 
 سبحةملمسبحة تشبه ا يحمل كان شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدمانويل أن  االحظ األب. ١٩٧٤ في الغربية ألمانيا فرانكفورت، فيالحركة 
 .التالية المحادثةوجرت ." المسيح السيدا هيأترحم بنا :"سّبح دعاء دائمبأنه  حوضوأ ،الكاثوليكية

 ما هو معنى كلمة مسيح؟ :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ن الكلمة اليونانية كريشتوس وتعني الممسوح كلمة المسيح تأتي م:مانويل ااألب

 .كِْرشَْن كرشتوس هي النسخة اليونانية لكلمة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . هذا مثير جداً:مانويل ااألب

خصية ندل على شلذلك، . شْطَ هي كلمة سنسكريتية تعني جذابكِر". شْطَكِر:"كِْرشَْنإلى عندما يدعو  هندييقول ال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
آبانا في :"عندما قال المسيح كِْرشَْناسم اهللا ذاك كان كِرشْطَ أو . كِْرشَْنعندما نخاطب اهللا باسم مسيح أو كريشطَ أو اهللا الجذاب عينه 

 هل توافق؟. "اسمكالسماوات، ليتطهر 



ال بد لنا من أن نقول  لكن" أب"دعو اهللا يمكننا أن ن. المسيح: الفعلي هللاسم  أعتقد أن يسوع ابن اهللا، كشف لنا عن اال:مانويل ااألب
 .سمه الفعليا بذا أردنا مخاطبة اهللاالمسيح 

قال المسيح بوجوب تمجيد . اهللاسم ، كِْرشَْنط وجه آخر من نطق شْ كما أن كِرمن وجه آخر طَشْمسيح هو كِر.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
يمكن لإلبن أن يدعو والده . وبأنه يمكننا أن ندعوه باألب فقطاسم أن ليس هللا يقول بباألمس اهللا لكن سمعت أحد رجال الالهوت اسم 

أنت لذلك، . سمه المخصوص اكِْرشَْن  وللداللة على شخصية اهللا العزيزعام اسم كذا، اهللا هو . مخصوصاسم لكن لألب " أب"
 .كِْرشَْنطَ أم شْأم كِر" مسيح "هسواء دعوتتخاطب شخصية اهللا العزيز عينه 

األب واالبن والروح :  في دياتنالدينا الثالثوث. الفعلي هللاسم ذا كنا نتكلم عن االايجب علينا أن نقول كرشتوس   نعم،:مانويل األبا
المسيح سم لذلك، نحن نأخذ اال. األباسم يسوع المسيح كشف . اهللا بكشف ابن اهللا فقطاسم نحن نؤمن بأننا نستطيع معرفة . القدس

 .كشوف هللالمسم بمثابة اال
 التي توصي ِڤديةالـتباع أحكام األسفار  االنقطة الرئيسة هي. هو هوسم اال أو المسيح كِْرشَْن - بالفعل، هذا ال يهم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

َهِرى  -ِرى َهِرى َه كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن: َمنْتَْر-َمهاأسهل الطرق هي تسبيح . اهللا في هذا العصراسم بتسبيح 
 عند لذا، نحن نخاطب اهللا مع قدرته. هي قدرة اهللاَهِرى  هي أسماء اهللا، وكلمة كِْرشَْنو راَم . َهِرىراَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى 

 إلى ن ندعولذلك، نح.  في الوقت الحاضرنحن في قبضة القدرة المادية. الروحية والمادية: ناهذه القدرة نوع. َمنْتَْر َمهاتسبيح 
 َهِرى كِْرشَْن. هذا هو جوهر فلسفتنا.  حتى يتلطف بتخليصنا من خدمة القدرة المادية ويقبلنا في خدمة القدرة الروحيةكِْرشَْن
خدمة األشياء المادية لكن  إلى بطريقة ما جئنا. للخدمةسوى وجدنا ما ". خدمتكب، ارجو شغلي )كِْرشَْن(يا قدرة اهللا، يا اهللا :"تعني
عني تحررنا من ت )يُّوچا ْبَهكْتي(اهللا  إلى ممارسة الخدمة الودية. خدمة القدرة الروحية إلى عند نقل هذه الخدمةكمل حياتنا ست

لقد خلقنا األديان المسيحية والهندوسية . التعيينات مثل هندوسي أو مسلم أو مسيحي أو هذا أو ذاك واإلقتصار على خدمة اهللا
دوس أو دين دون تعيينات حيث ننقطع عن التفكير بأننا هن إلى عندما نصل) ْبَهكْتي(لكالم عن الدين الصفي يمكننا اواإلسالمية لكن 

 .مسيحيين أو مسلمين
 ؟موكْتي :مانويل ااألب

 لكن ْبَهكْتي دون يموكْتال تتحقق . ْبَهكْتي عندما نتكلم عن متضمنة) النجاة من الشقاوة المادية (موكْتي. ْبَهكْتي ال، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ):٢٦\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتانستفيد ذلك من . ْبَهكْتي بالعمل على صعيد  متضمنةموكْتيتصبح 

 نَٰشـاِرتْـياْبهيڤْـٱ يُّـو تْـشَ ْمما
  ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن - ْبَهكْتي
 تاْنيايتْـۤيٰناْن َسَمـتچوَسـ 
 ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

 ".ْبَرْهَمْن صعيد بلغيوة يالمادالطبيعة  شواكل يتعالى لتوه عن ،فوظرجميع ال في ٍناوت دون خدمة تتيمية صفية إلى ينقطع من"
 ؟كِْرشَْن هو ْبَرْهَمْن هل :مانويل ااألب

 كِْرشَْن.  شخصيْبَرْهَمْن و َپَرماتْما مجرد و ْبَرْهَمْن:  في ثالثة وجوهْبَرْهَمْندراك  ايتم.  ْبَرْهَمْنَپَر هو كِْرشَْن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ):١١\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميؤكد في .  العظيم ألن وجه اهللا الشخصي أرفع وجوههْبَرْهَمْنشخصي وهو 

 َدْسوي-َو تَـتْ تَـتّْـنْتيَدَو
 ياْمَوـْم أْدنَْچۤيا ياْج ْمَوتَـتّْـ

 َپـَرماتْـِمـتيْهـِمـتي ْبَر
 ايتي شَـْبـْدياِتْبَهَچڤاْن 

-ْرياڤَإيشْ-ذْشَ(العزيز تام بالعز السداسي  شخصية اهللا ." وشخصية اهللا العزيزَپَرماتْما  وْبَرْهَمْنيتبين العالمون بالحق المطلق "
 .القوة والثروة والجمال والشهرة والحكمة واإلستغناء: هو الغني بالعز السداسي.  وجه شخصية اهللا هو التحقيق اهللا القطعي.)ْرَنپۤو

 .أنا أوافق.  نعم:مانويل ااألب
القدوس هللا سم لذلك، تسبيح اال. قه مطلقة أيضاً وليست متغايرة عنهسمه وصورته وأخالاوبناء عليه، .  اهللا مطلق:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . عندما يصاحب اهللابأخالق ربانية وعند تمام تصفيته، يصبح عشير اهللالفرد يتخلق . يعني صحبته

 .اهللا محدودسم  لكن فهمنا ال:مانويل ااألب
يمكننا فهم .  ألنه ال يحد أو مطلقمنها عين اهللاسم سماءه ال تحد وكل أو. نحن محدودون لكن اهللا ال يحد بحد.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .سمه بقدر تنمية فهمنا الروحيا



بكل قلوبنا  إليه تحقيق حب اهللا وأداء الخدمة إلى حب اهللا أيضاً ونسعى إلى  هل لي بسؤال؟ نحن المسيحيون ندعو:مانويل ااألب
نجيل السيد احب اهللا مع أن  إلى البلدان الغربية للدعوة إلى نا؟ لماذا ترسل مريديكاآلن، ما هو الفرق بين حركتك وبين. وأرواحنا

 الرسالة عينها؟ إلى المسيح يدعو
 هل توافق؟.  المشكلة أن المسيحيين ال يعملون بوصايا اهللا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .حد كبير إلى أنت مصيب.  نعم:مانويل ااألب
ال  :ذا لم تعمل بأوامر اهللا فأين هو حبك؟ لذلك، جئنا لتعليم معنى حب اهللا ا هو معنى حب المسيحي هللا؟ذن، ما ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .إذا كنت عاصياًحبك غير حقيقي و. يمكنك عصيان أحد اذا أحببته
ليس . سي هللا سبل بعث حبه المن اإلنسان ضرورية لتعليمكِْرشَْنلذلك، حركة ذكر . اإلنسان في األرض ال يحب اهللا بل كلبه

لقد دمغوا أنفسهم بطابع مسيحي أو هندوسي أو مسلم لكنهم ال . المسيحيين وحدهم بل الهندوس والمسلمين وغيرهم مذنبين أيضاً
 .تلك هي المشكلة. يطيعون اهللا

  هل يمكنك القول كيف يعصى المسيحي؟:زائر
 هل توافق على مخالفة هذه الوصية؟. بالحفاظ على المسالخ" تلال تق" وصية ةخالفم  هيالنقطة األولى.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . أوافق بصفة شخصية:مانويل ااألب
 .ذا أراد حب اهللامن واجب المسيحي وقف قتل الحيوانات   لذا،:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  لكن هل هذه أهم النقاط؟:مانويل ااألب
وكل ما يعقبه سيكون سواء أضفت أو طرحت الخطأ قائم في الحساب . ة واحدةذا أغفلت نقطايوجد خطأ بحسابك  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 للمثال،.  بذات الوقت النتيجةبقرتول ذاك الجزء من السفر الذي نحب ورفض ما ال نحبه وقتصار على قب االال يمكننا. خاطئ
لكن . قطعهايستحس . طعامهااوجوب لفة لمقدمة الدجاجة مك:"يمكن لمزارع أن يقول. من المؤخرة وتأكل بمنقارهاالدجاجة تبيض 

يتعين علينا . الجزء الذي نحبالتفيد برفض الجزء الصعب من األسفار ولن يفيدنا  كذا،. ينقطع البيض عند قطع الرأس لموت البدن
ال : "باألمر األولذا لم تعمل  اأين هو سؤال حب اهللا .وليس تلك األجزاء التي تناسبناجملة وتقصيال القبول بجميع وصايا األسفار 

  ؟"تقتل
  . دون الحيوان اإلنسان المسيحي هذه الوصية بأنها تنطبق علىيأخذ :زائر

ثمة قتل وثمة . جريمة: ذاك يعني أنه لم يكن لدى المسيح القدر الكافي من الفطنة إلستعمال الكلمة الصحيحة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 أن المسيح لم يكن يملك القدر الكافي من الفطنة إلستعمال كلمة جريمة قتل بدال من هل تعتقد.  إلى اإلنسانالجريمة تشير. جريمة

ستعمل  الو كان المسيح يعني حصر الكلمة باإلنسان لكان. كلمة قتل؟ القتل يعني القتل على أشكاله والحيوانات على وجه الخصوص
 .جريمة قتل

فقد شمل هذه الوصية لتعني " ال تقتل"وعندما قال يسوع . جريمة القتل إلى شير لكن وصية ال تقتل في العهد القديم ال ت:مانويل ااألب
  اإلنسان بسائر األحياء بل عن صلة اإلنسانلم يتكلم عن صلة.  بل أن يعامله بحباً آخراًإنسان قتلي يجب أن ال  اإلنسانأن

يذاء أو معاملة أحد  اهانة أو ايضاً بأنه ال ينبغي لككان يعني على الصعيد الفكري والعاطفي أال تقتل فقد : عندما قال. باإلنسان
 .معاملة سيئة وما شاكل ذلك

ذا أردت تأويل هذه الكلمات فهذا  ا. نحن غير معنيين بهذا العهد أو ذاك العهد بل بالكلمات المستعملة في الوصايا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
يمكنك أن تضع النظريات من أجل متابعة .  أن ال يقتليعلى المسيحيجب "ال تقتل تعني . نحن نفهم المعنى المباشر. شأن آخر

لكن المعنى هنا . اًاضحكالم وكون اليالتأويل ضروري عندما ال . التأويل إلى عملك الحاضر لكننا نفهم بكل وضوح بعدم الحاجة
 .ال ينبغي لنا تأويله. ال تقتل هو أمر جلي. صريح
 ضاً؟ هل أكل النبات قتل أي:مانويل ااألب

 ):٢٦\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . عدم قتل النبات دون ضرورةعلّم  تڤيةڤايشْنَ الفلسفة الـ:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ْماتُوي ْم ْپـَهلَـْمـَپـ پوشْْٰمَپـتَْر
 يـَهتشّْتّْايْپـَر اۤي ِمى ْبَهـكْتْـيُّـو

 تَـْمرِٰ اوَپـْه- ْبَهـكْتى ْمتَـْد َأَهـ
 تْـَمـنَهااتيْپـَرَأشْـنامي 

 سوى الطعام الذي يطلبه ثم كِْرشَْن إلى  نحن ال نقدم."أقبلها فسوف أو ماء ثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة"
) ڤيدَّْهى-َپپاأ( لكن الذنب ال يمس اهللا . ذنبكِْرشَْن اذا كان تقديم طعام نباتي إلى  وليس ذنبناكِْرشَْنسيكون الذنب ذنب  .نأكل فضله



 كالملك أيضاً كِْرشَْن.  عنه اإلنسانتصفي حتى البول وهذا شيء يعجزدرجة أنها  إلى هو كالشمس القوية. الذنب يلحق باإلنسان فقط
.  يشبه قتل الجندي اثناء الحربكِْرشَْن إلى تناول الطعام المقدم أوالً. القادر على أمر شنق أحد لكنه فوق القانون ألنه عظيم القوة

قتل اذا الجندي عينه  سيعاقب لكن. ةيدو ويفوز بميدالوالجندي المطيع يقتل العفي المعركة ،يأمر الضابط بالهجوم على األعداء 
 ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في ). كِْرشَْن إلى فضل التقدمة (ْپَرساَدعندما نقتصر على تناول ال نذنب كذا، . شخصاً بدافع شخصي

)١٣\٣:( 
 تُونَـه َسنْـيــطاششْٰيـ ش-ا يــْچايـ
 هيـاٰشيـلْـبيـ ك- َسـْرڤَانِْتى يـتْشْمو

  پاپاْمـَهْچ ِتى تْـڤْ َأْبهونَْۤجـِتى
 ـاتْ كاَرٰن-شَـنْتى آتْـَم تْـى َپـيـ

، ال يأكلون شخصيةالالطعام لمتعتهم عدون يذين ولكن ال.  أوالًقربانخطيئة ألنهم ال يأكلون االّ الطعام المقدم من كل تيم اهللا  يتحرر"
 ."الخطيئة بال ريبسوى 
 ذن بأكل الحيوانات؟ اال ال يعطيكِْرشَْن :مانويل ااألب

سيكمل كل  . لقتل الحيوانات وأكلهما المتدين ليس مقصود اإلنسان المتحضر، اإلنساننلك. في عالم الحيوان.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
وهذا ما . اهللاسم هنا لتعليمك بل للطلب منك تسبيح  إلى لم أقدم. قدس مسيحمذا توقفت عن قتل الحيوانات وسّبحت االسم ال اشيء

 إذا كان عندك تحيز ضد تسبيح االسم طَ، ال فرقشْتوس أو كِرلذا، لنتعاون ونسّبح ويمكنك تسبيح كريش. يأمر به االنجيل أيضاً
نامناْم أكاري (قدرة اهللا قدير من هذه األسماء اسم سمه عين ذاته وكل اهللا ماليين وماليين من األسماء و: تْشايتَنْيا شْرّيقال . كِْرشَْن

 حتى وإن قبلت اهللا الموجود في كتابك المقدساسم  ذا سّبحتاستصل إلى الصعيد الروحي لذلك، ). شَكْتيه-ڤََسْر-َبهوْدها نيَج
ال . ذاك هو الجمال الفعلي لإلنسان. الحياة البشرية مقصودة لمعرفة النفس وتعلم حب اهللا. تعيينات مثل هندوسي أو مسيحي أو مسلم

 .سواء قضيت تكاليفك بصفة هندوسي أو مسيحي أو مسلم لكن اقضهايهم 
 . أوافق:مانويل ااألب
 ال يسّبح سائر ذا لماأنت تسّبح لكن.  كما لديك مسبحتكلدينا هذه المسبحة):  حبات١٠٨سبحة مؤلفة من  إلى يشير( : ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل

 .المسيحيين؟ لماذا ينبغي لهم تفويت هذه الفرصة البشرية؟ القطط والكالب ال تقوى على التسبيح لكننا نستطيع ألن لدينا لسان بشري
دور  إلى يمكنهم الذهاب. نقطاع ا دونَهِرى كِْرشَْنطالبي يمارسون تسبيح . بل ننتفع كثيراً. ذا سّبحنا أسماء اهللالن نخسر شيئاً 

يقربون المخدرات أو م وال السمك وال البيض وال وال يأكلون اللح. السينما أو فعل أشياء كثيرة لكنهم تخلوا عن كل شيء
الكنائس  إلى أذهب .القدوس هللاسم لكنهم يسّبحون اال. ر وال يخمنون وال يقربون الزناال يدخنون وال يشاركون بالقما. المسكرات

 هل لديك أي مانع؟. اذا أحببت التعاون معنا كِْرشَْنطّ أو شْمسيح أو كِر:"وسّبح
 . اليكنضمام االمن جهتي سيسعدني.  ليس لدي أي مانع:مانويل ااألب

؟ البقاء عليها موصدة األبواب ابدال منلما ال تعطينا الكنائس . بصفتك ممثل الكنيسة المسيحيةيك  إلنحن نتكلم.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 في  من الكنائس التي كانت موصدة عملياً إلنقطاع الناس عنهاا كبيرااشترينا عدد. سنسّبح االسم القدوس هللا طوال الليل والنهار

بيعت . اشترينا احدها في لوس انجلوس. كانت مغلقة أو تستخدم ألغراض دنيويةفي لندن، شاهدت مئات الكنائس التي . أماكن كثيرة
ال يتطلب .  دقاق فهم ماهية اهللا في خمسفطنيمكن ألي . ذا زرت الكنيسة عينها اليوماستجد ألوف الناس فيها  لعدم مجيء أحد لكن

 . ساعاتخمس
 . أفهم:مانويل ااألب

 .مرضهم أنهم معرضون عن الفهم. همونيف لكن الناس ال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .أعتقد أن اهللا ليس مسألة فطنة بل تواضع: زائر

هذا ما جاء في االنجيل، أليس كذلك؟ لكن فلسفة الرذالء . المتواضع والخنوع يملك ملكوت اهللا.  التواضع يعني فطنة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ذا اما الذي يدعو اإلنسان إلى التواضع والخنوع  .ال نجد متواضع وخنوعلذلك، . هي أن كل حي هو اهللا وراجت هذه الفكرة اليوم

انهم يسجدون في الهيكل وللسيد الروحي ويحرزون التقدم . م مريدي كيف يصبحوا متواضعين وخنوعينأعلّأنا ؟ لذلك، توهم بأنه اهللا
تكشف معاني :"ِڤديةالـ جاء في األسفار .التحقيق الروحي بسرعة بالغة إلى صفات التواضع والخنوع تفضي. على هذا الوجه

 ".يمان الراسخ باهللا وممثله السيد الروحي االن يملكونم لِڤديةالـاألسفار 
  لكن أال ينبغي تقديم هذا التواضع لكل شخص آخر أيضاً؟:مانويل ااألب



 وجوب عدم ترقب التكريم ألنفسنا تْشايتَنْيا شَْنكِْر شْرّيعلّم . خاص وإعتيادي: حترام االلكن ثمة نوعان من.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .حترام الخاص هللا وتيمه الصفي االلكن ينبغي تقديم. حترامنا احترام لكل شخص آخر حتى وإن كان يسيء االبل تقديم
 . نعم، أوافق:مانويل ااألب

مسيح أو كرشتوس سم ينبغي لهم تسبيح اال. كِْرشَْن أعتقد أنه ينبغي لرجال الدين المسيحي التعاون مع حركة ذكر :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ارجو أن تعمل بذلك وسترى كيف سيطرأ . هذا ليس فلسفة. هذا البرنامج يتماشى مع تعاليم االنجيل. جازة ذبح الحيوانات اووقف

 .عالميالتغيير على الوضع ال
 . شكراً لك:مانويل ااألب

 .َهِرى كِْرشَْن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 الثانيالفصل 
 چوروالمسيح كان 

مع ذلك، كان لديه . )چورو(سيدنا الروحي ...  يعترف هنا بأن المسيح كان ابن اهللا ممثل اهللاكِْرشَْنالقائد الروحي لحركة ذكر 
 .كلمات قاطعة لمن يدعون أنهم أتباع المسيح اليوم

نجد هاتين ). كَرونا(والرأفة ) تيتكْشا( متصفاً بصفتي التحمل  بأن أي داعية ثقة لذكر اهللا يجب أن يكونشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 ه دعاندرجة أ إلى كما كان رؤوفاً. درجة أنه لم يلعن أحداً حتى فيما كان يصلب إلى كان من التحمل. في شخصية المسيحالصفتين 

لذلك، كانوا . ل كانوا يتوهمون بإمكان قتلهبعل ال شك، انهم لم يقتلوه بالف. قتله إلى لعفو عن األشخاص الذين كانوا يسعونلاهللا إلى 
 ".انهم ال يعلمون ما يفعلون. رباه، اغفر لهم:"دعا المسيح فيما كان يوضع على الصليب. يرتكبون ذنباً كبيراً

عتقدون أن ي. لكن المسيحيون يحبون تأويل هذا األمر". ال تقتل:"داعية ذكر اهللا صديق لجميع األحياء وهذا ما جسده المسيح بقوله
من الصعب جداً العثور لذا، . لذلك، يعتقدون أنه يمكنهم أن يقتلوا بحرية مليارات الحيوانات البريئة في المسالخ. الحيوان دون روح

 .المسيحية إلى نتماء االعلى الرغم من وجود عدد كبير ممن يعلنونعلى واحد يلتزم بتعاليم المسيح 
لكن أتباعه . ين من عذابهملذلك، وافق المسيح على الصلب، لتحرير اآلخر.  رؤية عذاب اآلخرين ال يشعر بالسعادة عندڤَڤايشْنَالـ

درجة انهم  إلى انهم يحبون المسيح". سنتابع ارتكاب الذنوب وليتحمل المسيح عذابنا:"درجة أنهم قرروا إلى يمان االمعدومي
 ".لذا، نرجو أن تتعذب عنا.  التخلي عن ذنوبناال يمكننا. أيها المسيح العزيز، نحن في غاية الضعف:"يعتقدون

ذا اليتحمل المسيح الذنب عنا  .ويفتحون مسالخ علمية حديثة ضخمة" لنقتل رغم ذلك:"لكن أتباعه قرروا اآلن". ال تقتل:"علّم المسيح
هم رشد إلى عودواجب أن يلكن ي. هذه أبغض نتيجة يمكن أن يتخذها المسيح بحمل عذاب الذنوب السابقة لتيمه". وجد ذنب بالقتل

 ".كل هذا العذاب بسبب ذنوبنا؟ لنقلع عن الذنبحّمل المسيح لماذا ن:"أوالً
هل يجيز ". لو أعقبها عقاب فسيتعذب أبي عني:"لوق حدث نفسه بالولنفترض أنه.  يرتكب جريمة قتل-ابن أثير–لنفترض شخصاً 

هل ستوافق الشرطة على ". فراج عني وإعتقال والدي ألنني ابنه االثير االميمكنك. ال. ال:"هعند اعتقال  القاتلويقولالقانون ذلك؟ 
لقد ارتكب . قتراح راشد؟ ال اهل هذا! طلب هذا األحمق؟ لقد ارتكب جريمة لكنه يعتقد بأن والده هو الذي يجب أن يتحمل العقاب

 .هذا هو قانون اهللا. سيح وليس المهدما ترتكبيجب أن تتعذب بالذنب عنكذا، ". هالجريمة وال بد من شنق
كانوا غير .  ذكر اهللا لكنهم صلبوهتبليغأراد . مع ذلك، صلب. كان ال عيب فيه. ابن اهللا وممثله -كان المسيح شخصية كبيرة

 .لكننا نقّدره ونعطيه كل التكريم بصفة ممثل اهللا. لم يقّدروا دعوته. شاكرين
لذلك، نحن . لكنه كان ممثل اهللا ناسبة لزمانه ومكانه وبلده ومناسبة للشعب المعينمسيح كانت مالا  اليهالرسالة التي دعاأن ال شك، 

 .معجبون بالمسيح ونقدم له السجدة
هو سيدنا :"اخبرتهم" ما هو رأيك بالمسيح؟:"سألوا.  في مدينة ملبورنذات مرة جاءت جماعة من رجال الدين المسيحيين لزيارتي

 .شعروا بالتقدير الكبير لهذا الكالم". لذلك، هو سيدنا الروحي. ذكر اهللا إلى دعا). چورو(الروحي 
تقول . اًإنسان ال ينبغي لنا الظن بأنه كان. المسيح أحد تلك الشخصيات. چوروأمجاد اهللا بصفة  إلى كل من يدعويجب قبول بالفعل، 

 .لما سلّم ذكر اهللا اًإنسان لو كان المسيح. ، يملك عقلية شريرةاًإنسان األسفار بأن كل من يعتبر السيد الروحي

 الفصل الثالث
  اإلنسانال تقتل أو ال تقتل

 .١٩٧٣تموز سنة\يفي قرب باريس في يولوفي منتجع ر الكاردينال جان دانيلو شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدالتقى 



  بقتل الحيوان؟يلذا، لماذا ينشغل المسيح". ال تقتل: "قال المسيح: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  اإلنسانحياة.  وحياة الحيوانات اإلنسانال شك أن القتل محرم في المسيحية لكننا نؤمن بوجود فرق بين حياة: ل دنيلوالكاردينا

 . محرم اإلنسانلذلك، قتل.  مصنوع على خيال اهللا اإلنسانمقدسة ألن
 ".ال تقتل" بل  اإلنسانلكن االنجيل ال يقيد الوصية بعدم قتل: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . وحدها مقدسة اإلنساننؤمن بأن حياة: ردينال دنيلوالكا
 ".ال تقتل"الوصية تقول . ذاك تفسيرك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .من الضروري لإلنسان قتل الحيوان للطعام: الكاردينال دنيلو
 . أكل حبوب الطعام والخضار والفاكهة والحليب اإلنسانيستطيع. ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 دون لحوم؟:  دنيلوالكاردينال
 طعامه المشروع هو لحوم الحيوانات لكن طعام. النمر ال يأتي ألكل فاكهتك.  مقصود للطعام النباتي اإلنسان:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 كيف يمكنك القول بأن قتل الحيوان ليس ذنباً؟.  هو الخضار والفاكهة والحبوب ومنتجات الحليباإلنسان
 .ابتغاء توفير الطعام للجائع فذلك مبررذا كان قتل الحيوان  ا.أنها مسألة دافعنؤمن ب: الكاردينال دنيلو
 هل توافق؟. لذلك، هي أمنا. نشرب حليبها:  لكن اعتبر البقرة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .بالتأكيد.  نعم:الكاردينال دنيلو
دما تهرم وتنقطع عن اعطاء عنتقطع حنجرتها الحليب منها و؟ أنت تأخذ ذا كانت أمكاكيف تدعم قتل البقرة  ذن، ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 مثل الماعز أو الخنازير أو حتى دنيابقتل بعض الحيوانات الفي الهند آكلة اللحوم  وصىيي؟ إنسان هل هذا اقتراح. الحليب
 في مجال ون بهذا المبدأمتناع عن اللحوم بالكلية ومريدي يلتزم االنطلب من الناسنحن . لكن قتل البقرة أكبر ذنب. الجاموس

انه . ال تقتل البقر. في ظروف معينةإلى أكل اللحم ذا اضطر ايمكن لإلنسان أكل لحم حيوان صغير  لكن. كِْرشَْندعوتنا إلى ذكر 
اذا بقي اهللا لن يقتدر على فهم  هلكن. الشاغل األول لإلنسان هو فهم اهللا وحبه.  ما دام أثيماً على فهم اهللاإلنسان لن يقوى. أكبر ذنب

 .فماذا بالحديث عن حبهأثيماً 
 .آخر إلى الوصية العملية من دينتتغير . المهم هو حب اهللا.  ضرورية غير أعتقد أن هذه النقطة:الكاردينال دنيلو
 .لذلك، قتل البقر ذنب.  لذا، الوصية العملية هللا في االنجيل هي ال تقتل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ...أنالهنود بأن القتل ليس صالحاً ويقول لليهود  إلى قول اهللا ي:الكاردينال دنيلو
 ناسب تيسيرك؟يلماذا تفسر ذلك ل". ال تقتل"المسيح علّم .  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 الخروف صورة  لكن المسيح أجاز التضحية ب:الكاردينال دنيلو
 . لكنه لم يفتح مسلخاً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ال، لكنه أكل اللحم). يضحك( :الكاردينال دنيلو
لكن من أكبر . مختلف أمرذاك .  عندما ينقطع الطعام اآلخريمكن لإلنسان أكل اللحم لحماية نفسه من الموت جوعاً :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

دة القاسية ، لن يكون عندك مجتمع بشري ما لم تتوقف هذه العافي الواقع. رضاء اللسان االذنوب المحافظة على المسالخ لمجرد
وهذا ما  مع أن قتل الحيوان قد يكون ضرورياً للبقاء في بعض األحيانيجب عدم قتل الحيوان األم على األقل . للحفاظ على المسالخ
دم من يق): ٢٦\٩ ْبهَچڤَْد چۤيتا (كِْرشَْنيقول .  هي عدم السماح بقتل مطلق حيوانكِْرشَْنعادتنا في حركة ذكر . يمثل اللياقة اإلنسانية
 نحن نتناول .)شَّْهتيياتّْْپَر يُّو ِمى ْبَهكْتْۤيا  تُوياْم ْپَهلَْم پوشَْپْمَپتَْرْم (أقبلها فسوف  أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو لي بحب وتفان، ورقة

بالطبع، كل حي طعام سواه لكن . األشجارقتل  إلى الفاكهة دون حاجةمنوعات كبيرة من  األشجار توفر لنا ).ْپَرساَد (كِْرشَْنفضل 
 . أثيمعمل هذا . اقنع بحليبها وال تقتلها في المسلخ. ئة وتدر الحليبيالبقر بر. ذلك ال يعني أن تقتل أمك طعاماً

 .دون روحدون اإلنسان أن اجناس الحياة  إلى جواز المسيحية ألكل اللحوم مستند: مريد
ن كان لإلنسان روح على  اأوالً، يتعين علينا فهم الروح من حضورها في البدن ثم يمكننا القول ما.  تلك حماقة:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

كيف  لكن.  اذا لم نجد قواسماً مشتركةيمكننا القول بأن الحيوان دون روح ن؟اما هي مختلف خواص البقرة واإلنس. خالف البقر
أن الحيوان يأكل وأنت تأكل والحيوان ينام نجد لحيوان؟ قواسم مشتركة بين اإلنسان واذا وجدنا  اروحيمكن القول بأن الحيوان دون 

 أين هو الفرق؟. وأنت تنام والحيوان يجامع وأنت تجامع والحيوان يدافع وأنت تدافع
 .بأن الروح بشرية فقطنؤمن .  دون روحه نحن نقر بأن الوجود الطبيعي للحيوان مشابه لإلنسان لكن:الكاردينال دنيلو
ثيابك . بوالبدن يشبه ث). يُّونيشو-ڤََسْر(لروح في جميع أجناس الحياة ؤكد على حضور ا يْبهَچڤَْد چۤيتا كتابنا :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 مختلفة اًجناسأ كذا، أبدان مختلف األجناس تشبه.  وراء الثياب أيضاًإنسان  وأناإنسان لكن أنت. سوداء اللون وثيابي زعفرانية اللون



قاضي محكمة عليا أحدهما  قد يكون :لنفترض بأن لرجل ما ولدين ال يتساويان بالفطنة. ثمة روح وهي شق من اهللا. من الثياب
وإذا قال االبن . ال يميز بأن ابنه القاضي بالغ األهمية وابنه العامل دون أهمية. يعلن أبوته للولدينلكن الوالد . والثاني عامل بسيط

 فهل سيسمح الوالد بذلك؟". اسمح لي بقتله وأكله. والدي العزيز، ابنك اآلخر عديم النفع:"قاضيال
 ثمة فرق كبير بين حياة. الفكرة القائلة بأن كل الحياة جزء من حياة اهللاقرار ب االيصعب علينالكن .  حتماً ال:الكاردينال دنيلو

 .  وحياة الحيواناإلنسان
لن تقاوم  . غير متطورهاللشجرة روح لكن وعي. ثمة وعي متطور في البدن البشري. تنمية الوعي إلى رق عائدالف ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 صنع آلة تثبت بأن َچديشْ تْشَنْْدَر بوزجيوجد عالم يدعى . درجة ضئيلة جداً إلى ، ستقاوم لكنفي الواقع. هاذا قطعتاالشجرة 
. ويمكننا أن نشهد ذلك بصورة مباشرة عندما يأتي شخص لقتل حيوان ما.  عند قطعهااألشجار والنبات قادرة على الشعور باأللم

 .لكن الروح في جميع األحياء. لذا، أنها مسألة تنمية وعي. يقاوم ويصدر صوتاً مرعباً
 . على صعيد أرفع من الحيوانات اإلنسانتفكير.  مقدسة اإلنسان لكن مجازياً، حياة:الكاردينال دنيلو

البقرة العشب تأكل . بدنكعلى  ةفظاحلمبدنه وأنت تأكل لعلى  ةفظاحلم ما هو ذاك الصعيد األرفع؟ الحيوان يأكل ل:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
درجة أن في بدنك روح بينما ال  إلى لكن ال يعني أنك راقي.  باآلالت الحديثةجهزةاإلنسان اللحوم من المسالخ الميأكل في الحقول و

يمكننا أن . هذا غير منطقي. رد أن لديك آالت كبيرة ومنظر مرعب بينما الحيوان يقتصر على أكل العشبلمج روح في الحيوان
 .نشهد ذلك في الخصائص األساسية المشتركة بين الحيوان واإلنسان

 . سوى عند اإلنسانبحثاً فوقطبيعياً عن معنى الحياةنا ال نجد  لكن:الكاردينال دنيلو
 اينِْتـكاو يُّونيٰشو –َسـْرڤَ 

 ااهي ۤياه َسـْمْبَهـڤَـنْتيْرتَـمۤو
 ْرينيُّو ْبـَرْهـَم َمـَهـْد ْمتاسا
 تاي ْپـَرَده پـ-َج ۤيـ بْمَأَهـ

 ."أنني الوالد صاحب البذرة هذه الطبيعة المادية ومنتولد جناس الحياة جميع ان أ ،كونْتّييا ابن علم، يتعين ال"
 كرين تفكاذا ك ا.ذا فوقطبيعيه. يمان بأن الحيوان دون روح االالبحث الفوقطبيعي هو الذي يحملك على.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 في كِْرشَْنيقول . ؟ فوقطبيعي يعني روحي اذا كنت تفكر كالحيوانما هو نفع دراستك الفوقطبيعية لكن. عياً فال بأس بذلكفوقطبي
 بمثابة كِْرشَْنما أن تقبل تعاليم  ااآلن،. ذاك فهم فوقطبيعي). يُّونيشو كاونْتييا-ڤََسْر(ثمة روح في كل حي ): ٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 أي منهما تقبل؟ . قبول رأي أحمق من الدرجة الثالثة بمثابة فوقطبيعي إلى ضطرفوقطبيعية أو ست
 . لكن لماذا خلق اهللا بعض الحيوانات التي تأكل حيوانات أخرى؟ ثمة خطأ في الخليقة كما يبدو:الكاردينال دنيلو
سيعطيك اهللا بدن نمر في .  اردت أكل الحيوانات اذاسيعطيك التسهيالت التامة واهللا كبير اللطف.  انه ليس خطأ:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لذا، آكلة اللحوم ينتظرون ". كل اآلن. المسالخ؟سأعطيك أنياب ومخالب تغنيك عن " .عمرك الالحق حتى تأكل اللحم بحرية تامة
 .  أكبر الالحق للحصول على تسهيالتم في أبدان نمور وذئاب وقطط وكالب في عمرهونرجعيآكلة الحيوانات . عقاب مثيل

 الموضوع الخامس
  في العصر الحديثيُّوچاممارسة الـ

 الفصل األول
 الوعي الفوقي

كما تشهد الوقائع التاريخية  في الهند الذين كانوا ماء القدۤيْزچيُّوالـة تتضاءل أمام منجزات حديث الغربية اليُّوچاالـأهداف أنصار 
. ن الهواء وكانوا يسافرون في مطلق جزء من الكون دون عون اآللياتيملكون قوى التمثل في جسم أصغر من حجم الذرة وأخف م

 كيف يمكن تحقيق قمة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديكشف .  أنها خطوة قدماً على الرغم من كل هذه الخوارقشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدمع ذلك، يقول 
 .١٩٦٧الوعي الفوقإنساني في حديثه التالي في سنة 

ما جاء في معادلة الممارسة حسب  ةيُّوچيالـالرياضة .  المتيمين المدربينۤيْزچيُّوالـ بواسطة يچيُّواء  هو أرفع ادكِْرشَْنذكر 
 التي يُّوچا-َهىطَْه مختلفة عن يُّوچيالـ تَنَْجليَپ وكما توصى في نهج ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن القياسية على لسان الرب ةيُّوچيالـ

ناراياَن جمع العقل على وجه ثم  الحقيقية تعني التحكم بالحواس ةيُّوچيالـممارسة الرياضة . بيةتزاول عموماً في البلدان الغر
مزينة ال ذات األربعة أيدي ونڤيشْ هو الوجه األصلي للحق المطلق وجميع أوجه كِْرشَْنالرب . كِْرشَْن شْرّيلشخصية اهللا العزيز 

 . بصدفة وزهرة لوتس وعصا ودوالب هي أوجهه التامة



الجلوس في مكان منعزل مطهر بجو قدسي  يقتضي جمع العقلتحقيق .  بوجوب التأمل في صورة الربْبهَچڤَْد چۤيتايوصى في 
نغماس ال امزدحمة وحياة رفاهية بما في ذلكالمدن ال). ْبَرْهَمتْشاريا(ط الذاتي اضبنبأحكام وحدود حياة التبتل واال يُّوچّيالـإلتزام و
 .ييُّوچالـتنقض المراس  نة اللسانوخيادون قيد جنسي ال

ال يمكنك السماح للسان بتناول كل . ضبط اللسانخطوته األولى هي  تعني التحكم بالحواس ويُّوچاالـ ممارسة سبق لنا وذكرنا بأن
ن لكن ولألسف الشديد، يوجد عدد كبير م.  بوقت واحديُّوچاالـأشكال الطعام والشراب المحظور واحراز تقدم في ممارسة 

 أمثالهم يتجرأون حتى على الجهر ۤيْزچيُّوالـ. يُّوچاالـ إلى الغرب ويستغلون ميل الناس إلى الذين قدموا اآلندجالين  الۤيْزچيُّوالـ
 .بجواز شرب الخمرة وممارسة التأمل بوقت واحد

 اعرب بصراحة عن أْرجوَن، لكن  سنة٥٠٠٠ منذ ْبهَچڤَْد چۤيتا في حوار أْرجوَنمريده  إلى يُّوچاالـ ممارسة كِْرشَْنأوصى الرب 
ال ينبغي لإلنسان تضييع وقته . ينبغي لإلنسان أن يكون عملياً في كل مجال من نشاطاته. يُّوچاالـتباع أحكام وحدود  اعجزه عن

عليا بصورة أربعة نما هي البحث عن الذات ال ا الحقيقيةيُّوچاالـ. يُّوچاالـاسم الثمين قصراً على مزاولة بعض التمارين البدنية ب
سينتظر اإلنسان وقتاً طويالً قبل تحقيق  لكن. يَسماْدهتأمل مستمر مثيل يدعى . أيدي داخل القلب لرؤيته بصورة مستديمة في تأمله

الرياضة .  محالعقل على شيء مجرد أو فراغالجمع . التأمل في شيء مجرد أو الفراغ ذا أرادا ةيُّوچيالـشيء في الرياضة 
 . رباعي األيدي النافذ في القلبناراياَن هي جمع العقل على شخص ةيُّوچيالـ

 ال ينفذ في قلب. اهللا نافذ في قلب كل حي.  نفاذ اهللا في القلب دوماً حتى دون علمه بذلك اإلنسانيقال أحياناً أن بالتأمل سيفهم
جميع ب ونافذ في قل) ڤََرإشْ(ن أن الملك العظيم للكون  ذلك باإلعالْبهَچڤَْد چۤيتايشهد . أيضاًجميع صور الحياة  فحسب بل في اإلنسان
 .مكان من حضور الربخلو ال ي. ال يوجد مكان فارغ. أيضاًمن األشياء حضوره ليس في القلب فحسب بل في كل ذرة . األحياء

 َپَرماتْما كما هي ية فردآتْما. ني الذات العليا تعَپَرماتْما تعني الذات الهبائية وكلمة آتْماكلمة . َپَرماتْماوجه اهللا النافذ في المكان يدعى 
 . تعم كل المكانَپَرماتْماد بينما و تعم مكان محدآتْمارق هو أن الكن الف. فردية

قد يكون الشخص مقيماً في مكان واحد لكن الشمس حاضرة فوق رأس كل شخص مع أنها ذات . مثل الشمس مناسب في هذا الصدد
الذات العليا بائنة عن الذات الهبائية بالحجم على الرغم من وحدة لذلك، .  على نحو لطيفْبهَچڤَْد چۤيتاهذا موضح في . فردية أيضاً

 .الذات الهبائيةخالف وعي ماليين الصور على  إلى توسعتالرب أو الذات العليا وعي قدرة . الربواألحياء وعي نوعية 
 أن الذات العليا نافذة في قلب اتْدنيشََپوأجاء في . ضية والحاضرة والمستقبليةالذات العليا النافذة في قلب كل حي، تشهد أعماله الما

وبصفة شاهد، تنعم . الوطن الباقي إلى رجاع الذات الهبائية إلى ا تتشوق دوماً،بصفة الصديق. صديق وشاهدصفة الذات الهبائية ب
لكنها تأمر صديقها . ية كافة التسهيالت لتحقيق كل ما تشتهيهالذات العليا تعطي الذات الهبائ.  التي تحقق أعمال الفردكل بركاتها

هذا هو األمر األخير في . أزلي البهجةتحقيق ذكر لالحق المطلق العظيم  تسليمعلى نحو يحقق تخليه عن سائر المشاغل سوى ال
 .يُّوچاالـ، أكثر الكتب الموثوقة والمعروفة حول كافة أشكال ْبهَچڤَْد چۤيتا

 بأن ْبهَچڤَْد چۤيتاكما يستفاض في . كما مر أعاله ةيُّوچيالـكمال الرياضة  ا هي كلمة الفصل بصددْبهَچڤَْد چۤيتاة في الكلمة األخير
  هذا؟كِْرشَْنما هو ذكر .  األرفعيُّوچّيالـ هو كِْرشَْنالغارق دوماً في ذكر 

ال يمكن للذات الهبائية شامل الوعي هذا ال. الذات الهبائية البدن بكامله كما تعم الخليقة بكاملها بعلمها الفائقتعم ) َپَرماتْما(الذات العليا 
. فهم ما يجري في بدن سوايدون أن يتخطاه لبدني المحدود في ارجاء ما يجري ل يفهمبسط يمكنني . تناهي وعيهابسبب حقيقه ت

وحدة الذات الهبائية والذات العليا دعوى . مل المكانوتعم مجتعي بجمع األبدان ) َپَرماتْما(لكن الذات العليا . محدود بهبدني وعيي ب
هذا العلم الفوقي سوى عند تشبيع العلم الهبائي بالعلم الفوقي وهذا ال يتحقق . يقوالفعلم فعل في الألن علم الذات الهبائية ال يمردودة 

 . كِْرشَْن أو ذكر تسليمالتشبيع يدعى ال
ْبهَچڤَْد  بعد فهم كِْرشَْنحقق ذكر  ه كان معرضاً عن قتال أقاربه في بداية األمر لكنأْرجوَن  أن بوضوحْبهَچڤَْد چۤيتامن تعاليم نفهم 
 على المشاركة في ملحمة أْرجوَنوبناء عليه، وافق . كِْرشَْن يهملما ي يعمل بكِْرشَْن تيم. كِْرشَْن وتشبيع علمه بالعلم الفوقي للرب چۤيتا

 .تَْركوروكِْش
 بعد تبدأ عملية التشبيع بالترسخ والثبات .كِْرشَْن في بداية ذكر  االمالء خالل الوساطة الشفافة للسيد الروحيستالم هذا الذا، يجري

عند تلك   من الداخلكِْرشَْنيملي . ، تحت هداية السيد الروحي الثقةكِْرشَْنقدر كاف من التدريب والعمل بإيمان منقاد وحب لـ
 التيم بوجه السيد كِْرشَْن ومن الداخل يعين الرب كِْرشَْن لـصحيحن السيد الروحي الممثل المن الخارج، يتلقى التيم عو. المرحلة

 ).چورو-تْشايتْيا(الروحي الداخلي 
 التعرف على اهللا من الداخل والخارج والعمل في  اإلنسانيتعين على. إن مجرد الفهم بأن اهللا نافذ في قلب كل حي ال يمثل الكمال

 .ةيُّوچيالـ هو أرفع درجات كمال الحياة البشرية وأرفع الرياضات هذا. كِْرشَْنذكر 



 : الكامليُّوچّيالـ يحققها خارقةثمة ثمانية قوى 
 . التمثل في جسم أصغر من جسم الذرةقوة -١
 .التمثل في جسم أكبر من جبلقوة  -٢
 .التمثل في جسم أخف من الهواءقوة  -٣
 .نالتمثل في جسم أثقل من مطلق معدقوة  -٤
 ).خلق كوكب على سبيل المثال(تحقيق أي تأثير مادي قوة  -٥
 .التحكم باآلخرين كما يفعل الربقوة  -٦
 .التنقل بحرية في جميع أرجاء الكون أو ما وراءهقوة  -٧
 .والرجعة حيثما يشاءبدنه ت مواختيار زمان ومكان قوة  -٨

 .مالء الرب اصعيد كمال تلقيإلى عند ارتقاء ه يحقق الفرد درجة تتخطى القوى الخارقة الثمانية اعاللكن 
. األمام إلى  خطوةوالتأمل في الذات العليا ه.  في بداية استهالل الرياضةةيُّوچيالـتمارين التنفس ضمن الرياضة غالباً ما تمارس 

 .امالء منه االليا وتلقيتصال بالذات الع االتحقيقهو  أرفع درجات الكمال كنل.  ليس سوى خطوة تقدميةخارقةقوى الالتحقيق 
 سنة وإال لما ٥٠٠٠كانت صعبة حتى منذ .  بالغة الصعوبة في هذا العصرةيُّوچيالـالرياضة التي تقتضيها تمارين التنفس والتأمل 

م في الوقت الراهن، عامة الناس قصيرة العمر وبلداء بفه. ء الحاضر يدعى العصر الرديكَليعصر . كِْرشَْن اقتراح أْرجوَنرفض 
 يهذا كانت لد اسيضلل اإلنسان على يد عدد كبير من الدجالين وبناء عليه،. انهم أتعس حظاً من سواهم. التأمل أو الحياة الروحية
 كما مارسها المولى ْبهَچڤَْد چۤيتانما هي العمل بمبادئ  ايُّوچاالـالسبيل الوحيد لتحقيق أرفع درجات كمال . عناية بسيطة بمعرفة نفسه

 . وأرفعهاةيُّوچيالـهذه هي أبسط درجات كمال الرياضة . يا َمهاْپَرْبهوتْشايتَنْ
 و ِڤدانْتَ سۤوتَْرما جاء في استناداً إلى  كِْرشَْنقدس م قصراً على تسبيح االسم اليُّوچا كِْرشَْنذكر عملية تحقيق  عرض تْشايتَنْياالمولى 

 كما انها تنمو تدريجياً في ةيُّوچيالـأكبر عدد من الهنود يمارسون هذه الرياضة . مة الهااتْرانوپالـ وعدد كبير من شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
انها في غاية السهولة وعملية لهذا العصر وال سيما للجديين بصدد النجاح في . الواليات المتحدة وسائر البلدان في مدن كثيرة

 . في هذا العصرةجحاال توجد رياضة أخرى ن. ةيُّوچيالـالرياضة 
 . كان يعّمر مائة سنة اإلنسانألن) َچَستْيا يو(الرياضة التأملية ممكنة في العصر الذهبي انت ك

 َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنتسبيح  إلى سوى األخذفي الوقت الراهن  العملية ةيُّوچيالـذا اردت النجاح في الرياضة اليس عليك لكن 
إلنسان شعور ا. التقدم الذي تحرزهوستحكم بنفسك على  َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى َهِرى راَم -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن

 . مطلوبةيُّوچيالـالشعور بمدى تقدمه في الرياضة 
وأصفى ) ْهياْمچ-راَج(وأخفى سبل التحقيق الروحي ) ڤيْديا-راَج( بأنها رأس العلم ْبهَچڤَْد چۤيتا هذه في كِْرشَْنوصفت رياضة ذكر 

 . )ڤْياياْمأ(وال تنضب ) سوسوكَْهْم(وتنجز بسعادة بالغة ) ڤيتَْرْمَپ(فاء الص
 تعني يُّوچاكلمة . أن يشهدوا المتعة العلية التي يشعروا بإنجازها) يُّوچا ْبَهكْتي( هذه كِْرشَْنإلى الخدمة التتيمية  إلى من أخذوايمكن ل

ال يمكنك قطع نشاطات الحواس . يتهاعند تصفيتم التحكم بالحواس تلقائياً  . تعني تصفية الحواسيُّوچا ْبَهكْتيالتحكم بالحواس و 
 اذا عملت الرب إلى يجابياً في الخدمة العلية اعن المشاغل السخيفة فحسب بل تنشغلالحواس بالوسائل المصطنعة لكن ال تنسحب 

 .على تصفيتها
 كِْرشَْن وتسبيح كِْرشَْنعند ذكر  حتماً كِْرشَْنسنرجع إلى التي تذكر بأننا  ْبهَچڤَْد چۤيتا ليس بدعة ابتدعناها بل مشرع في كِْرشَْنذكر 

 .كِْرشَْن وهذا هو جوهر ذكر كِْرشَْنم بـياقال وكِْرشَْنأمل في الت وكِْرشَْن والحديث مع كِْرشَْن واألكل مع كِْرشَْنومصاحبة 

 الفصل الثاني
 تجلي المولى تْشايتَنْيا

 ستتردد في كل بلدة وقرية في َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنبأن  سنة فقط، ٥٠٠منذ  عظيم، تنبأ يُّوچّي رباني و ْپَرْبهوتْشايتَنْيا َمهاالمولى 
تجاه دراسة الكون خارجياً ه دستكشاف عن االفي وقت، كان الغربي يوجه روح ة يستهل ثورة داخليتْشايتَنْيا شْرّيكان . األرض
مستقبل التفكير الديني والفلسفي في أثراً عميقاً حركته ماليين وتركت تبعه الو كالعاصفة الهنديةشبه القارة  حركتهاجتاحت  .الطبيعي

ة  في قاع١٩٦٩تشرين الثاني \في نوفمبرفي الحديث التالي  تْشايتَنْيا شْرّي وة جلشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديصف . في كل من الهند والغرب
 .كونواي هال



 عند تجلي .والدةالعند استدعاء منجم العادة في الهند تجري .  سنة٥٠٠ الذهبي، تجلى في الهند منذ ڤَتاَرأ وتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبه شْرّي
حمراء : هذا الطفل في السابق في ثالثة بشراتنزل :" الذي قالَچمونيَچْر سنة، استدعى والده ٥٠٠٠ منذ كِْرشَْنشخصية اهللا 

 هو تْشايتَنْياالمولى . غيمةال في األسفار بأنها سمراوية مثل لون كِْرشَْن بشرة صفتو ".وذهبية وقد تجلى اآلن في بشرته السمراء
 . ببشرة ذهبيةكِْرشَْنوجه 

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميؤكد في .  وهذا مؤكد بكالم العلماء والتيمكِْرشَْن هو وجه تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوثمة أدلة كثيرة في األسفار الهندية بأن 
في لن تكون بشرته سمراوية . يصف ذاتهالذي  كِْرشَْنهو .  دوماًكِْرشَْنينشغل بوصف و) َچيو-كَلي( يتجلى في هذا العصر بأن اهللا

البيضاء والحمراء والصفراء والسوداء  –هذا العصر، مما يعني انها قد تكون بيضاء أو حمراء أو صفراء ألن هذه األلوان األربعة 
البشرة الحمراء والبيضاء والسمراء في ه سبق وتجلى بلذلك، لما أن. ى بها وجه اهللا في مختلف العصورهي ألوان البشرة التي يتجل

 .كِْرشَْنبشرته ليست سمراء لكنه . تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوالعصور السابقة فاللون المتبقي هو الذهبي الذي تجلى به 
 متبوع دوماً بعدد كبير من التيم ه أنتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوفي صورة ن ستجدو.  هو أنه مصحوب دوماً بصحبهڤَتاَرآوجه آخر لهذا 

مهمتي هي تخليص التيم األتقياء :"كِْرشَْنهناك، يقول . ْبهَچڤَْد چۤيتاكما ذكر في في كل نزلة دوماً همتين ماهللا بقضي . نيسبحالم
صدفة  أنه يمسك ونڤيشْصورة سنالحظ عند رؤية . بير من الجن، تعين عليه قتل عدد ككِْرشَْنعند تجلي ".  حينما أنزلواهالك الجن

يطلق . الجن والتيم: ثمة نوعان من الرجال في هذا العالم. الهراوة والقرص مقصودين لقتل الجن. وزهرة لوتس وهراوة وقرص
:  أو اهللا ألمرينكِْرشَْن ينزل ذا،ل. التيم ربانيون وسواهم جن. انهم يكادون يشبهون اهللا بفضل صفاتهم الربانية. على التيم مالئكة

تخليص التيم وإهالك الجن لكن بسالح : هي عينها أيضاً في هذا العصر َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيامهمة . وإهالك سواهم، الجنتيمه حماية 
لناس عن طريق تقديم قتل العقلية الجنية ل. كۤيْرتََنَسنْ سالحه هو حركة -ذاك السالح ليس هراوة أو قرص أو سالح فتاك. مختلف
كتشف األسلحة النووية لقد ا.  يقتل نفسه مسبقاً اإلنسانفي هذا العصر. تْشايتَنْياذاك هو المغزى الخاص للمولى . كۤيْرتََنَسنْحركة 

 .كِْرشَْن ذكر حركة لإلنسان وهذا مقصد الشريرة عقليةاللقتل اهللا لكن تجلى . قتلهى لإحاجة  مما ينفي النفسهبها   اإلنسانبالتي سيهلك
احتفظ بصورة المولى . ومن يعبده؟ الطريقة بالغة البساطة.  بأن هذا هو وجه اهللا في هذا العصرشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، جاء في 

 ال يحتاج. َسڤاشْرۤي و َچداْدَهَر و ڤايتَأْدَ و انَنْدنيتْۤي:  في الوسط مصحوب بصحبه البارزينتْشايتَنْياالمولى .  مع صحبهتْشايتَنْيا
. نا لرؤية هذه الصورةة مراكززيار اإلنسان إلى ال يحتاج. يمكنه أن يبقيها في أي مكان. حتفاظ بهذا الصورةاالإلى   سوىاإلنسان

ذه هتبنى من الذي سيلكن . تلك طريقة بسيطة. تْشايتَنْيا، يعبد المولى َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنكل من يملك هذه الصورة في بيته ويسّبح 
 في بيته وسّبح تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو شْرّيذا أبقى أحد صورة ا سيدرك اإلنسان اهللا دون جهد كبير .الطريقة البسيطة؟ ذوي الدماغ الجيد

 يستطيع مطلق .ال تكلفة وال ضريبة وال حاجة لبناء كنيسة كبيرة جداً أو هيكل.  متوفرة لكل فردهذه الطريقة البسيطة. َهِرى كِْرشَْن
. لذلك، انها فرصة كبيرة.  وعبادة اهللاَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنأي مكان، الجلوس على الطريق العامة أو تحت شجرة وتسبيح من  إنسان
الساسة الفطناء الفرصة الجيدة ويحققون بها النجاح ينتهز . حياناً في الحياة السياسية أو العمل أ فرصة كبيرةإلنسانتسنح ل للمثال،

 هذه ويتقدمون بسرعة كۤيْرتََنَسنْحركة  إلى هذا العصر الذين يتحلون بفطنة كافية يأخذونأهل كذا، . ألولى التي تواتيهمفي المرة ا
  .كبيرة

 كما قد يهبط الفرد  يهبط من الكواكب الروحية في السماء الروحيةڤَتاَرأ.  تعني الهابطڤَتاَرأكلمة .  الذهبيڤَتاَرأ يدعى تْشايتَنْياالمولى 
لكن وراء هذه السماء ثمة . السماء التي نراها بالعين المجردة أو بالمجاهر هي السماء المادية. ن الطابق الخامس أو المائة من بنايةم

 بأن وراء كِْرشَْنيقول . التخيتليست و ْبهَچڤَْد چۤيتاتلك المعلومات واردة في . سماء أخرى يتعذر رؤيتها بالعين المجردة أو اآلالت
 .ماء المادية، توجد سماء أخرى، السماء الروحيةهذه الس

ويتعين وراء انكلترا د أماكن أخرى تدعى ألمانيا والهند وما شاكلها ووجب نحن نعلم األطفال للمثال،. كِْرشَْنيتعين علينا تصديق كالم 
ال يمكن لإلنسان . ه السماء الماديةتوجد سماء أخرى وراء هذ كذا،. ه على لسان المعلم ألنها وراء مجالهاعلى األطفال التعلم عن

ال مفر لنا من . ذاك غير ممكن. القيام بالتجارب للعثور عليها كما ال يستطيع الطفل اجراء التجارب للعثور على ألمانيا أو الهند
وإال معرفة ذلك المادي اذا أردنا معرفة ما وراء العالم  ِڤديةالـ بد من قبول المرجعية ما الك. اذا أردنا تحصيل العلمقبول مرجعية 

علماء قدير تالكواكب البعيدة في هذا الكون فماذا بالحديث عما وراءه؟  إلى ال يمكن لإلنسان الذهاب. انها وراء العلم المادي. متعذرة
لى السفر لذا، من ذا القادر حتى ع. ستستغرق اربعين ألف سنة ضوئية أعلى كواكب الكون باآلليات العصريةإلى الرحلة  المادة أن 

 .درجة أننا ال نستطيع تحصيل علم صحيح حتى عن هذا العالم المادي إلى عمرنا وسبلنا محدودة. داخل هذه السماء المادية
يا :"عطاه الرب العظيم عدة أمثلة وفي النهاية قالأ" هال تلطفت بشرح مدى عمل قدراتك؟:"كِْرشَْن الرب أْرجوَن، سأل ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

هذا العالم المادي الذي يتألف : تساع قدراتي الكن يمكنك تخيل. ، ماذا سأشرح عن قدراتي؟ هذا غير ممكن لك فهمهوَنأْرجعزيزي 
 السماء هاثم وراء. ال يمكننا تقدير وضع حتى كون واحد وثمة ماليين من األكوان". من ماليين األكوان هو عرض ربع خليقتي



 ذا كانايمكن لإلنسان تحصيل هذا العلم  .ِڤديةالـكل هذا العلم متوفر في األسفار . ةالروحية وثمة ماليين من الكواكب الروحي
ال ، ِڤديةالـلذلك، حسب مستوى الحضارة . ذاك هو خيارنا. في حال لم يصدق وال توجد وسيلة أخرى. ِڤديةالـيصدق األسفار 

 إلى المحاكم، يرجع المحاميفي ." هذا صحيح. نعم:"كالمهاه سو ثم سيقبل ِڤديةالـاألسفار  إلى فوراًدون الرجوع  آتْشاْريايتكلم 
ستشهاد  االهذا كان بمستطاعامن المفهوم صحة كالم اإلنسن  كذا،. موثقةإذا كانت سيقبل القاضي قضيته األحكام السابقة للمحكمة و

 .ِڤَدْزالـمن 
.  ما لم ترد عالماته في األسفارڤَتاَرأ يمكننا قبول أحد بصفة ال. ِڤديةالـ هذا العصر في األسفار ڤَتاَرأ تْشايتَنْياجاء وصف المولى 

نسب اإللهية لنفسه في هذه األيام،  إنسان اصبح رائجاً ألي. نتخاب عبثياً إلى االستناداً اڤَتاَرأ بصفة تْشايتَنْيانحن ال نقبل بالمولى 
 عالمات طابقيجب أن ت. ِڤَدْزالـ النحو بل نستمد األدلة من  على هذاڤَتاَرأنحن ال نقبل ". هو اهللا:"وسيقبله بعض الحمقى والرذالء

سيتجلى في هذا المكان وفي ذاك الوجه : ِڤَدْزالـ وصف في ڤَتاَرألكل .  ثم نقبله وإال الِڤَدْزالـ مع األوصاف الواردة في ڤَتاَرأ
 .ِڤديالـتلك هي طبيعة الدليل . وسيفعل على هذا النحو

ذكر مختلف ت سنة و٥٠٠٠ منذ ة مكتوبشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم. المولى بوذاسم  وثمة ذكر الڤَتاَرْزأ قائمة بأسماء تَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَجاء في 
لذا، تجلى بوذا منذ . ۤياَچ وسيتجلى في آنَْجناأمه سيكون اسم جاء أن الرب سيتجلى بوجه المولى بوذا وأن . األسماء لألزمان المقبلة

  باإلضافةتْشايتَنْياذكر المولى رد كذا، ي. ذكر بأنه سيتجلى في المستقبلت سنة و٥٠٠٠ منذ ة مكتوبْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَم سنة بينما ٢٥٠٠
سيتجلى . كَلْكي هذا سيكون كَلياألخير في عصر نزيل جاء أن ال. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في  هذاكَلي األخير في عصر ڤَتاَرأذكر إلى 

 .يتجلى وجه اهللا هناكسوف لذا، . سمثمة مكان في الهند يسمى بهذا اال. شَْمْبَهَل في مكان يدعى ياشا-ونڤيشْ  يدعىْبراْهَمَنبن ابوجه 
. ِڤديةالـ وسائر األسفار َمهاْبهاَرتَ و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و اتْدنيشََپوأ مع األوصاف الواردة في ڤَتاَرألذا، يجب أن تتطابق أوصاف 

 الذي كان من أكبر علماء وفالسفة عصره، ُچوْسوامّي ڤَۤيچ الكبار مثل ُچوْسوامۤيْز وتعليق الـِڤديةالـر وبناء على سلطة األسفا
اترك جميع :"ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن؟ يقول الرب تْشايتَنْيا المولى نزلةما هو سبب . كِْرشَْن بصفة وجه تْشايتَنْيايمكننا قبول المولى 

في حياة المهايأة لهذا العالم  نحن نقتصر على خلق الذنوب". ع ذنوبكسأحميك من جمي.  ليتسليملضروب الدين واقتصر على ا
بحال انقطعت لن يتعين علينا الرجوع في بدن مادي . ونحصل على هذا البدن المادي نتيجة الذنوب. ذاك مجمل األمر. المادي
 .بل نحصل على بدن روحيذنوبنا 

يجري . أنه بدن قديم تام بالعلم البهيج. روحي هو بدن يخلو من الموت والوالدة والمرض والشيخوخةما هو البدن الروحي؟ البدن ال
 ما دمنا نرغب بمختلف أشكال  في مختلف أشكال األبدان الماديةةتعين علينا الرجعتس. خلق مختلف األبدان بإختالف الرغبات

  بقوة نمر وأسنان قوية قادرة علىذا أردنا بدن نمرا الفرصة كِْرشَْننا سيتيح ل .، اهللا لطيف بوهبنا كل ما نطلبكِْرشَْن. المتعة
ْبهَچڤَْد هذا ما جاء في .  إذا أردنا بدن ربانيخدمة الرب إلى تيم منقطعبدن وسيعطينا . مساك بالحيوانات وإمتصاص الدم الطازجاال
 .چۤيتا

يعطى الوالدة في عائلة .  لسبب ماها معرفة النفس ثم أخفق بإكمال، عمليةةيُّوچيالـالرياضة بنشغل  اإذاسيعطى الفرد فرصة ثانية 
ذا كان محظوظاً بالقدر الكافي اسيحصل الفرد على جميع التسهيالت الالزمة لفهم أهمية معرفة النفس  . صفي أو رجل ثريْبراْهَمَن

عندما لذا، لن يتغيروا . من بداية حياتهم رقص على الفرصة لتعلم التسبيح والكِْرشَْنيحصل أطفال ذكر . للوالدة في عائلة مثيلة
 بغض النظر ما ان ولد في أميركا أو ذا كان والده ووالدته من التيم اسيتقدم الطفل. حظبالغو الانهم . تلقائياًبل يحرزون تقدماً ينشأوا 
 في عمره السابق لكنه لم يُّوچاالـعملية  إلى ذا ولد في عائلة تيم مما يعني أنه سبق له األخذ ايحصل على هذه الفرصة. اوروبا
على هذا الوجه، ستنقطع . لذلك، يعطى الطفل فرصة ثانية للتقدم تحت رعاية والدين صالحين حتى يستأنف تقدمه. كمالها ايستطع
 .كِْرشَْن حالما يكمل تنمية ذكر العالم الروحي إلى  في هذا العالم المادي بل يرجعالفرد ةرجع

عند مفارقة بدنه الحالي اذا فهم  على فرصة الوالدة في العالم الروحيالفرد سيحصل  ،أْرجوَنعزيزي :"َچڤَْد چۤيتاْبه في كِْرشَْنيقول 
 على كِْرشَْنمن فهم لن يجبر سواء اليوم أو غداً أو اليوم الذي يليه لكن مفارقة هذا البدن محتمة  ".تعالي جلوتي وخلوتي ونشاطاتي
وجوب فهم  كِْرشَْنلذا، يقول . العالم الروحي ويولد في أحد الكواكب الروحية إلى توجه مباشرةالرجوع في بدن مادي آخر بل ي

 أو أي مكان ضمن هذا ْبَرْهَملُوَك الهند أو القمر أو الشمس أو سواء ولد في عائد إلى ما قدم من سيئات  هذا البدنهليحصالفرد أن ت
لذلك، مشكلتنا الحقيقية ليست كيف نأكل أو . حسب درجة ذنوبه  الفرد في بدن ماديلذا، يولد. ثمة درجات من الذنوب. العالم المادي

بحماية  كِْرشَْن يضمن لذا،. ذاك هو الحل القطعي لجميع المشاكل. ننام أو نجامع أو ندافع بل كيفية تحصيل بدن روحي وليس مادي
 .ة بالكليكِْرشَْنكل من يسلم له من كل الحياة األثيمة اذا كان يذكر 

ْبهَچڤَْد  في ذَهْزمۤو وجاء وصفهم كِْرشَْن لكن ثمة عدد كبير من الحمقى القاصرين عن فهم ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنهذه الضمانة أعلنها 
اس من النيسيئ عدد كبير لذا، عدد كبير ". انهم يجهلون هويتي الفعلية:"چۤيتافي الـ كِْرشَْنرذيل، ويقول   تعنيذَهىمۤوكلمة . چۤيتا



 كِْرشَْنلذلك، عاد .  حتى يتسنى لنا فهمهْبهَچڤَْد چۤيتا يعطينا رسالته كِْرشَْنمع أن عدد كبير من الناس يفوتون الفرصة . كِْرشَْنفهم 
 ڤَْد چۤيتاْبهَچأمره األخير في . تسليم لتعليمنا سبيل الكِْرشَْن  نزل.كِْرشَْن لـتسليم بوجه تيم وأظهر لنا سبيل الةرأفالبدافع نزول الإلى 
تْشايتَنْيا   بوجهْبهَچڤَْد چۤيتاعملياً سبيل قضاء مهمة  كِْرشَْنلذلك، يعلمنا " ؟تسليمال إلى ما الذي يدعوني:"، يقولذَهىمۤو  لكنتسليمهو ال

 لشخصية اهللا العزيز، وهو متسليال شيء وراء عملية ال. يدعتيا ا شيئاً فوقتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو ال يعلمنا .هذا مجمل األمر. َمهاْپَرْبهو
مختلفة ليتسنى لمختلف الناس تبنيها نزالت  في فهاكشتي سبق وسوى التعاليم عينها اليكشف ال . ْبهَچڤَْد چۤيتاما سبق له تعليمه في 
 . تهوإنتهاز فرصة مقارب
 كان وزيراً في تْشايتَنْيامريد الرئيس للمولى ال ُچوْسوامّي َپرۤو.  بصورة مباشرةيه إل يتيح لنا فرصة التوجهتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو

 بدعاء لطيف تْشايتَنْيامولى  وسلم للتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوحركة  إلى نضمامالترك منصبه الوزاري للكنه قبل لقاء المولى حكومة البنغال 
 ):٥٣\١٩ َمْدْهيا. ت.ت(

 ـاياـدانْـۤيڤَ-نَمُو َمها
 ايا ِتىدْپَر-ْپـِرَم-كِْرشَْن

 -تْـشايتَـنْيا-كِْرشَْنـايا ِرشْنَكْ
 َمهاـى نَـشْڤيتْـ-وَرچاناْمـِنى 

. ال غرض لك سواه). ْپَردايا ِتى-ْپِرَم-كِْرشَْن( بصورة مباشرة كلماذا؟ ألنك تهب حب". "حساناً اربي الحبيب، أنت أكثر أوجه اهللا"
وإنعام هذه البركة غير ممكن لسوى . ك، أنت أكرم وجوه اهللالذل.  يستطيع تعلم حب اهللا فوراً اإلنساندرجة أن إلى طريقتك لطيفة

 ".أسلم لك. تْشايتَنْيا كِْرشَْناسم  لكنك تجليت بكِْرشَْنأنت . كِْرشَْنلذلك، أقول أنك . كِْرشَْن
َهِرى ل اقتصر على تسبيح يقو.  ويعلّم سبيل تنمية حب اهللا بطريقة بالغة البساطةكِْرشَْن عين تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو. هذه هي الطريقة

 ):٢١\١٧ آدي. ت.ت (كِْرشَْن
 َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم

 لَـْمڤَ ِكـڤََهـِرْر نامايـ
 َوڤناْسـِتى ا ڤَِاكَـالو ناْسـِتى 

 َچـتيْر أنْـياتْـها ڤَناْسـِتى ِا
بيح االسماء القدوسة لتحقيق النجاة في ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة، ال بديل عن تس’"

طريقة التأمل الشعائرية الفعلية أو  إلى ال يمكنه األخذ.  محرج بعدد كبير من طرق التحقيق اإلنسان".‘عصر الخصام والنفاق هذا
 .ق فوراً بأن من يأخذ سبيل التسبيح هذا سيبلغ صعيد التحقيتْشايتَنْيالذلك، يقول المولى . هذا غير ممكن. يُّوچاالـ

). َسْمياْك( تعني كامل َسْم.  كلمة سنسكريتيةكۤيْرتََنَسنْ. كۤيْرتََنَسنْ لتحقيق حب اهللا يدعى تْشايتَنْياسبيل التسبيح الذي يقدمه المولى 
 مقدورفي أن هذا ال يعني . لذا، الوصف الكامل يعني التمجيد الكامل هللا أو الكل الشامل العظيم.  تعني تمجيد أو وصفكۤيْرتََنوكلمة 
 تصف كۤيْرتََنلكن كلمة من الناحية النحوية، ربما كان ذلك صحيحاً  وكۤيْرتََنوإعتباره كل ما يحلو له و تمجيد أ وصف اإلنسان

 .كۤيْرتََنذاك ما يدعى . ِڤديالـحسب النظام  ، شخصية اهللا العظيمالمرجع العظيم، الحق المطلق
 أو يمكن  وتعني واحد يصف واآلخر يسمع تعني وصفكۤيْرتََن تعني سماع و َنڤَشَْركلمة . َنڤَشَْر طريقالخدمة التتيمية تبدأ من 

هذه هي الطريقة . هذا كامل. َهِرى كِْرشَْنعند تسبيح أننا نسّبح ونسمع . عون أحد إلى ال يحتاج. للشخص عينه أن يصف ويسمع
ْم كۤيْرتَنَ ْمنَٰڤَشَْر): ٢٣\٥\٧. ب.ش. ( دون سواهكِْرشَْن، ونڤيشْن لكن ما هو هذا التسبيح والسمع؟ يجب أن يسّبح ويسمع ع. الكاملة
 . من طريق السمعونڤيشْيمكن لإلنسان فهم الحقيقة المطلقة التي تعم الوجود . فيشنُوه

يمكنه أن : اًكالطفل تمام. التعلم أو تنمية العلم المادي إلى ال حاجة ألحد. ر على السمعااقتصهي  البداية .يتعين علينا أن نسمع
لكن يجب أن نسمع من المصدر . األذن ليتسنى لنا السمع -لذا، أعطانا اهللا هذا الجهاز اللطيف. حالما يسمعيستجيب ويرقص 

سيكون  .َستاْمشخصية اهللا العزيز ويطلق عليهم  إلى  من المنقطعين اإلنسانيجب أن يسمع. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا ما جاء في . الصحيح
سيصغي الفطن  . هذه في غاية العذوبةكِْرشَْنوكلمات اهللا، أو .  من النفس المحققة،ستمع أحد من المصدر الصحيح اذاا فاعال السمع

 . ثم سيعتق من العبودية الماديةإلى كل ما يتفوه به المحقق بالقدر الكافي
قبولنا هذا البدن المادي . نحن جميعاً متكبلين). َچڤَْرَپأ( من العبودية فكاكهذه الحياة البشرية مقصودة للتقدم على درب النجاة أو ال

 ما دام العقل غارقاً سنجبر على قبول بدن مادي. كَْرَمرتهان التي تدعى االشدة لكن ال يجب علينا زيادة . يعني أننا مرتهنين مسبقاً
 كِْرشَْنأن وهذا كفيل ب" نجاز ذاك اال بد من.  هذانجاز اعلي! أنا أموت. لم أستطع انجاز هذا العمل:"عند الوفاةفكر نقد . كَْرَمفي 

خذ هذا . لم يتسع وقتك إلنجاز ذلك. حسناً:"سيعطينا الفرصة بالقول. سيعطينا فرصة أخرى إلنجاز ذلك مما يقتضي قبول بدن آخر
ماذا يفعلون؟ ". الثمالةبسبب يفعلوا ا انهم يفعلون م. أصبحوا سكارى بجنونهؤالء الرذالء :"شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، جاء في ". البدن



 أكْرۤوَر عمه كِْرشَْنلذا، أرسل .  لترجيح صالح أوالدهْزڤَنْذَپاالـ الذي كان يتآمر بدهاء لقتل ْدْهِرتَراشْطَْر َمهاَرَجخير مثال هو 
لذلك، ال . مصيب لكنه ال يدخل قلبي كالمك ،أكْرۤوَرعزيزي :" لكنه اجاب أكْرۤوَر نصيحةْدْهِرتَراشْطَْر فهم .لنصحه بعدم فعل ذلك
 ".سأتابعها وليحدث ما يحدث. أستطيع تغيير سياستي

 ثمة شواهد كثيرة في الحياة للمثال،.  في غمرة جنونهشيءولن يتورع عن رضاء حواسه  اعندما يطلبيصبح اإلنسان مجنوناً لذا، 
. نحن مجانين. كذا، نحن نألف الترضية الحسية.  منع نفسهكان قاصراً عن. المادية حيث جن أحد بأمر وارتكب جريمة مثل القتل

هذه األمور . يسبب لنا المتاعب. زائل أنه عبدننا خزان كل تعاسة وشقاء مهذه تعاسة الحظ، . )كَْرَم(لذلك، عقولنا مشبعة كلياً بالعمل 
هذا .  بالتشبعة الحسية اإلنسانالية هو جنونعيب الحضارة الح. ية مقصودة لذلك اإلنسانالحياة. نا غير الئقنجنو. واجبة الدراسة
  .لذلك، يتجاهلون أثمن صور الحياة قيمة المتمثلة بهذه الصورة البشرية. يجهلون القيمة الفعلية للحياة. مجمل األمر

ألوف سأجبر على الوقوف . في عمري  على بدن شجرةيلولنفترض حص. بعد الموت بالبدن الذي سيرجع فيه الفردال توجد ضمانة 
أجناس ".  كل هذا الوقت فلسوف أنسىتما هذا؟ حتى وإن وقف:"قولحدث نفسه باليأنه درجة  إلى  غير جدي اإلنسانلكن. السنوات

". عليك الوقوف هنا مدة ثالثة أيام:"لنفترض قال لنا أحد.  دون نسيانالحياةى الشجرة إلستحال عل. لحياة السفلية غارقة في النسيانا
ها للشجرة حياة لكن.  غير متطوراوعيه.  بالقانون الطبيعياسيةلذا، جميع هذه األجناس السفلية ن. ننا لسنا ناسينسنصاب بالجنون أل

لذا، يجب أن نكون في غاية الحذر لإلنتفاع بهذه الصورة البشرية على الوجه . وعيها غير متطورألن ها ت حتى وإذا قطعلن تستجيب
نص يوجد . ستغالل لكن تعساء الحظ من ضحايا الخداع اليست خدعة أو ولتحقيق كمال الحياة مقصودة كِْرشَْنحركة ذكر . الصحيح

ذا خدعهم  اسيبتهجون لكن". أي سخف يتفوه:" أشياء جميلة فسيتشاجر الناس معه بالقول اإلنسانإذا تكلم:"لشاعر هندي يقول
نعم، تفضل هذا األجر :"فسيوافقون بالقول" ل ستة أشهرجري وستصبح اهللا خالأافعل هذا وأعطني :"ذا قال مخادع الذا،". وغشهم

في هذا   اذا أراد هذهكۤيْرتََنطريقة  إلى  من األخذلفردال بد ل .سبل الخداع هذه لن تحل مشاكلنا". وسأصبح اهللا خالل ستة أشهر
 ):٢١\١٧ آدي. ت.ت(هذه هي الطريقة الموصية . العصر حل مشاكل الحياة

 َمَهِرْر ناَم َهـِرْر نا
 لَـْمَو ِكـَوَهـِرْر نامايـ
 َوناْسـِتى ِا َوِاكَـالو ناْسـِتى 

 َچـتيْر أنْـياتْـها َوناْسـِتى ِا
ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة لتحقيق النجاة في ’"

 ".‘عصر الخصام والنفاق هذا
ثمة سبل مختلفة من التأمل الموصى .  وليس في سواهونڤيشْ بوجوب التأمل في الحق المطلق العظيم ِڤديةالـفي األسفار جاء تأكيد 

 لن يصدق.  يعّمر ألوف السنوات اإلنسان، عندما كانَچَستْيا يو التأملية الخفية كانت ممكنة في ةيُّوچيالـالرياضة . لمختلف العصور
 الخفي ممكناً يُّوچّيالـ، وكان تأمل َچَستْيا يوكان يدعى  البشر يعيشون مائة ألف سنة في عصر سابقلكن كان اآلن  هذا اإلنسان
 .لذا، تلك طريقة طويلة المدى وغير ممكنة في هذا العصر. في ذاك العصر  تأمل لستين ألف سنةڤالْميكّي الكبير يُّوچّيالـ. آنذاك

في العصر . ممارسة تأمل مثيل بالفعل سيستغرق ذلك وقتاً طويالً لتحقيق الكمال نلك. آخرشأن ذا أراد أحد القيام بخدعة فذلك ا
 )َچوَر يَپْدوا (في العصر التالي. ِڤَدْزالـ الشعائرية التي توصي بها قرابين كان سبيل التحقيق هو القيام بمختلف ال)َچتِْرتا يو (التالي

، َهري مجيدت )كۤيْرتََن َهري (لي، يمكن تحصيل النتيجة عينها من طريقفي العصر الحا. كان سبيل التحقيق العبادة في الهياكل
 .، شخصية اهللا العزيزكِْرشَْن

چال  ثمة مزاحمة في البن.تْشايتَنْيا سنة على يد المولى ٥٠٠چال منذ  هذا استهل في البنكۤيْرتََن َهري.  آخركۤيْرتََنال توجد توصية بـ
. ِڤديةالـ ال توجد توصية بذلك في األسفار  لكنكۤيْرتََن-كالّي يدعى كۤيْرتََن نوعاً معيناً من شاكْتَْز مقد .شاكْتَْز و ڤَْزڤايشْنَالـبين 
 أو كۤيْرتََن-ڤّيِد أو كۤيْرتََن-ڤَشيسأقيم أنا . كۤيْرتََن-َهريقامة  ايمكنك. ڤَڤايشْنَأنت :"ال يمكن ألحد القول. كۤيْرتََن-َهري تعني كۤيْرتََن
 .كِْرشَْن، تمجيد كۤيْرتََن-َهري يعني كۤيْرتََن. كۤيْرتََن-َهري ال تشرع سوى ِڤديةالـاألسفار . ال". َنكۤيْرتَ-َچِنشَ

َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن:  هذا بالغ السهولةكۤيْرتََن-َهريلذا، سبيل 
. َهِرىَهِرى ، كِْرشَْن كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْن وتسبيح َمنْتَْرالـ قبول إنسان ا مرتبة على نحو يتيح لكللكنه. َهِرىَهِرى 

انهم يسّبحون . ليس ثمة صعوبة. ألننا ابتدأنا هذه الحركةبالتسبيح بدأ األوروبيون واألميركيون واألفريقيون والعرب واليابانيون 
بمجرد التسبيح يمكن لإلنسان . ما هي الصعوبة؟ نحن نوزع هذا التسبيح مجاناً وهو بالغ البساطة. فون الثمارببهجة كبيرة ويقط

 واحد، اثنين، ثالثة، أربعة، خمسة، ستة،  اإلنسانذا تعلم اللمثال،. معرفة نفسه ومعرفة اهللا ومعرفة اهللا تشمل معرفة الطبيعة أيضاً
هذا مجمل . د درس مجمل الحساب ألن الحساب يعني مجرد تبديل أماكن هذه األعداد العشرةسبعة، ثمانية، تسعة وصفر، يعتبر ق



 .َهِرى كِْرشَْن: َمنْتَْرالـ يتحقق بسهولة بتسبيح هذه كِْرشَْنسبيل فهم و.  فسيكمل علمهكِْرشَْنذا اقتصر أحد على دراسة  اكذا،. األمر
  ذن، لماذا ال تغتنم هذه الفرصة؟ا

 في كِْرشَْنيقول . ال. ليست بدعة تبقى بضعة سنوات. انها قديمة جداً وعلمية. رصة التي تعرض على المجتمع البشريانتهز هذه الف
 تعني ڤْياياكلمة . ڤْياياْمألذلك، تدعى . قد تحجب لبعض الوقت لكنها ال تهلك". هذه الفلسفة ال تنضب وال تهلك وال تضيع:"ْبهَچڤَْد چۤيتا
). ڤْيايا(ينضب هذا شيء .  إذا أنفقها تدريجياًيكون لدى أحد مائة دوالر ولن يتبقى معه شيء في اليوم التالي قد للمثال،. استهالك

-آنَنْداْمبوْدهي (تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوهذا ما يعلنه المولى . عند تنميته  هذاكِْرشَْنالعلم بذكر سيزداد .  ليس كذلككِْرشَْنلكن ذكر 
لكن ستزداد . نشهد أن المحيط ال يزداد في العالم المادي.  تعني محيطأْمبوْدهي تعني متعة، بهجة علية، وكلمة نَْدآنَكلمة ). ڤَْرْدَهنَْم

يمكن . وسوف أنبه كل فرد دوماً بأن الطريقة في غاية السهولة. كِْرشَْن للفرد عند تنميته ذكر )ڤَْرْدَهنَْم-آنَنْداْمبوْدهي( العلية ةبهجال
 .يح في أي مكان دون خسارة لكن الربح كبير جداً التسبإنسان ألي

 تعني أشْطََك تعني تعليم وكلمة شيكْشاكلمة . شيكْشاشْطََك هذه في قصيدته المسماة كۤيْرتََن حركة تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو شْرّيأوضح 
 ):١٢\٢٠ أنْتْيا. ت.ت(يقول المولى . ا هذه وسوف أشرح أولهكِْرشَْننا ثمانية أبيات لمساعدتنا على فهم حركة ذكر اأعط. ثمانية

عني ذلك ان التوضيح يصبح رتيباً بل يشبه أوضحت ذلك عدة مرات لكن ال ي.  تصفية قلبه اإلنسانيجب على. ماْرَجنَْم-َپَنَدْر-تِْشتُو"
سيتابعون الرقص .  والنهار دون كلل طوال الليلَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنيمكن لطالبنا تسبيح .  منه اإلنسان ال يكل.َهِرى كِْرشَْنتسبيح 
سيشعر الفرد  في العالم المادي،. َهِرى كِْرشَْن من تسبيح  اإلنسانلن يكل.  تجربة ذلك ألن ليس مادياًإنسان ويمكن لكل. والتسبيح

لن  ليست مادية وَهِرى كِْرشَْنلكن . تلك حقيقة. محبوب، ثالثة أو أربعة أو عشر مراتاسم أي شيء، أي تسبيح  بالتعب من تكرار
 كلما  وتنحل مشاكل حياته في هذا العالم الماديةوستزداد تصفية قلبه من األرجاس المادي. َمنْتَْرالـهذه يشعر أحد بالتعب عند تسبيح 

  .ازداد تسبيحه
ال بد من علم . ْبهَچڤَْد چۤيتاي لكنها ترد ف. المشاكل الحقيقية للحياة إلى التعليم الحديث ال يهدي. ما هي مشكلة حياتنا؟ هذا ما ال نعرفه

ينبغي لإلنسان أن يدرك دوماً تعسيرات : ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه المشكلة واردة في . المتعلمين والمتقدمين في العلم، بماهية مشكلة الحياة
 ا يصابعندملنفسه سيقول اإلنسان . هذه المشاكل إلى لسوء الحظ، ال يلتفت أحد. الوالدة والموت والشيخوخة والمرض

ال أطلب هذا :"لكنه ال يحمل المشكلة على محمل الجد بالقول". الطبيب وسيعطيني بعض الدواء وسأشفى إلى ألذهب. حسناً:"بالمرض
مستوى فطنته الخفيض مثل  إلى ال يفكر على هذا الوجه وهذا عائد".  هل يحتمل التحرر من المرض؟المرض فلماذا يصيبني؟
المسلخ وشاهد ذبح إلى ذا سيق اسيبقى الحيوان واقفاً قانعاً بأكل العشب  .ان يتعذب لكنه مفقود الحسالحيو. مستوى فطنة الحيوان

في هيكل شاهدت جدي كان يقف . لقد شاهدت ذلك. يجهل بمصيره وبأنه على وشك الذبح. هذه هي حياة الحيوان. حيوان آخر أمامه
  .رةعلى وشك الذبح وجدي آخر يأكل العشب بسعادة كبي كالّي

 َمهاَرَجأجاب " ما هو أغرب شيء في هذا العالم؟ هل يمكنك أن توضح؟:"طْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَج سؤاالً على ياَمراَجكذا، طرح 
ال ". األبد إلى سأعيش:" أصدقاءه وأقاربه لكنه يقول لنفسهموت  يشاهد في كل لحظة اإلنسانأغرب شيء هو أن. نعم:"طْهيَريوْدهيشْ

.  معرض للذبح في اللحظة التالية بل يقنع ببعض األعشاب، هذا مجمل األمره كالحيوان الذي ال يخطر بباله بأنيفكر بأنه سيموت
 .ال يعلم بأنه مقبل على الموت. يقنع بالترضية الحسية

  اإلنسانملال يح. هذه هي المشكلة. ذن، ما هو المصير بعد الموت؟ ال علم لي ا.لذا، سأموت أيضاً. لقد مات والدي وماتت أمي
مع أننا اقبال الموت التعليم الحقيقي هو تقصي سبب . حقيقيالتعليم هو ال تشير أن هذا ْبهَچڤَْد چۤيتا نهذه المشكلة على محمل الجد لك

 .لماذا تصيبنا الشيخوخة؟ تواجهنا مشاكل كثيرة لكن هذا هو جوهرها. ال نريد أن نشيخ. ذاك هو التقصي الحقيقي. هال نريد
حالما تتم تصفية  تخمد النار المتقدة للوجود المادي.  من اجل حل هذه المشكلةَهِرى كِْرشَْن تسبيح تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوولى يصف الم

 علني. هذا الوجود المادي إلى عند تصفية قلوبنا بأننا ال ننتسبسندرك كيف تخمد؟ .  هذهَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنقلوبنا بتسبيح 
 إلى أنا ال أنتسب" سيدرك غيرية ذاته وبدنه هلكن.  ألنه يوحد ذاته بهذا العالم المادي"أنا هذا، أنا ذاك. دي، أنا عربيأنا هن:"اإلنسان

َهِرى  اذا سّبح "وال صلة لي بالعالم المادي إليه أنا أنتسب. أنا ذات روحية، شق من اهللا. هذا البدن المادي أو هذا العالم المادي
-ْبَرْهَم): ٢٠\٣٠\٤. ب.ش(وذاك العلم يدعى . ذا كان ال صلة لي بهذا العالم المادي فعندها أنا ناجي ا.النجاةهي  هذ ه.َمنْتَْر كِْرشَْن
 .تَْبهۤو

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . لدينا واجبات كثيرة اآلن نتيجة توحيد ذاتنا مع هذا العالم المادي. بلغ هذا التحقيق يتخطى التكاليفكل من 
ثمة . تخيالتليسوا حقيقيون والمالئكة . نحن مديونون للمالئكة. ينا كثير من الواجبات والديون ما دمنا دون معرفة النفسبأن عل

كما يوجد مدراء للدوائر الحكومية، توجد دوائر التسخين التي يتوالها ملك الشمس ودائرة . مالئكة يحكمون الشمس والقمر والهواء
كما يوجد .  بمالئكة الكون حتى ال نتجاهلهمِڤَدْزالـجاء وصفهم في . ودوائر أخرى يديرها سائر المالئكة روَنڤَها رالهواء التي يدي



تصفية كل هذه الديون من و حالما نولد لذا، نحمل دين لعدد كبير من األحياء. حكماء كبار وفالسفة اعطونا العلم ونحن مديونون لهم
 ".إذا لذت بي فليس عليك اللياذ بأحد:" يقولكِْرشَْنو . كِْرشَْنلياذ بالقدمين اللوتسيتين لـ بالِڤديةالـلذلك، توصي األسفار . المحال

 لذا، طلبنا الحار من كل. نُوهڤيشْ ْمكۤيْرتَنَنَْم ڤَشَْر): ٢٣\٥\٧. ب.ش. ( والبداية هي السماع والتسبيحكِْرشَْن الذوا بـكِْرشَْنلذلك، تيم 
چال ويوجد ماليين في الهند  في البن٥٠٠منذ  كِْرشَْنحركة ذكر  تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو استهل المولى .نما هو قبول هذا التسبيح اإنسان

نحن ال . لذا، كن جدياً بأمر فهمها.  اآلنالبلدان الغربية إلى وصلت هذه الحركة. تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوچال من أتباع وال سيما في البن
حب - أجّل دين اإلنسان يعطيكِْرشَْنذكر . ق الدينيةائال شاغل لنا بإنتقاد سائر الطر. على هذا الوجهال تأخذها . ننتقد أي دين آخر

نحن نحب هذا الصبي أو تلك الصبية أو . ل حي محب لكن ذاك الحب في غير محلهك. نحن نعلّم حب اهللا. هذا جوهر األمر. اهللا
 حبه دوجسيسعد كل من  .لذا، يجب علينا توجيه حبنا هللا. ننا ال نشعر بالرضىهذا البلد أو ذاك المجتمع أو حتى القطط والكالب، لك

 .هللا
 أو سواه من األسماء كِْرشَْنقد يدعوه أحد اهللا أو . أين هو الدين الذي ال يعترف باهللا.  هذه دين جديدكِْرشَْنال تعتقد بأن حركة ذكر 

 عند توجيه حبنا سنسعد أشياء ال تحصى لكنإلى نحن منجذبون . د حب اهللانحن نعلّم بمجر. لكن أين هو الدين الذي ال يعترف باهللا
ال تحصر حبك باألشجار أو النباتات أو . اقتصر على حب اهللا. مشتملكل شيء سواه . ليس علينا تعلم حب شيء سواه. هللا

 . هي مهمتناتلك. تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوتلك هي مهمة . تعلم سبيل حب اهللا. لن يرضيك ذلك. الحشرات

 الفصل الثالث
  َمنْتَْرَهِرى كِْرشَْنتسبيح 

 سيلةهل هي و. هل هي مجرد تسبيحة مكررة لتنويم مسّبحها. بيتية كلمةأصبحت كلمة  هامع أن َهِرى كِْرشَْنال يعرف أحد معنى 
 في هذه المقالة القصيرة َمنْتَْر ِرشَْنَهِرى كْ مغزى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد كشفهروبية؟ أو تأمل أصيل يستحضر حالة أرفع من الوعي؟ ي

 .١٩٦٦المسجلة على اسطوانته األولى في آواخر سنة 
 هو أرفع سبلَهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن: ترداد صوت تسبيح

قتراننا بالمادة منذ  امن جراء لكن تنجس وعينا بالجو المادي. بوصفنا نفوس روحية  باألصلكِْرشَْننحن تيم . نهاض وعينا العليا
وما هو هذا الوهم؟ الوهم هو .  تعني خالف ما به الشيءاماۤيكلمة ). اماۤي(الجو المادي الذي نحيا فيه اآلن، يدعى وهماً . غابروقت 

نحن نسعى . عندما يتصنع تقليد السيد القويالخادم موهوم  يقال أن. ها مع أننا في قبضتةمسعى السيطرة على الطبيعة المادي
نشغالنا بنزاع البقاء  اعتمادنا على الطبيعة المادية مع الذلك، يزداد. إلستغالل مصادر الطبيعة المادية لكننا نزداد تكبالً بتعقيداتها

 . الكامن فيناكِْرشَْنر يمكن وقف هذا النزاع الوهمي مع الطبيعة المادية بإنهاض ذك. لقهرها
يمكننا تصفية جميع الهواجس . هي طريقة علية لبعث وعينا الصفي األصليَهِرى َهِرى ، كِْرشَْن كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْن
 متدتب كل ما  الوعي الزائف بأننا روالمبدأ األساسي لكل تلك الهواجس ه.  تسبيح هذا الترداد الصوتي العليعن طريقمن قلوبنا 

 .أبصارناإليه 
عندما نسمع هذا ينهض علمنا . هذا الذكر هو الطاقة الطبيعية األصلية للنفس. قحام مصطنع على العقل ا ليس عمليةكِْرشَْنذكر 

وره شعبالتجربة العملية أن يدرك   اإلنسانكما يستطيع. هذه الطريقة البسيطة للتأمل موصية لهذا العصر. صوتي العليالترداد ال
في المفهوم المادي للحياة، نحن مشغولون . )َمنْتَْر-َمها ( للنجاة بتسبيح هذه التسبيحة الكبيرةبالوجد العلي القادم من الصعيد الروحي

على صعيد أرفع  ينشغل الفرد بالتخمين ابتغاء الخروج من القبضة المادية. بالتشبعة الحسية كما لو كنا على صعيد البهائم السفلي
عندما يكون أكثر فطنة،  العثور عن العلة األولى لكل علة داخالً وخارجاً إلى اإلنسان يسعى.  من صعيد التشبعة الحسية هذاقليالً

عندما يبلغ صعيد الفهم الروحي بالفعل متخطياً الصعيد يصل الفرد الصعيد العلي و. على صعيد أرفع قليال من هذا الصعيد التخميني
 هذا الترداد الصوتي جميع يتخطى لذا،.  هذا يصدر من الصعيد الروحيَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْن تسبيح .الحسي والفكري والتبيني

 وال للتخمين وال التعديل التبيني لتسبيح َمنْتَْرالـحاجة لفهم لغة توجد لذلك، ال . المراتب السفلية للوعي أي الحسي والفكري والتبيني
ال .  المشاركة في هذا التسبيح دون مؤهل سابقإنسان وبناء عليه، يمكن لمطلق. الصعيد الروحيانها تلقائية من .  هذهَمنْتَْر َمها

 .عند المرحلة األكثر تقدماً الفهم الروحي إلى ستناداً ايفترض بالفرد حتماً ارتكاب ذنوب
 -٤. قشعرار جلد البدن ا-٣.  العرق تصبب-٢.  الذهول كاألبله-١: ثمانيةعالماته ه ويفي البداية، قد ال يحضر الوجد العلي بكليت

لكن مما ال شك فيه بأن .  الغيبوبة الروحية-٨ البكاء من شدة الوجد و-٧.  شحوب لون البدن-٦. رتعاش اال-٥. اختناق الصوت
 ذلك بصورة لقد شهدنا. َمنْتَْرالـالصعيد الروحي وأول عالماته هي الدافع على الرقص مع تسبيح  إلى لفترة ما يحمل الفردالتسبيح 
بالنسبة إلى المستوى  إلى بالطبع، قد يستغرق ذلك وقتاً أطول للوصول. حتى الطفل المشاركة في التسبيح والرقصيستطيع . عملية



 َمنْتَْرالـيكون تحقيق تأثير . الصعيد الروحي بسرعة بالغةإلى حتى شخص مثيل يرتقي لكن المتورط في الحياة المادية فوق اللزوم 
وبناء عليه، ينبغي سماع هذا التسبيح من شفاه التيم األصفياء .  على لسان المتيم الصفي بحب اهللاهاعند تسبيحالمستمع أعظم على 

 .سامةتأثيرات الحليب الذي تمسه الحّية . مكان االبقدر ينبغي تجنب سماع التسبيح من قبل سوى التيم. لتحقيق تأثير فوري
تعني اللذة العظمى راَم  و كِْرشَْنكل من . هما صورتي مخاطبة اهللاراَم  و كِْرشَْن  وكلمتا هي صورة مخاطبة قدرة اهللاَهراكلمة 

 .  اليه قدرة اللذة العظمى هللا على الوصولتعيننا .في حالة الضميرَهِرى  هي اللذة العظمى لقدرة اهللا، تتبدل من َهراوكلمة 
 لكن األحياء أشرف من القدرة المادية. األحياء القدرة البينية الهبائية هللا أيضاًونحن .  وهي احدى قدرات اهللااماۤيالقدرة المادية تدعى 

القدرة البينية الهبائية قتران  اعندعتيادية السعيدة  االتستوي في حالها ها بالقدرة الدونية، ينشأ وضع غير متوافق لكنهاقتران اعند
 .َهرابالقدرة العلوية العلوية 

اهللا وقدرته لحماية الذات  إلى التسبيح دعاء روحي. َمنْتَْر-َمهاهي البذور العلية لتسبيحة راَم  و كِْرشَْن، ِرىَه: هذه الكلمات الثالثة
 تعين التيم على الظفر بنعمة اهللا األب واهللا يكشف َهرااألم . هذا التسبيح يشبه تماماً البكاء األصيل للطفل ابتغاء حضور أمه. المهيأة

 . بإخالصَمنْتَْرالـالذي يسّبح هذه بحبه عن ذاته للمتيم 
َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن: َمنْتَْر-َمهاال سبيل لتحقيق روحي فعال في عصر الخصام والنفاق هذا، يعادل فعالية 

 .َهِرىَهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى  -َهِرى 

 الفصل الرابع
  العصر الحديثيُّوچا – كِْرشَْنذكر 

 ،الصحةبوصفها وسيلة تحقيق  الجماعية السوقبرازها في كتب  ادروس غزيرة ويجري في يُّوچاالـتعليم  نجد الحاضر، الوقت في
ثمة بون شاسع بين هذه  لكن. تحقيق النجاح في جمع المال أو زيادة الفحولة إلى وإنقاص الوزن وتنمية القوى الفكرية باإلضافة

 .األصيل الشيء بعض األسرار القديمة عن شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدلينا  ايفضي هنا،. ةيقيالحق يُّوچاـال ويُّوچاالـ
 ْمـَپـنََٰوانيْر-ـنيْچَوادا-َمـها-َو ْبَهـْمماْرَجـنَـ-َپـنََٰدْر-تِْشـتُو
 نَـْمَوـجّي-ْدهّوَو-ـاِڤـدي ْمـويتَـَرنَٰ-تْشَـنْـْدريكا-َوكايَر-هاشْـِريا

 ْمَواَدنَـتاْسـْمـرِٰٰناْرپّو ْمَپـَد-ْپـَرتي ْمْرْدَهـنَـَو-هيآنَـنْـداْمبوْد
 ـْرتَـنَـْمـكّيَسـنّ-ـنَٰشْٰكْرِٰ-شْرّيويَجـياِتى  ْمَپـَر ْمَپـنَـْسـنَـ-َواتْـَمْسـْر

 )١٢\٢٠ أنْتْيا. ت.ت(
 سنة ٥٠٠هذه منذ  كۤيْرتََن َسنْحركة استهل تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهولى المو). ْمكۤيْرتَنََسنّ-كِْرشَْن-شْرّيويَجياِتى  َپَرْم( كۤيْرتََنَسنّحركة المجد ل"

في الواقع، ال يمكن ابتداع . هالم يبتدع طائفة دينية كما هي الحال اليوم حيث نجد كثير من.  سنة١٦، الهند عندما كان ابن َپۤيڤڤَْدنَفي 
ال يمكننا أن نحيا . هذا مجمل الدين.  وحدودهالدين يعني أحكام اهللا. تَْمۤيانْپَر-ڤَتَْچْدَهْرَمْم تو ساكْشاْد ْبَه): ١٩\٣\٦. ب.ش(الدين 

 كلما نزلبأنه ي) ٧\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في  .طاعة قوانين الدولة انستطيع أن نحيا دوندون اطاعة أحكام اهللا وحدوده كما ال 
 نزلوعندئذ ي) هانَْم َأْدَهْرَمْسياَأْبْهيوتّْ(لحاد  االويعم) ْچالنيْر ْبَهڤَتي ْبهاَرتَ يايادا يادا ِهي ْدَهْرَمْس(نحراف في الممارسات الدينية  اجرى
أحد رجال الحكومة أو شرطتها خرج ذ ي ابدأ عينهويمكننا أن نشهد في العالم المادي عرض الم). َأَهْمى جاِمِر ْستَداتْمانَْم (كِْرشَْن

 . كلما قام عصيان على الدولةويصحح األمر
 ْبهَّطَ ىرچهوناتَْه و ُچوْسوامّيناتََن َس ، وُچوْسوامّيرۤوَپ : ُچوْسوامۤيْزيوجد ستة . تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو المولى ا عبدوُچوْسوامۤيْزالـ

أرض و بقرة :  ثالثة معاني تحملُچوكلمة . ُچوْسوامّي  داَسرچهوناتَْهى و ُچوْسوامّي ْبهَّطَ ُچوپاَلو  ُچوْسوامّي جۤيڤَ  وُچوْسوامّي
 كنه، يم)ُچوْسوامّي(عندما يصبح الفرد سيد حسه . أنهم كانوا سادة حواسهم  تعنيُچوْسوامّيذن،  ا.تعني سيد ْسوامّيوكلمة . وحواس

 ُچوْسوامّيرۤوَپ .  تعني أنه ليس خادم حواسه بل سيدهاْسوامّي .ْسوامّيذاك هو المعنى الحقيقي لـ . حراز تقدم في الحياة الروحيةا
 :)٤\١ آدي. ت.ت ( حيث يقولتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو على شرف ة كان يتصدرهم ونظم رباعي الستةُچوْسوامۤيْزهؤالء الـأحد 

  كَالوـهـْرنَّٰيتَوـاّيـراتْ كَرونَٰ تْشيْمـّيـرتْشَ-پيتَأنَـْر
 ـياْمشْرّي-ْبَهكْتي-َو ْسـْمَرسا-َلَوَپـيِّـتوْم أونَّـتُوجّْـَسـَمـْر

 پيتَـهـّيَسـنْـد-كَـَدْمـَب-ْدّيـوتي-سونْـَدَر-پوَرطَـه َهري
 نَـنْـَدنَـه-ّيْهـا شَـتْشَوْپـهوَرتو كَنْـَدِر ْسـ-َدياَسـدا ْهرِٰ

بأن في  ُچوْسوامّيرۤوَپ يقول .  أو العصر الحديدي المشوب بشدة، عصر الخصام والنفاقكَليعني هذا العصر، عصر  تكَالو
وليس ) َرساْم-َلَوَپيِّتوْم أونَّتُوجَّْسَمْر( لوهب أرفع حب اهللا نزلتلقد :" هذا عندما يكون كل شيء في حالة خالف وخصامكَليعصر 

 ددرجة أنني أبارك كل فر إلى أنت لطيف). "وتيْدۤي-سونَْدَر-پوَرطَ(ك ذهبية كبريق الذهب بشرت. أرفع فقط بل الذوق العلي



، راقصة في تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوالمولى صورة هذه الصورة هللا، تبقى  عسى أن)  يمكنهم المباركة ألنهم أسياد حواسهمُچوْسوامۤيْزالـ(
 ".قلب كل فرد
للمرة عندما التقاه  دعاء واحد ُچوْسوامّيرۤوَپ رفع " َهِرى كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْن:"رقص في الطرقات يسّبح ويتْشايتَنْياكان المولى 

-ْپِرَم-كِْرشَْنايا ۤيڤَدانْ-نَُمو َمها(حساناً ألنك توزع حب اهللا  اأنت وجه اهللا األكثر): ٥٣\١٩ َمْدْهيا. ت.ت (َچْپَريا مدينة فياألولى 
توزع هذا الحب بحرية لكل أنت  .توزعهبهذه السهولة دون أن ) ْپِرَم-كِْرشَْن (كِْرشَْنوال يتحقق حب  ِرشَْنكْت عين أن ).ْپَردايا ِتى

 ".حي
چاليون عظيمو الحظ بأن المولى من هذا الوجه، البن. َپۤيڤڤَْدنَچال، الهند في  في البنكۤيْرتََنَسنْعلى هذا الوجه، جرى استهالل حركة 

 : الحركة في بلدهم وتنبأ بالقولاستهل هذه تْشايتَنْيا
 ْچراَمرادي َچ أتْشِْهى ياتَ نَِتىۤيڤِرتْهيْپ

 ْپَرتْشاَر هايِبى ُموَر ناَمَر ڤَتَْسْر
 .هذه هي نبوءته".  هذه في كل قرية وبلدة في األرضكۤيْرتََنَسنْستنتشر حركة "

 للمرة األولى كۤيْرتََنَسنْحركة استهلت . تْشايتَنْيانعمة المولى ب البلدان الغربية ابتداء من مدينة نيويورك إلى لذا، وصلت هذه الحركة
كنت أسّبح هناك ثالثة ساعات بطبلة .  هذه في ساحة تومبكينزَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنآنذاك، جئت وابتدأت بتسبيح . ١٩٦٦في نيويورك 

 أفنيو ٢٦ابتدأت أوالً في محل صغير في نيويورك، . ادتوتجمع هؤالء الفتيان األميركان وأنضموا تدريجياً وإزد) َچْمِرَدنْ(صغيرة 
أربعة ) ١٩٧٠(سان فرنسيسكو ومونتريال وبوسطن ولوس انجلوس وبفلو وكولومبس ولدينا اآلن  إلى الثاني ثم ابتدأنا بالتفرع

انهم ليسوا . ومون بالدعوةفي لندن، جميعهم فتيان وفتيات أميركيين ويق. وعشرين فرعاً بما فيهم واحد في لندن وآخر في هامبورغ
نشرت مقالة في صحيفة لندن تايمز  و وال هندوس وال هنود بل حملوا هذه الحركة على محمل الجد الكبيردانْتَويونِڤ وال ۤيْزاسَسنّْۤي

ألميركيين جميع مريدي في هذا البلد على األقل من ا. لذا، لدينا عدد كبير في الحركة اآلن.  يفاجئ لندنكِْرشَْنبعنوان تسبيح 
وتعاليم  ْبهَچڤَْد چۤيتا  وشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم -نشروا عدة كتب اآلن. اهللا إلى ياب االانهم يسّبحون ويرقصون ويوزعون مجلة. واألروبيين

فع بعض ال تعتقد أن هؤالء الفتيان والفتيات يرقصون بدا. هذه الحركة ليست مجرد حركة عاطفية. َپنيشَْدشُو ا وتْشايتَنْياالمولى 
 .لدينا أرفع خلفية فلسفية وثيوصوفية. ال. العاطفة الدينية أو التعصب

 كان.  في بنارسشاْرياكَراتْشَنْمعظم أتباع يشاهد .  اثناء دعوتهۤيْزاڤادۤيْز ماۤياسَسنّْۤي ربنارس مق إلى توجه.  مثالتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهولنأخذ 
 البارزين يدعى ۤيْزاسَسنّْۤيأحد الـ. هناك  اثناء وجودهوالقى ذلك تقدير البعض وسرعان ما اشتهر ، يسّبح ويرقص تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو

يسّبح ويرقص على . چال فتى من البنّياسَسنّْۤيجاء :  أسماعهبلغ وۤيْزادڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـ رئيس عدة ألوف من َسَرْسڤَتّيْپَركاشَنَنَْد 
يرقص ويسّبح وليس هذا .  زائفّياسَسنّْۤيهو :"قال ف كبير ولم ترق له تلك الفكرةدانْتَويِڤ ّيتڤََد َسَرْسْپَركاشانَنْكان ". نحو لطيف

 ".ِڤدانْتَ سۤوتَْردراسة الفلسفة و عكوف على  الّياسَسنّْۤي الـيجب على". ّياسَسنّْۤيالـشاغل ب
هذه الوقائع والمناقشات الفلسفية ترد في . تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوالمولى خبار وعاد ال َسَرْسڤَتّيْپَركاشانَنَْد ثم استاء أحد التيم من مالحظة 

 . ڤَْزڤايشْنَ وجميع مريديه أصبحوا ْپَركاشانَنَْدشارة أن  االتجدر. تْشايتَنْياكتابنا تعاليم المولى 
، أكبر مناطقة عصره الذي كان من جماعة وحدة الوجود اتْشاْرياطّڤَْبهاوَم ْبَهساْر مع تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوكذا، جرى نقاش كبير بين 
 هذه كۤيْرتََنَسنْذا أراد أحد فهم حركة  اثمة خلفية غنية جداً. ة عاطفيت ليستْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهولذا، حركة . المطلقة أيضاً وتحول أيضاً
ذاك هو جمال هذه . نامتتو ِڤَدْزالـ وسلطة العلم إلى توجد فرصة وفيرة، ألن هذه الحركة مستندة. من باب الفلسفة والمنطق

سائر سبل معرفة النفس، .  أو فيلسوفاً كبيراً أو مجرد طفلسواء أكان عالماًيمكن لكل فرد المشاركة فيها دون صعوبة . الحركة
 ):٥٢\٣\١٢. ب.ش (ِڤَدْزالـشارة  اتلك هي. معترف بها أيضاً لكن يتعذر ممارستها في هذا العصر يُّوچاالـ أو اَنۤيْچدرب 

 ڤيشْنوْمياتُو ۤيكِْرِتى ياْد ْدْه
 اْم ياَجتُو َمكْهايهۤيتِْرتا
 اْمۤياۤيَپريتْشَْرَپِرى ڤاْد

 ْرتَناتْۤيك-كَالو تَْد ْدَهري
تى ملكن .  الكمالقيق ستين ألف سنة لتحمونيڤالميكي  تأمل للمثال،. كان تنفيذ طريقة التأمل ممكناً) َچَستْيا يو(في العصر الذهبي 

 اختيار مكان منعزل  اإلنسان علىتقتضي، ْبهَچڤَْد چۤيتا؟ عالوة على ذلك، الطريقة التأملية كما جاءت في  اآلنشيخوختنانبلغ 
لذا، تأمل . توجد أحكام ونواهي كثيرة.  بمفرده كما يتعين عليه الجلوس في وضع جامد ومراعاة التبتل التام وما شاكلهممارستهاو

ذا أراد  ايُّوچاَچ  أشْطانْال بد له من تنفيذ المراحل الثمانية لـ  آخر لكنرمأذا ارتضى أحد بالتقليد فذلك  ا.تعذر ميُّوچاَچ أشْطانْ
 .وقتلل ةضيعإذ تغدو موإذا تعذر ذلك . الكمال



البحث كذا، . ةييُّوچالـتصال باهللا، الذات العليا هو غرض مجمل الرياضة  االما هو الغرض القطعي للرياضة التأملية أو التأمل؟
 الحديدي هذا طبقاً كَلي شك لكنها غير عملية في عصر دونهذه سبل معترف فيها .  العظيمْبَرْهَمْنستهدف فهم ي) اَنۤيْچ(الفلسفي 

 ودون  ممارستها دون مؤهل سابقإنسان يمكن لكل.  هذهكۤيْرتََن-َهري تبني طريقة  اإلنسانلذلك، يتعين على. للوصف المشروع
 .َسَرْسڤَتّيْپَركاشانَنَْد  مع تْشايتَنْياكان هذا مراد لقاء المولى . ِڤدانْتَ سۤوتَْرفلسفة أو دراسة ال

كيف تسّبح وترقص وتغفل :" قائالتْشايتَنْياالمولى وبين  ه على أتم وجه بينِڤدانْتَ سۤوتَْرعندما تم بحث فلسفة  َسَرْسڤَتّيْپَركاشانَنَْد سأل 
 َپنْذيتَنيماي كان أسمه .  عالماً كبيراً بالفعلتْشايتَنْياكان المولى (أنك كنت عالماً كبيراً في حياتك السابقة ع  مِڤدانْتَ سۤوتَْردراسة 

 وال سيما في ةسنسكريتيخبير باللغة الوأفهم بأنك ). ڤَ كاشميرّيكِشوفي سن السادسة عشر هزم عالماً كبيراً من كشمير يدعى 
ْپَركاشانَنَْد كان هذا هو السؤال األول الذي طرحه ". ؟ اآلنّياسَسنّْۤي وأنت ْبراْهَمَنت في عائلة كما ولد. أنت عالم كبير. المنطق
 آدي. ت.ت(سيدي الروحي، قال بأنني أحمق كبير تلقيت العماد على يد ما السبب هو عند. نعم:"تْشايتَنْيا فاجاب المولى َسَرْسڤَتّي

تْشايتَنْيا ال شك، أن . ذاك كان جوابه".  وستنجحَهِرى كِْرشَْنتسبيح  إلى خذ بل وقتكستضيع . ِڤدانْتَ سۤوتَْرال تبحث ). ٧١\٧
مقام معين قبل  إلى قدر كبير من العلم والوصول اإلنسان إلى يحتاج.  ليست للحمقى حتماًِڤدانْتَ سۤوتَْر لم يكن أحمقاً و َمهاْپَرْبهو

 رامانوجاتْشاريا و شاْرياكَراتْشَنْكتبها عليها وتوجد تعليقات كثيرة في كل كلمة، رة توجد معان كثي. ِڤدانْتَ سۤوتَْرتدر على فهم االق
ربما يتمكن شخص أو اثنان من فهمها . ؟ هذا غير ممكنِڤدانْتَ سۤوتَْرلكن كيف يمكن لنا فهم . ومجلدات ضخمة باللغة السنسكريتية

 تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوطريقة إلى ذا أخذ االقسط األول من مكسب الفرد  ذلك،ل.  غير ممكنةيُّوچاالـممارسة أن كما . لكنه متعذر للعامة
ال . سّبح. جميع النجاسات من القلب بمجرد التسبيحستتصفى . ماْرَجنَْم-َپَنَدْر-تِْشتُو): ١٢\٢٠ أنْتْيا. ت.ت( هو َهِرى كِْرشَْنبتسبيح 

 . اذا سّبح أحد لمدة أسبوع واحديمدى تقدمه في العلم الروحالفرد سيرى  .تكلفة وال خسارة
حركتنا هذه منذ أربعة سنوات ابتدأت . ا التصفيةكملو من الطالب بمجرد التسبيح ويفهمون مجمل الفلسفة وي كبيراًنحن نجتذب عدداً

-تْشَتُو. أياً منهمأسأل . الفتيان والفتيات األميركيون يأخذونها بجدية بالغة وهم سعداء.  ولدينا فروع كثيرة اآلن١٩٦٦فقط في سنة 
َهِرى راَم  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنانهم يغسلون الرجاسات من القلب بمجرد تسبيح . ماْرَجنَْم-َپَنَدْر

 .َهِرىَهِرى راَم راَم راَم َهِرى 
يقارن هذا . حالما ينجلي القلب من كافة الرجاسات ل الوجود الماديتنحل جميع مشاك. َپنَْمڤانيْر-ْچنيڤادا-َمها-ڤَْبَهالنقطة التالية هي 

ذاك هو قانون الطبيعة .  بالقوةهال أحد يريد الحزن في هذا الوجود المادي لكن يصيب). ْچنيڤادا(بالنيران المندلعة في الغابة العالم 
ال . كذا، ثمة أشياء كثيرة ال يريدها أحد. ثمة نار دوماً. ينةحيثما نتوجه في المدنجد االطفائية نشطة ال أحد يريد النار لكن . المادية

 جميعها موجودة ضد. ال أحد يريد الشيخوخة، لكنها حاضرة. ال أحد يريد المرض لكنه حاضر. أحد يطلب الموت لكنه حاضر
 .رادتنا ورغبتناا

الحيوانات باألكل كلفهم وليس لتضييع حياة قّيمة هذه الصورة البشرية مقصودة ل. عتبار االلذا، يجب أخذ هذا الوجود المادي بعين
 بأن هذا البدن ليس مقصوداً للكدح ابتغاء التشبعة الحسية شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . هذا ليس تقدماً للحضارة. والنوم والجماع والدفاع

 ):١\٥\٥. ب.ش(
 لُوِكى-ْبهاجاْم نِْر-ناياْم ِدُهو ِدَهى

 ْبهوجاْم يى-ڤيذْ كَْستاْن كاماْن أْرَهِتى
ال سيما في الهند، عدد كبير من كبار . َپْسياتَ تعلم  اإلنسانيجب على.  اإلنسانإن الكدح والتشبعة الحسية هو شاغل الخنازير وليس

 في  من الوقتاًمزيدقضاء  من اجل عدم َپْسياتَ قضوا حياتهم في مزاولة ۤيْزاسَسنّْۤي والـْبَرْهَمتْشارۤيْزالحكماء والملوك الكبار والـ
 الذي سميت الهند تيمناً ْبهاَرتَالملك كان . هذه هي الحياة. َپْسياتَالمولى بوذا أميراً ترك كل شيء وشغل نفسه بممارسة كان . النوم

يتَنْيا تْشاكان المولى . ْسياَپتَ في سن الرابعة والعشرين عندما هجر زوجته الفتية وأطفاله وتوجه لممارسة )ڤَْرشَ-ْبهاَرتَ(سمه اب
.  لكننا ننسى ذلكتََپْسياالهند بلد . ثمة شواهد غزيرة.  في سن الرابعة والعشرين عندما هجر زوجته الفتية وأمه وكل شيءَمهاْپَرْبهو

ِشتِْر كْ-ْدَهْرَم): ١\١ .چ.ب (ْدَهْرَم هذه ألن الهند بلد تََپْسيامن المدهش أن الهند ما عادت تنشر . أرض التقنية إلى نحن نحولها اآلن
 .كِْشتِْر-كورو
: )١٠\١\١. ب.ش(منحط من هذا الوجه . وليس في الهند وحدها كل مكان في هذا العصر الحديدينحطاط االعم  لكن

فهم معرفة  إلى  يشعر بالحافز اإلنسان هذا، وما عادكَليفي عصر نقص العمر . ِچى َجناهاڤْ أْسميْن يوپايوشَه َسْبْهيا كَالْپرايىنالْ
َهِرى  بتسبيح تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهولذلك، طريقة . العصر بالغ الفساد.  إذا فعلغالباً ما يضلله عدد كبير من القادة المخادعينو. النفس
 ):٢١\١٧ آدي. ت.ت( هي خير وأبسط طريقة كِْرشَْن

 َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم



 لَـْمَو ِكـَوَهـِرْر نامايـ
 َوناْسـِتى ِا َوِاكَـالو ناْسـِتى 

 َچـتيْر أنْـياتْـها َوناْسـِتى ِا
ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة لتحقيق النجاة في "

َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم ( آخر ال بديل َهِرى كِْرشَْنقتصر على تسبيح  ا.پوراَنناَردۤييا -ْبِرَهْنهذا النص من  ".فاق هذاعصر الخصام والن
لذا، يجب علينا ). َچتيْر أنْياتْهاَو  ناْسِتى ِاَوكَالو ناْسِتى ناْسِتى ِا (كَليال يوجد من بديل لمعرفة النفس في عصر ). لَْمَو ِكَوَهِرْر ناماي

 .قبولها
 كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدشر تكلم في الفصل الثالث من الباب الثاني ع. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما يوجد نص آخر في 

: )٥١\٣\١٢. ب.ش(بجزم قاطع  ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدلكن قال .  اآلنكَليعن عيوب هذا العصر وقد ظهرت جميع عالمات عصر 
 الفرد التحرر من يستطيع.  محيط من العيوبعصر على الرغم من ان هذا ال كَليعصرة لبعزيزي الملك، ما تزال توجد صفة طي

نيْدِهى راَجنّْ أْستي هى ِاكُو َمهاْن -كَِلْر ُدوشَ (َمنْتَْر-َمها كِْرشَْنَهِرى العبودية المادية ودخول الملكوت العلي باإلقتصار على تسبيح 
ڤَ ۤيْرتَناْد ِاك( نْتَْرَم َهِرى كِْرشَْنبمجرد تسبيح اهللا  إلى  أن ينجو ويرجع اإلنسانما هي؟ يستطيع. يبةطلكن ثمة فرصة ). چونَها
  ).ڤَْرِجتَْپَرم َچه ْسيا موكْتَ َسنْكِْرشْنَ

 هذه ليست شيئاً جديداً، شيئاً كِْرشَْنحركة ذكر . متحان نفسه للتحقق من تقدمه بمجرد التسبيح اهذا عملي ومشروع ويمكن لإلنسان
ال توجد . الطريقة بالغة البساطة.  وغيرهتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو مثل آتْشاْرياْز و ِڤديةالـالمبادئ  إلى ستناداً اانها مشروعة. ابتدعناه
. ال.  سرية ما ووعدهم بأنهم سيصبحون اهللا خالل ستة أشهرَمنْتَْرال نطلب دفع رسوم وإعطاء الناس . نحن ال نتقاضى شيئاً. خسارة

 . ورؤية النتائج-بار السن أطفال، نساء، فتيات، فتيان، ك-هذا مفتوح للجميع ويمكن للجميع التسبيح
 ايهاَرْسـي ڤ-هاَر يوكْتا

 ا  كَـْرَمـسويـشْٰـطَـْسـِشستْ - يوكْتَ
 ايْدَهـْسـُبوڤَـا ْسـڤَـْپـن- يوكْتَ

  ها-دوْهكَْهى ي  ْبَهـڤَـتيُّـوُچو
 . يُّوچاالـبفضل مزاولة  المادي هعذاب خفيفت يستطيع ،إستجمامهو وعمله ومنامه مأكله بعادات المعتدلاإلنسان 

فحسب بل نقيم جماعات روحية أخرى مثل الغرض من اجل دعم هذا  في وست فرجينيا نيو ڤِْرنْداڤََننحن ال نقيم مشروعنا الزراعي 
 في مدينة سان فرنسيسكو ورّي پَهىاتْنَّچنيو َج لقد ابتدأنا .اتْرا ۤي-َرتَْهى العربات عيد.  أيضاًورّي پنّاتَْهىَچَجَپ و نيو ۤيڤڤَْدنيو نَ

ستكون ثالثة .  أيضاًهذه السنة  في لندن ۤياتْرا-َرتَْهىحتفال عيد العربات  اقامسي.  جارياً ۤياتْرا-َرتَْهىواإلحتفال بعيد العربات 
چالند لقد استوردت أميركا نيوان. نهر التايمز إلى  وستنقلسوْبَهْدراوثالثة لـ راَم َبلَوثانية لـ  َجَچنّاتَْهى، واحدة لـ هناك عربات

تْشايتَنْيا المولى بسبب توصية ى وجه الخصوص  علنيو ڤِْرنْداڤََنقامة  ا؟ يجب عليناَنڤَِرنْداڤْنيولذا، لما ال تستورد . ونيويورك
 واجبة العبادة َنڤَِرنْداڤْ، هو الرب العظيم واجب العبادة ومكانه ڤَْرَجْبهومي لـ ْدهاَم َنڤَِرنْداڤْ في نَنَْد َمهاَرَج ابن كِْرشَْن: َمهاْپَرْبهو

أن يكون لديهم  ويتعين كِْرشَْنذكر  إلى الفتيان والفتيات االميركان يأخذون). نَْمڤَاِرنْدْدهاَم ڤْ-نَنَياْس تَْد-ڤَْرِجشَ اْنڤََچآراْدْهيُّو ْبَه(أيضاً 
لذلك، أمرته ببناء سبعة هياكل . َنڤَِرنْداڤْ منذ سنتين، يعلم معالم َنڤَِرنْداڤْ إلى  الذي اصطحبنيۤيْرتَنانَنَْدكْسوامي . َنڤَِرنْداڤْمكان مثل 
قامة في  االبرنامجنا هو. ُچوْسوامۤيْز سبعة أقامها ها لكن أهم،َنڤَِرنْداڤْفي  كِْرشَْن-راْدهال  هيكل من هياك٥٠٠٠يوجد . على األقل
. َنڤَِرنْداڤْذاك هو برنامج  -كِْرشَْن َهري بسالم بتسبيح كِْرشَْنقتصادي وتنفيذ ذكر  ا، باإلعتماد على الزراعة والبقر كحلنيو ڤِْرنْداڤََن

يجب أن نقنع .  هذه الحياة البشرية ليست مقصودة لزيادة الكماليات.ها-ڤَتي دوْهكَْهىُچو ْبَهيُّو ...اَرْسياڤيه-يوكْتاهاَر): ١٧\٥ .چ.ب(
ذاك هو شعار . الرجوع في بدن مادي بعد مفارقة هذا البدن إلى  حتى ال نضطركِْرشَْنبحد كفافنا وقضاء بقية الوقت بتحسين ذكر 

 . الحياة البشرية المنشود
كما أن هذا هو الفرق بين الحياة . أرفع منهادية تعني األكل والنوم والجماع والدفاع بينما الحياة الروحية تعني شيء الحياة الما

  اإلنسان.لكالكلب يأكل واإلنسان يأ. هي األكل والنوم والجماع والدفاعفي عالم الحيوان المعادلة الشائعة .  اإلنسانالبهائمية وحياة
الكلب يدافع عن نفسه بطريقته الخاصة واإلنسان يدافع عن نفسه .  يجامع والكلب يجامع أيضاً اإلنسان.ينام والكلب ينام أيضاً
 والحيوان والتقدم في مجال هذه  اإلنسانهذه المبادئ األربعة مشتركة بين.  قد يكون دفاعه بالقنابل النووية.بطريقته الخاصة أيضاً

ِڤدانْتَ في الحكمة األولى . اساۤيْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جيالحضارة البشرية تعني . ة بهائميةالمبادئ األربعة ليس حضارة بشرية بل حضار
اسوه ۤيْچجي(ما دام الفرد غير متقصياً . تلك هي الحياة البشرية". ْبَرْهَمْنللتقصي عن وان حان اآل :اساۤيْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جيهي  سۤوتَْر

يجب أن يتقصى عن ماهيته وسبب وضعه في هذه . هذه المبادئ األربعة ال غير إلى ستناداً ااهو حيوان ألنه يحي) شِْريا أوتََّمَم



تلك هي الحياة . ية اإلنسانتلك هي الحياة. هل من غوث؟ هذه األمور يجب سؤالها. الشقاوات للوالدة والموت والشيخوخة والمرض
 .الروحية

يتعين علينا اجراء التعديالت التي . ذاك مجمل األمر. دية تعني الحياة البهائميةية والحياة الما اإلنسانالحياة الروحية تعني الحياة
.  ألنني سأصبح رجل روحاني ال يعني أنني سأتخلى عن األكل بل سيتعدل أكليللمثال،. ڤيهاَرْسيا-يوكْتاهاَر :ْبهَچڤَْد چۤيتاتوصي بها 
يتعين علينا رفع . ظلمة الشاكلة الحماسة وطعام الدرجة الثالثة شاكلةطعام  األصالة وشاكلة تصف نوع الطعام الممتاز لْبهَچڤَْد چۤيتا

لسوء . شاْستَْرْزالـكل شيء متوفر في . كِْرشَْن األصالة للحضارة البشرية ثم بعث وعينا العلي أو ذكر شاكلةصعيد  إلى أنفسنا
 .):٢٠\٢\١. ب.ش (الحظ، نحن ال نستشيرها

 َمنَُسو-ْپَرَسنَّڤَْم ِا
 َچتَهيُّو-ْبَهكْتي-ڤَْدَچْبَه
 انَْمۤيْچڤي-ڤَتَتّْ-ڤَتَْچْبَه

 َچْسيا جاياِتىَسنْ-موكْتَ
. چ.ب (ْبَرْهَمْنيجب أن يكون محقق ). َمنََسه-َسنَّْپَر( الطبيعة المادية الثالثة، ال يمكنه فهم اهللا شواكلما لم ينعتق الفرد من قبضة 

 شاْستَْرْزالـنتفاع بهذا  اإلنسان االلذا، يجب على.  هذه األحكام موجودة.شُوتْشَتي نَـ كانْكْشَتيْپَرَسنّاتْما نَـ تَه ْبهۤو-ْبَرْهَم): ٥٤\١٨
سنجد ذاك في األسفار . عامة الناس أن اهللا كبير لكنهم ال يعلمون كم اهللا كبير بالفعلتعلم . تلك هي مسؤولية الفطناء. والدعوة

 ).ْمكۤيْرتَنََسنْ-كِْرشَْن شْرّي چيَجياِتىَپَرْم ، كۤيْرتََن-َهري( تمجيد اهللا ذاك هو. ذاعصر الحديدي هالذاك هو واجبنا في . ِڤديةالـ

 الفصل الخامس
 التأمل والذات الداخلية

نا على معرفة النفس؟ اجاب تساعدمهل يمكن أن يحل التأمل مشاكلنا اليومية؟ هل توجد حياة بعد الموت؟ هل يمكن للمخدرات 
اثناء زيارة إلى جنوب افريقيا في   عن هذه األسئلة وغيرها في مقابلة مع بيل فيل موظف دوربَن نَتال ميركوريشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

١٩٧٦. 
لذا، ذكر . طالق االما لم يكن جذاباً علىال يمكن أن يكون اهللا . طالق االاهللا ويعني الجذاب علىاسم  هو كِْرشَْن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

كمية الذهب  إلى موقعنا بصفة أحياء يشبه هباء الذهب بالنسبة. جميعنا هباء روحي من قدرة اهللا، ومن نوعيته. هللا يعني ذكر اكِْرشَْن
 .الكبيرة

  هل نحن شيء مثل شرر النار؟:السيد فيل
 أننا نسينا في الوقت صلتنا باهللا صلة قديمة مع. كل من النار وشررها نار لكن واحدة كبيرة واألخرى صغيرة.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

نحن نواجه كثير من المشاكل بسبب هذا النسيان .  على خالف الصلة ما بين الشرارة والنارالراهن بسبب اقتراننا بالقدرة المادية
ثمة سبل . انه خير سبيل لبعث ذكرنا األصلي هللا. كِْرشَْنهذا هو جوهر ذكر . ذا أستطعنا بعث ذكر اهللا الكامناسنسعد  .وحده
اآلن، يعتقدون بأن .  الحاضركَلي في عصر كِْرشَْن في غاية التردي ويتطلب طريقة بسيطة لذكر اإلنسان لمعرفة النفس لكن ةمختلف

اهللا . من الوضع المادي بالكليةالحل الحقيقي للخروج هو  كِْرشَْنذكر  .تقدمهم المادي المزعوم هو الحل لمشاكلهم على خالف الواقع
 هذا عائد. نقطاع اوهذا يجبرنا على الرجوع في أبدان مادية دون" أنا عين البدن:" في الوضع المادينتوهم نالكن. أزلي ونحن كذلك

 .في الواقع، نحن شقوق اهللا الروحية وغير األبدان المادية. الجهلإلى 
 ناقلة للنفس؟ذن، البدن مجرد  ا:السيد فيل

 كما تنتقل من ختالق الفكري في الوضع المادي االنتيجة آخر طلباً للسعادة إلى ننتقل من وضع. كالسيارة.  نعم:رۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْ
قوامنا األصلي وهو أننا جميعاً شقوق اهللا وشاغلنا الحقيقي هو مصاحبة  إلى لكن ال شيء يسعدنا ما لم نصلمكان إلى آخر بالسيارة 

 ألف ٤٠٠ ماليين و٨ية المتحضرة سوى بعد نشوء طويل خالل  اإلنسانالحياةال تتحقق . يع األحياء بالتعاون معهاهللا وإعانة جم
اذا لم ننتفع بهذه الحياة البشرية هنا وهناك نضيع حياتنا كالقطط والكالب بالبحث عن التشبعة الحسية  لذا،. جنس من أجناس الحياة

 كيف ينتفع بالصورة  اإلنسان مقصودة لتعليمكِْرشَْنحركة ذكر . نكون قد فوتنا فرصة كبيرةبه والمتحضرة بفهم اهللا وأنفسنا وصلتنا 
 .فهم اهللا وصلتنا به إلى البشرية بالسعي

 ؟ اذا لم ننتفع انتفاعاً كبيراً بهذه الحياةهل نحصل على فرصة ثانية في عمر آخر :السيد فيل
كما سبق وأوضحت، . إنسان لكن ال توجد ضمانة برجوعك في صورة. ر حسب رغباتكسترجع في بدن آخ.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ما نذكره . يمكن أن ترجع في أي صورة منها وفقاً لحالتك الفكرية عند الموت.  ألف جنس من أجناس الحياة٤٠٠ ماليين و٨ثمة 
األصالة :  الثالثةشواكلونساق بالدمنا في الوعي المادي ما أعمالنا بيد الطبيعة المادية . عند الوفاة يعتمد على ما نفعله طيلة عمرنا



شواكل الطبيعة إلنتاج منوعات كبيرة  تمتزج .أصفر وأحمر وأزرق:  تشبه ثالثة صبغات أساسيةشواكلهذه ال. ظلمةوالحماسة وال
التعالي عن حجاب الطبيعة يجب علينا . كما يمكن لإلنسان مزج األحمر واألصفر واألزرق إلنتاج ماليين من األلوانمن الحياة 

بدن  إلى نتقال االال بد من لكن.  إليقاف تناوب الوالدة والموت في مختلف صور الحياةصعيد الوعي الصفي إلى المادية والوصول
النظام  إلى سنرقى .كِْرشَْن اذا لم نتعلم العلم العلي لذكر آخر عند الوفاة، ونرجع سواء في صورة أفضل أو أسوأ من صورتنا الحالية

 اذا أنمينا شاكلة سنبقى في الوضع الحاضر . اذا أنمينا شاكلة األصالةالكوكبي السماوي حيث يتوفر مستوى أفضل من الحياة
ثم يجب أن ننشأ . وخرقنا قوانين الطبيعةبدافع الظلمة  كثيرة اًذا ارتكبنا ذنوباسننحدر إلى عالم الحيوان أو النبات  لكن. الحماسة

يجب أن ينتفع .  أن يكون مسؤوالً اإلنسانلذلك، يجب على. رة البشرية وهي عملية قد تستغرق ماليين السنينالصو إلى ثانية
بالفرصة النادرة للحياة البشرية بفهم صلته باهللا والعمل بموجبها ثم يمكنه الخروج من دوامة الوالدة والموت في مختلف صور الحياة 

 .اهللا في داره الباقية إلى والرجوع
 ؟ اإلنسان هل تعتقد التأمل التجاوزي يعين:سيد فيلال

 .ۤيْزچيُّو  وْزْسوامۤيطريقة غش أخرى على يد ما يزعم من  -تأملهم مهزلة.  انهم يجهلون ما هو التأمل الحقيقي:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .يناليسار أو اليم إلى الجلوس في المركز دون أن يتأرجح إلى تسكين العقل بالسعي :السيد فيل

  وما هو المركز؟:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . ال أعلم:السيد فيل

هؤالء المخادعون كلمة تأمل لكنهم يجهلون يستعمل .  لذا، كل فرد يتحدث كثيراً عن التأمل لكن ال أحد يعلم ماهيته:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .يقتصرون على ترويج دعايات زائفة. موضوع التأمل الصحيح

 صحة التفكير؟ اإلنسان إلى  التأمل قّيماً لمجرد وصول أليس:السيد فيل
 دون علم بماهية لكن كيف يمكنك التأمل. التأمل الحقيقي يعني تحقيق حالة حيث يكون العقل مشبعاً بذكر اهللا.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

انهم . عوملقد شاهدت هذا التأمل المز. زدرجة يتعذر عليهم التركي إلى ؟ عالوة على ذلك، عقول الناس في هذا العصر متهيجةاهللا
 باسم ِڤديالـكتب العلم  إلى لسوء الحظ، يعرض كثير من المخادعين طرق تأمل فارغة دون ارجاع. خيريقتصرون على النوم والش
 .ستغالل االانهم يمارسون شكالً أخراً من. ذكر اهللا أو معرفة النفس

الغرب برسالة مماثلة  إلى جيف؟ في الماضي، جاءواچوردثل أوسبينسكي و  ماذا عن بعض المعلمين اآلخرين م:السيد فيل
 .لرسالتك

ذكر اهللا علم مثل علم الطب أو غيره من . ِڤديالـن كانا على المستوى  اال بد لنا من دراسة تعاليمهما لنحدد ما :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. اثنان زائد اثنان يساوي أربعة في كل مكان وليس خمسة أو ثالثة. ونتكلم به رجال مختلفمجرد ال يمكن أن يكون مختلفاً ل. العلوم

 .ذاك علم
  هل تشعر بأنه يحتمل أن يكون اآلخرين قد علموا طريقة أصيلة لذكر اهللا؟:السيد فيل

 .يندجالثمة عدد كبير من ال.  سيتعذر علينا القول ما لم ندرس تعاليمهم بالتفصيل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . يمتهنونها لإلرتزاق:لالسيد في

. دون تأويالت شخصية. دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، نحن نعرض .  لديهم طريقة قياسيةتليس.  هذا مجمل األمر:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .هذا هو المستوى

 .اذا بدأت بتجميلها األشياء تعديل إلى ستنتهي . نعم:السيد فيل
هذه . ها عليليتعداجراء تفقد فعاليتها حال . تعديلها محال.  ليس طريقة جديدة بل قياسية بالغة القدمكِْرشَْن ذكر :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ال .  اذا أردت توليد الكهرباءتباع األحكام القياسية وترتيب القطب الموجب والقطب السالب اال بد لك من .القدرة تشبه الكهرباء
ستفعل  . من المرجعيات الصحيحةكِْرشَْنكذا، ثمة طريقة قياسية لفهم ذكر .  كهربائيةيمكنك بناء مولد كهرباء عشوائياً وترقب طاقة

ال يريد .  الحديث هو رغبته بفعل كل شيء كما يحلو له اإلنسانلسوء الحظ، احد األمراض الخطرة عند. تبعنا تعاليمهم اذا االطريقة
 .مادياًسبب حبط عمله روحياً وما يتباع الطريقة القياسية وهذا  اأحد

  تنمو؟كِْرشَْن هل حركة ذكر :السيد فيل
لدينا حوالي خمسين كتاباً . يمكن أن يدهشك العلم بأننا نبيع الكتب بعشرات اآلالف. انها تنمو بسرعة كبيرة.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . مساهمة جديدة للعالماانه. راتنا قبل منشوعدد كبير من المكتبيين وأساتذة الكليات ألنه لم يكن أدب مثيل موجوداًيقدرها و
عتيادي المنشغل بالحياة  االكيف يمكن للرجل.  يتعلق بحلق شعر الرأس وارتداء السراويل الزعفرانيةكِْرشَْن يبدو أن ذكر :السيد فيل

 ؟كِْرشَْنالعائلية ممارسة ذكر 



 مع أنها تخلق ظرفاً فكرياً جيداً كالعسكري الذي يحصل السراويل زعفرانية اللون والرأس الحليق ليست ضرورة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
هل يعني ذلك بأنه لن يقوى على القتال دون أن يكون في زيه العسكري؟ .  يشعر كعسكري-على طاقته عند ارتداء الزي الصحيح

 بأن تحيا طلب، نحن نلذلك. أوضاع معينةضمن  لكن - يمكن بعثه في مطلق ظرف-على النحو عينه، ذكر اهللا غير قابل للمنع. ال
 .  لكنها ليست ضرورةكِْرشَْنهذه األشياء معينة لممارسة ذكر . بطريقة معينة وإرتداء زي معين واألكل بطريقة معينة وما شاكله

 عتيادية؟ اال اثناء قضاء الحياة اليوميةكِْرشَْنذن، يمكن أن يكون الفرد طالب ذكر  ا:السيد فيل
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  ماذا عن المخدرات؟ هل تساعد في طريقة معرفة اهللا؟:السيد فيل
كيف يمكن لنا قبول ذلك؟ المخدرات مواد كيماوية . هللا لو كانت المخدرات تعين على معرفة اهللا لكانت أقوى من :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 من التعاطي بالمخدرات  اإلنسانما يجربه. الهذا مح. كيف يمكن لشيء مادي أن يساعد أحد على معرفة اهللا الروح المحض. مادية
 .أنه ليس معرفة اهللا. ليس سوى تخدير أو هذيان

  هل تعتقد بأن كبار المتصوفين على مدى القرون شاهدوا الشرارة الروحية التي ذكرتها سابقاً؟:السيد فيل
  ماذا تعني بالمتصوفين؟:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .س لمن شهد مستوى آخر من الواقعيةيعطيه النااسم  أنه :السيد فيل
ال نفهم سوى . الصعيد الروحي إلى واقعيتنا هي معرفة اهللا التي تحدث عند الوصول.  نحن ال نستعمل كلمة صوفي:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
عندما هائي للتحقيق سوف نتخذ العقل الصعيد الن. ألن البدن مؤلف من الحواسما دمنا في وهم عينية البدن والذات، التشبعة الحسية 

 إلى من الصعيد الفكري يمكن لنا الوصول. ذاك هو الصعيد الفكري. ني ونرى العقل محور النشاط الحسينتخطى الصعيد البد
الصعيد الروحي  إلى رتقاء حتى فوق الصعيد العلي والوصول االأخيراً، يمكننا. الصعيد العلي إلى صعيد التبين ومنه نرتقي

 على األخص بوصول ِڤديةالـاألسفار توصي وفي هذا العصر لكن، الناس في حالة متردية . راحل تحقيق اهللاهذه هي م. الناضج
َهِرى راَم  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن: الصعيد الروحي بتسبيح األسماء القدوسة هللا إلى الناس مباشرة

ثم تنجح عملية اذا أنمينا هذه الممارسة على الصعيد الروحي يمكننا فوراً تحقيق هويتنا الروحية  .ِرىَهَهِرى راَم راَم راَم َهِرى 
 .تحقيق اهللا بسرعة بالغة

 .عالم الحواس إلى عدد كبير من الناس بوجوب النظر داخلياً للبحث عن الحقيقة بدالً من الخارجيقول  اليوم، :السيد فيل
 .ما لم تفهم غيرية الذات والبدنال يمكنك النظر داخلياً . ر داخلياً يعني العلم بأنك ذات روحية النظ:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لسوء الحظ، هذا الموضوع ال يعلّم في المدارس والكليات أو ". هل أنا البدن أم شيء داخل البدن؟:"يتعين علينا أوالً أن ندرس
أنا أفريقي جنوبي، هؤالء هنود، :" ثمة أناس في كل مكان في هذا البلد يقولونللمثال،". أنا عين البدن:" يتوهمإنسان كل. الجامعات

 عندما يتخطى الفرد هذه كِْرشَْنذكر يبدأ .  في مجمل العالم يتوهم عينية بدنه وذاتهإنسان بالفعل، كل. هلوما شاك" هؤالء يونانيون
 .العينية

 ؟عتراف بالشرارة الروحية يأتي أوالً االذن، ا:السيد فيل
 ما لم تفهم هذه الحقيقة التقدم الروحي غير وارد. عتراف بوجود ذات روحية داخل البدن هو الخطوة األولى اال. نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .البسيطة
 تبيني؟ هل هو سؤال مجرد فهم :السيد فيل

ثم يصل الفرد إلى نقطة لم العلم الروحي نظرياً أوالً يجب أن تتع. النظري والحصولي: توجد دائرتان للعلم.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .التحقيق العملي بالعمل على ذاك الصعيد الروحي

  اإلنسان على رفعتهارقدلذلك، هذه الحركة بالغة األهمية ل.  تقريباً غارق في ظلمة عينية البدن والذاتإنسان لسوء الحظ، كل
هذا هو ". أنا بقرة"، "أنا قط"، "أنا كلب. "ام في وهم عينية البدن والذاتما داإلنسان ليس بأفضل من حيوان . المتحضر من الظلمة

ذا تبنيت أنا  اكذا،".  في هذا المكانلقد عينت كلب حراسة. أنا كلب:"حالما يمر شخص بالتفكير سيعوي الكلب.  تفكير الحيوانات
 فما هو الفرق بيني وبين الكلب؟  " منطقتي؟ إلى هذه البلد؟ لماذا جئتم إلى لماذا جئتم:" الغرباءيتعقلية الكلب وتحد

 تباع عادات أكل معينة لممارسة الحياة الروحية؟ التغيير الموضوع قليالً، من الضروري.  غير موجود:السيد فيل
". ما تأكلأنت :"أعتقد أن لديكم قول مأثور. مجمل العملية مقصودة لتصفيتنا واألكل جزء من هذه التصفية.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 يوجب كِْرشَْن بأن ذكر شاْستَْرْزالـلذلك، توصي . بنيتنا البدنية وجونا الفكري حسب طريقة األكل ونوعيتهتتقرر .  حقيقةهوهذ
 اذا أكلت كِْرشَْنستصاب بعدوى ذكر  كذا،. مصاب بالسلأكلت بقايا ذا  استصاب بالسل .كِْرشَْن إلى تناول فضل ما سبق تقديمه

 .كِْرشَْنيساعدنا على التقدم في ذكر ما وهذا .  ثم نتناولهكِْرشَْن إلى لذا، طريقتنا هي عدم تناول طعام أوالً بل تقديمه. ساَدْپَر-كِْرشَْن



  أنتم جميعاً نباتيون؟:السيد فيل
من يقدم لي ): ٢٦\٩ (َچڤَْد چۤيتاْبهفي يقول  قادر على أكل أي شيء ألنه اهللا لكن كِْرشَْن.  نباتيكِْرشَْن نعم، ألن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . ال يقول مطلقاً اعطني اللحوم والخمرة."أقبلها فسوف  أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو بحب وتفان، ورقة
  ماذا عن سؤال التبغ؟:السيد فيل

 .درإذا زدنا المخسنضيع نحن مخدرون مسبقاً بعينية البدن والذات و.  التبغ مخدر أيضاً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  أنت تعني أشياء مثل اللحوم والكحول والتبغ تعزز عينية البدن والذات؟:السيد فيل

ذا اعليك العمل بكالمه  .يتعين عليك العمل بإرشادات الطبيب.  نعم، لنفترض بأنك مصاب بمرض ما وتطلب الشفاء:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 والسماع عن َهِرى كِْرشَْنتسبيح :  للشفاء من مفهوم عينية البدن والذاتكذا، لدينا وصفة. "كاقتصر على أكل ذا. ال تأكل هذا:"قال

 .كِْرشَْنهذه المعالجة هي طريقة ذكر . َرساَدْپ كِْرشَْن وتناول كِْرشَْننشاطات 

 الموضوع السادس
 حلول روحية للمشاكل المادية إلى التوصل

 ولالفصل األ
 لماذا وما العمل؟: الجريمة

 السيطرة خارج مستويات جريمةال وصلت ترتفعنسب الجريمة  سنوياً لكن والسيطرة الجرائِم منع على العالمنفقه الذي ي ماليزداد ال
 مشكلةلل عمليبسيط و حل شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديقترح . الجهود هذه من الرغم على ةاألمريكية العام المدارسوال سيما في  تقريباً
 تموز/يوليوفي  وشيكاغ شرطة لقسِم ةعالمي االعالقاتال ضابط ، موزيديفيد لأو لمالزما عما الحوار هذ في لجريمةستعصية لالم

١٩٧٥. 
 .أود أن أسمعها. أفهم بأن لديك بعض األفكار التي يمكن أن تساعدنا في جهودنا لمنع الجريمة : موزيلأو المالزم

هذه النجاسة تشبه المرض في صورة .  واآلخر نجس القلبواحد صفي القلبأن  الفرق بين الصالح والمجرم هو :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ستختفي .  بهذه الحالة المرضية وهذا سبب انتشار الجريمةةعامة الناس اليوم مصاب. شهوة خارج السيطرة والطمع في قلب المجرم

 وهو كۤيْرتََنَسنْهذا ما يدعى . القدوس هللاسم أبسط سبل التصفية هي التجمع وتسبيح اال. عند تصفية الناس من هذه النجاساتالجريمة 
هذا سيبدد .  اذا أردت وقف الجريمةكۤيْرتََنَسنْيجب عليك تجميع أكبر عدد ممكن من الناس إلقامة  لذا،. كِْرشَْنمستند حركة ذكر 
 .القدوس جميع الرجاسات في قلب كل فرد وستنقطع الجريمةسم التسبيح الجماعي لال
 .ر عن الجريمة في الواليات المتحدة ازاء الجريمة في بلدك الهند هل لديك شعو:المالزم أول موزي

  ما هو تعريف الجريمة؟:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . على حقوق شخص على يد شخص آخراعتداء كل :المالزم أول موزي

 .)ڤَْمَدْم َسْرإ ڤاْسياْمإشا(طالق  اال هللا على المالكية):١ َمنْتَْر إشُو (اتْدنيشََپوأجاء في . هذا التعريف هو عينه.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. لذا، لكل فرد الحق باإلنتفاع بما قسم له اهللا من نصيب لكن ال يجوز ألحد التعدي على ملكية اآلخرين وكل من يفعل يصبح مجرماً

 األرض وادعيتم أنها أرضكم جئتم من بقاع أخرى من. ميركا ملككمأرض أالجريمة األولى بالفعل هي أنكم األميركان تتوهمون بأن 
لكن ليس لدى غالبية . لذلك، هي ملك الجميع ألن الجميع ابناء اهللا. لكنها أرض اهللا بالفعل سنة ٢٠٠مع أنها لم تكن ملككم منذ 

هذا هل ". باهللا نثق"هو األميركية شعار حكومتك . لذلك، ينبغي تعليمهم حب اهللا.  عملياًكل فرد ملحد. الناس مفهوم حول اهللا
 صحيح؟

 . نعم:المالزم أول موزي
يمكن لإلنسان أن يعلم .  لكن أين هو التعليم عن اهللا؟ الثقة جيدة جداً لكن مجرد الثقة لن تدوم ما لم تدعم بالعلم باهللا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .وذاك التعليم في العلم باهللا غائب. ما لم يعلم هوية والدهعلمه ناقص بأن له أب لكن 

  هل تشعر بغيابه هنا في الواليات المتحدة فقط؟: أول موزيالمالزم
أنه عصر سوء الفهم والخصام وقلوب ). َچيو كَلي(العصر الذي نعيشه يدعى عصر نسيان اهللا . في كل مكان.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

اذا سّبحنا اسمه   عاداتهم السيئة ستصفو كما صفيت قلوب مريدي منقلوبنا درجة إلى لكن اهللا قوي. الناس ممتلئة بالنجاسات
هيكلنا  إلى يمكنهم القدوم. نتيح الفرصة لكل فرد دون تمييزنحن . القدوس هللاسم هذا المبدأ لتسبيح اال إلى حركتنا مستدة. القدوس



 كبير وسيتغير مجمل المجتمع كۤيْرتََنَسنْسنعقد  لذا،.  مثل مرطبات ويتصفوا تدريجياًْپَرساَد وتناول بعض َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنوتسبيح 
 .اذا اعطتنا السلطات الحكومية بعض التسهيالت بدون شك

 . اذا فهمتك بشكل صحيح يا سيديالمبادئ الدينية إلى أنت تقول بوجوب التشديد على العودة :المالزم أول موزي
ذاك .  قادر على فهم الدين على خالف الكلب اإلنساننية؟ما هو الفرق بين الكلب واإلنسان دون المبادئ الدي.  حتماً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لن تستطيع المحافظة على  ؟ع البشري على مستوى الكالب والقططذا بقي المجتماكيف تترقب مجتمعاً مسالماً  لذا،. هو الفرق
ل بأناس بعقلية  البشري يحفذا كان المجتمعاكيف يمكن أن تتوقع السالم  كذا،. ذا وضعت دزينة من الكالب في غرفة واحدة االهدوء

 ؟على مستوى الكالب
  سوءيال أعن. عدم فهمي معتقداتك الدينية إلى حترام، فذلك عائد االحي بسوءوذا كانت بعض أسئلتي ت ا:المالزم أول موزي

 .حترام بأي شكل من األشكالاال
الحيوان ال . الفارق بين الحياة البشرية والحياة الحيوانية إلى فقطانا أشير .  ال، المسألة ليست مسألة معتقداتي الدينية:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ال . دون اعطاء التسهيالت للتعلم عن اهللاسيبقى اإلنسان على مستوى القطط والكالب لكن .  اإلنسانيتعلم شيئاً عن اهللا على خالف
سبل التوعي باهللا وإال   اإلنسانتوفير تعليملذلك، من واجب السلطات الحكومية . يمكنك أن تنعم بالسالم في مجتمع قطط وكالب

الكلب يأكل ونحن نأكل والكب ينام ونحن ننام والكالب :  والكلب في غياب وعي اهللا اإلنسانلعدم وجود فرق بين. ستبقى المتاعب
ليم الكلب عن صلته الفارق الوحيد هو تعذر تع. هذه هي العوامل المشتركة. يجامع ونحن نجامع والكلب يدافع عن نفسه ونحن كذلك

 . اإلنسانباهللا على خالف
 الدين؟ أال يلزم أن نحقق السالم أوالً؟  إلى  أال يمكن أن يستتب السالم قبل العودة:المالزم أول موزي

 أن المواطن الدين يعني التقيد بقوانين اهللا كما. في الوقت الراهن ال يعلم أحد بمعنى الدين. تلك هي الصعوبة.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
هذا هو . عدم وجود أحد لديه فهم هللا يعني عدم وجود أحد يعلم بقوانين اهللا أو بمعنى الدين. الصالح يعني المتقيد بقوانين الدولة
. المعتقد أعمىيحتمل أن يكون . انهم ينسون الدين على أساس أنه شكل من أشكال المعتقدات. الوضع الراهن في المجتمع اليوم

 .الدين يعني أحكام اهللا وكل من يعمل بها هو متدين سواء أكان مسيحياً أم هندوسياً أم مسلماً. س الوصف الحقيقي للدينالمعتقد لي
 في الهند حيث العادات  عن الحياة الروحيةاًودة بل تراجعنا ال نشهد عحترامي، أليس صحيحاً بأن ا مع كل:المالزم أول موزي

 ؟ طويلةالدينية متبعة منذ قرون بعد قرون
بينما . العمل بأحكام اهللا إلى تام بالوعي باهللا ويسعىبغالبيته القيادة السيئة وإال الشعب الهندي  إلى لكنه عائد.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 باهللا حتى أفقر الناس حيث يؤمن الهند على خالف حتى أساتذة الكليات الكبيرة باهللا أو الحياة بعد الموتال يؤمن في الغرب هنا، 
ذا نشأ خالف بين اثنين في القرى،  االيوم، إلى .إذا عمل صالحاًسيتمتع ذا ارتكب الذنوب و اسيعاني يعلم بأنه. والحياة بعد الموت

لذا، الهند ما زالت . الهيكل لتسوية النزاع لعلم الجميع بأن الفريقين المتنازعين سيترددون بالكذب أمام نصب اهللا إلى فسيذهبون
تْشايتَنْيا  شْرّيقال . متياز الخاص بالوالدة في الهند والمسؤوليات الخاصة أيضاً االذاك هو. في معظم الحاالت المئة متدينةثمانين ب
 ): ٤١\٩ آدي. ت.ت (َمهاْپَرْبهو

 اَرۤيَجنَْم -ميِتى هايَل َمنوشْياْبهۤو-بهاَرتَ
 َپكاَرأو-َپَرَجنَْم ساْرتَْهَك كَري كََر 

 ". في كل األرضكِْرشَْن ثم ينبغي له توزيع ذكر كِْرشَْند في الهند بإكمال حياته بذكر يجب على كل من يول"
.  من حضور ثري أمام عرش اهللاأسهل  سيدي، يوجد خط مواز مسيحي يقول بأنه توليج الجمل في سم الخياط:المالزم أول موزي

 ائقاً للمعتقد الروحي؟هل تعتقد بأن ثراء الواليات المتحدة وسائر البلدان الغربية يشكل ع
 ):٤٤\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيذكر . ثروة فوق اللزوم عائق.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ْم ْپـَرَسكْتانـا-ا يـشْـڤَـْرُهوچايـْب
 ِشـتَساْمتْـ -تَ رِٰاَپـْهۤيـتَ
 هيـهكا بودّْيـاتْمۤياڤَـسايـڤْـ

 ىيـاِتۤيـْدهيـ ڤنَـَسماْدهاو 
حيرين بما شاكلها من ماللذات الحسية والجاه المادي ومغرمين بالمن عقول المالعظيم  الرب إلى قضاء الخدمة التتيمية عزم خلوي"

لكن هذه هي القاعدة وليس .  من أهلية فهم اهللا اإلنسانلذلك، الثروة المادية فوق اللزوم تجرد. اإلنسان الثري اهللا ينسى ."شياءاأل
 .جمع المال ويصعب عليه فهم التعاليم الروحية إلى سوىالثري فوق اللزوم لن يطمح  في الغالب،. االستثناء

ال أرى فرقاً كبيراً بين المعتقدات . المعتقد المسيحي يؤمنون بهذه األشياء أيضاً إلى في أميركا، الذين ينتمون: زيالمالزم أول مو
 .الروحية لجماعة دينية وأخرى



اذا كنت  نحن ال نقول .ت ديانته مهما كانينبغي لإلنسان طلب فهم اهللا وحبه قتراحنا هو ا.صفوة الدين هي هي.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ن كنت مسيحياً أم مسلماً أم  ابغض النظر مااطلب فهم اهللا وحبه قتراحنا هو ا". يجب عليك التشبه بنا. هذا غير جيد:"مسيحياً
 .هندوسياً

مساعدتنا بالحد من الجريمة؟ لالغرض األصلي من زيارتي، هل لي بطلب نصيحتك  إلى العودةمكنني ذا ا ا:المالزم أول موزي
نتشار  ااهللا كما تقول وال شك بذلك لكن هل يوجد شيء يمكننا أن نفعله فوراً للحد من إلى ضرورة األولى هي العودةأعترف بأن ال

 جرامية؟ االالعقلية
 كما سبق لي وأوضحت في بداية ْپَرساَدالقدوس هللا وتوزيع سم يجب عليك أن تعطينا التسهيالت لتسبيح اال.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ماذا فعلت؟ طلبت منهم الجلوس . جئت بمفردي من الهند ولدي عدد كبير من األتباع اآلن.  في السكانا كبيرام سيتشهد تغير ثحديثنا
 ان أمكن انجاز ذلك على نطاق مسراً جداًسيصبح المجتمع بكامله  .ْپَرساَد وبعدها وزعت عليهم قليالً من َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنوتسبيح 
 .هذه حقيقة. واسع

  فقيرة؟م هل تريد أن تبدأ البرنامج في منطقة راقية أ:المالزم أول موزي
ال يوجد . كۤيْرتََنَسنْ قامةأي مكان متوفر بسهولة لكافة أشكال الناس فسيكون مناسباً إل.  نحن ال نرسم تمييز مثيل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

جرام موجود في الفئة الفقيرة من  االهل تعتقد بأن. يةإنسانة حاجة التصفي. النفع على خالف الغني إلى شرط بأن الفقير وحده يحتاج
 المجتمع؟

 مقامته في منطقة أفقر أ اذا كانت ا-يقوي الحي أكثر-ن كان التأثير النافع أكثر الكن قصدت بالسؤال ما.  ال:المالزم أول موزي
 .أغنى

يدخلون .  عندما يكون الفرد مصاباً بمرض ما تمييز بين فقير أو غنيال يوجد. للمريض روحياًمتوفرة معالجتنا : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
كما يجب أن تكون المستشفى المكان حيث يمكن لكل من   سهلة الوصول للجميعكۤيْرتََنَسنْمكان يجب أن يكون . عينهالمستشفى 

 . معدي بالمادةألن كل فردنتفاع  االينبغي أن يكون كل فرد قادراً على. الفقير والغني القدوم بسهولة
جرامية بين الغني  ا تعلم جيداً بوجود عقليةكلكن. حدة مرضه أشدالصعوبة هي أن الغني يعتقد بأنه في تمام الصحة والعافية مع 

.  أو فقره اإلنسانلذا، عملية تسبيحنا للجميع ألنها تصفية للقلوب بغض النظر عن ثراء.  بوصفك شرطيوالفقير على حد سواء
عتقال كثير من اللصوص مرات  اكما تعلم جيداً، يجري. جرامية بصورة دائمة هي تغيير قلب المجرم االد لتغيير العادةالسبيل الوحي

لذلك، ال يمكنك . هابارتكسيدخلوا السجن عند ا مع علمهم بأنهم لنجاسة قلوبهم تجبرهم على السرقة. ويودعون في السجنغزيرة 
اللص والقاتل بالقانون مسبقاً ومع ذلك يعلم .  دون تصفية قلب المجرم بصرامة أشد القانونطبيقمنع الجريمة قصراً على ت

 .لذا، طريقتنا هي تصفية القلب ثم تحل جميع مشاكل هذا العالم المادي. قلبال نجاسة يستمرون بإرتكاب الجرائم العنيفة بداعي
 . هذه مهمة بالغة الصعوبة يا سيدي:المالزم أول موزي

ما هي ".  بوفرةْپَرساَد وأرقصوا وتناولوا َهِرى كِْرشَْنتعالوا، سّبحوا :"اقتصر على دعوة الجميع.  ليست صعبة:هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب
. ألننا نملك قليال من المال  على نطاق صغيركۤيْرتََنَسنْلكن ال يمكننا سوى عقد . الصعوبة؟ هذا ما نفعله في مراكزنا والناس يأتون

. ذا اعطتنا الحكومة تسهيل كبير اسنتوسع دون حد لكن. تدريجياً اهللاحب  متيمين باناس مراكزنا ويصبحويزور الوندعو الجميع 
 القادة بسبل ال يعلم لكن. تلك حقيقة. جرام االدولة تريد هذاتوجد والمشكلة كبيرة وإال لماذا تسأل الصحف الوطنية ما العمل؟ ال 

 .ْپَرساَد وتناولوا َهِرى كِْرشَْنوما العمل؟ سّبحوا . جرام؟ ألن الناس مالحدة االلماذا. ينال اذا استمعوا اجابة االيمكننا لكن. وقفها
بعيادة صغيرة ويمكنه أن نحن مثل الطبيب الفقير .  وإال سنستمر بها على نطاق صغير اذا احببتم هذهكۤيْرتََنَسنْيمكنكم تبني طريقة 
ذا اخذت نصيحتنا  اجرام االالحكومة مشكلة ستحل .حكومة هي السلطة التنفيذيةال. ذا اعطيت له التسهيالت ايفتح مستشفى كبير

 .كۤيْرتََنَسنْوتبنت طريقة 
 لماذا ال ما هو سبب عدم فعاليته؟.  توجد منظمات مسيحية كثيرة في الواليات المتحدة تعطي العماد المقدس:المالزم أول موزي

 يصفي القلب؟
احدى . المسيحيون المزعومون ال يتقيدون بأمر االنجيل. جد صعوبة بالعثور على مسيحي حقيقي واحد بصراحة، أ:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لكن أين هو المسيحي الذي ال يقتل بأكل لحم البقرة؟ طريقة تسبيح االسم القدوس ". ال تقتل:"الوصايا العشرة في االنجيل تقول
لذلك، . مريدي مدربون لإللتزام بالمبادئ الدينية. رسون الدين بالفعل سيكون فعاالً عندما يمارسه أشخاص يماْپَرساَدوتوزيع 

 .لقد حققوا قوة تصفية االسم القدوس عملياً. مقامهم ليس ختم مطاطي. تسبيحهم االسم القدوس مختلف عن سواهم



سبب ت والغالبيةنحرف تبينما  من رجال الدين والتيم بالمبادئ الدينيةفي عمل حفنة الصعوبة  تكمن  سيدي، أال:المالزم أول موزي
ألن تواجه مشكلة بالمنحرفين عن الحركة .  هائلة كما فعلت المسيحيةةنسبلى إ كِْرشَْنحركة ذكر تنامي  لنفترض للمثال،المتاعب؟ 

 الذين يّدعون التبعية على خالف الواقع؟
دعوتنا فعالة بنشر وعي  .تكن مسيحياً حقيقياًأن فعالة دون أن الدعوة لن تكون  لكن ما أقوله هو ائمحتمال داثمة  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . ألننا نلتزم بالمبادئ الدينيةاهللا ورفع مشكلة االجرام
 .لنأمل أنها ستكون فعالة كما أنت فعاال. كباري إلى سأسلم هذا التسجيل.  سيدي، أشكرك كثيراً على وقتك:المالزم أول موزي

 . لك شكراً جزيالً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 الفصل الثاني
 ي أم حيواني؟إنسان مجتمع

 المجتمع في سالم َأو سعادة  هناكتكون كيف":شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد سأل، ١٩٧٦ آِب/أغسطس في الهندڤَْن ْبَه ةمجل مع مقابلة في
 ، قوائمأربعة على الكلب يريج .بكالمجرد سباق . . . . حدةالمت اُألممينشئون و ،الحيوانات مثل الناِس قاءب اريدوني ؟الحيواني

 !"يحضار متقدسباق العجالت األربعة ان ب تعتقد وأنت.  هذا مجمل األمر-عجالت أربع على ريتج وأنت
نتشار  االنحسار؟ وإذا كان كذلك، ما هو عامل إزدياد الفساد واإلنحطاط الواسع اهل تأثير الدين في:  السؤال األول هو هذا:مراسل

 للقيم األخالقية؟
 ):١\٢\١٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا متنبأ في . الدين يتراجع.  نعم:ۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْر

 ْدَهْرَمهتَتَشْ تْشانودينَْم 
 ۤياَستْياْم شاوتْشَْم كْشَما َد
 كاِلَن َبلينا راَجْن

 نَنْكْْسياِتى آيوْر َبلَْم ْسْمِرتيه
دين والصدق والنظافة والتسامح والرحمة والعمر والمتانة البدنية والذاكرة يوما ثم ايها الملك، سيتناقص ال: ُچوْسوامّيشوَك ِدڤَ قال "

 ".كَلي عصربعد يوم بسبب شدة تأثير 
نقطع يكذا، س. ستنقطع الرحمة والصدق وستقصر الذاكرة والعمر. لكنها في تناقص.  عن الحيوان اإلنسانية تميزإنسان هذه مقتنيات

 .مستوى الحيوان تدريجياً إلى يقمما يعني بأننا على الطر. الدين
 ؟بهائم سينقطع الدين؟ سنصبح :مراسل

.  الفهم بأن الكلب ال يفهم ماهية الدينإنسان يمكن ألي.  تصبح الحياة حيوانية في غياب الدين على وجه الخصوص:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 عن  اإلنسانهذا هو ما يميز. أنه غير معني. رۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْ أو ْبهَچڤَْد چۤيتااألحياء أيضاً لكنه ال يعنى بفهم عداد الكلب من 

 .الحيوان دون عناية: الحيوان
وكيف يمكن أن يحل السالم أو السعادة في مجتمع . عنايتهم باألمور الدينية واعندما يفقدالبشر أكثر من حيوانات  ال يصبحلذا، 

كيف يمكن ذلك؟ حيوانات متحدة، مجتمع للحيوانات . ون األمم المتحدةبقاء البشر كالحيوانات ويؤسس احيوانات؟ انهم يريدون
 .المتحدة؟ هذا ما يجري

 ؟بارقة أمل هل ترى :مراسل
يقال في . البهائمية إلى تراجع تعني أنهم في طريقهم. تلك عالمة طيبة. نحسار اعلى األقل، اكتشفوا بأن الدين في :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ما مسيحي  اي، أنت اإلنسانفي المجتمع. عند غياب المنطقأكثر من حيوان اإلنسان ال يعدو .  حيوان منطقيسان اإلنعلم المنطق بأن

هذه هي الحقيقة . دون دين المجتمع البشري هو مجتمع بهائمي. ال بد من وجود نظام ديني ما. أم مسلم أم هندوسي أم بوذي، ال يهم
 .انهم يتجاهلون الدين. ياب الدين اآلن؟ لغ اإلنسانما هو سبب حزن. البسيطة

حتى الحكومة تعمل اآلن، ". سةيالكنأركان ما لم يضع أحد الديناميت تحت محال السالم :"كتب لي سيد بأن تولوستوي قال ذات مرة
 .جتماعي االعتقادهم بأن الدين أفسد مجمل الجووعي اهللا بشدة بالغة إلضد الروسية 
 . في ذلك يبدو أنه ثمة بعض الحقيقة:مراسل

قضاء الدين عدم . يجب تبني الدين الحقيقي. وجوب تجنبههذا ستغالل النظام الديني لكن ال يعني  ا قد يجري سوء:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. عالجهاذا كانت تسبب لي بعض المتاعب اال أقلع عيني  . ال يوجب رفضهعلى الوجه الصحيح على يد رجال الدين المزعومين

 .شَْنكِْرذاك هو ذكر 
 أليس هذا حقيقة؟.  اساء استعمال الدين اإلنسان أعتقد بأن التاريخ اثبت بأن:مراسل



درب الدين يرسمه ): ١٩\٣\٦. ب.ش(ما هو الدين؟ . الدين إلى يدعونمع ذلك هؤالء مفهوم حول اهللا وليس لدى  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 نتماء اال ويّدعون– ال يعلمون ما هو اهللا -ليس لديهم مفهوم حول اهللا ). ْپَرنۤيتَْم-ڤَتَْچْدَهْرَمْم تو شاكْشاْد ْبَه(الرب العظيم شخصياً 

 .متى سيدوم ذلك على هذا النحو المصطنع؟ سيتدهور إلى .دين ماإلى 
 القانون ال،للمث. ذن، كيف سيعلمون ما هو أمر اهللا؟ الدين يعني أمر اهللا ا. لديهم أدنى فكرة عن اهللاتليس. هذه هي الحالة الحاضرة

أين هو . انه دين واضح. يصدر أمره ونقبله. كِْرشَْن-؟ لدينا مفهوم واضح حول اهللاأين هو األمر في غياب الدولة. عني أمر الدولةي
 ؟ أين هو القانون في غياب الحكومة؟مفهوم حول اهللا وغياب أمر اهللافي غياب اهللا وغياب الدين 
 . القانونعنالمجتمع ج خرسي.  حسناً، لن يقوم القانون:مراسل

ما هو -اسئل في أي نظام ديني. ذاك ما يجري.  كل خارج عن القانون يبتدع نظامه الديني-القانونعن ج وخرال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ):٣٠\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم(لكننا سنقول فوراً . جابة االمفهومكم حول اهللا؟ هل يمكن ألحد أن يخبرني بوضوح؟ ال يستطيع احد

 ْمـشْ َدالياتاكْـ–ـنْـتَـْم أَرويـنْـَد نَ كْـَوْمـوِونَ
 َچـْم سونْـَدرانْـ– أسياْمـبوَد ـَسـْمْمَبـْرهاَوتَـ

 ْمـَهـ شُوْب–  ويـِشـشْ– كَـمينْـلْـيا – كُوطي –َپ كَـنْـَدْر
  ْبـَهـجاميْم تَـْم أَهـْمـشْپورو -ْم آديچُوويـنْـَد

تشبه عيناه زهرة اللوتس ويزين شعر رأسه بريشة طاووس وتشبه بشرته لون . ذي يعزف نايه العلي الچُوڤينَْداعبد الرب االولي "
لكن أي نوع من األديان الذي ال .  يمكننا فوراً أن نعطيك وصفاً هللا."الغيمة الداكنة على الرغم من ان محياه أجمل من ماليين كيوبيد

 يعطي أدنى فكرة عن اهللا؟
 . ال أعلم:مراسل
 أكثر  اإلنسانأصبح. نحسار االذاك هو. لذلك، ليس لديهم فهم للدين. ليس لدى الناس مفهوم حول اهللا. هذا زائف : ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل

 .بسبب انحسار الدين فأكثر مثل الحيوان
لذا، . اكرة عنده ذتليس-لكنه يعود. ويهرب" هوت:"صرخأ. يأتي الكلب عند وجود بعض األكل. الحيوان يعني من ال ذاكرة لديه

 يصبح كالقطط  اإلنسان مما يعني أنَچيو كَليية في  اإلنسانستنقص هذه الصفات. ية اإلنسانتناقص ذكرنا هللا يعني تناقص صفاتنا
 .والكالب
معتقد  عبد ال اإلنسانيمان المطلق بالقضاء والقدر مما يجعل اال هيِڤديةالـالتهمة التقليدية ضد التربية :" هنا السؤال التالي:مراسل

 هل هذه التهمة صحيحة؟. بالقضاء والقدر وهذا ما يمنع التقدم
 ما هو التقدم؟ هل قفز الكلب تقدماً؟ الكلب يركض هنا وهناك على أربعة قوائم وأنت تركض هنا وهناك على أربعة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
طاقة اإلنسان أكبر قيمة من طاقة الحيوان ، ِڤديـالحسب النظام . ِڤديالـ؟ ذاك ليس النظام كهذا تقدميعني هل . عجالت سيارة

 .من وعي الحيوانرفع أوعي ألنه يملك درجة 
 . أفترض مسؤولية أكبر من الحيوانربما لن يختلف أحد بأن لإلنسان حرية أكبر أو: مراسل

. الرباني ليس مشغوالً كالكلب.  الكلبةزاحممل نتفاع بالطاقة البشرية من اجل التقدم الروحي وليس اال لذا، يجب:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 تقول ِڤديةالـلذلك، األسفار .  في يومنا الحاضر بأن هذه الكلبية هي الحياة لكن الحياة الفعلية هي التقدم الروحي اإلنسانيعتقد

 ):١٨\٥\١. ب.ش(
 ڤيُدوْپَرياِتتَ كُوڤَ ِهتُوه تَْسياي

 َپرى أْدَههنَـ لَْبْهياِتى ياْد ْبْهَرْمتاْم أو
 ڤَْد أنْياتَه سوكَْهْمتَْل لَْبْهياِتى دوْهكَْهى 

 َرْمَهسا-َرۤيَچْبهڤَتَْر كاِلَن َسْر
. لُوَك پاتاَلأسفل كوكب  إلى لُوَك ْبَرْهَمينبغي للفطناء ذوي الميل الفلسفي طلب الغاية التي ال تتحقق حتى بالتنقل من أعلى الكواكب "

 ".  بمجرى الوقت كما نصاب بالشقاوة حتى دون ان نطلبهاتلقائياًية، فإنها متوفرة من جهة السعادة المستمدة من الملذات الحس
  هل يمكنك أن تزيد باإليضاح؟:مراسل

تتناسخ النفس في صور الكالب .  بذل طاقته على األشياء التي يتعذر تحصيلها في أعمار غزيرة اإلنسان يجب على:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لذا، تناسخ النفس . لف جنس أ٤٠٠ ماليين و٨ثمة .  الطيور أو السباع وغيرها من األجناس ألعمار غزيرةأو المالئكة أو القطط أو

 .مستمر بشاغل واحد هو التشبعة الحسية
  ماذا تعني؟:مراسل



 مشغول بالشاغل إلنسان اأين الطعام، أين المبات، أين األنثى، أين الدفاع؟:  الكلب مشغول بالتشبعة الحسيةللمثال، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. ري في كل مكانا نزاع البقاء ج-الطيور والحيوانات والمائيات. حتى الحشرة الصغيرة منشغلة بالشاغل عينه. عينه عمر تلو عمر

رة  تقول بأننا فعلنا هذه األشياء في أعمار غير منحصِڤديةالـأين الطعام، أين الجنس، أين المبات وكيف ندافع عن أنفسنا؟ األسفار 
 .وإذا لم نخرج من نزاع البقاء هذا فسنجبر على الرجعة ثانية ألعمار غير منحصرة

 . بدأت أفهم:مراسل
 ):٣\٦\٧. ب.ش (َمهاَرَج ْپَرْهالَدلذلك، قال . لذا، يجب وقف هذه األشياء.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 اۤيسوكَْهْم أينْريياكَْم دايتْ
 ِچَن ِدهيناْميُّو-ِدَهى
 ڤاْدلَْبْهياِتى دايَر ڤَتَْسْر

 ياتْها دوْهكَْهْم أياتْنَتَه
أصدقاءي االحباء أوالد الجان، السعادة المستمدة من احتكاك المحسوسات بالحواس متوفرة في كل صور : قائال َمهاراَج ْپَرْهالَدتابع "

 ." نحصل الشقاء دون بذل أي جهد كماتلقائياًتتحقق تلك السعادة  . لما قدم الفرد من عملالحياة وفقاً
الكلب ال يخاف . اللذة المستمدة من الجماع هي هي. لذتي الجنسية واللذة الجنسية للكلببين  ال يوجد فارق لذا،. للكلب بدن ولي بدن

 بأن اللذة الجنسية في  اإلنسانيعتقد. هذا كل شيء. الجميع على خالفنامن الحصول على اللذة الجنسية في الشارع العام على مرأى 
اللذة مختزنة فيه   بأن اإلنسانيجهل. انهم يدخلون سباق الكالب في سبيل هذا الرقي المزعوم. لكن، هذا ليس رقياً. شقة جميلة رقي

 .بغض النظر عن الجسم الذي يكتسبهمسبقاً 
 ؟"اللذة مختزنة مسبقاً" ماذا تعني :مراسل

لن يحب الخنزير أكل الحلويات المصنوعة . ه محالبديلت.  ومأكوله الغائطللخنزير جسد محدد.  ذاك ما يسمى القدر:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
هل يستطيع العاِلم تحسين مستوى معيشة . مأكول بدنهيجب أن يأكل الغائط . هذا محال. من حبوب محمصة بالزبدة والسكر

 الخنزير؟
 . أشك بذلك:مراسل

 البدائي  اإلنسان.نابداللذة باألصل هي هي لكنها تتفاوت بتفاوت األ. ه مختزن مسبقاً بأنَمهاَرَج ْپَرْهالَدلذلك، يقول  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .اعينهمتعة في الغابات يتمتع بال

الرقي الحقيقي للحياة . اًتقدميشكل  تنفي بأن ذلك ِڤديةالـلكن الحضارة .  اآلن بأن الحضارة تعني بناء ناطحات سحاب اإلنسانيعتقد
 .وليس ببناء ناطحات سحاب. مدى معرفتك نفسك. البشرية هو معرفة النفس

  لكن أال توافق غالبية الناس مع ما تقوله؟:مراسل
. في المحكمة العليا، يجلس القاضي بوقار ال يفعل شيئاً بالظاهر ويحصل على راتب كبير.  يسيء الناس الفهم أحياناً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

يعتقد بأنه يكدح وال يحصل ". عينها، اختم األوراق وال أحصل على عشر راتب القاضيأنا أكدح في المحكمة :"أحد نفسهحدث قد ي
 مقصودة لمعرفة النفس وليس لسباق ِڤديةالـالحضارة : الوضع شبيه بذلك". على راتب يعادل راتب الجالس على منصة المحكمة

 .الكالب
 ؟من األمور المشرفة الكدح والتقدم في الحياةأن  مع ذلك، أليس من المقبول به :مراسل

 ما هو سبب مقارنتهم بالحمير؟ ألن الحمار يحمل األثقال .ْبهَچڤَْد چۤيتافي ) مۤوذَهْز(حمير بال وصفوا الثواب طلبة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ليس عنده حس . يقف عند باب الغسال يأكل الحشائش فيما يعيد الغسال تحميله. له سيدهلقيه لقاء بعض الحشيش الذي ي

 لى حمل كل هذه األثقال؟إما الذي يدفعني إذا خرجت من كوخ الغسال فيمكنني الحصول على الحشائش في كل مكان :"التفكيرب
 .أعرفهممن  هذا يذكرني ببعض :مراسل

وما ". جداًأنا مشغول :"ذا اردت رؤيتهاسيقول  هدرجة أن إلى نشغال في المكتب االكثير.  يشبه ذلكالثواب طالب :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
عند حساب سيجد . نشغاله اوأنت كثير الشغل لقاء هذا؟ ال يعلم سبب. هي نتيجة هذا الشغل؟ يأكل قطعتين من الخبز وفنجان شاي

مليونين وهذا ما يرضيه لكنه ال يتناول أكثر من قطعتين من الخبز إلى اآلن تضاعف المبلغ مليون دوالر ويملك أن كان الميزانية، 
 .ر دون غاية في الحياةايعمل كالحم. )كَْرمّي(ر احمال ذاك هو معنى. يستمر بالكدحوفنجان شاي و
وهذا .  غير كسالى بل في شغل دائم من اجل غرض رفيعِڤديةتباع النظام الـ أ-التهمة غير صحيحة.  مختلفةِڤديةالـلكن الحضارة 

 ابتداء من الطفولةطلب معرفة النفس   اإلنسانيتعين على ):١\٦\٧. ب.ش (َمهاَرَج ْپَرْهالَدالشاغل في غاية األهمية بحيث يقول 
هؤالء الناس ال :"حمير يرونال شك أن ال .ِڤديةهذه هي الحضارة الـ.  لحظة واحدةتضييعال ينبغي . )هْپراَجكاوماَر آتْشَِرتْ (



 مقصودة لمعرفة ِڤديةالـلحضارة  ا.هروب من جهودكم العقيمة. نعم. مثل الكالب والحمير ويعتبرونهم هروبيين-"يعملون مثلي
 .ذاتال

 ؟ِڤديةالـ الحضارة ة هل يمكنك أن تستفيض عن ماهي:مراسل
المفكرون  (ْبراْهَمنَةالـ:  يوجد هذا الترتيباشَْرَمنْرڤَفي نظام . اشَْرَمنْرڤَ من نظام ِڤديةالـالحضارة تبدأ  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
و ) التالميذ المتبتلون (ْبَرْهَمتْشاريْزو ) العمال(ْز ْدَرۤوشو ) التجار والمزارعون (اْزايشْيڤو ) وندارياال (ْزتْريياكْشَو ) والمستشارون

 ).زهادال (ۤيْزاسَسنّْۤيو )  من الحياة الزوجيةالمتقاعدون (ْپَرْستَْهْزنَاڤو ) أرباب العائالت (ْزْچِرَهْستَْه
 تْريياكْشَ أم ْبراْهَمَنسواء بصفة  كِْرشَْناذا عبدت ستحقق جميع تكاليفك  لذا،. كِْرشَْنالغرض القطعي هو وجوب عبادة الرب العظيم 

 .هذا األمر في غاية األهمية.  فوراًكِْرشَْنذكر  إلى خذ. ْبَرْهَمتْشارّي أم ْدَرۤوش أم ايشْياڤأم 
 . كما تقول؟ سيتبنونهانجازاً اعلم الناس عن طريقة حياة أكثر طبيعية وأكثراذا أين المشكلة  :مراسل

الكاب على أربعة قوائم وأنت تركض على يركض . مجرد سباق كالب.  لكنهم ال يعلمون وهذا سبب غياب الدين:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .وأنت تعتقد بأن سباق األربعة عجالت هو رقي الحضارة. هذا مجمل األمر. أربعة عجالت

 حري بك األخذ.  حيثما كنتكل ما هو قابل للتحصيل ستحصل على. ليةلذلك، الحضارة العصرية ال تحقق شيئاً من الوجهة العم
ستصيبك السعادة المقّدرة لك كذا، .  هو أنك ال تريد شيئاً بغيضاً ومع ذلك يصيبكَمهاَرَج ْپَرْهالَدالمثل الذي ضربه . كِْرشَْنذكر إلى 

 . تحصل منها فوق ما قّدر لكلن. يجب أن ال تهدر طاقتك في طلب السعادة المادية. ها تطلبأنن دوحتى 
  كيف يمكنك التأكد من ذلك؟:مراسل

.  اغتيل الرئيس كندي على يد أحد أبناء وطنهللمثال،. عسر مع أنك ال تطلبه كيف سأصدق ذلك؟ ألنك تصاب بال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
من ذا القادر على . غتيال االّدراً لهكان مقلكن  ولماذا حدث؟ كان رجالً عظيماً يحظى بحماية كبيرة ؟ذلكهو الذي طلب من 

بذل أ؟ دعني  القدرتضييع الوقت لتعديل ذلك إلى ما الذي يدعو. الضراءالمقدرة لي كما أصاب ب ستصيبني السعادة حمايتك؟ لذا،
ال . ن الشقاءمقدار معين من السعادة ومقدار معين مبكل فرد صاب سي. ال يمكنك منع قدرك. فطنذاك هو ال. كِْرشَْنطاقتي في ذكر 

 .ذاك محال. يتمتع أحد بسعادة غير متقطعة
نتفاع بوقتك بالتقدم في  االحري بك. لذا، ال تضيع وقتك بهذه األشياء. تلقائياًستأتي . ال يمكنك منع سعادتك كما ال يمكنك منع شقاءك

 .كِْرشَْنذكر 
  ال يطلب التقدم؟كِْرشَْن تيم هل يعني أن :مراسل

؟ سنرضى بالسعادة ذا كنت ال تقوى على تغيير قدركاما هي فائدة المسعى  ؟طلبته دون طائلذا اما هو نفع التقدم  :َدشْرۤيَل ْپَرْبهوپا
 .رة لناوالشقاء المقّد

هند في ال َچنْچالـستجد عدة ماليين من الناس تحضر لإلستحمام في نهر . هذا هو المراد.  مقصودة لتحقيق اهللاِڤديةالـالحضارة 
انهم غير . َچنْچالـيقطعون ألوف األميال، الفين ميل لإلستحمام في . انهم غير كسالى. تفاالت الهامة بفضل العناية بالنجاةح االاثناء

ْچُيو ْپَركاوماَر آتْشَِرتْ ): ١\٦\٧. ب.ش (منذ الطفولة شاغلهم هو طلب معرفة النفس. بسباق الكالبال يشاركون كسالى لكنهم 
 . لذا، الظن بأنهم كسالى هو مفهوم خاطئ. درجة أنهم يريدون ابتداء الشغل منذ الطفولة إلى انهم مشغولون. ها ااْنڤََچْدَهْرماْن ْبَه

اذا كان منع القدر من السعادة المقدرة له ستصيبه ذن، يمكن أن يطرأ السؤال لما ال نترك كل طفل وليد يركض كالحيوان و ا:مراسل
 ؟المحال

تَْسيايڤَ ِهتوه ْپَرياِتتَ ( يجب عليك بذل طاقتك لمعرفة النفس :لذلك، جاء. مكانية تدريبهم روحياً الفائدة هيا.  كال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ذا طلبته كما ال يمكن منع  اتقدمك في الحياة الروحية ال يمنع. كِْرشَْنال يمكن منع الخدمة التتيمية، ذكر : اْپَرتيَهتأهايتوِكى أ ).كُوڤيُدو
 .قدرك
 پاِپْبْهيُّو - َأَهْم تْڤاْم َسْرڤَ(سأحميك من كل ذنوبك ): ٦٦\١٨. چ.ب(يقول . يغير القدر بالفعل لكن قدر تيمه دون سواهم سكِْرشَْن
 ).هتْشَشْۤيامي ما شوىُموكْشْي
يمكن  لكن. هعحتى القاضي الذي أصدر الحكم منال يستطيع . حد بالشنق فال يمكن منع هذا الحكمأذا حكمت المحكمة على  اللمثال،

 .ذا طلب المحكوم عليه العفو من الملك الذي هو فوق القانوناللملك منعه 
عدد كبير من الرجال . قتصادية فذاك محال االذا طلبنا بصورة مصطنعة مزيداً من التنمية ا.كِْرشَْن لـتسليملذلك، شاغلنا هو ال
قدر السيد كان . ما في وسعهكل  يبذل إنسان ني ذلك أن كل واحد منهم سيصبح هنري فورد أو روكفلر؟ كليكدحون لكن هل يع

ال يمكنك . عمليمثل هذا . فورد أن يصبح ثرياً لكن ال يعني أن كل رجل آخر اجتهد بالعمل مثل فورد سيصبح مثل فورد؟ كال
 .كِْرشَْننك بذل تلك الطاقة لتحسين ذكر لكن يمك. تغيير قدرك قصراً على الكدح كالحمار أو الكلب



 وضح؟ بالضبط؟ هل يمكنك أن تكِْرشَْن ما هو ذكر :مراسل
عندما أنا شق من اهللا -ستفهم صلتك باهللاذا لم تتعلم حب اهللا؟ اما هو معنى دينك  .كِْرشَْنذاك هو ذكر  - حب اهللا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

. ذا كنت تحب اهللا بالفعلاسيشمل حبك الحشرة أيضاً  .حبك ليشمل الحيوانات أيضاًتكون على صعيد حب اهللا بالفعل ثم توسع 
ذا  اذاك ليس ديناً .مسلخاًقيم عندئذ، لن تقدر أن ت". لذلك، هي اختي. لهذه الحشرة بدن مختلف لكنها شق من والدي أيضاً:"تفهم

تكون مقتصراً على تضييع وقتك ألنك لم .  أو هندوسيوأدعيت بأنك مسيحي". ال تقتل:"لخ وعصيت أمر المسيحامسالحافظت على 
 .ذاك ما يجري في كل األرض. طائفة ما لكن ال يوجد دين حقيقي إلى نتماء االال يوجد لديك حب هللا وأنت تّدعي. تفهم اهللا
  الوضع؟صحيحت كيف يمكننا :مراسل

ذاك هو .  هو الحي العظيمكِْرشَْنذا لم تقبل بأن اي وسعك للفهم افرغ كل ما ف . هو شخصية اهللا العزيزكِْرشَْن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 كما أن كِْرشَْن في الهند لكنه خرج منها اآلن خالل حركة ذكر كِْرشَْن تجلى .هو اهللا.  ليس هنديكِْرشَْن. عظيميوجد شخص : التعليم
 .تشرق في الهند أوالً لكن ال يعني ذلك بأن الشمس هندية الشمس

 الفصل الثالث
 الزائلة والباقية: اإليثارية

تيديا معاون لجنة ك. ل. كتب السيد تي. ١٩٧٢  سنةفي الماليين على َأثّر حاّد جفافأصيبت ب براديش أندره الجنوبية الهندية الوالية
 بهذه رۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْرد عليه .  بعض المساعدةكِْرشَْن على أمل تقديم حركة ذكر شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدإلى  براديش أندرهغاثة  اصندوق
 .ئةيالمضو ئةالمفاجالرسالة 

 ْسواميجي الموقر،
تعاني من جدب قد تكون على دراية بأن أكثر من نصف واليتنا . سكان المدينتين التؤأم سعداء بفرصة لقائك مع أتباعك المبجلين

مواطنين من شكلت لجنة تطوعية مركزية من ال ت. بسبب قلة سقوط األمطار في السنتين اآلخيرتين وانقطاعه في هذه السنةشديد
مة مسحوا المناطق المتضررة ظاعضاء هذه المن. من أجل دعم الجهود الحكومية لمكافحة هذا الشر مختلف قطاعات المجتمع

نتيجة  دةاصحاب المواشي يبيعون مواشيهم بأسعار زهي.  على بعد أميالفهثمة قرى ال توجد فيها مياه ش. الحالة يرثى لها. بالجدب
شراء الحبوب . مشكلة الطعام جدية جداً كذلك. عدد كبير من الماشية الضالة عطشاً نتيجة انقطاع العلف والماءمات . قلة العلف

وبالنتيجة سيضطر بسبب األسعار الباهظة لحبوب الطعام في األسواق العامة، بسعر السوق اصبح وراء متناول اهل القرى الفقراء 
 .باإلكتفاء بوجبة واحدة يومياًعلى األقل تة ماليين منهم س إلى حوالي خمسة

 .مجمل الوضع يثير الشفقة ويحطم القلوب. يوجد عدد كبير ممن شارفوا على المجاعة
تقترح اللجنة بأن . غاثة هذه الماليين الذين يعانون شقاء فوق التصور اذاتكم الموقرة بتدبر كيف يمكن لحركتكم إلى لذلك، نتوجه

 .لجنة غوث أندره بردش إلى تبرعبالالتيم الذين يحضرون محاضراتك من جميع  راد حركتكفيطلب أ
 . على الماليين الجائعة في الواليةْپَرساَدستعداد إلرسال ممثليها مع اعضاء حركتك حيثما تود توزيع  االلجنة على

 من أن حتى جهد بسيط من قبل حركتك ستفعل الكثير اللجنة واثقة). ڤاِس-ڤَ ماْدَه هيڤاڤَ ِسمانَ(هي خدمة اهللا   اإلنسانخدمة
 .بتخفيف عذاب مئات وألوف الناس

 المخلص في خدمة الرب
 كتيديا. ل.تي

 غاثة أندره بردش امساعد لجنة صندوق
  پاد، الهنديدر آمدينة ح

 عزيزي السيد كاتيديا،
أنه ال يستطيع أحد أن يسعد دون مرضاة شخصية اهللا رسالتك ومقابلتك الشخصية، أرجو اعالمك  إلى باإلشارة. ارجو قبول تحياتي

 إلى  مقصودة لعرض شخصية اهللا العزيزكِْرشَْنلذلك، حركة ذكر . لسوء الحظ، ال يعلم الناس ماهية اهللا وسبيل مرضاته. العزيز
شَ تَتَْر كيْم ألَْبْهياْم أنَنْتَ آْديىْل كيْم توشِْطى تْ: شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم  الفصل السادس من الباب السابع منجاء في. الناس بصورة مباشرة

 .ڤَ سيدّْهاهاها يى ْسإ ڤْياتيكَراْد-چوَنتايْر 
يضع اإلنسان خططه المستقلة للسعادة . نرضي كل حي وال سبيل إلى القلة بمرضاة شخصية اهللا العزيز  هي أنناهذا النصمراد 
 في هذا البلد المعنيين برفع بارزين من الرجال الاً كبيراًأجد عدد. لحالوجه ملكن تحصيل السعادة على هذا ا.  بسر النجاح هذاهلجهل

لكن يجب أن يوقنوا بأن جميع جهودهم ستحبط دون مرضاة شخصية اهللا من بين االسماء المذكورة في رأس رسالتك شقاء الشعب 



  اإلنسانيجب أن يكسب.  صحيحاً لما مات ثريلو كان هذا. ال يمكن للمريض أن يحيا على قوة عون طبيب خبير والدواء. العزيز
 .كِْرشَْنحظوة شخصية اهللا العزيز 

. يتعين عليك مرضاة السلطان العظيم وتلك هي درب النجاح. غاثة بمجرد جميع التبرعات اذا اردنا صعيدال أرى النجاح ا لذلك،
في المرة السابقة التي وجد خطر وشيك بإعالن الباكستان الحرب كان ي. كۤيْرتََنَسنْبفضل اداء   ابتدأ المطر بالسقوط بعد سنتينللمثال،

استطلع رجال الصحافة عندما قلت بإقتضاء القتال ألن الفريق اآلخر كان عدوانياً و في مدينة دلهي َهِرى كِْرشَْنأقمنا بها احتفال 
هذه . عندما أقمنا احتفاال في مدينة كلكتا ينكذا، توقفت حركة الشيوعي. كۤيْرتََنَسنْبفضل حركة  لكن، خرجت الهند مظفرة. رأيي
. كۤيْرتََنَسنْ من خالل حركة اهللا في داره الباقية في نهاية األمر إلى ال يمكننا تحصيل جميع تسهيالت معاشنا فحسب بل نرجع. عوقائ

 .األشرار ال يقدرون على فهم هذا لكنها حقيقة
َهِرى ال توجد خسارة على جانب أحد بسبب تسبيح . ضو متقدم في المجتمعهذه الحركة بوصفك ع إلى نضمام اال منكلذلك، أطلب

 ):٢١\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  لكن الكسب كبيرَمنْتَْر كِْرشَْن
 شْطَْهـْسرِٰشْي شَـَرتتْـاْد آيـاْد يـ

  َجـنَـهُروـتَِاِڤتَـتْ تَـْد 
  كوروِتىْمـاتْ ْپـَرمانَٰيـَسـ 

  تَـْد َأنوڤَـْرتَـِتىلُوكَـْز
 ." الناسكافةمثال يضعه بأعماله، يتبعه أي و. الناس خطاهعامة  يقوم به رجل عظيم، يتبع عمل يأ"

بقبول هذه الحركة بالجدية من خاللك جميع قادة المجتمع في الهند  منطلب لذلك، أ.  بالغة األهميةكِْرشَْن ذكر كۤيْرتََنَسنْحركة 
عندئذ، سيوجد وضع سعيد جداً ليس في الهند فحسب بل في جميع . الالزمة واعطاءنا جميع التسهيالت لنشرها في كل األرض

 . أيضاًاالرض
 أن تصلك رسالتي هذه وأنت في صحة جيدةآمل 

 مريد خيرك الدائم
 ِڤَدنْتَ ْسواميْبَهكْتي . سي. إى

 الفصل الرابع
 تكالنا على اهللا اعالنإ
، پوَراماۤي في ،١٩٧٦ آذار/مارس في بذكرى مرور مائتين سنة على اميركا كانت مناسبة كبيرة لعدد كبير من األميركيين لإلحتفال

 مثل األمريكية الشعارات إلى  الذي ألقى نظرة حادةشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَداهللا مقابلة خاصة مع  إلى ياب اال مجلةومحّررأجرى . الهند
 ."اهللافي ظل  واحدة أمة"و" نثق اهللا في ""متساوين لقونيخجميع البشر "

 آنذاك الذين وقعوا القادة وافق .ستقاللال اتوماس جفرسون الفلسفة األساسية للثورة األميركية في اعالنوضع  :اهللا إلى ياب االمجلة
بهذا، قصدوا بأن جميع . ذاتية البرهان وأولها هو أن جميع البشر خلقوا متساويينوجود حقائق واضحة أو على على هذه الوثيقة 

 .البشر متساويين أمام القانون ولديهم فرصة متعادلة بحماية القانون
 .من ذاك الوجه  خلقوا متساويينجميع البشر.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ستقالل هي أن جميع البشر مجهزين من قبل اهللا بحقوق طبيعية معينة ال يمكن سلبهم  اال نقطة أخرى في وثيقة:اهللا إلى ياب االمجلة
 ....هذه هي حقوق الحياة والحرية و . منها

ملك الحيوانات الحق بالحياة؟ األرانب على سبيل المثال تعيش على لماذا ال ي.  لكن للحيوانات حقوق بالحياة أيضاً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 لماذا تسمح الحكومة للصيادين بإطالق النار عليها وقتلها؟. طريقتها في الغابة

 .البشرب كانوا يحصرون حديثهم :اهللا إلى ياب االمجلة
. ائلتي أو أخي جيد وأنني أستطيع قتل سواه، هي شريرةالفكرة الضيقة بأن ع.  لديهم فلسفة حقيقيةت ليسذن، ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

سوْهِرَدْم (الود تجاه جميع األحياء ): ٢٩\٥. چ.ب(هل تلك فلسفة؟ الفلسفة الحقيقية هي . لنفترض بأنني أقتل والدك من اجل عائلتي
 ".أي سخف تفعل:"رض فوراًذا قتلت حيواناً واحداً فسأعت ا هذا ينطبق على البشر بالطبع لكن حتى).تاناْمْبهۤو-ڤََسْر
الحرية من وجه أن الحكومة ال تملك الحق بإخبارك –مؤسسو أميركا بأن حق طبيعي آخر هو حق الحرية قال  :اهللا إلى ياب االمجلة

 .بأي عمل يتعين عليك أن تقوم به
ذا كانت حكومة  ايمكنها ذلك  لكن غير كاملة اذا كانت حكومةبإخبار الناس ماذا يفعلوالحكومة ال ينبغي السماح ل :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .كاملة



 . الحق بتعقب السعادةإنسان الحق الطبيعي الثالث أن لكليذكرون في  :اهللا إلى ياب االمجلة
كيف . ربما كنت تحب أكل اللحوم وأنا أكرهها. لكن قد يكون مستوى سعادتك مختلفاً عن مستوى سعادتي.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 مستوى سعادتي؟مع سعادتك تساوي مستوى أن يمكن 
 ؟تهعادس حر بتحقيق مستوى إنسان  لذا، هل ينبغي أن يكون كل:اهللا إلى ياب االمجلة

المتصفون : ربعة مراتبأ إلى يجب تصنيف مجمل المجتمع.  الشخصشاكلة ينبغي تشريع مستوى السعادة حسب :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ينبغي أن يكون لدى كل . ْدَرۤوش والمتصفون بصفات ايشْياڤ والمتصفون بصفات تْريياكْشَصفون بصفات  والمتْبراْهَمنَةالـبصفات 

يتلقى الجميع اليوم . عمل الثوربعمل الحصان وال شغل الحصان بال يمكنك شغل الثور . ته الطبيعيةشاكلفرد تسهيل جيد للعمل وفقاً ل
التعليم األرفع الحقيقي يعني . ْدَرۤوشيمي في هذه الكليات؟ معظمه علم تقني وهو تعليم ما هو المنهاج التعللكن . تعليم جامعي عملياً

 إلى ينبغي امتحان كل فرد للتوصل. الوضع الفوضوي إلى  وحده يقودْدَرۤوشتعليم . ْبراْهَمنَةهذا مقصود للـ. ِڤديةالـتعلم الحكمة 
ما الذي يدعو انتقال .  في المزارعْزْدَرـّوشمعظم الـيجب أن يعمل ني لكن  تعليم تقْزْدَرۤوشيمكن اعطاء الـ. التعليم المناسب له

ألنه ال يوجد اآلن وجد قلة ت. لزراعة مهملةا". يمكننا الحصول على مزيد من المال:"المدن لتحصيل العلم بالقول لنفسه إلى كل فرد
. نشغال كل فرد حسب صفاته الطبيعية امة السهر علىمن واجب الحكو. كل هذا الخلل سببه حكومة سيئة. ل بإنتاج الطعامعممن ي

 . اإلنسانعندئذ، سيسعد
 .ذا كانت الحكومة تضع جميع البشر في طبقة واحدة بصورة مصطنعةاال يمكن أن توجد السعادة  لذا،: اهللا إلى ياب االمجلة

 .ذاك غير طبيعي وسيسبب الفوضى.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
قبل كانت الملكية تحكم أميركا .  الطبقيةسيئة معبسبب تجربتهم ال اآلباء الذين أوجدوا أميركا لم يحبوا الطبقات :اهللا إلى ياب االمجلة

 .الملكيون مستبدينكان لكن الثورة 
 الحياة بصفة ، كان الصبيان يتدربون منذ بدايةِڤديةالـفي الحضارة .  ألنهم لم يكونوا مدربين على الملكية الربانية:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
وتعلموا ضبط الذات والنظافة ) كوَلچورو(مدرسة السيد الروحي  إلى ذهبوا. من الدرجة األولى) ْبَرْهَمتْشارۤيْز(تالميذ متبتلين 

 .خيرهم كانوا الئقين فيما بعد لحكم البالد. والصدق وكثير من الصفات الربانية
 ذاك ما حدث في أميركا، ذاك ما جرى في . بالحزنهبيعندما يصب يثور المراد أن الشع. خاص للثورة األميركيةال يوجد مغزى 

 .فرنسا وفي روسيا
 . على الوجه الصحيحهمذا اخفقت بحكم امن حق الشعب حل الحكومة الثوار األميركان أنقال  :اهللا إلى ياب االمجلة

؟ يجب عليهم العلم كيف ذا استبدلوا نيكسون بآخرامة ما هي القي لكن. خلعوه: كما حدث في حالة نيكسون.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
يمكن أن . تلك التربية بإنتخاب نيكسون بعد آخرلن تستمر وغياب التدريب للن يسعد الشعب  .يخلعون نيكسون وينصبون قائد رباني

لماذا يّدعي األميركي . لك اهللاألمر األول هو وجوب علمهم بأن األرض م. ْبهَچڤَْد چۤيتامعادلة السعادة موجودة في . يسعد الناس
يسمحون لكنهم ال ." لذلك، لدينا حق بالعيش هنا." هذه األرض ملك اهللا:"أميركاإلى عندما ذهبوا  المستوطنونقال األرض؟ ملكية 

ومة ينبغي للحك. لآلخرين اآلن بالتوطن في األرض؟ ما هي فلسفتهم؟ ثمة عدد كبير من البلدان التي يوجد فيها انفجار سكاني
لماذا ال يفعلون . أميركا وتوفير التسهيالت لهم لتنمية األرض وإنتاج حبوب الطعام إلى األميركية أن تسمح لهؤالء الناس بالمجيء

 ما هي الفلسفة وراء هذا؟. يها إلاآلخرين من القدوميمنعون بالقوة ملكية اآلخرين بالقوة وغتصبوا ذلك؟ لقد ا
 .فلسفة ال توجد :اهللا إلى ياب االمجلة

لذا، انهم . يأخذون الملكية بالقوة ثم يسنون القانون بأنه ال يحق ألحد أخذ ملكية آخر بالقوة.  اللصوصية هي فلسفتهم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ة أنه ميركا والبلدان االخرى أعضاء األمم المتحدة يجب عليهم الموافقأ. ال يمكنهم تقييد ملكية اهللا من أن يحتلها ابناء اهللا. لصوص

. حسناً، يوجد عندكم فائض سكاني:"يمكن للحكومة أن تقول. بإنتاج الطعام حيثما توجد أراض كافيةنتفاع  االيمكن للمجتمع البشري
ثم ما هي . لكن هل سيفعلون ذلك؟ كال. سنشهد نتيجة مدهشة." نتاج الطعام اسنعطيكم االرض ويمكنهم. يمكن لشعوبكم المجيء هنا

 ".هنا إلى ذه االرض بالقوة ثم لن أسمح ألحد بالمجيءأستولي على هس. "لصوصيةالفلسفتهم؟ 
 ".أمة واحدة في ظل اهللا" احد الشعارات األميركية هو :اهللا إلى ياب االمجلة

كل شيء . ينبغي وجود أمة واحدة في ظل اهللا، وحكومة دولية واحدة في ظل اهللا أيضاً. كِْرشَْنذاك هو ذكر .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .تلك الفلسفة مطلوبة. ملك اهللا ونحن جميعاً أوالده

 حينما توجد  لكن الشعب األميركي شديد الخوف من الحكومة المركزية ألنهم يعتقدون أنه سيوجد دوماً طغيان:اهللا إلى ياب االمجلة
 .حكومة قوية

 .ذا كان القادة حسنو التدريبالن يوجد طغيان  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 .ذا اجتمعت سلطة كثيرة في يد قائداالفساد حتمي   لكن أحد وعود نظام الحكم األميركي هو:اهللا إلى ياب االمجلة
 .يحول دون فسادهم يجب أن تدربهم على نحو :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . ما هي عملية التدريب تلك:اهللا إلى ياب االمجلة
 ب الناس في مبدأ الملكية هللا ووجوبيدرت وشاكلةب المجتمع حسب اليرتت. ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَ ذاك التدريب هو :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ".تتحقق أمة واحدة في ظل اهللا"ثم . ستعمالها في خدمة اهللا
 .مجموعات مختلفة إلى ذا جرى تصنيف المجتمعالن يوجد الحسد   لكن:اهللا إلى ياب االمجلة

. لذا، يمكن أن يكون للمجتمع اجزاء مختلفة تعمل للغرض عينه.  مختلفة في بدني تعمل معاًكما توجد اجزاء.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .الساق مطلوبة واليد مطلوبة. اجلبي كوب ماء:"اليدطلب من عندما أالساق تعين لكن . يدي غير ساقي

 .رب مستمرة بينهماوثمة حفي العالم الغربي،   لكن لدينا طبقة عاملة وطبقة رأسمالية:اهللا إلى ياب االمجلة
 .الطبقة الرأسمالية مطلوبة والطبقة العاملة مطلوبة أيضاً.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . لكنهما يتقاتالن:اهللا إلى ياب االمجلة
عمل اليد يختلف عن عمل الساق لكن السبب المشترك هو الحفاظ . ليس لديهم سبب مشترك.  ألنهم غير مدربين:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ذا لم تعلم  اسيبقى القتال لكن. ذا وجدت السبب المشترك لكل من الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملةالن ينشب قتال  لذا،. على البدن
 .السبب المشترك

 . ثورة:اهللا إلى ياب االمجلة
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ذي يمكن أن يتحد الناس على أساسه ثم أهم شيء هو العثور على السبب المشترك ال:اهللا إلى ياب االمجلة
، تأتون إلستشارتي حول كل عمل ألنني أستطيع أن اعطيكم السبب المشترك وإال كِْرشَْنكما في حركة ذكر .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
اس على العمل من  ومن واجبها تدريب الن-السبب المشترك -ينبغي أن تكون الحكومة بالغة الخبرة بعلم هدف الحياة. سيوجد القتال

يمكن . ذا اقتصر على انتخاب رذالء مثل نيكسون الن يجد الشعب سبباً مشتركاً لكن. نونئثم سيسعدون ويطم. اجل السبب المشترك
المرشحون يرشون ويغشون ويعملون الدعايات للفوز . لمطلق رذيل تأمين األصوات ببعض الترتيبات ثم يصبح رأس الحكومة

 .هذا النظام سيئ.  على األصوات بطريقة أو بأخرى ويمسكون بمقاليد الحكميحصلون. باإلنتخابات
 ؟كيف يمكن حكم المجتمع دون اختيار قادتنا باإلنتخاب الشعبي :اهللا إلى ياب االمجلة

 إلى قامة بناية وليس اما تريدمهندسين عند إلى  كما تحتاج.ْزْدَرۤوش  وْزايشْيا ڤوْز تْرييا كْشَ وْبراْهَمنَة إلى  تحتاج:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ذا اتبعت ترتيب  ا بالحكمْزتْريياكْشَلن يسمح سوى لـ لذا،. أليس كذلك؟ ماذا سيفعل الكناسون؟ ال، ال بد من وجود مهندسون. كناسين

ذا يعلم عن سن ما.  فقط لكن يوجد جزار في المجلس التشريعي اآلن)ْبراْهَمنَة (ومن جهة المجلس التشريعي، الشيوخ. اشَْرَمنْرڤَ
 حسب مبدأ المجلس التشريعي إلى في الوقت الراهن، يذهب الجزار. القوانين؟ هو جزار لكنه يصبح من الشيوخ بالفوز باإلنتخابات

ال .  في حالة السياسةينسون، لكن كِْرشَْنفي حركة ذكر  نحن نفعل ذلك بالفعل. التدريب إلى لذا، كل شيء يستند. نتخاب الشعبياال
ذا لم تكن تعلم استخفق  .ذلك هو الجنون ألن علينا شغل مختلف طبقات الناس بمختلف النشاطات. جود سوى طبقة واحدةيمكن و

مختلف مراتب تتعاون . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملقد بحثنا جميع مسؤوليات الملك في . ما لم يوجد ترتيب العملستقوم  الفوضى الفّن ألنهذا 
كل طرف مقصود ألغراض مختلفة لكنها تعمل جميعاً لسبب واحد للحفاظ على البدن على . البدنطراف أالمجتمع مثل مختلف 

 .الوجه الصحيح
  ما هو الواجب الفعلي للحكومة؟:اهللا إلى ياب االمجلة

 في ذا عملايسعد كيف يمكن لإلنسان أن  لكن.  اإلنسانثم سيسعد.  فهم مشيئة اهللا وعمل المجتمع تجاه ذاك الهدف:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
تجاه الصحيح هو معرفة اهللا  اال.تجاه الصحيح االيعملون في جميع أفراد الشعب ؟ واجب الحكومة هو التيقن بأنتجاه الخاطئاال

بمشيئة اهللا أو  يؤمنوا بعظمة اهللا وإذا لم يعلموا القادة أنفسهم الكان ذا اكيف يمكن قيام حكومة صالحة  لكن. والعمل بموجب تعاليمه
 .تلك هي الحالة الفوضوية في العالم اليوم. ؟ القادة مضللون ويضللون اآلخرينما يريد منا عمله

 .في الواليات المتحدة نفصال بين الكنيسة والدولة ايوجد :اهللا إلى ياب االمجلة
مراد أن على القادة أن يقبلوا بوجود ملك ال. مسألة وجود الكنيسة أو غيابهاليست المسألة .  أنا ال أتكلم عن الكنيسة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لذا، لماذا ال يقبلوا بوجود ملك . ال يمكن للقادة حكم الطبيعة. نكاره؟ كل شيء  في الطبيعة يعمل بتدبير اهللا اكيف يمكنهم. عظيم
 .ا وجودهيشعر القادة من كل وجه بوجوب وجود ملك عظيم ومع ذلك، ما زالوا ينكرو. عظيم؟ ذاك هو العيب في المجتمع

 ... لكن لنفترض أن الحكومة ملحدة:اهللا إلى ياب االمجلة



. لكن الثقة خيالية ال غير دون العلم باهللا. يقول األميركيون أنهم يثقون باهللا. حكومة صالحة قيام  عندئذ، ال يمكن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نحن نثق باهللا بالفعل. هللا على خالفناانهم يجهلون ماهية ا. احمل العلم باهللا على محمل الجد الكبير أوالً

إذا استمروا بإبتداع طرقهم سيبقوا ناقصين انهم ناقصون و. لن ينجحوا مطلقاً. وذاك هو عيبهم. انهم يبتدعون طريقتهم بالحكم
 .الواحدة تلو األخرى-لثورات قائمةستبقى ا. لن يستتب السالم. وسبلهم الخاصة

 .تباعها اقرر المبادئ التنظيمية للدين التي يتعين على الناس من الذي ي:اهللا إلى ياب االمجلة
هو رأس جميع األحياء ): ١٣\٢\٢ ْدَنيشَپكَطَْهى أو( ِڤديةالـحسب الرواية اهللا . هو الذي يقرر. اهللا كامل.  اهللا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

نحن متصفون بصفات اهللا لكن بمقادير . هبائيحجمنا . الكمال ولسنا كذلكنحن نختلف عنه ألنه تام  ).ناْم تِْشتَنَشْ تِْشتَناناْمانيتْيُّونيتْۤي(
اهللا خلق بدن البعوضة التي هي .  يمكنك صناعة طائرة لكنك ال تستطيع صنع بعوضة-لذلك، ليس لدينا سوى علم ضئيل. ضئيلة

ستشارة اهللا ثم يصبح  اذا، يتعين على قادة المجتمعل. لدينا علم لكنه ليس بكمال علم اهللا. وذاك هو الفرق بين اهللا وبيننا. طائرة أيضاً
 .حكمهم كامالً

  هل اخترع اهللا أكمل حكومة أيضاً؟:اهللا إلى ياب االمجلة
في جورج واشنطن قاتل . ندالع حرب اعند كان الملك أول من يقاتل. ِڤديالـحكموا في العهد  ْزتْريياكْشَالـ.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

أنه ليس الئقاً . ويصدر أوامره بالتلفونعند اندالع حرب، هو نوع الرئيس الذي يحكم اآلن؟ يجلس في آمان ما لكن . حربال
 .يجب أن يكون الرئيس أول من يتقدم ويقود المعركة عند اعالن الحرب. بالرئاسة
 ؟ وناقصاًاً صغير اإلنساننذا كااكيف يمكن تنفيذ األوامر الكاملة هللا لتشكيل حكومة كاملة   لكن:اهللا إلى ياب االمجلة

على هذا النحو . لقد قبلتني قادئك وأنا أقبل اهللا قائدي.  مع أنك قد تكون ناقصاً لكنك تصبح كامالً عند تنفيذ أوامري:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .يمكن حكم المجتمع على وجه كامل

 ظيم بصفة الحاكم الحقيقي للحكومة؟ذن، الحكومة الصالحة تعني أوالً قبول الحي الع ا:اهللا إلى ياب االمجلة
تيم  (ڤَْزڤايشْنَالـ أو ْبراْهَمنَةالـ -تجب أن تقبل خدم الحي العظيم.  ال يمكنك قبول الحي العظيم بصورة مباشرة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ڤَْزڤايشْنَ أو الـْبراْهَمنَةحة الـقبول نصيهو  تْريياكْشَواجب الـ. ْزتْريياكْشَرجال الحكومة من الدرجة الثانية . بصفة مرشدين) الرب
 بأوامر هؤالء الثالثة ْزْدَرۤوشويجب أن يعمل الـ. اْزتْرييكْشَ أوامر الـايشْياْزڤيجب أن ينفذ الـ. وإقامة القانون بموجب تلك النصائح

 .وعندها سيكمل المجتمع

 الفصل الخامس
 معادلة السالم

بين  شارع سكند أفنيو في مدينة نيويورك على هيكله الصغير ِمْن) أمريكا فياألولى  هاتمنشور بين ( منشوراشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد وضع
 نيويورك، شوارعفي  باآلالفالنشرة  هذهون متعاطفالو شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد عأتباوزع . ١٩٦٦الحمالت المناهضة للحرب في آواخر 

زودت و الحرَب،معاداة  سؤال إلى بالكلية جديدة نظرة تكان" مهسال صيغة. "أخرى وُمدن مونتريال، فرانسيسكو، سان في والحقاً
 .المثالي الَحلب األمريكان، فآلا

قوانين بغير ضرورياً خلال  عتداء على ملكية اآلخرين كما لو كانت تملكها وتخلق بذلك االالخطأ الكبير للحضارة الحديثة هو
 وحده يستطيع التغلب بسهولة على القوانين الصارمة للطبيعة كِْرشَْن تيم. ال يمكن ألحد خرقها. هذه القوانين شديدة جداً. الطبيعة

 .وبذلك، يصبح سعيداً ومسالماً في العالم
. كما تقوم دائرة القانون واألمن بحماية الدولة الحكومة الكونية التي ال تشكل األرض سوى جزء تافه منها، محمية بقوانين الطبيعة

لذلك، هذه األرض هي ملكية اهللا لكننا نحن االحياء وال سيما ما . ى قدرات اهللا المالك القطعي لكل وجودهذه الطبيعة المادية هي احد
يتعين عليك رفع هذا المفهوم الخاطئ من  .فرادي وجماعي خاطئ ايزعم من البشر المتحضرين نّدعي ملكية اهللا بناء على مفهوم

الجزئي أو الكلي لزائف بالملكية من قبل الجنس البشري على األرض هو السبب دعاء ا االهذا. اذا اردت السالم عقلك ومن العالم
 .خالل باألمن في األرض الكل

سعد أو تسلم في ت أن كال يمكن.  اآلنينالمتحضرون الزائفون والحمقى يّدعون حقوق ملكية على ملكية اهللا ألنهم أصبحوا ملحد
 بأنه المتمتع الفعلي بجميع نشاطات األحياء وبأنه الرب األعلى لكل األكوان وبأنه ۤيتاْبهَچڤَْد چ في كِْرشَْنيقول الرب . مجتمع ملحد

 .عندما يعلم أهل األرض بمعادلة السالم هذهال يمكن أن يحل السالم في األرض سوى . مريد الخير صديق جميع األحياء



 اذا القدوس هللاسم جماعي بالعملية البسيطة لتسبيح االفرادي وال اال على الصعيدكِْرشَْنوعي  إلى  وعيكصفيةيتعين عليك ت لذلك،
َهِرى  بتسبيح كِْرشَْن ذكر إنسان لذلك، نحن نطلب من كل. هذه عملية قياسية ومصدقة لتحقيق السالم في األرض. اردت السالم

 .َهِرىى َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِر -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن
 هذه المعادلة في الهند وأصبحت متوفرة اآلن تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو شْرّي سنة أعلن المولى ٤٨٠منذ . هذه طريقة عملية وبسيطة وجليلة

  دون تصرف وأعمل علىْبهَچڤَْد چۤيتاتبنى هذه الطريقة البسيطة للتسبيح كما جاء أعاله وحقق قوامك الفعلي بمطالعة . في بلدك
 . األرضفيسيعقب ذلك حلول السالم والرخاء . ، اهللاكِْرشَْنقامة صلتك المفقودة بـ اادةعا

 الفصل السادس
 الشيوعية الروحية

 في الهندية الدراسات قسِم ورئيس العلوم أكاديمية الهند قسِم رئيس ،چوري كوتوفسكيچري األستاذ إلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد ميقدجرى ت
 مواضيعبحيوية  الشيوعيم العاِلو الروحي الزعيم ناقش .١٩٧١ في السوفيتي تحاد إلى االالتأريخية هارتزي أثناء موسكو جامعة

في  جذري صالح اشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد قترحاو ،كوتوفسكي الّدكتور مكتب في رسمي غير بشكل َجلسا فيما ةالمتبادلتتناول العناية 
 .حديثةال شيوعيةال

 نحن على:"كان يعقد مؤتمر شيوعي وأعلن الرئيس.  في اليوم اآلخرت أطالع الصحيفة اليومية أنباء موسكو كن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 لإلشتراكية أو الشيوعية سيعمل على تحسين ِڤديالـلذلك، اعتقد بأن المفهوم ." ستعداد لإلنتفاع بتجربة اآلخرين من اجل التحسنا

كذا، . شتراكية، تقضي الفكرة بوجوب أن يكون لكل فرد طعامه وأن ال يجوع أحد ا في دولةللمثال،. حد كبير إلى فكرة الشيوعية
يجب توفير . عدم تجويع سحالية أو حّية تقيم في بيتهإلى حد ، توفير الطعام ِڤديالـ) رب العائلة( ْچِرَهْستَْهىفي مفهوم يوصى 

 بالوقوف في الطريق خارج البيت قبل تناول ْچِرَهْستَْهى يوصى.  اإلنسانهذه المخلوقات السفلية فماذا بالكالم عنلالطعام حتى 
المجتمع .  في حال عدم استجابة أحديمكن لصاحب البيت تناول طعامه". الطعام جاهز. جائعأرجو حضور كل :"طعامه واإلعالن

الفكرة ). ڤَْمَدْم َسْر اڤاْسياْمإشا(ظيم كل شيء ملك الملك الع): ١ َمنْتَْر إشُو( هو ِڤديالـلكن المفهوم عتبر الشعب ملك الدولة الحديث ي
لذا، أعتقد بوجوب نشر هذه األفكار .  حول الشيوعيةِڤديةالـثمة عدة مفاهيم مفيدة في األسفار . مختلفة اتْرانوپعينها موضحة في 

 .الكالم إلى لذلك، كنت متشوقاً. في أوساط كبار المفكرين عندكم
نشر ومن هذا المنظور، ترجم معهدنا . في بلدنا د عناية كبيرة في تاريخ الفكر القديموم وج من المثير لإلهتما:األستاذ كوتوفسكي

ثمة مجلدات من . راماياَن وأجزاء من اتْرانوپالـكتشاف بأننا نشرنا بعض  االسيهمك. من األعمال األدبية للتربية الهنديةكبير عدد 
 مع ِرتيمْس-َمنوكما نشرنا مجمل ترجمة كتاب .  بكاملهاَمهاْبهاَرتَية من  باللغة الروسية وقد تمت ترجمة الطبعة الثانراماياَن

. ليس لدينا مخزون اآلن. درجة أنها نفدت خالل أسبوع إلى ةكبيرالعناية بتلك المنشورات كان . التعليق عليها باللغة السنسكريتية
المطالعين هنا في موسكو واإلتحاد السوفياتي بالتربية ثمة عناية فائقة بين . كان الحصول عليها في سوق الكتب بعد شهر مستحيل

 . القديمة ومن هذا المنظور نشرنا عدد كبير من هذه الكتبِڤديةالـ
 .اتْرانوپ بين هذه الـپوراَن- َمها يدعىشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .پوراَن-َمها :األستاذ كوتوفسكي
نحن نعرض النص السنسكريتي األصلي وتعريبه ومعاني المفردات ثم الترجمة ثم  -د ترجمنا النص بكاملهلق.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

يمكنك . نحن نترجم كل شيء حسب المعنى الحرفي. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ألف نص في ١٨على هذا الوجه، توجد . التفسير على النص
 هو أنه ڤَتََچْبهادعاة فلسفة ) آتْشاْرياْز(رأي الحكماء الكبار . پوراَن ڤَتََچْبهاكل نص معروض على هذا الوجه في كامل . أن ترى

 على تْشايتَنْياأنه مقبول من قبل جميع العلماء الهنود والمولى ). ْپَهلَْمَچليتَْم تَُروْر -َپكَلْ-َچَمني (ِڤديةالـالثمرة اليانعة لشجرة األماني 
 .اذا أردت رؤيتهافسأريك أياه  .نكليزية والعربية اال بكامله في ترجمتهْمتََوَچْبهاـاللذا، لدينا . ْمتََوَچْبهاـالهذا  إلى األخص الذي دعا
، النصوص األصلية باللغة ِڤَدْزالـ يبدو لي أن لدينا جميع النصوص الرئيسة للتربية الهندية القديمة ابتداء من :األستاذ كوتوفسكي

.  في فرع لينيغراد من معهدناِرتيمْس-َمنو توجد ستة أو تسعة طبعات من كتاب للمثال،. في مكتبات موسكو ولينينغراد السنسكريتية
. في لينينغراد لذا، لدينا فرع لمعهدنا يتخصص في تاريخ التربية األسيوية. لية في لينينغراديامبر االهذا المعهد مؤسس في روسيا

الهندوسية خ الدين الهندي وحالة الدين الهندي والهندوسية في الهند  ترجمته وأي دراسات انجزت حول تاريقائمة بما تمتستجد هنا 
 .اليوم

 . الهندوسية موضوع بالغ التعقيد:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



دين، فلسفة، -في الواقع، حسب ما أفهمه ليس ديناً من المنظور األوروبي بل طريقة حياة). يضحكان( نعم :األستاذ كوتوفسكي
 .دهطريقة حياة، كل ما تري

ندوس الذي يدعى سنْدهو باللغة  اانت تعرف نهر. اطلقها المسلمون.  كلمة هندو هذه ليست كلمة سنسكريتية:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لذا، هندو مصطلح غير وارد في القاموس . قالوا هندو بدال من سندو. المسلمون نطقوا حرف ه بدال من حرف أس. السنسكريتية

، ْبراْهَمَن: جتماعية ا)ڤَْرنَْز(ثمة أربعة مراتب . اشَْرَمنْرڤَلكن النظام التربوي الحقيقي يدعى . الهستعم االسنسكريتي لكن شاع
حسب المفهوم . ّياسَسنّْۤي و ْپَرْستَْهىنَاڤ، ْچِرَهْستَْهى، ْبَرْهَمتْشارّي: روحية هي) أشَْرَمْز(وأربعة مقامات . ْدَرۤوش و ايشْياڤ، تْريياكْشَ

 تبني  اإلنسانيجب على. آشَْرَمْز وأربعة ڤَْرنَْز هذا النظام المؤلف من أربعة يتبندون  متحضراً  اإلنسان، ال يصبحِڤديالـالحياة 
 ِڤديالـهذا النظام  إلى تربية الهند مستندة. اشَْرَمنْرڤَهذا ما يدعى . جتماعية األربعة والمقامات الروحية األربعة االنظام المراتب

 .القديم
 .اشَْرَمنْرڤَ :وفسكياألستاذ كوت

 .ْبهَچڤَْد چۤيتاربما طالعت -ْبهَچڤَْد چۤيتا وفي. اشَْرَمنْرڤَ :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نعم: األستاذ كوتوفسكي
لذا، لما أن ). طَْمشِْرْس  َمۤياياْم ڤَْرنْ-شاتوْرتْ (ونڤيشْبأن هذا النظام من خلق ) ١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يوجد نص في :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

أشعة الشمس في أميركا وروسيا . الشمس من خلق اهللا. انه سائد في كل األرض كالشمس.  من خلق اهللا فتغييره محالاشَْرَمنْرڤَ
انهم دماغ .  أفطن البشرْبراْهَمنَةالـ للمثال،خذ .  هذا سائد في كل األرض بشكل أو بآخراشَْرَمنْرڤَكذا، نظام . في كل مكان-والهند

هذه الطبقات األربعة سائدة في األرض .  العمالْزْدَرۤوشو والتجارية نتاجية  اال المرتبةاْزايشْيڤدارية و  اال المرتبةاْزتْرييكْشَ. المجتمع
 .ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَ. ألنها من خلق الخالق األصلي فأنها سائدة في كل األرض. تحت أسماء مختلفة
 هذا من خلق متأخر وإذا اشَْرَمنْرڤَ من المثير لإلهتمام حسب رأي بعض العلماء االوروبيين والروس بأن نظام :األستاذ كوتوفسكي

ى  جراشَْرَمنْرڤَرأي هؤالء العلماء أن نظام .  فستجد مجتمعاً أكثر بساطة ومساواةِڤديةالـطالعت النصوص القديمة من األسفار 
إذا عملت على ستجد بأنه لم يكن سائداً في الهند التقليدية القديمة و.  وليس من البدايةِڤديالـتقديمه في المرحلة األخيرة من العهد 

 .تحليل النصوص القديمة
 سنة ٥٠٠٠ كشفت منذ ْبهَچڤَْد چۤيتا .ْسِرشْطَْم  َمۤياياْم ڤَْرنْ-شاتوْر تْ): ١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا من جهتنا، انه مذكور في :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

هل يستطيع العلماء .  مليون سنة٤٠ذا قمت بتقدير تلك الفترة فستعادل  الذا،. "ملك الشمس إلى ْبهَچڤَْد چۤيتاتكلمت :"وجاء فيها
 هذا قائم منذ َرَماشْنْرڤَ مليون سنة؟ لدينا دليل بأن نظام ٤٠ سنة؟ هل يمكنهم الرجوع ٥٠٠٠ إلى األوروبيون الرجوع بالتاريخ

 َمْدْهيا. ت.ت (پوماْنپوروِشَن ڤَتا اتْشاَراشَْرمنْرڤَ): ٩\٨\٣ (پوراَن ونڤيشْ في اشَْرَمنْرڤَكما جاء ذكر نظام .  على أقل تقدير٥٠٠٠
. نه نظام طبيعيا.  ليس ظاهرة فترة تاريخية محسوبة في العصر الحديثْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَلذا، . پوراَن ونڤيشْجاء ذلك في ). ٥٨\٨

 البنيةهذا التقسيم موجود في لذا، .  المقارنة تعطى بالبنية البدنية المؤلفة من دماغ وذراعان وبطن وساقانشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 
ال .  توجد طبقة من الرجال الذين يعتبرون الدماغ وطبقة يعتبرون ساعد الدولة وطبقة منتجة وما شاكله.بطريقة الطبيعةجتماعية اال

 .تقفي التاريخ بل هو طبيعي منذ بداية الخلق إلى حاجة
 يمكن تصنيف للمثال،.  انت تقول بوجود هذه التقسيمات األربعة في كل مجتمع لكن تبينها ليس بتلك السهولة:األستاذ كوتوفسكي

  الوحيدة هي في المجتمعالصعوبة. أربعة تقسيمات في كل مجتمع دون صعوبة إلى جتماعية المختلفة والمهنية االالطبقات
 نتاجية من العمال؟ االكيف يمكنك تبين الفئة-شتراكية االشتراكي وسائر المجتمعاتاال

 .هذا تقسيم. الطبقة الفكرية إلى  نحن ننتميللمثال، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .في هذه الطبقةويمكنك أيضاً أن تشمل جميع المثقفين . ْبراْهَمنَةالـ طبقة الفطناء، :األستاذ كوتوفسكي
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .دارية اال ثم الطبقة:األستاذ كوتوفسكي
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

؟ تلك هي الصعوبة ألن جميع اآلخرين عمال مصانع، عمال مزارع جماعية وما ْزْدَرۤوش و اْزايشْيڤلكن من هم  :األستاذ كوتوفسكي
 هشتراكية، ألن االالمجتمعات التي سبقتسائر شتراكي و االبين المجتمع برأيي هذا المنظورلذا، يوجد فرق كبير من . شاكل ذلك

، اْزتْرييْبراْهَمنَة، كْشَ:  في المجتمع الغربي الحديثهذه التقسيمات المعينة إلى  ترتيب جميع الطبقات المهنية واإلجتماعيةيمكنك
والعمال ) أصحاب المصانع على سبيل المثال(نتاجي  االيين وأصحاب النظاممراتب المفكرين واإلنتاج إلى ْزْدَرۤوش و اْزايشْيڤ



 أي العمال ْزْدَرۤوش ثم يوجد اْزتْرييكْشَدارية في المصانع ويمكنك تسميتهم  األن لديك فئةهنا  ايشْياڤلكن ال توجد مرتبة . اليدويين
 .أنفسهم لكن ال توجد فئة وسيطة

سيضطرب النظام االجتماعي  لكن.  عملياًْزْدَرۤوشفي هذا العصر، جميع البشر . ڤَهَسْمْبَه-ْدَرۤوشكَالو : هذا ما جاء :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ستعم الفوضى  .ْزْدَرۤوش على الرغم من أن دولتكم دولة  موجود هنا وذاك ضروريْبراْهَمَنالـلكن . ْزْدَرۤوشذا كان ال يوجد سوى ا

فال بد لك  لكن ْدَرۤوشمرتبة الـ إلى ربما كنت تنتمي. ِڤَدْزـهذا هو التقدير العلمي لل. النحوجتماعي على هذا  االف النظاميتصندون 
 وال يمكنك. ْزْدَرۤوشعتماد المجتمع على الـ اال يمكن. جتماعي االلنظامل اًحفظ ْبراْهَمنَة ليصبحوا ْزْدَرۤوشمن تدريب بعض الـ

والدماغ الساقان .  من اجل تحقيق ضروريات بدنكاغ وساعدان وبطن وساقانال بد من وجود دم. ْبراْهَمنَةالـعتماد على اال
في  لذا، يمكنك أن ترى أنه دون وجود هذا الترتيب الرباعي ستحل الفوضى. والساعدان مطلوبة للتعاون لتحقيق مهمة مجمل البدن

أنا ال . قلة باألدمغة في الوقت الحاليالدماغ ضروري لكن ثمة .  وخللاماۤيستكون . لن يعمل على الوجه الصحيح. كل مجتمع
. تْريياكْشَ كان ملك كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج للمثال،. في السابق كان النظام الهندي ملكي. أتحدث عن دولتك أو دولتي بل عن العالم ككل

قة من الخبراء باإلدارة ال بد لك من خلق طبقة من الفطناء وطب .اعتزل العرش قبيل موته ودخل الغابة لإلستماع عن معرفة النفس
ذاك هو . ال يمكنك تجنبه. هذا مطلوب.  اذا اردت الحفاظ على سالم ورخاء العالم كلهوطبقة من الخبراء باإلنتاج وطبقة للعمل

 أورو وكلمة  تعني الساعدباهوكلمة .  تعني وجهموكَْهىكلمة . پاَد جاها-باهۤورو-موكَْهى): ١٣\١٧\١١. ب.ش (ِڤديالـالمفهوم 
دون قيام هذه المراتب األربعة على نحو منهجي متالئم سواء أخذت لن تسير الدولة بنعومة .  تعني الساقاَدپني الخصر وكلمة تع

 .هذه الدولة أو تلك الدولة
 حد ما، أقيم حسب الترتيب الطبيعي للعمل في المجتمع إلى اشَْرَمنْرڤَ على العموم، يبدو لي أن مجمل نظام :األستاذ كوتوفسكي

أربعة مراتب يثير الحيرة  إلى لذا، ترتيب المجتمع. صقالًلكن تقسيم العمل اآلن بين الناس في أي مجتمع هو أكثر تعقيداً و. القديم
 .البالغة

. ْهَمنيةْبَرالـتصاف بالصفات  اال دونْبراْهَمَن بأنه ْبراْهَمَن ولدت الحيرة ألنه في الهند في يوم الحق، اّدعى ابن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ندرب كِْرشَْنلكن في حركة ذكر . جتماعي الهندي االلذلك، اختل النظام. بدافع التطير أو التقليد ْبراْهَمَناآلخرين بصفة  قبلهو

 ةْبراْهَمنَالـ مجلس شورى مؤلف من كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج الملكلدى   كان.ْبراْهَمَندماغ  إلى  في كل مكان لحاجة العالمْبراْهَمنَةالـ
نجد في التاريخ بأن بعض الملوك كانوا ليس كما يجب وجرى خلعهم على يد مجلس الشورى . لم يكن الملك مستقالً. والحكماء

هذا ليس في .  مع أنهم لم يشاركوا في السياسةالملك حول قضاء الواجب الملكي إلى يدلون بالمشورة ْبراْهَمنَةالـكانوا . ْبَرْهَمنيالـ
 ؟أشُوَكنذ متى كان م. التاريخ البعيد

 . هذا يعادل ما نسميه الهند القديمة والوسطى:األستاذ كوتوفسكي
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

دارة والتشريع بيد  االكانت منفتحة للغاية وكان القسم الكبير من - في الهند القديمة واإلقطاعية، أنت مصيب:األستاذ كوتوفسكي
 .األباطرة واإلداريين المسلمين إلى  موجودين حتى في العصر المغولي إلعطاء المشورةةْبراْهَمنَالـكان . ْبراْهَمنَةالـ

 ْپتَچوتْشَنَْر الملك الهندوسي كان للمثال،. كانوا يشكلون مجلس شورى للملك.  مقبولينْبراْهَمنَةالـكان  - تلك حقيقة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ْپتَچوتْشَنْْدَرعندما أصبح . ْپتَوچتْشَنْْدَرقبل  الهند وقهر جزء منها إلى  من اليونانذهب اسكندر المقدوني. يعاصر اسكندر المقدوني

 .تْشانَكْياسم ربما سمعت هذا اال. تْشانَكْيامبراطور، كان رئيس الوزراء عنده اال
 . نعم:األستاذ كوتوفسكي
 كان .َپوريتْشانَكْيا سمه اباليوم األجنبية في مدينة نيودلهي تسمى  سياسي كبير ومنطقة السفارات ْبراْهَمَنكان .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 التالميذ تعاليم  يدرسفي الهند،. معظم تعاليمه ما زالت قّيمة. كان على جانب كبير من العلم. ْبراْهَمَن سياسي كبير و پورّي تْشانَكْيا
 كلباً ْبراْهَمَنمن المفهوم أنه يصبح  .مع أنه كان رئيس وزراء بول راتب بعدم قْبراْهَمَن لكنه حافظ على مقامه بصفة َپنْذيتَتْشانَكْيا 

 يقيم في كوخ لكنه كان َپنْذيتَتْشانَكْيا  كان لذا،. كان يشير لكنه لم يقبل التوظيف. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمذاك ما جاء في . اذا قبل براتب
 هو مثال على َسْمِرتي-َمنوكتاب . ِڤديةالـ هو مقياس الحضارة ْبَرْهَمنيالـاغ  والدمْبَرْهَمنيةالـهذه التربية . رئيس الوزراء عملياً

درجة أنه  إلى  لكنه يعتبر من الكمالته فيهاكتبالسنة التي جرت ال يمكنك الرجوع بالتاريخ لمعرفة . ْبَرْهَمنيةالـمقياس التربية 
 إلى  كاملَمنوالقانون من وضع . جتماعي االاً لتعديل النظاممجلس تشريعي لسن القوانين يومي إلى ال حاجة. القانون الهندوسي

 . التي تعني أنه صالح للماضي والحاضر والمستقبلكاالداو-تْريجاء في اللغة السنسكريتية بأنه . درجة أنه ينطبق على كل األزمنة



امن عشر كان يخضع لإلدارة البريطانية  يؤسفني مقاطعتك لكن المجتمع الهندي في النصف الثاني من القرن الث:األستاذ كوتوفسكي
القانون الهندوسي الفعلي الذي كان الهندوس . حدثت تغييرات كثيرة.  عند حد علميتحت حكم قانون بعيد عن القانون الهندوسي

 .  األصليْسْمِرتي-َمنويستعملونه كان مختلفاً عن 
ادخل حق الطالق وهذا لم . م قانونه الهندوسي الخاصنهرو الراحل قدل جواهر الحتى .  لقد احدثوا تغييرات اآلن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

.  قبل العصر الحديثْسْمِرتي-َمنوتغيرت أشياء كثيرة لكن كان المجتمع البشري بمجمله محكوم بقانون . ْسْمِرتي-َمنويكن في 
 .الهندوسية الحديثة ال تلتزم باألسفار الهندوسية بصرامة

جاء  للمثال،. فكرتنا هي استمداد خير أفكار من الفكرة األصلية. هذا محال. المجتمع الهندوسي القديملى  إلكن المراد ليس الرجوع
 تلك هي . شيء جيد، تجربة جيدةانهالماذا ال تتبنوها؟ . طْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَجوصفها . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي وصف الفكرة الشيوعية 

من الناحية العلمية، غرض . غرض الحياة البشرية -نقطة بالغة األهمية إلى ضارة الحديثة مفتقدةعالوة على ذلك، الح. وجهة نظرنا
وهذا . نقطة معرفة النفسإلى ما لم يصل  افراد المجتمع البشريسيحبط عمل  جاء أنه). ڤَتَتّْ-آتَْم(الحياة البشرية هو معرفة النفس 

فرادي واإلجتماعي  االانهم يتقاتلون على الصعيد. قتصادي وسواه اال كل الرقيما يحدث في المجتمع الحديث بالفعل على الرغم من
أننا ما زلنا نحافظ على العقلية ذا تدبرنا األمر بأعصاب باردة، فيمكننا أن نشهد  ا.والسياسي والوطني بدال من حفظ السالم والهدوء
شْرۤيَمْد خالصتنا هي حسب . حسن في أقسام العلوم الكثيرةعلى الرغم من كل التعينها المشهودة في مجتمع الحيوانات السفلية 

انهم ال يعلمون .  أن هذا البدن البشري غير مقصود للكدح من أجل التشبعة الحسية لكن الناس ال يعلمون شيئاً يتعدى ذلكْبهاَچڤَتَْم
 ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  قسم علمي كبيرذاك. ال توجد دائرة علمية تبحث ما يحدث لهذا البدن بعد هالكه. عن الحياة بعد الموت

ٱْسميْن ياتْها ِدِهى ِدهينُو .  تعني صاحب هذا البدنِدهينَهكلمة .  تعني هذا البدنِدَهىكلمة . ِدِهى-ٱْسميْن ياتْهاِدهينُو ): ١٣\٢(
نوع  إلى للطفل بدن معين يتغير. أخرى إلى البدن من صورةيتغير داخل البدن بينما يقطن  صاحب البدن ِدهّي. ڤَنَْم َجراكاوماَرْم ياو

نحن نقبل . الناس ال تفهم هذا. كذا، عندما يتبدل البدن بالكلية، فنحن نبدله بآخر. آخر عند نموه لكن صاحب البدن ما زال هو هو
لكن بدن طفولتي كنت طفالً . تلك حقيقة ال تخفى على أحد. الشباب إلى الصبا إلى أبداناً مختلفة حتى في هذا العمر من الطفولة

 . ؟ هذا علم كبير بعد هالك هذا البدنما هي الصعوبة بفهم أنه سيتعين علي قبول بدن آخر. لدي اآلن بدن مختلف. زال
 لكن في الوقت ةنايختلف التوجه بإختالف الدي. هذه المشكلة إلى ن للتوجهان متناقضتاوجد طريقتت كما تعلم، :األستاذ كوتوفسكي
 ...ودية، في  اليهفي الدين المسيحي وفي. ن تعترف وتبحث عن تجربة تغير المكان أو تناسخ الروحالواحد، كل األديا
ما لكن ليست هذه من وجهة دين يمكن القاء نظرة على ال. أنا أتكلم علم وفلسفة.  أنا ال أتحدث عن األديان معك:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 اذا كان صاحب البدن  عند حدوث التبديل البدني بكاملهحب البدن سيأخذ بدناً آخراًن صاألن يصعب الفهم  أنهبنحن معنيون . عنايتنا
 .دائم على الرغم من التغييرات الطارئة على البدن

 .ال توجد ظاهرتان بل البدن وصاحب البدن واحد.  مقاربة أخرى هي عدم وجود انفصال:األستاذ كوتوفسكي
 ).توكيدياً( كال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . عند هالك البدن يهلك صاحبه كذلك:ألستاذ كوتوفسكيا
قد يكون . هذا غائب. قتراحي الكن لماذا ال يوجد قسم علمي في الجامعة لدراسة هذه الحقيقة علمياً؟ ذاك هو.  كال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

. بوجود روحمؤخراً في تورتنو،  طبيب مختص بجراحة القلب أقر .األمر كما تقول لكن ال بد من وجود قسم علمي لدراسة هذا
لدينا كالم . لذا، ثمة رأي آخر لكن طريقتنا هي قبول العلم من المرجعية. تبادلت معه بعض الرسائل ويؤمن بقوة بوجود روح

 والفلسفية في  مقبول في الدوائر العلميةْبهَچڤَْد چۤيتا. آتْشاْرياْز مرجع مقبول عند جميع كِْرشَْن.  حول هذا األمر وهو مرجعكِْرشَْن
 ):١٣\٢ .چ.ب (كِْرشَْنيقول . كل األرض

 اتْها ِدِهىيـْن يـمـْسٱ يـنُوِدهـ
 َجرا ْماوڤَـنَـ يـْمكاوماَر

 ْريـْپـراْپـت - تَتْـها ِدهانْـتََر
 ياتيـ موْهـنَـ تَـتَْر ْزَرـۤيـْده

بدن  إلى عند الموت الذات تنتقل هكذاالشيخوخة،  إلى ،الشباب إلى  الطفولةمن، بدن باستمرار في هذا الالذات المتجسدة تمر كما"
. نحن نسلم بكالمه دون محاجة.  أكبر مرجعية في تقليدنا العلميكِْرشَْن كالم  هذا."غييرهذا التبمثل  محقق لذاته يضطرب الال. آخر

 .ِڤديةالـتلك هي طريقة الفهم 
 إلى ستناداً اال يمكننا أن نؤمن سوى باألشياء.  الصعوبة هي أن وجهتنا هي أننا ال نؤمن بشيء دون محاجة:األستاذ كوتوفسكي

 .الحجة



تعني حجة  َپريْپَرشِْنَنكلمة . َپريْپَرشِْنَن ِسڤَۤيا ِهي ْپَرنيپاِتَنتَْد ڤيدّْ): ٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء في . ائزهذا ج.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
نها معصومة عن ، اِڤديةالـلكن من جهة النصوص . نكار للحجة اال يوجد. وهي مجازة لكن ليس بموقف تحدي بل بموقف للفهم

 هو أنك تتنجس حالما ِڤديالـاآلن، الحكم .  روث البقر براز حيوانللمثال،.  يسلمون بها على هذا الوجهِڤَدْزالـالخطأ وعلماء 
 .  يقضي بالوضوء بعد التغوطِڤديالـالنظام . ن لمست برازك ويقتضي عليك التوضؤ باإلستحمام اتلمس براز حيوان وحتى

 . هذه نظافة علمية مفهومة:األستاذ كوتوفسكي
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . نعم، هذا صحيح:األستاذ كوتوفسكي
هذا تناقض . كان نجس بهيمكنك تطهير م.  لكن جاء في موضع آخر بأن روث البقر طاهر مع أنه براز حيوان:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

.  في موضع آخرتعلن بطهارة روث البقرثم ستحمام بعد لمسه  االعالن بأن براز الحيوان نجس ويجب عليك االمن جهة. ظاهري
  يحتوي على جميع الخواص المعقمةروث البقر ستجدأنك والحقيقة . ِڤَدْزالـهذا تناقض حسب علمنا لكنه من المسلمات عند أتباع 

 .أذا اجريت تحليالً له
 . هذا ما ال أعلمه:األستاذ كوتوفسكي
لذا، حتى وإن وجدت . الخواص المعقمةيحتوي على جميع استاذ في كلية طبية بتحليله واكتشف بأنه م قا . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

عند ستجده صحيحاً ستثناء لكنه مقبول و اقد يوجد.  على تحليلها بتمّعنعملتستثبت صحتها ذا  ا لكنِڤديةالـتناقضاً في النصوص 
 .تحليله وفحصه

 . تحليله من وجهة النظر العلمية فذاك صائبذا عملت على ا نعم،:األستاذ كوتوفسكي
 بأن عظام الحيوان نجسة ولمسها ِڤديةالـالصدفة عظام حيوان وتقضي الحكمة .  الصدفةللمثال،.  ثمة شواهد أخرى:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

هذا . ِڤديةالـنسلم بجميع األحكام المراد أننا .  تسلم بطهارتهاِڤَدْزالـهذه الصدفة في غرفة الرب ألن تحفظ لكن . ستحمام االيستدعي
ثمة . وجه آخر إلى  ال يطلب منك اسنادها.ِڤديةالـالنصوص  إلى ستناده اال يقبل بكالمك سوى عند. هو المبدأ الذي يتبعه العلماء
 في كتاب القانون مقبول إلى الكالم المستند. ْپَرماَن-شْروتي يدعى ِڤديالـالبرهان باإلستشهاد ). ْپَرماَن(أشكال مختلفة من البرهان 

 .شْروتيْز تسمى ِڤَدْزالـأعتقد بأنك تعلم بأن .  مقبولة عند العلماءْپَرماَن-شْروتي إلى كذا، جميع البيانات المستندة. المحكمة القانونية
 . نعم:األستاذ كوتوفسكي
 :)١٠١\٢\١  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي (شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 -ديپورانَا-يْسـْمـِرت-شْروتي
 نايڤ ْمْدهيـيڤ-ـراتْـَرَپنْۤـتْشَ

  َهـِرْر ْبَهكْتيْرأيكانْتيكّي
 َپـِت كَـلْـڤَپاتايايـأوتْـ

 . هو فوضىْپَرمانانَْز إلى كل ما ال يستند. ـراتَْربنْتْشَاتْ و رانوپالـو شاْستَْر-ْسْمِرتي و  شْروتيأدلة إلى ستناده اأي نظام يجب
اليوم، لنفترض يوجد مختبر . يمكن اثباته بطريقة علميةو ِڤَدْزالـيوجد في الذي  ذاسمح لي بقول شيء؟ ما هل ت:األستاذ كوتوفسكي

أذا أعلن هذا . لنفترض أن لديك مشغل أو معهد علمي. ملكيته إلى تسلم بصحته دون التطرق. مفاد ذاك المختبر صحيح. علمي
 . الجسم العلمي بذلك، ونسلم بهأدلى نعم، :"سلم بذلكفالعامة ست" هذا غير صحيح:"المشغل أو المعهد العلمي

-)آتْشاْرياْز(الهند محكومة باألئمة ). آتْشاْرياْز( المشروعة يسلم بها كبار المعلمون ِڤديةالـ كذا، البيانات :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ذا  االنفع أنني ال أضيع وقتي بإجراء البحث ما. م يسلمون بهم وأتباعهِڤَدْزـيسلمون بال. شاْرياكَراتْشَنْڤاتْشاْريا، َمْدْه، رامانوجاتْشاْريا

على هذا الوجه، ثمة . ْپَرماَن-شْروتيأوفر وقتي بقبول . أنا أسلم به.  تعلن طهارتهِڤَدْزالـكان روث البقر طاهر أم نجس لمجرد أن 
 ):١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . علم تعني َدِڤ لعلم الهنديات والسياسة أو ما سواه ألن ِڤَدْزالـبيانات مختلفة في 

 طُوشْٰـيڤيَسـنِّي درِٰ ْهْمشـاَهـتْـا يَسـْرڤَـْس
  تْـشَْمَهـنَـُپوانَـْم َأۤيـْچْر ـه ْسْمرِٰتيتَّـّم

 يُّوْر َأَهـْم ِاڤَ ِڤـْديرڤايشْ تْـشَ َسِڤـدا
 شـاَهـْمتْـْد ِاڤَ يڤ - ِڤَدْد رِٰكْ - ِڤـدانْتَ

 ،ِڤدانْتَ، أنا مؤلف الحقيقةفي  .ِڤَدْزالـغرض العلم في  أنا. والنسيان والعلم ىصدر الذكرت مني .األحياءجميع ب وفي قلقائم  أنا"
 ."ِڤَدْز بالـلماالعوأنا 

 هل لي بطرح سؤال عليك؟ هل لديك فروع كثيرة في العالم؟ :األستاذ كوتوفسكي
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 ؟كِْرشَْن فروع حركة ذكر  وأين توجد أين هو مركزك الرئيس:األستاذ كوتوفسكي
 . )مساعديه االثنين إلى  يشيرشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد(مثل هؤالء الفتيان .  وجميعها تسلم بالمبادئ فرعاً بالطبع٦٥ لدين :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ن لطالب جامعي  هل يمكللمثال، لكن هل يعني أن هؤالء الطالب ينأون عن الجامعات االوروبية الغربية؟ :األستاذ كوتوفسكي
 حركتك؟ إلى مانضاال وتلقي العماديواظب على حضور المحاضرات أن 

توجد كتب ومجالت وأسئلة -ذا اردت أن تقيم معنا وتتعمد وإال تعال واطلب فهم فلسفتنا وأدرس كتبناانرحب بك  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
نحن ال .  من مريدينا فجأة بل يزورنا ويخالطنا ويطلب الفهمال يحضر الطالب ويطلب أن يصبح. اطلب فهم الفلسفة. وأجوبة كثيرة

 .ذا أراد أن يصبح مريداً إليه اندعوه ألن يصبح من مريدينا بل الخيار عائد
 إلى من غير الطالب بل عامل أو ابن مزارع؟ هل يزهد بكامل حياته وينضم افترضنا شخصاًذا  ا ماذا يحدث:األستاذ كوتوفسكي

 اكز؟ كيف سيعتاش في الحياة المادية؟حركتك في أحد المر
يتعين على الشخص . ْبراْهَمَنالـ في كل األرض لغياب عنصر ْبراْهَمنَة كما اخبرتك، هذه الحركة مقصودة لخلق :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

الحفاظ يمكنه  لكن. ْدَرۤوش أو يياتْركْشَ والتخلي عن واجبات ْبراْهَمَنلذا، يجب عليه تبني واجب . ْبراْهَمَنالجدي الذي يأتينا أن يصبح 
. هو مريدي. يوجد هوارد ويلر استاذ في جامعة اوهايو. حركتنا تضم عدة أساتذة.  اذا شاءعلى وظيفته وفهم حركتنا بوقت واحد

خارج يفترض بهم  أي أرباب العائالت الذين يقيمون في الْزْچِرَهْستَْه. كِْرشَْنمعظم مدخوله على حركة ذكر ينفق  هيتابع وظيفته لكن
تْشايتَنْيا لكن . للطوارئ الشخصيةالمتبقي التبرع بنصف مدخولهم لحركتنا واإلحتفاظ بالربع لإلنفاق على العائلة وإدخار الربع 

كل :"تْشايتَنْيا يقول المولى. ْدَرۤوش أو ْبراْهَمَنأو في سلك الزهد أو ) ْچِرَهْستَْهى(ن كان الفرد رب عائلة اال يهم  يعلّم بأنه َمهاْپَرْبهو
هل تفهم .  ِكِنى نَياْدَرۤوشا نْۤياسّي، پْپَر، كيڤيپا كيچالية هي الكلمات الفعلية باللغة البن".  يصبح سيدي الروحيكِْرشَْنمن يفهم العلم بـ

 چالية؟بعض البن
 . قليالً:األستاذ كوتوفسكي
 يصبح سيد روحي كِْرشَْنكل من يفهم العلم بـ. َهيا" چورو"ِڤتَّا، ساي -ڤَتّتّْ-كِْرشَْنياي . بمثابة ترداد صوتي.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ).١٢٨\٨ َمْدْهيا. ت.ت(
 .جتماعية، أنت تنكر وصفة األسفار الهندوسية اال من مختلف الطبقاتْبراْهَمنَةلكن بخلق  :األستاذ كوتوفسكي
 .قيمها ابل أنا.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .األربعة مولوداً فيها) ڤَْرنَْز(كل فرد من الطبقات يجب أن يكون  - وغيرهااتْرانوپالـ -سب جميع األسفارح :األستاذ كوتوفسكي
 .ال، ال، ال.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ڤَْرنَْز هذا هو أساس جميع :األستاذ كوتوفسكي
 .أنا متأسف. ال.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .نَْزڤَْر أساس جميع :األستاذ كوتوفسكي
 ْمماي ا كَْرتاَرم َأپـيتَْس
 اْمياي َأكَْرتاَرْم َأڤْـىهدّْيڤ

 مراتب تخلقلقد "):١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . حترام بأن كالمك غير مصيب اأقول بكل.  كالمك غير مصيب:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 -شاتوْر تْ( هااألعمال المالزمة لو  الطبيعة الماديةشواكلبناء على  ْدَرۤوش  وايشْياڤ، تْريياكْشَ، ْبراْهَمنَةاألربعة المجتمع البشري 

 .) ڤيْبهاَچشَه- كَْرَم - چوَن ْسِرشْطَْم  َمۤياياْمڤَْرنْ
 .تدويم هذه الصفات إلى الذين سعوا ْبراْهَمنَةالـعلى يد ضافة الحقة  ا أوافق معك بأن هذا كان من:ستاذ كوتوفسكياأل

 يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَْم تْـڤاْمَأَهـ
 ـهتْـشَوـشما ي امۤيشْٰـىيكْشَٰـُمو

ليس هذا فحسب بل من المنظور . الهند والباكستان إلى  ذاك ما قتل التربية الهندية وإال لما وجدت ضرورة التقسيم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ل نفصا االثم ابتدأ. كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج وكان تحت راية واحدة حتى عهد ڤَْرشَ-هاَرتَْبالتاريخي فمجمل الكوكب األرضي كان 

قطع صغيرة وإال حسب  إلى  اآلن اصبحت مقعدة مقسمةڤَْرشَ-ْبهاَرتَلذا، . فصلوا الباكستانفيما بعد، . هذا تاريخ. بالتدريج
منذ  ڤَْرشَ-ْبهاَرتَاصبحت تسمى لكن . ڤَْرشَ-ڤِْرتَال افي السابق، كانت تسمى. ڤَْرشَ-ْبهاَرتَ، كانت األرض تسمى ِڤديةالـاألسفار 

مسيحي، اسالمي، -أي دين إلى أنظر. ، كان دائم الوجودكِْرشَْنلذا، هذه التربية، ذكر .  لهذه األرضْبهاَرتَ مبراطور االحكم
لذلك، يدعى قديم . ِڤديالـلكن ال يمكنك اقتفاء أثر بداية هذا السفر . أكثر من ألفين أو ثالثة آالف سنة إلى ال يعود تاريخهم. يهودي

اطلب فهم ذكر .  الحقيقيةْدَهْرَمالمعتقد الديني قابل للتغيير على خالف . لجامعة البشر وليست معتقداً دينياًهذه التربية كانت ). َسناتََن(



ك من كل وف احررس.  ليتسليماعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على ال): ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا الذي يقول في كِْرشَْن
. مسلم ألحد ما -أنت أم أنا.  هللاتسليمال - ذاك هو العلم الحقيقي.) ڤَْرَجْم شََرنَماْم ِاكَْم ياْدْهْرماْن َپريتْياْج - َسْرڤَ (تخف ال. ذنوبك

  هذه النقطة؟معي حول أليس كذلك؟ هل تختلف . تسليمحياتنا هي بال. تلك حقيقة
 .حد ما إلى  تسلم:األستاذ كوتوفسكي

 .المدى الكامل إلى  نعم،:ْبهوپاَدشْرۤيَل ْپَر
 .لمجمل الشعب.  للمجتمع على سبيل المثالتسليم يجب عليك ال:األستاذ كوتوفسكي
 . ضروريتسليموجود هذا ال.  نعم، لمجمل الشعب أو الدولة أو الملك أو الحكومة أو كل ما تقوله:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لملك تسليمالفارق الرئيسي هو ال. تسليم للحكومة أو الملك نصف تسليما ال نقوى على ال الصعوبة الوحيدة هي أنن:األستاذ كوتوفسكي
 .أو شخص أو المجتمع

  أم الديمقراطية أمسواء سلمت للملكية دائم تسليموجوب ال.  موجودتسليملكن مبدأ ال. ذاك مجرد تغيير بالصبغة.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 هللا مصدر كل تسليملذا، نحن نعلّم الناس ال. هذا غير ممكن. تسليمال توجد حياة دون . تلك حقيقة. ستبدادية االرستقرطية أماال

أنا . كال:"دعاء االن ألحد ال يمك. ڤَْرَجْم شََرنَماْم ِاكَْم ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا - َسْرڤَ): ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالحماية كما يقول 
 في كِْرشَْنلذلك، يقول . كِْرشَْن القطعي هو تسليممرمى ال. تسليمالفارق هو وجهة ال. طالق االال يوجد شخص على". سلم ألحدأال 

  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو( ألشياء كثيرة عمر تلو عمر، عندما يصبح الفرد عاقالً بالفعل فأنه يسلم لي تسليمبعد ال): ١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 ). دوْرلَْبَهه-تْما سو اَسـ َمه تي اْمه َسْرڤَڤاسوِدڤَ( مثيل نادر الوجود َمهاتْما).  ْپَرَپْدياِتىْچۤيانَڤاْن ماْم

أثبت تاريخ البشرية بأن البشرية لم تتطور سوى .  ينطوي على تمرد بوقت واحدتسليمللكن يبدو لي أن ذاك ا :األستاذ كوتوفسكي
عينها لكن هذه الثورة . تسليم على الاًكانت تمرد.  الثورة الفرنسيةحدثتفي العصر الوسيط، . تسليمبالتمرد على شكل من أشكال ال

 هل توافق؟.  بوقت واحداً للشعبتسليمكانت 
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . لجهة ثانيةتسليم مصحوباً بتمرد ضد جهة والتسليميجب أن يكون ال.  ال يتوقف نهائياًتسليم لذا، ال:األستاذ كوتوفسكي
 . كِْرشَْن لـتسليم سينقطع عند التسليم لكن ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . أواه:األستاذ كوتوفسكي
، كِْرشَْن إلى لكن عند الوصول.  سواه يقتضي التغيير بالثورةتسليمكل . تسليممن ال ال مزيد - ذاك توقف بالكلية:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لكن حالما . لكنه ال يتوقف عن البكاء. آخر إلى طفل يبكي وينقله الناس من حضن: سأضرب لك مثال. تشعر بالرضى. فذاك واف
 ... حضن أمه إلى لطفل ايصل

 . ينقطع:األستاذ كوتوفسكي
 تسليم هو تسليملكن جوهر كل هذا ال. ، هذه التغييرات، ستستمر بشكل من األشكالتسليملذا، هذا ال.  نعم، رضى تام:پاَدشْرۤيَل ْپَرْبهو

 النهائي هو تسليم لهذا أم ذاك لكن التسليمسواء .  بمجملهاماۤي هو كِْرشَْن بتجاهل تسليم بأن هذا الْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء في . اماۤيإلى 
 . يجعل الفرد في غاية الرضى والتعاليكِْرشَْن لـتسليملكن الدون انقطاع  قائمة تسليمعملية ال.  ثم ستسعدِرشَْنكْ لـتسليمال

  في الهند؟ْبراْهَمنَةالـ ألم تواجه مواقف معادية لتعاليمك من الهندوس األرثدوكس أو :األستاذ كوتوفسكي
 .همنا لقد أخضع:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . آهاه:كياألستاذ كوتوفس
حتى رجال . لذا، لم يتقدم أحد. ِڤديةالـاألسفار - يمكن لمطلق هندوسي تقليدي التقدم والتحدي لكن لدينا أسلحتنا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

". لكننا قصرنا عن تخليصهم. هؤالء الفتيان أميركيين مسيحيين ويهود ونراهم اآلن متيمين باهللا:"يقولون. الدين المسيحيين يحبوني
حظنا دواعي من كان هنا لتعليم ذكر اهللا  إلى ْسواميجي، قدومك:"آباءهم ويقدمون لي السجدة ويقولونيزورني . انهم يقرون باألمر

 ْسواميْزفي الهند كذلك، لما انك سألت عن الهند، جميع المذاهب األخرى يقرون بأن عدد كبير من . لذا، كان استقبالي حاراً". العظيم
من جهتي، ال فضل . انهم يقرون بذلك. كِْرشَْنذكر  إلى ان الغربية قبلي لكنهم قصروا عن تحويل حتى شخص واحدالبلد إلى ذهبوا

 إلى ذا كان لديك الدواء الصحيح واعطيته ا.تلك هي ثقتي. دون تصرف ِڤديالـفعالية عرضي العلم  إلى لي بل الفضل عائد
 .المريض فسيشفى حتماً

  هندي لديك من بين مريديك األلف؟ ما هو عدد اتباعك في الهند؟  كم مريد:األستاذ كوتوفسكي
  في الهند؟:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . نعم:األستاذ كوتوفسكي



ال يوجد هندوسي . كما أنه في الهند ال يوجد سؤال. مئات، ألوف، ماليين-في الهند كِْرشَْن يوجد عدد كبير من تيم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ِرشَْنكْواحد ال يذكر 

 . نعم، أفهم:األستاذ كوتوفسكي
 للمثال،. ڤَْزڤايشْنَالـلقد زرت الهند، ومذهبنا معروف هناك، يوجد ماليين من . ڤَڤايشْنَالـيدعى مذهب . ڤَْزڤايشْنَ :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

.  في الهندكِْرشَْنثمة ماليين من تيم كذا، . ڤَڤايشْنَليس مريدي لكنه . قائد الخطوط الطيران الهنديةهو ) هندي حاضر(هذا السيد 
جاء في . لذا، هذا طبيعي. پوْرُچوَركْْه في جامعة كِْرشَْنيوجد استاذ مسلم من كبار تيم الرب . كِْرشَْنيوجد حتى مسلمين من تيم 

هذا مجمل . بهذه الطريقةنهاضه  اجل ما هو مطلوب.  في كل مكان، في قلب كل حيكِْرشَْن بأن ذكر تْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَكتاب 
أنه مثل . نهاضه اوبهذه الطريقة يتعين علينا.  في قلب كل حيكِْرشَْنذكر .  عنكغريباًًانه موجود في قلبك أيضاً وليس شيئاً . األمر

ب  في كل مكان لكنه محجكِْرشَْنكذا، ذكر . انها موجودة لكنها تشرق في الصباح. ال تشرق الشمس فجأة. طريقة شروق الشمس
 .نهاضه وبعثه بالمخالطة ابهذه الطريقة يتم. اآلن بطريقة ما

 هل شاهدت شيئاً هنا في موسكو؟. موسكو باألمس إلى  جئت:األستاذ كوتوفسكي
 .أنا ال أعنى كثيراً بالفرجة.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 من  كبيراًال تشاهد عدداً-ديم ليس باألمر المثيرقامة في فندق من الطراز الق االن مجرد ا. لكن في كل األحوال:األستاذ كوتوفسكي
 .هل تغادر في اليوم بعد الغد. ساالن

 . ذاك هو برنامجي:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 الواليات المتحدة أم أوروبا؟ إلى أنت متوجههل  :األستاذ كوتوفسكي
-َرتْهاانهم يقومون بالترتيبات لعيد العربات . ان فرنسيسكوحتفالين كبيرين في لندن وس الدينا. باريس. اوروباإلى  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ورّيپ نّاتَْهىَچَجهل زرت . ورّيپ نّاتَْهىَچَجعيد العربات هذا يقام في . ياتَْر
 .عربات هائلة الحجم. تقليد بالغ في القدم.  نعم، عيد العربات يقام منذ زمن سحيق:األستاذ كوتوفسكي
 .وقد قدمناها في البلدان الغربية في لندن وسان فرنسيسكو وسنقدمها في سائر البلدان تدريجياً،  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . توجد جالية هندية كبيرة في لندن:األستاذ كوتوفسكي
عرف هل ت-الجالية الهندية في لندن وسان فرنسيسكو تسعى أن تصبح. هذا من تنظيم االنكليز واالميركان.  ال ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .الكلمة؟ صاحب

يقول بوجود . جتماعي معروف كتب شيئاً مثيراً لإلهتمام اناسةأعالم ). كالهما يضحكان(مستغربون ). يضحك (:األستاذ كوتوفسكي
ا  ومْبراْهَمنَةالـعملية سنسكرتة وهي عملية تبني شعائر و، الطبقة العليا بصورة رئيسة، ْبراْهَمنَةالـعملية الغربنة بين –عمليتان 

 .شكالي لسوء الحظ الكن وضع الهند. تجري عملية مثيرة لإلهتمام في الهند اآلن. شاكلها من قبل الطبقات الدنيا بمن فيهم األنجاس
 . يحاولون تقليد الحياة الغربية لكنهم متخلفين مئة سنة من المنظور المادي أو التقني.  الصعوبة هي أن الهند معلّقة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لكن ماذا يمكن فعله للهند؟. هذا صحيح.  نعم:ستاذ كوتوفسكياأل
ما زال الناس . في حال جرى توزيع الثروة الروحية للهند فسيزيد ذلك من شرف الهند. ثمة شيء واحد أشهده :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 اذا جرى نشر كنز العلم الروحي ن الهندسيفهم الناس خارج الهند بأنهم يحصلون على شيء م .يعجبون بالتربية الهندية حيثما أتوجه
 .للهند على الوجه الصحيح

لكن ماذا سينتفع الشعب الهندي . يجب جعل التراث التربوي الهندي معروفاً في كل مكان.  هذا صحيح دون شك:األستاذ كوتوفسكي
سماد  إلى القرى الهندية تحتاج. رض التربوي في األهممن كل ذلك؟ انهم جالسون في الهند وال صلة لهم لإلنتفاع من نشر تراث

 . وجرارات وما شاكلها
 . ذلكعلى نعم، ال اعتراض عندنا :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

قد يدعوها أحد غربنة لكن هذا . ال أعتقد بأنك ستعارض لكن في الوقت عينه ال بد من فعل شيء في الهند.  نعم:األستاذ كوتوفسكي
 .الزراعة والصناعة وما شاكلها -طلوب في جميع مجاالت الحياة الهنديةالتقديم للثورة التقنية الصناعية م

 ـْدهاْر لَـْبيترِٰهـه ْسْمُمو طُونَـشْٰـ
 وتَيتْشاۤيـَمْپـَرساداْن  - تْـڤَـتْ
 َسـنْـِدَهه - ـتَ َچيْسمٱ يتُوْسـتْه

اقف اآلن بثبات بعد زوال انني . برحمتك ذاكرتي استعدتو أيها العاصم، ،كِْرشَْن يا حبيبي ،اآلن وهاميأ ارتفعت لقد: أْرجوَن اجاب
 .شكوكي،



 انت استاذ للمثال،. لذا، ال نريد تغيير الوضع.  وبقي فارساً بعد فهمهاتاْبهَچڤَْد چۤي فارساً قبل فهم أْرجوَن كان :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 يرفض القتال أْرجوَنكان . هذا كل ما في األمر. لقد جئنا إلقناعك بفلسفتنا. نحن ال نقول لك بوجوب تغيير وضعك. محترم، معلم

". ما هو قرارك اآلن؟:"كِْرشَْن وفي الختام سأله ْبهَچڤَْد چۤيتام  تعلهلكن". ال أريد هذه المملكة. ، ال أريد قتل اقاربيكِْرشَْن:"بالقول
كان فارساً وبقي . هذا يعني تغير وعيه).  تَڤَنَْمتْشَ ڤَىكَريشْي(بأوامرك  للعمل ستعداداال هبةعلى أأنا . نعم: )٧١\١٨ .چ.ب (اجاب

لكننا . ال. نحن ال نعارض التقنية. جتماعي الراهن االفي الوضعضطراب ال نريد احداث ا. طلبناهذا م. فارساً لكن تغير وعيه
 .ذاك هو مقصدنا.  هذاكِْرشَْن ذكر اإلنسانتفهيم  إلى نسعى

 .جعله مجتمعاً أفضل-حداث تغيير في المجتمع بالوقت عينه انما هو ا بالطبع، الهدف النهائي لمطلق وعي:األستاذ كوتوفسكي
 . هذا تلقائي:رۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْ

 زعاج المجتمع ألن ثمة أشياء كثيرة يتعين تغييرها خالل الوعي ا ال يسعدني أن يكون الهدف النهائي هو عدم:األستاذ كوتوفسكي
 .في المجتمع الحديث

 . تتعاطى بالمسكرات الللمثال،.  وحدودهارياضات هذا التغيير المبدئي يعني العمل بأحكام ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .البساطة وما شاكلها- ال تعاطي بالمسكرات:األستاذ كوتوفسكي
 ...ذا تبنى أحد هذه العملية ا لذا،:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .تلقائياًاألشياء األخرى ستعقبها  ف:األستاذ كوتوفسكي
عوائق كأداء -الزنا والمسكرات وأكل اللحوم والقمار-بعة سيحدث تغيير في مجمل حياة الفرد ألن هذه األشياء األر:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .جتماعي االفي وجه التحسن

 ذاك سيجعل الحياة أبسط ألن شخص ال يقرب الزنا والمسكرات وما شاكلها يتعين أن يقود حياة بسيطة :األستاذ كوتوفسكي
 .بالمقارنة

 ):٣٢\٩. چ.ب( يقول كِْرشَْنكنت أخبره بأن .  في مومبايسيد محترم في اليوم اآلخر إلى كنت أتكلم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ايتْـشْـرياپايپاْرتَْهى ڤْـي  ِهـْمما
 اهينَـيُّو -وه پاَپ يـْسي پـٱى ي
 ْسْدرا تَـتْها شـۤوْساۤيـيشْ ڤايُّـويْسـتْر

 ْميـتَچ ْمَپـراي انْتي ۤيپـٱِتى 
 كِْرشَْن ."خيرالمصير اال إلى فإنهم يرتقون، الً نساء أم تجاراً أم عما؛ وضيعةدةوالمن  واكان وان ،ي بون يلوذمن، ان ْپِرتْها ابن يا"

اآلن، لماذا يتجاهل أهل الطبقات . المقام العلي أيضاً إلى من طريق اللياذ بي سيرتقون. ي الوالدة الوضيعة بأمر اللياذ بهيشمل ذو
 بإمكانية رفعه" يقول كِْرشَْن).  يُّونَياه–پاَپ ( وضيع الوالدة  اإلنسان هذا؟ لنفترض بأنْبهَچڤَْد چۤيتاجتماعية العليا أمر  االالهندوس

رتقاء الوضعاء؟ لماذا يرفضوهم؟ النتيجة  الماذا ال تنشر الطبقة العليا من الناس هذه الرسالة حتى يتسنى". ذا قبلني ام العليالمقاإلى 
لذا، للمرة األولى نحن . عداء الخالدين للهندأصبحوا األ. التقسيم إلى كانت أن الهنود رفضوا المسلمين بدال من قبولهم وهذا ما أدى

 بأن ِڤَدْزالـجاء في .  الرفيع بغض النظر عن وضاعة والدته ألن النفس صفيةكِْرشَْنمقام ذكر  إلى نسانرفع اإل إلى نسعى
خلع -ية اإلنسانتلك هي مهمة الحياة. ينبغي رفع هذا الحجاب فيصبح الفرد صفياً. الشوائب المادية ال تمس النفس بل تحجبها مؤقتاً

 . فتكمل الحياةكِْرشَْن لـتسليمالفهم الروحي وال إلى هذا الجو المادي عن أنفسنا والوصول

 بعالفصل السا
 العالم الصغير للعلم الحديث

 في أنجليس لوس في فينيسيا، شاطئ على طويلةنزهة صباحية  أثناء الحديثين والعلماء ملالع موضوِع إلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد طرقت
 العلماء نظرياتكشف ضيق األفق وانعدام المنطق وراء  جذّابة، وصراحة عميق، عام حّسو ،ةفلسفي بصرامة. ١٩٧٣ نيساِن/أبريل

 .شريط على الحوارسجلوا  عضوي، كيماوي چثاودم سينْ الّدكتوررافقه الطالب و. الحياة أصل حول عموماً المقبولة
ال يمكننا أن ندع هذه النظرية السخيفة . ةنطباع الخاطئ بأن الحياة وليدة الماد االكل فرد في العالم تقريباً تحت: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

نظرية غير إلى  العلم يستند .المادة تولد من الحياة وهذه ليست نظرية بل حقيقة بل الحياة ال تولد من المادة. سائدة دون تحدي
نظريات العلمية  عند تصحيح كل هذه ال اإلنسانسيسعد . يعاني بسبب ذلكنسانلذلك، جميع حساباته ونتائجه خاطئة واإل. صحيحة

الوالدة والنمو : تمر المادة بستة مراحل. سرهألذا، يجب علينا تحدي العلماء وهزمهم وإال سيضللون المجتمع ب. العصرية الخاطئة
تبدو الحياة تنمو . لكن الحياة، النفس الروحية، ضمن المادة أزلية وال تطرأ عليها هذه التغيرات. والحفظ والتناسل والضمور والموت



 حفظ الجسم المادي ثم يموت الجسم القديم وتدخل النفس بدناً ذرعتتفسد ظاهرياً لكنها تمر بكل من هذه المراحل الستة حتى ال يو
 . جسم جديد إلى بداننا وينقطع نفعها ونمرأكذا، ستهرم . عندما يصبح قديماً وبالياًنبدله ثوبنا . جديداً

إلى  فالشباب إلى  الطفولةمن، بدنة باستمرار في هذا الد المتجسنفس التمر كما): ١٣\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما يقول 
ثم يقول ) هْپراْپتي - تَتْها ِدهانْتََر  َجرا ياوڤَنَْمكاوماَرْم ِدهينُو ٱْسميْن ياتْها ِدِهى(آخر بدن  إلى عند الموتنفس  التنتقل هكذاالشيخوخة، 

مما يعني ان الجسم المادي للنفس الباقية التي ال تهلك هو العرضة .  شَرۤيرينَهاوكْتاهنيتْياْسيُّ  ِدهاىِم اَأنْتَڤَنْتَ): ١٨\٢ .چ.ب(الحقاً 
 ).نيتْيا(الجسم المادي هالك بينما الحياة بداخله باقية . لهالكل

لكن بدني يعمل . هذا في غاية الدقة. قياس النفس صاحبة البدن هو واحد على عشرة ألف جزء من رأس شعرة حسب هذا النص
هل . عمل بدني وطيران الطائرةية موجودة داخل بدني وهذا سبب هبائتلك القدرة الروحية ال. ةهبائيبسبب تلك القدرة الروحية ال

تذهب  .ما هو سبب قوته ومتانته؟ انه وجود شرارة روحية داخله.  يعتقد انه شديد القوة والمتانةلنفترض شخصاً يصعب فهم ذلك؟
الحياة ومصدرها ذا قال العلماء أن المادة سبب  ا.ة وتقبل عليه العقبان لتأكلههبائي الشرارة الروحية الفارقهحالما تومتانته  قوة البدن

ليحقنوا بضعة مواد كيماوية تحيي رجل ميت واحد لكن هذا .  اينشتاينستاذ ميت واحد، رجل عظيم مثل األإنسان فلنطلب منهم احياء
 .ثمة اشياء كثيرة يجهلون بها ومع ذلك يّدعون العلم. محال

 .دها موضع شك كبيريقولون ان وجو. ة يجد العلماء ان رؤية النفس الروحية متعذر:سينچ الدكتور
 من ذا الذي يملك قوة النظر تلك؟. كيف يمكنهم رؤيتها؟ انها ادق من الالزم لرؤيتها: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . مع ذلك، يريدون الشعور بها بوسيلة ما:سينچ الدكتور
ال يمكن ألحد رؤية السم أو كيفية . ة من حبة بكمية من السم الزعاف تعادل واحد بالمئهذا حقنتاالفرد فوراً سيموت  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ِڤَدْزجاء في الـ. في حاالت مثيلة ذن، لماذا ال يرى العلماء النفس بفعلها؟ يتعين علينا النظر بالمسبب ا.عمله على الرغم من فعاليته
فسي ألن وعيي يعم مجمل ذا قرصت ناسأشعر فوراً  . الذي يدعى النفسهبائيأن مجمل البدن يعمل على خير وجه بسبب الشق ال

ما هي الصعوبة بفهم هذا . حد على ذلكألن يعترض  حالما تفارق النفس بدني وموته وتقطيعه ويلكن يمكنك سلخ جلد. جلدي
 الشيء البسيط؟ أال يعني ذلك عدم اكتشاف الروح؟

  قد نكتشف النفس على هذا الوجه لكن ماذا عن اهللا؟:سينچ الدكتور
 . منهةذا استطعت فهم عينّا يمكنك فهم الكل .ة من اهللالنفس عينّ. لنفهم النفس أوالً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

كيف . كانت األوراق واألغصان تنمو من هذه الشجرة وليس اآلن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد )شجرة ميتة إلى  يشير بعصاهشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد(
 .يمكن للعلماء توضيح ذلك

 .التركيب الكيماوي للشجرة تغيريقولون أن : كَرنْْدَهَر
 . إلثبات تلك النظريةعل األغصان واألوراق تنمو ثانيةيجب أن يقدروا على حقن المواد الكيماوية الصحيحة لج: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ن تركيب يجب أن يظهروا في مختبراتهم بأن الحياة ولدت م.  على عرض نظريته اإلنسان العلم يعني قدرة:ْبَرْهمانَنَد داَس

 .الكيماويات
لكن ال يقوى العلماء على العرض في . الطريقة العلمية تتضمن المراقبة واإلفتراض ثم عرضها ثم كل شيء كامل :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .طفالهات كاألرانهم يقتصرون على المراقبة ثم يتكلمون الت. مختبراتهم بأن الحياة تنشأ من المادة
ثمة ألوف . وقوة الحياة كذلك.  الكيماويات موجودة اثناء حياة الشجرةكانت لكن. ويات هي سبب الحياةيقول العلماء بأن الكيما

 . بدن هذه الشجرةعندعاء بأن قوة الحياة غائبة  االال يمكن ألحد. الجراثيم في الشجرة وهي من األحياء
  عن قدرة حياة الشجرة بحد ذاتها؟ذا لكن ما:سينچ الدكتور

هذه هي الحالة حتماً ألن . قوة الحياة فردية والفرد المعين الذي كان في الشجرة رحل عنها. ذاك هو الفرق.  نعم:هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب
 .جميع الكيماويات الالزمة للحياة ما زالت موجودة لكن الشجرة ميتة
عدد كبير من األحياء مثل النمل ناك يسكن هتركتها لكن ما زال . هنا مثل آخر، لنفترض بأنني أقيم في شقة ثم تعين علي تركها

نفس واحدة . سائر األحياء تعيش فيهاما زالت . ليس صحيحاً بأن الشقة خلت من الحياة لمجرد رحيلي عنها. والعنكبوب وما شاكلها
نتاج حياة في  اىلذا، لن يقدر العلماء عل. النفس : مجرد بيئة لقوة الحياة الفرديةانها. اويات في الشجرة تشبه الشقةالكيم. تركت

 .المختبر الكيماوي
المواد الكيماوية تصدر " من اين جاءت المواد الكيماوية؟:"يقول العلماء أن الحياة تبدأ من المواد الكيماوية لكن السؤال الحقيقي هو

برتقالة تحتوي على شجرة البرتقال على عدد كبير من البرتقاالت وكل تحتوي للمثال، . من الحياة مما يعني أن للحياة قوى خفية
. ذن، ما هو مصدر هذه المواد الكيماوية؟ من الواضح انها تصدر من الحياة داخل الشجرة ا.حمض الليمونيك وغيره: مواد كيماوية



. من المواد الكيماوية لكنهم قاصرين عن تعريف مصدر المواد الكيماويةبحثهم استهلوا .  المواد الكيماويةأصلإلى العلماء  يال يهتد
الحياة العظمى نتج ت كبيراً من المواد الكيماوية أيضاً والبدن الحي لإلنسان عدداًينتج . اهللا: المواد الكيماوية تصدر من الحياة العظمى

يجاد حل  ايستحيل. دعى قوة غامضةت ما هجميع المواد الكيماوية الموجودة في البيئة والمياه والبشر والحيوانات واالرض وهذ) اهللا(
 . بالقوة الغامضة هللاتسليم الحياة دون الأصل لمشكلة
 .  سيجيب العلماء أنه ال يمكنهم القبول بقوة خفية:سينچ الدكتور

عتيادية تنتج عدداً كبيراً من المواد  االن الشجرةأحد أال يخفى على .  المواد الكيماويةأصللكن يجب عليهم توضيح : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ال يمكنني حتى .  بأن لقوة الحياة قوة خفية لعجزهم عن االجابة عن ذلكتسليمجها؟ يجب على العلماء اللكن كيف تنت. الكيماوية

يمكن  لذا،). شَكْتي-أتْشينْتْيا(ظفري ينمو بالقوة الخفية أبكالم آخر، . هذا وراء قوة دماغي. صبعيأظفري من أتوضيح كيف ينمو 
  .شَكْتي-أتْشينْتْيا يملك  اإلنسانذا كانا  اهللا التي يملكهاشَكْتي-أتْشينْتْيالنا تصور مدى 

نني املك نفس القدرات التي يملكها اهللا أستطيع انتاج سوى كمية صغيرة من المواد الكيماوية مع أنني ال أالفرق بين اهللا وبيني هو 
تحليل قطرة . قادر على انتاج البحاراستطيع انتاج كمية صغيرة من المياه مثل العرق لكن اهللا .  هائلةتلكنه قادر على انتاج كميا

. تحليل النفس عند لذا، يمكننا ان نبدأ بفهم اهللا. كذا، النفس شق من اهللا. واحدة من مياه البحر تعطيك تحليل نوعية البحر بال ريب
 بالطاقة الكهربائية بعض المكائنتعمل . القدرة الخفية هللا تعمل بسرعة تماماً مثل آلة كهربائية. قوى خفية كبيرةفي اهللا توجد 

ال يصعب فهم عمل الطبيعة .  فوجد الخلق"ليكن هناك خلق:"كذا، قال اهللا. نها تعمل بمجرد ضغط زرأدرجة  إلى وصناعتها جيدة
 . وحدهبمشيئتهن الخلق يظهر أيرة مثيلة بحيث بيملك اهللا قدرة رائعة ك. ا على هذا الوجه اليهعند النظر

 .)شَكْتي-أتْشينْتْيا( القوة الخفية علماء لن يقبلوا اهللا أوبعض ال: ْبَرْهمانَنَد داَس
 .  موجودة أيضاً)شَكْتي-أتْشينْتْيا (اهللا موجود وقدرته الخفية. تلك هي رذالتهم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .يقول الدعاة العصريون للدارونية أن العضوية الحية االولى خلقت كيمائياً: كَرنْْدَهَر
لو نشأت الحياة من الكيماويات ولو كان علمكم متقدماً على هذا النحو فلما ال يمكنكم خلق حياة :"وأنا اقول لهم: وپاَدشْرۤيَل ْپَرْبه

 مختبراتكم؟في بواسطة الكيمياء الحيوية 
 .يقولون انهم سيخلقون حياة في المستقبل: كَرنْْدَهَر

ال . "لماذا في المستقبل؟ ذاك كالم سخيف. هذه النقطة الحرجة إلى الوصولأي مستقبل؟ هذا جوابهم المعتاد عند : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ثبات اآلن كيف يمكنهم خلق الحياة من المواد الكيماوية وإال ما  االذا بلغوا هذا التقدم فال بد لهم من ا."تثق بالمستقبل مهما كان مسراً

 .هو معنى تقدمهم؟ كالمهم سخيف
 .شك خلق حياةيقولون انهم على و: كَرنْْدَهَر

لما . الحياةأصل قرار بأنهم ما زالوا يجهلون  االيجب على العلماء. المستقبل أيضاَ من وجه آخر يعنيلكن هذا  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 الكيماوي صلدعواهم بأنهم سيثبتون األ. أنهم يتوقعون قدرتهم على خلق الحياة في المستقبل، فذلك يعني أن علمهم ناقص حالياً

 آالف دوالر لكنني ال املك ١٠لنفترض انني اعطيتك صك مؤجل بمبلغ . ياة في القريب العاجل يشبه طريقة الدفع بصك مؤجلللح
 سيزودونه همعي العلماء ان علمهم مدهش لكن عند المطالبة بمثل عملي فإنهم يجيبون بأنما هي قيمة ذاك الصك المالي؟ يّد. المال

سأعطيك اآلن صك مالي . نعم:"لدي ماليين من الدوالرات وعندما تطلب بعض المال مني أقوللنفترض قولي بأن . في المستقبل
كذا، ال . "ملموسشيء  اآلن حتى استطيع رؤية اعطني خمسة دوالرات نقداً:"اًفطنذا كنت  اهل هذا صائب؟ ستجيب. كبير مؤجل

ما هذا السخف؟ أال . ن أن الحياة تنشأ من الكيماوياتومع ذلك، يدعو. يستطيع العلماء انتاج حتى عود قش واحد في مختبراتهم
لكن . عندما ينجب الوالد طفالً فالوالد يعيش والطفل يعيش: هنا البرهان. ثبات بأن الحياة ابتدأت من الحياة اال يمكننايواجههم احد؟

 هو نلكن أي. كِْرشَْنياة وبأن الحياة األصلية هي ثبات بأن الحياة تولد من الح االأين برهان العلماء بأن الحياة تولد من المادة؟ يمكننا
 .المستقبل إلى انهم ينحون ذاك األمر. برهان بأن الطفل يولد من حجر جامد؟ ال يمكن للعلماء البرهان بأن الحياة تولد من المادةال

 . هو اساس ما يسمى بالتكامل العلميالكالم عن التجربة المباشرة: كَرنْْدَهَر
 ).ضحك( ضفدع الدكتورهذا ما نسميه فلسفة . منظورهم محدود. يفكرون بذاتهم غالباً. نعم: هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب

 ما هو المحيط االطلسي هذا؟:"خبره صديقه عن المحيط االطلسي فسأل صديقهأذات مرة، كان ضفدع يعيش في بئر ما و
 ".انه جسم مياه واسع:"اجاب صديقه

 ر بمرتين؟كبر من هذا البئأكم كبره؟ هل هو "
 ."كبر بكثيرأبل :"اجاب الصديق

 "كبر؟ أكبر بعشرة اضعاف؟أكم "



مكانية فهم سعة محيط واسع من هذا المنظور؟ مداركنا وتجربتنا وقوى  الكن ما هي. الوجه، استمر الضفدع بالحسابعلى هذا 
 ري للعلماء المزعومين انهم تبنوا الطريقةالعيب الضرو. تخمين العلماء ال يعدو أكثر من فلسفة الضفدع. تخميننا محدودة دوماً

اراد  ذاا ن كان بعض البشر أو احدهم ال يموت ا للتأكد ماإنسان من دراسة كللعالم ال بد ل للمثال،. نتائجهم إلى ستقرائية للوصولاال
. توكل إنسان يمباإلفتراضية أن  تسليمال استطيع ال:"يقول العلماء. ت أم الومي  اإلنسانذا كان استقرائية ما االالتقرير بالطريقة
 الطريقةهي  ههذ" ت؟ومي  اإلنسان بأنتسليملذلك، كيف يمكنني ال.  بعدإنسان لم اشاهد كل. إنسان ال يموتيحتمل وجود 

 .سلم بذلكت وتومي  اإلنسانوالطريقة النازلة تعني أن والدك أو معلمك أو سيدك الروحي يقول بأن. ستقرائيةاال
 ن، توجد طريقة صاعدة لكسب العلم وطريقة نازلة؟ذ ا:سينچ الدكتور

لذا، نحن نقبل . المعلومات المكتسبة من الحواس والحواس ناقصة إلى ستنادهاالطريقة الصاعدة ال تنجح ال. نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .بالطريقة النازلة

ينفي العلماء وجود اهللا . الذي يعني مجهول بالمدارك المباشرة أْدُهوكْشََجلذلك، يدعى اهللا . ستقرائية االال يمكن معرفة اهللا بالطريقة
يجب الدنو من سيد . لذلك، العلماء جاهلون باهللا لجهلهم بسبل معرفته. أْدُهوكْشََجلكن اهللا . ألنهم يحاولون فهمه بمداركهم المباشرة

تَْد ): ٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيوضح الرب . من اجل فهم العلم العلي إليه بإنقياد وقضاء الخدمة إليه روحي ثقة واإلصغاء
 .اۤيڤَْپَرشِْنَن ِسَپريپاِتَن ْپَرنيڤيدّْهي 
 توجد مجلة علمية تدعى الطبيعة تحتوي على مقاالت تتعلق بالمنتوجات الطبيعية مثل النباتات واالزهار والمعادن :سينچ الدكتور

 .لكنها ال تذكر اهللا
من انتج :"لكن السؤال التالي الذي يجب علينا طرحه هو. مكننا المالحظة الصحيحة بأن النباتات من انتاج الطبيعةي :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .طرح هذا السؤال هو فطنة حقيقية" الطبيعة؟
 . انهم ال يفكرون بذلك عموماً:سينچ الدكتور

" طبيعة من؟:"ا نتكلم عن الطبيعة فالسؤال التالي الواجب هومن اين تصدر الطبيعة؟ حالم. هذا دليل على حماقتهم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
" طبيعة من؟:"لذلك، حالما نذكر الطبيعة فالسؤال التالي الواجب. نت تتكلم عن طبيعتكأتكلم عن طبيعتي وأنا أأليس كذلك؟ للمثال، 

ذا كنت تتكلم عن طاقة كهربائية فال بد  اال،للمث. هاحالما نتكلم عن القدرة ال بد من السؤال عن مصدر. الطبيعة تعني طاقة أو قدرة
 .كِْرشَْن بل في يد تلقائياًكذا، الطبيعة ال تعمل . تلقائياًنكارها؟ الكهرباء ال تصلنا  اكيف يمكنك. من قبولك مصدرها، محطة الطاقة

 ية؟صلذن، هل تعني القول أن العلم ابتدأ من نقطة متوسطة وليس من النقطة األ ا:سينچ الدكتور
يبدأ العالم من نقطة ما لكن ما هو مصدر هذه النقطة؟ ذاك ما يجهلون على . صلانهم جاهلون باأل. بالضبط. نعم :رۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْ

. ي التام لجميع القوى الخفية والذي يفيض منه الوجودصل بأن اهللا هو المصدر األتسليميتعين على الفرد ال. الرغم من البحث الواسع
ڤَْم ڤُو َمتَّه َسْرْپَهْپَرڤَْسيا أَهْم َسْر(كل شيء يفيض مني . نا مصدر العالمين الروحي والماديأ): ٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتاي يقول شخصياً ف

توجد  -صلفي األ -في الحياة. المادة تصدر من الحياة. يمان اعمى بل أكثر ما تكون علمية إلى انتيجتنا ليست مستندة). ڤََرتَِتىْپَر
 .ذلك هو الغموض الكبير للخلق.  ال تحصىمصادر مادية

 تعني كْْهياسانْكلمة . مختلف عناصره إلى تقتصر على تحليل العالم المادي التي كْْهياسانْ شبيه بفلسفة البحث العلمي العصري
وهذا هواء وهذا هذه أرض وهذا ماء وهذه نار : حد ما ألننا نحصي العناصر المادية إلى  أيضاًكْْهياسانْنحن من فالسفة . يحصي

 يقول بوجود شيء كِْرشَْنلكن ، نااأل وراء لكن ال استطيع ان اعد شيئاً. يانأعد عقلي وفطنتي وأعالوة على ذلك، يمكنني أن . ثيرأ
 ذلك  ينكركِْرشَْننهم يعتقدون بأن الحياة مجرد تركيب من العناصر المادية لكن أ. هذا ما يجهله العلماء. وراء األنا وهو قوة الحياة

 القدرة ). ڤيدّْهي ِمى َپراْمْپَركْرِٰتيْم تَْس تْڤْ َأنْۤياْم اَأَپِرياْم(وية ، توجد قدرتي العلدنيا هذه الطبيعة الجانب إلى ):٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي 
 .الدنيا هي العناصر المادية والقدرة العلوية هي األحياء

 وهي ڤالُونَـٱ ُپوْر آيمْبهۤو
 ْر ِاڤَ تْـشَي بودّْهنُو َمـْمكْـَهـ

  ِمىْماۤيـت اكاَرَأَهـنْٰ
 طَـْدهاـشْْٰٰر َأْپَركْرِٰتي نَّيْبه

. چ.ب ( المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، األنا الزائفة ووالفطنة والنار والهواء واألثير والعقل والماء رضاأل"
 ي وألطف منه هوألطف من االثير هو العقل) كَْهْم( هو االثير ڤايووألطف من . فاض منه) ڤايو(الغاز  هنا أن كِْرشَْنيوضح  .)٤\٧

فهمهم محصور باألشياء . لكن يجهل العلماء بذلك. الفطنة وألطف من الفطنة هي األنا الزائفة وألطف من األنا الزائفة هي النفس
 ين جاء الغاز؟أيذكرون الغاز لكن من . ةغليظال



 . ليس عندهم جواب على ذلك:سينچ الدكتور
واالثير صدر من العقل والعقل ) كَْهْم( أن الغاز صدر من االثير شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمستفيد من ن. لكن يمكننا االجابة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .صدر من الفطنة والفطنة صدرت من األنا الزائفة واألنا الزائفة صدرت من النفس
 ؟يا والقدرة العليا كل من القدرة الدنكْْهياسانْ هل تدرس فلسفة :سينچالدكتور 

ال .  انهم يقتصرون على تحليل العناصر المادية كما يفعل العلماء. ال يعلمون بالقدرة العلويةكْْهياسانْفالسفة .  كال:پاَدشْرۤيَل ْپَرْبهو
 .كِْرشَْنانهم يقتصرون على تحليل القدرة المادية لـ.  يعلمون بالنفس الروحيةكْْهياسانْفالسفة العلماء وال 

 ادية الخالقة؟ انهم يحللون العناصر الم:سينچالدكتور 
ال يمكن خلق الحياة من المادة كما ال تقوى المادة على . النفس وحدها هي الخالقة. العناصر المادية ليست خالقة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ذا وضعت  ا.لكن المادة بحد ذاتها ليست قدرة خالقة. انت الكائن الحي تستطيع مزج الهيدروجين واالوكسجين لخلق الماء. الخلق
 جانب زجاجة من االوكسجين فهل يمتزجان دون عونك؟ إلى جاجة من الهيدروجينز

 .ال بد من مزجهما معاً.  ال:سينچ الدكتور
عندما  يصبحان ماء لكن اال شك أن االوكسجين والهيدروجين من القدرة الدني. مطلوبة-الحي – نعم، القدرة العلوية :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .يالقدرة العل اامتمزجه
عندما تظهر امواج عالية لكن . هادئ) المحيط الهادي إلى يشير(هذا البحر . ليس للقدرة الدونية مطلق قوة في غياب القدرة العلوية

خرى أكذا، توجد قوة فوقية على الهواء و. ليس للمحيط قوة على الحراك بدون القوة الفوقية للهواء. تتالعب به القوة الفوقية الهواء
المحرك يدفع عربة التي تدفع بدورها عربة .  لنفترض القطار يبدأ بالتحرك.هذا هو البحث الحقيقي. كِْرشَْن إلى لخرى حتى نصأو

 الدفعة االولى ثم كِْرشَْنكذا، مع الخلق، يستهل . مجمل الحركة تبدأ بالمهندس، الحي. وهكذا دواليك فيتحرك القطار كلهأخرى 
هذه الطبيعة المادية تعمل ): ١٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا موضح في .  على التوالي ويجري حفظهاتتكاثف مجمل الظاهرة الكونية بالدفع

ْبهَچڤَْد  في كِْرشَْنكما يقول ). ياِتى َستْشَراتْشََرْمَركِْرتيه سۤوْپاْدْهياكِْشَن ۤيَم(بتوجيهي وتنتج جميع األحياء المتحركة وغير المتحركة 
 ):٤\١٤ (چۤيتا

 ايكاونِْتـ يٰشويُّون –َسـْرڤَ 
 ااهي ۤياه َسـْمْبَهـڤَـنْتيْرتَـمۤو
 ْرينيُّو ْبـَرْهـَم َمـَهـْد ْمتاسا
 تاي ْپـَرَده پـ-َج ۤيـ بْمَأَهـ

ذا غرسنا  اللمثال، ."أنني الوالد صاحب البذرة هذه الطبيعة المادية ومنتولد جناس الحياة جميع ان أ ،كونْتّييا ابن علم، يتعين ال"
ن من البذور الجديدة خرى بمالييأكل بذرة من هذه تنبت بدورها شجرة . ، ستنبت شجرة هائلة تتضمن ماليينا من البذورَبنْياْنبذرة 

 . هو السبب القطعي لكل ما نشهدكِْرشَْن الوالد على هذا النحو،. وهكذا دواليك
سبب كل ): ١\٥. س.ب (كِْرشَْن تصف ِڤَدْزالـ. دراك السبب البعيد اال يمكنهم. لسوء الحظ، ال يراقب العلماء سوى السبب المباشر

بجميع األسباب الفرد سيعلم  ):٣\١ ْدَنيشْپأو مونَذََك(م سبب جميع األسباب يفهم كل شيء ن من يفه ا).كاَرنَْم-كاَرَن-ڤََسْر(األسباب 
ن أ) العلم الكامل (ِڤَدْزعندما تعلن الـال يقبل العلماء ). ڤَتياتَْم ْبَهۤيْچڤيڤَْم ڤَْم ِااِتى َسْرۤيْچڤيياْسميْن (ي صلذا علم بالسبب األا تلقائياً

 .انهم يتشبثون بعلمهم الناقص الجزئي. صلي يبحثون عن السبب األهمنأمع   العزيزي هو شخصية اهللاصلالسبب األ
 العلماء قلقون بصدد مصادر الطاقة ويعملون اآلن لإلنتفاع بالطاقة الشمسية للطبخ واإلنارة وشتى األغراض :سينچ الدكتور
 .أن تنضب جميع مصادر الطاقة األخرىمقدورهم استعمال الطاقة الشمسية بعد في انهم يأملون بأنه سيكون . األخرى

ال يخفى على أحد بأن جذور الشجر تختزن الطاقة الشمسية وبإمكانية الحصول على . ليست هذه بالنظرية الجديدة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
نا نعلن ما يعلمه م مطلق فضل ألن اليهنحن ال ننسب. ستكبار االهؤالء العلماء مخلوقات ضئيلة لكنهم في غاية. النار من الشجرة

يمكن االنتفاع بالشجرة للحطب . يجب أن تيبس في الشمس. ها الشجرة فور قطعال يعود بإمكانك الحصول على النار من. الجميع
 في كِْرشَْنيقول .  مصدر الطاقة الشمسيةالعلماء الطاقة الشمسية كل شيء بالفعل لكن ال يعلمتحفظ . عند جمع الطاقة من الشمس

 ):١٢\١٥ (چۤيتاْبهَچڤَْد 
 ُجو ِتـْمـتَـَچ - ايتْياْد آدي

 لَْميكْهٱاِتى يـْد ْبهاَسـَچَجـ
 ـناوْچشـاتْـ تْشْاي يسـَمتْـشَـنْْدَر ـشْاتْي

 ماَمـكَْمي دّْهي ڤُجوـِتـتْ تَ
 ." نور القمر والنار،كذلك.  منيفيضبأسره، ي عالمهذا الالذي يبدد عتمة ،  الشمسسطوع"



 في كِْرشَْن إلى أْرجوَنكما يقول ). شوماْن َرڤيْر َأْموتيشاْميُّْج(من األضواء أنا الشمس الساطعة ): ٢١\١٠. چ.ب (كِْرشَْنثانية، يقول 
 لكن ال يمكن للعلماء ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا العلم وارد في ). ِنتَْرْم-سوْريا-شَشي(الشمس والقمر من بين عيونك الالمتناهية : ْبهَچڤَْد چۤيتا

 هل يمكنهم؟. تحصيل هذا العلم من تخمينهم
 . هذا محال:سينچ الدكتور

 يـتانۤيـ َسَمـتْمِڤـداَهـ
 اْرجوَنتْـشي ڤَـْرتَـمانان

 يتاني تْـشَ ْبهۤواٰنۤيـشْٰيْبَهـڤ
 ـَنتْـشَ نَـ كَشْـِڤـَد تو ْمما

كل . حتى وإن أحصيت جميع حبات الرمل في األرضلن تقوى على فهم اهللا  كوما هو علمهم؟ تقول األسفار بأن: پاَدشْرۤيَل ْپَرْبهو
ما هو سبب افتخار العلماء فحصاء جميع األشياء المادية وراء قدرتك  الكن حتى. حصاء ال يعني قدرتك على فهم الالمحدود االهذا

من جهة العلماء وسائر األحياء، علمهم محدود . األشياء المادية فماذا بالحديث عن الروحيةبطاقتهم وسعاتهم؟ انهم ال يعلمون حتى ب
 ألف جنس من الحياة تعيش ٩٠٠نستقي علوم من األسفار عن وجود .  فذاك العلم كاملكِْرشَْنذا تلقينا العلم من  ا.كِْرشَْنعلى خالف 
عليم بكل ما شخصية اهللا الأنا "):٢٦\٧. چ.ب( يقول كِْرشَْن مصدرها و َنكِْرشْالمعلومات من األسفار دقيقة ألن . في المحيطات

 . "في المستقبلوف يحدث س في الحاضر وكل ما حدث الماضي، كل ما يفي حدث
 . ال بد لنا من اخذ العلم من العليم العظيم:سينچالدكتور 

تعلم موضوع عن طريق  إلى قد يسعى أحد. م كاملللحصول على عل) چورو( يجب أن تدنو من شخص فوقي :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
على النحو عينه، يتعين علينا اتخاذ . الكلية واتخاذ استاذ إلى قراءة الكتب في البيت لكنه يستطيع أن يتعلم بشكل أفضل عند الذهاب

 كِْرشَْننحن نقبل .  كاملچوروا  اذا وجدنعلمنا يكون كامالً لكن.  الزائفينچوروذا التقينا بأحد الـاأن علمنا زائف ال شك . چورو
 اذا تلقينا العلم من علمنا كامل من جهتنا، ليس علينا أن نكون كاملين بأنفسنا لكن. ذا كان كامالً بالعلم فعلمنا كامل أيضاً ا.چورو
أننا نستلم هذا العلم  ألف جنس من المائيات ألننا درسنا مجمل المحيطات بل نقول ب٩٠٠ال يمكننا القول بأننا نفهم بوجود . الكامل

 .ِڤديةالـهذه هي الطريقة . لذلك، علمنا كامل. من األسفار
ما هي قيمة أعيننا؟ . لذلك، ال يمكن أن يكون للعالم علم كامل.  كثيرة لكن حواسهم ناقصة مهما كان علمهمقد يجري العلماء بحوثاً

ة أيضاً فكيف معيبواألجهزة التي تكتشفها أعيننا معيبة ا أعينن. دون ضوء الشمس ورؤية أدق األشياء دون مجهرتتعذر الرؤية 
قد يعلم الطفل بأن اثنين زائد اثنين تساوي أربعة لكن ال نأخذه على . ذاً تحصيل علم كامل؟ علم الحي محدود لمحدودية الحي ايمكننا

. لذلك، علمه محدود وناقص. قصة كذلكالحواس التي يكتسب بها العالم علمه محدودة ونا.  عندما يتكلم رياضبات أرفعمحمل الجد
 .فيسخعلمه  في جهله لكنقد يّدعي علمه بكل شيء 

قوانين الطبيعة توثق أيدينا وأقدامنا ومع ذلك نعتقد بأننا  حفرة؟الالسقوط في ماذا ينفعهما عند األعمى يقود أعمى على شاكلته لكن 
ال يمكنهم  ومع ذلك،. عدد الكبير من القوانين الطبيعية مهيأ بهذا ال الفردأنمع يتوهم الرذالء بأنهم أحرار . هذا وهم. أحرار بالتخمين
 في الواقع، ال يمكننا.  برؤيتهالقوانين الطبيعيةال نرى سوى ما تسمح لنا أي قوة لديهم للرؤية؟ . غيمةحجبتها ذا ارؤية الشمس 

العلم بيدعونا إلى االفتخار فما الذي . اع مناسبةإذا لم تكن األوضستخفق تجاربنا ظروف معينة وضمن جراء التجارب سوى ا
 التجريبي؟

ذن، عدد كبير من  اماذا يوجد غيره للعلم؟. طاقة الشمس موجودة، يهبها اهللا لنا لإلستعمال. لماذا التجربة؟ األشياء موجودة مسبقاً
ال عناية لهم سوى . اقدون للحس العام بالفعلما هي الحاجة الزائدة لتوضيح قانون الجاذبية؟ العلماء فف. التفاح يسقط من الشجرة

 بوجه كِْرشَْن في نزلة يقولون أن قانون الجاذبية ال يعمل سوى في أوضاع معينة لكن من خلق هذه األوضاع؟ ". العلمية"التفسيرات 
لذلك، قانون الجاذبية ال يعمل . ةقانون الجاذبية ال يعمل في تلك الحال. ، رمى الحجارة على المياه وعامت الحجارةراَمتْشَنْْدَرالرب 

 بيدالقانون القطعي . تغيير ذلك القانون فوراًثم يمكن للملك اصدار قانون . قطعياًالقانون بحد ذاته ليس . سوى بتوجيه الرب العظيم
سوى الكالم مثل ال يمكنهم توضيح مشيئة اهللا من وجوه كثيرة لكن  إلى يسعى العلماء. قانون سوى بمشيئتهال وال يعمل كِْرشَْن

  اخبرني ما هو التوضيح العلمي لمجمل منوعات األشجار؟. )اماۤي( ألنهم مهيأين بالوهم الملبوسين باألرواح
 . هذه المنوعاتخلق يقولون بأن الطبيعة تتحول وت:كَرنْْدَهَر

 يئة أيضاً؟وما هي تلك المشيئة؟ هل لألرض مش. ذن، ال بد انها مشيئة الطبيعة ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .انهم غامضون جداً حول تلك النقطة.  حسناً:كَرنْْدَهَر

 . وراء الطبيعةكِْرشَْنال يعلمون بأن مشيئة .  ذاك يعني بأن علمهم ليس كامالً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 . الكيماويهاتركيباختالف النباتات عائد إلى اختالف  انهم يشرحون بأن :سينچالدكتور 
االقرار نطوي على ي، "كيماويةالتركيبات ال "كالمك عنهذه التركيبات الكيماوية؟ هو صانع  ال بأس بذلك، لكن من :پاَدشْرۤيَل ْپَرْبهو

 .فاعل ماب
 ...ذا مزجت مادتين كيماويتين معاً ااهللا ألنه إلى  يقولون بعدم الحاجة:كَرنْْدَهَر

من . نتج هذه وذاكامزج مادتين كيماويتين و ال بد من وجود وعي ما.  اهللا ال بد من وجود مشيئة ما، اهللا أم غير:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لذلك، . الوعي يعم الوجود والقبول بالوعي يستلزم القبول بشخص. كِْرشَْنحسناً، ذاك الوعي هو . الذي يمزجهما؟ الوعي موجود

وعيي .  لكن ثمة وعي آخر يعم الوجودهوعيكل منا ل.  بأن الوعي يعم الوجودْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . كِْرشَْننحن نتكلم عن ذكر 
 .كِْرشَْنذاك هو ذكر . محدود بحد بدني ووعيك محدود بحد بدنك لكن ثمة وعي آخر ضمنك وضمن كل حي

النملة تبدو لنا ذات عمر وجيز . ابداننا، حيواتنا، فطنتنا وكل شيء سواه نسبي. تلك حقيقة علمية. كل شيء في العالم نسبي بالفعل
 الذي يعّمر فوق تصوراتنا من منظورنا، ال يحيا سوى ْبَرْهماكذا، . البدن إلى مائة السنة تلك نسبية. عند النملة عمرها مئة سنةكن ل

 .هذه هي النسبية. مائة سنة من منظوره
 .الظرف الفردي إلى ذن، النسبية مستندة ا:كَرنْْدَهَر

 لحياة صلح أن لما أنه ال يستطيع البقاء على القمر فال ي اإلنسانوهميت .حد سم لسواهألذلك، جاء ان غذاء . نعم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ال قدرة له . دوماً من منظور بئرهيفكر الضفدع . الضفدعهذا هو معنى فلسفة . نسبيمن منظوره الكل فرد يفكر باألشياء . سواه

كذا، اهللا كبير لكن تفكيرنا باهللا من . فهوم حجمه الشخصي من متهواسع لكنه يقيس سعاألطلسي المحيط . على التفكير خالف ذلك
انها ال . ثمة حشرات معينة تولد اثناء الليل وتنمو وتتناسل ثم تموت قبل حلول الفجر. منظور الكبر النسبي، الكبر النسبي لكبرنا

 من االسفار هنسمععقل ما  نعلى هذا النحو، ال. بعدم وجود الصباح فذلك سخيفالحشرات ذا استخلصت  الذا،. ترى الصباح
كيف يمكن ألحد أن يعيش هذا العمر كيف يعقل ذلك؟ :"نسأل.  يعادل ماليين السنين من سنواتناْبَرْهمابأن عمر ) شاْستَْرْز (ديةِڤالـ

 ):١٧\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتالكن جاء في . المثيل
 انْتَـْمي َپـْر- يوَچ -َسـَهـْسـَر 

 دوهي ڤنُٰواْد ْبَرْهَمـيَأَهـْر 
 ْم َسـَهـْسـرانْتا- يوَچ ْميراتْر
 ا َجـناهيُدو ڤ- راتَْر - ٱُهوِتى 

 . "، وليله مثل هذاْبَرْهما لـ واحداً اًنهار تعادل  اإلنسانمجتمعة في حسابالعصور من ة رباعية  دورألف"
بكالم آخر، . ال يمكننا تصديق ذلك مع أنه دليل وارد في األسفار. يعادل عدة ماليين ومليارات من السنين ْبَرْهما، عمر لكلذ

 عالعلماء الكبار يقولون بأن هذه النصوص مجرد تخمينات محتى  وبصفة مراجع يتكلم سخافة بينما نحن نتكلم كِْرشَْننستخلص بأن 
على . نكار كالم اهللا في األسفار ا أنفسهم فوق مقام اهللا عند رفض أويضعون. تحلون دور العلماء الكبارين ليسوا سوى رذالء همأن

 .فة ويضللون العالم كلهدوار الفقهاء والعلماء والفالسأينتحلون هذا النحو، عدد كبير من الحمقى 
 . في أي مكتبةتجد مئات الكتب حول نظرياته.  طبعاً، كتب الكثير عن نظرية داروين:سينچ الدكتور

  هل يقبلوها أم يرفضوها؟:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ا نظرة انتقادية جداً اليهالغالبية تقبلها لكن يوجد البعض الذين ينظرون :سينچ الدكتور

ال يعلم شيئاً عن تقدم النفس الروحية من .  داروين يتكلم عن نشوء األنواع لكن ليس لديه علم عن النشوء الروحي:وپاَدشْرۤيَل ْپَرْبه
ذا افما هو سبب وجود القرد . القردشهد عدم انقراض  نشأ من القرود لكن يمكننا أن ن اإلنسانيّدعي بأن. األرفع إلى الصور األدنى

 ؟ اإلنسانكان سلف
 . يقول داروين بأن األنواع لم تخلق بصورة مستقلة بل تحدرت من بعضها البعض:ينچس الدكتور

 .ألصلبااألنواع بداية ؟ يجب أن يوضح  اذا نفى االستقالل أن يبدأ فجأة بنوع معينهكيف يمكن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
م بأن ذلك هلتعليم بأن اهللا خلق األرض إلعتقادت بالكيماء العضوية ويرفضون اوجدعي العلماء بأن األرض يّد: داَس كَرنْْدَهَر

 .سجعل الجميع يعتبرهم حمقى
عون قدرتهم على خلق الحياة في المستقبل لكن لماذا في لو كان علم األحياء والكيمياء عندهم متقدماً فلما ال يخلقون شيئاً ما؟ يّد

 يعتقد بأن إنسان كل. "جميالال تثق بالمستقبل مهما كان "تقبل؟ المس إلى هل العلم مستند.  مسبقاًوجود؟ الحياة م وليس اآلنالمستقبل
ال يمكنهم خلق . قرار بأنهم ال يعلمون ما هي الحقيقة بالفعل االحول ذلك؟ ال بد لهم منو دليلنا المستقبل سيكون مسراً جداً لكن ما ه

 هذا السخف؟ أال يواجههم احد؟ما . ن الكيماوياتمالحياة نشوء ومع ذلك، يدعون . واحد في مختبراتهمعود قش 



 .ةادة غير الحيالمادة الحية من المنشأت . في التحليل األقصىأصل الحياة المادة  يقولون ان :سينچ الدكتور
فقط في الماضي مادة غير الحية ما هو مصدر هذه المادة الحية اآلن؟ هل يقول العلماء ان الحياة ولدت من اللكن : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لى نظرية أين هو برهانهم ع.  حتى النملة ال تولد من المادة الجامدة.من القاذورات -س في الحاضر؟ من اين تولد النملة اآلنولي
كيف كتبت األسفار .  باألصل نشأ من القرود اإلنسان لم يكن موجوداً في الماضي البعيد وأنفطن ال اإلنسانمثيلة؟ يدعي داروين بأن

 ؟ڤَاَس ِدڤْۤيحكيم مثل وجود ؟ كيف يوضحون  دون وجود دماغ فطن في الماضيوف السنين منذ ألوف وألِڤديةالـ
 . مجهولينات انهم يقولون بأن هؤالء حكماء غاب. ليس لديهم تفسير:سينچ الدكتور

ن مجهوالً عندك أو كيف حصل على دماغ مثيل؟ قد يكو.  مجهوالً عندهم لكنه كان موجوداًڤَاَس ِدڤْۤيقد يكون : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .الشخص لكن يمكنك فهم الدماغيكون قد ال . ونحوه وترتيبه الشعريبالغته فلسفته وعمق عندي لكن عمل دماغه موجود في 

 لم توجد جميع منوعات الحيوانات منذ البداية؟أ :سينچ الدكتور
المالئكة كانت  إلى  جميع أشكال الحيوانات واإلنسان باإلضافة.ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى ستناداً ا دفعة واحدةتخلق.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 معينة من شواكللذلك، يرغب باألشياء على نحو معين ويقترن ب.  يعطيهكِْرشَْنحي يريد نوعاً من األبدان و . موجودة منذ البداية
ير، الشعور والريد تقرر النوع المعين للوضع والبدن القوة المعنوية، العقل، التفك. حسب اقترانه يستلم نوعاً معيناً من األبدان. المادة

 يقول كِْرشَْنألن ليست نوع ينمو من نوع آخر . ألنواعالمزعوم لنشوء الة لكنها ليست جاريعملية النشوء . الذي يستلمه الحي
)١٨\٨:( 

 ااه َسـْرڤاهياكْـتَـياكْـتـاْد ڤْـيَأڤْـ
 ـِمَچ آ-ْپـَرْبَهـڤَـنْتى اَهْر 

 انِْتىيۤيـِمى ْپـَرلـَچ آ-راتْْرى 
 اِكىيـْچـْم َسـ-اكْـتَ يـڤْاڤياتَـتْر

 ." ثانيةهتحلول ليلدى غيب لتثم  األحياءهذه االعداد الوافرة من ظهر ت، ْبَرْهمانهار لدى طلوع "
ذا دخلت النفس بدن سمكة فيتعين عليها المرور بعملية النشوء خطوة  ا.النشوء هو نشوء روحي للنفس خالل مختلف أنواع الحياة

استغراق بالطبع، . خطوة خطوةدرجات السلم ود أعلى درجات السلم وسقط لسبب ما فيتعين عليه صع شخص عند لنفترض .خطوة
ذا اخبرتهم بأنهم سيرجعون في ابدان الشجر فسيعتقدون بأنك تتكلم ا وفهم هذامن درجة ال يمكنهم إلى عميق  العلماء ببحوثهم

 عند معرفة ن علم دو قابل للعلم معلوماً وال يبقى شيئاًبالبحث؟ سيصبح كل شيء الذي نطلب علمه على كل األحوال، ما. ترهاتال
ڤَْم اِتى َسْرۤيْچڤيياْسميْن ( بالحق المطلق هعند علمبسائر األشياء اإلنسان سيعلم ): ٣\١ ْدَنيشْپأو مونَذََك (ِڤَدْزجاء في الـ. علة كل علة

وفاً رسمياً لكن يمكنه تحدي أي قد ال يكون الفرد عالماً أو فيلس. علم بالحق المطلقسنبقى في الجهل دون ال  لكن).ڤَتيۤياتَْم ْبَهْچڤيڤَْم ِا
 .كِْرشَْن –شيء واحد بذا كان يعلم  اكان والحديث بقوة
؟ ال يمكنهم فعل  اذا نفد امداد البترولماذا سيحدث لهؤالء العلماء الرذالء .البترولالمستند إلى ة فخورة بإستقاللها يالحضارة العصر

 في الهند اليوم لكن ماذا يفعل قلة بالماء توجد . في أنابيت االختبارتهمالبترول لتحريك حضارما يكفيهم من دعهم يصنعون . شيء
 إلى يحتاجون بل في حالة وجود قلة كبيرة الماء ربما كانوا يعلمون التركيب الكيماوي للماء لكن ال يمكنهم انتاجالعلماء حيال ذلك؟ 

.  على األقلوا بحفنة من التراب والصخور لقاء كل جهودهمالقمر وعاد إلى هبواذ. ال يمكنهم فعل شيء. هي بيد اهللاعون الغيوم و
ليس لدى الساسة تعاطف . هذا كل شيء. انها دولة الحمير. هذه هي فطنتهم. الحكومة الرذيلة الضرائب وتنفقها دون ضرورةتجبي 
الكواكب  إلى صورايخ الضخمةعتبار بأن المال من الشعب وأنهم ينفقون هذا المال بإطالق ال االانهم ال يأخذون بعين. أو رأفة
 ما هو معنى كل هذا؟. نحصل على حفنة من الغبار أوالً ثم نعد بجلب أطنان من الغبار. الوعد بجلب مزيد من الغبار لقاء األخرى
 .يؤمنون بإحتمال وجود حياة على المريخ: داَس كَرنْْدَهَر
 هنا. هنا حياة.  يعلمون هذا لكنهم منشغلون بالقتال وبقتل الحياةانهم. حياة هناكنحن نعلم بوجود ؟ وا أم الصدقان  نفعما هو ال
 .هذا هو رقيهم العلمي. مهلكةلكن شاغلهم هو اهالكها بقنابلهم ال. الحياة هنا دون شك. إنسان

 .على الكواكب األخرىستطالع عما يجري االاإلنسان  حبي :سينچ الدكتور
 منهم مساعدة ت طلب اذايجيبون وفرجةالتمتعوا ب. مبالغ طائلة لمجرد اشباع فضول صبيانيذاك يعني وجوب انفاق : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

سبيل بيأخذون العلم القمر لكن لماذا ال  إلى  انهم في غاية الفخر بالذهابافهمت؟. "ليس لدينا مال:"احدى البلدان الفقيرة العديدة
سيتعلمون بوجود قدرة روحية فوقية وراء . هناك إلى ذا ذهبوااون كل تطلعاتهم سيشبع ؟كِْرشَْن كوكب َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ إلى الذهاب

العناصر لم تخلق . ا اليهنضمام القدرة الروحيةاتعمل سوى عند ال . هذه القدرة المادية ال تقوى على العمل مستقلة. اهذه القدرة الدني
 بأن الظاهرة الكونية رقب يتهاألحمق وحد.  بالقوة الروحيةهاحريكتسوى بالهيدروجين واألوكسجين ال يتركب .  بنفسهاالمادية نفسها



  اإلنسانما لم يعلملن تعمل اآللة قد نملك سيارة جميلة لكن ما نفعها دون سائق؟ . تلقائياًمادة، تتشكل ال تعدو سوى بمجملها التي 
وراء هذه  توجيه قدرة فوقية ثمة. ن القدرة العلويةكذا، ال تقوى القدرة المادية على الحراك دو. يضغط الزردون أن  وهاكيفية عمل

 .دقها اإلنسانكل هذه العلوم واردة في األسفار ومع ذلك ال يص. الظاهرة الكونية البديعة
اآلن، يتحدثون عن مشكلة ازدياد عدد السكان لكن الحقيقة .  ملكية األرض والبلدانغتصب ي اإلنسانكل شيء ملك اهللا بالفعل، لكن

 يخلق المشاكل بصورة مصطنعة والعلماء  اإلنسان.ة كفاية من األرض والطعام باإلدارة الصحيحةثم. أمد بما فيه الكفايةأن اهللا 
 اذا القاتل أو اللصستصبح شريك  .انهم يشجعون الرذالء واللصوص الذين يغتصبون ملكية اهللا. راأجهزة الدمختراع يعينونه بإ
لذا، جميعهم شركاء . ص والمغتصبين المتاعب في العالم ألن العلماء يساعدون جميع اللصوليس كذلك؟ ثمة ما يكفي منأ .ساعدته

 .من ال يعترف بمالكية اهللا هو لص. ڤَ َسهْسِتَن ِا): ١٢\٣. چ.ب (في االجرام
 هم غير منشودةمعاناتلكن الرذالء يعانون . يجب اآلن العثور على سبل تحقيق ذلك. همرشده إلى عادة هؤالء الرذالء امهمتنا هي

انهم منهمكون في البحوث . ال يعلمون شيئاً عن البهجة أو الحياة الباقية. انهم ال يعلمون بوجود اهللا أو السعادة. ألنهم ابناء اهللا
وضعهم يشبه وضع الحيوان . ليس لديهم علم بأن الحياة باقية. بعد ذلك، ال يعلمون مصيرهم.  سنة٧٠ أو ٦٠ أو ٥٠ويعمرون 

يتابع الحيوان األكل والنوم والجماع . ال يعلم سبب وجوده هنا وال قيمة الحياة. مصيره وال يتدبر الموتالحيوان ال يعلم . بالفعل
 لكن ألي غرض؟ يقولون بأنهم يكدحون لتأمين مستقبل الجيل الالحق لكن  اإلنسانيكدح. هذا مجمل األمر. اماۤيتحت تأثير  والدفاع
، اهللا محور كِْرشَْن هذه مقصودة إلعطاء الغرض الحقيقي للحياة بإقامة كِْرشَْنحركة ذكر . جابة االيهمغرض الزاد؟ يتعذر علما هو 

 .لذلك، فهم هذه الحركة الهامة ينفع العالم. كل شيء

 الموضوع السابع
 استكشاف الجبهة الروحية

 الفصل األول
 أميركا إلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدوصول 

 إلى َجلَدوتَ الباخرة على الهند منسفره  أثناء شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدحتفظ بها  االيومية التي المفكرةعلى  واتسن ةعد بعدعثر مريد 
 هالووصفور  السفينة متن على شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدها كتب التي اليةچبنها بخط يده باللغة الكتب قصيدةت تتضمن كان. للمرة األولى أمريكا
 وعي غييرتعلى  الصادق هتصميم وتكشف الغربية لحضارةعن ا األولى هنطباعات اجميل بشكلسر تأ القصيدة. بوسطن ميناءإلى 

 .أمريكا
 .اآلن، يمكنك أن تفعل بي ما تشاء. هنا إلى ، انت لطيف بهذه النفس العقيمة لكنني ال أعلم لماذا جئت بيكِْرشَْنحبيبي الرب 

 .هذا المكان المرعب  إلىلكن أعتقد بأن لك شاغل ما هنا وإال لما جلبتني
لذلك، . غارقون في الحياة المادية، يتوهمون أنهم في غاية السعادة والرضى و الظلمة والحماسةشاكلتيمعظم السكان هنا محجبين ب

 .ال أعلم كيف سيقدرون على فهمها. ڤَاسوِدڤ ال ذوق لديهم بالرسالة العلية لـ
 .ء ممكناً ألنك المتصرف الخبير العظيملكنني أعلم أن رحمتك العلية قادرة على جعل كل شي

 .قناعهم برسالتك اأقتدر علىرحمتك حتى  إلى كيف سيفهمون أذواق الخدمة التتيمية؟ يا ربي، أنا اقتصر على الدعاء
 . بمشيئتكيمكن عتقهم من قبضة الوهم لذلك،. جميع األحياء خاضعة لفتنتك بمشيئتك

 . دون أن تشاء عتقهمم رسالتك على فهايقدروال لذلك، . ى أن تخلصهمنأتم
 . بإنقياد وقبولمراراًإذا استلمها سيقدر العاقل على فهم رسالتك ونزيلة  هي صورتك الشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكلمات 

ء ونافع التيم النافذة في قلب كل األحيا) َپَرماتْما( الذات العليا كِْرشَْن شْرّيشخصية اهللا ):"٢١-١٧\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
سماع رسالته الفاضلة عند سماعها والتغني بها على  إلى الصادق، يصفي الرغبة بالملذات المادية من قلب تيمه الذي أنمى شوقاً

 والقيام بخدمة التيم الصفي فتترسخ الخدمة ْبهاَچڤَتَْمـالتزول كل المتاعب من القلب بالحضور المنتظم لدروس . صحيحالوجه ال
تزول تأثيرات شاكلتي الحماسة والظلمة مثل الشهوة والتوق والرغبة . الرب المبجل بالقصائد العلية بمثابة حقيقة مبرمةى  إلالودية

بذلك، من انتعش عقله  . األصالة وينال السعادة التامةشاكلةعندئذ، يترسخ التيم في .  تترسخ خدمة ودية قطعية فيهحالمافي القلب 
 بشخصية اهللا على صعيد التحرر من كل صلة يجابياً ا األصالة الصفية، يكتسب علماًشاكلة في متوطداً ةباإلتصال بالخدمة التتيمي

 ". تنتهي حلقة العمل الجزائي عندما يرى الفرد الذات بصفة السيدة. المخاوفجميع قطع العقدة في القلب وتتالشى نبذلك، ت. مادية
 .نحس من أعماق القلبالة والحماسة وبذلك، يرتفع كل مركوم  الطبيعة المادية الظلمشواكلسيتحرر من تأثير 



لذلك، أطلب بركتك حتى . ؟ أنا تعيس الحظ جداً وعادم المؤهالت وأكثر المتردين تردياًكِْرشَْنكيف سأجعلهم يفهمون رسالة ذكر 
  اآلن يا ربي، نجاح األمر أو فشله عائد.ألتكلم عنكبطريقة ما يا ربي هنا  إلى جلبتني. قناعهم ألن ال حول لي وال قوة ااقتدر على

 .كما تشاءإليك 
 . لذا، بمشيئتك تجعل قوتي على الكالم مناسبة لفهمهم!أيها السيد الروحي لجميع العوالم ال أستطيع سوى ترداد رسالتك

بذلك، . الة العلية في قلوبهم عندما تتغلغل هذه الرسسيشعرون بالبهجة حتماً مأنا واثق بأنه. بمشيئتك العلية وحدهاستتصفى كلماتي 
 .ينعتقون من كل أحزان الحياة

 اذا جئت بي إلى هنا لهذا رباه، اجعلني أرقص كما تشاء. أجعلني أرقص، اجعلني أرقص لذا،. رباه، أنا شبيه بدمية في يديك
 .الغرض

يمكنك تحقيق المغزى   واآلنِڤَدنْتَ ْبَهكْتياعطيت لقب . كِْرشَْنالقدوس سم يمان عميق باال اديلليس عندي حب وال علم لكن 
 . اذا شئتڤَِِدنْتَْبَهكْتي  الحقيقي لـ

  الشحاذ التافه، أتعس التعساء حظاً-توقيع
 تَِڤَدنْ ْبَهكْتي. سي. إى

 ، مرفأ الكومنولثَجلَدوتَعلى سطح السفينة 
 بوسطن، ماستْشوسيتس، الواليات المتحدة

 ١٩٦٥ سنة ١٨أيلول \تاريخ سبتمبر

 لثانيالفصل ا
  أمتك على الصعيد الروحيبْنإ

 ستقالل االقاعة في الحكوميين والمسؤولين الطالبكبير من  حشد خاطبحيث  نيروبي جامعة في المالك شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدمن  طلب
 ةالروحينمية تلن األ روحياً، طورمنكم الت ورجأ ". . .  في محاضرتهكينياالدولة النامية  نيمواطن نصح. ١٩٧٢ أيلول/سبتمبر في

ستذهب و موجودة، الذّرية القنبلةان  .والكالب القططحياة  يشونعي نالذي بيين،وواألور األمريكان واتقلد ال .هي التنمية الصحيحة
 . . . ."القادمة الحربتندلع  حالما آخر شيء وكل سحابهم ناطحات كل
سعى ت كِْرشَْنحركة ذكر . كِْرشَْنذكر  لنشرلقاء ال هذا في ةَركللمشا هنالطف حضوركم  على جزيالً شكراً والسادة، السيدات أيها

 للحياة الحقيقي المعنىهو  اليوم موضوع .ناجحة إنسان كل حياةالنقطة حيث يمكن أن تصبح  إلى للوصول بالمجتمع البشري
 .المعنى هذا حول العالممجمل تعليم  نحاول نحن. يةاإلنسان

الحياة بالمائيات ألننا تبدأ . پوراَن َپْدَمى بعد ماليين من السنين في اجناس الحياة طبقاً لما جاء في ال يبلغ الفرد الحياة البشرية سو
هذا العالم المادي مؤلف من خمسة عناصر كثيفة . في بداية الخلق مغموراً بالمياهكان  أن الكوكب بكامله ِڤديةالـنستفيد من األسفار 

وراء هذه . جانب هذه، توجد ثالثة عناصر لطيفة هي العقل والفطنة واألنا إلى .واء واألثيرهي األرض والماء والنار والنار واله
 .ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه المعلومات واردة في . الحجب، توجد النفس الروحية المحجبة بهذه العناصر الثمانية

واحف والحشرات واألشجار والنباتات والمائيات  الحيوانات والطيور والز- بالنفس الروحية دون سواه من األحياء اإلنسانال ينفرد
كما يرتدي البعض ثياباً بيضاء اللون والبعض خضراء اللون والبعض ثياب فقط النفس الروحية محجبة بمختلف ال. وما شاكلها

 ):١٨\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتالذا، جاء في . لكننا ال نعنى بالثوب بل بالنفس الروحية. حمراء اللون وهكذا دواليك
 ىـَپـنِّ َسْم-ا ينَـي ڤ-ا ۤيْديڤ

 ينيتــَهـْسي ـڤَچ ىْبراْهَمـنِٰ
  پاِكى تْـشَ-ڤَ شْـڤَ يشاي شـون

 نَـهي َدْرشـ- َسَم اتاهذيَپـنْٰ
 بعين النجس الكالب لحوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيْبراْهَمَنالـكل من  إلى ،االصيل المتواضع بفضل العلم الحكيمنظر ي"

 ."واحدة
تْشايتَنْيا جاء في .  روحيكل حي بمثابة شقرى ي. لون البشرة أو درجة الفطنة أو جنس الحياة إلى ستناداً االحكيم ال يميز

 ):١٤٠\١٩ َمْدْهيا (تْشَريتاْمِرتَ
 َچْسياْبها-شَتَ-ْچَرِكشا

 شَتاْمشَه ساْدِرشاتَْمكَه
 ُپو ٱياْمڤَرۤوْس-كْشَْمسۤوه جۤيڤَ

 كَنَه- تْشيتْتُوۤيَسنْكْْهيات



حجم واحدة من النفوس التي ال لى  إمئة جزء سنصل إلى مئة جزء ثم أخذنا جزء واحد وقسمناه ثانية إلى لو قسمنا رأس شعرة"
يجري قياس النفس الروحية هبائية الحجم على هذا النحو ألننا ال نملك أجهزة . )"كََن-تْشيتْ(س المادة وليوهي دقاق الروح . تحصى

داخل الفيل ذاك الشق الهبائي موجود داخلك وداخلي و. درجة أنها أصغر من ذرة إلى بكالم آخر، النفس من الدقة. لقياس أبعادها
لكن األجهزة العلمية ال تقوى على تقدير . م وفي جميع البشر وفي النملة والشجرة وفي كل مكاناحجاألعظيمة وداخل الحيوانات 

 . النفس في البدنوقعأبعاد النفس الروحية وال يمكن للطبيب تحديد م
حضور النفس هو ما يفرق البدن الحي عن البدن .  نفسثمة. وبالنتيجة، يستخلص علماء المادة بعدم وجود النفس على خالف الواقع

قرار بأن البدن يموت حالما االمهما كانت رفعته  العالم أو الفيلسوف ىيجب عل. يفقد قيمته. يموت البدن حالما تفارقه النفس. الميت
الحقيقة أن النفس تتناسخ . س وليس للبدنالقيمة للنف: فهم هذا إلى يجب علينا السعي. تنقطع قيمته ويتعين طرحه بعيداً. تفارقه النفس
 ): ٢٢\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاموضحة في 

 ايـهايـاتْها ڤي يـْرنـانۤيـجي سْمڤاسا
 يَپـراٰنٱ ُرونَـي ـاتْهـٰني ْچرِٰنَـڤانْ
 ىانٰنْرۤيـا جيـهايـڤٰني راۤيـشَـرتَـتْها 
 ۤيِدهي نَـڤاني اتۤيـْمَسي انۤيـَأنْ

 ."جانباً البالية جسامة وتلقي باألمادية جديدجساماً أ نفسال ترتدي هكذا،  بعيداًالبالية جديدة ويلقي بثيابه  ثياباً اإلنسانيرتدي كما"
صفات النفس ربانية . النفس الثياب لتتناسب مع رغبتهادل تبكذا، . نحن نتخلى عن بذلتنا عندما تصبح قديمة ونشتري بذلة أخرى

 بوصفنا شق ائيةمقادير هبباهللا هو المشيئة العليا، السلطة العليا والمستقل األعظم ونحن نتصف بكل هذه الصفات . ألنها شق من اهللا
كما يمد ضروريات جميع ) تِْشتَنَشْ تِْشتَناناْم( بأن اهللا حياة جميع األحياء ِڤَدْزالـجاء في . نحن نريد ونفكر ونشعر ونرغب. منه

 .األحياء
 من نوع منجم  ذرة الذهبللمثال،. ل لكننا هباء من تلك الحياةيهو حي مث. لكن اهللا واحد. ال حد لعددنا. نحن األحياء ال نعد بعدد

هذا . على هذا الوجه، نحن من نوع اهللا بوصفنا شق منه. جميع المواد الموجودة في البحر الواسع قطرة ماء البحر نجد في .الذهب
 إلى حياة الحشرات ثم إلى األشجار والنباتات ثم من األشجار والنباتات إلى الشق الرباني، النفس، أو قوة الحياة، تتناسخ من المائيات

. ن ليست سوى توضيح جزئي لتناسخ النفسينظرية النشوء التي قال بها دارو. أجسام الطيور والحيوانات إلى ياة الزواحف ثمح
 الفارق هو أن النفس تتناسخ من حياة المائيات.  لكن ليس عنده مفهوم حول النفسِڤديةالـخذ العلم من األسفار أاقتصر دارون على 

تتحرك من الحياة حيث   اإلنسانحياة إلى حياة الحيوانات ثم إلى حياة الطيور ثم إلى حياة الحشرات ثملى  إالنباتات واألشجار ثمإلى 
يمكننا : النشوء حيث يوجد مفترق طريقذروة الحياة المتحضرة لإلنسان تمثل . الحياة المتحضرة وهكذا دواليك إلى غير المتحضرة

 .ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء في . لينا االخيار عائد. الحياة الربانية إلى أو رفع أنفسناقطة عند هذه الندوامة النشوء  إلى نحدار ثانيةاال
بدن اإلنسان . ذاك هو الحكم. لذلك، ال ينبغي لنا تضييع حياتنا كالقطط والكالب والخنازير. ية تعني وعياً متطوراً اإلنسانهذه الحياة

نحن شق من اهللا .  مع أنه زائل مثل بدن الكلب أو القط درجات الكمال في هذا العمرأرفع إلى رتقاء االمختلف من وجه أن بإمكاننا
ذاك . اهللا في الدار الباقية إلى علينا اآلن النشوء على وجه يمكننا من الرجوعيتعين . لكننا سقطنا بطريقة ما في هذا الوجود المادي

 .هو أرفع كمال الحياة
 ):٢٠\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاء في جا. ثمة عالم آخر، عالم روحي بالفعل

 يُّوـنْٱ ڤُوَپـَرْس تَْسماتْ تو ْبها
 ـهَسناتَنَاكْـتاتْ يڤْـٱ تُواكْيڤْـٱ
 ِتـٰشـوَسـْرِڤـٰشـو ْبهۤو  َسـ اهي

 ياتيـينَـشْسو نَـ ڤاتْيـنَـشْ
 العالم بل ثابت ال يطرأ عليه هذا يهلك عند هالكال  سرمدي عليلطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت الهذه المادة وراء  لكن"

 ."يريالتغ
أبداننا مصنوعة في . مادي ويبقى لبعض الوقت ثم يتناسل ويضمر ويتالشىكل شيء مركب من العناصر المادية في هذا العالم ال

تها نتيج وب تلك الصورةإلىنطفة الوالد تستحلب وتتصور في صورة حبة البازلياء وتلجأ النفس الروحية . وقت محدد عند الجماع
ينمو الطفل .  في الشهر التاسعالوليد من الرحمهذه التنمية في سبعة أشهر ويخرج تكتمل . تنمو األيدي واألرجل والعيون وما شاكلها

يمكننا أخذ هذا البدن الميت وحفظه بالمواد الكيماوية . لن تحدث التنمية في غياب النفس ويخرج الطفل ميتاً. بفضل حضور النفس
بدن إلى بدن الطفل ينمو . كان لجميعنا بدن طفل لكنها ما عادت موجودة. التنمية تعني طروء التغييرات على البدن. لكنه لن ينمو

مجمل الظاهرة الكونية، الهيكل . صيبه التفسخوأخيراً، ي. بدن شيخ إلى بدن شاب الذي يتحول بدوره إلى صبي وهذا بدوره ينمو



رحلة  عند نقطة معينة وينمو ويحفظ ثم يبدأ بالتحلل عند مهخلقيتم . الكوني الهائل لهذا العالم المادي، يعمل على هذه الطريقة عينها
 .اِتىيتْڤا ْپَرلۤيتْڤا ْبهۤوْبهۤو): ١٩\٨ .چ.ب(يتركب في فترة معينة ثم تنحل تراكيبه . هذه هي طبيعة العالم المادي. معينة
جاء في ). ْزجۤيڤَ(بوصفنا نفوس روحية نحن قدماء كذلك . ثمة طبيعة أخرى ال تتركب وال تنحل بل قديمة.  تعني طبيعةڤَْبهاكلمة 

 ):٢٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 ْنيـتْشاِتى ڤا كَداييـرـاِتى ْميـنَـ جا

 اهيـۤو ْبهنَـتا ڤا يـتْـڤا ْبَهـڤ ْبهۤوْمايـنـا
 نُٰو پوراْماٱيـ تُواه شاشْـڤَـيـتْيـ نُجوَأ

 ِرىۤيـ شَرىاماِنيـاِتى َهنْـيـ َهنْـنَـ
ال تُقتل عندما انها . غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية ال تموتانها . ، وعندما توجد ال تتوقف عن الوجود وال تموتالذات تولْد ال"

 . " المادي البدنُيقتل
تفكير مثيل . كما أن اهللا ال يولد وال يموت، نحن ال نولد وال نموت لكننا نتوهم بأننا نولد ونموت نتيجة مفهوم عينية البدن والذات

عند  ْهَمْنْبَرنبلغ تحقيق .  حالما نخرج من وهم عينية البدن والذاتْبهۤوتَ-ْبَرْهَم): ٢٠\٣٠\٤. ب.ش(ونحقق مقام ) اماۤي(يدعى وهماً 
 . ْبَرْهَمْنيسعد الفرد حال تحقيق . )أَهْم ْبَرْهماْسمي(تحقيق غيرية البدن والذات 

تنقطع صلة الفرد بالتوق لذا، . حتماً. ؟ نعمأنك ال تولد وال تموت وبأنك قديمذا فهمت بوضوح باألن تشعر بالسعادة  أليس هذا حقيقة؟
تقليد األميركيين واألوروبيين لكن  إلى قونوأنتم األفارقة تت. م مقتصر على التوق والحزنمجمل العال. ْبَرْهَمْنق يحقتعند أو الحزن 

تركيب من كذا، هذه الحياة المادية مجرد . لذا، فريق يتوق وآخر يحزن. حزن اآلنبعانون التهم وااألوروبيين فقدوا امبراطوري
ذا اسنتعالى عن هذا التشوق والحزن  لكن. ذاك هو شاغلنا المادي. فقدما نال نملك ونحزن على ما  إلى نحن نتوق. التوق والحزن

 .ْبَرْهَمْنوبأننا ) ْبَرْهَمْنَپَر (أدركنا بأننا شق من شخصية اهللا العزيز 
. ْبَرْهَمْنالصعيد الروحي أو تحقيق  إلى األخوة أو الوحدة العالمية التي تسعى األمم المتحدة لتحقيقها سوى عند الوصولال تتحقق 

نشغال بالبحث عن الغائط  االالخنزير دائم. ال ينبغي لنا العمل كالقطط والكالب والخنازير.  هو غرض الحياة البشريةْبَرْهَمْنحقيق ت
 األسفار تدل بأن حياةلكن، . الخنزير سيجامع أخته أو أمه أو أياً كان وهذه حياة الخنزير.  عند أكلهويتهيج جنسياً ويجامع دون تبين

هذا العالم  إلى أنا ال أنتسب:"ير مقصودة للكدح ابتغاء التشبعة الحسية كالقطط والكالب والخنازير بل مقصودة للفهم غاإلنسان
ية  اإلنسانهذه الحياة".  المهايأة للوالدة والشيخوخة والمرض والموتةايأنا نفس روحية قديمة لكنني سقطت بطريقة ما في ح. المادي

اقتصروا . ذاك هو غرض الحياة البشرية. الوالدة والشيخوخة والمرض والموت: وات المادية األربعةمقصودة إليجاد حل لهذه الشقا
 .غفلةعلى على الفهم بأن الحياة البشرية ليست مقصودة للكدح كالخنازير ابتغاء التشبعة الحسية ثم الموت 

العلم بالنفس من أهم العلوم جميعاً لكن ذلك ال . يرهوال مصأصله ال يعلم . اإلنسان الذي ال يؤمن بالنفس يعيش في أتعس األوضاع
لكن ما هو قوام هذا البدن؟ ما هو الفارق بين الجسم الميت والجسم الحي؟ لماذا يحيا البدن؟ ما هي حالة البدن . اتجامعاليناقش في 

 على نحو يمكّنه  اإلنسان هو تعليمكِْرشَْنفي الوقت الحاضر لكن غرضنا في حركة ذكر هذه األسئلة أحد يبحث وما هي قيمته؟ ال 
 .تلك هي رسالتنا. ختلف عن شاغل القطط والكالبم  اإلنسانشاغل. من الفهم بغيرية البدن والذات، بأنه ذات روحية

في سترجع  .الحياة الباقية ممكنة. نقطة الحياة الباقية إلى من جهة النفس، عملية النشوء مستمرة ونحن ننازع البقاء ابتغاء الوصول
 داخلك وسينمو حالما تتحرر من حاضربدنك الروحي . ذا بذلت كل ما في وسعك في هذه الحياة البشرية ابدن روحي بعد الموت

أنا شق من :"معرفة. صالحه الفعلينسان أن معرفة النفس هو ال يعلم اإل.  اإلنسانذاك هو غرض حياة. شوائب هذا الوجود المادي
 ". اليهار اهللا لإلنضمامد إلى اهللا ويتعين علي الرجوع

ذاك . كال. انتم ال تهلكون بهالك البدن. هناك إليه نضمام االيمكنكم.  كما لدينا حياة اجتماعية هناجتماعية في داره الروحية اهللا حياة
 ):١٢\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن إلى كِْرشَْنقال . مفهوم خاطئ

 ْم جاتو نـاَسـْمَهـِاڤانَـ تْـڤْ 
 اپاهيـ َجنـاْدهـى ِنـِمْمنَـ تْـڤَـ
 هۤياَمـيـشْٰڤَ نَـ ْبَهـڤيـنَـ تْـشا
 تَـه َپـَرْمأاْم يــ ڤَىَسْرِڤ

طريقة تحقيق الحياة القديمة  ."لن نكونوقت كون ي ولن ، هؤالء الملوككلوال أنت وال حتى ،  ثمة وقت لم أكن فيه موجوداًيكن لم"
ستصبح الطريقة بالغة  لكن،. ال يصدق بتناسخ النفسفي البداية   اإلنسانانها صعبة ألن. بالغة السهولة والصعوبة بوقت واحد

، أكمل األحياء وليس من كِْرشَْن هي أخذ العلم من كِْرشَْنطريقة ذكر . قتصرنا على استالم العلم من المرجعياتذا ااالبساطة 
 .العلم المأخوذ من كائن مهيأ هو علم ناقص ال محالة. مصنوع مهيأ بقوانين الطبيعة المادية



ال يمكننا تحصيل . داع اآلخرين وإمتالك حواس ناقصةما هي نقائص النفس المهيأة؟ حتمية ارتكاب األخطاء والوقوع في الوهم وخ
 مع أن فتخار بأعيننا ونريد رؤية كل شيء االأننا في غاية. معيبةعلم على الوجه الصحيح ألننا نريد خداع اآلخرين وحواسنا 

يقول . ك اهللا في كل لحظةرؤيتمن ما الذي يمنع . الجواب نعم بالفعل" هل يمكنك أن تريني اهللا؟:"لذلك، يسأل أحد. ةمعيبحواسنا 
سوف نبدأ عملية تحقيق  لذا،. كل فرد يشرب الماء والطعم موجود). ْپسو كاونْتيياٱَهْم أَرُسو (أنا طعم الماء ): ٨\٧. چ.ب (كِْرشَْن

سنصل ر يومياً وجميعنا نشهد اشعة الشمس والقم". أنا نور الشمس والقمر:"كِْرشَْنكما يقول . دقنا بأن هذا الطعم هو اهللاذا صااهللا 
ذا أردت ذكر اهللا وتحقيق اهللا فذلك ليس في  ا. شواهد مثيلة كثيرةثمة. إذا صدقنا بأن نور الشمس والقمر هو اهللاإلى اهللا في النهاية 

 فهم اهللا حق إلى ليس علينا سوى السعي): ٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . ليس عليك سوى العمل بالطرق المشرعة. غاية الصعوبة
الشخص الذي يفهم . نفهمه على الوجه الصحيحسوف ندخل ملكوته حالما ). ڤاۤياتْ تَتّْڤَتُو ْچْمتَتُو ما(فهم وفهم جلوته وخلوته ونشاطاته 

 . ذاك هو هدفنا. ”)ماْم ِاتي( إلى يرجع:" يقولكِْرشَْن. ال يرجع في بدن مادي آخر بعد مفارقة بدنه) كِْرشَْن(اهللا 
ال يتحقق . ناسعدسي بوقت واحد وهذا ما كِْرشَْنيجب أن نحيا براحة وذكر . دم تضييع وقتنا بحياة القطط والكالبلذلك، يجب علينا ع

 .ْبهَچڤَْد چۤيتادرب السالم والسعادة موضح في . السالم والسعادة دون فهم اهللا وذكره
لسوء الحظ، . ڤَْمَدْم َسْرإ ڤاْسياْمشاإ ):١ إشُو َمنْتَْر(الوجود اهللا هو المالك لكل .  إذا طلبتم فهمه بالفعلفي غاية البساطةاهللا  أمر فهم

لذا، من يعلم ما يخبئه القدر في المستقبل؟ ال . يتهااآلن ملكتّدعون بلدكم وأنتم ملكية نكليز  االّدعىا للمثال،.  المالكهأنيتوهم اإلنسان 
". أنا أملك هذا وأنا أملك ذاك. أنا المالك:"كننا نقتصر على التفكيراألرض موجودة وهي ملك اهللا ل. أحد يعلم المالك الحقيقي بالفعل

يعتقدون كذا، كان الهنود الحمر ". نحن المالكون:"ا لكن األميركيون يقولون اآلن اليهكانت أميركا موجودة قبل قدوم األوروبيين
 ):١ َپنيشَْدإشُو(الحقيقة أن المالكية هللا ". نحن المالكون":هاقبل

 ْمڤَــياْم ايَدْم َسـْرڤـاْسإشـا
 تَْچـ َجـْمـاتْـۤيَچـياتْ كيـنْـتْـشَ َجـ

 ِتـَن تْـياكْـِتـَن ْبـهوجيـتْـها
 ڤيْد ْدَهـنَـْم كَـْسـيا ْسـْدَهـهـرِْٰچما 

اه لذلك، ينبغي لإلنسان القناعة بنصيبه من الكفاف وعدم قبول سو. الرب هو الحاكم والمالك لكل متحرك وغير متحرك في الكون"
 ".لعلمه الجيد بمالكه

 ملكيته لجميع الصور بما فيها الصور األميركية واألفريقية وصور الكالب والقطط واألشجار وما كِْرشَْنيعلن . هذا التحقيق مطلوب
ذا حققنا اسينقطع الخصام بين هذا الفريق وذاك الفريق  .ذا اقتصرنا على تحقيق هذااسنحقق اهللا  .شاكلها ألنه المالك واألب العظيم

 .سيخيم السالم على الجميع.  بالفعلِڤديةالـاهللا حسب ما تشرعه األسفار 
للحيوانات حتى بوجوب توفير الطعام جاء في األسفار . لكل حي الحق بإستعمال ملكية اهللا كما يحق لالبن العيش على حساب والده

من  نحن نخاف الحّية كثيراً لكن. بالجوع وال حتى حّيةيجب أن ال يشعر أحد . تلك هي الشيوعية الروحية.  في البيتةصغيرال
 إلى الشخص الذي بلغ الصعيد العلي ينظر. شو ْبهۤوِتشوِڤَسَمه َسْر: كِْرشَْنهذا هو مفهوم ذكر .  في بيتناهاذا وجدنااواجبنا اطعامها 

ع األحياء على حد سواء بصفة شق اهللا بأنه يبدأ جمي إلى  بأن الفرد الذي ينظرْبهَچڤَْد چۤيتالذا، تشير . جميع األحياء بعين واحدة
طريقة تتحقق .  ماهيته وغرض الحياة المطلوبإنسان فهام كل إلى ا هذه تسعى بصورة معتمدةكِْرشَْنحركة ذكر . حياته التتيمية

 -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن شَْنَهِرى كِْر َهِرى كِْرشَْن:  هذهَمنْتَْر-َمها سوى تسبيح  اإلنسانليس على. تصفية القلب بسهولة بالغة
يمكن لإلنسان أن يشهد بأن فتيان وفتيات هذه الحركة يأتون من مختلف البلدان واألديان . َهِرىَهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى 

 .نحن ال نعنى سوى بمعرفة أنفسنا وصلتنا باهللا. لكن ال يعنى أحد بطبقة أو بلد أو دين معين
سترتفع جميع متاعب العالم . ْبهَچڤَْد چۤيتا بنصيحة لذلك، لننشغل بخدمة الرب عمال.  المالك العظيم ونحن ابناءه أو خدمهاهللا هو

ذا فهمها فطناء ا يكفي  فهم هذه الفلسفة العليا لكنإنسان  من كلبقرال يت. قد يستغرق ذلك بعض الوقت. حالما نفهم بأن المالكية هللا
 ):٢١\٣ (ڤَْد چۤيتاْبهَچجاء في . كل بلد

 شْطَْهـْسرِٰشْي شَـَرتتْـاْد آيـاْد يـ
  َجـنَـهُروـتَِاِڤتَـتْ تَـْد 

  كوروِتىْمـاتْ ْپـَرمانَٰيـَسـ 
  تَـْد َأنوڤَـْرتَـِتىـْزلُوكَ

 ."كافة الناسمثال يضعه بأعماله، يتبعه أي و. الناس خطاهعامة  يقوم به رجل عظيم، يتبع عمل يأ"
هذه  إلى آلنلقد جئنا ا.  هذه والعمل على نشرها في األرضكِْرشَْنفهم فلسفة ذكر  إلى لذلك، نحن ندعو المفكرين في األرض

لذا، أرجو منكم . تطوير أنفسنا إلى نحن نسعى. البلدان األفريقية وأنا أدعو جميع األفارقة الفطناء للمجيء وفهم هذه الفلسفة ونشرها



. ال تقلدوا األميركيين واألوروبيين الذين يعيشون عيشة القطط والكالب. صحيحالتطور روحياً ألن التطور الروحي هو التطور ال
 حالما تندلع ستطيح بكل ناطحات سحابهم مع كل شيء آخروالقنبلة الذرية جاهزة . التشبعة الحسية ال تدوم إلى ة مثيلة مستندةحضار

 من كِْرشَْنهذا ما يمثل حركة ذكر . ية، المنظور الروحي اإلنساناطلبوا فهم هذا من المنظور الحقيقي للحياة. الحرب القادمة
 .شكراً كثيراً لكم. فهم هذه الفلسفة إلى لذلك، نطلب منكم السعي. كِْرشَْنهذه ماهية حركة ذكر . يةنسان اإلالمنظور الحقيقي للحياة

 الفصل الثالث
 لهيةالرأفة اإل

 ... يوضحشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد. الرأفة هي القاسم المشترك بينهملكل دين قديسوه لكن 
 ْبراْهَمنَةالـ بصدد ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد و كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج ما جرى بحثه بين هذا. القدوس هللاسم م اليوم عن أمجاد اال اليكسأتكلم

هذا ما جاء في الباب السادس من . القدوسسم  على جميع أشكال النشاطات األثيمة لكنه نجا بمجرد تسبيح االوا وأدمنواالذين زل
 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

جميع الكتب الدينية تحتوي على . الكونموجودة في واكب جهنم ك. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن النظام الكوني موضح في الباب الخامس 
 يمكن فهم ماهية هذه الكواكب الجهنمية وبعدها عن هذا الكوكب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي .  فقطْمتَڤَََچْبهاـال وليس في أوصاف الجنة والنار

رجال الفلك بعد القمر عن األرض والمسافة بين هذا الكوكب يحسب . الفلك الحديثعلى الطريقة التي نستقى بها العلم من علم 
 . يحتوي على أوصاف الكواكب الجهنميةْمتَڤَََچْبهاـالكذا، . والشمس

 مناخ البلدان الغربية قرب القطب الشمالي، يختلف عن المناخ في الهند القريبة من خط. على األرضاختالف المناخ لدينا خبرة ب
كما يوجد تفاوت بين األجواء واألوضاع معيشية على هذا كواكب بين األجواء واألوضاع معيشية على ال تفاوتثمة . ستواءاال

 ): ٦\١\٦. ب.ش( بعد أن استمع عن وصف الكواكب الجهنمية كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجقال . الكوكب
 َچْبها-َمهاأْدهوِنَهى 

 نََركاْن نََرهڤَ ياتْهاي
 ناْن ِنۤياتْ ۤياتَ-ْچَرنانُو

  أْرَهسياكْْهياتوْمۤيڤْتَْن ِمى 
 التي الجهنمية لألوضاع التعرض من البشر تنجية يمكن كيف اآلن بإخباري تلطف ،ُچوْسوامّي ڤَِد شوَك والعز الحظ عظيم يا"

. يكتئب بشقاء اآلخرين.  بشقاء اآلخرين يشعر دوماً بالرأفةڤَڤايشْنَوالـ) تيم (ڤَڤايشْنَ هو كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج ."مرعباً عذابا لهم تسبب
أمجاد اهللا  إلى  لهذا السبب، الطعن في الداعية.ا اليهبغض النظر عن البلد أو الطائفة التي ينتميرؤوف  كِْرشَْنلذا، كل تيم من تيم 

 . جناية كبيرةوه) ڤَڤايشْنَ(
. )پاْمبوْدهيكِْر ( هو محيط الرحمةڤَڤايشْنَالـ. ڤَڤايشْنَ للـنالقدمين اللوتسيتي، اهللا، ال يتحمل الجنايات التي ترتكب بحق كِْرشَْن

 تعني شجرة تَرو-َپكَلْ). تَرو-َپكَلْ-ڤانْتْشْها( يستطيع تحقيق جميع الرغبات ڤَڤايشْنَالـتعتمل رغبات كثيرة في قلب كل فرد لكن 
م المادي سوى على نوع واحد من الثمار من كل حصل في العالنال . مانياألر اشجأر في العالم الروحي تدعى اشجأتوجد . أماني

ذاك .  وكل شجرة منها تحقق جميع رغباتكَهىنْطْايكوڤجميع كواكب على  كما َكولُ كِْرشَْن علىشجرة لكن جميع األشجار روحية 
 .ڤِْركْشَ-َسْدَمسو كَلَْپ-ْپَركََر-تْينْتاَمني): ٢٩\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمما أوضح في 
 .ربالمن تيم  ڤَڤايشْنَكل من يصبح عظيم الحظ . )َچْبها-َمها (محظوظبال ڤَڤايشْنَيخاطب الـ

الحي قادر . ة في مختلف أجناس الحياة على مختلف األنظمة الكوكبية في كل أرجاء الكونائم أن األحياء هتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوأوضح 
عدد كبير من كواكب الجنان وعدد كبير من أجناس الحياة يوجد . إلى النار أو الجنة كيف يشاء وكيف يعد نفسهعلى الذهاب 

 .كما تزرع تحصد. األحياء هائمة في جميع أجناس الحياة وتخلق أبدانها حسب عقلياتها في الحياة الحالية. الجهنمية
لو كان الجميع . عالم الماديمن بين جميع األحياء غير المنحصرة التي تسافر في الفقط  واحد محظوظيوجد  تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهويقول 

لكن ما الذي يمنع الناس من تبنيه؟ ألنهم غير .  الذي يجري توزيعه بحرية في كل مكانكِْرشَْنذكر  إلى محظوظين لكانوا أخذوا
 .ء هذا ويظفر بحياة بهيجة من العلم والبقاكِْرشَْن بأن المحظوظ يتبنى ذكر تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهولذلك، يقول . محظوظين
 هؤالء الناس نجيةكيف يمكن ت:" نفسهڤَڤايشْنَالـ حدثي. معدوم الحظانعام الحظ على  طرق األبواب من اجل ڤَڤايشْنَالـمن واجب 

سيدي، لقد وصفت بأن الفرد يوضع في حالة جهنمية أو في كوكب :"كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجذاك كان مقصد سؤال ". من حياتهم الجهنمية؟
هي المهمة الوحيدة التي ينزل  انقاذ األثيم المعذب. هذا هو السؤال". نقاذ أمثالهم؟ ااآلن، ما هي سبل. من عملجهنمي حسب ما قدم 

 .لديهم العلم بسبل تحقيق ذلك. لتحقيقهااهللا  أو ڤَڤايشْنَالـ
 :)٤٣\٩\٧. ب.ش (ڤََهى ِدسيْمنِْر عندما التقى بالرب  َمهاَرَجْپَرْهالَدقال 



 اْسۤيڤايتََرنْدوَرتْيايا َپَر ڤيِجى ڤُوْدناي
 تْشيتَّه-ْچَنَم-َمهاْمِرتَ-ڤاياَن-ْرياۤيڤ-ڤَْدتْ
 نْْدريۤياْرتَْهى اتِْشتََس-ىڤيموكِْهشُوتِْشى تَتُو -

 هاْنڤيمۤوذْڤََهتُو سوكْهايا ْبَهَرْم أوْد-اماۤي
همي محصور . حيثما أكون ونشاطاتكأمجادك ذكر يا خير العظماء، لست خائفا من الوجود المادي مطلقا ألني غارق تماما في "

فالسفة ". نا معني بحبهمأ.  مفصلة للسعادة المادية وإعالة عائالتهم ومجتمعاتهم وبلدانهماًبالحمقى واللئام الذين يضعون خطط
 إذا خرجت قيقذهب ما أنجزته من تححتمل أن أزل ويي:"يقولون.  يتوخون العناية الفائقة بعدم مقاطعة نجاتهم الشخصيةةدۤياڤاماۤيالـ

 انهم على.  مجازفين بالزلل لكنهم ال يزلونڤَْزڤايشْنَالـال يخرج للدعوة سوى .  لذلك، ال يخرجون".للدعوة في صحبة اآلخرين
ش  أي أنا في غاية القلق بصدد العيڤيِجىڤُوْدناييقول، . َمهاَرَج ْپَرْهالَدهذه هي مهمة . ستعداد لدخول الجحيم لتخليص النفوس المهيأةا

 ".في هذا العالم المادي
. كِْرشَْن ألنه يذكر كِْرشَْن إلى لديه ثقة برجوعه".  دوماًكِْرشَْنال أقلق على ذاتي ألنني تدربت على ذكر :" قائالَمهاَرَج ْپَرْهالَديتابع 

 . حتماًد الموتالمصير العظيم بع إلى  بعناية سيصلكِْرشَْن بأن الذي يراعي أحكام وحدود ذكر ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
أنا قلق :"يقول. مع أنه ال يقلق على نفسهما زال لديه قلق ما ". ال يوجد سوى مصدر قلق واحد عندي:" قائالَمهاَرَج ْپَرْهالَديتابع 

 دجل ؟ خلق هؤالء الرذالء حضارةكِْرشَْن ما هو سبب عدم ذكرهم ).تِْشتَشَه-ڤيموكَْهىشُوتِْشى تَتُو  (كِْرشَْنعلى من ال يذكروا 
 ).ڤيمۤوذْهاْنڤََهتُو سوكْهايا ْبَهَرْم أوْد-اماۤي(ابتغاء سعادة زائلة 

 كبيرة من السيارات سنوياً مما يقتضي بناء عدد كبير من الطرق اًع اعداد تصنلدينا حضارة دجل. هذه حقيقة بالفعل. سوكْهايا-اماۤي
 نسعى. ومع ذلك، نطلب السعادة على هذا الوجه). سوكْهايا-ااۤيم(لذلك، انها سعادة زائلة . وهذا ما يخلق بدوره مشكلة تلو أخرى

 .السعادة لكن ال يخلق ذلك سوى المشاكل إلى تصنيع طريق ماإلى 
لقد صنعتم السيارات لحل مشاكل الحياة لكنني اشهد بأن هذا . لكن هذا لم يحل أي مشكلةفي بلدكم لديكم أكبر عدد من السيارات 

.  أخذي إلى الطبيب في مدينة لوس أنجلوسَديانَنَْدعندما أراد مريدي  ميالً ٣٠السفر  إلى ضطررتا. يخلق كثير من المشاكل
 . حالما تخلق السيارات ميالً لمالقاة اصدقاءك٤٠ أو ٣٠سيتعين عليك السفر 

يستغرق أكثر من المطار  إلى لكن الوصول من بيتكبالطائرة بوسطن  إلى من نيويوركأكثر من ساعة واحدة  حلةالرال تستغرق 
خلق وضع مريح جداً لكن ذلك يخلق وضع  إلى نحن نسعى.  تعني زائف أو وهمياماۤيكلمة . سوكْهايا-اماۤيهذا الوضع يدعى . ذلك

لم نرض أردنا خلق أسباب راحة مصطنعة في حال  سنخلق أوضاعاً غير مريحة :هذه هي طريقة العالم المادي. غير مريح بالمقابل
 مريحة جداً لكنهم يسافرون اًهم يخلقون أوضاعأنيعتقدون ب. غالبية الناس ال تعلم ذلك. ية التي يوفرها لنا اهللا والطبيعةبالراحة الطبيع

 بأن َمهاَرَج ْپَرْهالَدبسبب كل هذه األوضاع، يقول . بيوتهم إلى  ميل للعودة٥٠مكاتبهم وكسب معاشهم ثم  إلى  ميالً للذهاب٥٠
 .ڤََهتُوْبَهَرْم أوْد سوكْهايا-اماۤي، ڤيمۤوذْهاْن. خلقوا اعباء غير ضرورية على أنفسهم لمجرد سعادة زائلة) ْزڤيمّوهانْ(هؤالء الرذالء 

 وقضاء الحياة الروحية دون قلق على) اَسَسنّْۤي( بالتحرر من الحياة المادية وتبني سلك الزهد  اإلنسان توصيِڤديةالـلذلك، الحضارة 
 .طالقاال

 رجل عائلة، قاضي ومع ذلك ڤينّوَد طْهاكوَر ْبَهكْتي كان . في الحياة العائلية فذاك أمر جيد جداًكِْرشَْن قضاء ذكر سان اإلنإذا استطاع
لكنهم دربوا أنفسهم ) ْزْچِرَهْستَْه( من أرباب العائالت َمهاَرَج ْپَرْهالَد و َمهاَرَج ڤَْدْهرو كان .وجه خير قضى الخدمة التتيمية على

ما هو هذا الفّن؟ ". نقطاع ا دونكِْرشَْنلقد تعلمت فّن البقاء في ذكر :" يقولَمهاَرَج ْپَرْهالَدلذلك، . قضاء خدمتهميقاطع على نحو ال 
 تعني شديد ْرياۤيڤكلمة ). تْشيتَّه-ْچَنَم-َمهاْمِرتَ-ڤاياَن-ْرياۤيڤ-ڤَْدتْ( الرب تسلياتومعجزات قتصار على تمجيد  اال):٤٣\٩\٧. ب.ش(

 .البطولة
 وصيته ونشاطاته وأصحابه وكل ما يتصل به بطولية كِْرشَْناسم . العزيزيمكنك أن تقرأ عنها في كتاب .  بطوليةكِْرشَْننشاطات 

 ال مجال. أنا موقن بأنني استطيع تمجيد نشاطاتك البطولية وأشعر باألمان حيثما أتوجه:" في هذا الصددَمهاَرَج ْپَرْهالَديقول . جميعاً
 َمهاَرَج ْپَرْهالَديستطرد . أنا أفكر بهم. الكدح دوماً إلى نني مقتصر على القلق على الذين خلقوا حضارة تضطرهملك. زلليإلى 

 ):٤٤\٩\٧. ب.ش(بالقول 
 كاما-ڤيموكْتي-ڤَڤَ مونَياه ْسْپراِيىَن ِد

 نيشْتْهاها-َپراْرتَْهىڤيَجِنى نَـ ماونَْم تْشََرنْتي 
 وكْشَ ِاكُوڤيمومَپناْن ڤيهايا كِْرنايتاْن 
 َپشْيىٱنوڤَْد أْسيا شََرنَْم ْبْهَرَمتُو نانْياْن تْ



الغابات  إلى  أوجبال الهيمااليا إلى ينطلقون.  من الربانيين لكن عنايتهم محصورة بنجاتهم الشخصيةاً، أرى كثيرَهى ِدڤَسيْمنِْرربي "
 حفلون بتخليص اآلخرين لكني ال أطلب النجاة بمفردي مخلفاًال ي). ڤَْرتَ-ماوَن(غير عابئين بالمدن الكبيرة للتأمل بنذور الصمت 

قدميك  إلى  ودون اللجوءكِْرشَْنذكر ال يسعد أحد دون   انهيعلمل أود جلبهم إلى مالذ قدميك اللوتسيتين .ءكل هؤالء الحمقى والرذال
 ".اللوتسيتين

ربانيون .  حضارة الكدح ليل نهار اإلنسانالمدينة حيث يصطنع  إلى ألن هؤالء الربانيين الكبار ال يأتونَمهاَرَج ْپَرْهالَديتأسف 
 ".ين الذين يكدحون قصراً على التشبعة الحسيةساقطأنا قلق على حال هؤالء ال:"يقول. أمثالهم ال يشعرون بالرأفة الكبيرة

 رقص عراة أو ال علم لهم سوى بال.كل ما يعلموه هو الحياة الجنسية. حتى وإن كان يوجد مقصد ما بالكدح فإن هؤالء ال يعلمون به
لن أذهب ما لم أصطحب . النجاة بمفردي إلى ربي، ال حاجة لي:"َمهاَرَج ْپَرْهالَديقول . هذا أو ذاك إلى عراة أوللناد إلى التوجه 

 دون اصطحاب كل هذه ملكوت اهللا إلى أنه يرفض الذهاب). ڤيموموكْشَ ِاكُوَپناْن ڤيهايا كِْرنايتاْن ( معي ساقطةجميع هذه النفوس ال
ذاك هو . هذا مجمل األمر. سأقتصر على تعليمهم كيف يسلمون لك). َپشْيىٱنوڤَْد أْسيا شََرنَْم ْبْهَرَمتُو نانْياْن تْ( معه ساقطةالنفوس ال

 ".هدفي
َپَر ڤيِجى ڤُوْدناي ( بطريقة ماكِْرشَْن دعهم يسجدون لـ):٤٣\٩\٧. ب.ش(ه تسليمينجلي فور نسان  أن درب اإلڤَڤايشْنَالـيعلم 

 بإيمان كِْرشَْنكل ما عليك فعله هو السجود لـ.  هذه طريقة بسيطة).تْشيتَّه-ْچَنَم- َمهاْمِرتَ- ڤاياَن-ْرياۤيڤ -ڤَْد تْاْسۤيڤايتََرنْدوَرتْيايا 
سنفتح دربه  .ذا مجمل األمره". أرجو أن تقبلني.  الوعي األنبلغت. ، نسيتك مدة طويلة ألعمار غزيرةكِْرشَْنربي الحبيب :"والقول
 دائم ڤَڤايشْنَالـ. ڤَڤايشْنَهذه هي األفكار الفلسفية للـ.  على تعلم هذه التقنية وسلم نفسه للرب بإخالص اإلنسانذا اقتصر افوراً

 ماذا كان .وامۤيْزُچوْسالـ إلى نظرواا. نشغال بوضع الخطط على هذا الوجه االيبقى دائم. ةساقطالنفوس المهيأة النجية التفكير بسبل ت
 : )أشْطََك-ىُچوْسوام (ڤاَس آتْشاْرياشْرۤيني؟ هذا ما قاله تْشايتَنْيا، المريدون المباشرون للمولى َنڤَِرنْداڤْ الستة من ُچوْسوامۤيْزالـ شاغل

 َپكاوهاَسْمْستْ-ْدَهْرَم-پوناو َسْدني-ڤيتْشانايَك-شاْستَْر-نانا
 اكَراوۤيشََرنْى مانْياو ڤَِنكاريناو تْريْبهو-لوكاناْم هيتَ
 ْبَهَجنانَنِْدَن َمتّاليكاو-ڤينَْدَپداَر-كِْرشَْن-راْدها

 پالَكاوچو-جۤيڤَ-شْرّيچاور يو-ْچهوَسناتَناو َر-َپرۤونِْدى ڤَ
 رچهوناتَْهى شْرّي و ُچوْسوامّي ْبهَّطَ رچهوناتَْهى شْرّي  وُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرّي و ُچوْسوامّي  َسناتََنشْرّي الستة ُچوْسوامۤيْزالـ
قامة المبادئ الدينية  ا بهدفبتمّعن خبراء بدراسة األسفار ُچوْسوامّي ْبهَّطَ ُچوپاَل شْرّي  وُچوْسوامّي جۤيڤَ شْرّي  وُچوْسوامّي داَس

 ".كِْرشَْن  وهاراْد إلى  ومشغولون بالخدمة الودية العليةْزپۤيُچوانهم غارقون دوماً في مزاج الـ. القديمة من أجل نفع جميع البشر
اآلن، . لقد وصفت أربعة أنواع مختلفة من األوضاع الجهنمية:" مثيلةڤيةڤايشْنَ برأفة ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد إلى كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجيقول 

 :تلطف بتوضيح هذا لي. اخبرني كيف يمكن تخليص أولئك المعذبين
 َچْبها-أْدهوِنَهى َمها

 نََركاْن نََرهڤَ ياتْهاي
  ۤياتَناْن ِنياتْ-ْچَرونانُ

  أْرَهسياتوْمۤياكْْهۤيڤْتَْن ِمى 
 ۤياتَناْن ِنياتْ تَْن -ْچَرنانُو\نََركاْن نََره (كيف يمكن تخليصهم من شقاوتهم الشديدة وأوجاعهم المرعبة؟ . ينساقط تعني بشر، النََركلمة 
لكن هذا ال يعني وجوب . قطوا في هذه الحياة الجهنمية بطريقة مالقد س:"كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج، يقول ڤَڤايشْنَالـذاك هو قلب ). ِمى

 .لذا، تلطف بتوضيح ذلك. ال بد من وجود وسيلة ما يتسنى بها تخليصهم. بقاءهم في هذا الوضع
 ):٧\١\٦. ب.ش( قائال ُچوْسوامّي ڤَِد شوَك أجاب

 َپتْشيتيْم ياتْهاْمَهَسهڤاهاي اتِْشْدنَـ 
 پانيْبهيه-أوكْتَ-َناْن َمۤيكِْرتَْسيا كوْر

 پايتيْپِرتْيا نََركاْن أوڤاي ْم َسـ ڤَْدْهرو
 ۤياتَناها-ْچَم تيڤَتَْسيى كۤيْرتيتا ِمى ْبَه

 التي سيئاته ابطال على يعمل ان دون الشديد العذاب ليذوق وفاته بعد الجحيم كواكب دخول من لإلنسان مفر ال الملك، عزيزي"
 ."لك وصفي تقدم كما شاْستَْرْز-ْدَهْرَم وسائر َسْمهيتا-َمنو شرعة إلى استنادا الصحيحة ارةبالكف وبدنه ولسانه بعقله ارتكبها

هذا سيئ ". سأقتل ذاك الرجل:"يمكننا ارتكاب سيئة أو وضع خطة ما بالتفكير. كيف يمكن قضاء ذلك؟ ترتكب السيئات بشتى الوجوه
 .يوجد فعل عند تفكير العقل والشعور والريد. ينعلى الوجه

زعاج  اال ينبغي. صاحب الكلبقانونية يتحملها ح الكلب عليك عند مرورك بالطريق جناية ابن ليوم اآلخر، كنت أطالع كتاباً بأنفي ا
الكلب على النباح لكن نباحه يقتصر . دكمهذا قانون بال. هذا ما طالعته.  بكلبه اإلنسانلذلك، يجب أن يعنى. أحد بنباح الكالب



ال يسمح القانون بقتل  .سؤوالً ألنه حيوان لكن صاحب الحيوان هو المسؤول قانونياً ألنه جعل كلبه خير صديقالكلب ليس م. جناية
 .الكلب الغريب اذا دخل بيتك لكن أصحاب الكلب عرضة للقانون

ارتكاب . وجوه كثيرةلذلك، ترتكب الذنوب من . تهجم على اآلخرين ذنب أيضاً ويشبه العواءاللذا، . كما أن عواء الكلب غير قانوني
ْپِرتْيا نََركاْن ڤاي ْم َسـ ڤَْدْهرو( معاناة العقاب نتيجة تلك الذنوب  اإلنسانيتعين على. على الصعيد الفكري أو بالكالميكون السيئات 

 ). پايتيأو
كذا، ال . قانون أو سنعاقبيجب العمل بال. زعاج لكن ال يمكننا تجنبه االال يؤمن الناس بالحياة بعد الموت ألنهم يريدون تجنب هذا

يمكنني خداع اآلخرين والسرقة وتخبئة نفسي من عقاب قانون الدولة لكن ال مفر لي من . هذا محال. يمكنني الفرار من قانون اهللا
ن أن ال يمك.  هو الشاهد العظيمكِْرشَْنضوء النهار شاهد، نور القمر شاهد و . يوجد كثير من الشهود. هذا متعذر. قانون الطبيعة

 ".يراني أحد دون أن أنا أرتكب هذه السيئة:"تقول
 أسباب كِْرشَْنسيوفر لك  .كما يوفر لك األسباب.  هو الشاهد العظيم القاطن في قلبك ويدّون كل ما تفكر به وكل ما تفعلهكِْرشَْن

 ْهِردي ْمشاَهتْْسيا َسْرڤَ(األحياء جميع ب وقلفي قائم  أنا): ١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاذاك ما جاء في .  منهاذا اردت شيئاًاتشبعة حواسك 
 ). تْشَْم َأُپوَهنَْمۤيانَه ْسْمِرتيْر ْچتَّّم (والنسيان والعلم ىصدر الذكرتمني ). يڤيشْطُوَسنِّ

 كِْرشَْنسيعطينا  . وإال فسيعطينا فرصة لنسيانهكِْرشَْنذا اردنا اسيعطينا فرصة الظفر به  . فرصةكِْرشَْنعلى هذا النحو، يعطينا 
 إذا أردنا التمتع كِْرشَْن فرصة التقدم في ذكر كِْرشَْنوسيعطينا  كِْرشَْنذا أردنا التمتع بالحياة بنسيان اجميع األسباب حتى ننساه 

 .لينا اهذا عائد. كِْرشَْنبالحياة بذكر 
لقد أوضحت كل ): ٦٣\١٨ .چ.ب( أْرجوَن  بعد أن نصحكِْرشَْنقال  .هإذا اعتقدت بأنه يمكنك أن تسعد دون ذكر كِْرشَْنلن يعترض 
. )ڤَ تَنَْمشَتْ ڤَىكَريشْي(سأصدع بأمرك اآلن : )٧٣\١٨. چ.ب (أْرجوَناجاب ). كوروياتِْهتْشَّْهسي تَتْها (أفعل ما تشاء . شيء لك اآلن
 .كِْرشَْنهذا هو ذكر 

ذا أصبحت مخلصاً  ا حتى وإن سقطت أحياناًكِْرشَْنسيعينك  .ذا أردت العمل بأمرهاسيعينك اهللا  .اهللا ال يتدخل بإستقالل المحدود
. من كل الوجوه، سيغفر لك ويعطيك مقداراً أكبر من الفطنة حتى وإن سقطت".  منذ اآلن فصاعداً وأنفذ أوامرهكِْرشَْنسأذكر :"بالقول

ذا أردت  ا عمر تلو عمركِْرشَْن فرص كثيرة تنسيك كِْرشَْن سيعطيك لكن". اجبكاستمر اآلن بو. ال تفعل هذا:"هذه الفطنة ستقول
 .كِْرشَْنذا أردت أن تسعد دون  اهنسيان

المالحدة ال . لحادية االتلك هي النظرية". أو تسقط مسؤوليتي عما أفعلهذا أنكرت وجوده  الن يختفي اهللا:" يقول هناكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج
تلك هي .  سيجبرهم على الخوف من العقابهإذا ظنوا بأن وجود اهللا سينكرون وجود يرتكبون السيئات دوماً ويريدون اهللا ألنهم

 .يعتقدون أنهم سيهربون من العقاب ويمكنهم فعل ما يريدون بحال أنكروا اهللا. طريقتهم
نكار  اكذا، يمكننا. ا تقتل في كل األحواللكنه". لن أموت:" الحيوانات الكبيرةهاعندما تهاجماألرانب أعينها وتحدث نفسها  تغلق

لكنك ستجبر على قبول ". ال أعبأ بقانون الحكومة:"يمكنك أن تقول في المحكمة العليا. وجود اهللا وقانون اهللا لكن اهللا وقانونه قائمان
". اهللا غير موجود:"اقة بالقولنكار وجود اهللا بحم اكذا، يمكنك.  اذا انكرت قانون الدولةستودع في السجن وتعاني .قانون الحكومة

 .لكنك تبقى مسؤوالً عن جميع أعمالك، خيرها وشرها
 ڤَشوَك ِدلذلك، يقول . إذا عملت شراًستجبر على المعاناة واذا عملت خيراً ستحصل على الحظ السعيد  .خير وشر-العمل اثنان
 ):٨\١\٦. ب.ش (ُچوْسوامّي

 نيشْكِْرتاو-َپپاها  اڤْڤاپورايتَْسماتْ 
 َپْدياتاتَْمناڤياِتتَ ْمِرتْيُّوْر أي

 ڤَْم ياتْهاْچَهال-چوروڤا ُدوشَْسيا ْدِرشْطْ
 ڤيتْ-ْبهيشَْك تْشيكيتِْشتَ روجاْم نيداَن

 ڤَشوَك ِد. توجد أمثلة على ذلك في االنجيل المسيحي. سيئة بشيء أخر فتلك كفارةأبطلت الذا  ا.ثمة أشكال مختلفة من الكفارة
على اإلنسان الذهاب  يتقضي كما ".شاْستَْرْزالـعلم بأنك مسؤول وينبغي لك قبول كفارة مناسبة كما وصفت في إ:" يقولُچوْسوامّي
م  اليه الذين يتعين عليك الذهابْبراْهَمنَةالـتوجد فئة من . بالمرض ودفع تكاليف الطبيب بصورة كفارة عندما يصاب يبإلى الطب

  .ِڤديةالـ حسب طريقة الحياة ة السيئاتخطورليشيروا عليك بالكفارة المشرعة حسب 
): ٨\١\٦. ب.ش(يتابع بالمثال .  قضاء الكفارة المشرعة حسب خطورة سيئات الفرد اإلنسان بأن علىُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديقول 

 ْبهيشَْك ْم ياتْهاڤَْچَهال-چوروڤا ُدوشَْسيا ْدِرشْطْ(عندما تستشيره  أو باهظ الثمن حسب خطورة المرض اًدواء رخيصالطبيب لك يصف 
عملية جراحية تكلف لك سيصف  لكناذا كنت تشكو من صداع بسيط ستتناول حبة من األسبيرو  ).ڤيتْ-تْشيكيتِْشتَ روجاْم نيداَن



 الشفاء  اإلنسانلذا، يجب أن يتبع. كذا، حياة الخطايا هي حالة مرضية.  اذا كنت مصاباً بمرض شديد الخطورةألوف الدوالرات
 .إلستعادة صحتهالمطلوب 

 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . النفس ال تولد وال تموت وال تمرض ألنها روح. قبول حلقة من الوالدة والموت هي حالة سقم النفس
نيتْياه (  الماديال تُقتل عندما ُيقتل البدنانها . باقية ال تموتأنها . )اِتىيْمري (و ال تموت) نَـ جاياِتى(النفس ال تولد ): ٢٠\٢(

  . حتى بعد هالك هذا البدن تدل أنها ال تقتل أو تهلكنَـ َهنْياِتىكلمة ). ِرى شَرۤيىنَـ َهنْياِتى َهنْياماِن \و پورانُشاشْڤَتُو ٱياْم
 يموت  اإلنسانلذا، لدينا أكثر التعاليم فعالية ألن. تعليم ما يحدث بعد الموتمادة النقطة المفقودة في الحضارة الحديثة هي غياب 

 . ليس لديه علم مثيل. الحيوان ال يعلم رجوعه في بدن آخر. ما يحدث بعد الموتبكالحيوان دون علم 
ربما كنت تملك .  عنايته باألكل والنوم والجماع والدفاع اإلنسانيجب أن ال يحصر. الحياة البشرية ليست مقصودة للحياة البهائمية
اني للنوم أو ترتيب مناسب للجماع أو قوة دفاعية جيدة لحماية نفسك لكن هذا ال يعني ترتيبات جميلة لألكل أو عدد كبير من المب

 الحيوانات معنية باألكل والنوم والجماع وتدافع عن أنفسها على طريقتها الخاصة. حضارة مثيلة هي حياة الحيوانات. إنسان بأنك
 نشغالً بهذه المبادئ األربعة للطبيعة البدنية؟ ذا كنت م ا وحياة الحيوان اإلنسانفما هو الفرق بين حياة. أيضاً

ما سبب وضعي في هذه الحالة التسعة؟ هل هناك من عالج لهذا؟ هل ثمة حياة قديمة؟ ال :" بالتقصيات اإلنسانالفرق هو عندما يبدأ
في وجود هذه " هذا العلم؟طريقة؟ ما هو هل هناك من فرصة لذلك؟ ما هي تلك ال. أريد أن أحيا بسعادة بالغة وبسالم. أريد الموت

 هذه األسئلة، تلك هي الحضارة البشرية وإال فال تعدو أكثر من حضارة كالب، حضارة نت والخطوات التي تجيب عاالتقصي
 .بهائمية
. اسيةال يوجد دفاع بالفعل ألن ال أحد قادر على حماية نفسه من يد الموت الق. الحيوانات باألكل والنوم وبعض الجماع والدفاعتقنع 

ما يزعم من علماء اآلن بأننا سنتوقف عن يقول . األبد فقضى بعض الرياضات الشديدة إلى  أراد أن يحياوپياكَشيهيَرن للمثال،
ربما استطعت احراز تقدم كبير في العلوم لكن ال يوجد حل علمي لهذه المشاكل . ذاك محال. راء آخرههذا . الموت بالطرق العلمية

 .الموت والشيخوخة والمرضالوالدة و: األربعة
وقف  إلى  متشوقإنسان كل. الموت محتم. لكن ال عالج. ال أحد يريد الموت.  لحل هذه المشاكل الرئيسية األربعةفطنسيتشوق ال

ية يمكنك اختراع أحدث األدو. لذا، ال وقوف أو والدة.  مستمرةالوالدة زدياد السكاني بواسطة وسائل منع الحمل لكن ما زالت االهذا
 .ليس من الممكن تناول حبة دواء ووضع حد للمرض. بطرقك العلمية لكن ال يمكنك وقف المرض

أنه حل جميع مشاكل  ب اإلنسانقد يعتقد.  ُدوشانوَدَرشَنَْم–دوْهكَْهى  - ڤْۤياْدهي - َجرا - ْمِرتْيو -نَْم جََ): ٩\١٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
 كِْرشَْنكما يقول . كِْرشَْنالوالدة والموت والشيخوخة والمرض؟ ذاك الحل هو ذكر : حياته لكن أين هو الحل لهذه المشاكل األربعة

 .في الكتاب عينه
 اْميڤْـيشَ ِمى دتْـَجنْـَم كَـْرَم 

 تَـتّْـڤَـتَه ّي ِڤـتيُّـو ْمِاڤَـ
  پونَـْر َجنْـَمْماكْتْـڤا ِدَهـيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من": يقولكِْرشَْنلكن . موتالمرحلة األخيرة تدعى ال. كل منا يتخلى عن بدنه في كل لحظة
  ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية

ذاك هو ذكر . كِْرشَْن إلى كنت ستذهبذا ايتعين عليك اعداد بدنك الروحي  .كِْرشَْن إلى يرجع -ماْم ِاتيماذا يحدث لشخص مثيل؟ 
اذا حفظت  وستسعد) َكلُو كِْرشَْن( كِْرشَْندار  إلى ستعد بدنك المقبل، بدن روحي تدريجياً الذي سيحملك بصورة مباشرة .شَْنكِْر

 . ستحيا أبدياً في بهجة. كِْرشَْنذاتك في ذكر 

 الفصل الرابع
 تحصن من الوهم

 بأن شتكت ا.الشباب المريدين من ثنان اادفتص التي ليفورنياكا في مرأة امن عادية غير رسالة، ١٩٧٣ في شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد ستلما
 من تحركه عميقةال ةرسالال هذه ةلكتاب عتادالمعن شاغله  شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدتوقف ." الذين يلتقون نحو جداً سلبية هم كانتنظر وجهة
 .األصيل هابقلق

 نعمتك
 ...أرجو منك قبول هذه الرسالة بحب

 ومارت، سان فيرديناند-ك



ال تصدق بأن هذا يجب أن . كانت نظرتهم سلبية جداً تجاه الناس الذين يلتقونهم. ك في أوقات مختلفةنلقد تحدثنا مع اثنين من فتيا
 .يكون من أي وجه

 هذه القطع الصغيرة من ضعلذلك، . نحن ندرك هذا. يجب أن يكون لنظرتهما رحمة. هذا يصدر من الداخل. هؤالء الفتيان اهللايمثل 
 .ؤالء الفتيان وإال سيخفق غرضكبين أوساط هجنان ال

 .ما أن تكون الدعوة مصحوبة بالحب أو ال تكون اليكن كما هو،. الحب هو
 كون دعاك معييوأرجو أن .. تي معكالتكون دعو

 المخلصة لك باهللا، بوركت
  چلين لودوي

 چ،عزيزتي لين لودوي
 ةلإلجابلم تتسن لي الفرصة  .بعناية هامحتويات الحظتو كاليفورنيا، من كرسالتعالمك بإستالم  اودَأ. يبركات لوقبمنك أرجو 

بدا لك و كاليفورنيا في الشبابمريدي  من نيإثنلتقيت بابأنك  يتكتشا. بسبب أسفاري والدعوة في جولة بالهنداآلن حتى  بالتفصيل
أرجو أن تتلطفي بمسامحة مريدي  لكن ،الظروفو حالةال رفَأع ال أنا بالطبع،." ذين يلتقون بهماال تجاه بأن نظرتهم سلبية جداً

على كل حال، ليس من السهل التخلي عن كل شيء في الحياة من أجل خدمة . األحباء على أي خشونة أو عدم تبين من جانبهم
األغرار في المرحلة لذلك، التيم . غراء الذين يطلبون ترك خدمتها ليصبحوا من التيمجهدها ال) اماۤي(الفتنة المادية تبذل الرب و

 عريشة تتيمهم الطريةلحقوا األذى أو يهددون يالمبدئية من الخدمة التتيمية سيتبنون موقفاً ضد األشياء أو األشخاص الذين يحمل أن 
 .ربما حتى يفرطون في مشاعر مثيلة لمجرد حماية أنفسهم.  والبقاء قوياً في ظل كافة أشكال االغراءاماۤيمن اجل مقاومة هجمة 

 . أكثر من اللزوم بأنهم سلبيين أو تشاؤمييناماۤيسيبدون لبعض سوى التيم الذين ما زالوا مغترين بالفتنة المادية  وهكذا
): ١٥\٨ .چ.ب(هذا العالم المادي هو . لكن الحقيقة بالفعل أن هذا العالم المادي مكان تعيس سلبي زاخر بالمخاطر في كل خطوة

 الوصولال يطلب اإلنسان ). ڤَتَْمدوْهكْهالَياْم أشاشْ(مكان عذاب وأوجاع ليس سوى لمرض والشيخوخة، مقام زائل للموت والوالدة وا
 ): ١٥\٨ .چ.ب(لذلك، وصف األشخاص الذين يصلونه نفوس مجيدة . صعيد فهم هذه األشياء على ما هي عليهإلى 

 اوِپـتْيا پونَـْر َجـنْـَمماْم 
 شاشْڤَتَْم َأياْم دوْهكْهالَ
 تْمانَـهاَمـه ناْپـنوڤَـنْتي

 اـتاهَچ ْمَپـَرما ْميهدّْيسْمَسـ
 كِْرشَْنيبقيهم هنا ثانية و إلى ال يرجعون) شاشْڤَتَْمَأياْم دوْهكْهالَ(ية هي أمكنة شقاء وزائلة ذلك يعني أن الذين فهموا بأن العوالم الماد

اهللا،  هذا النص تكلمه. أنجزوا تأهيل أنفسهم للهرب من هذا المكان المرعب بفضل تتيمهم به) َمهاتْمانَه(نفوس مجيدة معه ألنهم 
ذا  اال اكل شيء مادي بتشاؤم إلى  النظر اإلنسانسلطة قطعية؟ المراد يجب علىالذي يفوقه ذا من ). ١٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن

 اً بمطلق لذة أو رضى دائم لما نتشوقنحن ال نأمل كثير.  أن أراد احراز تقدم في الحياة الروحية ومرضاتهكِْرشَْن لخدمة كان يبذله
 .في عالم المادة الكثيفة هذاإليه 

ما يزعم من حب هنا . وجد حب في هذا العالم المادي بل دعاية زائفةال يعدة مرات في رسالتك لكن " حب"ة كلم إلى أنت تشيرين
 .ليس سوى شهوة أو رغبة بالتشبعة الحسية الشخصية

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْرۤي 
 شَِٰاْدَهى ُرو كِْاشَٰكاَم 

  َسموْدْبَهـڤَـه-نَٰ چو - ُجوَر
  پاْپـما- َمـها نُومهاشَـ

 ـْمنَٰيـريـَهى ڤا اِانَـْم ىدِّْهيـڤ
 تخلو من كلمة تنقل ِڤديةالـاللغة ". النهمة، العدو اللدود في هذا العالم.. انها الشهوة فقط):"٣٧\٣ .چ.ب (ْرجوَنأ مريده  يخبركِْرشَْن
نجدها تنقل  تصف الشهوة أو الرغبة المادية وليس الحب لكن الكلمة التي كاَمكلمة . مادي كما نسميها في اليوم الحاضر" حب"معنى 

مجمل النشاطات . بل شهوة فقط. الحب خارج حب اهللا إلى ال سبيل.  وتعني حب اهللا ال غيرْپِرما هي ِڤَدْزالـفي معنى الحب الفعلي 
دافع ما مما يجعلها مشوبة بالرغبة الجنسية  إلى  فحسب بل جميع األحياء مستندة اإلنسانالبشرية في مجال المادة وليس في نشاطات

ما يزعم هنا . مؤلمةتلك هي الحقيقة ال. ر من أجل تلك الحياة الجنسية ويتعذبومجمل الكون يدو. نجذاب بين الذكر واألنثى االأو
باسم شياء كثيرة تجري ألذا، .  حالما تنقطع تلك التشبعةنفصال، الخصام والكراهية اال الطالق،وينشأ" ناع حواساإشبسنتبادل "بأن 

 .كِْرشَْنالحب الفعلي يعني حب اهللا، . المفهوم الزائف للحب هذا



جهل ال غير ألن للناس قدر ضئيل من سؤال لكن السؤال هو . يداع نزعة الحب في غرض ما مستحق حسب رأيه احي يريدكل 
. ال يوجد علم صحيح. الناس ال تعلم. حيث يجدون ذاك الغرض المحبوب العظيم الذي يستحق قبول حبهم ومبادلتهالمكان العلم عن 

تلك هي . من المحتم أن يخيب أملك. ب أملكرفسك في الوجه، ويتدهور ويخّيحالما يوجد عندك تعلق لمطلق شيء مادي فسي
 كِْرشَْنويحصلون على العلم الصحيح من " نعم، تلك هي الحقيقة:"لكن هؤالء الفتيان في بلدك وكل انحاء األرض يقبلون. الحقيقة

)١٩\٧:( 
  َجـنْـَمـناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
 اِتىي ْپـَرَپـْدْمـڤاْن ماْچـۤيانَ

 يت اڤاسوِدڤَـه َسـْرڤَـْم
  دوْرلَـْبـَهـه-تْما سو اَسـ َمـه

ة مجيد الالذاتهذه  مثل.  وكل وجودأنني علّة كل العلل عالماً ،يلحكيم الحقيقي ال يسلم ،لموتمن الوالدات واطويلة  سلسلة بعد"
 ن التقيت بهم ليسوا من الفتيان والفتياتيتيم اللذاللذلك، . مرة ثانية) َمهاتْما( يستعمل كلمة نفس مجيدة كِْرشَْن ."نادرة الوجود

. م مروا بتجربة المرض التعس للحياة المادية في رجعات غزيرة واصيبوا باإلشمئزازمجيدة عاقلة ألنهنفوس انهم . كال. عتيادييناال
 كِْرشَْنعندما يجدون  ، راسخون في العلم بالفعلَمهاتْماْز ويصبحون -يبحثون عن شيء أفضل -لذلك، انهم يبحثون عن علم أرفع

 كِْرشَْنـ في النهاية لتسليمشمئزاز وال االنقطة إلى بنامكان عقاب مقصود لجل. هذا العالم المادي يشبه دار السجن. ويسلمون له
  .بين جميع البشر) سودوْرلَْبَهه( نادر همزانجا ألنهؤالء التيم  إلى لذلك، يعزى الفضل. دارنا الباقية في بهجة العلم إلى والرجوع

لن  لكن.  النار في عود الثقاب لكنه محجبحب اهللا حاضر في كل فرد مثل. كِْرشَْن لـتسليمبال  الغرض النهائي للحب اإلنسانيجد
ذا أنما أحد حب اهللا الكامن بطريقة ما وتتيم ايصاب الفرد بخيبة األمل أو الحزن ثانية ألنه أودع نزعة حبه في مكانها الصحيح 

 :)٩\١٠. چ.ب ( بوجه الصديق العظيم أو السيد العظيم أو العشيق العظيمكِْرشَْنبحب 
 ٰنـا ْپـَر-ـتَ َچ -ـْد ا َمتّيشـتْـ - تْشَْم

 تَـه َپـَرْسـَپـَرْمـنْايـَهْدُبو
 ْمايتْـي نْمتَـشْ تْـشَ ماانْيكَتَْهـ
 تْـشَي ـنْـتتْـشَ َرَمتي يانْـتوشْٰ

التيم . ، وفي هداية مستمرة وموجب ليس سالب كما تقولين"رضى وبهجة كبيرين" يبقى دوماً في كِْرشَْنالتيم الذي نذر حياته لـ"
عزيزة على كل حي  كِْرشَْن إلى ة التتيميةمنشغلة بالخدممثيلة ذات صفية . )ڤيشودّْهاتْمايوكْتُو -يُّوچا (المتقدم هو صديق كل حي

) ْپريياهْبَهكْتَه َسـ ِمى -يُّو َمد( بأن تيمه العزيز جداً عليه كِْرشَْنفي موضع آخر، يعلن . وكل حي عزيز عليها) ْبهوتاتْما-ڤََسْر(
أن ): ١٨\٥ .چ.ب(المفترض بالتيم ). تْشَڤَ ْبهوتاناْم مايتَْره كَروَن ِا-ڤَِڤشْطا َسْرأد(ليس حسوداً بل صديق لطيف بجميع األحياء 

 .ال". هذا خير وهذا شر:"ال يميز بالقول). َدْرشينَه-َپنْذيتاها َسَم(كل حي على حد سواء  إلى ينظر
 .معظم طالبنا فتيان في الوقت الحاضر.  التي يبلغها التيم بتنمية العلم الناضجكِْرشَْنهذه هي أوصاف األطوار المتقدمة لذكر 

ذا التزموا ا انهم يتعلمون تدريجياً سيصلون النقطة الصحيحة وهي المحبة كما أشرتة فّعالة وأكيدة ومعتمدة إلى درجة انهم الطريق
. ذاك هو مرادنا. عتيادي االصعيد عاطفي زائف للتعامل الدنيوي إلى ستناداً الذا، ال ينبغي الحكم. لكن ذاك الحب غير مادي. بها

العائلة واألصدقاء والزوجة والوطن  إلى لقد تخلوا عن الحنان. حبين قد يكون صحيحاً من المنظور الماديلذلك، القول بأنهم غير م
) اماۤي(لقد أصبحوا متجردين عن حب الشهوة . مفهوم عينية البدن والذات أو التشبعة الحسية المتقلبة إلى والعرق وما شاكله المستندة

نحن ال نترقب ذلك من ابناء بلدك . هذا مجمل األمر. هذه النقطة بعد إلى لم يصلوا أو حب كامل لكنهم كِْرشَْنويريدون حب 
المدمنين على عدد كبير من العادات السيئة بترك أكل اللحوم والمسكرات والزنا وكثير غيرها من األشياء القذرة ليصبحوا نفوس 

 يضعهم على أرفع درجات جامعة البشر كِْرشَْنصفة تيم لكن مجرد تعميدهم ب. هذه طوباوية. هذا محال. مجيدة بين ليلة وضحاها
َسـ بودّْهيماْن  (األعمال أنواعبكل ، الظاهرفي  انشغاله العلي على الرغم من المقام في هو.  بين البشرفطنال): ١٨\٤ .چ.ب(

 ):٣٠\٩. چ.ب (كِْرشَْنكما يقول ).  كِْرتْ– كَْرَم -َسـ يوكْتَه كِْرتْْسَن  َمنوشْيىشو
 ُروشـاتْـ دورا-ِشـتْ سو تْـ يَأپـ

  ْبهاْك-ا يْبَهـَجِتى ماْم َأنَـنْ
 اهيَمنْتَـڤْـ  َسـ ساْدهوْر ِاڤَ

 هَسـي  ِهـيتُواڤَـسي ڤْـْچايَسـْمـ
 ".ستقرار في عزمه اال صحيحنه أل اعتباره ربانياًب يج،الخدمة التتيميةبمنشغال ذا كان  اأبغض عمل، أحد ارتكب وان حتى"

ر على هذا الضوء األمو إلى ارجو أن تنظري. بتدائية االالمرحلةلذلك، يمكن أن نتوقع بعض الخلل في .  يخطئ كما أشرتاإلنسان
 .طالق اال وهذا ليس خطأ علىكِْرشَْناألمر الكبير انهم تخلوا عن كل شيء حتى حياتهم من أجل .  اخطاءهم الصغيرةةسامحمو



 مريد خيرك الدائم
 ْسواميِڤَدنْتَ  ْبَهكْتي. سي. إى

 الفصل الخامس
 الوعي باألفضل واألجمل

كان و ،١٩٧٤ أيار/مايو في روما فيمقره  في شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد زار، أوجرادي دبيرنار جيمس ديزموند البارز اآليرلندي الشاعر
ووضع حد  ،فرديال واجَبالو شخصيةال هويةال الشاعر مع شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدبحث  األخرى، األشياء بين. حيويو طويل اشنق نيثنلإل
 .للحب الضرورية لطبيعةوا وراء الزمان ياةوالح اومشاكله حديثال تعليمالمناهج و ،لحربل

 .  التي نشرتها جميلة جداًْبهَچڤَْد چۤيتاطبعة  :السيد أوجرادي
 . انها الطبعة الخامسة خالل سنتين:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  أكبر نجاح؟ كِْرشَْن في أي بلد شهد ذكر :السيد أوجرادي
عدد كبير من . النجاح األكبر في أميركاشهدنا لكن . ان، الصينفي أفريقيا، أميركا، كندا، الياب.  في كل مكان:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .كِْرشَْنذكر  إلى األميركيين أخذوا
 ؟ هل واجهت مشاكل مع الشرطة؟ا ماذا عن هنا في روم:السيد أوجرادي
 ).ضحك(ية ال يفعلون شيئاً  الشرطة أحياناً لكنها تشعر بالتعب عادة وفي النهاتضايقنا . لدينا مشاكل في كل مكان:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ربما . دارة الحكومية الراهنة االثمة خطأ ما في. أشعر بالتعب الشديد من النظام شخصياً. ستسالم النظام؟ هذا رائع ا:السيد أوجرادي
 .بنصيحة حول سبيل التغلب على النظام إلى يمكنك أن تسدي
 .تالال تكلوا من الق!  أنتم االرلنديون:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .القتال غريزة عندنا). ضحك( كال :السيد أوجرادي
 . القتال مستمر على الدوام بالفعل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .أعني أنه من الصحيح أخالقياً جلوسي هنا حسناً، ماذا تقترح أن نفعل حياله؟ :السيد أوجرادي
"... هندي".. "اميركي"..."أنا ايطالي:"وأخر يقول" أنا ارلندي:"قولما دمنا موهومين بعينية الذات والبدن، شخص ي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

أنا كلب :"ما هو سبب قتالهم؟ الكلب يعتقد. ال يمكنك قطع القتال بين الكالب والقطط. ما دام ذلك مستمراًسيستمر القتال  -وما شاكله
". أنا انكليزي"أو " أنا ايرلندي:"دنااذا تابعنا اعتق اكالبنحن لسنا أفضل من قطط و على هذا النحو،". أنا قط كبير:"والقط يعتقد" كبير

 . في مفهوم عينية البدن والذات اإلنسانما دامسيستمر القتال 
  ماذا كان مهاتما غاندي يقاتل في مجلس البرلمان؟:السيد أوجرادي
ذا اعتقدت بأنني ا كيف أختلف عن الكلب .بدن كلبألنه يملك " أنا كلب:"كلب يعتقد. ال فرق.  ذاك كان كلبية أخرى:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

سيحل السالم عندما نفهم غيرية . هندي ألن هذا البدن ولد في األرض الهندية؟ مفهوم عينية البدن والذات هو مفهوم بهائمي بحت
َسـ  (رة أو الحمارصاحب مفهوم عينية البدن والذات يشبه البق): ١٣\٨٤\١٠. ب.ش(ال يتحقق السالم سوى بذلك . البدن والذات

 ):٢٦\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . كيف يتحقق ذلك؟.  تخطي هذا المفهوم البهائمي اإلنسانيجب على. )كَْهَره-ُچوڤَ ِا
 نَٰشـاِرتْـياْبهيڤْـٱ يُّـو تْـشَ ْمما

  ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن - ْبَهكْتي
 تاْنيايتْـۤيٰناْن َسَمـتچوَسـ 
 ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

 ".ْبَرْهَمْن صعيد بلغيوة يالمادلطبيعة ا شواكل يتعالى لتوه عن ،فوظرجميع ال في ٍناوت دون خدمة تتيمية صفية إلى ينقطع من"
 .أنفسهم على هذا الوجه إلى يوجد في حركتنا مكسيكيون وكنديون وهنود ويهود ومسلمون لكنهم ال ينظرون

 .يعطى اسماً أيضاً. ْبَرْهَمْنهذا تحقيق . كِْرشَْنجميعهم خدم .  هذا، مسلمون ومسيحيون ويهود أو ما شاكله:السيد أوجرادي
قد . مع اختالف اسمك عن اسم ايرلندي آخر على سبيل المثالك تشعر بأنك ايرلندي لكن. سمايجب وجود . نعم : ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل

هذا ما .  مع اختالف األسماءكِْرشَْنسيعم السالم عندما نكتسب نوع . بوذاك مطل. وحدة النوع مهمة. لكن ذلك ال يهمسم يختلف اال
المنوعات قد تكون . مختلفة لكن جميع أهلها يشعرون بجنسية واحدةما ماء مختلف الناس في أمة اسقد تكون . ٱَهْمُسو يسمى 

 .)٢٠\٣٠\٤. ب.ش( تَْبهۤو -ْبَرْهَمتلك هي الوحدة، . موجودة لكن النوعية هي هي
  تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم
 يكْشَٰـتي نَـ كانْٰـتتْـشَشُونَـ 



 ِتـشْٰـوَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو
  لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد

 إلى ينظركما . شيءفي  يرغب والأمراً  ويشكال .  حيث يجد بهجة ال تحدالعظيم فوراً ْبَرْهَمْنق على تلك الحال، يحق القرار علّي"
 .)٥٤\١٨. چ.ب (".التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ، هكذا. جميع المخلوقات بعين واحدة

ند المؤمن بوحدة الوجود المطلقة، ع.  عند التيمَهىنْطْايكوڤهذا العالم تعيس للمصاب بالعدوى المادية لكن مجمل العالم يقوم مقام 
 . أي التوحد مع المطلق هو نهاية المطافْبَرْهَمْنتحقيق مقام 

  هل المطلق خارجي أم داخلي؟:السيد أوجرادي
 .اددضالمطلق يخلو من األ.  ال يوجد خارجي أو داخلي:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ... حسنا، لكن على مستوى فردي:السيد أوجرادي

الحقيقة المطلقة . لكننا اآلن في العالم النسبي.  نحن مطلقون عندما نستوي على الصعيد المطلق. نحن لسنا مطلقين:ْبهوپاَدشْرۤيَل ْپَر
 .المطلق ما دمنا تحت سلطان الزمان إلى ال سبيل. هنا أيضاً لكن حواسنا ليست راقية بما فيه الكفاية لفهم الحقيقة المطلقة تلك

 تعني حياة وراء الزمان؟" طلقم"ذن،  ا:السيد أوجرادي
 ):٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا ذاك ما جاء في :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 اْميڤْـيشَ ِمى دتْـَجنْـَم كَـْرَم 
  تَـتّْـڤَـتَهّي ِڤـتيُّـو ْمِاڤَـ
  پونَـْر َجنْـَمْما ِدَهـاكْتْـڤيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
. ما دمنا في العالم المادي ونتوهم عينية البدن والذاتسنتناسخ من بدن إلى آخر . اهللا في الدار الباقية إلى الرجوع .ذاك هو المطلق
 .العالم الروحي إلى عندما نرجعسنستعيد المقام المطلق . هذا ما جاء هنا بوضوح. ذاك غير مطلق
منشغالن في .. أنا جالس هناك ونحن نجلس بصفة صديقين - هنا هل يكفي لنا الجلوس:، لكن هذا هو سؤالي حسناً:السيد أوجرادي

 ...الفن اللطيف للحديث فيما عبر المحيط
.  مع أنك جالس في مكان واحد وأنا جالس في مكان آخر فهذا الفرق ال يؤثر في وجودنا الفعليواغفلت عنه هما  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
يجب على الفرد . وما شاكله ليست سوى ثياب مختلفة" كاثوليكي"، "بروتستانتي"، "انكليزي"، "ايرلندي"مفهوم . كالنا من البشر

 ):١٢\١\١ ( سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيجاء في . يتصفى الفرد بعد تحرر مثيل. التحرر من هذه التعيينات
 ڤينيْرموكْتَْم-پاْدهيڤُوَسْر

 َملَْمِڤَن نيْرَپَرتْ-تَتْ
 ْهِرشيِكَن ْهِرشّيِكشَ

 ْر أوتْشْياِتىْبـَهـكْتينَْم ڤَِس
 .ضدادذاك هو ارتفاع األ. ، تكون قد أكملت حياتككِْرشَْنبعد تصفية حواسك وشغل تلك الحواس الصفية في خدمة سيد الحواس 

 .وذاك هو المطلق
 . لكن النظام يصر على أن تفكر بأنك اميركي أو هندي أو أفريقي أو ما شاكله:السيد أوجرادي

 .ضدادالمجتمع المادي يعني األ.  نعم:ْبهوپاَدشْرۤيَل ْپَر
 كيف يمكنك تجنب الوجود المادي؟.  لكن كيف يمكن تجنبه:السيد أوجرادي
 .زهرة اللوتس في الماء لكنها ال تمس الماء مطلقاًتعيش . كِْرشَْن ذاك ممكن في ذكر :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
كيف يمكنك أن تجادل مشاكل . ستعارة من منطقة أخرىاالفي منطقة واحدة بأن بإمكانك توضيح ظروف  ال أعتقد :السيد أوجرادي

 .سياسية من باب مفاهيم روحية مبهمة؟ طبيعتها مختلفة بالكلية
 في المزهرية تشكيلة من األزهارتوجد .  منوعات من األمثلة تساعدنا أحياناً على فهم أو تقدير المشكلة بشكل أفضل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لماذا مجرد . من أي منظور  قادر على حل جميع المشاكلكِْرشَْن. التشكيلة تساعدنا على تقدير فكرة األزهار بشكل أفضلوتلك 
طالبنا من مختلف الخلفيات لكنهم متحدون . هذا ما يدعى الوحدة المتنوعة. يرلندي أو االنكليزي فقط؟ جميع المشاكل االمشاكل

 .كِْرشَْنألنهم جميعاً في ذكر 
  فهل يوجد فرق بين ذلك وذكر المسيح؟كِْرشَْنلكنني أود العلم بأنك عندما تقول ذكر . نعم، أنا أقبل ذلك.  جيد جداً:سيد أوجراديال

 .كِْرشَْنذا ذكرت المسيح فعلياً فأنك تذكر  ا.رسالة اهللا إلى المسيح للدعوةجاء . ال يوجد فرق.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  بماهيتنا؟الوعي أو اهللا يعني ذكر الذات؟ أي كِْرشَْنذكر  وهل :السيد أوجرادي



 . ذكر اهللا بالضرورةشملذكر الذات لكن ذكر الذات ال يشمل ذكر اهللا ي.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  لكنه ممكن؟:السيد أوجرادي
 . ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . قد يحقق الفرد ذكر اهللا الكامن ضمنياً:السيد أوجرادي

ال يمكنك تبين .  قدرتك على رؤية ذاتكشملوذكر الشمس ياآلن نت في ضوء الشمس أ.  ذاك يعني أنه يذكر اهللا:ۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْر
 نفسذكر ال. ذا جئت أمام الشمساسترى الشمس وذاتك أيضاً  ال يمكنك حتى رؤية يدك أو رجلك في الليل لكن. ذاتك في الظلمة

 .لكن ذكر اهللا يجعل ذكر الذات في غاية الوضوح. اهللاناقص دون ضوء الشمس، دون ذكر 
نسعى لتعليمهم أي شكل من أشكال النجاة على األخص بل  نحن نلتقي بعدد كبير من الشباب في مهنة التعليم وال :السيد أوجرادي

في غالبية األحوال، . ظامفي العالم من وجه بقدر ما يسمح لنا النعنهم توعيتهم بما هو أفضل وأجمل وأكثر تغذية روحياً إلى 
ما نواجهه غالباً هو السؤال األساسي . أنهم في حالة عاطفية أكثر.  ليكونوا في حالة روحيةمطلوبالطالب ليسوا حياديين بالقدر ال

 ؟ "ما معنى الحياة"أو " من أنا"عن 
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 "ما سبب وجودي هنا؟:" أو يسألون:السيد أوجرادي

 .جيد جداً.  نعم: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل
ما هو موجب وجودي هنا؟ من أنت أيها المعلم، وما الذي يعطيك الحق بأخبارنا ماذا نفكر أو كيف :" نحن نسأل:السيد أوجرادي

 ".موزارت؟ أنا أفضل بوب ديلن إلى صغاء االنكون أو ال نكون؟ ما الذي يوجبني على قراءة شكسبير؟ لماذا يتعين علي
منزهة من الوهم وتقلقل وغير يقينية وغياب المصداقية بالبنية الكلية لألشياء ن هذا النوع من األسئلة يصدر من حالة فكرية يبدو أ

طرح  إلى يجب علينا أن نأخذ الحالة التي دفعت الطالب. جتياحي اعلى وجهجابة عن هذه األسئلة  االغالباً ما يتعين علينا. كما هي
 .هل تعتقد بأنه ينبغي لنا التواصل معهم على نحو أكثر صراحة. بدال من عرض أسئلة صريحةتبار بعين االع هذه األسئلة

 ... انت تتكلم عن مشاكل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . التعليم الحديث:السيد أوجرادي
 يجب". ا؟ ما هو الغرض؟ما هو سبب حضوري هن:"كثير من األسئلة لكن التعليم الحديث ال يجيب عنها.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

. ِشتَْچتّْْبهيڤاْم ِاچوروْچياناْرتَْهْم َسـ ڤي-تّْد): ١٢\٢\١ ْدنيشََپوأمونْذََك ( تأمر ِڤَدْزالـلذلك، . جابة عن هذه األسئلة على أتم وجهاال
 . الدنو من سيد روحي ثقة للحصول على أجوبة عن هذه األسئلة اإلنسانيجب على

 ذا قيل لنا بأن السيد نيكسون هو السيد الروحي الثقة؟ ماذا نفعل؟ الم تجد أحداً؟ ماذاذا  ا ماذا:السيد أوجرادي
من هو السيد الروحي؟ . لم تسمع سوى سطر واحد من النص. يوجد مقايس للسيد الروحي الثقة). ضحكة. (ال.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

من سمع من مصدر موثوق  إلى  تشيرشُْروتْريياْمكلمة . نيشْطَْهْم-تْريياْم ْبَرْهَمشُْرو): ١٢\٢\١ ْدنيشََپوأمونْذََك (ذاك هو السطر الثاني 
كذا، . هذا مثل الطبيب الذي تلقى علم الطبابة من طبيب آخر. السيد الروحي هو من تسلم الرسالة من سيد روحي مؤهل آخر. آخر

  .السيد الروحي األصلي هو اهللا. من خط حلقة من األسياد الروحيينيجب أن يكون السيد الروحي الثقة 
 .لنفترض ذلك.  نعم:السيد أوجرادي
تلك هي . اً في الرسالةذا لم يحدث تغيير االمريد سيد روحي ثقة .مريده إلى  الذي سمع من اهللا، يوضح الرسالة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 الذي ال يناقضه والذي حقق كِْرشَْننسمع من ممثل أو . ، اهللا، ومنه نفهم هوية الكاملكِْرشَْننحن نتلقى الدروس من . طريقتنا
 .المراد أن كالمنا ال يختلف عن حالنا ومن يختلف كالمه عن حاله ليس سيداً روحياً. رسالته

بلغ الثامنة والسبعين اآلن من بسيط طاعن في السن رجل .  اآلن، يوجد والدي المسن المسكين يقيم غرب ايرلندا:السيد أوجرادي
لكن أريد أن .  يقولون أن اهللا هو العليم على الصعيد القطعي.يقول لي رجال الدين:"نقطة في عمره حيث يقول إلى وصل. جيلك

لذا، ليس " اخبرني من الذي أخبر اهللا؟. المدرسة وتدرس الكتب إلى أنت ذهبت:"ويقول إلى ثم يتوجه". اعرف من الذي أخبر اهللا
 .ثامنة والسبعين وابن التاسعة والثالثينذاك هو الفرق بين ابن ال. عندي من جواب
 .هذا هو السؤال األولمن هو اهللا؟ : تَْرسۤو-ْبَرْهَمطرأ السؤال في . الفرق هو العلم.  ال، أنه ليس الفرق في العمر:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  من الذي علّم اهللا؟:السيد أوجرادي
 وانحان اآل: اساۤيْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جي: ِڤدانْتَ سۤوتَْرجاء في . من علّمهل السؤال عقبهو من هو اهللا أوال ل أسن.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

أليس .  اذا لم تعرف اهللاسؤال عمن علّمه ال يطرأال ؟ ما لم تعلم هوية اهللاكيف يمكنك أن تسأل عمن علّم اهللا. للتقصي عن هوية اهللا
 األمر كذلك؟



 . نعم:السيد أوجرادي
-ذاك هو اهللا. اهللا هو فياض الوجود. َجنْمادى أْسيا ياتَه): ١\١\١. ب.ش ( سۤوتَْر-ْبَرْهَم من هو اهللا موضح في :پاَدشْرۤيَل ْپَرْبهو

. ب.ش(اآلن، ما هي طبيعة الحي العظيم؟ هل هو حجر ميت أو حي؟ ذاك موضح كذلك . الحي العظيم الذي فاض منه الوجود
. الحي العظيم عليم بكل شيء بصورة مباشرة وغير مباشرة. راطَْوْچيه ْسڤْ أْبهيتََرتَشْ تْشاْرتِْهشْ اڤَۤياْدٱنَْجنْمادى أْسيا ياتُو ): ١\١\١

 هو المستقل على: راطَْوْسه بكلمة نمن علّم اهللا؟ ويجاب ع. ثم يطرأ سؤالك.  دون علم شامل بكل الوجودال يمكنه أن يكون اهللا
ْبهَچڤَْد  تكلم كِْرشَْن. تلقي دروس من سواه، هو ليس اهللا إلى من يحتاج. ذاك هو اهللا. تلقي الدروس من أحد إلى ال حاجة له. طالقاال
تلقي الدروس  إلى الذي ال يحتاج. سواهتعلمها من ي م لكِْرشَْنن علي استالمها من سيدي الروحي لكن تعّي.  ولم يتعلمها من سواهچۤيتا

 .من سواه هو اهللا
 ي؟اإلنسان  ما هو مصدر الحب:السيد أوجرادي
ال يوجد . نحن نظهر حب جزئي بوصفنا شق من اهللا وألن الحب األصلي موجود فيه.  اهللا هو مصدر كل شيء:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .لذلك، الحب موجود في اهللا. شيء دون وجوده في اهللا
  وظواهر الحب هي ظواهر اهللا؟:السيد أوجرادي
لدينا نزعة الحب . ابن أب معين عوارض األبلدى ؟ لم تكن موجودة في اهللاما  إلى الحب كيف يمكن لنا النزوع :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .بسبب وجودها في اهللا
 .فّيالحاجة الحب ولّدت  ربما :السيد أوجرادي
 هو فياض .َجنْمادى أْسيا ياتَه): ١\١\١. ب.ش(نحن نعّرف اهللا بمصطلحات مطلقة . كلمة ربما غير واردة.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

في العالم المادي، نشهد بأن القتال نقيض الحب لكن . طلقم الفي اهللا كذلك لكن قتاله وحبه على الصعيدكامنة نزعة القتال . الوجود
 المزعومين أحرزوا النجاةاهللا  أنه أعداء ِڤديةالـنستفيد من األسفار . ذاك هو معنى المطلق. نزعة القتال في اهللا ونزعة الحب واحدة

 .دما قتلهم اهللاعن
 هذا الفهم هللا بمفردنا؟ إلى  هل يمكن الوصول:السيد أوجرادي
كلمة . ِشتَْچتّْْبهيڤاْم ِاچوروْچياناْرتَْهْم َسـ ڤي-ْدتَ): ١٢\٢\١ ْدنيشََپوأمونْذََك (لهذا السبب، استشهدنا بهذا النص .  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

وهذه الصيغة تستعمل عندما ال يوجد في النحو السنسكريتي  ڤيْدهيلينصيغة الفعل هذه . مفردناهذا متعذر ب.  تعني يجبِشتَْچتّْْبهيڤاِا
  كان يتحدثأْرجوَن بأن ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، ستجد في . ِڤديةالـتلك هي الرواية . چوروتخاذ  ا تعني وجوبِشتَْچتّْْبهيڤاِاكلمة . خيار
 ): ٧\٢ .چ.ب (لم تنحلمشاكله تلك عندما أدرك بأن  چورو  وقبلهكِْرشَْن لكن سلم ذاته لـكِْرشَْنإلى 

 ْسـڤَْبهاڤَـه - َپـَهتَُدوشُٰو - ايـكاْرَپـنْٰ
 اِشـتاه تْ- َهىذّْمۤوـَس -  ْدَهْرَمْمتْـڤاي هامرِٰتْشّْْپـ
 تَْن ِمىي ه ْبرۤوْمتَـيــتْششْيـاْن نۤياه ْسـيـرتْشْ تْشّْايـ
  ْپـَرَپـنَّـْمْم تْـڤاْمماي اْدهـ شْمَهٱ ِتى ْسايـشْٰـيـش

ك مريداآلن انني . ما فيه خيري إلى تخبرني بوضوح ان لذلك، ارجوك.  وضعت عن واجبي اآلنفقدت رباطة جأشي لوهني لقد"
 . محّير بصدد واجبهأْرجوَن لذا، يمكننا أن نرى ".داكطالباً ه إليك وروح مستسلمة
  الدولة؟م اآلخرين أواجب تجاه الذات أم هل هذا :السيد أوجرادي
لماذا . الفريق المواجه هو عدوك وأنت فارس:" نصحهكِْرشَْن فارساً و أْرجوَنكان .  واجب الجندي هو قتال العدو:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

من شدة  تخاذ القرار الصائب اما عدت قادراً على. أنا محتار بالفعل:"أْرجوَنثم قال . تحاول أن تكون ضد العنف؟ هذا غير صالح؟
 في الحالة الفوضوية، في حيرة يجب على اإلنسان ".ارجو أن تعطيني الدرس الصحيح. لذلك، أقبل بك سيدي الروحي. حيرتي

 في إنسان كل. محام لحل المشاكل القانونية وإلى الطبيب لحل المشاكل الصحية إلى تتوجه. الحياة، أن يدنو من آخر خبير بالمسألة
 .سيد روحي ثقة قادر على اعطاء علم حقيقي إلى لذلك، واجبنا هو التوجه. دد الهوية الروحيةالعالم المادي محتار بص

 . في غاية الحيرة أنا:السيد أوجرادي
 .سيد روحي إلى  لذلك، يجب عليك التوجه:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  وهو يقرر سبيل مساعدتي على قطع هذه الحيرة؟:السيد أوجرادي
 ذاك هو. نقاذ مريده من الحيرة انعقاصراً ذا كان اال يكون سيداً روحياً  .ل كل حيرةالسيد الروحي حالّ.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .متحاناال
 لُوَك-لّيذَهى-ڤانََلدا-َسْمساَر

 ڤَْمْچَهناْچَهنَتْ-تْرانايا كارونْيا



 ڤَْسياچوناْرنَ-ْپتَْسيا كَلّْياْنْپَر
 ْمڤينَْدتْشََرناَر-شْرّيه چوروڤَنِْدى 

كل فرد  .ال تعلم أين المفر للنجاة بحياتها. جميع الحيوانات محيرة في حريق الغابة. هذا العالم المحير كله يشبه حريق غابة متقدة
طفاء البشرية أو صب الماء من الدلو  االنتفاع بسرايا االطفاء حريق الغابة المتقد؟ اكيف يمكن. محتار في النار المتقدة للعالم المادي

تلك القدرة . طفاء الحريق سوى على هذا الوجه اال يمكن.  الحل يأتي من األمطار الساقطة من الغيوم على حريق الغابة.محال
السيد الروحي هو الذي تلقى . حل إلى لذا، المجتمع البشري في حالة من الحيرة ويتعذر عليه الوصول. اهللايد ليست في يدك بل ب

 إلى من تلقى رحمة اهللا يستطيع أن يصبح سيد روحي ويسلّم تلك الرحمة.  المحير اإلنسان إلىرحمة اهللا ويستطيع اعطاء الحل
 .اآلخرين

 . المشكلة هي العثور على هذا السيد الروحي:السيد أوجرادي
 .تاناْمْبهۤو-ڤَْرڤََره َسشْإ ):٦١\١٨. چ.ب(لديك مشاكل لكن اهللا داخل قلبك . ن كنت مخلصاًاشكلة بل  تلك ليست الم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
اهللا يعين من ). چورو-تْشايتْيا(لذلك، اهللا يسمى السيد الروحي في القلب .  اذا كنت مخلصاًاهللا سيداً روحياًلك سيرسل  .اهللا ليس بعيداً

مها الذات العليا،  داخل القلب وتالزنفسهذا البدن المادي يشبه آلة لكن ال. ْبهَچڤَْد چۤيتالذا، كل شيء موضح في . الداخل ومن الخارج
ذا كنت استقول  ".اذهب وأفعله. هذه هي فرصتك اآلن و فعل هذاأنت طلبت:"يقول الرب. ي يعطي التوجيهات الذكِْرشَْن
. ذا اردت شيئاً آخراًاال بأس  لكن،. هذا هو لطفه". وأحصل على هذا إلى نعم، تعال:"عندئذ، سيوجهك". اآلن، اريدك يا اهللا:"مخلصاً

لذا، ما .  الذي أطلبهاهللا في قلبي يوجهني ويخبرني بوسيلة تحصيل ذلك الشيء. اهللا شديد اللطف.  الشيءلكول على ذيمكنك الحص
بعث ذكر اهللا ثم  إلى عدم توجيهك حول العثور على سيد روحي؟ بادئ ذي بدء، يجب أن نكون في غاية الشوق إلى الذي يدعوه

 .سيعطينا سيداً روحياً
 .رك كثيراً أشك:السيد أوجرادي
لذلك، اطلب منك أن . انت خبير بالوصف. أنت شاعر فاقتصر على وصف اهللا: طلبي منك هو.  اشكرك كثيراً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ):٢٢\٥\١. ب.ش(هذه هي الوصية . سمعكتنجح حيات كل من يتتلطف بوصف اهللا في عملك ثم ستنجح حياتك و
 اڤَپَسه شْروتَْسيا پوْمَسْس تَإَدْم ْهي 

 َدتَّيُّوه-كْتَْسيا تْشَ بودّْهيسۤوڤيشْتَْسيا شْ
 پيتُوڤيْبهيْر نيرۤوٱْرتَْهه كَڤيتْشْيوتُو أ

 ڤَْرنَنَْمچونانو-ياْد أوتََّمشْلُوَك
 إلى تصدر النصيحة. ثمة عدد كبير من القادة في المجتمع من الشعراء والعلماء ورجال الدين والفلسفة والساسة وما شاكلهم

 .كمال وظيفتك بوصف أمجاد الحي العظيم ابك هوواج: الخبراء
 .ستثنائي ا لسبب تتلخص تجربتي بأنه يجري اختيار أحد لفعل شيء محدد:السيد أوجرادي
 .دعهم يصفون أمجاد الرب: الخيار المعصوم هو هذا. هڤيتْشْيوتَأ ذاك السبب وارد هنا بكلمة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
هذا الشخص . السيد الروحي والشاعر ورجل الدين من اختيار اهللا. بأن السيد الروحي هو المختار لكن كنت تقول :السيد أوجرادي

 .مختار لكتابة األشعار أو رسم الصور أو تأليف الموسيقى
 .ذاك هو كمالك.  لذا، عند تأليف الموسيقى، اجعلها حول اهللا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 المجال؟يكمله هذا  لح اهللا في هذا المجال فه لصال اإلنسان عندما يعمل:السيد أوجرادي
 . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . شكراً جزيالً:السيد أوجرادي

 الموضوع الثامن
 تحقيق الكمال
 الفصل األول

 معرفة غرض الحياة
 مع السيل الجارف ةالحقيققطعي بال المعنى يجاد افي صعوبتنا  تزدادالحظ، لسوء ؟ةالحيا غرض ما":األساسي ؤالالس مفكّر كل يسأل
 .ةطالبسيالهداية  ضبع هنا شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد يزود. ناوالئأنصارها تتزاحم للظفر بو والعقائد ديان واألالمتعارضة الفلسفات آالفمن 



. فية القلبلمعرفة النفس ألنها تحقق تص سهلقة األيطرال هي كۤيْرتََنَسنْحركة .  معرفة النفسيهتلك . اهللاموضوع اليوم هو صلتنا ب
 ذا اسيرى ذاته لكن .الغباريغطيها  مرآة في د رؤية ذاتهرال يستطيع الف. العقل مرآة غطّيي الذي لغبارا إلى عائد ناهويت فهمنا سوء

 .يعني مسعى فهم الفرد صلته باهللا التأمل. القلبهو طريقة تصفية  تأملال ،لذا. كانت المرآة جلية
. ال تحصى ناصالت .ملياحأصبح هذا المسند أن اآلن هي  المسندالصلة في جلستي على هذا  .تصل بهنكل شيء ثمة صلة تربطنا ب

 ؟لذا، ما هي صلتنا باهللا. أنت انكليزي أو هندي، لذلك، ثمة صلة لك بمجتمعك، بعائلتك، بخالنك
ال أؤمن باهللا فكيف بالحديث عن . تما هو اهللا؟ اهللا مي:"يقولون. سوى عدد قليل إذا سألت كل فرد لن يقدر على توضيح صلتهم باهللا

 فهم صلتنا باهللا؟ هل يحتاج ذلك إلى لماذا ال نسعىلدينا صلة بكل شيء ف. األرجاس ليست لديهم رؤية ألن قلوبهم محجبة ب".صلة به
ذلك، ال يمكنهم رؤية ل.  الطبيعة المادية الثالثةشواكل بةجميع المخلوقات في هذا العالم المادي محجب. انه جهل. فطنة كبيرة؟ الإلى 
يوجد ضباب في الصباح في انكلترا مما يمنع رؤية الشمس وراء . لكن اهللا موجود. ال يمكنهم فهم اهللا وال يطلبون فهمه. اهللا

جزء أحد في  إلى ذا ارسلت تلغرافاً الكن. لكن هل يعني ذلك عدم وجود الشمس؟ ال تستطيع رؤيتها ألن عينيك محجبة. الضباب
نكار وجود اهللا أو  الذا، عند". انها ساطعة بالضوء. كننا أن نراهايم. نعم:"جيبفسيتسأله ما اذا كان يرى الشمس الم آخر من الع

. الشمس ليست محجبة. نحن ناقصون. عندما يتعذر عليك التيقن من صلتك باهللا فذلك يعني نقص علمك وليس أن اهللا غير موجود
وال . ما هو حجم الشمس؟ أنها أكبر من األرض بكثير. الندى ال يقدر على حجب الشمسالضباب أو الغيوم أو . حجب الشمس محال

ال تقوى الغيوم على حجب . لذا، كيف تقوى الغيوم على حجب الشمس؟ ال.  ميل١٠٠ أو ٢٠ أو ١٠تقوى الغيوم سوى على حجب 
كذا، . قبل عدو ويتعذر عليه الدفاع عن نفسه عندما ي"عدوي رحل اآلن:" عينيه ويعتقداألرنب يغمض. حجب عينيكعلى الشمس بل 

 ".اهللا ميتأن :"نحن محجبون بالقدرة الخارجية هللا ونعتقد
 اتْدنيشََپوأ و ِڤَدْزالـكما نجد أوصاف قدرة الرب العظيم في . پوراَن ونڤيشْجاء وصف قدرة اهللا في . هللا ثالثة أشكال من القدرة

هللا قدرات .  تعني قدرةشَكْتيكلمة ). ، التفسير٦٥\١٣ َمْدْهيا. ت.ت (ياِتىۤيڤَ شْروڤيْدهايڤييا شَكْتيْر َپراْس): ٨\٦ ْدَنيشَپتََر أوڤَتاشْڤِِشْ(
تمتع بهذا أو ذاك لكن ال طلبال بد لنا من األكل كما ن. يتعين علينا العمل لإلعتياش". ال واجب يوجب اهللا: "ِڤَدْزالـجاء في . غزيرة

اذا كان ال يحتاج إلى العمل؟ أليس هذا   خلق هذا الكون اهللافكيف نقول بأن .العمل إلى  يحتاج اهللاال. العمل إلى ما هي حاجة اهللا
يمكننا أن نرى كيف تتفتح . درجة أنها تعمل بصورة طبيعية وتامة بالعلم إلى ثم كيف جعله يحدث؟ قدراته الغزيرة قوية. ؟ كالعمال

أبيض على جانب وأكثر بياضاً . عة صغيرة على جانب وبقعة صغيرة على جانب آخربق. الزهرة وتنمو وتظهر ألواناً كثيرة منهجياً
درجة ال نقوى على  إلى لذا، كل هذا الرسم لكنه رسم كامل وسريع. الفراشة تماثالُ فنياً بديعاًتعرض كما . على الجانب اآلخر
 .ال يمكننا فهم كيف تم، لكنه تم بقدرة اهللا. تصور كيف حدث

مسكون باألشباح  هذه األفكار بأفكار تقارن .لة باهللا بسبب غياب علمهبأن اهللا ميت أو ال وجود هللا أو ليس لدينا ص يقول اإلنسان
عملية التسبيح هذه لتصفية  إلى لذلك، نحن بحاجة. يتكلم الترهات عندما نحجب بفتنة اهللا نقول بأن اهللا ميت على خالف الحقيقة

 في حياتك العائلية، في النادي، في البيت وعلى َهِرى كِْرشَْنعلى هذا الوجه، سّبح . َمنْتَْر شَْنَهِرى كِْرخذ طريقة تسبيح . قلوبنا
 .ثم ستفهم بقوامك الحقيقي.  قوامك الحقيقيحجبالطريق العام وسيرتفع هذا الحجاب المظلم عن قلبك الذي ي

".  تعني مرآةَپنَْمَدْر تعني تصفية وكلمة ماْرَجنَْمكلمة . ماْرَجنَْم-َپَنَدْر-وتِْشتُ): ١٢\٢٠ أنْتْيا. ت.ت (تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوالمولى أوصى 
كما تأخذ آلة التصوير كل أشكال صور الليل قلوبنا تأخذ صوراً وتبقيها في حالة من الالوعي . أنه مثل آلة تصوير. القلب مرآة

نحن ال نعلم متى بدأت العملية لكن الحقيقة أن هويتنا . يسبب حجبهالقلب صوراً كثيرة مما يلتقط . علماء النفس بذلكيعلم . والنهار
 -ثمة طرق مختلفة لتصفية القلب.  تصفية قلبه اإلنسانيجب على. ماْرَجنَْم-َپَنَدْر-تِْشتُولذلك، . قتران بالمادة االالباقية محجبة نتيجة

اإلنسان  سيتصفى قلب . أيضاً تعمل على تصفية القلبْرَمكَ.  وطريقة التأمل واألعمال الصالحةيُّوچاالـ وطريقة ۤياَنْچطريقة 
يجب عليه دراسة كتب .  أن يصبح عالماً كبيراً اإلنسانلسير على درب العلم الفلسفي يتطلب منا. أعماالً صالحة ذا عملابالتدريج 

. تبر كل هذه من الطرق الفلسفيةلذا، تع. يجب أن يبحث عن شخص شاهد النور. أساتذة ثم التنظير إلى يجب عليه التوجه. كثيرة
هل أنا . هل أنا هذا البدن؟ كال:"يجب عليه التدبر" من أنا؟:" أن يسأل اإلنسانيجب على. طريقة التأمل هي طريقة موصية كذلك

هل شيء . أين هي تلك األنا؟". خاصتي"كذا، ستجد بأن كل شيء . ال بل هي ساقي. هل أنا ساقي؟. هذا أصبعي. األصبع؟ كال
لكن طريقة . التأمل الحقيقي يعني جمع جميع الحواس على هذا الوجه. فذلك تأمل" أنا" عن  اإلنسانعند بحث". صتي لكن أين أنا؟خا

الداخل  إلى عادتها االخارج ويتعين عليه إلى الحواس تجر الفرد. خضاع الحواس اإلنسان ايجب على. التأمل تلك بالغة الصعوبة
تقان األوضاع  ا األحكام والحدود ثمبمراعاةاألولى هي ضبط الحواس .  ثمانية مراحلةيُّوچيالـرياضة التتضمن لذلك، . لإلستبطان

ثم التحكم .  على نحو مائل فلن يساعد ذلك وإذا جلس بإنتصاب فلن يستفيد اإلنسانذا جلس ا.الجلوسية التي تعين على جمع العقل
 الطرق. ال يمكن ألحد انجازها فوراً. ن هذه طرق شديدة الصعوبة في اليوم الحاضرلك. بعملية التنفس ثم التأمل ثم الغيبوبة الروحية



درجة  إلى لكن ذلك ال يوصل الفرد.  المزعومة جزئية مقتصرة على األوضاع الجلوسية وبضعة تمارين لضبط التنفسةيُّوچيالـ
كذا، يمكن لإلنسان محاولة . نجاز في هذا العصر اال صعبةِڤديةالـ الفعلية التي توصي بها الطريقة ةيُّوچيالـالرياضة . الكمال

؟ ما هي ْبَرْهَمْنذن ما هو  ا،ْبَرْهَمْن، هذا ليس ْبَرْهَمْنهذا :"لؤتحصيل العلم بالطريقة الفلسفية التخمينية التي تنطوي على التسا
  . بحث فلسفي تجريبي مثيل موصى كذلك لكنه عقيم في هذا العصر". النفس الروحية

 ):٢١\١٧ آدي. ت.ت( أيضاً ِڤديةالـ فحسب بل األسفار تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو يقول وليس تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهولذلك، 
 َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم

 لَـْمَو ِكـَوَهـِرْر نامايـ
 َو ناْسـِتى ِاَوكَـالو ناْسـِتى ِا

 َچـتيْر أنْـياتْـها َوناْسـِتى ِا
 تعني ناْسِتى تعني حتماً و ڤَِا.  ثالث مراتڤَناْسِتى ِا تكرر -ڤَ ناْسِتى ِاڤَِتى ِا ناْسڤَِتى ِاناْس. عصر تعني في هذا الكَالوكلمة 
 "حتماً ليس"هذا معنى . كَْرَمما هو معنى حتماً ليس؟ ال يمكن لإلنسان معرفة نفسه بواسطة . حتماً ليس، حتماً ليس، حتماً ليس. ليس

ال يمكن لإلنسان معرفة نفسه بواسطة .  الثانية"حتماً ليس"هذا هو معنى . ۤياَنْچة نفسه بواسطة ال يمكن لإلنسان معرف. األولى
في  .َچتيْر أنْياتْها ڤَ ناْسِتى ِاڤَ ناْسِتى ِاڤَكَالو ناْسِتى ِا.  تعني في هذا العصركَالوكلمة . كالوهذا هو معنى حتماً ليس، . يُّوچاالـ

َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم َهِرْر ذن، ما هي الطريقة الموصية؟  ا.النجاح بأي طريقة من هذه الطرق الثالثةهذا العصر حتماً ال يمكن تحقيق 
. َهِرى كِْرشَْناقتصر على تسبيح .  تعني فقطلَْمڤَِككلمة . َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْناقتصر على تسبيح ). ٢١\١٧ آدي. ت.ت (لَْمڤَ ِكڤَناماي

ال توجد تكلفة وال . سّبح. اقبلها في مطلق وضع تجد نفسك فيه. لذا، خذها.  موصى وعملي ومشروعهذا. انها اسهل وأجّل طريقة
 .وبالتسبيح ستصفي قلبك. هو مفتوح. كال. نحن ال نسّبح سراً. خسارة

الحرب لكن الحرب  ال أحد يريد .حريق الغابة دون أن يشعل أحد عود ثقابيبدأ فجأة مثل . ال أحد يريد الشقاء في هذا العالم المادي
ال أحد يريد سوء الفهم لكنه . ال أحد يريد القتال لكنه موجود. قبلال أحد يريد القلة لكنها ت. قبلال أحد يريد الجدب لكنه ي. قائمة

لعلمي هذه النار المتقدة للمشاكل بتقدمنا اال تنطفئ . خمادها باإلطفائية اال يمكنك. لماذا؟ هذا يشبه حريق الغابة المتقد. موجود
طفائية  االطفاء حريق الغابة بإرسال رجال اال يمكن حل مشاكل حياتنا بالطرق المادية كما ال يمكن ألحد. ذاك محال. كال. المزعوم

 .أو جلب بعض الماء
 وا ليسملكنه. واجبهماأنه . األبوان يرعيان اطفالهما". ربي الحبيب، األبوان ليسا حماة األطفال:"َمهاَرَج ْپَرْهالَديقول . ثمة أمثلة كثيرة

لذلك، مع أنه يعتبر عموماً بأن األبوين حماة . هندما يحين أجلالطفل ع لن يقوى األبوان على حماية. الحماة على الصعيد النهائي
طائرة . يحتمل تعرضه للغرق. ذا أبحر أحد في المحيط وأعتقد بأن لديه مقعد جميل، فهل يحميه؟ كال ا.الطفل لكنها ليست حقيقة

لنفترض شخص مصاب . ال يوجد شيء مادي قادر على حمايتنا. ميلة تطير في السماء وجميع ركابها بأمان لكنها تتحطم فجأةج
 ْپَرْهالَدذن، ما هي الضمانة القطعية؟ يقول  ا؟حياتهيمكنه شغل طبيب ماهر يعطيه خير دواء لكن هل هذا يضمن . بالمرض
  ".اية من تتجاهلهال يستطيع شيء حم ربي الحبيب،:"َمهاَرَج

لن تقوى . يمكننا ابتداع طرق كثيرة لحل المشاكل التي تعرضها قوانين الطبيعة المادية لكنها ليست كافية. هذه هي خبرتنا العملية
ال يمكن . ة بالغة الشداماۤيفتنتي :"ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنلذلك، يقول . هذه هي الحقيقة. مطلقاً على حل جميع المشاكل وال ستغيثنا

 لي يمكنك تسليمقصراً على ال:"كِْرشَْنذن، كيف يمكن تحرر أحد من هذه الطبيعة المادية؟ يقول  ا".هذا محال. ألحد التغلب عليها
 .لذا، يجب علينا تصفية القلب لنتعلم ما هي صلتنا باهللا. تلك هي الحقيقة". الهرب من غزوات الطبيعة المادية

 ِڤَدْزلكن الـ. اهللا قديم ونحن كذلك. )نيتْيُّو نيتْۤياناْم تِْشتَنَشْ تِْشتَناناْم (شخصية اهللا العزيز الحق المطلق قديم :ْدَنيشَپكَطَْهى أوجاء في 
". بتدبيري يجري كل شيء:"ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكيف يعمل هذا العالم لو لم يكن حياً؟ يقول . هو ليس ميتاً. تدل بأنه الحي العظيم

 بالحقائق الفعلية لكن يتعين علينا ِڤَدْزتفيدنا الـ. كال. ذاكهذا وثم انفجرت قة على خالف ما قيل بأنه كانت توجد كتلة ثم تلك حقي
 كِْرشَْنسنقتدر على فهم ما يقول . تلك هي طريقة تصفية قلوبنا. ماْرَجنَْم-َپَنَدْر-تِْشتُو): ١٢\٢٠ أنْتْيا. ت.ت(فتح أعيننا للرؤية 

 يعاني من مرض اليرقان وناولته بعض سكر النبات فسيجدها في  اإلنسانذا كان ا.التصفية إلى نحتاج. عند تصفية قلوبنا ِڤَدْزوالـ
العلم الحديث يصف ذلك كما . ودواء مرض اليرقان هو هذا السكر. أنه بالغ الحالوة. لكن هل سكر النبات مر؟ كال. غاية المرارة

 رتفاع المرض، سيقول اوعندذا تناولنا كمية كبيرة من هذا السكر  امرض اليرقانمن  ىشفنس لذا،. ِڤديةالـتصفه األسفار 
قد يبدو مراً في .  هذاَهِرى كِْرشَْنشفاء بتسبيح المكن ملحادية  الذا، مرض اليرقان الحديث لحضارة". ةوحالكثير الهذا :"اإلنسان

 . مسراً عند تقدمه اإلنسانالبداية لكن سيجده



 إلى القلق والخوف عائدة. سبب الشقاء الذي نعانيه هو توهم عينية ذاتنا والعالم المادي. الما يفهم هويته وصلته باهللاحسيسعد الفرد 
لذا، . في اليوم اآلخر، بأن من يوحد ذاته بهذا الجراب من العظام والجلد يشبه الحيوانشرحت . سوء توحدنا مع العالم المادي

أنا ذات . أَهْم ْبَرْهماْسمي. تصفية القلب تعني فهم انعدام صلتنا بهذا العالم المادي. ِرى كِْرشَْنَه بتسبيح سيرتفع سوء التوحد هذا
في رجع أنت انكليزي اليوم لوالدتك في انكلترا لكن قد ال ت. ما دام يوحد ذاته بإنكلترا أو الهند أو أميركايبقى جهل الفرد . روحية

أنت وطني اليوم ومن أتباع بلدك لكنك .  بالضرورةإنسان ال ترجع في صورة. ا من البلدانانكلترا بل في الصين أو روسيا أو سواه
 .قد تبقى في بلدك بصورة بقرة مقصودة للمسلخ
سيتحرر  . بأن الهوية الفعلية لكل فرد هي خدميته القديمة هللاتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهويقول . لذا، يجب علينا معرفة هويتنا على أتم وجه

أنا خادم :"ويرتفع قلقه وهواجسه في هذا العالم بفضل علمه. سيصفو قلبه فوراً وينعتق". أنا لست خادم سوى اهللا:"ذا اعتقداان اإلنس
يعلم الطفل بأن أبويه سيعتنيان . انه يشبه الطفل". القلق بصدد ذلك؟ إلى ما الذي يدعوني. اهللا سيشملني بحمايته.  بعد تحقيق ذلكاهللا
لذا، لماذا ال تضع ثقتك . األم تسهر عليه دوماً". طفلي الحبيب، ال تلمسها:"ستقول. ذا ذهب للمس النار اتني أمه بهستع .هو حر. به

 .باهللا؟ أنت تحت حماية اهللا بالفعل
ول كما تق. تلك حقيقة. بالفعلاذا لم يعطنا لن نقوى على العيش  ".ربنا، اعطنا خبزنا اليومي:"الكنيسة ويدعون إلى يذهب الناس

قتصادية لكن ما هي  انحن البشر لدينا مشكلة. اهللا يمد كل حي بطعامه.  بأن شخصية اهللا الواحد يمد حاجيات كل حي سواهِڤَدْزالـ
أجناس الحياة ومن بينها المجتمع . قتصادية في المجتمعات سوى المجتمع البشري؟ ليست لدى مجتمع الطيور مشكلة االالمشكلة

هذه مشاكل عندنا لكن غالبية . ماذا نأكل، أين ننام، كيف نجامع وكيف ندافع -، لقد خلقوا المشاكللذا. البشري قليل العدد
ليست لديها مشكلة  -المائيات واألسماك والنباتات والحشرات والطيور والحيوانات وماليين ماليين سائر المخلوقات-المخلوقات

ومن . كال.  المخلوقات ميتةليس صحيحاً بأن البشر مخلوقات حية وسائر.  عناال تعتقد بأنها مختلفة. انها مخلوقت حية أيضاً. مثيلة
. الجامعات لتحصيل التعليم التقني لكسب المال إلى ال تذهب. المكتب إلى النباتات والحيوانات ال تذهب. ؟ اهللاا ومباتها طعامهيرزقها

لفيل؟ توجد ماليين من دبر طعام امن يرزقها؟ هل انت الذي ت. الفيلة تأكل مئات األرطال من الطعام. لذا، كيف تأكل؟ اهللا يرزقها
  زقها؟ن رام. الفيلة

". اهللا من أجل الخبز؟ إلى الكنيسة والدعاء إلى لماذا يجب أن نذهب. اهللا ميت:"قرار بأن اهللا يرزق أفضل من التفكير االلذا، طريقة
واحد هو المستطلع ". المال والعاقل والمستطلع إلى البائس والمحتاج: شَْنكِْر إلى أربع فئات من الناس تتوجه:"ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

اعطني . ربي، أنا جائع جداً:"اهللا إلى توجهت هذه الفئات األربعة من الرجال -المال إلى وآخر عاقل وثالث بائس ورابع المحتاج
انهم .  تعني صالحِرتّيسوكْكلمة . سوكِْرتينَه بكلمة افواهللا على هذا النحو وص إلى اولئك الذين يتوجهون. ذاك لطيف". خبزي اليومي

 كِْرتّيكلمة . ، فاسدوندوشْكِْرتينَهسواهم النقيض  و مع انهم يطلبون المال أو الطعاماهللا إلى يعتبرون صالحين لتوجههم. صالحون
كان يملك . لذي اخترع األسلحة النووية تدل على من يستخدم طاقته لخلق الفوضى مثل ادوشْكِْرتّيلكن كلمة . تعني بالغ الجدارة

ما نفع خلق شيء يسبب موت الماليين فوراً؟ سيموتون اليوم .  يقطع الموتئاًخلق شيا .خلق شيئاً مرعباً. دماغاً لكنه اساء استعماله
خوخة فتكون أنجزت يقطع الشي ويقطع المرض و اإلنسانخلق شيئاً يقطع موت الذا، ما ذا فعل العلماء؟. أو غداً أو بعد مئة سنة

 .لذلك، طاقتهم خاطئة التوجه. ال يطلبون فهم اهللا. اهللا إلى  ال يتوجهون مطلقاًدوشْكِْرتينَْزلكن . شيئاً
كدحون من اجل كسب المال ال.  تعني حمارمۤوذَْهىكلمة . ْبهَچڤَْد چۤيتا في مۤوذَْهْزالماديون األفظاظ الذين يغفلون صلتهم باهللا وصفوا 

والفئة األخرى . يومياً لكنهم يكدحون دون ضرورة لكسب ألوف الدوالرات) أرغفة (پاتيْزتْشَسيأكلون أربعة . لحماريقارنون با
، ْبَرْهَمْنمن يفهم .  معرفة اهللا اإلنسانمن حق.  مقصودة لتحقيق اهللا اإلنسانحياة.  تعني أرذل البشرنَراْدَهَمكلمة . نَراْدَهَموصفت 
ال . فهم اهللا اإلنسان إلى وبها يسعىفي كل مجتمع بشري توجد ملة دينية .  اإلنسانلذا، ذاك هو واجب. س سواه وليْبراْهَمَناهللا هو 
 هذا هو واجب. هذا مجمل األمر. الدين معد لفهم اهللا وصلتنا به. ال يهم. ة أو الهندوسيةسالمي اال أوة المسيحيةنا الديتذا كان ايهم ما
. ليس لدى الحيوان قدرة على فهم ماهية اهللا وصلته باهللا. ب في مجتمع بشري يصبح مجتمع حيواناتغفال هذا الواج ا وعنداإلنسان

ْبهَچڤَْد لذلك، يقول . ؟ حيواناتا اقتصرت عنايتنا على هذه األمورذاماذا نكون  .عناية الحيوان هي األكل والنوم والدفاع والجماع
 يحصلون على الوالدة وال ينتفعوا بها لمعرفة اهللا بل يقتصرون على النزعات .شر بأن الذين يغفلون هذه الفرصة هم أسفل البچۤيتا

". أنا اهللا. اهللا غير موجود"لكن ما هو ذاك العلم؟ . وهناك أشخاص شديدو الفخر بعلمهم). نَراْدَهْم(لذلك، انهم أسفل البشر . الحيوانية
سلب . لحاد اال.؟ ثمة حجج كثيرة ضدهم لكنهم يتحدون اهللاكانوا اهللااً لو كيف أصبحوا كالب. اماۤيعلمهم الفعلي مسلوب على يد 

من المفهوم أن علم الفرد مسلوب . العلم الفعلي يعني معرفة ماهية اهللا وصلتنا باهللا. لحاد االطريقة إلى ألنهم أخذواعلمهم الفعلي 
 .دون أن يعلم بهذا اماۤيعلى يد 



نتفاع بهذا  االنتفاع بها؟ ينبغي لكل فرداالمن  ثمة كتب وعلم فما الذي يمنع. لتنا باهللاذا حاولنا فهم صاثمة سبل  على هذا النحو،
المحيط . ، في كل مكان، اهللا كبير ونحن من نوعه، نحن هبائيونِڤديةالـ وسائر األسفار ْبهَچڤَْد چۤيتاأطلب فهم ذلك في . العلم

. انها واحدة النوعية لكنها مختلفة بالكمية. ية الملح في المحيط مختلفةوقطرات الماء من نوع واحد لكن كمية الملح في القطرة وكم
طائرة تشبه اآلالت الصغيرة التي مثل اهللا يخلق كل شيء ونحن نستطيع خلق آلة صغيرة . كذا، اهللا هو القوي ولدينا بعض القوة

ما . ال يمكنك خلق كوكب. تلك هي قدرة اهللا. هواءلكن اهللا قادر على خلق ماليين من الكواكب التي تسبح في ال. يلعب بها األطفال
اهللا يملك قوة . لكن يمكنك امتالك القوة الخالقة. ؟ ثمة ماليين من الكوكب التي خلقها اهللاكوكبحتى وإذا استطعت خلق ما هو النفع 

تثبت ية لكن ما هي معجزاتك التي دعاء اإللهيمكنك ا. فتلك حماقة" أنا اهللا:"ذا قلت ا.ه ال تقارن بقوتكلكن قوت. وأنت تملك قوة
 في كِْرشَْنيوضح . لذا، صلتنا هي أن اهللا كبير ونحن هباء بالحجم). اماۤي( مسلوب بالفتنة مدعي اإللهيةعلم . ألوهيتك؟ هذا جهل

نحن . تلك هي صلتنا. لذا، نحن واحد بائن عن اهللا". انها من نوع واحد معي لكنها مختلفة بالكمية. جميع األحياء شقوقي:"ْبهَچڤَْد چۤيتا
 . أكبرنسباهللا متصف بها بلكن أننا متصفون بصفات جليلة اذا درسنا أنفسنا بدقة بسنجد  لكن. واحد ألننا متصفون بصفات اهللا

ه ان.  بأن كل ما نمتلك موجود في اهللا أيضاًِڤدانْتَ سۤوتَْرلذلك، جاء في . ذاك محال. ال يمكننا امتالك شيء غير موجود في اهللا
 أكبر منه هخدمة سواه ألنقيام أحد بعتيادي  االفي المسلكنشهد .  ألننا هباء دقيقالخدم القدامى هللالذا، صلتنا هي . يفيض من اهللا

جميعنا شقوق الحي . ال شاغل لدينا سواه. واجبنا خدمة اهللاوأننا صغار االقرار بلذا، من الطبيعي . وقادر على دفع راتب جيد
 .األصلي

 يساوي صبعي ا.اًمعيبكان  ذا اَأو لةاآل من ل هإذا سحبناتنعدم قيمة البرغي و. آلة قّيم ألنه يعمل مع اآللة كلها إلى موصلالبرغي ال
كذا، صلتنا هي صلة شق . شيء ال ؟ه لكن ما هو نفعه إذا قطعته من هذا البدن ما دام موصوالً بهذا البدن ويخدمالدوالرات ماليين

ا معنديقول الطبيب . منفصلون. تلك هي صلتنا وإال ال نفع فينا. اجبنا هو تشبيع طاقتنا به والتعاون معهلذلك، و. هبائي من اهللا
عندما  تنقطع صلتنا باهللا ونعاني في هذا العالم الماديكذا، ". البدنمجمل اقطع هذا األصبع وإال سيسمم :" يصبح األصبع عديم النفع،

 .الرب العظيم إلى نضمام ثانيةاال ذا حاولنا استنهض صلتنا .نصبح مالحدة

 الفصل الثاني
 الحب األرفع

 هو هل لكن. هب ةعمشب والتلفزيون األفالم. ة حولهدمعق حكايات نوروائيال نسجي ه،ب شعراءال يغتبط ،به المغنون يدندن ."حبال"
وهم وأنه زائل  إلى ا العالم المادي مستندالتي نشهده في هذ الحبن أب شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد وضحي ،واضحةال المقالة هذه في حقيقي؟
 . مطلقاًنوالدنيوي نوالعاطفيحب ال يتصوره  –" أعلى حب" هناك ،ذلك رغم .كسواه
الحب الخالص هللا .  على الوجه الصحيحذا عمل أحد على حمايتهاإعريشة الخدمة التتيمية تدريجياً ثمرة الحب الخالص هللا  ستعطي

اهللا كبير، أنا شق "بأن الفهم نما هو  االحب الخالص.  المادي أو مجرد الفهم الفلسفي أو العمل الصالحيعني الحب غير المشوب للنفع
تكمل حياة  . والهدف القطعي لمجمل سبل معرفة النفس اإلنسانهذا الوعي هو أرفع كمال حياة". لذلك، هو محبوبي العظيم. منه

عندما يتذوق تلك الصلة العلية الفرد بالسعادة الباقية  سيشعر.  محبوبي الوحيدشَْنكِْر اهللا محبوبي، -هذه النقطةإلى ذا وصل االفرد 
سيصل الفرد  .مساك بها اال بمجردالفرد سيقدر على بلوغ المصير العظيم درجة أن إلى عندئذ، ستزداد العريشة بالحماية. كِْرشَْنبـ

 وسيصاحبه شخصياً كما كِْرشَْنك أن الفرد سيصل الدار العلية لـال ش كذا،.  بثباتهاذا تسلقاالشجرة في نهاية األمر  إلى أعلى
 .مساك بعريشة التتيم تلك االذا استطاع تحقيق حب اهللا عن طريقانتصاحب هنا 

نحن نحيا كما لو كان هذا البدن عين ذاتنا . نحن خاضعون للوهم بالفعل. (هو حقيقي كما نحن حقيقيون. يالياهللا ليس خرافي أو خ
فقر  إلى هذا التخمين عائد. نحن نتجرأ باإلفتراض بعدم وجود اهللا أو أنه عادم الصورة). بدن ليس حقيقياً بل ظاهرة زائلةمع أن ال

الحياة الروحية تعني . تلك حقيقة. ومصاحبته إليه هنا والوصول إلى  ويمكن للفرد الذهابةدو وداره موجكِْرشَْنالرب . علمنا
 أو كِْرشَْن والرقص معه وحب كِْرشَْن اللعب مع -الصحبة المثيلة تعني ما نشاء. بهجة وعلم أزلياًمصاحبة الرب العظيم والبقاء ب

 . طفلناكِْرشَْنيصبح 
 نفوس من الكِْرشَْنالبقر في دار . بصفة تيم سالب أو خادم أو صديق أو أب أو عشيق: كِْرشَْنثمة خمسة صالت رئيسة مع 

تلك الصلة .  البقر وكيف يعانقها ويقبلهاكِْرشَْنتوجد صور معروفة كثيرة تظهر كيف يحب . يسوَرْبهالمحررة أيضاً وتدعى أبقار 
 . ولمسهاكِْرشَْنل اقباتتحقق سعادتها الكاملة عند . شانْتَ تدعى كِْرشَْنالسالبة بـ

سأجلب له بعض . لك يريد أن يأَنكِْرشْ. سأرتب مكاناً له.  يريد الجلوسكِْرشَْن:"يعتقدون. الخدمة بالفعل إلى سائر التيم يميلون
انهم ال يعلمون بأن .  بصفة صديق على قدم وساق معهكِْرشَْنسائر التيم يلعبون مع . يقومون بهذه الترتيبات بالفعلو". الطعام الشهي



اثناء الليل، عند . نهار طوال الليل والكِْرشَْنيذكرون .  صديقهم المحبوب وال يمكنهم نسيانه لحظة واحدةكِْرشَْن.  هو اهللاكِْرشَْن
 وينتظرون فيما تزينه كِْرشَْندار  إلى وفي الصباح، يتوجهون".  في الصباحكِْرشَْنسأذهب وألعب مع :"حدثون أنفسهم بالقولنومهم ي

 إلى ندفاعال توجد صناعة وال ا). وَكلُ كِْرشَْن (كِْرشَْنال يوجد شاغل سواه في دار . أمه قبل الخروج للعب مع خالنه في المراعي
 مغرم بخالنه ويتمتع كِْرشَْن.  توجد كميات وفيرة من الحليب والزبدة وكل فرد يأكل نهوة قلبه.هراءالمكتب أو أي شيء مثل هذا ال

تحقيق درجة  إلى يجب علينا التشوق. يمكن للفرد أن يحيا على هذا الوجه بالفعل وذاك هو كمال الوجود. أحياناً بسرقة الزبدة منهم
 . هو طريقة تحقيقهاكِْرشَْنذكر .  تلكالكمال

ال يسمح ألحد بدخول صحبته ما .  صارم للغايةكِْرشَْن.  حتى تعلق طفيف بهذا العالم الماديهما دام عندسيجبر الفرد على البقاء هنا 
سأعثر على الحق المطلق .  كبيرأنا عالم:"ال تفكر. ن الشوائب الماديةع منزهة ْبَهكْتييجب أن تكون . دام مشوباً بعينية البدن والذات

-ْبَرْهَمجاء في . يمكن أن يستمر الفرد بالتخمين حول الحق المطلق دون أن يعثر على مصدر كل مصدر. هراءذاك ". بالتخمين
فرد يمكن أن يتعفن ال". يمكن أن يستمر الفرد بالتخمين حول الحق المطلق لماليين وماليين من السنين دون أن ينكشف له:"َسْمهيتا

 .يُّوچا ْبَهكْتي :هنا الطريقة. في هذا العالم المادي كما هو عليه ويتابع تخمينه لكن التخمين ليس الطريقة الصحيحة
ا الناس  اليهقارن سائر األشياء التي يتشوقت هي أرفع درجات كمال الحياة، وكِْرشَْن إلى  أن اداء خدمة تتيميةتْشايتَنْيايقول المولى 

أنا "، "أنا هندوسي:"التدين ويقول إلى  مما يدفعهالثواب  اإلنسانعلى العموم، يطلب. الفقاقيع في البحربلمادي في هذا العالم ا
هذا ما يدعى تدين ". كِْرشَْنستطيع قبول أال . لذلك، ال استطيع تغيير ديني". أنا هذا، أنا ذاك"، "أنا مسلم"، "أنا يهودي"، "مسيحي

 أنهمنطباع ب االانهم تحت.  والمعتقدالطقوسبين زمبمثل تلك الفكرة الطائفية الدنيوية، ملتلعالم المادي يتعفنون في هذا ا). ْدَهْرَم(
ال شك بأن من يلتزم بأي نوع من المعتقد الديني سيحصل على تسهيالت .  اذا عملوا بأصول دينهمسيحصلون على الرخاء المادي

 .الحياة المادية
قد . كيف يمكنه أن يشعر بالسعادة هناك؟ ذاك ليس لنا. ؟ لنفترض أنه رمي أحد في البحرشَْنكِْركيف يمكن ألحد أن يسعد دون 

كذا، نحن أرواح فكيف يمكننا . متى سيقدر على السباحة؟ سيشعر بالتعب ويغرق في نهاية األمر إلى يكون الفرد سباحاً ماهراً لكن
البقاء هنا عن طريق اجراء كثير من التعديالت الزائلة طلباً إلى  اناإلنسيسعى  لكن. أن نسعد في هذا العالم المادي؟ هذا محال

دون ال سبيل إلى السعادة .  اذا أراد أحد السعادة بالفعلهنا الطريقة التي يجب بها تحقيق حب اهللا .هذا الترقيع ليس سعادة. للبقاء
 مثل لطيف ُچوْسوامّي رۤوَپ ضرب .كِْرشَْنعلى حب ، دون قطع حب القطط والكالب والبلد واألمة والمجتمع للتركيز كِْرشَْنحب 

غوي  مفر من أن يال يقول ُچوْسوامّي رۤوَپقد توجد كثير من المخدرات التي تشبع الفرد باألفكار أو الهذيان لكن : في هذا الصدد
 .)ْپِرما-كِْرشَْن ( الفرد ما لم يتذوق المخدر القطعي لحب اهللالتأمل ووحدة الوجود المطلقة وكثير من سائر المالهي

نقطاع  ايجب. كِْرشَْن دون قضاء الخدمة التتيمية أو ذكر كِْرشَْن ال يظفر بالحب الخالص لـ اإلنسان بأنتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهويصف 
المبدأ .  وتخمينمادية، وكل عمل للثوابنما هو التنزه عن جميع الرغبات ال اأرفع درجات كمل التتيم. كِْرشَْنخدمة  إلى الفرد

 اذا علم بأنه احتىال ينبغي ألحد عبادة سائر وجوه اهللا . كِْرشَْنبقاء الفرد مطلق رغبة سوى ذكر  ام الصفي هو عدمتياألساسي للت
 في كِْرشَْن غير منحصرة لكن ال يتعين على الفرد سوى عبادة كِْرشَْن جوهو. كِْرشَْن أيضاً بل التركيز على وجه كِْرشَْن  ذاتأوجه

. الصورة سيرفع كل تخمين وعمل للثوابعلى تلك جمع العقل مجرد . كِْرشَْن– راْدها التي يحمل بها نايه كما في نصب صورته
بتداع ا ال يتحقق بكِْرشَْنذكر . كِْرشَْن على وجه مناسب وهذا يعني قضاء الخدمة التي ترضي كِْرشَْنيجب على الفرد تنمية ذكر 

 بالقتال في أْرجوَن تردد للمثال،؟ أذن بذلك العمل لكن من الذي كِْرشَْنبأنني أفعل شيئاً في ذكر قد أعتقد . الفرد طريقته الخاصة
 من حيث يتعين على الفرد أن الوضع من صعيد العمل للثواب إلى ظربعض األسباب األخالقية لكنه كان ين إلى ستناداً اْبهَچڤَْد چۤيتا

لكن هذه الخالصة لم تكن مأذونة . ذا قتل افراد عائلته اسيخضع لردود فعل كثيرة نهكان يعتبر بأ. يسعد أو يقاسي ما قدم من عمل
 .كَْرَم لكن الخدمة التتيمية تتخطى كَْرَمقانون الفعل وردته في العالم المادي يدعى . كِْرشَْنمن قبل 

يجب أن تكون . تخمين والرغبة الماديةوجميع شوائب ال) كَْرَم (للثوابن جميع شوائب العمل عيجب أن يكون الحب الخالص منزهاً 
كانت من . تَْركوروكِْش قيام ملحمة كِْرشَْنشاء . مناسبة تعني وفقاً لمشيئته.  بصورة مناسبةكِْرشَْنالخدمة التتيمية الخالصة مثبتة على 

الدار الباقية ألنها  إلى عونمن منظورك لكن تأكد من أن جميع المحتشدين هنا سيرجرى األمور أنت ت:" بالقولأْرجوَنأمر . تدبيره
 على تغيير مشيئة  اإلنسانال يقوى". سبق وكتبت عليهم ذلك. سيالقون مصرعهم هنا.  حتى وإن لم تشارك في القتالمن تدبيري

ال و قتله كِْرشَْنمن يشاء  ةال توجد قوة في العالم قادرة على حماي .هو قادر على الحماية وعلى القتل أيضاً:  صفتينكِْرشَْنلـ. اهللا
لذلك، يتعين علينا تشبيع رغباتنا .  هي المشيئة العظمىكِْرشَْن مشيئة .تهحماي كِْرشَْنتوجد قوة في العالم قادرة على قتل من يشاء 

ا أن:"عالن اال وعدم ابتداع عمل ثمكِْرشَْنلذلك، واجبنا هو تشبيع أعمالنا مع رغبة .  ال تخيب ألنه الرب العظيمكِْرشَْنرغبة . بها



نغني . كِْرشَْنعلم معتمد مثيل يلقيه ممثل .  يريد هذا العملكِْرشَْنيجب علينا توخي الحذر بالتيقن من أن ". كِْرشَْنأفعل هذا في ذكر 
 ". واستياء اهللا من استياء السيد الروحي. رضى اهللا من رضى السيد الروحي:"في مدح السيد الروحييومياً 

 صفوة التنفيذ المناسب لذكر يك هتل. ذاك سيقدرنا على التقدم. مكان االمر السيد الروحي بقدر تنفيذ أ اإلنسانلذلك، يجب على
انه . ه أمر ألن سيدي الروحي أمرني فال بد لي من تنفيذكِْرشَْنأميركا في شيخوختي وأنا أسعى لتعليم ذكر  إلى جئت. كِْرشَْن
هذا ما . ذا عرضت عليكم كل ما سمعته من سيدي الروحي ال واجبييكتم. ال يهم. لشن كنت سأنجح أو أف اال أعلم ما. واجبي

الذي يلتزم بهذا المبدأ يضمن .  قبلة حياتهمكِْرشَْن خالل ممثل كِْرشَْنوالجديون يأخذون أمر . كِْرشَْنيدعى بالتنفيذ المناسب لذكر 
 أنا أستطيع للمثال،". السيد الروحي هو الوسيط الشفاف:"قولسيدي الروحي الاعتاد  تكلم على هذا الوجه وتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو. تقدمه

ال . كذا، حواسنا جميعاً معيبة. جيداً بواسطة هذه النظارات الشفافة التي دونها ال أرى ألن عيناي معيبةف هذا الكتاب ورؤية حر
كما أن . ا فعل شيء دون وساطة السيد الروحيذان وال يمكنن بهذه اآلَهِرى كِْرشَْنيمكننا رؤية اهللا بهذه العيون وال يمكننا سماع 

 ال يقوى أحد على مقاربة الرب العظيم دون الوساطة الشفافة للسيد .العين المعيبة ال تقوى على النظر دون وساطة النظارات
 . اذا كان شفافاًيمكننا النظر من خالله .تعني يجب أن يكون الوسيط منزهاً من الشوائب" شفاف. "الروحي
.  أيضاًكِْرشَْنهذا يعني وجوب شغل الجماع بذكر .  في الحب الخالص هللا، جميع الحواسِڤنْْدريياَسْر -علينا شغل حواسنايتعين 

غل الجنسي الكن الش. مفهوم اهللا بصفة أب أو أم ال يسمح بشغل الفرد جنسياً في خدمة الرب لغياب الصلة الجنسية مع األب أو األم
يعتبر اهللا بمثابة أب أو .  أكمل علم عن شاغلنا مع الرب العظيمتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو كشف لذلك،. عشيقموجود في مفهوم اهللا بصفة 

ال شك أن ذلك غير .  ممثلة اهللاكالّي اعدد كبير من العباد في الهند يأخذون الدني. في مفاهيم الحياة الدينية األخرى أم على األكثر
الهبة الفريدة بإعالمنا عن  تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو وهب لكن. فهوم أبوة اهللا في الدين المسيحيجائز لكن المعتقد موجود كما نجد م

الشاغل الجنسي يعتبر . تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوهذا العلم هو الهبة الفريدة التي اعطاها . استطاعة الفرد أن ينعم بالشاغل الجنسي مع الرب
لكن ال يتصور أحد بإمكانية وجود شاغل جنسي في . فع لذة مع أنه موجود في صورته المنحرفة أرفي العالم المادي، أرفع المشاغل
:  للمرة األولىتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوهذا العلم من عطاء .  في أي معتقد ديني في العالمهال يوجد شاهد واحد على ذكر. العالم الروحي

 لكن ال يوجد من يستطيع فهم كِْرشَْن و راْدهاهذا ممكن في عبادة . تهو عشيقيستطيع الفرد أن يكون زوجة لشخصية اهللا العزيز أ
ال يمكنهم حتى التصور . ليس لدى أتباع وحدة الوجود المطلقة أدنى فكرة.  وال سيما المؤمن بوحدة الوجود المطلقةكِْرشَْن-راْدها

تْشايتَنْيا سهام  اهذا هو أرفع.  فحسب بل لديه حياة جنسية أيضاً بأن ليس هللا صورةتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو يقول لكن. بأن هللا صورة
  .َمهاْپَرْبهو

 ما هو شاغلنا المستند. في العالم الماديسوى ظالل هذه الصالت صالت مختلفة لكن ال توجد بيستطيع الفرد خدمة الرب العظيم 
. البن وينشغل آخر بدور زوج وزوجة أو عشيق وعشيقةفي مجتمعنا، ينشغل أحد بدور والد أو والدة . عينية البدن والذاتإلى 

خرى هي السبعة األ. توجد اثنى عشر ذوق وأبرزها خمسة. نشغال مع أحد بدور عدو االأخرى أيضاً مثل) َرَسْز(توجد أذواق 
ستنجح ، كِْرشَْنا بـلكن من جهة صلتن. توجد صلة بين األعداء حتى بين القاتل والمقتول.  معاداة أحدللمثال،. أذواق غير مباشرة

عندما يشغل الفرد حواسه مع قامة صلة من بين الصالت االثنى عشر  الذلك، يمكن. حتى وإن أنمى صلة بدور عدوهحياة الفرد 
 .وهي خمسة مباشرة وسبعة غير مباشرة، كِْرشَْن

. لقتله إليه في الواقع، وجهت الدعوة. كَْمَس في حومة كِْرشَْنفور ظهور  كِْرشَْنكان يوجد عدد كبير من المصارعين المتهيئين لقتل 
عملنا طول ستة عشر سنة لقتلهما وفشلت مساعينا لكنني دعوتهما اآلن . هنا إلى سيأتي الصبيان:" بالقول نفسهكَْمَسعدوه حدث 

ذلك، يطرحون النظريات ل.  أو اهللا ابتغاء قتلهكِْرشَْنالشرير أو الملحد ال ينقطع عن ذكر ". وسيقتلهما المصارعون فور وصولهما
لكن حسابهم عسير على يد الطبيعة المادية وكيلة اهللا التي ال يفلت . يحسبون أن موت اهللا سيتيح لهم فعل ما يحلو لهم. بأن اهللا ميت

ون لكن وضع اهللا هذا القان. الطبيعة المادية كل من يخرق قانونهاتعاقب . ال يحتاج اهللا للحضور. عقابها سريع ومباشر. منها أحد
 .الحمقى ال يفهمون

  اإلنسانيجب على.  على نحو مناسب في حياة التتيم الصفيكِْرشَْنل جميع الحواس في خدمة غ يتكلم عن شتْشايتَنْيالكن المولى 
 لكنه ما زال كِْرشَْنمع ذلك، حتى وإن شغل الفرد حواسه ضد مشيئة . كِْرشَْنشغل حواسه على نحو مناسب وفعل كل ما يريده 

 كما أن وظيفة الجن والمالحدة على استعداد دائم لقتل اهللا. كِْرشَْن فكرت بقتل تَناپۤوالجنية للمثال .  فذاك نافع أيضاًكِْرشَْنذكر ي
  أو اهللا مجرد طفل أوكِْرشَْنيعتقدون أن . هذا خطأ آخر للشرير". هو مجرد طفل. كِْرشَْنسأقتل :" ظنتتَناپۤو. خدمتههي الرباني 
فيما ندرس هذا، نجد بأنها أقبلت على ". عندما يرضع حليبيسيموت سألطخ صدري بالسم و:"تَناپۤوذا، على هذا النحو ظنت ل. إنسان
كل حي مهيأ على خالف . فعل ذلك ألخذ الشر من عقليتها لكنه قبلها. ومع ذلك، قبلها بصفة صديق ألنه رحيم.  بصفة عدوكِْرشَْن



قد يشعر المريض بالغضب من الطبيب . و األمراض العقلية يعالج المجنون لكنه ال يصبح مجنوناًطبيب األمراض العامة أ. كِْرشَْن
 . عدوهكِْرشَْنذا اعتبر ا عدو أحد كِْرشَْنلن يصبح  كذا،. ه لكن الطبيب عاقل ويتابع معالجتهشتمأو ي

.  بمقام أمهكِْرشَْن عاملها ".لذلك، اصبحت أمي. صدرهالقد رضعت حليب :" لكنه أخذ موقفها بالقول لنفسهكِْرشَْن لتسميم تَناپۤوأقبلت 
 كِْرشَْنلكن هي أرفع درجات الكمال  كِْرشَْنقامة صلة مناسبة مع  االخالصة أن. كِْرشَْن أم ياشوداوظفرت بمقام لذلك، انعتقت 

 . ظفروا بالنجاة فوراًكِْرشَْنتلهم جميع األعداء الذين ق. على وجه غير مناسبنشغل  احتى وإنالنجاة للفرد  رحوم إلى درجة سيهب
لذلك، . ه الذين يقتلون على يدكِْرشَْن وأعداء ْبَرْهَمْجيُّوتيندماج في  االطلبة: النوراني ْبَرْهَمْجيُّوتيفئتان من البشر قد يندمجوا في 

 القبول بحالة متوفرة حتى ألعداء اهللا؟ إلى ما الذي يدعوني:"يستخلص التيم
. للثواب بالفلسفة التجريبية والعمل كِْرشَْن النفع المادي وعدم طلب فهم ترقبمن   بالخدمة التتيمية الصفيةَمهاْپَرْبهوتْشايتَنْيا يوصي 

لنفترض أنني .  مناكِْرشَْنينبغي أن نفعل كل ما يشاء  . على وجه مناسب كما يشاءكِْرشَْنيجب أن تكون الرغبة الوحيدة هي خدمة 
شْرۤيَل :"ذا قال لنفسه ا.واجبه هو جلب كوب ماء لي". يدي الحبيب، ارجو منك جلب كوب من الماءمر:"طلبت من مريد بالقول

. تلك ليست خدمة"  يريد مني كوباً من الماء لكن لماذا ال أجلب له شيئاً أفضل؟ لماذا ال أجلب كوباً من الحليب الساخن؟ْپَرْبهوپاَد
تلك هي الخدمة . لكنني طلبت الماء ومن واجبه جلب الماء وليس الحليب حسب مفهومه الحليب الساخن طيب وأفضل من الماء

  اإلنسانويجب على. يمكن للفرد قضاء أكثر خدمة مناسبة عند وجود صلة حميمة. كِْرشَْن فهم مراد  اإلنسانيجب على. المناسبة
 .ة غير قائمة ما دامت تلك الصلة الحميم من الوساطة الشفافة للسيد الروحيكِْرشَْنمعرفة مشيئة 

مائة مرة خادم  -أنا خادم خادم خادم الخادم:"تْشايتَنْيا المولى يقول .كِْرشَْن ال يحسب مطلقاً أن لديه صلة مباشرة بـڤَڤايشْنَالـ
دية هذه هي طريقة السلسلة المري. يجب علينا الموافقة على أن نصبح خادم خادم الخادم)". ٨٠\١٣ َمْدْهيا. ت.ت (كِْرشَْنلـ -الخادم

 ال يطور الحب الحقيقي هللا لعدم قبوله بهذه  اإلنسانلما أن. إذا أراد الحب العلي الحقيقي هللايجب على الفرد تبني هذه الطريقة و
 .يحب الكلب نتيجة عدم تنمية خدمة تتيمية صفية.  يتكلم عنهلكنه ال يحب اهللا بالفعل. الطريقة

 تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو يقول .ذاك هو الخطأ. حب الكلب وليس اهللا ما لم نأخذ بهذا المبدأ، لكن سيتعين علينا "حب اهللا:"يمكننا أن نقول
 ال يختلق بل كالمه مؤكد في تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو. العمل بطريقة الخدمة التتيمية الصفيةأن من يطلب حب اهللا بحق يجب على  هبأن

 .مقصودة للتيموشرعية جداً السفار من األ ْبهَچڤَْد چۤيتاهذان الكتابان و . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و َپنْتْشَراتَْر-ناَرَد مثل ِڤديةالـاألسفار 
هذا . ْبَهكْتير أوتْشْياِتىڤَنَْم ِس-ْهِرشۤيِكَن ْهِرشۤيِكشَ): ١٧٠\١٩ َمْدْهيا. ت.ت (َپنْتْشَراتَْر-ناَرَد من نص في تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو يستشهد

فحسب يجب علينا شغل حواسنا ال .  تعني حواس الفردْهِرشۤيِكَنكلمة . ڤَنَْمِس-ْهِرشۤيِكَن ْهِرشۤيِكشَ. ة التتيمية الصفيةهو تعريف الخدم
 بل كِْرشَْنالتأمل تفكير لكن ال يفكر أحد بـ. فذاك ليس خدمة تتيمية صفية". كِْرشَْنأنا دائم التفكير بـ:"ذا قال أحد ا. أيضاًعقولنابل 

.  حقيقيةيةچيُّو فتلك رياضة ِڤديةالـ كما تشرعه األسفار ونڤيشْ أو ناراياَن أو كِْرشَْن رذكذا كان الفرد ي ا.شيء مجردبالعدم أو 
حتى .  ذات األيدي األربعةناراياَن في صورة كِْرشَْنالذات العليا هي وجه .  يعني جمع العقل على الذات العليايُّوچّيالـالتأمل 
كما يبتدع   اليوم طرقهم الخاصة بالتركيز على العدميُّوچۤيْزالـابتدع . ونڤيشْ، شرع التأمل في ةيُّوچيالـضة  مرجع الرياَپتَنَْجلي

 .الناس طرقهم الدينية الزائفة
سب بل  على شغل عقله فح اإلنسانيجب أن ال يقتصر. ڤَنَْمِس-ْهِرشۤيِكَن ْهِرشۤيِكشَ): ١٧٠\١٩ َمْدْهيا. ت.ت (َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدلكن 

 تعني رب ْهِرشۤيِكشَكلمة . هذه الكلمات السنسكريتية األربعة في غاية األهمية. شغل الحواس في خدمة سيد الحوس ا.حواسه أيضاً
ألننا طلبنا  بأن لدينا حواس يتعين العلم دوماً. كِْرشَْنرب الحواس هو .  تعني خدمة رب الحواس بالحواسيُّوچا ْبَهكْتيلذا، . الحواس
للخنزير نوع معين من األبدان وحواس ألنه أراد . لذلك، اعطانا الرب طاقماً معيناً من الحواس لمتعتنا. هذا العالم الماديب التمتع

لدينا طاقم معين من الحواس المهيأة . كذا، لإلنسان نوع معين من البدن والحواس ألنه أراد أن يتمتع بشيء آخر. التمتع بأكل الغائط
يتعين علينا . حواسنا أصلية لكنها محجبة اآلن بالرغبات المادية.  هذا العالم المادي وهذا ما يتعين علينا تصفيتهبالتي نتمتع بها في

 .التشبعة الحسية المادية إلى  ميالةهعندما ال تعود حواسحالة الفرد تدعى تتيم صفي . من رغبات مثيلةالتنزه شفاء أنفسنا ب
النفس الروحية معدومة الشخصية بل  ليست. ، بأن للنفس الروحية حواس أصليةَپنْتْشَراتَْر-ناَرَدمن هذا النص من نستطيع الفهم 
درجة أنها أصغر من نقطة  إلى انها صغيرة.  بقة على الكتاب اإلنسانربما يجد. مهما صغر حجم البدن الذي تقطن فيهلديها حواس 

لجميع األحياء حواسها باألصل . الجراثيم الدقيقة ولديها حواسها تتحرككما . لديها جميع الحواس. ومع ذلك، فأنها تتحرك. دبوس
لحادية بأننا طورنا الحواس في أوضاع مادية لكن ال  االالنظريةتقول . وليس كما قد يشاع بأنها طورتها في أوضاع مادية معينة

 حتى وإن حواسها الهباءة الروحيةلدىا  .لكن المنطق والعقل ينفي ذلك. دون شخصية باألصلتوجد حواس في الحالة الروحية وأننا 
علينا تصفية الحواس ويمكننا شغلها . هذه الحواس محجبة بالعناصر المادية وتظهر على نحو منحرف. كانت أصغر من ذرة بالحجم



انها .  منه ألننا شق الرب العظيمحواسنا مستعارة من لذلك،.  هو سيد الحواس ومالكهاكِْرشَْن.  بعد تصفيتهابمتعة سيد الحواس
 . الصفيكِْرشَْنهذه هي طريقة ذكر . س لمرضاة حسه وليس حسنااخير شيء هو استعمال الحو. رةعامست

تنجذب نفسه لذلك، .  نافذ في قلب كل حيكِْرشَْناء أن يث جح شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن   مثل التتيم الصفيتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهويضرب لنا 
هذه هي بداية الخدمة التتيمية . البحر حالما يسمع أحد أمجاد الرب إلى الوصول إلى كما يجري النهر ويميلالرب العظيم  إلى فوراً

فجأة ضمنياً حالما يقوم  -كل شيء – كِْرشَْن وأصحاب كِْرشَْن ودار كِْرشَْن وشهرة كِْرشَْناسم  وكِْرشَْنتحضر لواحق . الصفية
سند ما يعني أن حالما  إلى الذكر بالرجوع. كِْرشَْنهذه هي بداية ذكر الفرد لـ. شَْنكِْربسبب حضور  َهِرى كِْرشَْنتسبيح صوت 

 وإلى كل شيء حول كِْرشَْن إلى كذا، عندما تنجذب عقولنا. يسمع الفرد كلمة رمزية فأنه يذكر جميع المعلومات وراء ذلك الرمز
 . العقل) َچتي( الصفي ثم تنقطع حركة ِرشَْنكْ بمجرد سماع تمجيد بسيط لصفاته، وهذه هي بداية ذكر كِْرشَْن

بعضهن كن مستلقيات وبعضهن كن يقمن بالواجبات . كِْرشَْنحالما سمعن صوت ناي تركن كل شيء ، پۤيْزُچوالـهذه هي حالة 
وآبائهن أزواجهن وأخوانهن . كِْرشَْنحالما سمعن ناي  إليه  نسين كل شيء وهرعنهنالبيتية وبعضهن كن يعتنين بأطفالهن لكن

هذه هي بداية التتيم . كِْرشَْنال يوجد عائق يعيق اندماج العقل في . تركن -لكنهن لم يعبأن". أين تذهبن وتتركن واجباتكن؟:"قالوا
 .الصفي
 المادي جميع األحياء في هذا العالم. ة، مقلدة زائفةاألحياء المهيأة متمتع.  تعني متمتعپوروشَكلمة . كِْرشَْن تعني پوروشُتََّمكلمة 

التمتع  إلى لكل فرد النزعة. يعتبر الذكر المتمتع بينما األنثى المتاع. المعنى الحرفي لهذه الكلمة هي ذكر. پوروشَْزيعملون بدور 
.  الوحيد هو الرب العظيم بالفعلپوروشَلكن . پوروشَلذلك، كل فرد يدعى . في العالم المادي سواء أكان لديه بدن ذكر أم أنثى

لذلك، . القدرات مستخدمة للمتعة ونحن قدرات، أدوات الشخص العظيم. پوروشَنحن لسنا . اء قدرته وهو المتمتع العظيمنحن األحي
 .تخدام تتيمنا الصفي بشخصية اهللا دون عوائقس اعند الصفي كِْرشَْنعالمة ذكر  .كِْرشَْن هو الشخص العلي العظيم، پوروشُوتََّم

شخص يطلب النجاة، : كل وظيفة علية أخرى أو طريقة عبادة مدعومة بدافع ما.  الصفيشَْنكِْرال يوجد طموح أو غرض في ذكر 
ال يفترض بوجود هذه . لُوَك كِْرشَْن إلى شخص يطلب الرخاء المادي، شخص يطلب دخول الجنان، شخص يطلب الذهاب

ال شك بذهابه لكن . كِْرشَْنالدار العظيمة لـى  إلالتيم الصفي حتى الذهابال يطلب . ليس لدى التيم الصفي طموح مثيل. التطلعات
 . بالكليةكِْرشَْننشغال بخدمة  االجل مطلبه هو. ليست لديه رغبة

 َهىنْطْايكوڤأهالي كواكب .  الرب العظيمهقامة في الكوكب الذي يقيم في اال وهيشالُوكْياتوجد نجاة . توجد أشكال مختلفة من النجاة
النفس الهبائية . ناراياَن تعني امتالك عز يكاد يعادل عز ساِرشْطينجاة .  فيه شخصية اهللا العزيزيقيمون على الكوكب الذي يقيم

ه وقصره وكل ي بأربعة أيد وتمسك الرموز األربعة وتملك مالمحه البدنية وعزه وحلناراياَنالمحررة قادرة على الظهور في صورة 
 يمكن للفرد للمثال،. بتعاد عنه اال تعني عدم مفارقة الرب العظيم أوْپياۤيسام. امتالك الصورة أو السمات عينه ا تعنيْپياسارۤو. شيء

لكن التيم األصفياء ال يقبلون هذه النجاة على ) موكْتي-ْپياسامۤي(دعى نجاة الصحبة النجاة ت ههذ. مصاحبة الرب كما نجلس هنا سوية
 بالفعل يحرزون صحبة كِْرشَْنتيم . عنون بأي شكل من أشكال النجاةانهم ال ي. كِْرشَْننشغال بخدمة  االال يطلبون سوى. أشكالها

أرفع درجات كمال الخدمة تظهر . الرب إلى نشغال بالخدمة الودية العلية االالرب العظيم لكنهم ال يطلبونها ألن طموحهم الوحيد هو
 أن يتمنى عليه ما يشاء لكنه َمهاَرَج ْپَرْهالَدعلى عرض الرب . التتيمية، عندما يرفض التيم قبول البركات أو النفع من الرب العظيم

اجاب على ". نفع من خدمتي؟ لن أكون خادمك بذلك بل تاجرالواجبي خدمتك فكيف استطيع قبول . ربي، أنا خادمك القديم:"اجاب
 . طلب بركات ماديةدرجة أنه يحقق جميع رغبات التيم حتى وإن إلى  لطيفكِْرشَْن. هذا النحو وتلك هي عالمة الشخص الصفي

هو أن ) يُّوچا ْبَهكْتي(لكن المقام الجليل للخدمة التتيمية . هذا لطفه.  الماديةاترغبمن ال هفي أعماق قلب تيمكل ما  سيحقق الرب
 .التيم الصفي يرفض قبول مختلف أشكال النجاة حتى وإن عرضها الرب العظيم

 .بالخدمة التتيمية من أجل تحقيقهانشغل ا وهفي قلبتعتمل  الرغبات المادية ذا كانت بعضلن يحصل الفرد على الحب الصفي هللا ا إ
لكنه لن يحصل على "  ألنني أريد هذا العز أو ذاككِْرشَْن، بخدمة كِْرشَْنأنا منشغل بذكر :" لنفسهالفردقال ذا اقد تتحقق تلك الرغبة 

ذا كان مدفوعاً بدافع ما حتى وإن قضى ال إلى مقام الحب الصفي هللا لن يقدر الفرد على الوصو .پۤيْزُچوالـ ككِْرشَْنالحب الصفي لـ
ما دامت توجد رغبة بجلب النفع المادي :" سينْْدهو- َرساْمرتَ-ْبَهكْتيفي نص من كتاب  ُچوْسوامّيرۤوَپ يكتب . واجبه التتيمي

كيف يمكن الفرد التمتع بالبهجة العلية المستمدة ". حيةفيجب عليه أخذ تلك التمثيالت الشب) موكْتي(ذا أراد النجاة  اأو حتى) ْبهوكْتي(
ذا كان عند رغبات  اللفرد تحصيل الحب الخالص هللا ال يمكن؟ بكالم آخر،  حاضرة في قلبهاماۤيما دامت من الحب الخالص هللا 

 . ة من اجل الخدمة الودية فقط بل هو مجرد اداء الخدمة الودي-التتيم الخالص يخلو من جميع الرغبات. مادية أو حتى رغبة بالنجاة
 وينشغالن َنڤَِرنْداڤْ كانا يقيمان على حدة في ُچوْسوامّي َسناتََن وأخوه ُچوْسوامّيرۤوَپ . ُچوْسوامّيرۤوَپ ثمة مثل لطيف في حياة 

 القرية من پاتيتْشَ شحاذة  يقيم في الغابة وكان ال يوجد تسهيل لطبخ طعام شهي أوُچوْسوامّيرۤوَپ  كان ).ْبَهَجَن(الخدمة التتيمية ب



 لو  ودعوة أخي األكبركِْرشَْن إلى عداد أطباق شهية وتقديمها اسيمكنني:"قال لنفسه األخ األصغر وُچوْسوامّيرۤوَپ كان . لألكل
  سنة وحملت١٢في اللحظة التالية، جاءت فتاة جميلة عمرها حوالي . كانت لديه هذه الرغبة. استطعت الحصول على بعض الطعام

 إلى ون الطعاممدقأرباب العائالت ي. ِڤديالـذاك هو النظام . حليب، طحين وسمن مصفى وما شاكله -كثير من األطعمةإليه 
. عداد وليمة ا أرسل كل هذه األشياء وبأنه سيقدر علىكِْرشَْن سعيداً بأن ُچوْسوامّيرۤوَپ كان .  أحياناًالمتسولين والحكماء الزاهدين

 .خاه األكبرأعد وليمة ثم دعى أ
 "كيف وفرت كل هذه األشياء؟ لقد أعددت هذه الوليمة في هذه الغابة؟ كيف أمكن ذلك؟:" بالدهشة عندما جاءُچوْسوامّي َسناتََنأصيب 

كان ". ليإ  فتاة لطيفة وقدمتهاجاءت . كل هذه األشياءكِْرشَْنرغبت بذلك في الصباح وأرسل لي ":ُچوْسوامّيرۤوَپ لذا، أوضح 
 .فتاة جميلة جداً". تاةيصف الف

تلك هي ". هذا خطأ كبير.  قرينة الربراْدهارانّيلقد قبلت الخدمة من . راْدهارانّيهذه الفتاة الجميلة هي :"ناتََنَسعندئذ، قال 
أنه ينتظر . درجة أنه يريد خدمة تيمه أيضاً إلى  ذكيكِْرشَْنلكن . بل أرادا قضاء الخدمة. ما كانا يقبالن الخدمة من الرب. فلسفتهم

فرصة لخدمة تيمه  إلى  يتطلعكِْرشَْن و .خدمتهسوى  كِْرشَْنالتيم الصفي من ال يطلب . هذا تزاحم روحي. فرصة لخدمة تيمه
 . متشوق دوماً لمرضاة تيمه كما يرضيه تيمهكِْرشَْن. أيضاً

كل فرد يريد تقديم . ، ال أحد يريد تلقي الخدمةكل فرد يريد الخدمة. ستغالل على الصعيد المطلق اال يوجد. هذا هو العالم الروحي
هذا العالم المادي يعني بأنني أريد نشلك . هذا موقف جميل. خدمتكأنت تريد تقديم الخدمة لي وأنا أريد . الخدمة في العالم العلي

 فرد يريد استغالل صديقه، والده، في العاالم المادي، كل. ينبغي لنا فهمه. هذا هو العالم المادي. هذا مجمل األمر. وأنت تريد نشلي
 وجميع التيم سواء بصفة كِْرشَْنالنقطة المحورية لخدمة كل فرد هي . في العالم العليكل فرد يريد الخدمة لكن . أمه، كل فرد

 هذه هي الصلة . يريد خدمتهم أيضاًكِْرشَْنوفي الوقت الواحد، . ، يريدون خدمته جميعاًكِْرشَْنأصدقاء أو خدمة أو أبوان أو عشاق 
ال يوجد جوع وال ضرورة لألكل ومع ذلك . الوظيفة األولى هي الخدمة مع عدم وجود ضرورة للخدمة ألن كل فرد كامل. العلية

قتصار على  االمرحلة إلى ما لم نصللعلية للخدمة اال يمكننا التمتع باللذة . هذا هو العالم العلي. كل فرد يقدم أشياء لطيفة لألكل
دون غرض، الرب العظيم وتيمه  إلى يجب أن تكون الخدمة. ذا كان لدينا مطلق غرضاال ينهض ذلك الحس  . أو تيمهشَْنكِْرخدمة 

 .ون رغبة بالتشبعة الحسية الشخصيةد

 الفصل الثالث
 كمال معرفة النفس

 تنمية معرفة تبدأ .الختامي الفصِل هذا في شَْنكِْر التحقيق التام للذات العليا، –معرفة النفس ل النهائي الهدف شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديبحث 
 ثم يحقق الفرد بأن الذات الروحية الصفية شق ض بل قدرة روحية مح- البدن الطبيعيتليس –الذات بالفهم بأن الذات ليس مادية 

يحرز هذه الحالة، من . جة القديمةوأخيراً، يتعلم الفرد كيف يحيا بالتمام في تلك الصلة العلية البهي. كِْرشَْنقديم من الذات العليا، 
 .أحرز الكمال العظيم للحياة

 هو كِْرشَْنن كان  الم يعلموا ما. كِْرشَْنلم يعرفوا شيء سوى . على هذه األرضأثناء حضوره  كِْرشَْن ا أحبوَنڤَِرنْداڤْجميع أهالي 
كان موقفهم موقف حب صفي وكانوا يقولون . " حتى وإن كان اهللاكِْرشَْنسأحب :"اهللا أم ال وال كانت أفكار مثيلة تزعجهم

ال بد من العلم . ذاً هو صعيد الحب الخالص الحقيقي ااهذ". هذا جوهر األمر. ن كان اهللا أم ال اال يهم كِْرشَْننحن نحب :"ألنفسهم
عجازية أثناء  ا قوةشَْنكِْرأظهر . ليس صعيد الحب الخالص بل حب مشروطفذلك ، "ذا كان اهللا اكِْرشَْنسأحب :"عندما يقول الفرد

كانوا ". ةكئمالأحد الربما كان .  طفل مدهشكِْرشَْن:"يفكرون في الغالب) ڤاسۤيْز-ڤَْرَج (َنڤَِرنْداڤْتجليه في األرض وكان أهالي 
 العالم المادي المالئكة أقوياء في هذا. طالق االبأن المالئكة كانت قوية علىعموماً يفكرون على هذا النحو ألن الناس كانوا يعتقدون 

 ):١\٥( َسْمهيتا-ْبَرْهَم أدلى برأيه في هذا الصدد في نص ْبَرْهماأرفع المالئكة .  علي عن المالئكةكِْرشَْن بأن تعي الناسلكن لم تكن 
 لم يكن لدى أهالي .)ىَرَهْچيڤ  آنَنَْديْدتْش شَْْستْه كِْرشْنََپَرَمه ڤََره إشْ( هو الملك العظيم وبدنه كامل بالعلم والبهجة والخلود كِْرشَْن

 .الجدير بالتنويه أن حبهم له لم يكن خاضعاً إلعتبارات مثيلة.  ملك المالئكةكِْرشَْن علم بأن َنڤَِرنْداڤْ
 أنفسهم لوضع بالغ الخطورة َنڤَِرنْداڤْعرض أهالي .  دون شروطكِْرشَْن لـدون شروط كما كان حبهم َنڤَِرنْداڤْأهالي  كِْرشَْنأحبهم 

 كثيراً وأرسل غيوماً قوية أسقطت األمطار فوق نْْدَر ااشتد غضب.  زعيم مالئكة الجناننْْدَر إلى اقربانالدما أوقفوا مراسم عن
 ڤَْرْدَهَنُچو برفع جبل َنڤَِرنْداڤْ أنقذ أهالي كِْرشَْنلكن . بدأت المنطقة بكاملها تفيض بالمياه وأرتعب سكانها.  طوال سبعة أيامَنڤَِرنْداڤْ
زعاجه بأصبعه الصغير  ا بأنه قادر على منعنْْدَر اك المالكِْرشَْنبذلك، لقن الرب . وق القرية مع أنه كان في سن سبعة سنواتف

 .  عندما أدرك ذلككِْرشَْن للرب نْْدَر افسجد



  هذه تهدفكِْرشَْنحركة ذكر . َجَن-پّيُچو الذي يدل أن شاغله الوحيد هو حماية ڤَالّْبَهى-پۤيَجَنُچواسم  معروفاً بكِْرشَْنلذلك، أصبح 
سينقذنا اهللا من مطلق خطر حتى وإن كان يقتضي رفع جبل ). َجَن-پّيُچو (كِْرشَْن كيف يصبح حبيب صفي لـ اإلنسانتعليمإلى 

و اهللا القوي ه. ڤَْرْدَهَنُچو ما من أجل رفع جبل يةچيُّو ممارسة رياضة كِْرشَْنلم يتعين على . عندما نبلغ درجة هذا الحب الصفي
 وليس نوعاً هو اهللا أزلياً.  ما ليصبح اهللايةچيُّوممارسة التأمل أو رياضة  إلى ال يحتاج. كِْرشَْنتلك هي قدرة . حتى بوجه طفل
 .مصنوعاً من اهللا

 وهذا ما يحدو به أن  لعب طفل تيمهكِْرشَْنغالباً ما يحب . لباً ما يلعب دور تابعمع أنه اهللا، لكنه يتمتع بأذواق ودية مع تيمه وغا
 يتمتع بتوبيخ تيمه األب كِْرشَْنلكن . بوصفه اهللا، يعبده الجميع وال يوبخه أحد). نّنَْدَن-ياشودا (ياشودايصبح الطفل المحبوب لألم 

 تيمكذا، ". كحسناً، سوف أكون والدك وأوبخ:" يتمتع عند توبيخه ويقولكِْرشَْن يلعب هذا الدور أيضاً ألن كِْرشَْنتيم . وتيمه األم
ال مفر لنا من  . متصلة بتيمهكِْرشَْنعلى هذا الوجه، جميع نشاطات .  القتالشاء عندما يويقاتله وپياكَشيهيَرن يصبح الجني كِْرشَْن

  .كِْرشَْنصحبة  إلى ذا تطلعناا كِْرشَْنتنمية ذكر 
هذا . كِْرشَْن وال شاغل يشغلهم سوى مرضاة ْزَجنَ-ڤَْرَجنَنَْدَن   سوى شاغل مرضاةكِْرشَْنال يشغل . َرنَْجَن-َجَن-ڤَْرَجنَنَْدَن -ياشودا

 والبقارين پۤيْزُچوالـ لمرضاة يامونا يتنزه على ضفاف نهر كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز . تْشارّي-ڤََن-تۤيَر-يامونا. هو تبادل الحب
جميعهم قمة معرفة بلغ عتياديين بل  ا أو بشرهذه ليست طيور ونحل وبقر وعجول. الصبيان والطيور والنحل والبقر والعجول

 لُوَك كِْرشَْن إلى  هذه تمكّن كل فرد من الذهابكِْرشَْنحركة ذكر .  بعد رجعات غزيرةكِْرشَْن مقام اللعب مع الذا، بلغو. النفس
وفي كتابنا تعليم . مع تيمه يوافق على لعب أي من هذه األدوار كِْرشَْن.  بدور صديق أو خادم أو أب أو أمكِْرشَْنليصبح عشير 

 -الستة ُچوْسوامۤيْزالـ وأصحابه البارزين، تْشايتَنْيايتعين علينا السير على خطى المولى . وضح كيف يفعل كل ذلكي تْشايتَنْياالمولى 
هؤالء . كِْرشَْنعرفة صلتنا بـ لم ْبّهطَّْچهوناتَْىَر و ْچهوناتَْى داَسَرو  ُچوپاَل و ُچوْسوامّي جۤيڤَ شْرّيو  َسناتََنو رۤوَپ  شْرّي
 كِْرشَْنعلموا أن الغارق في تسبيح االسم القدوس لـ.  والرقص في وجدَهِرى كِْرشَْن كانوا منشغلين دوماً بتسبيح ُچوْسوامۤيْزالـ

تلك هي . َنكِْرشْاسم حالما يصدر صوت  يمكن للفرد أن يغرق في محيط الحب. كِْرشَْن، يغرق في محيط حب )كۤيْرتََن-كِْرشَْن(
 . كۤيْرتََن الستة يغرقون فوراً في محيط حب اهللا اثناء ُچوْسوامۤيْزلذا، كان الـ. عالمة التتيم الصفي

موقع التيم الصفي أن ليس .  فحسب بل على سواهم أيضاًتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو الستة أعزاء على سائر تيم المولى ُچوْسوامۤيْزالـلم يكن 
 َهِرى كِْرشَْنن كان يمكن السماح لهذا الشخص بتسبيح  امنفتح دوماً لكل فرد، وال يميز ماالتيم الصفي . حسودلديه عدو ألنه غير 

على الصعيد المادي وهو  ثمة فروق بين الشريف والوضيع والرجل والمرأة وهذا أو ذاك. وأنه ال يمكن السماح لذاك الشخص
هو . لذلك، هو غير حسود. التيم الصفي كل شيء بعين واحدةيرى . د الروحي، لكن هذا التمايز غائب على الصعيضدادصعيد األ

الصعيد الروحي غير  إلى ذا كان الوصول اجب العبادةغير الحسود وايمكن القول أن في الواقع، . واجب العبادة ألنه غير حسود
 ):١٩-١٨\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاشارة  اكما هذه هي. ممكن لسوى غير الحسود

 ىـَپـنّ َسْم-ا ينَـي ڤ-ا ۤيْديڤ
 ينيتــَهـْسي ـڤَچ ىْبراْهَمـنِٰ

  پاِكى تْـشَ-ڤَ شْـڤَ يشاي شـون
 نَـهي َدْرشـ- َسَم اتاهذيَپـنْٰ
 ُچوْرتَـه َسيْر جيڤَ تايإها
  َمـنَهْمتَـيتْـهـ ْسىي ساْماْميىش
  ْبَرْهَمْمَمــَسي  ِهـْمـشَُٰدوْرين
 اتاهيتْـهـِتى ْسي ماْد ْبَرْهَمـٰنــْستَ

 بعين النجس الكالب لحوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيْبراْهَمَنالـكل من  إلى ،االصيل المتواضع بفضل العلم الحكيمنظر ي"
 ْبَرْهَمْنمثل  فوق كل عيب ال ثلمة فيهم نهما. والدة والموتال يتخطسبق لهم  ،اةوالمساو رزانة عقولهم على التقوم من .واحدة

 . "راسخون فيهو
يمكن للشخص تخليص البشرية المعذبة من الشوائب المادية عند الظفر برحمة . تْشايتَنْيامقام مثيل يصله من ظفر برحمة المولى 

-ناتََنَس-َپرۤوڤَنِْدى : كانوا تيماً من هذا الطراز هم ألن التاليةَمنْتَْرتة سجدة التبجيل بالـ السُچوْسوامۤيْزلـنحن نقدم ل .تْشايتَنْياالمولى 
قامة الدين الحقيقي في  ا خبراء بدراسة جميع األسفار بتمعن بهدفُچوْسوامۤيْزالـ كان .كاوُچوپالَ-جۤيڤَ-شْرّياو چيو-ْچهوناتَْىَر

 ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرّيالذي كتبه ) رحيق التتيم(  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيم كتاب  خلفوا كتباً غزيرة لهدايتنا وأشهره.األرض
في الواقع، . والتسبيح والرقص ليالً نهاراً دون كلل وكان شاغلهم الكتابة ُچوْسوامۤيْزالـعمل . ويعطي التيم المبتدئ توجيهات مبدئية

 مسألة الجماع كانت غير واردة على. ثلة باألكل والنوم والجماع والدفاع بدافع الخوف معتقين عملياً من المتطلبات البدنية المتمكانوا



كانوا معتادين على النوم ساعة ونصف يومياً كما أنهم .  بالكليةكِْرشَْنطالق وال مسألة الخوف أو الدفاع ألنهم كانوا غارقين في األ
 .حينما كانوا يشعرون بالجوع  أو اثنيناً ويشحذون رغيفكانوا يطرقون باب أحد أرباب العائالت. لم يأكلوا عملياً

كل فرد في العالم المادي يسعى . الوعي الروحي إلى سعاد البشرية المعذبة عن طريق رفع كل فرد امهمة هؤالء الربانيين كانت
ستغالل رجل أعمال ستغالل مجتمع آخر ورجل أعمال يسعى ال أمة تسعى إلستغالل أمة أخرى ومجتمع يسعى ال-إلستغالل سواه

لكننا نشاهد أن نزاع البقاء مفروض ". القوة ال تخطئ:"هذا ما يدعى نزاع البقاء ومنه ابتدعت البشرية قانون. آخر وهكذا دواليك
 كبير بين روسيا وأميركا والصين وكل فرد يعاني نتيجة هذا ثمة نزاع. حتى على األقوى كما هي الحال في الوضع الدولي الحاضر

 ال يعنون بإستغالل اآلخرين بل بمساعدة الناس على كِْرشَْنلكن التيم األصفياء لـ. في الواقع، نزاع البقاء يعني المعاناة. عالنزا
 بتعذر مقارنة الثري والفقير ألن الثري قد يتلقى َپنْذيتَتْشانَكْيا قال حتى . لذلك، تجري عبادتهم في جميع الكواكب. تحقيق السعادة
 .يتلقى التكريم حيثما حلالعاِلم ده أو كوكبه لكن تيم اهللا التكريم في بل

بل كل  كِْرشَْنحيث يحضر الجحيم  إلى ال سبيل.  يالزمه في كل من الجنة والناركِْرشَْنعند التيم ألن سيان الجنة والنار أن كما 
ألنه كان وليد عائلة مسلمة وكان الهندوس  رّيوپفي  َهىنّاتََجَچ هيكل لم يدخل َهريداَس طْهاكوَر للمثال .َهىنْطْايكوڤمكان هو 

الدخول وإزعاجهم؟ سأسّبح  إلى ما الذي يدعوني:" بذلك بل قال لنفسهَهريداَس طْهاكوَر حفللم ي .الهيكل إلى يمنعون دخول المسلم
 الذهاب إلى ال يحتاج: ي قوة التيم الصفيهذه ه. َهريداَس جاء يومياً لزيارة َهىنّاتََجَچ الذي هو عين تْشايتَنْياوبالنتيجة، المولى ". هنا

ستحمام في  إلى االفي طريقه يومياً طْهاكوَر َهريداَسزيارة  َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيااعتاد المولى .  اليه يأتيَهىنّاتََجَچ بل َهىنّاتََجَچإلى 
هذا هو مقام التيم ". تفضل يا ربي:" يجيبَهريداَسوكان " ، ماذا تفعل؟َهريداَس:" ويسألَهريداَسكان المولى يدخل كوخ . البحر
، علم سماع كِْرشَْن لعلمه بذكر كِْرشَْن تسليمالتيم قادر بالفعل على .  بأن عبادة تيمه تفوق حتى عبادتهكِْرشَْنلذلك، يقول . الفعلي
كالم فلسفي إلى جرد والمؤمن بالفراغية المؤمن بوحدة الوجود الم قد يدعو. كِْرشَْن ويتمتع بـْپَرساَد-كِْرشَْن ويتناول كِْرشَْنكالم 

أنا :"وبين من يعتقد". أنا حجر:"؟ ما هو الفرق بين من يعتقدلكذ إلى لكن من ذا الذي سيلتفت) َأَهْم ْبَرْهماْسمي (مسئم حول أنا روح
 .كِْرشَْندل الحب مع ؟ ما الذي يدعو أحد ليصبح حجراً أو قطعة من الخشب أو فراغ؟ يجب أن يكون مقامنا الفعلي هو تبا"فراغ

سيدّْهانْتَ  ْبَهكْتيپاَد نوڤيشْ آُوْم لهيةمن جهتي، سيدي الروحي رحمته اإل. كِْرشَْن شرارة حب يشعل السيد الروحي، التيم الصفي
 بنشر رسالة المولى رغبة كبيرةرحمته اإللهية كانت عند .  في العالم الغربيكِْرشَْن، أمرني بنشر ذكر  ْپَرْبهوپاَدُچوْسوامّي َسَرْسڤَتّي
، ومنشغل لتقيت سيدي الروحي للمرة األولىعندما اكنت شاباً وطنياً في الهند .  رحمته ومتعته معاًيمثل في الغرب ونجاحي تْشايتَنْيا

ؤية نني لم ارد الذهاب فقد أجبرني أحد االصدقاء الذي ما زال يقيم في مدينة كلكتا وأصطحبني لرأللكن . في مكتب محترم كثيراً
قلت .  معامالتهمبوكنت ال أحفي البيت  ۤيْزاسَسنّْۤيالـكنت متردداً برؤيته ألن والدي اعتاد استقبال عدد كبير من . رحمته اإللهية

 صديقي اجبرني ؟ لكن وما هو النفع برؤيته بحال صح ذلك كان من طرازهمَمهاَرَج ُچوْسوامّي َسَرْسڤَتّيسيدّْهانْتَ   ْبَهكْتيلنفسي بأن
 . رضخت في نهاية األمر وذهبت معه وانتفعت". ذا ال تراه؟الم:"لقولبا

تْشايتَنْيا البلدان األجنبية ونشر رسالة  إلى في زيارتي األولى بأنه كان من الضروري للمتعلمين أمثالي الذهاباإللهية قال لي رحمته 
في الواقع، كان األجانب يعتبرون الهنود تافهين جداً ألن . حتالل ولن يسمع أحد رسالتنا االاجبت بأن الهند كانت تحت. َمهاْپَرْبهو

چالي يرثو بالفعل بأن عندئذ، كان يوجد شاعر بن. نالت استقاللهاالهند كانت ما زالت خاضعة لبريطانيا بينما عدد كبير من األمم 
ستعمار واإلستقالل مجرد  االبأناإللهية أقنعني رحمته . خاضعة لبريطانياالهند حتى األمم البدائية كانت مستقلة بينما ما زالت 

اإللهية ته مهذا اللقاء مع رح. نعنى بالنفع الخالد للبشرية ألننا تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهومن واجبنا قبول تحدي  أوضاع زائلة وأشار أن
 . منذ نصف قرن١٩٢٢سيدي الروحي حدث في سنة 

 في اللحظة األخيرة، يكرر فيها كتب لي رسالة . من عالم الموت هذاهاَرَجَم چورو سنوات من خلوة ٣ قبل ١٩٣٣سنة  داعملقيت الت
بعد استالم هذه حلمت . هذه الرسالة بين ابناء اللغة االنكليزية إلى ةدعوالحدد بالقول بوجوب . قبل اسبوعين من خلوته أوامره

ال بد لي من هجر :"أحلم على هذا الوجه وأفكر لنفسيكنت .  كان يدعوني وبأنني كنت أهجر بيتي وأتبعهَمهاَرَج چوروالرسالة، بأن 
كيف أهجر . هذا مرعب:"في الوقت عينه، قلت لنفسي)". اَسَسنّْۤي( يريد مني هجر بيتي ودخول سلك الزهد َمهاَرَج چورو. بيتي

هجرت بيتي .  جعلني أهجرهَجَمهاَر چورولم أكن اريد هجر حياتي البيتية بالفعل لكن . اماۤيهذا ما يدعى و". بيتي؟ زوجتي؟ أطفالي؟
لذا، لن .  من األطفال اللطفاء في كل األرضاً كبيراً عددَمهاَرَج چورو لكن اآلن، اعطاني  بأوامرهعمال بما في ذلك بضعة أطفال

 . تجربتي العمليةستمد من وهذا مثل مكِْرشَْنيخسر الفرد بخدمة 
بإخراج نقود تسمح لم تكن الحكومة الهندية . ١٩٦٥ند بمفردي في سنة له اتعندما ترك كنت أخشى مواجهة قدر كبير من المتاعب

 چورولكن كان كل هذا برحمة مثيلة وصلت مدينة نيويورك في حالة . ربعين روبيةأمن البلد فجئت ال أحمل سوى بضعة كتب و
 كِْرشَْن بأن رحمة شايتَنْيا َمهاْپَرْبهوتْجاء في .  والسيد الروحيكِْرشَْنكل شيء يحدث بالرحمة المشتركة لـ. كِْرشَْن و َمهاَرَج



وبالنتيجة، يعلم بغرضنا ويتيح فرصة العمل كما .  داخلنا دوماًكِْرشَْن.  هذهكِْرشَْنهذا هو سر نجاح حركة ذكر .  مشتركةچورووالـ
اذا  ستطيع كسب المال والتمتع الفطنة لنصبح رجال أعمال في غاية الذكاء أو سياسي ناجح أو محتال حتى نكِْرشَْنسيتيح لنا  .نقرر

يبدأون فقراء وسرعان ما . حسب مستوى الحياة المادية يصبح كثير من الناس من ذوي الشأن. قررنا التمتع بهذا العالم المادي
حد ال يمكن أل. لكن ال ينبغي لنا التفكير بأنهم حققوا هذا النجاح بجهودهم الضئيلة. يصبحون من أصحاب الماليين بالحظ السعيد

 بأنه نافذ في قلب كل حي بوجه الذات العليا ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . كِْرشَْنتحسين مستوى حياته دون فطنة وتلك الفطنة من 
 الفطنة كِْرشَْنسيعطينا  . يمد كل من النسيان والذكرى حسب رغبة الفردكِْرشَْن.  اإلنسان وبمشيئته ينسى اإلنسان يتذكربمشيئتهو

 . والتمتع بالعالم الماديكِْرشَْنذا أردنا نسيان  اة لنسيانه إلى األبدالالزم
ال يوجد سبب يمنعني من . كل فرد يقضي وقتاً مسراً. يمكنني التمتع بهذا العالم المادي على خير وجه:"كثير من الناس يفكرون

الرئيس منصب منصب رفيع جداً مثل  إلى قد نرتقي. دي لغياب المتعة الباقية في العالم المايةهذه الفكرة وهم". التمتع بقدر معادل
كون لدينا زوجة جميلة وأطفال ونحتل أرفع منصب تقد نكون في غاية الوسامة والشهرة والفطنة والعلم والثراء والنفوذ وقد . كنيدي

 ال سبيل. لخطر في كل خطوةجهة ااال مفر من مو: هذه هي طبيعة العالم المادي. في البلد لكننا عرضة لإلغتيال في مطلق لحظة
 حتى في أوج متعتنا كل متعة نكتسبها زائلة لعدم وجود متعة في العالم المادي قادرة على اعطاء لذة دائمة. المتعة دون عوائقإلى 

 . هو القادر الوحيد على اعطاء هذه اللذةكِْرشَْن. التي نكسبها بعد بذل جهد كبير من النزاع والتضحية
 في هذا  اإلنسانلسوء الحظ،.  لهتسليم بأن من خير كل فرد ترك هذا النشاط المادي التافه والْبهَچڤَْد چۤيتا في شَْنكِْرلذلك، يأمر 

 بأن كل من يسلم له يضمن الحماية من كل كِْرشَْنيعلن . درجة تفقده كل عناية إلى )اماۤي(العصر مفتون ببريق الطبيعة المادية 
 كما خشيت أنا خسارة كِْرشَْن لـتسليميفقد شيئاً بالأن ن م دوماً  اإلنسانيخاف.  ال يقوى على تحصيله متعلق بما اإلنسانالذنوب لكن

 عندما يسلب منا درجة أنه سيجازينا بشيء أكبر بألوف المرات إلى  لطيفكِْرشَْنلكن . العالم الغربي للدعوة إلى عائلتي بالمجيء
 .شيئاً

سيداتي وسادتي األعزاء، :"بلدة بالقول إلى بلد وبلدة إلى باب وبلد إلى أنه يستجدي من بابدرجة  إلى كما أن السيد الروحي لطيف
 هو الرب العظيم الذي يصدر كِْرشَْن. كِْرشَْن إلى  يقضي خدمة خفية جداً،على هذا الوجه". كِْرشَْنذكر  إلى ذمنكم األخأرجو 

. النار إلى الجنة أم إلى كِْرشَْنن أرسله  اال يهم ما. كِْرشَْن جداً على لذلك، السيد الروحي عزيز. األوامر والسيد الروحي ينفذها
أهل الجنة يمتع أهل الجحيم من وجوه كثيرة ويتعذب . كِْرشَْنذا غاب عنهما ذكر  االجنة والنار على حد سواء عند السيد الروحي

ألنه يحمل هذا  راض بذاته دوماًوهو  كِْرشَْن يوجد ذكر  أن يقيم في أي مكان حيثكِْرشَْن تيم يستطيع حواسهم من وجوه كثيرة لكن
سيبقى نائياً  كذا،. كِْرشَْنفي الواقع، ال يؤمن بالجحيم بل بـ.  اذا أرسل إلى الجحيمَهِرى كِْرشَْنسيرضى بمجرد تسبيح  .الذكر معه

ستعداد لخدمة الرب  ا لذا، تيم الرب على.ذا وضع في الجنة حيث توجد فرص كثيرة للتشبعة الحسية اكِْرشَْنألن حواسه راضية بـ
 .كِْرشَْنلهذا السبب، هو عزيز جداً على . في كل مكان

ذا طلب منهم  اسيرفضون لكن.  المجرد هو الحقْبَرْهَمْن وأن سرابفالسفة وحدة الوجود المطلقة الزهاد يقولون بأن هذا العالم 
لكن هذه الصعوبة غير موجودة عند تيم .  خشية من عدوى تلك األوضاعالمجتمع حيث تسود التشبعة الحسية المادية إلى الخروج
 .كِْرشَْنمطلق مكان إلنضباطه ولواذه بـ إلى  ال يخشى الذهاب الذيكِْرشَْن

 وتشبيع َهِرى كِْرشَْن ألنهم ينتهزون الفرصة بتسبيح كِْرشَْنال يلحق التيم عندما يلتقون في مكان يغيب فيه ذكر األذى بالنتيجة، 
الحكيم الكبير . نفسه في غرفة ما والتسبيح بمفردهعلى ليس المراد اغالق الفرد . ينبغي انتهاز تلك الفرصة دوماً. كِْرشَْنالناس بذكر 

. قامة في أرقي األماكن االالجحيم والدعوة هناك أحياناً مع أنه يمكنه إلى يتوجه.  رجل فضاء يتجول في أرجاء الكونموني ناَرَد
 . وشقوقهكِْرشَْن ينشط دوماً بدافع حبه لـ- خادم اهللاهذا هو جمال

 بدور صديق أو كِْرشَْنخدمته غير مشروطة بشروط بغض النظر عن حبه لـ. كِْرشَْنمسند الخدمة التتيمية هو الحب الخالص لـ
التيم ال يخشى . طبيعة المادية الشواكلاألوضاع المادية بل علي وال صلة له ب إلى  ال يستندكِْرشَْنخادم أو أب أو عشيق ألن ذكر 

قد نقول في العالم بأن هذا مكان جيد وذاك نقيضه لكن . جميع األوضاع المادية بعين واحدة إلى أي مكان ألنه ينظر إلى الذهاب
دي يعني المبدأ األساسي للوجود المادي سيئ عنده ألن الوجود الما. شارة االكما سبق لنا التيم ال يخضع لهذه المختلقات الفكرية

 .كِْرشَْننسيان 
 يتطور بالفعل عندما كِْرشَْن لكن ذكر عند الطور الحيادي للتتيم نور اهللا والذات العليا النافذة في القلب إلى قد يولي الفرد أهمية أكبر

التحقيق . بداية األمر في كِْرشَْنال شك أن تحقيق النور والذات العليا جزء من ذكر ".  سيدي الحميمكِْرشَْن:"يبدأ الفرد بالتفكير
الجزئي هللا في وجه نوره أو وجه الذات العليا يمكّن الفرد من تنمية التوقير هللا لكن يرتفع هذا التوقير حالما يطور الفرد صلة حميمة 

 . بصفة صديق أو ابن أو عشيقكِْرشَْنبـ



في المفهوم الحيادي، يقتصر الفرد على . حتماً) ماَپَرماتْ(صعيد الصلة الشخصية أرفع من الصعيد الالشخصي أو صعيد الذات العليا 
عند تطوير الفرد يبدأ بتقدير العز التام للرب العظيم هذا علم بالطبع ألنه . الفهم بأنه من نوع الحقيقة المطلقة أو يفهم بأنه شق من اهللا

 كِْرشَْنيبدأ الفرد بخدمة . هللا غني بالعز السداسييبداً الفرد بقضاء الخدمة فعلياً عند فهمه بأن ا.  بصفة خادمكِْرشَْنصلة شخصية مع 
الشخص الذي يخدم . هذا الشعور بعظمة اهللا يزداد عند ابتداء قضاء الخدمة العلية. كِْرشَْن ويفهم فوقية كِْرشَْنحالما يفهم عظمة 

. رضى الشق من رضى الكل.  هو الذات العليا والحي الهبائي شقهكِْرشَْن حواس الرب يحقق الرضى ألن رضيةالرب ابتغاء ت
 في َمهاَرَج چورو إلى  يروحعندما بدأ أحد أخواني بالسيد الروحي. معدةرضى أطراف البدن من رضى المعدة ألنها تتغذى من ال

 يجب -هذه هي المعادلة". ألن رضانا من رضاك:"اجاب الصبي". فجأة؟ إلي لماذا تروح:"َمهاَرَج چورويوم شديد الحرارة، سأل 
 . فنشعر جميعاً بالرضىكِْرشَْن ال نشبع حواسنا على حدة بل السعي إلشباع حواس أن علينا
مفهوم وحدة الوجود المطلقة يخلو من صورة اهللا مما يغّيب . كِْرشَْن وهذه هي بداية ذكر كِْرشَْن يطلب دوماً مرضاة كِْرشَْنتيم 

 بسيد الحواس كِْرشَْنيخاطب .  بصفة سيدكِْرشَْن إلى ظريمكن للفرد قضاء الخدمة عندما ين لكن.  حواس اهللاترضيةفرصة 
عند الفهم بأن الحق المطلق هو سيد الحواس وبأن حواسنا  الكامن في كل فرد بالنهوض كِْرشَْنيبدأ ذكر . ْبهَچڤَْد چۤيتافي ) ِكشَۤيْهِرش(

ما هو الفرق بين الذوق :"شايتَنْيا َمهاْپَرْبهوتْذات مرة، سأل . جبنا على استخدامها لمرضاة حواسهوليدة حواسه وبأن هذا ما يو
 من الميليخلو لكن الذوق الحيادي في الحالتين  عظيم كِْرشَْنيمكن لإلنسان أن يفهم بأن "  وذوق السيد والخادم؟كِْرشَْنالحيادي بـ

ندما يحرز الفرد الصداقة مع ع تضاف صفة علية أخرىو.  والحي أكثر رفعةكِْرشَْنلذلك، صلة السيد والخادم بين . الخدمةإلى 
لذلك، يجب .  صديقيكِْرشَْن:"ضافية الكن ثمة مشاعر.  اليهيوجد المفهوم بأن اهللا كبير وأن من واجب الخادم قضاء الخدمة. كِْرشَْن

مثيلة كما توجد مساواة في صلة . بل بإسعاده ومرضاتهبصفة صديق ال نقنع بمجرد قضاء الخدمة ". علي معاملته على وجه يسعده
عندما  بأنهم يفوقونه كِْرشَْنلم يعتقد خالن . على هذا المقام كِْرشَْنالتيم فوقية ينسى لذا، .  والتيم متصالن على قدم وساقكِْرشَْنألن 
ة عند ال رغب. الحب الخالص إلى التشبعة الحسية أو التعظيم الذاتي ألن الصلة مستندة إلى ال سبيل.  اثناء اللعبهاعتالء كتفيوا اعتاد

ه صديقيقبل الفرد الحقيقة أحياناً بأن .  على كتفيه إلستمداد متعة منهمخالنه يرفع كِْرشَْن كما أن كِْرشَْن إلى التيم سوى اعطاء المتعة
 الصلة مستندة عندما تكون الشعور باإلهانة أو الدونية إلى ال سبيل .الشعور بالدونية في عمل مثيل إلى سيصفع وجهه لكن ال سبيل

 .الصداقة والمتعة المتبادلةلى إ
اً  والبقارون الصبيان جميعڤَْرَج وصبايا راْدهارانّي شْرّي. كِْرشَْن هي قدرة متعة كِْرشَْن والصلة مع كِْرشَْنمجمل مستند ذكر 

مؤمن بوحدة ال. المتعة هو أن المتعة الكاملة كامنة في المصدر الذي نفيض منه إلى سبب نزعتنا. كِْرشَْنتوسعات قدرة مسرة 
. لذلك، فلسفة الشخصانية اهللا هي فلسفة ناقصة ودونية. الوجود المطلقة ال يقوى على التفكير بهذه المفاهيم ألنه ينكر قدرة المتعة

 التي تقصد كِْرشَْنجميع الصالت مع . ه وخدمه وآباءه وقرينتهخالن - وفي جميع لواحقهكِْرشَْن قدرة المتعة في كِْرشَْنتيم يتبين 
 .كِْرشَْن هي من كشف قدرة مسرة كِْرشَْنرضاة حواس م

قترانها بالطبيعة  ا لكن الذات الهبائية نست قوامها الفعلي نتيجة عينهمن جهة الذات الهبائية، انها شق من قدرة اللذة تلك لذخر اللذة
خراج أنفسنا من عذاب النزاع،  اجب علينااآلن، ي. آخر في نزاع البقاء إلى المادية وأصبحت عالقة في عملية نشوء التناسخ من بدن

نقطة حياتنا  إلى من التناسخات غير المنحصرة التي تجبرنا على معاناة شقاوات الوالدة والموت والمرض والشيخوخة والوصول
ه في هذه ذا بذل كل ما في وسعاسيحصل الفرد على بدن روحي بعد الموت  .تلك الحياة القديمة ممكنة. كِْرشَْنالقديمة في ذكر 
. البدن الروحي موجود داخل البدن المادي الغليظ لكنه لن ينمو سوى بعد التنزه من شوائب هذا الوجود المادي. الصورة البشرية

 يجب علي الرجوع. أنا شق من اهللا:"الصالح الذاتي بالفهم الفعلي. ية والمصلحة الذاتية الفعلية للبشرية اإلنسانذاك هو غرض الحياة
. هناك إليه نضمام االجتماعية هنا ويمكننا اجتماعية في الملكوت الروحي كما لدينا حياة اهللا حياة".  إليه اهللا واإلنضمامملكوتإلى 

 ثمة وقت لم أكن يكن لم):"١٢\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن إلى كِْرشَْنيقول . فراغ بعد هالك هذا البدنتحول إلى ليس صحيحاً بأننا ن
 لذلك، وجودنا قديم وتغييرات الوالدة والموت مجرد ."لن نكونوقت كون ي ولن ، هؤالء الملوككلوال أنت وال تى ح، فيه موجوداً

 .تبديل األبدان المادية الزائلة
 ظيمالعلم المستمد من الحي الكامل الع إلى  مستندةكِْرشَْنعملية ذكر . طالق االالعملية الفعلية لتحقيق الحياة القديمة ليست صعبة على

 المهيأة ترتكب األخطاء وتتعرض للوهم وتخدع اآلخرين وتملك حواس ناقصة نفسالعلم المستمد من اآلخرين ناقص ألن ال. كِْرشَْن
" هل تستطيع أن تريني اهللا؟:"قد يتحدى أحد بالقول.  بالفعلكِْرشَْنمعاينة من  كِْرشَْن هذا العلم المستمد من يمكننا لكن. ال محالة

نحن نشرب ). ْپسو كاونْتيياٱَهْم أَرُسو (أنا طعم الماء ): ٨\٧. چ.ب (كِْرشَْنيقول ". رؤية اهللا ممكنة في كل لحظة. نعم:"ونحن نجيب
ْبهَچڤَْد  في كِْرشَْنيستطرد . كِْرشَْنذا فهمنا بأن هذا الطعم هو  ايمكننا أن نبدأ بفهم اهللا يومياًلذا، . الماء يومياً وطعم الماء موجود

 لذا،.  في المساءنحن نشهد ضوء الشمس يومياً ويطلع عليها نور القمر). شوْريايُّوه-ْپَرْبهاْسمي شَشي(نا نور الشمس والقمر أ: چۤيتا



 بداية ووسط وآخر جميع كِْرشَْن ألن ْبهَچڤَْد چۤيتاثمة شواهد مثيلة كثيرة في . ذا ذكرنا مصدر هذه الفيوضاسنذكر اهللا في النهاية 
كيف يجلو وكيف يخلو وما هي  :ليس علينا سوى فهم اهللا حق فهم. ليس صعباً على االطالق  ومعرفة جوهرناذكر اهللا .الظواهر

 األرض ثانية لقبول بدن مادي آخر إلى ، ال يرجعكِْرشَْنالشخص الذي يفهم اهللا، . مهمته؟ وعندها نصبح مؤهلين لدخول ملكوت اهللا
 .فطن إنسان هذا هو الهدف الواجب لكل). ماْم ِاتي( إلي يأتي:"شَْنكِْرأين يذهب؟ يقول . بعد مفارقة هذا البدن
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