
 الذات كتشاِف ارحلة
 المقدمة

 كان ذا النفسك؟التي وضعتها  األهدافوقصرت عن تحقيق  ،اكمسعحبط  هل اآلن؟هي  كمامن أي وجه  حياتك من مستاء أنت هل
 .تابع القراءة كذلك، األمر

ة الوحيدة يالقن نيتحسنما هو  امظاألع نجاز االالنهائي، التحليل في . ذات قيمة باقية تدريجياًةقتنيثابت،  شيء متعليسعى الفطن إلى 
 .النهاية في ة وكل ما سواه يذهبالداخلي ذاتنا الهوية،ب حساسنا ا أوتبقى لنا أال وهي وعيناالتي 

 ةجديدنظرة  إلى دليلكهي  الذات كتشاف ارحلةأن  .الكتاب هذا موضوع ووه ،من هذا المنظور الذات كتشاف ارحلة حياةتصبح ال
 .ىوالرض الوعي منرفع أ مستويات إلى كحملن نظرة تضم، الحياةإلى 
 يذال ،مسيرةال أكمل شخصمن  المتوفر الخبير التوجيه ضهو بعاألمر قتضيه يجل ما  .النتائج هذهمثلك ينعمون ب الناس آالف
 .مصيرك بسالمة إلى سبل والوسائل بالتي تضمن وصولكال يعرف

شْرۤيَل :"الالهوتالخاصة بعلم  هارفارد مدرسة من  كوكسهارفي كتب عنه روحي سيدعلى  ذاتال كتشاف ارحلة فيستتعرف 
أن  أمريكاالالهوت البارزين المسيحيين في  علماء أحد  كوكسلدكتوريكتب ا ."معلم يعد بألف ال بل بمليون بالطبع،  هوْپَرْبهوپاَد

 ."فريداًو اًحيوي اًشخص كانت دليال على امكانية نقل الحقيقة ومع ذلك يبقى ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل حياة 
 تشتر ا. األساسيةِڤدية مجلداً من الكتب الـستين، ترجم ما ينيف عن كِْرشَْنالمؤسس لجماعة ذكر  روحيال سيد الْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
مدحها و األصلية، والبنغالية السنسكريتية بالنصوص الكتب، هذهمن  كاملةال مجموعات الالعالم حول الجامعات مكتبات آالف

 .العلماء شراتع
 لحكمةل الضرورية الحقائقتناول ي الصفحات هذه في ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل سترى  .الذات كتشاف ارحلة في ستجد ما ليس كذا لكن
الورد  العلم العلي بأشد تأثير وأدقه بنعومة ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  يسلم .ومقابالت محادثات وثيحادفي انا لامثأ إلى اويبلغه الخالدة ِڤديةالـ

 .وصالبة الصاعقة وكل ذلك بوقار وحدة بداهة
 في ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل اهللا التي اسسها  إلى ياب االمجلة فيباالصل  ظهرت ،الذات كتشاف ارحلةفي كتاب  ةعوطبجميع المختارات الم

ه الجدد بإستئناف نشر هذه ، أوكل اتباع١٩٦٦ سنة كِْرشَْن َهِرىاميركا وبعد تأسيس حركة  إلى  عند سفره.١٩٤٤الهند سنة 
 الحاجاتتلبي  المعاصر، لعالما إلى ِڤديالعلم الـكشف ل الحيوية الوظيفةاهللا  إلى ياب االمجلة خدمت الوقت، ذلك منذ .المجلة

 .الحديثة الحياة حباط ايواجهون الذين للناس الروحية
لقارئ لالتي يحتويها تتيح  األدبية اتالمختار .أيضاً قراءةلا سهل المفيدة، بالمعلومات والغني الموثوق الذات كتشاف ارحلة كتاب

اختيار و المحتويات جدولالنهاية أو تصفح  إلى البداية منترتيب مقاالت الكتاب تتيح للقارئ القراءة  .من عدة وجوه الكتابمقاربة 
مطالعة  إلى الحاجةوتغني عن  نتباه االىتسترع التي لمواضيعتسهل تحديد ا ،ةكاملمتو ةقصيرجميع المقاالت  .ما يهمه على االخص

 . بكاملهالكتاب
متغيرة  ةكهرومغنطيسي أو علة أو موجة عرضي جانبي أثر ليست الواعية تناذاتي أنهو  الذات كتشاف الرحلة الرئيسي الدرسأن 

غير  وحدةهو  الوعيكز من مرا مركزكل مكان والزمان بل ال في ما وقت في الفرعية يةالذر الجزيئاتمن  مؤقتأولدها تركيب 
 عديمة العلمية المعرفةبأن  نقول ال نحن": بينفودجريجوريالفيزيائي  إلى ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل كما يقول  .متناقصة مطلقة بحد ذاتها

 .")اَنۤيْچآتْما  (علم بالذات، بالروحالمراد هو ال لكن . . . .أيضاًتعد من المعارف  لكترونياتاإلاآلليات و .الفائدة
 هذا خلفية فيالروح  تجد أن كنيم:"أنجليس لوس في صحفي مؤتمر  فيْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يقول  .الروح همف دبعطلب العلم يستمر 
 حضور إلى ستناداًاكوني الهيكل ال فييمكن لإلنسان أن يدرك حضور اهللا  الطريقة، بنفس .الوعيوعالمة حضورها هي  الجسم،

 ."الوعي الكلي
شخصية الذات الكلية هي  هويةان  سةلمقد اِڤدية الـكتبالتكشف  .أيضاً وشخصيون فرديون نحن كما وشخصي ديفرالوعي الكلي 
 .والجاذبية الجمالكل  مصدر بالفنان العظيم كِْرشَْن يصف ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  .كِْرشَْن اهللا العزيز

القديمة بين أنفسنا وبين الوعي  الشخصية وصلةيكمن بإكتشاف ال ،ىوالرض السعادة إلى الحقيقي المفتاح أن ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يوضح 
 حياتك في لذاألالوعي األرفع و هذا،وسيلة تحقيق  ذاتال كتشاف ا وستطلع في كتاب رحلةكِْرشَْن ذكرتدعى  الحالة هذه .الكلي

 .الخاصة



ة زوجو ،طحبهو زوج م شخصكل ":"مطلقال حبال"مقال  في مستمعيه إلى ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يقول  . هو وعي وديكِْرشَْنوعي 
شْرۤيَل  يستمرثم  ."صحيح بشكل تستعمل لم ةالمحب إلى نانزعت ألن  في كل مكانحباط اثمة .وشاب محبط وبنت محبطة محبطة
 شخص ل مع كل القادر على التبادكِْرشَْنعظيم ال الشخص نحويتم تجربة الحب على أكمل وجه عند توجيهه  كيف لتوضيح ْپَرْبهوپاَد

 .على أتم وأكمل وجه
 الرجل يفتتن بالمرأة والمرأة تفتتن بالرجل":بالقول فتان النفس كِْرشَْنفي مقال  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل ينصح  . الباقيةسعادةال سرهو  هذا

سنفقد كل  .كِْرشَْنالمادي بل بـفتتان ببريق هذا العالم االوعند اقترانهما جنسياً يشتد تعلقهما بهذا العالم المادي لكن شاغلنا ليس 
 ."كِْرشَْنعندما نفتتن بجمال افتتان بالجمال الزائل لهذا العالم المادي 

 ويسمحون لهم الروحييعدون أتباعهم بالنفع  الذينالمزعومين  الروحيين المعلمينمن  الكثيرعلى خالف  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يقف  هنا
  والروحانيين الذين يضللون اتباعهمچوروزدون هوادة جميع  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل ينتقد  . أو شرطباإلنغماس بالملذات الحسية دون قيد

 ."كشف الروحانيون الزائفون"مقال  في
 لهذا العصر على ِڤَدْزبل لقن تقنية التأمل التي توصي بها الـ  جلباً لنفع ماديالخاصة الروحية طريقته ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل لم يبتدع 

كل من يتبنى هذه ":"عليال الصوت خالل تأملال "في الشرقية الشمالية بوسطن جامعةطالب  إلى ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يقول  .صاألخ
 سيرقى َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرىتسبيح : الطريقة البسيطة

 ."الصعيد العليإلى  من فوره
 كيف ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل من  نتعلم .أفضليمكنهم فهم مشاكل العالم وحلها على وجه  ،الذات كتشاف ارحلة في مونيتقد الذين أولئك

 ."روحية حلول مادية، مشاكل "في الغذائية المواد ونقص العنفسائدة نتيجة ال لمعاناةلرفع ا عملياً كِْرشَْنذكر  قيطبنا تكنمي
القارئ  ديجس .شعوبهال السعادةبتأمين  ةالشيوعيالحكومات  فشلبعيد النظر عن  حليال تْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل اعطى  السبعينات، أوائل في
 ."والفلسفة العلم على منظورات "في زةالممي المحادثة هذه

أن  .التي تقول بتغير صور األنواع تلك تليس لكن ،وءنظرية النشب بلنق نحن:""خيالالو الحقيقة في تطور "في ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يقول 
 جهلهم ودعاة نظرية النشوء ه عيب . . .آخر إلى جسمتتناسخ من و المتغيرة باألجسامنفس هي التي تنشأ ال لكن موجودة، األجسام

 ."بوجود الروح
 العالم ولدخ في هيمستمع إلى ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل ول يق .الروحي العالم إلى المادي العالم هذا منتقود  الذات كتشاف ارحلة النهاية، في

ال نرى فيها  سينمائية رةنه يشبه صوأ . . .مجرد ظل المادي العالم هذا .جوهري وأصيل الروحي العالم في شيءكل ":الروحي
 ".سوى ظل الشيء األصيل

 الحياة إلى ةؤديمال دربال ستنير الذات تشافك ارحلة ،بارد مشروبمن  أكثر شيء األصيل الشيءبأن  ونيشك الذين ألولئك ،لذا
 .المصير القطعي ،باقيةال

 فلسفةبل مستطلعين عن  نيباحثمن ال أنفسهم ونيعتبر ال الذين ألولئكشاملة  لكنها مضغوطة قدمةيزود م الذات كتشاف ارحلةكتاب 
 .كِْرشَْن َهِرىحركة 

 الناشرون

 الفصل األول
 رحلة اكتشاف الذات

 نفسال فيزياء ١-١
 َهِرى مركز حديقة في ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  يزور رفين، افي كاليفورنيا جامعة في مشاركال فيزياءال أستاذ بنفورد، جريجوري الدكتور
 العلمي مالفه مكانية احول المثيرة مناقشتهماثناء  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يعلن  .١٩٧٣ األول تشرين/أكتوبر في أنجليس لوس  فيكِْرشَْن
 النقطة لكن . . .أيضاً رفامعمن عداد ال لكترونياتاإلو اآلليات .الفائدة عديمة العلمية المعرفة هذهبأن  نقول ال نحن":حللرو
 .")ْچۤياَن-آتَْم (الروحساسية هي العلم بالذات، العلم باأل

 النفس الروحية؟ حول الحالية العلمية المعرفةما هي  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .الروح حول علمية معرفة عملياً ناعند ليس :الدكتور بنفورد

 .العلمية المعرفة في متقد يهذا دليل على انك لم تحرز أ: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .المعرفة من مختلف صنفهي  علميةال معرفةال حسناً، :الدكتور بنفورد



العلم العلي الروحي على الصعيد و للعقل، النفسية لدراسةا للجسم، الطبية الدراسة: المعرفة أقسام من العديد هناك: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
في  متقدت نكا عتقدت هلف .لجسمك أغطية والمعطف القميص هذا كما ،أغطية للنفس الروحية مجرد والعقل الجسمأن  .القطعي
 ؟والمعطف القميص بهذا المغطى الشخصل اهماوالمعطف و بالقميص على العنايةقصراً  المعرفة

 .الفائدة عديممن المعارف  صنفوجود ب أعتقد ال :وردالدكتور بنف
 األقسام لكن .أيضاً رفامعمن عداد ال لكترونياتاآلليات واإل .الفائدة عديمة العلمية المعرفة هذهبأن  نقول ال نحن: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 من العديد هناك .أيضاًعلم  هذاجيداً ف بخيط أن أحد دارا ذا االمثال، سبيل على .المقارنة اأهميته في تختلف المعرفة من المختلفة
 .)ْچۤياَن-آتَْم (الروح علم ،علم الذاتهي  المركزية النقطة لكن للمعرفة، المختلفة األقسام

ثبات المنطقي أو التجريبي وراء  االبمعنى موافقة الجميع عليه من طريق لإلثبات قابلهو ال لمللع الوحيد الشكلأن  :الدكتور بنفورد
 . شككل

 .ثبات علم الذات منطقياً ايمكن: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
  كيف؟:الدكتور بنفورد

أنك كنت  أحد ال يخفى على .مختلف جسملديك  اآلن؛ه ليس لديك لكن طفل، جسم كعند كان . مثالجسمكلنأخذ : ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .زلت ما كلكن ،بدلت جسمك ،لذا .تملك جسم طفل ذات مرة

 . ال اعتقد ان األنا هي عينها:فوردالدكتور بن
 عينه بإجماع االبوين الشخص ما زال .!"لقد نما ولدنا أوه،:"بعد بلوغ الطفل يقول ابوه .اعينه" األنا" أنت نعم،: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 من الرغم على مختلف صخ شكنبأ ستنكر كأم . ثابتدليلوجود ل النقطة هذهال مفر لك من قبول  .الدليل هذا .واالصدقاء والعائلة
 .كجسماختالف 

 . لكن ربما لست الشخص عينه الذي كنت:الدكتور بنفورد
قد ل . بعد حصوله على جسم بالغلغطيعني على سبيل المثال ان الطفل يلغط لكنه انقطع عن ال" ليس عينه ".صحيح: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 طبقاًكل ما في االمر انه يتصرف  . عينهالشخص النفس الروحية هي لكن .مع انه الشخص عينه  مع تغير بدنهاً مختلفاًطور وعي
 .ه يعيش عيشة كلب ويسلك مسلكه ألن لديه جسم كلبلكن أيضاًهو نفس روحية  المثال، سبيل علىلنأخذ الكلب  .ظروفهو لجسمه
 مثل جسم رجل فستسلك مختلف جسمتحصل على  عندما .فإنها تسلك مسلكه طفل،يكون للنفس الروحية جسم  عندما الطريقة، بنفس

 لكنك لم تكن عالماً في صباك ولم . للمثال، انت عالم اآلن.تتغير نشاطات الشخص وفقاً لظروفه لكنه الشخص عينه .مسلك رجل
 .ه لكنه يبقى الشخص عينهلظروف فقاً مسلك الفرد قابل للتغير و.تسلك مسلك عالم حينئذ

إلى الشيخوخة،  فالشباب إلى  الطفولةمن، بدنة باستمرار في هذا الد المتجسنفس التمر كما :)١٣\٢ ْبهَچڤَْد چۤيتا(الصة هي الخ لذا،
 نَـ  تَتَْرْزْدهۤيَر ْپراْپتيْر-تَتْها ِدهانْتََر(غيير هذا التبمثل  محقق لذاته يضطرب الال .آخربدن  إلى عند الموتنفس  التنتقل هكذا

 . عند قذف النفس الروحية في رحم امرأة ما فإنها تشكل جسماً صغيراً.ْبهَچڤَْد چۤيتاا هو علمنا السنسكريتي من هذ .)موْهياتي
 ينمي الجسم تدريجياً تسعة .فرازات بفضل حضور النفس الروحية االمن خالل مستحلبحجم البازلياء  إلى ينمو الجسموتدريجياً، 

 .ينهض الوعي ثم شهور سبعة في الجسميكمل  ،الطريقة بهذه .دبرو تناسلية أعضاءمنخرين و وفم ونناآذ: خروق
 . سبعة أشهر:الدكتور بنفورد

 يعد بأنه سيصبح من تيم .اهللا لفكاكه من العبودية إلى  لذلك، يدعو.رتياح اال يشعر بعدم. يريد الطفل الخروج.نعم: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 ال .ينسى اهللا بداعي الظروف في حال كان ابويه من سوى التيم لكنه .، يخرج من الرحم بعد تسعة اشهر لذلك.اهللا عند خروجه
 . ذكر اهللا هذا هو معرفة علمية.)ْزڤَنَشْايڤ( اهللا تيم ولد في عائلة من ذا اال ايتابع ذكر اهللا

 ؟ياًطفال سواهم روحأ يفوقون باء هل صحيح ان اطفال كل هؤالء اآل:الدكتور بنفورد
 تلقيت ،لذا .تيماً كبيراً أبيكان  الحظ، لحسن .التدرب من قبل ابويهم فرصة على صلونحانهم ي .نعم عموماً،: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 ،الطريقة بهذه .الروحي سيدي قبلت ثم  بطريقة أو بأخرى واكتشفها والديكِْرشَْنذكر  شرارة يعند كان .البداية منذ التدريب
 من العديد يستقبل أبي كان .كِْرشَْنعلى نحو أكمل ذكري  بي عتنىألنه ا ألبي، جداً مدين أنا .)َسۤياَسنّْ (زهدلسلك ا إلى وصلت

 كاذ .)كِْرشَْنالقرينة الباقية للرب  (راْدهارانّييصبح خادم  لكيولدي  ةباركتلطف بم": يطلب من كل منهمان وكبيتنا فيالربانيين 
 أبي لكن؟ َچْمِرَدنْلماذا تعلمه قرع طبلة :" تسألهتكان .جداً راضيةلم تكن  اميمع ان  َچْمِرَدنْطبلة قرع  علمني .الوحيد طموحه كان

على والدين صالحين بفضل  أحد حصل ذا الذا، .جداًيحن علي  أبي  كان."قليالً َچْمِرَدنْالدق على  يتعلمأن  يجب ال، ال،":كان يجيب
 .كِْرشَْن ذكر في ملتقدل عظيمةما قدم من عمل صالح فتلك فرصة 

 بعد؟ طالبكلو لك دثسيح ماذا :الدكتور بنفورد



 نحن نعلم بكل شيء .كِْرشَْن تسليات، كِْرشَْن، صورة كِْرشَْن، عنوان كِْرشَْناسم :  لدينا كل شيء.كِْرشَْن إلى عودسن: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 :)٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا ذلك في كِْرشَْن يعد .ليه اونعائدو
 ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"

 خرى؟أ كيف تعلم بأن البشر يرجعون في صور :الدكتور بنفورد
رة الشجرة وصورة الحشرة فما هو مصدرها؟ صورة الكلب وصورة القط وصو .كثير من الصور هناك ان نرى: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .هذا ما ال تعلم بهوصورة الزواحف وصورة السمكة؟ ما هو تفسيرك لكل هذه الصور المختلفة؟ 
 . النشوء:الدكتور بنفورد

 انها مثل مختلف اشكال .كل هذه موجودة مسبقاً-اإلنسانالنمر و:  االجناس المختلفة موجودة مسبقاً.ليس تماماً: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 على موجودة الشقق أنواع جميع لكن يجار، االعدفحسب سعتك على  اأحده تحتل قد أنت .أنجليس لوس فيلشقق الموجودة هنا ا

 لكن .بدنية حسب ما قدمت من عملال صورال هذه حدى اتاللإلح سيلةنفس تعطى وال الطريقة،  نفس. واحدوقت في هذا من الرغم
 المرحلة التي .النباتجسم من  تدخل جسم الحشرات .ةلسمكجسم امن  جسم النباتات إلى ستنشأ النف .أيضاً روحي تطور ،ثمة نشوء

يمكنها متابعة  جسم البشريالمن و .بشريالالجسم  إلى تتطور النفس الروحية وأخيراً وحش،ال ثم طيرال هي الحشرة، جسمتلي 
في لذلك، هذا الجسم البشري هو مفترق  .شوء مرة ثانيةوإال تجبر النفس الروحية على دخول دوامة الن .ذا كانت مؤهلة االنشوء

 .غاية األهمية في عملية نشوء النفس الروحية
 ):٢٥\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 

 ڤَْرتا ِدڤاْن-ِدڤَي انْتۤي
 اڤَْرتاه-ِرتْيپ ۤيانْتي ْنِرتْيپ

 اۤيْجِتْبهۤوي انْتي ۤيتانْبهۤو
 ماْمي پٱ ۤياجينُو-َمْدۤيانتي 

 إلى ذهبونياألسالف ياء، وعابدو االشباح واالرواح الشريرة يولدون بين هذه االح عابدو، ويولدون بين المالئكة المالئكة عابدو"
 ."وف يحيون معيساالسالف وأما الذين يعبدونني ف

الكواكب السماوية موطن المالئكة والحصول على  إلى  ثمة كواكب مختلفة ويمكنك الوصول.يمكنك تحقيق كل ما تطلب خر،آ مبكال
كوكب  إلى أو العودة) لُوَكْبهۤو(ا في النظام األرضي  يمكنك اخذ جسم هن.)پيتاْز(جسم هناك أو يمكنك العيش في كواكب األسالف 

 التيم . تتيميةچايُّو فلسفية و چايُّو بدنية و چايُّو ثمة .چايُّومطلق كوكب تريد عند الوفاة تدعى  إلى نتقال اال وسيلة.)لُوَك كِْرشَْن(اهللا 
 .كِْرشَْندار  إلى يتوجهون مباشرة
 البعض في كل من المجتمع الشرقي والغربي الذين يجدون التشكيك بصدد الالهوتيات مبرراً بدرايتك بوجود شك ال :الدكتور بنفورد

 .كثر سهولةأه  العلم ببه كان سيجعل أحد  يشعرون ان اهللا لو شاء أن يعلم.حد ما إلى من الناحية الفكرية
 ذن، أال تؤمن باهللا؟ ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .هللا بل اشكل رأياً حتى اجد دليالً مالست غير مؤمناً با :الدكتور بنفورد
  لكن هل تعتقد بوجود اهللا أم ال؟:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .قمحقظن غير بوجود شيء ما لكنه  أظن :الدكتور بنفورد
 وجود اهللا، أليس كذلك؟ب أحياناً تعتقد ك لكن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . نعم:الدكتور بنفورد
 هذا كل ما في . نتيجة قصور علمكك هو وجود اهللا؟ أليس كذلك؟ شكيةاحتمال إلى لكنك تميل الشك في أنت ،لذا: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لكن من موقعك، انت . هذا هو موقفك. بوصفك رجل علم لن تقبل بوجود اهللا دون دليل علمي.ذكر اهللا إلى األمر وإال انت تميل
 .تؤمن باهللا

 أحياناً :الدكتور بنفورد
 ما دام الفرد في الجسم البشري فلديه وعي سائد .هو موقف الجميع كاذ .همي ال األوقات كل في أو أحياناً . نعم:وپاَدْپَرْبهشْرۤيَل 
 الصحيح، بالتدريب اًعالم بحتأص أنت المثال، سبيل على .الحياة في آخر يءش أي مثل . يتعين تطويره بالتدريب الصحيح.باهللا
 هذالكن  .نهاضهإل صحيح تعليم بيتطل لكنه .، موجود في كل شخصكِْرشَْن أو هللاكامن باالنا وعي الطريقة، بنفس .صحيحال عليمالت

 لميلوجود ا من بالرغم لسوء الحظاهللا حول تعليم أي المراجع تعطي ال .الحديث التعليم عيبهذا هو  .الجامعاتغائب في  التعليم
 .رون بالخيبة بصدد تحصيل بهجة حقيقية ورضى في الحياةيمان ويشع االاصبح البشر معدومين ،لذا .كِْرشَْنذكر إلى 



حكومتك ال تعلم :  لكن السبب بسيط.عراض الجماهير عن الدين والكنيسة ا يبحث سببدياغو سان في يعتزم بعض الكهنة عقد لقاء
 .وعي اهللا انهم يمولون وزارة التربية والتعليم بكل شيء سوى .أن الحياة وال سيما البشرية مقصودة لفهم اهللا

 .ال شك أن السبب هو فصل الكنيسة عن الدولة :الدكتور بنفورد
 . البشر ليسوا في غاية الفطنة.)كَلي(في عصر الخصام والنفاق نعيش همها هو أننا أ لكن األسباب تربما تعدد :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 تقدمك .نشغال بالعلوم التي تشغل الحيوان االقتصرون على انهم م.كثرها اهميةأنه ألذلك، يجهدون لتجنب هذا القسم من التعليم مع 
فون على اختراع عدد كبير من األسلحة الفتاكة ك للمثال، اجدكم عا.االكل والنوم والجماع والدفاع: محصور بأربعة شواغلالعلمي 

 .البشر لزيادة حياتهم الجنسيةستغلها يالتي  كثيرة من الكيماويات لمنع الحمل اً انتم تخترعون اعداد.للدفاعبها والساسة ينتفعون 
 القمر؟ إلى  ما هو رأيك بمهمة السفر:الدكتور بنفورد

 هذا كل ما في األمر وإال ماذا يمكنكم .القمر والنوم هناك إلى انفقتم امواال طائلة للذهاب .أيضاًهذا من عداد النوم  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 ؟أن تفعلوا هناك
 .القمر والتعلم إلى لإلنسان الذهاب يمكن :الدكتور بنفورد

 .ء ال شيءقال ملياراتالم تنفقون أنت .النوم .هذا كل ما في االمر وتنام، هناك هب تذ:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 . انها تستحق اكثر من ذلك:الدكتور بنفورد

عندما ال يكون لديك علم  .الخلفيةفاع والجماع هي كل والنوم والداأل: األربعة المبادئ هذه ألن أكثر، شيء ال  ال،:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 علم بدني رائع ومصقول للغاية لكن نطاق حياتكم محصور بهذه مربما كان لديك .يتعدى هذا الجسم، يستحيل عليك تعدي نطاقه

كل والنوم سبل األ عرفانها ت .أيضاً اإلنساندون  الحيوانات بين سائدة المعرفة هذه .النوم واألكل والجماع والدفاع: المبادئ األربعة
 .والجماع والدفاع
 .النووية الفيزياء الحيوانات تجهل بلكن :الدكتور بنفورد

 إلى  من العربة التي يجرها البغلمتقدمتلقد  .الشيء عينه لكنه مصقول .حيواناتأحسن من الهذا ال يعني انكم  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .لعلم الماديل ةلاتحس ا مجرد. هذا كل ما في األمر.السيارة

 . ثمة علم بهيكلية العالم الطبيعي:الدكتور بنفورد
 ينام قد .نشاطاتكمجمل  في كل والنوم والجماع والدفاعنطاق األ تجاوز تستطيع ال أنت لطاقة،ل  مجرد هدرهلكن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 جهزةاأل من العديد كعند مالرب .اثناء نومك الكلب متعةين ع متعتك لكن ،جداً لطيفة ةشق فيأنت  تنام قد وأنت األرض، على الكلب

 .للوقت مضيعة تلك مجرد ةالرائع موالن نمساك ،لذا .اثناء نومك شيءكل  ىستن لكن األخرى، المادية الراحة ووسائل الكهربائية
 على .الطبيعة؟تعمل  كيف كتشاف اخالصة منال البهجة عن ماذا .عرفةمنفع المستمد من الال علىتشديدك  دوبي :الدكتور بنفورد

  مؤلفهبإن تحليلالو ظريةوالن التجاربمن  رفنع بأننا نعتقد .)العشب إلى ريشي( هذه مثل اًأمور همنف ناأناآلن  نعتقد المثال، سبيل
 ىوالق بعض همنف .الجزيئات منمصنوع  بأنه عرفن .بالتجارب  العشبخواص ليحلستطيع تون ،تهارؤي نستطيع ال جزيئات من

 .قبلكنا نجهله من  .األولى لمرةل اهذنعلم و .التي تبقيها متماسكة
 أومعرفتك  مع موسين .موين العشبأن  ؟ هو النفعما .العشب هذامن  جزيئةكل  عرفت ذا احتى النفع؟ ما  لكن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 هراء أي .كل ما تطلب من المنظور المادي التحليلييمكنك دراسة  .شيئاًعلمك لن يغير  لكن ه،ربما علمت به أو لم تعلم ب .هادون
 ؟ هي فائدتهما لكن اًضخم اًكتاب معوتج رسوتد رستد أن ككنيمتريد 

 .نةالمكو هءأجزابمثابة حاصل جميع  العالم إلى رنظأنني ا دوبي :الدكتور بنفورد
يمكنني  .تاريخ وجوده وموته وأليافه وجزيئاته: نهيمكنني تسطير مجلدات ع .العشب هذاانني تناولت  فترض ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 هي فائدته؟ما  لكن .ةوصف هذا العشب التافه من وجوه غزير
 ؟لو كان عديم النفع فما هي حكمة اهللا من خلقه؟ أليس جديراً بالدراسة :الدكتور بنفورد

 لكنك . فستفهم العشب تلقائياً اهللاود؟ أن استطعت فهممرادنا هو هل تفضل دراسة عشب تافه على اهللا خالق الوج :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 على هذا الوجه، انت تجمع مجلدات غزيرة حول الموضوع لكن ما الذي يحملك على . لدراسته على حدةتريد عزل العشب عن اهللا

 ما هي فائدة دراسة فرع  لذلك،.تضييع فطنتك على هذا الوجه؟ فرع الشجرة جميل ما دام متصال بها لكنه سييبس حالما ينقطع عنها
 .شجرة يابس؟ انه هدر للفطنة

 دراسته هدر؟تعتبر  لكن لماذا:الدكتور بنفورد
 .مفيدة تليس النتيجةانها هدر حتماً ألن  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

  ما هو النافع؟. حسناً:الدكتور بنفورد



 .نافععلم ماهيتك هو بالعلم بذاتك  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 فضل من العلم بالعشب؟أ لماذا العلم بذاتي :فوردالدكتور بن

نفس  أنا . هذا هو المهم.)ْچۤياَن-آتَْم، ڤتَتّْ-آتَْم(  العلم بالذات هذا ما يدعى.ستفهم سائر األشياءفن فهمت ذاتك  ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .خائف من الموت أنا  لذلك،. تبديل االجسامالموت لخوفي من أريد لكن ما هو مقامي؟ ال .بعدد غزير من أجناس الحياة أمر روحية

المرض لكن المرض  أريد ال .الموت لكن الموت يوافيني أريد ال .الحزن لكن الحزن ينتابني أريد ال .ينبغي رفع هذا السؤال أوالً
 أنا األشياء؟ هذه ضفرالذي يمن  .كل هذه االشياء بالقوةب ما هو سبب مصابي .الشيخوخة لكنني اشيخ رغم انفي أريد ال .يصيبني

وما  األشياء؟ هذه ضفريمن  لماذا؟ .مفرطة حرارة هناك لكن مفرطة، حرارة أريد ال أنا .الحقيقية المشاكلهي  هذه لكن رف،عأ ال
 .مجلدات حوله وكتابة خضرعشب االال دراسةمجرد  تليسو حقيقية، أسئلة هذه ؟ذا فعلتما الحرارة؛ هذه أريد ال أنا ؟هافرضسبب 

 .كذات درسا .طاقةللر دو ه هكذا

 الحّية القوِة فهم ٢-١
 لوس في صحفي مؤتمر فيصدر  بيان في الحياة ليشكلما  تعريفهم لمراجعة العالم رواد الفكر في ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل شْرۤيَل  ىتحد

من حضور  حضورهاعلى يستدل  التييمكنكم العثور على النفس  الجسم هذا خلفية في":١٩٦٨ األول كانون/ديسمبر في أنجليس
من حضور الوعي هيكل الكوني ال  فيستدالل على حضور اهللا أو الحق المطلق العظيم االيمكن لإلنسان الطريقة، بنفس .الوعي
 ."الكلي

ية البشر الحياةأن  .سوالقد األسمتسبيح ل البسيطة العملية خاللمن  لبشريةا توجيه عادةا إلى  هي حركة تهدفكِْرشَْن َهِرىجماعة 
نهاء هذه التعاسة بالتقدم المادي لكنها مشهودة للجميع على إلى االمجتمع العصري  يسعى .المادي الوجود تعاسةمقصودة إلنهاء 

 .الرغم من التقدم المادي الشامل فالمجتمع البشري ال يعرف السالم
 علماء ينكر قدومع ذلك،  .المادي الجسم النفس الروحية التي تشكل خلفية تنمية .نفس روحية بالضرورة اإلنسانأن هو  السبب
بمثابة النفس الروحية الموجودة داخل  ةالحي القوة هذه قبولمن  أفضل مفه هناك ليسو ة،الحي القوة خلفية في الروحي الوجود ةالماد
 .جسمال

 الحقيقة هذهيمكننا الشعور ب .النفس الروحية موجودة أزلياً دون أن يطرأ عليها مطلق تغيير لكن آخر إلى شكل من ريتغي الجسمأن 
 العملية هذه .ناأم رحم في بدايةال منذ دقيقةكل  وفي ثانية كل في آخر إلى شكل من ريتغي المادي جسمنا .يةخصشال حياتناحتى في 
 .لجسم اغييرت الحقيقة في هالكن "بالنمو"عموماً  معروفة
 فيالطارئة  لتغييراتا إلى واهرالظ هذهتنسب  بدائية األكثر قليةالع .لوالفص وتغير ليلالو نهارال تغير نرى ،األرض هذه على

 .الليل في ميتة الشمسبأن  أحياناً ويفترضون، ،شتاءال في ضعفت الشمسان  البدائي اإلنسانيعتقد  المثال، سبيل على .الشمس
 تغير إلى سبتن والنهارية ةالموسمي لتغيراتا .الطريقة بهذهطالق  االعلى رتتغي ال الشمسبأن  نرى تقدماً األكثر المعرفةمزيد من ب

 .والشمس لألرض النسبية المواقع
األقل فطنة  عقليةال .لموتا إلى شيخوخة إلى نضج إلى اببش إلى ةلوطف إلى جنينمن : جسمانية تغييرات نواجه الطريقة، بنفس

آخر  جزء فيعند المغيب لكنها تشرق تموت الشمس بأن  بدائيةال قبائلتعتقد ال كما ،تفترض هالك النفس الروحية عند هالك البدن
 اًصالح دويع الو قديمثوب  مثل اًقديمالجسم  يصير عندما .الجسممن  اًآخر اًنوع الروح لبتق الطريقة، بنفس .رضاأل من

 .الحقيقة هذه عنعملياً  غافلة الحديثة الحضارة .ةجديدثياباً  نقبل كما آخراً، جسماً الروح بلتق لإلستعمال،
جميعها  التقنية، المؤسساتمن  والعديد المختلفة الجامعات في المعرفةمن  مختلفة أقسام هناك .قام البنيوي للنفسبالم  اإلنسانيهتم ال
 هناك ليس لكن المادي، لجسمطبيعة ا لدراسة طبيةلألبحاث ال مختبراتكما توجد  ،هاموفه المادية للطبيعةلطيفة ال القوانين دراسةل

 .ة للنفسارجيهي مجرد ظاهرة خ يتال المادية، لحضارةفي وجه ا ائقوالعأكبر  هذا .نفسلل بنيويال امالمق لدراسة ةواحد مؤسسة
في غاية  الجسم يبدو .وضع البراقال اهذل األساسي المبدأ مفه بلطي ال هلكن الفردي، الجسم أو الكوني لجسمببريق ا تونمف اإلنسان
 للجسم المتألقة الحالة هذهتصبح مجمل  لكن .بدائع الدماغ البشريو الموهبةمن  عظيمة ميزات رضويع القدرةكامل ب عملالجمال ي
ذات ال تتبعقصروا عن  الرائعة العلمية المساهماتمن  العديد عرضوا الذين العلماءكبار  حتى . حالما تفارقه النفسالفائدة عديمة

 .الرائعة كتشافات االهذه مثلهي علة  يتال ةالشخصي
 .الكامل والفلسفي العلمي فهمال خاللمن  لكن بالسبل الدوغمائية ليس ،بالذات هذا معلتعليم ال أساساً حاول تكِْرشَْن حركة ذكر لذا،

يستدل على حضور  الطريقة، بنفس .الجسم هذا خلفية في يمكن العثور على النفس التي يستدل على حضورها من حضور الوعي
 .الكوني من حضور الوعي الكليالحق المطلق العظيم في الهيكل 



شْرۤيَمْد الموضحة بدورها في ) ِڤدانْتَ بفلسفة الـالمعروف عموماً (سۤوتَْر ِڤدانْتَنجد توضيح الحق المطلق العظيم منهجياً في الـ
 من اجل فهم المقام البنيوي اَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبهلكتاب  التمهيدية هو الدراسة ْبهَچڤَْد چۤيتا . وهو التعليق الذي كتبه المؤلف عينهْبهاَچڤَتَْم

 .للرب العظيم أو الحق المطلق العظيم
بمثابة النفس الروحية داخل القلب وأخيراً  ثم الجسم كامل يتخلل الذي الوعيبمثابة  أوالً: وجوه ةثالثمن  مفهومةالنفس الفردية 
) َپَرماتْما(ة الذات العليا النافذة في المكان المجرد ثم بمثابمن ْبَرْهأوالً بمثابة  المطلق الحقيتم فهم  الطريقة، بنفس .بمثابة شخص

 .وأخيراً بمثابة شخصية اهللا تماماً كما أن كل منا هو وعي وذات وشخص بوقت واحد
 التركيب .من نوع مياهه البحر ن مياهمكما ان القطرة  .بالحجمهما مختلفان لكن واحدمن نوع  ظيمالع والشخص الفردي الشخصأن 
 األخرى والمعادن الملح كميةكبر من أكيماوي لقطرة الماء من البحر ومياه البحر واحد لكن كمية الملح والمعادن في مياه البحر ال

 .الموجودة في قطرة منه
لشخص  أن الشخص العظيم أو اهللا وااتْدشَْپنيوأ نستطيع الفهم من . والذات العلياالهبائية تنادي بفردية الذات كِْرشَْنحركة ذكر 

 طريقة الفهم المسيحية تقر .عدداً الفرق هو أن الحي العظيم حفيظ ورزاق سائر األحياء التي ال تحصى .الفردي من األحياء الباقية
 . الذنوبناالب العظيم الرزاق وطلب عفوه ع إلى بالمبدأ عينه ألن االنجيل يعلم وجوب دعاء األحياء

 هذه . هو حفيظ عدد ال يعد من األحياء وأن واجبها الشعور بالشكر امتناناًكِْرشَْنعظيم أو جميع األسفار أن الرب المن  مفهومال ،لذا
 .هي خلفية مجمل المبادئ الدينية ودونها تقوم الفوضى كما نواجهها اليوم

ة كما تعم الفوضى ثمة تزاحم حول هذه السيادة الزائف ،لذا .فرادي االمأ سياسيال  أمجتماعي اال على الصعيد اإللهيةيدعيكل فرد 
 كل من فاز ببدن بشري .شخصية اهللا العزيزقامة عظمة  إلى ا تسعىكِْرشَْنحركة ذكر  .في ارجاء األرض على مجمل الصعد

 .وفطنة مقصود لهذا الفهم ألن هذا الذكر يجعل حياته ناجحة
ْبهَچڤَْد  هذه الحركة في كِْرشَْن عرض .كِْرشَْند  في الواقع، ابتدأت هذه الحركة على ي. ليست من تقديم المخمنينكِْرشَْنحركة ذكر 

 عندما األقل على سنة مليون نيأربع  قبل ها أنه تكلمْبهَچڤَْد چۤيتا كما نفهم من . سنة٥٠٠٠ منذ تَْركوروكْشْفي ساحة حرب  چۤيتا
 .ڤاْنڤَْسڤي الشمس على مالك األقاه
 في الهند بما فيهم ِڤديةالسلسلة المريدية ومن جميع أقطاب الحضارة الـعبر  زلنت بل طالق اال علىجديدة ليست الحركة هذه ،لذا
السلسلة  . سنة٥٠٠ منذ حوالي تْشايتَنْيا ومؤخراً المولى نيْمباْرَك و ْسوامّي ڤيشْنو و ڤاتْشاْرياَمْدْه و رامانوجاتْشاْريا و شاْرياكَراتْشَنْ

 .رباب الدينأ شائع في ارجاء االرض على يد كبار العلماء والفالسفة وڤَْد چۤيتاْبهَچ كما ان .المريدية ما زالت معمول بها حتى اليوم
 دون هي كما ْبهَچڤَْد چۤيتا مبادئ كِْرشَْنحركة ذكر تعرض  .في معظم الحاالت لكن ما عاد العمل بالمبادئ باإللتزام المطلوب

 .تصرف
 اهللا من بينها .العملو الزمانو والروحية المادية الطبيعة والهبائيةات ذال واهللا :رئيسية مبادئ خمسة يمكننا فهم ْبهَچڤَْد چۤيتامن 

 .الزمان أزلية على خالف العملو )روحيةال أو ماديةال( والطبيعة الهبائيةوالذات 
ز تحت العمل المنجلكن ) حناوضأ كما (النفس الروحية أزلية ،ذلك مع .الروحية الطبيعة نشاطاتبائنة عن  المادية الطبيعة نشاطات

نا قضاء النشاطات يمكن .زليةاأل انشاطاته فيالنفس الروحية  عوض ستهدف تكِْرشَْنحركة ذكر  .تأثير الطبيعة المادية هو عمل زائل
 حدودوالباألحكام  لتزام العمل على الصعيد الروحي يتطلب التوجيه لكنه ممكن باإل.النشاطات الماديةباألزلية حتى اثناء انشغالنا 

 .المشرعة
األدلة الكافية  إلى ستناداً االملكوت الروحي إلى  عليها فإنه ينتقلاإلنسان تلقن هذه النشاطات الروحية وإذا تدرب كِْرشَْنحركة ذكر 

 .الملكوت الروحي بسهولة بتغيير الوعي إلى  يمكن نقل المتدرب روحياً.ْبهَچڤَْد چۤيتا بما فيها ِڤديةمن األسفار الـ
المياه التي  المثال، سبيل على .حاضرال وقتال  فيةمادبال لوثم وعينانه داللة النفس الروحية الحية لكن دائم الحضور أل الوعي

 هو كِْرشَْن كذا، ذكر .ستعيد نقاوتهات لكن عند ترشيح تلك المياه .حل حالما تلمس األرضتو تهاتهطل من غيمة هي مياه صفية لكن
 هو ما نتوق هذا .باقية العلم والبهجة ةحياهذا العالم الروحي للفوز ب إلى ين لإلنتقال وحال تصفيته نصبح مؤهل.عملية تصفية وعينا

 هذه بالجدية كِْرشَْنينبغي اخذ حركة ذكر  لذا، .نجاسة المادة بسبب خطوةكل  في طاحب االواجهن نالكن ،في هذا العالم الماديإليه 
 .البالغة من قبل قادة المجتمع البشري

 لروحية علم الحياة ا٣-١
  فيديربان جامعة خوري أوليفير، .يپ .س االدكتور إلى التناسخ علم ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  يوضح الموت؟ عند ةالواعي لنفسل دثيح ماذا

 .أفريقيا جنوب ، وستفيلفي ،١٩٧٥، ١٠ األول تشرين/أكتوبر



 العالم في بالطبع، نحن، .من القرن العشرين خيراألفي هذا الجزء  انيةالروح حقيقةعن  جديد عالمي بحثلدينا  :ڤرالدكتور أولي
 حقيقةانية الروح علنج كيف: محاضرتك فيليها  اهي التي تطرقت أعتقد، كما أساساً مشكلتنا .ْبهَچڤَْد چۤيتاال نألف كتاب  الغربي،
 .علمية مسألة هذه نبأ قصدك همونيف الناس من قلةان  حقاً أعتقد .مصيباً تكنك أن وأعتقد علمية؟
  أحديستطيع ال ؟هو التناسخ ما :السؤالطرحت  ،لذا .علمي الروحي بشكل المفهومتقديم  ؟ْبهَچڤَْد چۤيتاهي بداية   تلك:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 هذه .الموت بعد امنه أي في ندخلمن المحتمل أن و األجسام،منوعات كثيرة من  هناك .األجسام بدلن نحن .صحيح بشكلجابة اال
 األنا الزائفةالثالثة هي الفاعلة لكن النفس المحيرة ب  الطبيعة الماديةشواكل): ٢٧\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في  .للحياة لحقيقيةا المشكلةهي 

 مجرد الجسم هذا .المادية باألجسام زودناوت مل،تع الطبيعة .)شَه َسْرڤَنيايه كَْرمانچو نيناِته كْرياماِرْپَركْ(ة الفاعلهي  ابأنهتتوهم 
التناسخ  هذانما هو وقف  اللحياة الحقيقي الغرض ،لذا .كِْرشَْن اهللا،  بأمرالمادية الطبيعة هو هبة سيارةال مثل ،اآللة هذه .آلة

 .الحياة هدفهو  ذلك .لمالعمن  أبدية سعيدة حياةنحيا أن تسنى لنا يل ل،ياألص الروحي موقعناوإحياء  آخر، إلى جسم منالمتواصل 
 .المسيحي الدين في بالطبع،ناسخ ليس الت  مفهوم:ڤرالدكتور أولي

 نحن .في الواقع، نحن نفوس روحية .والظروف للوقت طبقاًينمو  الذي يمان االمن نوع الدين .المسألة ليست دينية :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
نشعر بالسعادة تارة وبالكآبة تارة ونجد انفسنا في كواكب الجنان تارة وفي  .المادية الطبيعة  بقوانينآخر إلى جسم من نيمولمح

 إلى الوطن، إلى  يجب علينا العودة. والحياة البشرية مقصودة لقطع عملية التناسخ هذه وإنهاض وعينا األصيل.الكواكب السفلى تارة
 .ِڤديةذا هو مجمل مقاصد األسفار الـ ه.اهللا حيث الحياة الباقية

 .ْبهَچڤَْد چۤيتايمكننا فهم المقام البنيوي للنفس من خالل تعاليم  لذا، .عطي نبذة عن المسلك الواجب في هذا الجسم البشريت ْبهَچڤَْد چۤيتا
ظن  لكن ، السؤالهذاعن جابة  االاولأح تكن .األول السؤالهو  هذا آخر؟ شيء أو الجسم هذا أنا ل ه.أوالً ال بد لنا من فهم ماهيتنا

انت تمر بالطفولة ثم الصبا ثم الشباب ثم  .علمي انه مفهوم . على خالف الواقعهندوسيةال ثقافةالمن  نوع كاننه أالمستمعين  ضبع
 جاء في . شخص بل تنطبق على كلاًهندوسي دينياً اًمفهوم وليست حقيقة هذه .دائماً األجسام بدلت أنت الطريقة بهذه .الشيخوخة
 ):١٣\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 اتْها ِدِهىيْن يْسمٱ ينُوِده
 َجرا ْماوڤَنَ يْمكاوماَر

 ْريْپراْپت-تَتْها ِدهانْتََر
 ياتيموْهـ  نَ تَتَْرْزَرۤيْده

بدن  إلى عند الموتنفس  التنتقل هكذاإلى الشيخوخة،  فالشباب إلى  الطفولةمن، بدنة باستمرار في هذا الد المتجسنفس التمر كما"
 ."غييرهذا التبمثل  محقق لذاته يضطرب الال .آخر

 .عاطفي فسيرت ليسانه  .علمياًو منطقياً شيءكل  يوضح تاْبهَچڤَْد چۤيفي : ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
خاصة وهو منغمس  الكتاب، هذالمضمون عميقة  دراسة العصري على اجراء اإلنسانا هي حمل أراه كما  المشكلة:ڤرالدكتور أولي

 .الحقائق ذهعلى رفض هقتصار  احيادية تامة أو أما هناك .في نظام تعليمي ينكر تخصيص مكان لهذا المفهوم أو حتى فلسفته
 .روح انهم ال يقبلون بوجود ال:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . لكنهم ال يعبأون بتحليلها. كما اعتقدروح انهم يقبلون بال:ڤرالدكتور أولي
 ميت الجسمأن  .عليهم تبين الفرق بين الجثة والجسم الحي يجب أوالً، ؟النفس تحليل دونكيف يكون وضعهم  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
بداخله روح  هو كتلة من المادة سواء أكانت الالجسم هذا الطريقة، بنفس . دائماًمن المادة كتلة السيارة .سائق دونسيارة  مثل دائماً،
 .أم ال

 .اًسنت نيوخمس ستةكثر من أ يساوي ال :ڤرالدكتور أولي
من تلقاء تسير  السيارةان  طفلاليعتقد  .طفل مثلفإنه  ،هاوسائق ارةالسي بين التمييز يستطيع ال اإلنسانكان  ذا ا لكن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 معنىهو  ماف رف،يع ال زال وما من العلم بعد ان يبلغ وينال قسطاً لكن رف،يع ال قد الطفل .سائقثمة  .غباوتههي  تلك لكن .ذاتها

 تعليمه؟
 معمقة لدراسة مكان هناك ليس .فقطاالبتدائي والثانوي والثالثي يتألف من  الغربي، العالم في للتعليم الكامل  المدى:ڤرالدكتور أولي

 .لروحل
 معه تحادثت .للعلوم السوفيتية األكاديمية في درسي . كوتوفسكياألستاذ رفهتع لربما .موسكو في أستاذ مع  تكلمت:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 يعرف الومع ذلك،  .معروفعالم  هو .هذا الجواببجئت لقد فو ."شيءكل يهلك  ،الجسم هذاهالك  بعد":قال .تقريباً ساعة لمدة
 .الروح  عنشيئاً



 التي األساسيةرس أو الفلسفة ني ال اعرف ماذا يّدلكن .ينايفرسها استاذ من مادة الهنديات في الجامعة هنا يّد ناعند :ڤرالدكتور أولي
 .الكاملة لفلسفتهم اعدة وجعله قْبهَچڤَْد چۤيتالكتاب  ةمفصل دراسة دأوايب أن يجب .طالب أربعون حوالي هناك .عرفأ ال .رسهايّد

 .ضروري ذلك ؟دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتادريس لت ما شخصتعيين من ما الذي يمنع  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .بتعمق النقاط هذهلتوفير دراسة ل تقريباً لتزام اجامعتنالدى  :ڤرالدكتور أولي

 . دراسة عميقةْبهَچڤَْد چۤيتا تعليمه الروحي بدراسة اناإلنسيبدأ  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 ثابتة فكرة إلى مفتقرة دوتب أفريقيا جنوب في هنا الهندوسية جاليتنا .يبدو ما على اإلنسانما يحتاجه  اهذ  حسناً،:ڤرالدكتور أولي
 يرونما  هذا ألن مختلفة، ألسباب نالدي قبول يريدون ال .ون في فراغ كامليعيش خصوصاً الشبابأن  .الهندوسية شكلحول ما ي

 .كبيرحد  إلى جهلة همان .الهندوسي أو سالمي اال أوالمسيحي الدين إلى باإلنتماءشعرون ي ال .حولهم
 .الموثوق األصيلهو الدرب  هذا .الصحيح الطريق إلى ارشادهم  يجب:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

هنا كانوا عمال  إلى غالبية الهنود الذي قدموا .من كبار العلماءكبيراً  عدداًلم تضم جاليتنا الهندية في جنوب افريقيا  :ڤرالدكتور أولي
 إلى  لمقاومة ارجاعهمالماضية سنةنشب كفاح سياسي في المئة  ثم .قسم منهم كانوا من تجار الجواهر والخياطين .السكر مزارع
 عتقداتهمم لجوهر معنى يعطوا أن يجب أراه، كما .لبالدا هذه في الخاص مكانهم وإيجادالمعاش  لكسب يحاربون كانوا .الهند

 ال هملكن .فراغ إلى  عن خلفيتهم واإلنجرافهميجب نأيال  و، لناامتيازاًوجودهم في هذا البلد كان بأن  أخبرهم أنا .وإيمانهم الخاصة
 قلوبنا،في  الروح هذهنزرع  كيف فةرمعنريد  وآخرون ونفسي هم أساساً،لذا،  .اليهالمرجع الذي يتعين عليهم الرجوع  ونيعرف
 ؟ةمينطبقه في حياتنا اليو وكيف
 .اهللا في داره الباقية إلى كيف نحيا في هذا العالم بسالم وكيف نرجع: ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا كله موضح في  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 عن بعيداًهي اننا نأينا  الحقيقية المأساة ؟جربةالت هذه راءإلج العصري على التطوع اإلنسانيمكن حمل  كيف  لكن:ڤرالدكتور أولي
 يريد اهللا كم كتشاف اومحاولة لجلوسل صادقين مؤمنين بضعة علىالعثور  نستطيع وال .دأنب أينمن  رفنع الدرجة اننا  إلى الروح

 .عقولنا لىع اع عقلهعشا
ثابتة  الروحبأن  اهللا يقول .ب بعض التقدم وإال فكل شيء جاهز وال يقتضي منا سوى قبوله وهذا يتطلهذات هبي  اهللا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
طيع تاستطيع فهمها كما تس أنا . ال ينكرها احدالحقيقة هذه .شاب والشاب يهرمإلى الصبي  ينمو .جداً بسيط مثل هذا .زائل والجسم

 أنا ،لذا .مختلف جسم يعند ألن اآلن ذلك عأستطي وال  عندما كنت صبياًفزأق ني كنتبأن أتذكر .انها في غاية البساطة .انت فهمها
ال يتطلب األمر سوى قليل من  .األبد إلى هو هو الشخص أنا لكن ،بدليت الجسم . اآلنأمتلكه الجسم صبي و متلكت ابأنني واعي

 .بدليت الجسمأن  .أبدية روح وأنا الجسم، مالك أنا .الفطنة لفهمه
 ما هي عواقبها؟: طرأ مشكلة اآلن بعد التسليم بذلك، ت:ڤرالدكتور أولي

 ،محصور بالمحافظة على راحة جسمي الحاضر الوقت فينشغالي  اومع ذلك الجسم، هذامغايرتي ل تهمف ذا ا. نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 عجائ أنا لكن يومياً، مرات ثالث والمعطف القميص هذاعملت على غسل  ذا االمثال، سبيل على .خاطئ ذلكف بنفسي، عتناء ادون
 ال يلكن ومعطفك، بقميصك تأعتني ذا ا.األساسيعلى هذا الوجه  خاطئة الحضارة هذه الطريقة، بنفس .عملي غيريدل انني  ذلكف

 .تهوراح بالجسمتعني العناية  المادية الحضارة .األساسي الخطأهو  كاذ .نقطتيهي  تلك أي طعام فإلى متى سيدوم رضاك؟ أعطيك
 إلى الرأسماليةمن الشعارات  يغيرون .ستقرار االالجميع مصابون بعدم ،لذا .نايةحية ال تلقى مطلق عالنفس الرو الجسم، مالك لكن

 .الخطأيتلمسون  ال هملكن الشيوعية،
 . كالهما مادي.جداً الفرق صغير :ڤرالدكتور أولي

 الشيوعيون كال -هناك الخطأ نلك .الحكومة علىة سيطركل شيء سيتعدل بمجرد البأن  الشيوعي يعتقد :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .منوط برضى الروح شيءكل رضى  .الروح ة،قديمال الهويةب ليس والخارجي بالجسم يعتنون والرأسماليون

 ْمتََپسا-اْچياي ْمكْتاَرُهوْب
 َمِهشْڤََرْم-لُوَك-َسْرڤَ
 ْمتاناۤوْبه- َسْرڤَْمَدِرسوْه
 يَهتشّْتِّْر ْمي شانْتْماتْڤا ماْچۤي

 االحياءونافع كل المالئكة، الكواكب وجميع لأنني الرب االعلى ، ورياضة وقربانأنني الغاية القصوى لكل  كون الحكماء يعلمون"
 ."ي الماداءالشق براثن من ، متحررينالسالمدركون يومريد خيرها، 

لكن ال توجد معلومات  .اهللاشاغلنا هو معرفة  .صلتنا باهللا صلة حميمة ألننا شقوق منه .اهللاوجوب معرفة  نييع  هذا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .كاملة ةفكر اإلنسانليس لدى  .الحاضر الوقت فيعنه 



 ثم اآلخر، القطب إلى واحد قطبمن األحداث الجارية  كشفيان  يمكن السماء في ناعيطصا قمربأن  أعتقد  حسناً،:ڤرالدكتور أولي
 .هبعيت أن يريد والذي رفته،مع يريد الذي طاعته، يريدالذي  إلى عقلهو روحهقادر على كشف  اهللا بالتأكيد
 .اهللايتحقق فهم  ثم .بالمنطق نأخذهأن علينا  يجب .؟ْبهَچڤَْد چۤيتا في هنااهللا يكشف عن ذاته  ،ذال .نعم  نعم،:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

  نعم، لكن ما هي وسيلة تبليغه؟:ڤرالدكتور أولي
 .سليمالعلينا فهمها بالبحث  يجب .موجودة ليما التع:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 األساتذة بعضكما يناقش  هذا، ونناقشعلينا الجلوس  يجب .دأيب أن اإلنسان على يجب حيث هذاربما  .ذلك أعتقد :ڤرالدكتور أولي
 .علمية تجربة ةأي

 ):٣٤\٤ ْبهَچڤَْد چۤيتا( طريقة الفهم موصوفة هنا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 پاِتَننيْپَري ِهدّْيتَْد ڤ
 اۤيْپَرشِْنَن ِسڤَيَپر

 ْمْچۤيانَِتى تي ۤيانْشْوَپِدكْأ
 نَهينَْس تَتّْڤَ َدْرشيانْچۤي

قد  هألن إليك العلمب يفضيستطيع أن يمحقق الذات  ان . وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم .روحيسيد  باتخاذ حق التعلمت ان حاول"
 ."الحقعاين 
 .اقرأ التفسير: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
خط السلسلة المريدية  إلى منتسبالرب بالبحث عن سيد روحي  ينصحنا  لذلك،. درب التحقيق الروحي صعب بال ريبنا:"مريد

هو السيد رب  ال.السلسلة المريدية العلية إلى انتسابه دون  روحياًاًيد ان يصبح سي كانصح ألي ال . الرب شخصياًمنالعلية النازلة 
 .مريده إلى  الرسالةمؤهل لنقل السلسلة المريدية العلية إلى المنتسبالروحي األول، و

يعة الدين هو شر: )١٩\٣\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في  .المدعين الحمقىمكن ألحد بلوغ التحقيق الروحي بمفرده حسب ما يزعم  يال
 .على التقدم في الحياة الروحية أحد ال يساعد العقيمل جداً أو التخمين لذلك، ال.)ْپَرنيتَْم -تْ شاكْشاْد ْبَهَچڤتوْدَهْرَمْم (اهللا 

خدمته بدور خادم وضيع دون  السيد الروحي الثقة ولكسليم التام لذ وال يتم ذلك سوى بالتسيد روحي ثقةينبغي اخذ العلم عن 
آلف المناسب للتحقيق  هما التطاعةوال األسئلةو . الحياة الروحيةفيمحقق هو سر التقدم ال السيد الروحي رضى .طلةاعتبارات با

 السيد الروحي ال بد للمريد من اجتياز امتحان .االستفسار من السيد الروحي العالم لن يجدي نفعاً دون الطاعة والخدمة .الروحي
اما التقليد االعمى  .صحيح يباركه تلقائياً بفهم روحي فإنهز المريد امتحان السيد الروحي، وعندما يجتا، للتيقن من صفاء مراده

ستخالص نتائج ا بل  فحسبالسيد الروحي إلى يتعين على المريد ان ال يصغي بإذعان .هذا النصواالسئلة التافهة فمذمومة في 
تبلغ عملية   لذلك،.لطيف ورحيم بمريده السيد الروحي الثقة .فسار والخدمة واالستنقياداإل وال يتحقق ذلك سوى بأيضاًواضحة منه 

هبة االستعداد أتخذ المريد موقفاً مذعناً من سيده الروحي وعندما يبقى على  يعندما تبادل المعرفة واالستفسار مرحلتها الكاملة
 .تهلخدم

 فما الذي حملهم على ثرية التعائ إلى ينتسبون واألمريكان األوروبيينفتيان ال هؤالء .العملي المثالهذا هو  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
كان معي اربعين  .الغرب إلى جئت عندما كنت مفلساً .أن ادفع المال لهم لقاء الخدمة أستطيع ال . من بلد فقيرهندي أنا خدمتي؟
 أحاولو .)َپريْپَرشِْنَن پاِتَننيْپَر (يطرحون األسئلة .انهم رهن اشارتي .أمريكا في في ساعة واحدة اإلنسانهذا ما ينفقه  .روبية

 .العملية يه هذه .الحقير دماالخ مثل دمونيخ .جميعاًيمان تام  الديهمو جابتهم،ا
يكشف ): ٢٣\٦ (شَْدَنيپأو َكذَنَموجاء في  .السرهو  هذا .خالص االمريد في غايةوالمن الثقات  الروحي السيدكان  ذا ايتحقق العلم
 مجتمعال في ،لذا .)واورچِڤى تَتْها ياتْها ِدا ْبَهكْتيْز َپرِڤى ياْسيا ِد( يمان بكل من الرب والسيد الروحي ا لمن لديهمِڤديالعلم الـ

 على تعين حتى .، سواء أكانوا ابناء ملوك أم من العامة)كوَلچورو(مدرسة السيد الروحي  إلى ، يجري ارسال الصبيانِڤديالـ
 .كوَلچورو إلى  الذهابكِْرشَْن
شديدة منعتهم  مطرية عاصفةهبت  ،فجأة .الروحي لسيدهحطب الالغابة لجمع  إلى  ذهب مع زميله في الدراسةكِْرشَْنن ا قصة هناك

 يدين بحثاًسائر المر مع) چورو (معلمهمخرج  التالي، الصباحفي  .كبيرة بصعوبة الغابة يف ةالليلقضيا  .الغابة منمن الخروج 
 والقيام بخدمة السيد الروحي بصفة كوَلچورو إلى الذهاب الذي نسلم انه الرب العظيم كِْرشَْن  علىحتىتعين لذا،  .الغابة عنهما في

 .وضيع خادم



 اًبطال يكونوا لكييتدربون منذ البداية  .چورونقياد البالغ والعيش لنفع الـ اال تعلمكوَلچورو في الطالبيجب على جميع  ،لذا
 أساس علىيتم كل هذا  .المال غير وارد .مفتوح وقلب المودة كل ما يعلمه بدافع المعلمعندئذ، يلقنهم  .األولى الدرجة من مطيعين
 .والتعليم الحب

 ندماعنه أو فينا يعيش اهللابأن أساسياً  بلقني الكن .اآلن لعدم درايتي إليه بقبول بعض ما اشرت صعوبةربما وجدت  :ڤرالدكتور أولي
لن  .لهام االنضباط يتطلب اال:الصعوبةنا تكمن ه .الذي نواجهه هو أن نحيا حياة ترضيه التحدي .فتدبيره سليم إليه األمر نفوض

 .لتزام االهذا فياركونه شي الذين اآلخرينال بالممارسة وممارسته مع اإلنسان ايتحقق ذلك في حياة 
يبقى ذكر اهللا نظرياً  .مطلوب ذلك .حياة التتيم بحب اهللا عرض من اجل كِْرشَْنلذكر ة العالمية حركلدينا هذه ال ، لذا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .ثابتون وهم العملية، الروحية الحياة في دربونتي طالبي .أطولمدة  خذأت اهلكن ساعد،قد ت .قدوة عملية دون

 .هنا وشعبنا لبالدناارتك دعو أن يبارك اهللا زيوأ جزيالً، شكراً كشكرأن ا  أريد:ڤرالدكتور أولي
  .كِْرشَْنَهِرى : ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

  توضيح التناسخ٤-١
التحرر من الدوامة المؤلمة لتعاقب الوالدة هو  التناسخ فهمالمطلوب من  لكن ،عمار السابقة من األمور المثيرةاأل تذكرربما كان 
تعاقب الوالدة والموت ليس أمراً :"١٩٧٣ آب/أغسطس في لندن في اهاألق ضرةمحا في التحذير التالي ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  وجه .والموت
 ." نعلم بأننا عند الوفاة سنرجع في رحم أم ما واألمهات في يومنا الحاضر يقتلن األطفال داخل الرحم.محموداً

 اتْها ِدِهىيْن يْسمٱ ينُوِده
 َجرا ْماوڤَنَ يْمكاوماَر

 ْريْپراْپت-تَتْها ِدهانْتََر
 ياتيموْه نَـ  تَتَْرْزَرۤيْده

بدن  إلى عند الموتنفس  التنتقل هكذاإلى الشيخوخة، ف الشباب إلى  الطفولةمن، بدنة باستمرار في هذا الد المتجسنفس التمر كما"
 ."غييرهذا التبمثل  محقق لذاته يضطرب الال .آخر

 الصعوبة؟ ما كنل .)"موْهياتي نَـ  تَتَْرْزْدهۤيَر(العاقل وحده يستطيع الفهم :"كِْرشَْن لذلك، يقول .معظم البشر هذا النص البسيط ال يفقه
تدوم حتى الخامسة عشر ومن السادسة ) كاوماَرْم(المرحلة األولى  .عمر ثالثةال مراحل .ساطة بالغةهذه األشياء بب كِْرشَْنأوضح 

) َرْدهۤي (األعصاب دالعاقل بار ،لذا .)راَج (اًعجوز اإلنسان يصبح الخمسون، أو األربعون السنةثم بعد  .)ڤَنَْمياو(عشر يبدأ الشباب 
الشباب وكنت أتمتع بالحياة مع خالني سن بلغت  ثم .صبياً تكنعندما  فزوأق عبأل تكن كيف أتذكر .جسمي غيرت:"يستطيع الفهم

 ."الجسم هذاأفارق  عندما  مرة ثانيةجديد جسمسأرجع في و ،آلنا عجوز رجل أنا .وعائلتي
كون ي ولن ،الملوك هؤالء كلوال أنت وال حتى ،  ثمة وقت لم أكن فيه موجوداًيكن لم:" في النص السابقأْرجوَن إلى كِْرشَْنقال 

 لم أكن موجوداً قبل .لقد ولدت سنة كذا وكذا الماضي؟ فيموجوداً  تكن كيف":رذالءالسيقول  لكن .كِْرشَْن كالم هذا ."لن نكونوقت 
أنت وأنا وجميعنا كنا ":قولي كِْرشَْن لكن ." ال بأس بذلك، لكن سيفنى وجودي عند الموت.موجود في الوقت الحاضر أنا .ذلك

كنا في أبدان اخرى قبل والدتنا وبعد موتنا سنتابع الوجود في بدن  .لحقيقةبل ا ،ال ؟أخط هل هذا ."ين وسنواصل الوجودموجود
 . يجب فهم هذا.آخر
ما  الجسم، مالك أنا ي،لكن ،بدلت جسمي .اآلن عجوز رجلبلغت سن الشباب وأنا  ثم سنة سبعين قبل اًكنت صبي المثال، سبيل على

 ِدِهى تعني مالك الجسم وكلمة هِدهينَ كلمة .)ِدهينُو ٱْسميْن ياتْها ِدِهى (؟فهمال في الصعوبة أين ،لذا .ون أدنى تغييرزلت موجوداً د
 . لكن صاحب الجسم يبقى بدون تغييربدل الجسم يت.تعني داخل الجسم

ماذا كان جسمي في  .آخر يءوهذا ش نتذكر؛ ال قد نالكن . في والدتي المقبلةأيضاً بدلسيت الجسم ،لذا . الجسم ال يخفى على احدبدلت
اشياء كثيرة ال اتذكرها في فعلت لقد  . لذلك، النسيان من طبيعتنا لكن نسيان شيء ال يعني عدم حدوثه.عمري السابق؟ ال أذكر

 .ذن، النسيان ال يعني عدم حدوث تلك األشياء ا.طفولتي لكن ابي وامي يذكرانها
نفس روحية ال اعرف  أنا  ذاك هو الموت وإال.ساطة اني نسيت ما كنت عليه في عمري السابقالموت يعني بب الطريقة، بنفس
ألبس  أنا  اآلن، في شيخوختي. لبست ثياباً معينة في صباي ولبست في شبابي ثياباً مختلفة. لنفترض انني غيرت مالبسي.الموت

 . كال.ذلك ال يعني أن صاحبها قد مات وانقطع وجوده قد تتغير المالبس لكن .)ّيسۤياَسنّْ (زاهدثوباً مختلفاً بصفة 
 .هذا توضيح بسيط للتناسخ



): ٥\٣ (َنيشَْدپكَطَْهى أو جاء في . اهللا فرد ونحن افراد. كل منا فرد.اندماجنا في بعضنا البعض إلى  مجالال .أفراد جميعاًكما أننا 
 الفرق هو أن اهللا ال يبدل جسمه بينما نحن نبدل اجسامنا في العالم .)نَشْ تِْشتَناناْم تِْشتَْمنيتْۤيو نيتْۤيانا ( القدامى عظيم بين سائرقديمثمة 

 )ىْچَرَهڤي آنَنَْد يْدتْش شَْْستْ( جسمه أزلي العلم والبهجة كِْرشَْن كما ان لـ. ينقطع تبديل األجسام عند دخولنا العالم الروحي.المادي
 لذلك، اسمه هو .العالم المادي إلى هطو ال يبدل جسمه حتى عند هبكِْرشَْنالفرق أن  .فلدينا جسم مشابه عند دخولنا الوطن الباقي

 .)العاصم (أتْشْيوتَ
هذا هو  .كِْرشَْن سيدهاو المادية، القدرةفي يد  نحن .فتنته الخارجية وبيدههي  ماۤياطالق ألن  االعلى كِْرشَْنال يطرأ التغيير على 

 شيءكل  .أيضاً وجميع القدرات الروحية  فحسب بل يسيطر على القدرةالمادية القدرة على يسيطر وهو ال .نابينو كِْرشَْنالفرق بين 
 .الشمسان الحرارة والنور قدرات  اكم كِْرشَْنكل مشهود مصنوع من قدرات  .كِْرشَْنكل مشهود هو قدرة  ،اهنر

نحن األحياء نؤلف قدرته  .بينيةال القدرةو الداخلية، القدرة الخارجية، ةقدرال: رئيسة ثالثة إلى  كثير من القدرات لكنها مقسمةهناك
ْبهَچڤَْد لقاء  ابعد .الخيار موجود . كيف نشاءالداخلية القدرة أو الخارجية القدرةسلطان  تحت نبقى بينية تعني انناال . الهبائيةالبينية
 إلى ترك هذا الخياري كِْرشَْن .)كوروياتِْهتْشَّْهسي تَتْها (تشاء  اعمل بعدها ما ):٦٣\١٨ ْبهَچڤَْد چۤيتا(أرجون  إلى كِْرشَْن، قال چۤيتا

 بالنهوض عند طالبنا صحنن المثال، سبيل على .جباري لن يدوم االالشيء .جبار غير جيد اال. على التسليماًاحد يجبر ال هو .أْرجوَن
 عديمة ستكونلم يعمل بذلك فالقوة  ذا الكن تين،مر و مرة أربما اجبرنا احداً بالطبع، .اًاحد نجبر ال نحن .نصيحتنا هذه .السحر
 .الفائدة
 . في يد الفتنة الخارجية أو القدرة الماديةمهيأةجميع النفوس ال .المادي العالم هذاعلى ترك  أحد يجبر ال كِْرشَْن الطريقة، بنفس
 وإذا واجه الولد . بصفة أوالده ألننا شقوق قدرتهَنكِْرشْ إلى  نحن ننتسب.هنا لتخليصنا من براثن القدرة الماديةإلى  ينزل كِْرشَْن

 . كما هي الحال اليومفساخنأصبح من ال لنفترض أن الولد اصبح مجنوناً أو . بصورة غير مباشرةأيضاًالصعوبات فسيعاني والده 
 في هذا العالم المادي تعاني يأةمه كذا، النفوس ال. لذلك، ال يشعر الوالد بالسعادة."ولدي يحيا حياة تعيسة:"يتأسف الوالد بالقول

يادا يادا ِهي ): ٧\٤. چ.ب( إليه  شخصياً لتلقيننا وسيلة الرجوعنزل بالسعادة ويكِْرشَْن لذلك، ال يشعر . في بؤس بالغاألمرين
 .ْسياْدَهْرَمهانَْم َأَأْبْهيوتّْ ْچالنيْر ْبَهڤَتي ْبهاَرتَ ْسياْدَهْرَم

هو واحد منا من وجه ألنه الوالد ونحن  .من عدادنا كِْرشَْن حسبن ،الحظ لسوء لكن .بجسمه األصيل ينزل ،كِْرشَْن نزلعندما ي
 . ال تحدكِْرشَْنلدينا بعض القوة لكن قوة  . القوي العظيم.الفائق مصدر القوة هو .) تِْشتَناْمناْم تِْشتَنَشْۤيانيتْيُّو نيتْ( لكنه العظيم .ابناءه

): ١٤٢\٥ آدي-.ت.ت (كِْرشَْن الجميع في يد . عديل وال يفوقه فائقكِْرشَْن ال يعادل . ال نعادله. وبينناكِْرشَْنهذا هو الفرق بين 
الكواكب جميع لالرب االعلى أنا ):"٢٩\٥. چ.ب (.) آَر َسَب ْبْهِرتْيا،كِْرشَْنڤََر شْ اِاكَِلى ( هو السيد الوحيد وكل ما سواه خدمهكِْرشَْن

 .حقيقةهذه  .) َمِهشْڤََرْم- لُوَك-َسْرڤَ ْم تََپسا- ياْچيا ْمْبُهوكْتاَر(والمالئكة 
سنجد  .الماضي والحاضر والمستقبل يتذكر كِْرشَْندليل هو ان ال .هذا فهميتعين علينا  .َنكِْرشْنبدل االجسام على خالف  نحن لذا،
يتذكر  كيف .سنة مليون ١٢٠ بلق الشمس مالك إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا فلسفة تكلم بأنه يقول كِْرشَْن ْبهَچڤَْد چۤيتا من الرابع الفصلفي 

 كل فيبدل تت دمنا اتكري .طبية حقيقةهي  لكت .لحظةكل  فينبدل االجسام  ناألن األشياء ىسنننحن  .جسمه بدلي ال ألنه ؟كِْرشَْن
شخص سيالحظ بعد مرور بعض الوقت  .جسمهكيف يطرأ التغير على  انيالحظ ال هأمالطفل و أب ،لهذا . لكنه تغير نغفل عنهثانية

التغيرات تحدث ن ذلك ألنهما يرونه طوال الوقت واالبو اال يالحظ  لكن."حد بعيد إلى لقد نما الطفل:"ان الطفل قد نما ويقولثالث 
 . هذا ما يتعين فهمه.النفس صاحبة هذا البدن ال اعرف التغيير أنا  لكننيبدلعن التابداننا  لذلك، ال تنقطع .خفية في كل لحظة

 حركة ذكر .ناماجسطرأ على انا نعاني الوالدة والموت والشيخوخة والمرض بسبب التغييرات التي تلكن ، أزليةفردية نفوس كلنا
 كل فرد يريد . هذا هو السؤال الواجب."؟اً أزلياًاحقق موقع كيفف ،زليأ ني أنلما ".متغير مقصودة إلخراجنا من هذا الوضع الكِْرشَْن

تعاقب  . النك ال تريد الموتفوراًسأقتلك فستصرخ :"ذا جئت أمامك أهددك بمسدس واقول ا.الموت أحد  ال يريد.الحياة األزلية
علينا الرجوع في رحم أم ما عند الوفاة بأن  رفنع .الشعورياًذلك  رفنع كلنا .جداً مزعجالوالدة والموت ليس أمراً جيداً بل 

 نحن نذكر جميع هذه . عملية تعاقب الوالدة والموت طويلة ومزعجة للغاية..واالمهات اليوم تقتلن األطفال داخل الرحم ثم أم اخرى
 .لنا الالواعي وهذا سبب عدم رغبتنا بالموتالمتاعب في عق

 رذالءال لكن .الحقيقية مشكلتنا وهذه .ذكي سؤال هذا ."المؤقتة؟ الحياة هذه في وضعت ذن الماذاف ،زليأ أنا":الواجب هو سؤالنا ،لذا
الموت لكن  .يدافع كيف جنس، هعند يكون كيف ينام، كيف يأكل،سوى كيف  رذيلالال يعنى  . جانباًالحقيقية المشكلة هذه وضعوا
في غاية  مانه .الحقيقية المشكلة بهذه يهتمون ال هملكن .ماثلة الموت مشكلة .رائع بشكل تمون رائع بشكل تأكل ذا احتى محتم

 عن وتدافع الجنس، مارسوت مان وتأيضاً والوحوش الطيور تأكل .مطلقاً مشاكل الحقيقة في ليست التي المؤقتة، المشاكل لحل ةظيقال



 مشاكلنا ليست األشياء هذه ،لذا .بالحضارة يسمى وما البشر تعليم بدون حتى األشياء، هذهكل  عملت كيف رفعتانها  .اأنفسه
 .الحقيقية مشكلتناهي  هذه .دثيح الموت لكن موتال نريد ال أنناهي  الحقيقية المشكلة .الحقيقية

 يجب .مشكلة هذه . قارصبرد  وجودفترضلن المثال، سبيل على .المؤقتة بالمشاكل مشغولون دائماً همان .ذلك الرذالء يعرف ال لكن
 شتاء،ال ،قارصال البرد .مؤقتة مشكلة هلكن مشكلةالقارص  بردال .هاتوفردون  خطرال واجهنو موقد، أو معطف عن حثنبأن 

 .وت والمشيخوخة والمرضبة بالالذي يجبرني على الوالدة واإلصا الجهلهي  الدائمة مشكلتي .دائمة مشكلة ليس وهبذيحضر وي
 -َجنَْم ( الوالدة والموت والمرض والشيخوخة ورم بشريدري العاِل): ٩\١٣. چ.ب( كِْرشَْنيقول لذا،  .الحقيقية مشاكليهي  هذه
 .) ڤْۤياْدهي- َجرا-تْيوِرْم

 حيرتك؟ إلى  فما الداعيللموت نفسك أتهي ذا ا."غييرهذا التبمثل  محقق لذاته يضطرب الال): ١٣\٢. چ.ب( كِْرشَْنيقول  اآلن،
 ذاا اًسعيد كونتو ،ووضع جيد، وظيفة جيدة على صلستح .رائع بشكل كشبابو طفولتك فيهيأت نفسك  ذا االمثال، سبيل على

 .يرةح ال ؟اهللا في الدار الباقية إلى عمر للعودةال اهذ في نفسك أتهي ذاا الموت عند حيرتكستغيب  الطريقة، بنفس .امتعلم تصبحا
، سألعب اآلن .الروحي جسمي في ونأكس .تبديل األجسامعلى اً ر ولن اعود مجب.الوطن الخالد إلى .كِْرشَْن إلى عائد أنا":عرفست
 .كِْرشَْن و ذكره هذاة بلقمال للحياة نفسك عدادا ."كِْرشَْن معتناول الطعام أو كِْرشَْن مع قصرأو كِْرشَْن مع

 .برجوعه في جسم بغيض الشريريعلم  .)كَْرَم(للعمل  طبقاً موتعند ال  يرون مشاهد رهيبةجداًثمين اآل ألنيصرخ المنازع  ،أحياناً
 في هريرتها سكتم قطةال . ثمة فرق."؟التيم يموت وسواه يموت فما هو الفرق":الحمقىيقول  .قلق أي دونالصالح والتيم يموت  لكن
 عرتش .المسكة مختلفة لكن .نفسها بالطريقة والهريرة الفأرمن  كلب مسكتا القطةأن يبدو لنا  .افمه في الفأر تمسككما  فمها

التيم يموت  أن من بالرغم لذا، .ختالف االهو هذا ."سأموت اآلن أوه،:"موتبال يحس والفأر ."ملنيتح أمي أوه،:"بالسرور هريرتها
 قد الجسمانية العملية .نفسها بالطريقةوت الجميع مب تفكر ال .والفأر الهريرةمثل  موتالعند  لشعوروسواه يموت فثمة اختالف ا

 .مختلفة العقلية الحالة لكن ،واحدة تكون
 ):٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 

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

 ."أْرجوَن  يا،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
هيئة  ،كِْرشَْننشاطات  --علي كل شيء .رباني علي كِْرشَْنما يتعلق بـكل  .الموتعند  إليه سيمكنك العودة ،كِْرشَْن فهم تحاول إذا

 هذا .اسخفهمها فسيتحرر من التن إلى حتى سعى أو األشياء هذه أحد ذا فهم ا،ذن ا.كِْرشَْنامجاد  ،كِْرشَْن هيكل ،كِْرشَْنعبادة  ،كِْرشَْن
 :ةبالغ بسهولة اً،تلقائي المشاكل هذه حلتنس ثم كِْرشَْن  بجدية بالغة وال تنقطعوا عن ذكركِْرشَْناطلبوا فهم  لذلك، .كِْرشَْن ما يقوله

 .رض والمشيخوخة والموتال
 أريد ال أنا المرض؟ا الذي يدعو فم .جداً يةصح حياة أريد الموت؟يحدث  لماذا .األبد إلى حياةال دوأ":سيقول لنفسه) َرۤيْده(العاقل 

يمكن للفرد حل هذه المشاكل بمجرد  .حقيقية مشاكل هذه . ڤْۤياْدهي- َجرا-تْيوِر ْم-َجنَْم ):٩\١٣. چ.ب (.؟تصيبني لماذاف .الشيخوخة
 .ناجحة حياتك جعللذا، ا .اًجد رائعموضح على نحو  .كِْرشَْن فهمل  موجودْبهَچڤَْد چۤيتا .كِْرشَْن فهمبمجرد  ،كِْرشَْنذكر  إلى ذألخا
 ليس القفص لكن قفص،داخل ال طيرربما كان ال، المثال سبيل على .مغاير له كلكن الجسم،داخل  دجستم أنت .لجسممغايرتك ل فهما

 في سعيد أحد ال ،لذا .الروحية المجاعة من نعاني نحن ،لذا .عوجال من يعاني والطير الطير، ليس وبالقفص لحمقىا يعتني .الطير
 ومع ذلك، .أمريكا مثل ةثري بالد يف ماديةال متعةوال مساكنوال غذاء المن الكفايةشاهد ت ،لهذا .الروحية المجاعة  نتيجةالمادي العالم

ربما كنت في غاية الثراء لكنك لن تشعر بالسعادة  .الروحية المجاعة باإلستياء نتيجة الشباب يشعر .خنافس إلى يتحول الشباب
 .لروحينتيجة جوعك ا

 تْمااتَه ْپَرَسنّْبهۤو - ْبَرْهَم): ٥٤\١٨. چ.ب (.سعدفت )أَهْم ْبَرْهماْسمي (غيرية بدنك وذاتكفهم عليك يجب  .مطلوب روحيال تجديدال
ال يمكن  . وإال كل شيء زائف مجرد كلمات رنانةخوةأ ومساواة هناك كونتس ثم .وشِْت َسْرِڤشْو ْبهۤوَسَمه تيشْكْنَكا نَـ تيتْشَشُونَـ 
املك  إنسان أنا:"ستبصر المساواة وإال ستقول لنفسك ثم الروحي؛ صعيدال إلى تعال .كِْرشَْنذكر  دون وهكذا أخوة وساواةم وجود
فتقار إل المساواة بصيرة لك سليتملك بقتل حيوان؟  حق أي لماذا؟ ."لذأ، سأذبحها وأعدها طعاماً .البقرة ورجلين على خالف يدين
واجبة  الصحيحة البحث مادةهو  كِْرشَْنذكر  .مزيفة كلها المادي، العالم هذا في خوة واألقافة والثبالتعليم يسمى ما لذا، .كِْرشَْن ذكر

 .جزيالً شكراً . وإال المجتمعسعد السي ثم .التدريس



  الذات وابدانها٥-١
 أن ،١٩٧٦ حزيران/يونيو في غان،تشيم ديترويت، في كِْرشَْن َهِرىمركز  فيألقاها  محاضرة في مستمعيه ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يخبر 

 يستمر ثم ما قدموا من عمللى عحصلوا على اجسام جزاء و يالماضالعمر  فيالملذات الحسية  في همسانغم اسبب معاناتهم هو
 .ةتامال بالسعادة تمتعالو من رهن العمل نجاةال سر لتوضيح
 ):٤٩\١\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 تََمسا يوكْتَْچْز ياتْها
 ڤَ ْهيڤْياكْتَْم ِاپاِسى أو
 َپنَْمڤَْم أْرۤوپِڤَد  ـنَ
 أْمِرتيْس تَتْها-َجنَْم-نَشْطَ

نه ذاته، كذا يوحد الفرد ذاته ببدنه الحاضر الذي اكتسبه نتيجة أعماله بألبدن البادي له في أحالمه ويقبل كما يعمل النائم حسب ا"
 ."الدينية أو المناقضة لها ويقصر عن معرفة تناسخاته السابقة أو المقبلة

فالن الفالني  بأننا -أنفسنا عن ءشيكل  سينن ،حلماثناء ال .المادي العالم في، مثل لطيف للغاية عن الجهل الذي يحجب النفس هنا
 الخاصة نشاطاتنا شهدننا لكن . فور اليقظةالحلم ىسونن .يسود نسيان كل شيء .اً معيناًمصرفي اًرصيد نملك ،مكان معينمن سكان 

النفس  حن،نلذا،  .أيضاًمراقب ال نحنحالة اليقظة ب يسمى ما وفي ،مراقبال نحن الحلم في .الحلم مأ قظةيال حالة في كناأ سواء
 .ىسنن ونحن تتغير، الظروف لكن تغيير، دون بقىن ،مراقبةال الروحية
اننا  لحقيقةا لكن .بلقمال ناعمر فيحالنا  إليه ؤوليس ما عرفن وال .السابقة حياتنا فيعليه  كنا ما تذكر نستطيع ال الطريقة، بنفس

 ْبهَچڤَْد چۤيتا في هذا كِْرشَْن يوضح .المستقبل في زالسنو الحاضر، الوقت يوما زلنا ف الماضي،كنا في  .يةروحنفوس كأزليون 
 هذا فهم تمهيدي في ."لن نكونوقت كون ي ولن ، هؤالء الملوككلوال أنت وال حتى ،  ثمة وقت لم أكن فيه موجوداًيكن لم):"١٢\٢(

 .العلم بأنني أزلي: الحياة الروحية
 هالك .) َهنْياِتى َهنْياماِنى شَرۤيِرىـنَ ( المادي انها ال تهلك بهالك البدن.)يْنتْشا كَدااِتى ڤي جاياِتى ْمريـنَ ( وال تموتنفس التولد ال

 . كذا، ذهب جسم شبابنا وال نستطيع أن نجده. لن يمكننا العثور على ذاك الجسم.اآلن ذهبت طفولتنا .الجسم مستمر دون انقطاع
 .ْپتيهْپراتَتْها ِدهانْتََر ): ١٣\٢. چ.ب(سيتعرض للهالك وسنحصل على بدن آخر  الحالي جسمنا نفسها، لطريقةوبا
 لكن النفس . تلك هي طبيعة المادة.نهايةكل شيء مصنوع لثيف مصنوع من المادة و البدن الك. يهلك البدن الكثيف، تناسخ النفسعند

 .طالق االالروحية ال تهلك على
تقترن بمختلف  ،نفس الروحيةال ألن األجسام؟من  مختلفة أنواع هو سبب وجود ما .اآلخر بعد الواحد األجسام، بدلن ننح ،لذا

 .ا فيهشواكل كثيفاً وفقاً لتأثير ال وتطور جسماً الطبيعة الماديةشواكل
 يحصل الفرد .َپتّْيىَپِنتِْرَن َجنْتوْر ِدُهو-ڤَكَْرَمنا داي): ١\٣٢\٣. ب.ش(، لقد حصلنا على جسمنا الراهن نتيجة ما قدمنا من عمل لذا

 . لنفترض انك اصبت بمرض ما. الطبيعة تعمل تلقائياً حسب عملنا.)كَْرَم(على نوع معين من االجسام حسب ما قدم من عمل 
 مادية فال مفر  ونقضي اعماال الطبيعة الماديةشواكل كذا، عندما نخضع لسلطان .سيتطور المرض عندك وستعاني: الطبيعة ستعمل
 . القانون الطبيعي يعمل على أكمل وجه.لنا من التناسخ

اننا نحمل المعاناة على محمل المتعة  المشكلة ."أعاني؟ لماذا":المتحضرةالحياة البشرية  إلى  وصولناعند فمن واجبنا أن نسأل اآلن،
 يتعين علينا المعاناة في هذا البدن .ننا نتمتع لكننا نعاني نظن ا.الشيءبه  تعني خالف ما هو ماۤيا .)ماۤيا(لخضوعنا لسلطان الوهم 

في ظل ظروف   نشعر بالمتعة. نشعر بتلك األشياء بمشاعرنا البدنية- البرد القارص، الحرارة الزائدة. نقاسي بسبب البدن.المادي
 ):١٤\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا ينصح في كِْرشَْن لكن .معينة

 ايكاونِْتْرشاْس تو ْسَپ-ماتْرا
 اداه-دوْهكَْهى-سوكَْهى-َنشْۤيتُوش

 اْسۤيتْينٱ نُوىيماپاَچآ
 ْسڤَ ْبهاَرتَشْكْيتيْس تْمتا

 الشتاء فصليظهور واختفاء  يماثل وقت، بمرور الاختفاءهماوعلى التوالي لسعادة والشقاء الظهور الزائل ل ان ،كونْتّي ابن يا"
 ."اضطرابون  ان يتعودهما داإلنسانعلى ، وتَْبَهَردراك الحسي، يا سليل  االيتولدان من انهما .والصيف



شاغلنا الحقيقي هو طلب تحقيق  . بصددهاقلقنبغي لنا الي ال ،لذا .المادي العالم هذا تعاقب السعادة والشقاء ال ينقطع ما دمنا في
 سمن في جقطن طالما انسيستمر بالسعادة تسمى وما المعاناة .يةاإلنسان الحياة تحقيق الذات هو مقصد .الذات الذي ال بد من مواصلته

 .هذا هو العلم . من عملناحسب ما قدم الجسم هذا في اجنس  لقد.مجسالذات والة ييرغالعلم ب إلى الوصولعلينا  يجب لكن مادي،
 نفس روحية والجسم المادي مجرد لباس؟ أليس من الممكن قطع عملية التناسخ نيلما ان:"من واجب العاقل أن يقول لنفسه، اآلن
 . النجس عن وسيلة خلع الجسم المادييقصتال: هي الحياة البشرية هذا ."هذه؟
 .فيعملون دون مسؤولية بجنون يةحسالتشبعة ال انهم يركضون وراء .ون هذا السؤالطرحالحضارة الحديثة ال يل  أهالحظ، لسوء

 ):٤\٥\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 ڤيكَْرَمْپَرَمتَّه كوروِتى نَْم نۤو

 ْپنُوتيتَيا آْپرۤي-ياْد إنْْدرييا
  ساْدهو َمنْيى ياتَ آتَْمنُو ياْمـنَ

 كِْلشََد آَس ِدَههپي أَسنّْ أ
التشبعة الحسية مرام حياته فمن المحتم له الركض وراء الحياة المادية واالنغماس في اآلثام جاهال انه تلقى بدنه  أحد عندما يعتبر"

ت البدن  لكنها وهب مادياً ان تلبس النفس بدناً في الواقع، لم يكن مفترضاً.المؤجل جزاء على ما قدم من سيئات وان بدنه سبب شقاءه
 ." لذلك، ال أرى انه يليق بفطين معاودة االنغماس في التشبعة الحسية بالتي يتناسخ بها أبدياً. الحسيةةتشبعحقيقاً لرغبتها بالالمادي ت

 نةمقار هنا .األلم خزان الجسم لكن ، لبعض الوقتالسرور بعضربما شعرنا ب .)كِْلشََد(يسبب لنا الوجع دوماً  الجسمبأن  نفهم ال نحن
يغطسون و األنهار أحد وسط إلى  وينقلونهيديه وثقونيكانوا  ،اًمجرم كان رجال الشرطة يعاقبون عندما ،سابقاً: الصدد هذا في ةجيد

 ى احدههذ تكان .وبنتظرون برهة وجيزة ثم يعاودون الكرة بشعره لماءا فوقيرفعونه  ،تقريباً وقبل أن يغرق الماءرأسه تحت 
 .العقابوسائل 
به عند رفعه  يشعر المجرمكان  الذي السرورفال يعدو أكثر من  المادي العالم هذافي  سرورمن ال قليلشعرنا ب مهما لطريقة،ا بنفس
 .غاثة االمن لحظات بضعةمع  الحادة المعاناة تشبهالمادي  العالم في حياةال .الماءمن 
من :" وسألهَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياسالمية في الهند، تقدم من المولى  االمة الذي كان وزيراً ثرياً في الحكووْسوامّيُچ َسناتََن  السبب،لهذا

 نحن نعاني على الدوام .هي الفطنة هذه .)َرياتْ-َپِكى آمي، ِكِنى آمايا جاِرى تا(أنا؟ وما سبب عذابي الشقاوة الثالثية دون انقطاع؟ 
 . نحن ال نريد كل هذا العذاب لكنه يصيبنا.النوازل الطبيعية أم بشكل أو آخر سواء بسبب البدن والعقل أم على يد سائر األحياء

 . سيداً روحياً، السوال األول الواجب هو عن سبب عذابهاإلنسانذن، عندما يتخذ ا
 لكنها عاجزة عن السؤال أحد ال تخفى على الحيواناتمعاناة  .السؤال هذادرجة اننا ال نسأل  إلى الحيواناتفي بالدة  أصبحنا نالكن

اء ضمصرعه فسيحدث ضو إلى اًإنسان سقت ذا الكنأن يسأل عن السبب  يستطيع ال المسلخ، إلى حيوانيساق ال عندما .عن السبب
على السؤال عن سبب  اإلنسانقدرة  يه الحيوانية والحياة يةاإلنسان الحياةالفرق بين  ،لذا ."لماذا؟! يقتلل يأخذني الرجل هذا:"كبيرة
 .معاناته

 سيسبب سجنك في شيئاً تعمل وأنت جسمك، بسبب تعاني أنت .حقيقة تلك .الشارعم رجل أ نيكسون ئيسالرأكنت  واءسأنت تعاني 
 وإذا .حصلت على جسم حسب ما قدمت من عملوالملذات الحسية في عمرك السابق  في نغمست اكألن تعاني أنت .ربدن مادي آخ

 يالطبيعالقانون ب .فستسجن في جسم آخر مرة ثانية وتعاني نفسك، رفعإلى  الملذات الحسية في هذا العمر دون أن تسعىبانشغلت 
 رحم في حتى ستعاني .تبدأ معاناتك ثانيةفس وحالما تحصل على جسم آخر .ستسجن في جسم آخر وفقاً لحالتك العقلية عند الوفاة

 .وجد اآلن مجازفة القتل في الرحمتكما  .هادون امكانية تحريك موثق األيدي والرجلين اشهر ةلعدجراب مضغوط  في بالبقاء األم
 . بالفطنة الالزمة للسؤال عن سبب معاناته وعن وسيلة قطع هذه المعاناةاإلنسانيتحلى  أن يجب ،لذا .وينتظرك المزيد من المعاناة

 .بهائم نبقى .عن سبب معاناتنا نسألقبل أن  تبدأ حياتنا البشرية الو
: سۤوتَْر ِڤدانْتَوكما جاء في فاتحة الـ .)ساۤياْچجي-ْبَرْهَم(ستقصاء عن الحق المطلق  االنا يدعىالسؤال عن السبب القطعي لمعانات

 يجب أن ال نعيش عيشة البهائم دون .نتفاع بالجسم البشري االذن، ينبغي لنا ا.)ْبَرْهَمْن( عن الحق المطلق ياآلن للتقصالوقت حان 
 .سيلة لقطع حياتنا المادية البائسةيجاد و إلى ا سعي دون،تقصي عن الحق المطلق

قول ألننا ن ؟ ما هو سبب مساعي تأمين المال.بالجهد الهائل الذي نبذله في نزاع البقاء دون شك الخاصة تعاستناقطع  نحاولنحن 
 لكن .حسيةذن، نزاع البقاء مستمر وكل فرد يطلب السعادة بتحصيل الملذات ال ا." إذا حصلت على المالسترتفع تعاستي:"ألنفسنا

 السعادة المادية . تلك هي السعادة.كِْرشَْن السعادة الباقية هي السعادة الروحية المستمدة من خدمة .التشبعة الحسية ليست سعادة باقية
 .مجرد سعادة عابرة



 الماء سراب ىيرسف عطشبال حيوانيشعر ال عندما لكن الصحراء، فيال يوجد ماء  .الصحراء في الماء سراب مثل المادية السعادة
فيها ليست سوى انعكاس اشعة الشمس لكن " الماء"وأن  الصحراء في ماءعدم وجود  نعرف .ويموت يالحقه الصحراء، في

التشبعة الحسية التي تشبه السراب في  خاللمن  السعادة عن بحثتعني ال يةاإلنسان حياةال الطريقة، بنفس .هذا تعرف الالحيوانات 
 .الروحية لسعادةطلب ا  إلىالصحراء واإللتفات

 - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى: َمنْتَْر كِْرشَْن َهرىهذه السعادة األرفع بمجرد تسبيح  إلى يمكننا النهوض
 .ع معاناتنا في العالم الماديبسيط لكنه قادر على رفع جمي أمر  هوكِْرشَْن َهِرى تسبيح .َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى

الشيء  هذا على تحصل إذا":يقول لنفسه .ه مليء بالنجاساتبقل جرم ممثل نحن .في قلوبنامركوم النجاسات هي  معاناتنااسباب 
 ْمنَنۤو لماذا؟ . ومع ذلك يذهب ويسرق.ذا اعتقلته الشرطة اه سيعاقببأن يعلم اللص .للخطر حياتهيرتكب الجريمة معرضاً  ."دفسأسع
 .هذا كل ما في األمر .يركض وراء التشبعة الحسية بجنون :ْپَرَمتَّه
 هذا  فيفي غاية السهولة يةصفالت .على طلب التشبعة الحسية والمعاناة تجبرنا التي نجسةال رغباتنامن  قلوبناعلينا تصفية  يجب ،لذا

 ):١٢\٢٠ أنْتْيا-.ت.ت( َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياسهام المولى  اهوهذا  . هذا كل ما في األمر.كِْرشَْن َهِرىاقتصر على تسبيح : العمر
 َهِرىبتسبيح  آخر إلى ستذهب كل المعاناة التي يسببها التناسخ الدائم من جسم .ْمنََپڤانيْر-داڤاْچني-َمها-ڤَ ْبَهْمماْرَجنَ-َنَپَدْر-تِْشتُو
 لسان إنسان  لكل.جتماعية غير واردة االعقيدة أو الجنسية أو البشرة أو المكانةالطائفة أو ال .التسبيح في غاية البساطة .َمنْتَْر كِْرشَْن

 راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى تسبيح إنسان  لذلك، يستطيع كل.وأذنين برحمة اهللا
 . اقتصر على التسبيح واسعد.َهِرى َهِرى راَم
 .جزيال راًشك

 الفصل الثاني
 الوعي الكلي

 اهللامعاينة  شخص كلل يمكن
 تصفية وعيه ومعاينة إنسان  فريدة بين جميع أسفار األرض ألنها تفصل الوسيلة العملية بالتي يستطيع بها كلِڤديةاألسفار الـأن 
 أن إنسان يجب على كل:"١٩٧٢، ١٥ آب/أغسطس في أنجليس لوس في في هذه المحاضرة التي ألقاها ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  يوضح .اهللا

ن كان اهللا  ا لذا،.نعم، لقد اطلعت على اهللا:"يجب أن يكون في غاية الجدية ويقول لنفسه . . . .رؤية اهللا إلى يكون في غاية الشوق
 ):١٢\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في ."موجوداً فال بد لي من رؤيته

 ونَيُّوتَتْشْ تْشَْهدَّ ْدهانا م
 ايوكْتَۤي-ياْچڤايرا-اَنۤيْچ
 شْيانِْتى آتَْمني تْشاتْمانَْمَپ

 اْچْهيتَۤي-روتَشْا ْبَهكْتْۤي
 بالعلم والتجرد، يدرك الحق المطلق ذاك بفضل قضاء الخدمة التتيمية طبقاً لما ، المجهز جيداًالطالب أو الحكيم المستطلع جدياً"

  ."شْروتي-ِڤدانْتَسمعه من 
 .اهللا أرى أنا نعم،":الجواب ،لذا .األسئلة هذهتطرح علينا  أحياناً ."اهللا؟يمكنك أن تريني  هل":أو "اهللا؟ رأيت هل":أحياناً يسأل البعض

 يرى .سيارةاللنفترض وجود عطل ما في  ."الئقاً لرؤيته كونت أن لكن يجب . رؤية اهللاإنسان في وسع كل ؛أيضاًويمكن رؤيته 
 السيارةقطع وتشتغل ال بعض يستبدل ،لذا .لفحصها بفهم أكبر ؤهلم هو .مختلف بشكل ايراه ميكانيكيال لكنالجميع انها ال تشتغل 

 حمقى هم ان.رذالء الناس! لحماقةيا ل .مؤهل أي دونيتطلب كل هذه المؤهالت فإننا نطلب رؤية اهللا ما مع ان فحص آلة  لكن .فوراً
 .متخيلةال بمؤهالتهمدرجة انهم يريديون رؤية اهللا إلى 
  هكذا،. الباطنةقدرتيأبقى محتجباً عنهم وراء ستار  بل حمقى والجهلةللكشف ذاتي أ ال): ٢٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول

 لكن اهللا؟ كيف يمكنك رؤية ذن ا.)تَهِرَسماڤْ-ماۤيا-يُّوَچ  ْپَركاشَه َسْرڤَْسياْمناَه(العاصم غير المولود  أنا يجهلني هذا العالم المسحور،
ملهاة يستعملها الغشاشون لتأليه رجل مصنوع  مثل اهللا أصبح ."اهللا؟ رأيت هل"، "؟اهللا رينيت أن كيمكن هل: الطيش مستمر هذا

 ." هنا تجلي اهللا.هنا اهللا:"بالقول
يستفسرون باألسئلة - البشرسفل اآلثمون، الحمقى، ارذالء ال.)١٥\٧. چ.ب (اْپَرَپْديانِْتى نَراْدَهماها ذْهاهتينُو مۤوِركْشْ دوْم ماـنَ

 مؤمناً اإلنسان يجب أن يكون .اهينَا موتَتْشْ تْْهَردَّْدهان: لياقةك لرؤية اهللا؟ هنا الي لياقت ما ه."هل تستطيع أن يريني اهللا؟:"مثل



هل تستطيع : تسليةمن باب الرؤية اهللا وليس اعتبار األمر  إلى  في غاية الشوقاإلنسان يجب أن يكون .قبل كل شيء) شَْردَّْدهاَن(
 في غاية الجدية وأن يقول اإلنسان يكون أن يجب .الك .سحر انهم يعتقدون أن اهللا مجرد .أن تريني اهللا؟ أو من باب السحر

 ." فيجب علي رؤيتهن كان اهللا موجوداً الذلك، .اهللالقد اطلعت على  نعم،":لنفسه
 في مكان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميتلو  محترف ذات مرة، كان قارئ .صغاء االارجو منكم ،لذا .جداًقصة معبرة  .الصدد هذا في قصة هناك
 كان يوجد لص في ذاك المجلس وقال .الغابة يرعى األبقار إلى  في طريقهي بكل اشكال الحل مزيناًكِْرشَْن وكان يصف عام

هناك  إلى  يمكنني الذهاب. بعدد كبير من الجواهر الثمينةق هذا الصبي؟ هو في الغابة مزيناً واسرڤِْرنْداڤََن إلى لماذا ال اذهب:"لنفسه
 عندئذ سأصبح .يجب علي العثور على ذاك الصبي:" لذلك، قال لنفسه بجدية. هذه كانت نيته."حليهواإلمساك بالصبي وسلب 

 ." بين ليلة وضحاهامليونيراً
 كِْرشَْنشاهد  .ڤِْرنْداڤََن في كِْرشَْنأمكنه من رؤية  شتياق، االذلك القلق، ذلك .عليه كِْرشَْناستحواذ فكرة رؤية  كان اللص مؤهل
 بدأ ."كِْرشَْن يا جداً لطيف ولد أنت أوه،":لنفسه اللص عندئذ، قال .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم من قارئالالتي وصفها  اماًتم الطريقة بنفس
 أنت ؟يالحل هذه بعضتسمح لي بأخذ  هل":نيته بالقولعن كشف  ثم .طراء سيسهل عليه سلب جميع الجواهر اال ظن ان.يطريه
 .طفل مثل يلعب كِْرشَْنكان  ."التخلي عنها أستطيع ال! أميب ض ستغ.الك":كِْرشَْن قال ."جداً غني
 كيمكن ،حسناً":كِْرشَْنقال  أخيراً ثم .كانت تعمل على تصفيته كِْرشَْنصحبة  لكن ،كِْرشَْنبطلب الجواهر من  اللصلحاح  اازداد ،لذا

 بطريقة كِْرشَْنتصال بـ االيجب عليكم ،لذا .ِرشَْنكْ واكتملت تصفيته بفضل عشرة فوراً كِْرشَْن عندئذ، اصبح اللص من تيم ."اأخذه
 .أو بأخرى فتكتمل تصفيتكم

 و ،صبايا نهان .مأخوذات بجمال اساريره كِْرشَْن إلى ُچوپۤيْزالـهرعت  .كِْرشَْنرؤية  إلى  مثل آخر على شدة الشوقُچوپۤيْزالـ
العظيم فاصبحن تيم من  صافيهو ال كِْرشَْن لكن ،كِْرشَْنهن على في اقبال اتشهوانيكن  ،الحقيقة في .لامفي مبلغ الج كان كِْرشَْن

 إلى كثيراً كِْرشَْن بنأحب .لياقةال ي هههذ .والروح بالقلب كِْرشَْن ببنأح هنألن ،ال يضاهىو فريد ُچوپۤيْزالـتتيم  .األولىالدرجة 
 ،نآبائه قال .نبيوته من يهربن كنو ،ت تترددكان شَْنكِْرناي  .الليل أعماق في هنجوخر عند السمعة أو العائلةدرجة انهن اغفلن 

 ،نتهعائال ،نأطفاله نأهمل .أبهنت لم ُچوپۤيْزالـ لكن ."لليل؟ا هذاذهبن في عتمة ت أين إلى ؟نتذهب أينإلى ":جميعاً نأزواجه ،نخوتها
 ."كِْرشَْن إلى ذهبن أن يجب":"كان الوحيد نفكره .شيءكل 
 إلى باذهال من بالقوة ْزۤيُچوپالـجرى منع عدد كبير من  .كِْرشَْن رؤية إلى في غاية اللهفة نكون أن يجب .مطلوب شتياق االهذا

 لص مأ شهوانيالفرد  كانأ سواء .اهللاؤية ر كميمكن ثم مطلوب شتياق االهذا ،لذا .من شدة شعورهن بالفراق نحياتهفارقن و، كِْرشَْن
 .كِْرشَْنسترون  ثمبطريقة أو بأخرى  كِْرشَْن، هذه الرغبة بوجوب رؤية شوق يجب عليكم تنمية هذا ال-هما كانم مأ قاتل مأ

رؤية  إلى كان متشوقاً بالفعل ذااالفرد  ستنجح جهود .يستجيب كِْرشَْن .رؤيته إلى الفردشوق شدة هو  كِْرشَْنما يلفت انتباه  أول
 . بطريقة أو بأخرىِرشَْنكْ إلى انجذب أو حليه، سرقةيريد  مأ ،اًشهوانيكان أ سواء كِْرشَْن
 :في هذا الصدد ة التاليرباعية الُچوْسوامّي َپرۤو نظم . خالصةكِْرشَْنيجب أن تكون الرغبة بـ لكن

 ْدِرشْتيْم-ْرَنڤيشْتۤي-َپريتْشيتاْم ساتْشي-تَْريا-چّيْسِمراْم ْبَهنْ
 ڤَالْم تْشَنْْدَرِكَنكيشَلَياْم أوجّْ-نْياْستاْدَهَر-ْمشّيڤَ
 َپكَنْتِْهىْرتُْهوتۤي-تَه ِكشي اتَنوْم-يَهراْم كْْهۤيڤينْداوُچ

 َچهْستي َرنْٱِچى َسنْ-ڤَ يادي َسكِْهى َبنْْدهوْپِركْشيشْطْهاْس تَما 
 قرب ياموناضفة نهر  على يقف ڤينَْدُچو اسمه صبي هناك ،ةالعزيز يتصديق:" تنصح اخرى بالقولْزۤيُچوپالمراد أن احدى الـ

 بهذا تمتعبال يةن أيكانت لديك  ذاا هناك إلى يتذهب ال . هذهالبدر ةليل أثناءفي غاية الجمال وخاصة  هو .يهنازف يعو، ْچهاطَ-ِكشي
 .منعطفاً في ثالثة مواضع يعزف نايه دائما يقف كِْرشَْن: تَْريا-چّيْبَهنْ ."تكعائل أفرادسائر  أو كزوج  أوأطفالك مع المادي العالم

 إذا كِْرشَْن لرؤيةال تذهبي ": أخرىپيُچو إلى پيُچولذا، تقول  .)تَْريا-چّيْبَهنْ (ة في ثالثة مواضعالمنعطف كِْرشَْن تلك هي صورة
مرة واحدة فستنسى  كِْرشَْنمراد أنه حالما ترى ال ."هناك يتذهب ال .المادي العالم هذا فيين بأنك ستتمتعين بحياتك أكثر تعتقدكنت 
 .كِْرشَْن رؤيةي تلك ه .ةتافهال المادية المتعة هذه كل

 لرؤية َمهاَرَج ڤَْدْهروذهب  ."آخر شيئاًطلب أ ال ،ربي الحبيب):"٤٢\٢٢-َمْدْهيا .ت.ت (كِْرشَْن عندما شاهد َمهاَرَجڤَ ْدْهروقال 
ربي :"ڤْهروْد قال ."اآلن، يمكنك أن تتمنى علي ما تشاء:"كِْرشَْن، قال له كِْرشَْن ابتغاء تحصيل مملكة والده وعندما شاهد كِْرشَْن

 .كِْرشَْن رؤية يه تلك ."الحبيب، ليس لدي مطلق رغبة
هو  ذلك .كم بطريقة أو بأخرىشتياقك ابسبب كِْرشَْن فسترون ،الغرض عن النظر بغض ،كِْرشَْن رؤية إلى كنتم متلهفون ذا الذا،

 .الوحيد المؤهل



لقد ترجمت كلمة  (.پي لَْبْهياِتىڤيتا َمتيه كْريياتاْم يادي كوتُو ٱهاْب-َرَس-ْبَهكْتي-كِْرشَْن :آخر يعربيت ش في ُچوْسوامّي رۤوَپيقول 
 فأرجو أن تشتريه اًمتوفر كِْرشَْنكان ذكر  إذا":هنا ُچوْسوامّي رۤوَپصح ين، لذا .)ڤيتاْبها-َرَس-ْبَهكْتي-كِْرشَْن من عبارة كِْرشَْنذكر 
 ."جداً لطيف شيءانه  .رختأت ال .فوراً
درجة يتعين عليكم دفع  إلى لطيف شيء انه السعر؟هو  ما لكن . هذهكِْرشَْنيمكنكم شراءه من حركة ذكر  .متوفر كِْرشَْنذكر  نعم،

 كِْرشَْن .فوراً كِْرشَْن ل علىصحت ثم .السعر هذا دفععليك  .)لْياْم ِاكَلَْمپي مۤوتَتَْر الولْياْم أ (السعرلهفتك وحدها هي  ذلك؟ ماذا .السعر
  . ليس عليكم سوى شراءه بشوقكم. وهو يفعل ذلك. مجاناًكِْرشَْنيمكنه نشر  .أيضاً اًفقير يسل كِْرشَْنهو تيم  كِْرشَْن بائعو ،اًفقير يسل

حتى بقضاء االعمال  شتياق االهذا تحقيق يمكن ال .بتلك السهولة ليس هلكن ."شتياق اعندي شتياق؟ اأوه،":يقول قد ما شخص
شتياق ما  االن تابعتم قضاء االعمال الصالحة فستجدون أن هذا ا.)لَْبْهياِتى نَـ سوكِْرتايْر-كُوتي-َمنَْج (الصالحة لماليين من الرجعات

 .زال غير متوفراً
م هتيح للجميع فرصة بعث ذاك الشوق ثم يمكنن ،لذا .نهاضه بعشرة التيم وحدها ايمكن لكن ،في غاية األهمية شتياق االهذا لذا،

 .معاينة اهللا
 على عيشة اإلنسان تدرب الحديثة الحضارةمجمل  الحظ، لسوء .والخنازير الكالب وليس لعيشة كِْرشَْن لرؤيةقصودة م الحياة هذه

 . انها بالغة األهمية. هذهكِْرشَْن هي حركة ذكر كِْرشَْن وسيلة رؤية اإلنساند الوحيد لتعليم هالمع .والخنازير الكالب
 اختراع القنبلة  العلم ال يعني. ستغتنون بالعلم والتجردباإلشتياق .)١٢\٢\١. ب.ش (ۤيايوكْتَ-ْچياايراڤ-ْچۤياَنو ينَتَتْشْ تْْهَردَّْدهانا مو

 ذاك هو . يقطع الموت لكننا نعطي علماً. يعجل من الموتشيئاًالموت موجود واخترعتم  ؟لمالع هو ذاك ما . هذا ليس علماً.يةنووال
 اهذعلى  ونتحصل حالما عن كل هذه السعادة المادية التافهة تلقائياًتتجردون  .ۤيايوكْتَ-ْچيااڤاير-ْچۤياَن . ذاك هو العلم.كِْرشَْنذكر 
 .لمالع

 .جزيال شكراً

  وراء الدين٢-٢
 في  في مدينة مومبايالبارزة دورية الوالدينية الثقافية بهافان مجلة محرر إليه اأرسلهالتي  األسئلة نع ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يجيب 
 .١٩٧٦ يرانحز/يونيو

 نظراً لقلة مراعاة الفروض أيضاًقيل أن اتساع افق الهندوسية يمثل قوتها لكنه ضعفها األكبر : األول السؤال هنا :أحد المريدين
  هل من الممكن والضروري رسم تكاليف أساسية معينة لجميع الهندوس؟.الدينية كما هي الحال في سائر األديان

يدعى الشاغل  ِڤدي الدين الـ. ال بد من فهم هذا األمر أوالً. ليس للهندوس بل لجميع األحياء قاطبةِڤدي الـالدين: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 وليس  لجميع األحياء قاطبة مقصودْدَهْرَم َسناتََنويوجد ) َسناتََن(واهللا أزلي ) َسناتََن( األحياء أزلية .)ْدَهْرَم َسناتََن (األزلي للحي

 معمول بها في الهند منذ زمن ْدَهْرَم َسناتََن،  تاريخياً.ئالهندوسية مفهوم سي .ْدَهْرَم َسناتََنمعنى هو ذا  ه.للهندوس المزعومين
 شاهد المسلمون أن الهنود يعيشون على الجانب اآلخر من نهر سند ولفظوا كلمة سند .المسلمون على الهنود هندوس اطلق .سحيق

كلمة هندو في  إلى  لكن ال توجد اشارة. فأطلقوا على الهند هندوستان واهلها هندوس.دونْهند ثم شاعت كلمة هندو بدالً من ِس
 مقصود لجميع األحياء ْدَهْرَم َسناتََن . هذا مفهوم خاطئ.ْدَهْرَم وليس هندو ْدَهْرَم َسناتََن دعى تِڤديةذن، السنة الـ ا.ِڤديةاألسفار الـ

 على العموم، المسلمون يطلقون على الهند بالد هندوستان التي تعني .وط كلمة هندو مفهوم مغل.وليس الهندوس المزعومين
 إلى ِڤديةشارة  اذن، ال توجد ا.هندوستان إلى ِڤديةاألراضي التي تقع على الجانب اآلخر من نهر سند أو هند لكن ال توجد اشارة 

 وسائر األسفار ْبهَچڤَْد چۤيتا التي يصفها ْدَهْرَم َسناتََن دراسة  يتعين علينا. لكن ذاك الفهم المغلوط بائن عن الفهم الحقيقي.ْدَهْرَمهندو 
 .ْبهَچڤَْد چۤيتامن الفصل الحادي عشر من  ١٨النص  اقرأ .)المريدين أحد إلى (.ِڤدي ثم نفهم ما هو الدين الـِڤديةالـ

 :احد المريدين يقرأ
 ْمايتَڤِْڤدي ْم َپَرَمْمَرشْتْڤَْم أكْ
 ْدهانَْمي نْما َپَريشْڤَْسيا ڤيتْڤَْم أْس
 ْپتاُچو-ْدَهْرَم-اه شاشْڤَتَيايتْڤَْم َأڤْ
  ِمىتُو َموشْ پوروْمْس تْڤََسناتَنَ

 ." أنت األقدم، والقائم على الدين أيها الرب السرمدي.نهاية المطاف وأعظم ما في جميع األكوان؛ وال نهاية لك أنت"
 هو وطن كِْرشَْنتبادل مشاعر الود مع من الذي يمكننا وطن والم ،أزليون نحن ،زليأ كِْرشَْن .مطلوب الفهم  هذا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 . المقصود للجميعْدَهْرَم َسناتََن ونهج تعليم هذا التبادل األزلي هو .أزلي



 هذا العمل بها؟ ماذا يفعل؟ الشكوى هي أن ْدَهْرَم َسناتََن إلى  هي التكاليف الدينية اليومية المتعين على الطامحماذن،  ا:أحد المريدين
 .درجة توجد منوعات كثيرة من انواع مختلفة إلى واسعة ْدَهْرَم َسناتََنهندوسية أو ال

): ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي  يقول كِْرشَْن ؟كِْرشَْن من للدين الحقيقيالمقصد  تأخذال  لماذاالمنوعات؟  إلى تذهب  لماذا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
ما الذي يمنعك من  .) ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ َپريتْياْجيا ْدْهْرماْن -َسْرڤَ(ر على التسليم لي  واقتصةن المبتدعاديتخلى عن كل أشكال األ"

ت ترفض ؟ انكِْرشَْن، َسناتََنتبني ذلك؟ لماذا تتحدث عن الممارسات المتنوعة تحت اسم الهندوسية المزعومة؟ لماذا ال تأخذ بنصيحة 
 ما .النقطة الصحيحة؟ إلى كيف يمكننا تجنب المنوعات الكثيرة والوصول:"؟ لكنك تقولَسناتََن ماذا يقول اهللا – ْدَهْرَم َسناتََنقبول 

 ما الذي يمنعك من فعل . ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ َپريتْياْجيا ْدْهْرماْن -َسْرڤَ: هذا الوعي الوحيد إلى قبول المنوعات؟ خذ إلى الذي يحدونا
 ذلك؟

 يومي؟ أساس على ،عملياً هذاب الناسيعمل  كيف :أحد المريدين
  اعبدني واسجد لي.يحباذكرني وتتيم ب): ٦٥\١٨. چ.ب( يأمر كِْرشَْن هل ما نفعله غير عملي؟ .كما نعمل به نحن: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

ذا  ا: يعدكِْرشَْنغير عملي؟ اين الصعوبة بتطبيق ذلك؟ و  أمر  هل هذا.) ماْم نََمْسكوروۤياجّي - َمْد ْبَهكْتُو - ْبَهڤَ َمْدَمنا  -من (
  من فعل ذلك؟ ما الذي يمنعك.)ماْم ِاڤايْسياسى أَسْمشَيا (لي دون ريب ا ستأتي.لي افعلت ذلك فلسوف تأتي

 ."أوجه الهندوسية كثيرة "يقولون، الهنودس لكن :أحد المريدين
 .)تَْمۤيَرنْپ-تْڤََچْم تو شاكْشاْد ْبَهْدَهْرَم( ْدَهْرَمكالم اهللا هو ): ١٩\٣\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في الحقيقي ْدَهْرَم جاء تعريف :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 لماذا تريد البقاء هندوسياً؟ عالوة على . هذاْدَهْرَمذن، اقبل  ا."روب الدين واقتصر على التسليم لياقلع عن كل ض:"اآلن، يقول اهللا
ونه يعتبرينبذه اآلخرين وسف ْبهَچڤَْد چۤيتاأو  كِْرشَْنال أعبأ بـ:" هندوسيالذا ق ا؟ حتى اليوم،كِْرشَْنذلك، أي هندوسي ال يقبل سلطة 

؟ ْرَمْدَه ناتََنَسهي انك ال تود معرفة ما هو الدين، وال تعرف ما  مشكلتك ؟سواه إلى  لماذا التوجه؟شَْنكِْر أمر لماذا ال تقبل .مجنوناً
 لكنهم ال يأبهون اآلن بما يسمى هندوسي أو مسلم شَنكِْرفي حركة ذكر  هندوس ومسلمين ومسيحيينالذين كانوا يوجد عدد كبير من 

ذا عملت بنظام ديني حقيقي  اذا عملت بنظام ديني زائف فستعاني لكن ا.هذا مجمل األمر .كِْرشَْن ال عناية لهم سوى بـ.أو مسيحي
 .فستسعد
 أو ْدَهْرَم َسناتََنجتماعية االربعة والمقامات الروحية األربعة  اال نظام المراتب:الحقيقي الديني النظام عن الهنود تخلى الحظ، لسوء

والتجار ) ْزتْريياشْكْ(والفرسان والساسة ) ةنَْبراْهَمالـ(رجال الدين والمثقفون :  األربعة هيجتماعية اال المراتب.ْدَهْرَم شَْرَمناْرڤَ
) ىْستَْهَهِرْچ(ورب العائلة ) ْبَرْهَمتْشارّي(المريد المتبتل :  المقامات الروحية األربعة هي.)ْزْدَرۤوش(والعمال ) ْزيشْياڤا(والمزارعون 

 .)ْدَهْرَم( عندما تعمل كل هذه الفئات بإنسجام تطلب رضى اهللا فذاك هو الدين الحقيقي .)ّياسَسنّْۤي (اهدزوال) ْپَرْستَْهىنَڤا(والمعتزل 
عصر الشقاق والخصام  في بمثابة أنسب درب لتحقيق اهللا) ْبَهكْتي(اهللا  إلى شرعت الخدمة التتيمية: وهتالي ال السؤال :أحد المريدين

 علماء؟كما ينوه  )اَنۤيْچ( على درب التخمين ِڤدانْتَيم ومع ذلك، تشدد تعال .)كَلي (الراهن
 كلمة . لكن البشر يبحثون عمن يخدعهم والمخادعون يستغلونهم.ِڤدانْتَ يجهلون فحوى الـ. مخادعونيدانْتويونِڤالـ :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 تعني حكمة موجزة تنم عن سۤوتَْر( تعلم هذا تَْرسۤو تَِڤدانْ هو حد العلم والـِڤدانْتَذن، معنى  ا. تعني حدأنْتَ تعني علم وكلمة َدِڤ
تقصي عن الحق الالحياة البشرية،  في اآلنحان :"ساۤياْچهاتُو ْبَرْهَم جيأتْ هي ْزسۤوتَْر ِڤدانْتَ الـفي األولى الحكمة .)فلسفة كبيرة

 ومن هو الحق المطلق؟ يرد الجواب . عن الحق المطلقناإلنسا تبدأ عندما يتقصى سۤوتَْر ِڤدانْتَالـ دراسة ،لذا .)ْبَرْهَمْن(المطلق 
) علم (ِڤَد وكل .هو اهللا اصل الوجودمن ْبَرْهذن،  ا.)َجنْماِدى أْسيا ياتَه(هو أصل الوجود من ْبَرْه): ١\١\١ .ب.ش(في الحكمة الثانية 

ڤايْر أَهْم ِڤدايشْ تْشَ َسْر(هو البحث عني ) ِڤَدْز(م غرض جميع كتب العل): ١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن هؤكدما ي هذا .يتأوج فيه
 .)اهِڤديڤَ ِا

 لقصور سۤوتَْر ِڤدانْتَ شخصياً تعليقه على الـڤَۤياَس ِدشْرۤيَل ڤْكتب  لكن .شخصية اهللا العزيز هو وصف سۤوتَْر ِڤدانْتَمجمل الـ ،لذا
شْرۤيَمْد  .)اناْمتْرسۤو-ْم ْبَرْهَمۤياْبهاْس (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ذاك التعليق هو .ليم نتيجة افتقار التعسۤوتَْر ِڤدانْتَ عن دراسة الـكَليعصر أهل 

شْرۤيَمْد   يفتتح.ناَرَدسيده الروحي  أمر  بناء علىڤَ ِدڤْۤياَس بقلم المؤلف عينه سۤوتَْر ِڤدانْتَ هو التعليق الحقيقي على الـْبهاَچڤَتَْم
 .طْڤَراْچياه ْسڤْ أْبهيتََرتَشْ تْشاْرتِْهشْ اڤَياْدأنْ: ويتابع) ١\١\١. ب.ش (َجنْماِدى أْسيا ياتَه: عينها سۤوتَْر ِڤدانْتَالـفاتحة ب ْبهاَچڤَتَْم

 سۤوتَْر ِڤدانْتَ ينتحلون دور المتخصص بالـرذالء لكن بعض ال.شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يشرحها في سۤوتَْر ِڤدانْتَمؤلف الـ الحقيقة، في لذا،
 ولما ان البشر غير متعلمين فإنهم يقبلون بهؤالء .دون فهمها ودون دراسة التعليق الطبيعي عليها ويضللون العامة) ويونِڤدانْتَ(
 موضحة في ِڤدانْتَ الـ. تماماًِڤدانْتَـيجهل بال بل ويدانْتِڤ المزعوم يبلف وليس ويِڤدانْتَ في الواقع، الـ.ويينِڤدانْتَ بصفة رذالءال

 باإللتجاء ِڤدانْتَلن نتعلم الـ لكن .سۤوتَْر ِڤدانْتَ بمثابة التفسير الصحيح للـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمإذا اعتبرنا سنفهم ماهيتها  وڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچ



 ِڤدانْتَ لكن ينبغي لهم اآلن أن يتعلموا ما هي الـ.عامة الناس ال تدري بشيء ومن السهل خداعهم على يد أي كان .المخادعينإلى 
 . ثم سينتفعونكِْرشَْنما هو شرحها من حركة ذكر و

 هل . معنيون بالنجاة من شقاوات العالم الماديسۤوتَْر ِڤدانْتَ الالشخصي على الـتعليقال يتلون الذين أولئك ،عموماً :أحد المريدين
  النجاة؟شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميصف 
 ِڤدانْتَ هو التعليق الحقيقي على الـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمنجاة في هذا العصر ألن نجد هذا النص الذي يصف ال . نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 :)٥١\٣\١٢. ب.ش (سۤوتَْر

 نيْدِهى راَجنّْ-شْكَِلْر ُدو
 هنَچون اأْستي ِهى ِاكُو َمه

 ْسياكِْرشْنَْرتَناْد ِاڤَ ۤيك
 َپَرم ڤَْرِجتَْچه َسْن -موكْتَ

 يستطيع الفرد التحرر من . على الرغم من ان هذا العصر محيط من العيوبكَلية لعصر دحميعزيزي الملك، ما تزال توجد صفة "
 ."َمنْتَْر-َمها كِْرشَْن َهِرىالعبودية المادية ودخول الملكوت العلي باإلقتصار على تسبيح 

  عينها؟تيْبَهكْ هي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمخالصة و سۤوتَْر ِڤدانْتَأن خالصة الـ تقول هل :أحد المريدين
 . نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 أنسب وأسهل سبل تحقيق اهللا لكن يضاف أن تعاليم ْبَهكْتي؟ جاء هنا أن ِڤدانْتَ بخالصة علم ْبَهكْتي نربط كيف لكن :أحد المريدين
  هي الحقيقة؟ذه هل ه.)ْچۤياَن( تشدد على العلم التخميني ِڤدانْتَالـ

حكيم المن الوالدات والموت يسلم طويلة  سلسلة بعد): ١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يوضحها الرب .؟اَنْچۤي هي  ما:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 الالشخصاني هراء اَنۤيْچ .كِْرشَْن دون التسليم لـ)اَنۤيْچ( علمذن، ال يوجد  ا.) ْپَرَپْدياِتىْمما انْچۤيانَڤ  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو (يالحقيقي ل
بحث حد العلم هو اهللا، ذن،  ا. تعني حد العلمِڤدانْتَ .طالق اال دون علم علىنۤيْزاۤيْچوحدة الوجود المطلقة ينتحلون دور  أهل .محض
علم فماذا يمكن فعله حيال  دور رجل الرذيلذا ادعى  ا فإين علمه؟ لكنكِْرشَْن يعرف هوية اهللا، هوية اإلنسانذا لم يكن  ا.كِْرشَْن
 ذلك؟
 تيإ ڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم (هو الوجود فذاك هو العلم) كِْرشَْن(ڤاسوِدڤَ عندما يفهم الفرد أن  ):١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا كالمه في كِْرشَْنيتابع 

هذا  إلى  مطلق علم قبل الوصولاإلنسان ال يكون لدى ."نادرة الوجودمجيدة لالنفس اهذه  مثل" لكن .) دوْرلَْبَهه- َمهاتْما سو ـَس
 يمكن لإلنسان أن يبدأ بفهم .)١١\٢\١. ب.ش(شَْبْدياِتى  إتي ان ْبَرْهِمتي َپَرماتِْمتي ْبَهَچڤ. فهمه المزعوم مجرد فهم خاطئ.الفهم
 الحالة في الوجود والمرحلة النهائية هي فهم )َپَرماتْما ( الذات العلياالالشخصاني عن طريق النظر ثم في المرحلة التالية يفهممن ْبَرْه

 . هذا هو العلم القطعي.)١٥\١٥. چ.ب (ِڤَدْزغرض العلم في الـ أنا )وِڤديرڤايْر َأَهْم ِاڤَ ِڤدايشْ تْشَ َس (كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز
 . ال بد من أن يكون علماً كامالً؟ بعض العلم ليس علماً بلكِْرشَْنلكن اين هو علمك دون فهم 

 وكيف .لسير على الدرب الروحي وتحقيق الهدفل ضروري چوروالـ هل .؟تاليال السؤالهل اقرأ ، ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  :أحد المريدين
 معلمه؟الفرد تبين ي

 . بصفة اصدقاء لم يعقب نتيجةأْرجوَن و كِْرشَْنحديث  .ْبهَچڤَْد چۤيتا حسب ما جاء في ضروري چوروالـ،  نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 : )٧\٢. چ.ب ( ابحث عن هذا النص) المريدين أحد إلى( .بدور سيده الروحي كِْرشَْن قبول أْرجوَنقرر  ،لذا

 ْسڤَْبهاڤَه-َپَهتَوشُْدو-انيكاْرَپ
 اِشتاهتْ-َهىذَْسّمۤو- ْدَهْرَمْمتْڤاي هامشّْتِّْرْپ
 تَْن ِمىي ه ْبرۤوْمتَيتْششْينأن ۤياه ْسيتْشِْر تْشْاي

 َرَپنَّْم ْپْم تْڤاْمماي  شاْدهْمَهٱ ِتى ْسايشْيش
تلميذك اآلن  انني .ما فيه خيري إلى لذلك، ارجوك ان تخبرني بوضوح .تملكني الوهن وضعت عن واجبي اآلن لقد: أْرجوَنقال "

 ."طالباً هداك إليك وروح مستسلمة
 اإلنساندما يصاب  عن. قاصر عن تقرير واجبهاإلنسان . محتار بصدد واجبهإنسان  وحده بل كلأْرجوَن  ليس:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 إلى  كذا، ال نستطيع التوصل. أن دماغه ال يعمل كما يجبهعلميستدعي طبيباً ل  بلبمرض مزمن فإنه ال يصف عالجه الشخصي
 .ال مفر منه أمر هذا .چوروهو الوقت المناسب للبحث عن وحل في حيرتنا وضياعنا 

 يمثل أْرجوَن .الوجهة الحقيقية إلى  مطلوب إلرشادناچورو، الظروف ظل وفي .الحيرة تحيط بنا في حالتنا الوجودية الراهنة لذا،
هو  كِْرشَْنذن،  ا.سواه إلى  لم يتوجه. سيده الروحيكِْرشَْن اتخاذ أْرجوَنللمثال، قرر  .چوروـ ل يسلم الذي لحائرالشخص المادي ا



 كِْرشَْنتنجح حياتنا عند تلقي التعاليم من  .يضاًأجميع األحياء  چوروفحسب بل  أْرجوَن چورو ليس كِْرشَْن .ي الحقيقچوروالـ
 .كِْرشَْن نحن ال ندعي اننا . تلك هي مهمتنا.چورو بدور كِْرشَْن قبول بإنسان قناع كل ا هيكِْرشَْن مهمة حركة ذكر .والعمل بها

 ."كِْرشَْننرجو منك التقيد بأوامر :"إنسان نحن ال نقول هذا مطلقاً بل نقتصر على الطلب من كل
 موقعهو  ما .أخرى اًليماتعليها  ايضيفون هملكن كِْرشَْنتعاليم  بعضيرددون  نيمدعال چوروزالـ هؤالء بعض :أحد المريدين

 م؟لهامثأ
 چوروه ليس لامثأ . سماعهما يسرهوطبقاً للزبون  التعليمات بعض يعطون .نونتهازي اهمان . من سواهمخطرا همان :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 ذا ا.سيدهم بل همريدي خادم ليس حقيقي الچورو .بعض الماللحصول على مريديه بالسهر على رضاهم وا ةخدم يريد .بل خادم

 خادماً چوروينبغي أن يكون  .چوروارضاء مريديه باإلطراء للحصول على مالهم فإنه ليس  دارا ذا ا.خادماً يصبحان  أحد اراد
 .كِْرشَْن منتصدران  وسلطته معرفته ألن والسلطة، لمبالع ثقيل ."ثقيل" تعني چورو كلمةل الحرفي المعنى .اهللا خادم لكن .نعم ،أيضاً
 . لترضية نزواتهچوروستخدام الـ ايمكن ألحد ال

اعرض عن كل ضروب :" ونحن نقول الشيء عينهَج ڤَْرْمنَ شََرْمماْم ِاكَ َپريتْياْجيا ْدْهْرماْن - َسْرڤَ): ٦٦\١٨. چ.ب( يقول كِْرشَْن
 هو المرجعية وينبغي لك التسليم ألمره كِْرشَْن:" كال بل نقول. نحن ال ننتحل دور المرجعية.كِْرشَْنالدين واقتصر على التسليم لـ

 .كِْرشَْن هذه هي حركة ذكر ."والسعي لفهمه

  الملك غير المرئي٣-٢
 المعروفة هائلةال ةاآلل هذهبأن  نعرف أن يجب الطريقة، بنفس .اشخاص مدربين لتشغيلهاإلى  تعقيدا تحتاج الحاسبات أكثر حتى
 ،"النظير منقطعة الهدية كِْرشَْن ذكر"بعنوان  كتابه من مقتطف في .كِْرشَْن وه كاذ .ة تدبر على يد الروح العظيمالكوني ظاهرةبال

 .حكمهويالكون  اهللاق يخل يفكتوضح  مثيرة نظرات ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يعرض 
تكون  الغيوم، من تسقط المياه عندما .الذكر الصفي كِْرشَْنذكر  ل،ياألص وعيهاإلنسان إلى نما هو جلب  اكِْرشَْن َهِرىحركة  غرض

نيوي  لذلك، مقامنا الب.كِْرشَْننفوس صفية من  نحن الطريقة، بنفس .مياه صفية غير ملوثة لكنها تتوحل حالما تلمس األرض وتتلون
 ):٧\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّي يقول .األصيل بصفاء مقام اهللا

 ِكىلُو-ڤَۤي جشُوْمڤايَمما
 هَسناتَنَتَه ْبهۤو-ڤَۤيج
 نياۤيينْْدرۤيطْهانشْشْ-َمنَه
 يتشْكَْري ْستْهان-تيِرْپَركْ

 "الحواس الستة التي تتضمن العقلواسطة بمشقة بالغة  البقاء بوننازعهم يرهن ونتيجة .شقوقي الباقيةهم اهل هذا السجن المادي "
 على يدل كِْرشَْن االسم ألن اهللا، عن كلمنت، فإننا كِْرشَْن عن نتكلم متىيتعين العلم دوماً انه  .كِْرشَْن، جميع األحياء شقوق هكذا

 .أيضاً كِْرشَْنمن نوع  كِْرشَْنلبدن  الهبائيةالشقوق  ،لذا .من نوع الذهب لذهبكما ان نوع قطعة ا . الفتانشخصية اهللا العزيز
 مثل جسم اهللا نملك اجساماً، نحن هكذا .الهبائيةزلي للنفس األ الروحي جسمعين التركيب الكيميائي لل اهللا لجسم الكيميائي التركيب
 .لكن اجسامنا ملوثة اآلن من جراء اقتراننا بالمادة التي تدبرها الفتنة الخارجية ،باألصل

 تنشط ال ماديةال طبيعةال أو القدرة "؟ منطبيعة ؟ منقدرة ".)المادية الطبيعة( الخارجيةفتنة ال عنيمكن ان تطرأ اسئلة عن الحديث 
شاهد االحمق آلة عاملة ي عندما . بوضوح أن الطبيعة المادية غير مستقلة بالعملْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في  .أحمق ومالمفه هذا مثل .اًئيتلقا

 ثمة آليات . لكن ال بد من وجود شخص يعمل على تشغيلها حتى وإن لم نشاهده بداعي قصور بصيرتنااًئيفقد يعتقد انها تعمل تلقا
لما ان اآللة : بسيط الفهم أمر هذا .ررازاألضغط ي عالم المعقدة األنظمة هذه وراء لكن ،جداً رائع بشكلالكترونية كثيرة تعمل 

 اآللة .اإلنسان آلة التسجيل تعمل لكن وفق تصميم وعمل .مصنوعة من المادة فال يمكن ان تعمل من تلقاء ذاتها بل بإشراف روحي
علم أن هذه الظاهرة الكونية التي ندعوها طبيعة ال تعدو اكثر من آلة  كذا، ال بد من ال. ال تعمل دون اشراف نفس روحيةهاكاملة لكن

 :كِْرشَْنحيث يقول ) ١٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا مؤكد في . وراءهاكِْرشَْنهائلة واهللا، 
 هتيِرْپَركَْن شْكْْدْهۤيااۤيَم
 شََرْمتْشَراتْ-ـ  َساِتىيسۤو

 ايِهتوناِنَنَ كاونِْت
 ڤَْرتَِتىيَپريْد ڤَچَج



ر وهدم هذه الظاهرة  تعمييعاد هابحكم .غير المتحركة والمتحركةاالحياء كل أم  المادية طبيعة الهذه تعمل تدبيريب ،كونْتّييا ابن "
 ."دورياً
 قلة بسبب لكذ تفهم ال الحديثة الحضارة .شيءكل ثمة ملك عظيم وراء  ،هكذا .تعمل بتدبيره المادية الطبيعةبأن  يقول كِْرشَْن ،لذا

 هو هدفنا خرى،أ بكلمة .الثالثة  الطبيعة الماديةشواكل بتأثير جميع المخبولين هداية هو كِْرشَْنجماعة ذكر  غرضلذا،  .المعرفة
 .حالتها األصلية إلى بشريةال ظايقا

 القسمهو  أين .النقاط هذهبحثون ي ال هملكن ،علومال أقسامكثير من و المتحدة، الواليات في خصوصاً الجامعات، منثمة عدد كبير 
 طالبو أعضاء بعضمع  تكلمت ندماع هرفعت الذي األول السؤال .؟ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّيلم الذي يكشفه الع الهذالمخصص 

موت  عنديفقد شيء ما  ."؟تي الحي والماإلنسانالفرق بين بالذي يحقق  التقني القسمهو  أين: "كان قنيالت سيتستماساشو معهد
مادة  هاألن باًلقد انحوا بحث هذه المادة جان المشكلة؟ هذهل حليجاد  اعلى علماءال يعمل ال لماذا إلستبداله؟ التقنيةهي  أين .اإلنسان
 .بهائمية تقنية هذهبأن تفيدنا  ِڤديةاألسفار الـ حال، أية على .دفاع والجماع والوم والنكلاأل تقنيةانفسهم ب ويشغلون ،جداً صعبة

علم أن  الحقيقة ؟ وعلم الحيواناإلنسانتحسين مأكلها وجماعها ونومها ودفاعها فما هو الفرق بين علم  إلى أيضاًبهائم تسعى ال
 .تيختالف بين الجسم الحي والجسم الم اال يستدعي بحثإلنسانا

 لكن علمه كِْرشَْن رفيع الفطنة بوصفه كان صديق أْرجوَن كان .ْبهَچڤَْد چۤيتا في بداية أْرجوَن إلى كِْرشَْنكشفه  الروحيذاك العلم 
الحسية والعقلية بالتي نكتسب  ألن مداركنا ُهوكْشََجأْد وتدعى أْرجوَن تكلم عن امور وراء حدود علم كِْرشَْن . محدودإنسان كان علم

 للمثال، لدينا مجاهر تمكننا من رؤية ما يتعدى حد حاسة نظرنا لكن ال يوجد مجهر يمكننا من رؤية .بها العلم المادي قاصرة عنها
 .النفس داخل البدن على الرغم من حضورها

 . هي صاحبة ابدانها الماديةنفوسصاحب بدني المادي وسائر ال أنا .نفس الروحية أن للبدن المادي صاحب هو الْبهَچڤَْد چۤيتايفيدنا 
ن كانت جميعها ملكي  ا.وغيرها كذا، نحن نتكلم عن عيني وساقي .مغاير ليدي بوصفي صاحبها أنا ."أنا يد:"وال اقول" يدي:"أقول

 ال نجد االجوبة عن هذه .من أنا؟ ما أنا؟:"يقي، نسأل في التأمل الحق.فأين أنا؟ البحث عن جواب لهذا السؤال هو عملية التأمل
أو يدعون ان ال " هذا موضوع متعذر البحث:" يقولون.هذه األسئلة جانباًلاألسئلة بالجهد المادي وهذا سبب تنحية جميع الجامعات 

 .صلة له بدراساتهم
كانت البغال تجر  .دون اجنحةبل وطير يطير دون بغابتسير  عربة تقان اومحاولة خلق إلى نتباههم امهندسونيوجه ال ،هكذا

 عربات إخترعنا":يتباهون بالقول .جداً فخورونالعربات في األيام السالفة ولم تكن البيئة ملوثة لكن ثمة سيارات وطائرات والعلماء 
 ايستحقوولن  .د للطائرة مع انهم اخترعوا اجنحة تقليدون روحب يستحيل عليهم اختراع جسم ." بدون اجنحةوطيورال تجرها البغال 

 حتى أكثر الحاسبات تعقيدا . لكن ستحبط مساعيهم بالضرورة لعلمنا بإستحالة وجود آلة مثيلة بدون روح.ق ذلكيحقإال بعد تالتهنئة 
 .كِْرشَْنيم  كذا، علينا العلم أن هذه اآللة الهائلة المعروفة بالظاهرة الكونية تعمل بتدبير الروح العظ.مدربين لتشغيلها إلى تحتاج
 الوسائل لكن المختلفة، فرضياتوال النظرياتطرحون وي المادي الكون هذاالملك القطعي ل أو علة القطعيةال عن العلماء يبحث

 يمكن ألي ْبهَچڤَْد چۤيتا فيالوارد  لمالع بقبول .كِْرشَْن كامل،ال الشخص من سمعال إلى ىسو نحتاجال : كاملةو سهلة لمللع الحقيقية
 .كِْرشَْن :اورائهوجود مدبر ل رائع بشكل عمللعلم أن هذه اآللة الكونية الهائلة التي تشكل األرض جزء منها، تشخص ا

هو  .)پوروشَ-آدي (شخصية اهللا العزيز الكتاب األول للعلم الذي ألقاه ْبهَچڤَْد چۤيتا هي كِْرشَْن تعاليم .سبل علمنا بالغة السهولة
يتعين  لكن .بالقول مع اننا نقبله بصفة الشخص الكامل لكن ثمة عدد كبير ممن يرفضونه أحد ض ربما اعتر.الشخص الكامل بحق

 ستناداً اكِْرشَْن نحن ال نقبل بكمال .ثمة شواهد كثيرة تدل على قبوله من قبل عدد كبير من المراجع: العلم أن قبولنا ليس عشوائياً
هو الشخص  كِْرشَْن قطعوا بأن ِڤدية مؤلف األسفار الـڤَ ِدڤْۤياَس مثل ةِڤديع الـ عدد كبير من المراج- كال.نزواتنا أو مشاعرناإلى 

 ڤْۤياَس ِدڤَ  السيد الروحي لـناَرَد كما ان شخصية اهللا العزيز بصفة كِْرشَْن يقبل ڤْۤياَس ِدڤَ هي كنز العلم ومؤلفها ِڤَدْز الـ.الكامل
: أيضاً بصفة الشخص العظيم فحسب بل الملك العظيم كِْرشَْن ال يقبل ناَرَد روحي لـ السيد الْبَرْهما . على هذا األساسكِْرشَْنقبل 

 .)هكِْرشْنََرَمه َپَره ڤَإشْ (كِْرشَْنالملك العظيم هو 
 .كِْرشَْنلكل فرد بغض النظر عن اهميته أو قوته ملك فوق رأسه سوى  .ال يوجد شخص واحد في الخليقة يدعي انه غير محكوم

هذا في منتهى  يبدو قد .طالق اال ال يعادله عديل وال يفوقه فائق وال شريك يشاركه ملكه على. هو ملك الوجود.لذلك، هو اهللا
 سائر . مبتذال وال سيما في الهندمراًأ ادعاء اإللهية في الواقع، اصبح .اليومينسبون اإللهية ألنفسهم ن مالغرابة لكن ثمة عدد كبير م

 غالباً ما نسمع أن اهللا .انع لتصنيع اآللهة فيها لكن في الهند يجري تصنيع اآللهة بشكل يومي عملياًالبلدان محظوظة لعدم وجود مص
 بل . كال. في مصنع خفي مصنوعاًلهاً ا ليسكِْرشَْن لكن .لوس أنجليس أو نيويورك وأن الجماهير تنتظر هناك إلستقباله إلى قادم

 .هو اهللا



وأن جميع  ،الظاهرة الكونية العمالقة، المادية الطبيعة هذه وراء كِْرشَْن-عن وجود اهللا ،جعيةالمر إلى ستناداً المنع أن يجبإذن، 
مدرسة ال إلى  نذهب. يقبل بمرجعية ما بشكل أو بأخرإنسان  كل. عندنابالمرجعية ليس امراً جديداً قبولال . تقبل بهِڤديةالمراجع الـ

" والدي، ما هذا؟:"طفولتنا في كنا نسأل .التعلم منهم إلى طبيعتناتنزع عهم مراجع و جمي. ابتغاء العلمأو نتعلم من والدنا أو امنا
ن ال ان الصالحا االبو.هيوأب بهذه الطريقة، يتعلم الطفل منذ بداية حياته من ."هذه طاولة"أو " هذه نظارات "،"هذا قلم:"والوالد يقول

استقينا معلومات روحية من مرجع ما وكان ذا  ا كذا،.معلومات الصحيحةنه بالايكذبان مطلقاً عندما يتقصى طفلهما منهما بل يفيد
ستقرائية بالتي  اال الطريقة.استنتاجات بالتخمين فإننا نكون عرضة للخطأ إلى الوصول إلى ذا سعينا ا لكن. فعلمنا كاملغير مخادعاً
محدودية ت بالطريقة الكاملة بسبب محدوديتنا وليس فردية حاالت أو معينة حقائق منستنتاجات عامة اإلنسان إلى ايتوصل بها 

 .خبرتنا
فإن ما نتكلمه قابل للتصديق بمثابة كالم كامل  المعلومات، نا تلككرر وإذا ،كِْرشَْن ،كاملال المصدر من معلوماتاستلمنا ال ذا الكن

  وتكرار كالمهم دونكِْرشَْنات التي قبلت  أو من المرجعيكِْرشَْنتعني السماع من ) َپراَپَرْم( طريقة السلسلة المريدية .وموثوق
من طريق السلسلة بالتواتر  هذا العلم الرباني انتقلهكذا، ): ٢\٤. چ.ب (ْبهَچڤَْد چۤيتا بطريقة العلم هذه في كِْرشَْن يوصي .ضافةا

 .)ڤيدوهْرَسيُّو َمْم راَجإ ْپتَْمْپَر-َپراَپَرْمڤَْم ِا( صالحون على هذا النحوالمريدية العلية وعرفه الملوك ال
كان الملوك  السابقة، صورالع فيلكن  .المرجعيات كانوا الذين كبارال نربانييال لملوكفي الماضي السحيق، كان العلم ينتقل على يد ا

  ثمة شواهد كثيرة في.ستثنائيين االوكانت الحكومة تعمل على خير وجه ألنهم كانوا من الرجال) ِرشيْز(من كبار العلماء والتيم 
الغابة للبحث عن اهللا ووجده في خالل  إلى َمهاَرَج ڤَْدْهروللمثال، ذهب  . على ملوك حققوا الكمال بصفة تيم اهللاِڤديةالحضارة الـ

 .ستة أشهر بفضل قضاء كفارات ورياضات صارمة
دد المأكل والحياة الجنسية  ثمة تقييدات بص. لكنها ليست رياضات بالغة الصعوبةأيضاًالرياضات  إلى مستندة كِْرشَْنحركة ذكر 

كما توجد تقييدات اخرى تسهل التحقيق الروحي )  هو الطعام الوحيد والجماع لإلنجاب ال غيركِْرشَْن إلى  وهو الطعام المقدمْپَرساَد(
:  األساسيةِڤدية عمال بالمبادئ الـيمكننا احراز تقدم في الوعي الروحي مستحيال اليوم لكن َمهاَرَج ڤَْدْهرو اصبح تقليد .وتعززه
ذا كان يجهل بمصيره بعد الموت؟ الطالب المحقق في ذكر  افيلسوفالعالم أو نفع ال و ما ه. نكمل بعلمنا مع تقدمنا.كِْرشَْنوعي 
  علمه كامل ألن مصدره هو كتب العلم. يستطيع معرفة مصيره المقبل بكل سهولة كما يعلم بكنه اهللا وكنه األحياء وصلته باهللاكِْرشَْن

 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتاالكاملة مثل 
 نا غير متعلم علىأ:"ذا قال احد ا. العمل بها وجعل حياته كاملةإنسان انها بالغة السهولة ويمكن لكل .كِْرشَْنذن هي طريقة ذكر  اهذه
 َهِرى: َمهاَمنْتَْر باإلقتصار على تسبيح الـ يمكنه جعل حياته كاملة.فلن يجرده ذلك من المؤهالت" طالق وال استطيع القراءةاال

 اعطانا لساناً واذنين وقد نفاجئ كِْرشَْن .َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن
رسالته وبعد ضبط اللسان تتبع  إلى ستماع االلسان بفضل نتعلم ضبط ال. باألذن واللسان وليس بالعينكِْرشَْنبالعلم بإمكانية تحقيق 

 وتذوق الطعام كِْرشَْن َهِرىكثرها شراهة لكن يمكن السيطرة عليها بمجرد تسبيح أ اللسان اصعب الحواس ضبطاً و.سائر الحواس
 .)ْپَرساَد كِْرشَْن (كِْرشَْن إلى المقدم

 لكن يمكن فهمه . وراء مداركنا الحسية والعقليةكِْرشَْن هذا محال ألن عظمة . بالمدارك الحسية أو التخمينكِْرشَْن يمكننا فهم ال
 ):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يوصي بهذه الطريقة في كِْرشَْن لذلك، .بالتسليم

 اياْجيتْيَپر ْدْهْرماْن-َسْرڤَ
  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپْبْه- َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه
 هتْشَشوما ي امۤيشْىيشْكُْمو

 ."فتخ ال .وف احررك من كل ذنوبكس .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
 إلى ةقوي طبيعةفال سلطة، نريد ال بأننااالدعاء  رغم ،ذلك مع .نحن نقاوم السلطة تلقائياً-متمردون أنناهو  مرضنا الحظ، لسوء

انه  يدعي إنسان من للشفقة ةثار اأكثر يكون أن يمكن ماذا .الطبيعة سلطة قبولن على ومجبر نحن .درجة انها تفرض سلطتها علينا
جميعنا نخضع  .ةهو مجرد حماق اإلستقاللزائف بال دعائنا اقوده؟ت حيثمابل يتبع حواسه بصورة عشوائية  سلطةخضع ألية يال 

 خيار الخضوع لسلطة حواسنا أو سلطة . لكننا نملك بعض الخيار.)اۤيما(ما يدعى وهما  هذا .على الرغم من انفنا ،لسلطة ما
 لما ان ال مفر لنا من . ويتكلم دائماً لنفعنا وسلطته هي السلطة القطعيةقديمل انافعنا ألنه كِْرشَْن خير سلطة هي سلطة .كِْرشَْن

 وتسبيح شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتايمكننا اكمال حياتنا بسرعة باإلستماع عن امجاده من  ؟سلطته قبلن ال لمالخضوع لسلطة ما ف
 .كِْرشَْن َهِرى: اسماءه



 كِْرشَْن من هو ٤-٢
 يستمعون) الهندي السامي المندوبومن بينهم  (اًضيفبضعة آالف  .لندن قرب الريفية ِڤدانْتَ ْبَهكْتي ضيعة في ،١٩٧٣ بآ/أغسطس

 بلحية بيضاء طويلة اً انه ليس عجوزةقديم الِڤديةسفار الـ اال الذي تكشفشخصية اهللا العزيز عن الهوية الخفية لْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل إلى 
 .بل فتى فتان أزلي

تجلي يوم : مراسمال هذه في ةمشاركالو هنا إلى ممجيئك على جزيال شكراً كمشكرا والسادة، السيدات أيها السامي، المندوب ةسعاد
 ):٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .)َجنْماشْطَمّي (كِْرشَْنالرب 

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

 ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانيةد ، ال يولعماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
 لكن ليس لدى كبار الفالسفة والساسة والعلماء في الحضارة العصرية مطلق فكرة .نا قطع تناسخنا وتحقيق األزليةيمكنانه  لحقيقةا

، وعندما  وال تموتنفس التولد  ال):٢٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في  .)ِرتَأْم(نحن أزليون ال نموت  .)ڤَْمأْمِرتَتْ(عن وسيلة تحقيق األزلية 
 پورانُوياْم ڤَتُو ٱآُجو نيتْياه شاشْ (نحن أحياء ال نعرف الموت وال نولد .) َهنْياِتى َهنْياماِنى شَرۤيِرىـنَ(توجد ال تتوقف عن الوجود 

 لكن عند هالك الجسم سيتعين علينا قبول . ال نهلك بهالك الجسم.اية لنا وال نهاية ال بد. كل واحد منا.)شَرۤيرىَهنْياِتى َهنْياماِنى نَـ 
 ):١٣\٢. چ.ب(جسم آخر 

 اتْها ِدِهىيْن يْسمٱ ينُوِده
 َجرا ْماوڤَنَ يْمكاوماَر

 ْريْپراْپت-تَتْها ِدهانْتََر
 ياتيموْه نَـ  تَتَْرْزَرۤيْده

بدن  إلى عند الموتنفس  التنتقل هكذاإلى الشيخوخة،  فالشباب إلى  الطفولةمن، بدنة باستمرار في هذا الد المتجسنفس التمر كما"
 ."غييرهذا التبمثل  ذاتهمحقق ل يضطرب الال .آخر
 وأننا أزليون زاخرون بالبهجة والعلم كِْرشَْن شقوق الرب جميعاًبأننا : البسيط الشيء هذا معرفة إلى يفتقر البشر الحاضر، الوقت في

 ):١\٥ .س.ب(على النحو التالي  كِْرشَْن تصف ِڤدية األسفار الـ.كِْرشَْنمثل 
 هكِْرشْنَه َپَرَمَره ڤَإشْ
 ىَهڤيْچَر نَنَْد آيْدتْش شَْْستْ

 هينَْدڤچُوأناديْر آديْر 
 ْمنَكاَر-َنكاَر-ڤََسْر

 ." ال اصل له سواه وهو السبب األول لكل سبب. هو اصل الجميع.بدنه روحي بهيج . هو شخصية اهللاُچوڤينَْد المعروف بـ كِْرشَْن"
 .) نانْياتْْمَپَرتََرَمتَّه  (ال يعلوني حق): ٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في 

تجلى  كِْرشَْن للمثال، . لكن اسم اهللا يدل على نشاطاته. تلك حقيقة. أنه ليس هللا اسمأحياناً جاء . فإنما اعني اهللاكِْرشَْن إلى عندما أشير
ه الوالد األصلي لجميع  والد أو والدة ألنكِْرشَْن ال شك انه ليس لـ.أيضاً كّيڤَِد و ڤَسوِدڤَ و ياشودامايِّ و نَنَْد َمهاَرَج ابن جهوب

 . فأنه يلعب دور ابن بعض تيمه المقربينكِْرشَْن ينزل  لكن عندما.األحياء
ذاك  .)ڤَنَْم تْشَياو-ڤَنَ( فتوته أزلية . فهل يعني ذلك أنه طاعن في السن؟ كال.)شْپورو آدي(هو الشخص األصيل  كِْرشَْن زال، ما

 لكن كان تَْرشْكوروكْ في ميدان أثناء حضوره العشرين أو الرابعة والعشرين من العمر  يظهر مثل صبي في كِْرشَْن كان .كِْرشَْنهو 
 .ِڤديةفادات األسفار الـ ا هذه هي. هو الفتى األزليكِْرشَْنذن،  ا.آنذاكحفاد أحفاد ألديه 
 مقصودة لفهم ِڤديةميع األسفار الـمع ان ج كِْرشَْن شكلياً فسيتعذر علينا فهم كنه ِڤديةاقتصرنا على مطالعة األسفار الـ ذا الكن

 ما هي فائدة دراسة .)وِڤديرڤايْر َأَهْم ِاڤَ ِڤدايشْ تْشَ َس( ِڤَدْزغرض العلم في الـ أنا ):١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .كِْرشَْن
 ِڤدانْتَ جاء في الـ.لعظيم والسبب العظيمنما هي فهم الرب العظيم واألب ا ا الغاية القطعية للتعليم؟كِْرشَْن بدون فهم ِڤَدْزالـ

 .)ساۤياْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جي(من ْبَرْهحان اآلن في الجسم البشري بحث الحق المطلق العظيم :"سۤوتَْر



دة ذن، العلم والفلسفة مقصو ا.هو المصدر الذي يفيض منه الوجودمن ْبَرْه .)١\١\١. ب.ش (جنْماِدى أْسيا ياتَه؟ ْبَرْهَمْن هو وما
 .)كاَرنَْم-كاَرَن-ڤََسْر( هو علة كل علة كِْرشَْن: ِڤدية وهذا ما نستقيه من االسفار الـ.للبحث عن السبب القطعي للوجود

شخص  إلى  للمثال، والدي هو سبب وجودي ووالده كان سبب وجوده، وإذا تابعت البحث على هذا المنحى فسأنتهي.اطلبوا الفهم
 ربما كنت سبب ولدي لكنني في الوقت نفسه .)ڤينَْدهُچوآناديْر آديْر (ال علة له ) كِْرشَْن (ڤينَْدُچو :)١\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم(دون سبب 

 .كِْرشَْن ذاك هو . ال علة له. هو الشخص األصليكِْرشَْن تقول أن ِڤدية لكن األسفار الـ.مسبب بوالدي
 وسبب كِْرشَْن ينبغي لنا طلب فهم . في غاية األهميةكِْرشَْن نزول ."اقتصر على فهم تعالي جلوتي ونشاطاتي:"يقول كِْرشَْن ،لذا

. چ.ب(؟ ستكون النتيجة كِْرشَْنذا اقتصرنا على فهم ا ما ستكون النتيجة .هذا العالم المادي وما هو شاغله ونشاطاته إلى نزوله
 .)ُسو ٱْرجوَن إتي يتي ماْمان  پونَْر َجنَْمْمتْياكْتْڤا ِدَه(اننا سنحصل على األزلية ): ٩\٤

 .كِْرشَْن تجلي يوم اليوم كِْرشَْنفهم فلسفة  إلى سنسعى ،لذا .)َپِتىڤايا كَلْأْمِرتَتْ(و تحقيق األزلية ه الحياة هدف
 ):٢٩\٥( فما هي؟ كِْرشَْن على لسان ْبهَچڤَْد چۤيتاموجودة في  السالم صيغة .السالم عن يتكلم كان تهسعاد

 ْمتََپسا-اْچياي ْمكْتاَرُهوْب
 َمِهشْڤََرْم-لُوَك-َسْرڤَ
 ْمتاناۤوْبه- َسْرڤَْمَدِرسوْه
 يَهتتْشِّْر ْمي شانْتْماتْڤا ماْچۤي

 االحياءونافع كل الكواكب والمالئكة، جميع لأنني الرب االعلى ، ورياضة وقربانأنني الغاية القصوى لكل  كون الحكماء يعلمون"
 ."ي الماداءالشق براثن من ، متحررينالسالمدركون يومريد خيرها، 

 لتأسيس يعملون همان .األخرى المنظمات من والعديد المتحدة األمم لدينا .العالم في السالم قامة ايحاولون اسيونالدبلومالساسة و
 الجذرأن هو  العيب . مساعي تبوء بالفشلها لكنواألمة واألمة اإلنسانو اإلنسان بين الفهم سوء إلزالة والهدوءالحقيقي  السالم
. ب.ش (ِڤديةجاء في االسفار الـ .وهمهي " خاصتي "هذا ."ملكيتي" "مجتمعي" "ائلتيع" "بلدي":قول لنفسهي شخصكل  .خاطئ

 .)ماۤيا(هي وهم " خاصتي"و" أنا" فلسفة .ياْم أَهْم ِمِمتيٱَجنَْسيا ُموُهو ): ٨\٥\٥
ما وراء  إلى يعبر ،يمن يسلم ل): ١٤\٧. چ.ب (كِْرشَْن، فال مفر له من قبول معادلة )ماۤيا (من يطلب الخروج من هذا الوهم ،إذن

ْبهَچڤَْد ذا قبلنا فلسفة  ا. هدايتنا ما فيه يحتوي كلْبهَچڤَْد چۤيتا .) تََرنْتي ِتىْمتاِاماۤياْم  ماْم ِاڤَ يى ْپَرَپْديانِْتى(هولة بكل سالفتنة الخارجية 
 .الرخاء موجود . السالم موجود. فكل شيء موجوددون تصرف چۤيتا
 دون انقطاع؛ ذكريب عقلك اشغل): ٣٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول  .حظنا سوء هذا .فهمه ءنسيكما  ،نقبله ال نحن الحظ، لسوء

 هل يصعب .كِْرشَْنصعب؟ هنا نصب  أمر  هل هذا.)كورو نََمْسْم ۤياجۤي ما-َمْد   ْبَهكْتُو- َمنا ْبَهڤَ َمْد -من (اسجد لي تتيم بي و
 .لرب كما يفعل التيم فابذلوا جهدكم لعبادة النصب ل وتقدمون االحترامهيكلال إلى ؟ انكم تحضرونبذكر هذا النص أحد على

 نبات أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة ):٢٦\٩. چ.ب (يقول يسأل؟ ماذا .الفقراء قرأفيقبل عبادة  كِْرشَْن .ملكما ت يريد ال كِْرشَْن
 جعلكان ي ريدي كِْرشَْن .اًجائع ليس كِْرشَْن .)شَّْهتيياتّْْپَر يُّو ِمى ْبَهكْتْۤيا ْم تُوياْم ْپَهلَْمَپشْ پوْمَپتَْر( تقدمة أقبلها فإني  أو ماءثمرةزهرة أو 

 .كِْرشَْن إلى قدم بعض الشيء .الرئيسي المبدأهو  كاذ .)شَّْهتيياتّْْپَر يُّو ِمى ْبَهكْتْۤيا ( لي بحبشيئاًقدم : الرئيسة النقطةهي  تلك .تيمه
 بهذه .زهرة أو فاكهةال أو اءمال بعض ييستجد ،لذا .حبك يريد كِْرشَْن لكن .رزق جميع األحياءي كِْرشَْن ؛اًجائع ليس كِْرشَْن

 .تتيم بحبهو كِْرشَْن اذكر :ْبَهكْتَ-ڤَ َمْدَمنا ْبَه-َمْن الطريقة،
 وإال ال توجد صعوبة على .مرضناهو  ذلك وطلب فهمهن ال نالكن .كِْرشَْنذكر  لووقب كِْرشَْن فهمفي مجال  صعوبة هناك تليس
 خاصتنا، فلسفة ذكر اهللا، هي شكل من اشكال ڤَتََچْبهاة ففلس .كِْرشَْن تيم من نصبح حالما وضع الكوني بكاملهال نفهم .طالقاال

 مالك أنا): ٢٩\٥. چ.ب( كِْرشَْن يقول .كِْرشَْنبصفة األب العظيم وجميع األحياء ابناء  كِْرشَْن ألننا نقبل أيضاًالشيوعية الروحية 
 كِْرشَْن ولما اننا ابناء .كِْرشَْن سواء في السماء أو البحر أو اليابسة ملك الوجود بأسره ،لذا .)ڤََرْمَمهيشْ-ڤَ لوَكَسْر(جميع الكواكب 

ذا اخذ  ا):١ َپنيشَْدإشو( هذه هي معادلة السالم . لكن ينبغي لنا عدم التعدي على ملكية اآلخرين.فلكل منا الحق بإستعمال ملكية االب
 كل ما نفعله، ينبغي أن نفعله من اجل . َبنْْدَهنَه- كَْرَم ْملُوكُو ٱيا و ٱنْياتَْرنَياْچۤياْرتْهاتْ كَْرَم): ٩\٣. چ.ب(الفرد فوق حاجته فهو لص 

 .كِْرشَْن ينبغي لنا فعل كل شيء من اجل .كِْرشَْن ينبغي لنا العمل لحساب .كِْرشَْنرضى 
افريقيين، من عرب، اميركيين، هنود، انكليز، كنديين، :  بسعادة بغض النظر عن هويتناهيكللجميعنا نقيم في هذا ا .هنا هقننل ما ذلك

 . في األرضكِْرشَْنبل حيثما يتواجد تيم فحسب  هيكل ليست هذه هي حالتنا في هذا ال.انتم تعلمون بذلك .مختلف اقطار األرض
 .من اجل تعليم هذا الدرس ينزل كِْرشَْن



هو المتمتع العظيم، عندما ننسى هذا  كِْرشَْن ،ظيمالع المالكهو  كِْرشَْن ،ظيمالع األبهو  كِْرشَْن بأن: فةالفلس هذه ىننسعندما 
 . هذه هي الحياة المادية.فسندخل هذا العالم المادي ونتقاتل في خضم نزاع البقاء

 لنأخذ األمم المتحدة على . مضنية دون نتيجة لقد بذلوا جهوداً.تحصيل مطلق غوث من الساسة والدبلوماسيين والفالسفة يمكننا الو
 القتال دائر .ليمثشيء  لكن ليس هناك . تألفت بعد الحرب العالمية الثانية وأرادوا تسوية كل شيء بالمساعي السلمية.سبيل المثال

 السبيل هو .يوية هي السبل الخاطئة السياسة والدبلوماسية والفلسفة الدن.بين الباكستان والهند أو بين فيتنام واميركا أو بين هذا وذاك
 لنأخذ اميركا على . تلك هي الحقيقة.كِْرشَْن المالك الفعلي هو .اننا لسنا المالكين:  يتعين على الجميع فهم هذه النقطة.كِْرشَْنذكر 

انت ملك آخر أو انها كانت  مائتين سنة لكنها لم تكن ملكهم بل ملك غيرهم وقبلها كليها منذ حوالي ا هاجر االوروبيون.سبيل المثال
 .لتعليمنا هذا الدرس كِْرشَْن ينزل  لذا،.)ماۤيا (األرض وهذا ما يدعى وهماًملكية  نحن ندعي .كِْرشَْن لكن المالك الحقيقي هو .فارغة
 ْبَهَرتَ سليل يا رض،األ إلى  بذاتينزل ألحاد، اال ويعم يوجد انحراف في الممارسات الدينيةوحيثما نمايأ): ٧\٤. چ.ب( يقول كِْرشَْن

 .)ْچالنيْر ْبَهڤَتي ْبهاَرتَ ْسياْدَهْرَميادا يادا ِهي (
الحياة الدينية الحقيقية هي التي ): ١٩\٣\٦. ب.ش( هو ْدَهْرَم ـل البسيط التعريف حقيقية؟ال دينيةة والحياة الحقيقيال ْدَهْرَموما هي 
القانون  مدني؟ال  بالقانوناإلنسان عنيي ماذا المثال، سبيل على .)ْپَرنۤيتَْم-تْڤََچْم تو ساكْشاْد ْبَهْدَهْرَم ( اهللا العزيزشخصيةيشرعها 

 كذا، الحياة . القانون المدني من تشريع الدولة. هذا محال. ال يمكن لإلنسان تشريع القانون المدني في بيته.المدني يعني قانون الدولة
 .ْدَهْرَم ليست اإلنسان الشريعة التي يضعها . تعريف بسيط.ْدَهْرَم تلك هي .تعني توجيهات اهللا) ْدَهْرَم(الدينية 

وف احررك من كل س .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي): ٦٦\١٨( بالقول ْبهَچڤَْد چۤيتاختتم ي كِْرشَْن ،لذا
 وإال ْدَهْرَم سواه ليس ْدَهْرَم كل .كِْرشَْنالتسليم لـ: ْدَهْرَم ي هذه ه.) ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ ْجياَپريتْيا ْدْهْرماْن -َسْرڤَ (تخف ال .ذنوبك
قامة أصول  في كل عصر إلنزلا:"؟ سبق قوله)َپريتْياْجيا ْدْهْرماْن -َسْرڤَ(اعرض عن كل ضروب الدين : كِْرشَْنأمر لماذا ي
 جميع هذه األصول التي وضعها .ابتدعناهااإلعراض عن جميع األصول الدينية المزعومة التي أمرنا ب ويختتم كالمه ب."الدين

 هذا . لكن ليس لدينا أي فهم لماهية اهللا وكالمه. الحقيقية تعني ما يكشفه اهللاْدَهْرَم الحياة الدينية الحقيقية، . ليست أصوال دينيةاإلنسان
 .هو عيب الحضارة العصرية

ذن، ما هو  ا.جود وجاهز لكننا ال نقبلمذن، كيف يمكن وجود السالم؟ كل شيء  ا. األمر موجود، اهللا موجود لكننا ال نقبلهلكن
 كِْرشَْن لذلك، حركة ذكر . هذا هو مرضنا.ه الذي يحقق لنا السالمعين نحن نبحث عن السالم لكننا ال نقبل الشيء .عالج مرضنا

جميع هؤالء االميركيين واالوروبيين لم يسمعوا :  لمجرد التفكر. الكامن في قلب كل فردكِْرشَْنانهاض ذكر  إلى ذه تسعىه
 ال . في قلب كل حيكامن كِْرشَْن ذكر . على محمل الجدكِْرشَْنحمل ذكر  إلى  منذ اربعة أو خمسة سنين فما الذي يدعوهمكِْرشَْنبـ

 ):١٠٧\٢٢ َمْدْهيا (تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْنهاض تلك واردة في  اال وعملية.ضهنها إلى ايحتاج األمر سوى
 اينَ كَْبهو "ساْدْهيا"ْپِرَم -كِْرشَْننيتْيا سيدَّْهى 

 تْشيتِّى كََريى أوَديا-شودَّْهى-ڤَناديشَْر
 عند تصفية  ينهض الحي طبيعياً.مصدر آخر يكتسب من  وليس أمراً موجود في قلوب جميع األحياء أزلياًشَْنرِٰكْْلـالحب الخالص "

 ."قلبه بواسطة السماع والتسبيح
 لذلك، . األذنهياثناء النوم الحاسة الوحيدة التي تعمل  ."لعملانهض يا فالن ل:"ح مطلوب إليقاظ النائماالصي المثال، سبيل على

 أمر  هذا. الكامنكِْرشَْن  هذه ينهض ذكر َمها َمنْتَْرشَْنكِْرَهِرى صغاء لكن تسبيح  االالحالة المتردية ألهل هذا العصر تمنعهم من
 . هذا هو مطلبي.حالل السالم والهدوء في المجتمع إلى اذا كنا متشوقين ا على محمل الجدكِْرشَْن لذلك، يجب علينا حمل فهم .عملي

 .هتمام ا بقلةكِْرشَْنال تأخذوا حركة ذكر 
 ةإلقتصاديجتماعية والسياسية والفلسفية والدينية وا االجميع المشاكل .العالم في المشاكلل ك الحياة، جميع حلقادرة على  الحركة هذه

 جداًة علمي انها حركة .كِْرشَْنفهم حركة ذكر  إلى السعي ،لذلك، نطلب من القادة مثل سعادته الحاضر هنا .كِْرشَْنيمكن حلها بذكر 
 .فهمها إلى األرضجميع قادة  ندعو نحن ،لذا .رفع صعيدأ على علمية حركةانها  .عاطفيةت اختالق فكري أو حركة ليس .وموثوقة

 . حركة جد رفيعة يكمن فيها خير البشرية جمعاءكِْرشَْنالعاقل المنطقي سيفهم أن حركة ذكر 
): ٩\٤. چ.ب(ة  الغاية القطعية للحياة البشرية هي تحقيق األزلي. التقدم ونحن على استعداد لبحث هذا الموضوعإنسان يمكن لمطلق

عيشة القطط والكالب دون أي علم بإمكانية تحقيق بصورة ح حياتنا م.هذه هي مهمتنا لكننا نسينا ذلك .پونَْر َجنَْم نايتيِدَهْم ڤا تْياكْتْ
 ال .الموت أحد  ال يريد.ةلكن األزلية ممكنة بالكلي) ڤَْمأْمِرتَتْ( اننا ال نفهم حتى امكانية األزلية .كمال الحياة الخالية من الوالدة والموت

لماذا؟ ألننا في صورتنا الروحية األصيلة ال نعرف الوالدة  . هذه هي نزعاتنا الطبيعية.المرض أحد  ال يريد.الشيخوخة أحد يريد



 واألشجار بعد المرور بعملية النشوء عبر المائيات والنباتاتينبغي لنا معرفة غاية الحياة  لذا، .وال الموت وال المرض أو الشيخوخة
 .)ڤَْمأْمِرتَتْ( غاية الحياة هي األزلية .الحياة البشرية إلى لناووالطيور ووص

شَ تَْجنَْم كَْرَم ): ٩\٤. چ.ب(الفهم  إلى  ال حاجة لنا سوى. انها حقيقة. يقول هذاكِْرشَْن .كِْرشَْنيمكن لإلنسان تحقيق األزلية بذكر 
ينقطع التناسخ  )يتيان  پونَْر َجنَْمْمتْياكْتْڤا ِدَه (أْرجوَن يا ،ةباقي الدارييدخل : حق فهم عندئذ كِْرشَْنفهم  إلى ذا سعيت ا.ِمى ديڤْياْم

 .هنا لتعليمنا هذا الدرسإلى  كِْرشَْن ينزل المراد اننا أزليون بطبيعتنا و.الذي يعني األزلية
 ِكىلُو-ڤَۤي جشُوْمڤايَمما
 هَسناتَنَتَه ْبهۤو-ڤَۤيج
 نياۤيينْْدرۤيطْهانشْشْ-َمنَه
 يتشْكَْري ْستْهان-تيِرْپَركْ

 ."الحواس الستة التي تتضمن العقلواسطة بمشقة بالغة  البقاء بوننازعهم يرهن ونتيجة .شقوقي الباقيةهم اهل هذا السجن المادي "
واألشجار والنباتات مثل القطط والكالب والمالئكة يجاد السعادة في الحياة الحسية في اجسام ال حصر لها  إلى اسبق لكل فرد السعي

شارة  ا تلك هي.كِْرشَْن يتحلى بفطنة أرفع فال تفتتنوا بالحياة الحسية بل اقتصروا على فهم اآلن  انتم في جسم بشري.والحشرات
 مثل القطط كدحال): ١\٥\٥. ب.ش (ْبهوجاْم يى-ڤيذأْرَهِتى  كامان كَشْطانْبهاجاْم نِرلُوِكى -ناياْم ِدُهو ِدَهى .ِڤديةجميع األسفار الـ

 الحياة البشرية مقصودة لقضاء بعض .هو الطموح الصائب للحياة البشرية والخنازير ابتغاء التشبعة الحسية ليس والكالب
 لماذا يجب علينا .تلك هي مهمة الحياة البشرية .)ڤَْم شودّْْهيىتْپوتَْركا ِيىَن َستّْڤْياْم ديُپو تَ ( يتعين علينا تصفية وجودنا.الرياضات

. باقيةتلك هي اللذة والسعادة ال .)ڤْ أنَنْتَْمساوكْْهياْم تْ-ْبَرْهَم (ألن التحقيق الروحي يعقب التصفية، لذة وسعادة ال تحدفية وجودنا؟ تص
 ):٢٩\٩ َمْدْهيا (تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْجاء في 

 نَنِْتىٱو چينَُرَمنِْتى يُّو
 آتَْمني-تْشيْد-َستّْيانَنَْد
 اساوَپِدن-راَمإتي 
 ياِتىْبَرْهماْبهيْدهۤيَپَرْم 

 ."‘ ألن المتعالين يجدون لذة في المتعة الحقة التي ال تحد للوجود الروحيراَمالحق المطلق العظيم يسمى ’"
الهند  إلى  الذهاباإلنسان في األيام السالفة، اعتاد .ن في الهند أنموا هذا العلم الروحي على وجه لطيف وبالكامليجميع الرباني

 هذه األسفار ليست مقصودة للهنود أو . ومع ذلك، نحن ال ننتفع بذلك.هناك إلى  حتى المسيح ذهب.لبحث عن الحياة الروحيةل
أَهْم بّيَج (أب جميع األحياء  أنا ):٤\١٤. چ.ب( يعلن كِْرشَْن ألن إنسان  انها مقصودة لكل. كال.دون سواهم ةنَْبراْهَملهندوس أو الـا

 كذا، .عتيادي يطلب خير ولده وسعادته اال كما أن االب.رؤية الجميع في سالم وسعادة إلى جداً متشوق كِْرشَْنلك،  لذ.)پيتاْپَرَده 
 .كِْرشَْن نزلة هو غرض ا هذ.أحياناً ينزل  لذلك،. يطلب خير وسعادة كل مناكِْرشَْن
 . جزيالًشكراً

  الفنان العظيم٥-٢
 إلى مستمعيه دعا هناك .١٩٧٣ شباط/فبراير في نيوزيلندا اوكالند، فيم في معرض فني  للكالْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  إلى وجهت دعوة

درجة أن  إلى صنوعة من قدرات الرب العظيم لكن هذه القدرات لطيفة وفنيةم الوردة ".كِْرشَْنالرب  ظيمالع الفنان أعمالفي  لتأملا
 ."األعظمان  هو الفنكِْرشَْن لذلك، . جميلة تتفتح بين ليلة وضحاهاوردة
مدى عظمة  ِڤَدْزـال صفت .ظيمالع الفنانعن  لكالم لنا لةإتاحة الفرصو هنا إلى كممجيئ ى علكثيراً كمأشكر والسادة، السيدات أيها

 ـنَ (عمل شيء شخصياً إلى  ومع انه الفنان األعظم فال حاجة له. عديل وال يفوقه فائقشخصية اهللا العزيزيعادل  ال :كِْرشَْنالفنان 
 .)تَتْ َسَمشْ تْشاْبْهياْدهيكَشْ تْشَ ْدِرشْياِتى نَـ ڤيْدياِتىتَْسيا كََرنَْم تْشَ 

 لكن استخلص .فسيجد من يعادله ومن يفوقه أحد  مهما بلغت عظمة. تلك هي خبرتنا. يدري بأحد دونه أو يعادله أو يفوقهإنسان كل
 . أو يفوقه العزيزشخصية اهللايعادل  أحد كبار الحكماء بالبحث والتجربة أن ال

-.ت.ت(ياِتى ڤَ شْرۤوڤيْدهايڤيَپراْسيا شَكْتيْر لماذا؟  .)ڤيْدياِتىا كاْرياْم كََرنَْم تْشَ ي تَْسـنَ(حد ال يوجبه واجب  إلى كبيرة هللاعظمة ا
 .رض انك فنان وتريد رسم وردةلنفت .) تْشَۤياكْري-َبَل-ْچۤياَنڤيكّي ڤاْبهاْس( قدراته متنوعة وتعمل بمشيئته .) التفسير٦٥\١٣َمْدْهيا 

 لكن يمكن لإلنسان أن يرى ليس وردة واحدة في .يتعين عليك اخذ الفرشاة وخلطها باأللوان واستخدام دماغك لجعل الزهرة جميلة
 . لقد رسمتها الطبيعة بدرجة فنية بالغة.الحديقة بل آالف من الورود المتفتحة



كيف يمكن للوردة أن تتفتح بشكل جميل  . قدرة. ال أكثرعاملة آلة الطبيعة لطبيعة؟اهي  ما .علينا التعمق في الموضوع يجب لكن
 لكنها تعمل بصورة لطيفة وسريعة بحيث .كِْرشَْنال بد من وجود قدرة عاملة وتلك القدرة هي قدرة  ؟ ماقدرة عمل دون البرعم من

 .نقصر عن فهم كيفية عملها
" رسمة "الطريقة، بنفس .تعمليستطيع الجميع رؤيتك  صورة، ترسم عندما .اخلفه دماغوجد ي لكن ي،تلقائ المادية تقدراالعمل يبدو 
 الوردة .صنع شيء تلقائياًجري ي ال .الك .كان تلقائياً الوردةصنع أن  حسبت ال .اتقدر عدةهي نتيجة عمل  الفعلية الوردة

 .جة أن وردة جميلة تتفتح بين ليلة وضحاهادر إلى لطيفة وفنية قدراتال هذه لكن ،صنوعة من قدرات الرب العظيمم
 يدفع أو .الحاضر لكتروني االرصالع في تعمل آلته على اتم وجهو زرعلى ضغط  عالميقتصر ال .األعظم الفنانهو  كِْرشَْن لذا،
الوجه الرائع بمجرد هذا العالم العمل على هذا  أهل ن كان بإمكان ا،ذن ا.السماء في صغيرةبلدة  مثل ضخمةتطير آلة و زرال طيارال

 فوراًيظهر كل شيء  .عتيادي االكم مدى تفوق دماغه على أدمغة الفنان أو العالم .ضغط أزرار فما مدى تفوق قدرة اهللا على العمل
 . هو الفنان األعظمكِْرشَْن لذا، .بمشيئته وحدها
لقد شاهدتم شجرة تين  .تاناْمْبهۤو-ڤََجْم ماْم َسْربۤي): ١٠\٧. چ.ب( الخلقكل  بذرة كِْرشَْن ألن ،ال تحد بحد كِْرشَْنالقدرة الفنية لـ

ذا غرستها في ارض خصبة وسقيتها  احد انك إلى  هذه البذرة الصغيرة تملك قدرة كبيرة. انها تنمو من بذرة صغيرة.)َبنْياْن(هندية 
لفنية والعلمية داخل تلك البذرة الصغيرة التي  ما هي التدابير ا.اآلن، ما هي القدرات .چالية ضخمةشجرة تين بننمو إلى بالماء فست

ضخمة؟ كما ان تلك الشجرة تحمل عدة آالف من الثمار وداخل كل ثمرة توجد الوف من البذور وفي  انَبنْيشجرة  إلى تتيح لها النمو
هذا العالم المادي القادر ذن، اين هو العالم القادر على الخلق على هذا الوجه؟ اين هو الفنان داخل  ا.كل بذرة تكمن شجرة أخرى

 . واجبةاألسئلةمتع للنظر مثل شجرة بنيان؟ هي على خلق عمل فني م
ذن، يجب على  ا.)ۤياساْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جي (في الحياة البشرية يتعين التقصي عن الحق المطلق:  هيسۤوتَْر ِڤدانْتَ للـاألولى الحكمة
ذن، أال يعني ذلك وجوب وجود دماغ فني  ا.شجرة بنيان ضخمة إلى  تصنيع آلة تنمو ال يمكنك. دراسة هذه األسئلة بعنايةاإلنسان

 . هذا ليس تفسيراً وافياً."هذا من عمل الطبيعة:"اقتصرت على القولذا  اكبير، دماغ علمي كبير وراء الطبيعة؟
 يجب علينا توسيع افقنا .)َجنْماِدى أْسيا ياتَه (الحق المطلق هو مصدر الوجود: )١\١\١. ب.ش ( هيسۤوتَْر ِڤدانْتَللـ الثانية الحكمة

القمر  إلى  انها متجهة. سفينة فضائية طائرة في السماءؤية اآلن، سنصاب بالدهشة عند ر.األشياء الكبيرة إلى من األشياء الصغيرة
 ."ما هو اهللا؟ العلم هو الحل:"العلماء ونجد العلماء يتحدون بالقول إلى ونعزو كل الفضل

 على  يوجد عدد كبير من البحار والجبال وناطحات السحاب.طين سيقارن السفينة الفضائية بماليين وباليين الكواكب والنجومالف لكن
سترى انه  . بضعة ماليين من األميالهفوقعند التحليق بدو هذا الكوكب مثل بقعة صغيرة يس ه لكنهذا الكوكب األرضي الصغير

تقدير العلماء الذين صنعوا اذا كان ذن،  ا.ن من الكواكب السابحة في السماء مثل مسحات القطن وهناك ماليي.مجرد نقطة في السماء
 .تقدير الفنان األعظم، العالم األعظم-كِْرشَْننع هذا التدبير الكوني؟ هذا هو ذكر افكم يستحق تقديرنا لصمستحقاً سفينة فضائية 

 وهو دعاء َسْمهيتا-ْبَرْهَم في تقديرال ذلك نجد .كِْرشَْن األعظم، الفنان ريقددون ت بثاً عحياتنانهدر نا لكن الفنانين، من العديد رنقّد قد
 :)٤٠\٥  َسْمهيتا-ْبَرْهَم (كِْرشَْن ،ُچوڤينَْد يقول في تقدير  الذي خالق هذا الكونْبَرْهماالمولى 

 -طيكُو-ذَنَأ-ْدَچ َجتُوْپَرْبهوْبها ْپَرياْسيا 
 ْبهينَّْم-تيۤوبهيڤ-يسوْدهادڤَ-شْ أِشڤْشْتيكُو

 ْمتَۤوْبه-شْْم أِشنْتَكَلَْم أنَشْ نيْبَرْهَمتَْد 
  ْبَهجاميْم تَْم أَهْمشْپورو-ْم آديينَْدڤوُچ

الكواكب الذي ال يحد ويعم الوجود وهو سبب خلق عدد ال يعد من ْبَرْهَمْجيُّوتي ه نور الذي يسمى چُوڤينَْد شخصية اهللا العزيز عبدأ"
 ."واألوضاعمختلفة األجواء 

لينا أال وهو القمر فماذا يقال  الم نتمكن حتى من دراسة اقرب الكواكب نالكن .العلمية بطريقتنا الكوكبي النظام فهم نحاول نحن ،اآلن
 ال يعد عدداً خلق كِْرشَْن الساطع من بدن نورال:  َسْمهيتا-ْبَرْهَم لكننا نطلع على هذا العلم من .عن ماليين وباليين من سائر الكواكب

 ال يمكننا حتى دراسة كون واحد لكن نعلم بوجود عدد ال يعد من .)كُوتيشو-كُوتي-أنْذَ-َچْدڤَتُو َجْپَرْبَهْپَرْبها ياْسيا  (من األكوان
-وتيكُ تعني أكوان وكلمة أنْذَ-َچْدَجكلمة  .)كُوتيشو-كُوتي-أنْذَ-َچْدَج(األكوان وفي كل كون منها يوجد عدد ال يعد من الكواكب 

 .ذن، يوجد عدد ال يعد من األكوان بشموس وأقمار وكواكب ال تعد وال تحصى ا. تعني عدد غير محصوركُوتيشو
الذين يجاهدون لإلقتراب من الحق ) ْزۤينۤياْچ(النظر  أهل .ْبَرْهَمْجيُّوتي الذي يدعى كِْرشَْن الصادر من بدن نورممكن بال هذاكل 

 خير مقارنة هي اشعة .كِْرشَْن بدن نور هذا ليس سوى ْبَرْهَمْجيُّوتي لكن .ْبَرْهَمْجيُّوتيمن أبعد اب قتراالالمطلق بالتخمين ال يسعهم 



 كما ان . الشمس واقعة في مكان واحد لكن اشعتها منتشرة في كل ارجاء الكون. اشعة الشمس صادرة من كوكب الشمس.الشمس
 .كِْرشَْن جسم نور هو ْبَرْهَمْجيُّوتي و .تيْبَرْهَمْجيُّوالقمر يعكس اشعة الشمس، فالشمس تعكس 

فهم أو معاشرة الفنان  إلى  أن يصبح فناناً فينبغي له السعياإلنساناراد  ذا ا.األعظم الفنهو  ذلك . هو الفن األعظمكِْرشَْن فهم ،لذا
 . في كل شيءكِْرشَْنلحس الفني لـ لهذا الغرض ويجري تدريب افرادها على رؤية اكِْرشَْن َهِرىاسسنا جماعة  .كِْرشَْناألعظم 

 . في كل شيءكِْرشَْنرؤية اليد الفنية لـ: كِْرشَْنذاك هو ذكر 
 ْمَمتَّه َسْرڤَ يا ْپَرْبَهڤُوْس َسْرڤَْمَأَه(مني تفيض الخليقة كلها  .العالمين الروحي والماديأصل  أنا ):٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 

 هو كِْرشَْن): ١\٥ ( َسْمهيتا-ْبَرْهَم يؤكد ذلك في قصيدته ْبَرْهما المولى .صل الوجودأ كِْرشَْن الفهم أن اإلنسان على يتعين .)ْپَرڤَْرتَِتى
 لكن .ملك أنا . انت ملك. كل واحد منا ملك. نشهد وجود كثير من الملوك في هذا العالم المادي.)هكِْرشْنََپَرَمه ڤََره إشْ(الملك العظيم 
الملك العظيم الذي يملك  إلى لإلنسان ان يستمر في البحث وصوال يمكن .وفوقه يوجد ملك آخر وهكذا دواليكفوقك ر يوجد ملك آخ

 .الملك العظيم:  هذا هو تعريف اهللا.كِْرشَْن ذاك هو .الجميع وال يملكه سواه
 ال .ذا كان محكوماً بسواه فإنه ليس اهللا ا.هو اهللا أحد ن كان ا لكن يمكنك التيقن ماالحاضر الوقت في تجارة اآللهة اصبحت مبتذلة
 .اهللا إلى  هذا هو اختبار بسيط للتوصل. كان الملك العظيمذا اال ايمكن القبول به بصفة اهللا

 اللذة  الشخص المطلق العظيم كامل.)١٢\١\١ سۤوتَْر ِڤدانْتَ (ساتْۤياْبْهٱآنَنَْدَميُّو  .صفة اخرى من صفات اهللا هي انه مفعم باللذة اآلن،
 عند رسم صورة فإنك تتذوق مذاقاً ممتعاً وإال لماذا .عمل فني لمجرد استمداد بعض اللذةب انت تنشغل . لنفترض انك فنان.)آنَنْداَميا(

 .تتكبد مشقة العمل؟ ال بد من وجود بعض المتعة بالرسم
 هَرَهْچيڤ-نَْدنَآ-تْشيْد-ه َستْشْكِْرشْنَه َپَرَمَره ڤَإشْ

-ْبَرْهَم( ىَهڤيْچَر آنَنَْد يْدتْش شَْْستْ:  شخصية البقاء والعلم والمتعة هو.)هڤاي َسَرُسو (هو ذخر جميع األذواق الممتعة  كِْرشَْن لذا،
 راْدهارانّيذن،  ا.كِْرشَْن و راْدها ال بد انكم شاهدتم صورة .راْدهارانّي شْرّي قدرة متعته هي . تعني متعةآنَنَْد كلمة .)١\٥ َسْمهيتا
 .راْدهارانّي يملك قدرات ال تعد وأحدها هي قدرة متعته كِْرشَْن كما مر توضيحه، .كِْرشَْنصية قدرة متعة هي شخ

 لذلك، نطلب من كل . ذاك هو موقع التيم.كِْرشَْننجاز الفني لـ االمن حققوا حب اهللا ينعمون بمتعة علية في كل لحظة برؤية ،لذا
 . في كل مكانكِْرشَْننجاز الفني لـ االى ذكره لرؤية والمواظبة علكِْرشَْنفرد أن يصبح تيم 

شعر ت تشرب عندما .الماء بعض وتشرب عطشان أنك فترضا المثال، سبيل على .صعبباألمر ال ليس مكان كل في كِْرشَْن رؤية
لك في ذ يذكر كِْرشَْن .َنكِْرشْتلك اللذة التي تشعر بها عند شرب الماء هي  لذا، .)هڤاي َسَرُسو ( ذخر كل لذة كِْرشَْن .بالسرور

 أنه كِْرشَْن، يعلمه كِْرشَْنعتيادي ال يستطيع تقدير  اشخص إلى بالنسبة .)ْپسو كاونِتياَهْم أٱَرُسو  (الماء طعم أنا ):٨\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 .مهتي، اهللا فسيصبح من كِْرشَْنعلى الفهم أن هذا الطعم هو  أحد ذا اقتصر ا.نقع غليلهيي ذطعم الماء ال

 وفهمه على الوجه الذي دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتا ربما تطلب األمر بعض التدريب وعند فهم . ليس بالغ الصعوبةكِْرشَْنذكر  ،لذا
): ٩\٤. چ.ب (كِْرشَْن إلى  سيعود.كِْرشَْنعند ذكر تنجح حياته و .كِْرشَْن تيم دون تقويل أو تفسير خاطئ فسيصبح من كِْرشَْنيعنيه 
 .ُسو ٱْرجوَن إتي يتي ماْمان  پونَْر َجنَْمْما ِدَهتْياكْتْڤ

ستجدون كل ما تحتاجون لذكر  .كِْرشَْن ذكر جميعاًمنكم  نطلب ،لذا .جداً عظيم الكسب لكنو كِْرشَْن توجد مطلق خسارة في ذكر ال
 كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى :م تسبيح فأرجو منكْبهَچڤَْد چۤيتاذا كنتم معرضين عن قراءة  ا أو.ْبهَچڤَْد چۤيتابقراءة  كِْرشَْن
 .كِْرشَْن وستحققون ذكر َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى
 .جزيال شكراً

  الحب المطلق٦-٢
نتفاع بنزعتنا على الوجه اال  في كل مكان نتيجة عدمحباط ا ثمة.الفتيان، الفتيات زوجات،األزواج، ال :حباط االيواجه شخصكل 

 نحو حبنا بتوجيهسبيل تحقيق الرضى التام عن ، ١٩٦٨ األول تشرين/أكتوبر واشنطن، في ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل كشف  .الصحيح
 .ظيمالع الشخص

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

 .تكريماً له أسجد .العلم ةبشعليني  الروحي عموالي وفتح كانت والدتي في حندٍس من ظلمات الجهل"



 بنوريمكن أن يضاء  .ةمظلم المادي العالم هذا طبيعة الحقيقة، في . أو الظلمةالجهلفي  ولد المادي العالم هذا في شخصكل 
 ةظلم إلى ولد المادي العالم هذا في شخصكل  ،لذا .علمية حقيقة لكت .مظلمة طبيعته لكن كهرباء،ال أو نار،ال قمر،ال نور الشمس،
 .النملة إلى  اعظم شخصية في هذا الكون فنزوالْبَرْهما من -الجهل
 .اًوحير اًسيد طلب وتحقيق ذلك يت.)َمهَچ تَْسَمسي ما ْجيُّوتيْر(النور  إلى ال تبق في الظلمة بل تعال:  هيِڤديةالوصية الـ اآلن،
 .الروحي السيد هذا مثل لماحتر االسجودمن واجب المريد تقديم و ،لمالع سراجب الظالم فيقابع ال عين فتحهو  الروحي السيد واجب

  أوالهندوسية غرضما هو  .يإنسان مجتمعيوجد معهد ديني ما في كل  لذا، .النور إلى في الظلمة بل نقلهم أحد بقاء اال ينبغي
 .الدين غرضهو  ذلك .نورالاإلنسان إلى هو نقل  الغرض بوذية؟ال أو حيةمسيسالم أو الاال
 هو مشرع الدين الحقيقي شخصية اهللا العزيز): ١٩\٣\٦ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في  .شخصية اهللا العزيزنور هو ال ذلك ؟نورال ذلك وما

 رئيس الدولة يضع بعض القوانين ويعمل بها المواطن الصالح .ل دولة واجب العمل بقوانين ك.)ْپَرنۤيتَْم-تْڤََچْم تو شاكْشاْد ْبَهْدَهْرَم(
 قوانين الهند مختلفة عن قوانين الواليات المتحدة . ربما اختلفت تلك القوانين حسب الزمان والظروف أو األشخاص.ويعيش بسالم
 . هذا مبدأ عام.إال يعتبر مجرماً ويخضع للعقاب العمل بالقانون وإنسان  يجب على كل. في كل دولة الطاعةةن واجبانيلكن ثمة قو

 ،جميع األسفار .حيوان من أفضل ليس اهللا، ال يطيع قانون إنسان كل .األمرمجمل هذا  .اهللا نوقان طاعة اعنيي دينال الطريقة، بنفس
 وعي بدون دينية، بادئم بدون شخصال، لذا .اإلنسانعيد ص إلى الحيوانعيد ص من الرجل رفعل ةدوقصم الدينية،جميع األصول 

 .ِڤديةشارة األسفار الـ اتلك هي .حيوان من أفضل يسل اهللا،
 تْشَ ْممايتْهونَ-ْبَهيا-نيْدرا-أهاَر

 َپشوْبهيْر نَراناْمسامانْياْم ِاتَتْ 
 پيِششُوْدَهْرُمو ْهي ِتشاْم أْدهيكُو 

 َپشوْبهيه َسماناهاْدَهْرِمَن هّيناها 
قدرة ب الحيوان حياةعن  يةاإلنسان الحياةتتميز  .والحيوانات البشرمشتركة بين  األربعة المبادئ هذه -فاع والجماع والدنوم والاألكل

 .حيوان من أفضل بدون دافع البحث عن اهللا ليس باإلنسان ،لذا .هو الفارق كاذ .حيوانعلى خالف ال اهللا عن بحث على الاإلنسان
 يقولو ؛بأن اهللا غير موجود بعضال جهري .الحاضر الوقت  فيمجتمعكل و ةلدو كل فياهللا  نسياناإلنسان إلى سعى ي الحظ، لسوء

 هملكن السحاب، اتناطحكبير من  بعدد  مزعومةمتقدمة حضارة بنوا .لكذما شاكل سواهم أنه لو كان اهللا موجوداً فأنه ميت و
 .ياإلنسان لمجتمعا  إلىوضع بالغ الخطورة بالنسبة هذا .كِْرشَْن اهللا،ب نوطم تقدمهمكل بأن  ينسون
 .شخصية اهللا العزيز ىينس مجتمعل حدثي ما تصف جداً لطيفة صة قهناك

 ."متعب للغاية أنا العزيز، سيدي":وقال رباني يملك بعض القوى الخفية إلى ذهب فقطيتعبه  جرذذات مرة، كان 
  "الصعوبة؟ ما

 ."بالال راحةاعرف  ال أنا ،لذا .دائماً طاردنيي قط":الجرذقال 
  "تريد؟ ماذا إذن،"
 ."قط جعلني ارجاء"
 ."اًقطصر  حسنا،"

 ."ما زالت المتاعب تواجهني العزيز، سيدي":ئالقارباني ال إلى القط جاءو أيام، بضعةانقضت 
  "؟األمر ما"
 ."تطاردني الكالب"
  "تريد؟ ماذا إذن،"
 ."اًكلب إجعلني"
 ."اًكلب صر حسنا،"
 ."ما زلت متعباً ،يسيد":وقال لكلبعاد ا أيام، بضعة بعد ثم
 "؟مراأل ما"
 ."تطاردني الثعالب"
  "تريد؟ ماذا إذن،"
 ."اًثعلب صبحا أن"
 ."ثعلب رص حسنا،"



 ."تطاردني نمورال أوه،":وقال الثعلبجاء  ثم
  "تريد؟ ماذا إذن"
 ."اًنمر أصبح أن أريد"
 ."اًنمر رص حسنا،"

 ."كسآكل":الرباني وقال إلى بالتحديق النمر بدأ ،عندئذ
 ! "أكلي تريد وأنت ،اًنمر صيرتك أكلني؟ت تريد ان أنت أوه،"
 ."سآكلك أنا واآلن نمر، أنا نعم،"

 !" ثانيةجرذ عد إلى:"رباني قائالاللعنه  عندئذ،
 .جرذ إلى النمرانقلب و

 سيعيشون عيشة الجرذان بشرالأن  جاء  حيثالعالمي التقويمكتاب  أقرأ كنت ،أيام قبل . عينهتعاني الوضع يةاإلنسان حضارتنا لذا،
ختباء اإلنسان االعند استخدامها سيتعين على و ،بشريةال لقتل ةنوويال القنبلة العلمي التقدم خلق .تحت األرض في خالل بضعة قرون

 .الطبيعة قانونانه  سيحدث؛هذا ما  .الجرذ إلى النمر من .الجرذان مثل ويصبحوا األرض تحت
ستهلك  . ثانيةجرذعود إلى ت .ت عصيان سلطان الرب العظيمواصل ذاا ستعاني ،كذا .ع في المتاعبفستق ،عصيت قوانين دولتك إذا

 .الحقائقالتفكير بتلك األمور لكن هذه هي  تحب ال قد .الذرية القنابلتنفجر  حالما األرضية الكرة سطح على الحضارةكل 
ْپريۤياه ما  اْنْچِرْهۤيْپريياْم ْچِرْهۤيات َستْياْم  (قولها على وجه مستساغجتماعية بأن من يريد قول الحقيقة ينبغي له  االتقتضي األعراف

 .مأبيت أم مشئت الحقيقة العارية سواء اعالنومن واجبنا  جتماعية االال نتقيد باألعرافخدم اهللا ونحن دعاة،  نحن لكننا .)ْپريياْمَستْياْم أ
اعملوا على  .ةملحدال ضارةلتحذير هذه الح كِْرشَْنأسسنا حركة ذكر  ،لذا . تلك هي الحقيقة.الملحدة عاجزة عن السعادة حضارةال

حب صبية والصبية  إلى  الصبي يسعى.حب شخص ما إلى انتم بحاجة- لديكم القدرة على الحب. هذا هو طلبنا البسيط.محبة اهللا
 كل شخص .لظروف التي تحبط حبنا لكننا خلقنا ا.طبيعي ألن نزعة الحب كامنة في كل شخص أمر  هذا.حب صبي إلى تسعى
 لماذا؟ ألننا نسينا حب .نتفاع بنزعة الحب االحباط في كل مكان نتيجة عدم ا ثمة. األزواج والزوجات والصبيان والصبايا.محبط

 . ذاك هو مرضنا.الشخص العظيم
 مأ اًهندوسي مأ اًمسيحيت أكن سواء دينك غرض .الدينكل  غرضهو  كاذ .اهللا حب على اإلنسان بيدرهو ت الدين غرض ،لذا

 .هو مقامك البنيوي ذلك ألن اهللا، حبنما هو تدريبك على ا ،مسلماً
 وْرُم ْدَهوُرَپ ْمساْمپواي ڤ ـَس

 ِجىشْكْياتُو ْبَهكْتيْر أْدُهو
 ْپَرتيَهتاأهايتوِكى أ

 َدتيْپَرسۤياتْما سوياۤي
رضاء  األغراض والعوائق المادية ألنه الحب الوحيد القادر علىخير األديان هو الذي يحث أتباعه على وجد حب اهللا المنزه عن ا"

 ."النفس تماما
 تترجم عادة بالدين أو شكل من ْدَهْرَم كلمة .َپُرو ْدَهْرُمو ياتُو ْبَهكْتيْر أْدُهوكْشَِجىپوْمساْم ڤاي  ـَس): ٦\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
ذا  ا. حالوتهي المالزمة هته السكر أو خاصيْدَهْرَم للمثال، .ما يالزم الشيء هو ْدَهْرَميمان لكن المعنى الدقيق لكلمة  االاشكال
 ْدَهْرَمذن، الحالوة هي  ا."ليس هذا سكر بل شيء آخر:"مادة مسحوقة بيضاء ووجدت انها غير حلوة فستعترض بالقول أحد اعطاك
 . الفلفلَهْرَمْد الملح والحدة الالذعة هي ْدَهْرَم كذا، الملوحة هي .السكر
 م خاصتكْدَهْرَم تلك الخاصية المالزمة هي .من واجبكم فهم خاصيتكم المالزمةو م من األحياءأنت ؟ المالزمةتكمهي خاصي ما اآلن،

 . الحقيقيدينكم خاصيتكم المالزمة هي .سالمي اال وليس الدين المسيحي أو الهندوسي أومأو دينك
 انتم تحبون عائالتكم، . تلك هي خاصيتكم المالزمة.تطلب خدمته وتحب شخص مالى  إ النزعةاهان الخاصية؟ تلكهي  وما

 ْدَهْرَمم المالزمة، خاصيتكقضاء الخدمة هي  إلى  تلك النزعة.مجتمعكم، جماعتكم، بالدكم وبدافع هذا الحب تطلبون خدمتها
 يحتمل أن .ن اليومولنفترض انكم مسيحي .أم هندوسياً مسيحياً أم مسلماً اإلنسان تلك الخاصية المالزمة تبقى سواء أكان .خاصتكم

 .)ْدَهْرَم(حب اآلخرين وخدمتهم هي دينكم  إلى  لذلك، النزعة.نزعة الخدمة، نزعة الحبستالزمكم تصبحوا هندوس في الغد لكن 
 .هذا شكل ديني عام

ون بالسعادة اآلن ألن نزعة الحب لديكم في غير  انتم ال تشعر.عليكم تطبيق خدمتكم الودية على وجه يحقق رضاكم التام يجب اآلن،
 :تم وجهأوسيلة تطبيق نزعة الحب على ) ٦\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يعلمنا . انتم تشعرون باإلحباط والحيرة.محلها



 وْرُم ْدَهوُرَپ ْمساْمپواي ڤ ـَس
 ِجىشْكْياتُو ْبَهكْتيْر أْدُهو
 ْپَرتيَهتاأهايتوِكى أ

 َدتيسۤيْپَراتْما سوياۤي
 خير األديان هو الدين الذي يحث أتباعه على وجد حب اهللا المنزه عن األغراض والعوائق المادية ألنه الحب الوحيد القادر على"
 ."رضاء النفس تماماًا

ام، الشعور بالرضى، الرضى الت إلى عندكم توق . بالكمال ضمنياًاإلنسان يشعر .اقصى مدى إلى يكمل الشخص عند تنمية حب اهللا
 اعملوا . حب اهللا هو الوظيفة البديهية لكل كائن حي سواء أكان مسيحياً أم هندوسياً أم مسلماً.لكن يتعذر تحقيق ذلك سوى بحب اهللا

 عند قضاء جميع شعائر .ڤَلَْمڤَ ْهي ِكشَْرَم ِا): ٨\٢\١. ب.ش( بذلك، تكملون دينكم وإال يصبح مضيعة للوقت .على تنمية حب اهللا
 .ل العمر دون تنمية حب اهللا فذلك الدين مضيعة للوقتدين ما طوا
مسيحين ومسلمين وهندوس وسواهم لمخالطتنا من جميع ال نحن ندعو . هي الحركة العليا للدين على اشكالهكِْرشَْنحركة ذكر 

 َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن شَْنكِْر َهِرى كِْرشَْن َهِرى: تسبيح اسمه القدوس:  والوسيلة في غاية البساطة.والعمل على تنمية حب اهللا
 .َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى -

 لذلك، وسيلة .بينهم من عائلة هندوسية أحد  ال يوجد.عائالت مسيحية أو يهودية إلى جميع طالبي من االميركيين الذين ينتمون
 .أو هنديةلة عامة وليست هندوسية  هي وسيَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىتسبيح 
 .تعني نجاة تَْرتعني عقل و  ْنَم .تَْر و ْنَم :مقطعين مركبة من السنسكريتية َمنْتَْر كلمة

 كِْرشَْن َهِرى: َمنْتَْر لذلك، بتسبيح هذه الـ.ختالق الفكري، من التحليق على الصعيد الفكري االتنجي الفرد منالتي  هي َمنْتَْرلذلك، 
 النور إلى  ستشعرون انكم تخرجون من الظلمة-َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى َنكِْرشْ كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى

 .بوقت سريع
 السبوع واحد كِْرشَْن َهِرى ارجو منكم تجربة تسبيح .كِْرشَْن َهِرىتسبيح  أهميةعلى  ببساطةالتأكيد  بل ، طويلوقتاريد اخذ  ال

 هذا . لكن يوجد نفع عظيم. لذلك، ال خسارة على جانبكم. ال نطلب منكم دفع شيء.روحي الذي احرزتموهومالحظة مدى التقدم ال
 َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى:  لذلك، ارجو منكم تسبيح.مضمون
 .جزيال شكراً و.َهِرى

 لم الروحي دخول العا٧-٢
ل ظال ال نرى فيها سوى سينمائية صورة مثل . . . .تقليدمجرد  المادي العالم هذا .ليأصجوهري و الروحي العالم في شيءكل 

فيها  يعطي نيويورك، مدينة في ١٩٦٦ األول تشرين/أكتوبر في ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل التي القاها  المحاضرة، هذه في ."ةاألصيلاألشياء 
  .لحياةالخطرة ل رحلةال نهايةعند  هناك إلى حول وسيلة الوصول يجابية االاألوامر وبعض الروحي العالم طبيعة عن مدهشة لمحة

 يُّونْٱ ڤُوَپَرْس تَْسماتْ تو ْبها
 هَسناتَنَاكْتاتْ يڤْٱ تُواكْيڤْٱ
 وشِْتو ْبهۤوشَْسْرِڤ ـ  َساهي

 ياتيينَشْڤ نَـ سواتْنَشْي
ليه  العالم بل ثابت ال يطرأ عهذا يهلك عند هالكال لطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت علي سرمدي الهذه المادة وراء  لكن"

 ."يريالتغ
 سماء هناكو .ومع ذلك، ثمة ماليين وماليين من األكوان المثيلة في السماء المادية .هوعرض الكون هذاحتى قياس طول  نستطيع ال

 نستطيع ال .أيضاً فيها قديمة حياةالو قديمة السماء تلك فيجميع الكواكب  .المادية السماء هذه فوقالروحية  السماء تدعى أخرى،
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا من المعلومات هذهنأخذ  أن يجب ،لذا .المادية بحساباتنا األشياء هذه معرفة

هو وراء  الكليبيان ال أرباع ثالثة أخرى، بكلمة .جمالي للعالمين المادي والروحي االه الظاهرة المادية ال تعادل سوى ربع البيانهذ
السماء الروحية  إلى الخروج منه أحد ال يستطيعو األميال، وماليين ييناليعادل م الماديحجاب السمك  .ةحجبالم المادية السماء

جانب  إلى روحية طبيعة ثمة أخرى، بكلمة ."أخرى طبيعة" التي تعني ه أنْياهڤَْبها كلماتهنا  كِْرشَْن يستعمل .سوى بعد النفاذ منه
 .تي نعرفهاال الماديةالطبيعة 



لكن المادة ال  روح، نحن .والروحاقتران المادة  ألننا هذا؟كيف  .المادية الطبيعةو ةيالروحلدينا خبرة بالطبيعة  ،اآلن حتى لكن
لما اننا ندرك كل من الروح والمادة، ينبغي  لذا، .يصبح الجسم المادي كالحجر حالما نفارقه .ال ما دمنا داخل البدن المادي اتتحرك

 .أيضاًلنا معرفة العالم الروحي 
 المادية والطبيعة ة،فوقي الروحية الطبيعة .ْبهَچڤَْد چۤيتامن  السابع الفصل فيطبيعة الروحية والطبيعة المادية  كل من الكِْرشَْنيبحث 
ذا  اتخطينا هذه الطبيعة المادية بالكلية أي ذا الكن قترنتان ببعضهما البعض في هذا العالم المادي،م والروحية المادية الطبيعة .يةدون
 . هذه هي المعلومات التي نستقيها من الفصل الثامن.ي فلن نجد سوى الطبيعة الروحية الفوقيةالعالم الروح إلى ذهبنا
 يستطيعون ال هملكن مناظيرهم، خالل النجوم وماليين ماليينرؤية  العلماءيستطيع  . متعذرالتجريبية بالمعرفة األشياء هذه فهم
فهم مدى عجزنا عن فهم اهللا  إلى سعىن أن يجب لذا، .هاأقرب القمرمن  حتى قتراب االمكنهمي ال .كافية غير وسائلهم .امنه قتراباال

حري بنا فهم  .حيث أن الفهم بالمعرفة التجريبية مستحيل فاإلقدام على ذلك ليس سوى غباء محضو .التجريبية بالمعرفةوملكوته 
 أمه بل يجب عليه تصديق التجريبية بالمعرفةة والده هوي فهمألحد  يمكن ال .من بديل هناك ليس .ْبهَچڤَْد چۤيتااهللا من طريق سماع 

 .كل العلم ثم يمكنه الحصول على ْبهَچڤَْد چۤيتا تصديق اإلنسانعلى  يجب الطريقة، بنفس ."أبوك هنا "تقول، عندما ببساطة
 المثال، سبيل على .مباشرةبصورة  هللافسيحقق ا كِْرشَْنذكر  في متقدماًالفرد  صبحا ذا ا،مستحيلة اًتجريبياهللا  معرفة مكانية اان مع

لم باهللا الع .اهللاألي كان تحقيق  يمكن الطريقة، بنفس .عشوائياً أتكلم ال . بفضل التحقيقكِْرشَْن حول هنا هأقول مااعتقادي ثابت بكل 
نعم، ثمة ملكوت :"بالفعل ميفهس ليمثشخص  .)َپهوَرِتى أَدهڤَ ْسِاڤَيام ْس (كِْرشَْنيكشف لكل من يلتزم بوسيلة ذكر س مباشرةبصورة 

 اشياء كثيرة عن اإلنسان يمكن أن يسمع ."هناك إلى  يجب علي التحضير للذهاب.هناك إلى روحي موطن اهللا ويتعين علي الذهاب
 تبني وسيلة ذكر على أحد وافق ذا االطريقة، بنفس .ليها اعند سفره ليها لكن سيفهم كل شيء عن كثب االبلد التي يزمع السفر

 .حياتهحل كافة مشاكل يسيفهم اهللا وملكوته ذات يوم وف ،شَْنكِْر
 وال بداية الروحية لطبيعةليس ل لكن ، للطبيعة المادية بداية ونهاية. لوصف ذاك الملكوت الروحيهَسناتَنَ كلمة هنا كِْرشَْن يستعمل
الغيوم ال تحجب  لكن .أحياناً الثلوج تساقط ند عومغيحجبة بالم لهاك السماء نرى: يمكننا الفهم بضرب مثل بسيط ؟كيف هذا .نهاية

ننا في غاية تبدو السماء كلها محجبة أل السماء،من األميال من  اتمئ بضعة يمةتحجب غ عندما .سوى جزء بسيط من مجمل السماء
 وكما تبدو .لسماء الروحية تشبه غيمة تحجب قسماً ضئيال من اڤَ تَتّْ-َمَهتْه الظاهرة المادية التي تدعى هذ الطريقة، بنفس .الصغر

 . حجاب المادة هذاءجالانالسماء صافية في ضوء الشمس عند تبدد الغيمة فيمكننا رؤية السماء الروحية األصيلة عند 
 ناجسمال يبقى  .ونهاية بداية المادي جسمناكما ان ل أيضاً ونهاية بداية المادية لطبيعةفل ونهاية، بداية غيمةا ان للكم ذلك، على عالوة

 .الستةهي التحوالت البدنية  هذه . ثم يتناسل ويبدأ بالضمور ثم يتالشىالوقت لبعض ويبقى ينموولد وي .الوقت بعضالمادي سوى ل
 .سيتالشى العالم المادي في آخر األمر ،هكذا .ةماديظاهرة كل على الستة  التحوالت هذهطرأ ت الطريقة، بنفس
َپَرْس تَْسماتْ تو ْبهاڤُو  (لطيفة والمادة الكثيفةالهذه المادة وراء يوجد ملكوت علي سرمدي  نلك): ٢٠\٨. چ.ب (يطمأننا كِْرشَْن لكن
و شْ َسْرِڤـياه  َس (يريالتغ العالم بل ثابت ال يطرأ عليه هذا يهلك عند هالك ال :قولستطرد بالي ثم .)هَسناتَنَٱڤْياكْتُو ٱڤْياكْتاتْ  ٱنْيُّو
 .ٱڤْياكْتُو ٱڤْياكْتاتْ هذا ما يدعى .)ياتيينَشْڤ نَـ سونَشْياتْ وشِْتْبهۤو
 جاء في الباب الثاني من . التي تضم معلومات حول السماء المادية والسماء الروحيةِڤديةمجلدات ال حصر لها من األسفار الـ هناك

 اهلها .ى عن وجود طائرات روحية نجد معلومات حت. كل شيء.هلها وسماتهمأ وصف السماء الروحية وطبيعتها وشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 .عندما يطيرون في طائراتهميبدون بجمال البرق من المحررين و

 ،ظل تقليد، مجرد المادي العالم هذا فيكل ما نراه  .تقليدمجرد  المادي العالم هذا .ليوأصجوهري  الروحي العالم في شيءكل  لذا،
 .األصيل الشيء ظل ال نرى منها سوى سينمائية صورة مثل

واجهة  في جميلة  بنتمعرضة جميعاً شاهدنا .)ْمِرشاٱو ُچَسْر-ياتَْر تْري(هذا العالم المادي وهمي ): ١\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 ةواجه في الجميلة" البنت"تشبه  المادي العالم هذا فيالمزعومة  الجميلة األشياء لكن .قليد ال يخفى على عاقل انها ت.المحالت

ْدَهَر ۤيشْركتب  .الروحي العالم في الحقيقي الجمال تقليدليس سوى  المادي العالم هذا في اهنر جميلكل  الحقيقة، في .التالمح
 الحق ثابت .)ياِتىۤيَرتْپتْ ڤَي َستْياپٱو ُچ َسْرۤيا ميتْْهۤياياتْ ًستْياتَ( في لباس الحق ةالظاهرة المادية باطلو حق، الروحي العالم":امّيْسو
 اللذة المادية باطلة ألنها زائلة ومن يطلب اللذة الباقية ال يشارك في هذه اللذة . كذا، اللذة الثابتة باقية.قاء ال يطرأ عليه التغييرالب

 .كِْرشَْنالزائلة بل يطلب اللذة الباقية لذكر 
 نَـ شو نَشْياتْسوڤيياه َس َسْر (باقيةعند هالك كل شيء في العالم المادي ال تهلك الطبيعة الروحية بل هي  :كِْرشَْن يقول هنا
 جاء في . فكرة عن السماء الروحيةاإلنسان لكن ليس لدى .تلك السماء الروحية إلى  غاية الحياة البشرية هي الوصول.)ينَشْياتيڤ

  نفسه لإلنتقالإعدادلروحي و يجهل ان غاية الحياة البشرية هو فهم الملكوت ا. صالحهاإلنسانال يعلم ): ٣١\٥\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم



 ال . تأمرنا بذلكِڤديةمجمل األسفار الـ .)ْمڤيشْنوتيْم ْهي َچ-اْرتَْهىڤدوه ْسڤي ِتى ـنَ( للبقاء في هذا العالم المادي  ليس مقصوداً.ليها
ة ضيئه باألضواء الكهربائي نحن ن.هي الظلمة  هذا العالم المادي.)َمهَچتََمسي ما ْجيُّوتيْر  (النور إلى تبق في الظلمة بل اخرج

 الظلمة مستحيلة في الطبيعة الروحية ألن جميع . المنيرالروحي العالم على خالف  طبيعته مظلمةوالنيران وكثير من األشياء لكن
 .ما ان الظلمة مستحيلة في الشمسك كواكبها منيرة

 وصف  َسْمهيتا-ْبَرْهَمفي جاء  .كِْرشَْنالشخص العظيم  بوضوح أن المصير العظيم من حيث ال عودة هو دار ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
 جميع المنوعات فيها من البهجة الروحية .)َرَس-تْشينَْميا-آنَنَْد( بالبهجة الروحية يفيضهذه الدار العظيمة بالمكان حيث كل شيء 

 .ألن ملكوته هو مجمل القدرة الروحية تلك المنوعات الروحية هي التوسع الروحي لشخصية اهللا ذاته .عينها المنزهة من المادية
األكوان المادية  ( لذا، هو حاضر في كل الوجود.مع ان الرب ال يغادر داره العظمى لكنه يعم الظاهرة المادية بقدرته المادية

 .د الوجود الروحي والمادي تدل أنه صمْبهَچڤَْد چۤيتا في )تانيْستْهاني ْبهۤو-نْتَهۤياياْس( عبارة . بقدرتيه الروحية والمادية)والروحية
ال يوجد في  .وحدها) ْبَهكْتي(الخدمة التتيمية  هو) طَْهىنَيكوڤا(الملكوت الروحي  إلى  بوضوح أن السبيلْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

هذه التوسعات  .متدادات التامة االماليين وماليين من إلى  الذي وسع ذاتهكِْرشَْنسوى الرب الواحد ) طَْهىنَيكوڤا(الملكوت الروحي 
 و ڤيكَْرَمتْري و وتََمشْپوروالكاملة ذات ايد اربعة وتهيمن على العدد غير المنحصر من الكواكب الروحية وتسمى بأسماء مختلفة مثل 

 و ڤاَمَن و َننارايا و َدَنَجناْر و داُموَدَر و ڤسوِدڤا و شْرۤيْدَهَر و ْپَرْدّيوْمَن و ْرشََنكَشَنْ و ْهِرشيِكشَ و آنيرودَّْهى و ڤَماْدَه و ڤَِكشَ
 يقيم في داره العظمى كِْرشَْن .كِْرشَْن حي مثلمتدادات التامة تشبه اوراق الشجرة وجذعها  االهذه . وغيرها من األسماءَپْدَمناْبَهى

 .ويدبر شؤون كل من األكوان المادية والروحية على نحو منهجي ودون عيب بقوة نفاذه فيها ڤِْرنْداڤََن لُوَكُچو
 تعني الخدمة التتيمية أو ْبَهكْتي كلمة .چايُّو ْبَهكْتي فال بد لنا من ممارسة كِْرشَْنالدار العظمى لـ إلى ن بالوصوليكنا معني ذا ااآلن،

 تعني ۤياڤْ أنَنْيتْ عبارة .ۤياڤْ أنَنْيا لَْبْهياْز تْۤياپاْرتَْهى ْبَهكْتَْپَره  ـه َسشْپورو:  بوضوحكِْرشَْن يقول .بعبارة أخرى، التسليم للرب العظيم
 .الدار الروحية للرب إلى ن اردنا الوصول اكِْرشَْن إلى نشغال بالخدمة التتيمية الصفية االلذلك، يجب علينا .هنا دون شاغل سواه

 :)١٧٠\١٩ َمْدْهيا-.ت.ت (َپنْتْشَراتَْر-ناَرَد في الكتاب الموثوق ْبَهكْتيجاء تعريف 
 ْمڤينيْرموكْتَ-پاْدهيڤُوَسْر

 َملَْمِڤَن نيْرَپَرتْ-تَتْ
 ِكشَْهِرشيِكَن ْهِرشۤي

 ْر أوتْشْياِتىْبَهكْتيڤَنَْم ِس
ن عندما تقوم النفس الروحية ان جانبيا ينجم تأثير.الحواس بخدمة الرب سيد كل الحواسجميع  تعني شغل )ْبَهكْتي (لخدمة التتيميةا"

 ."خدمته إلى نقطاع االته المادية وتتصفى حواسه بمجرد يتحرر الفرد من كل تعيينا.شخصية اهللا العزيزبخدمة 
 ،غير ذواتنا أجسامنا .نيةبد تعييناتجميعها  هذه ."ربيع" "أفريقي" "أمريكي" "هندي ":ةبدنيال التعيينات من بالعديد اآلن مثقلون نحن

 أو الجامعية مثل بكالوريوس أو ماجستيربدرجته  نفسه ويعرف جامعية درجة ستلم اشخص فترضلن .التعيينات هذه ب ذاتنالكننا نوحد
-پاْدهيڤُوَسْر( التعيينات هذه من تقصد تحرير الفرد ْبَهكْتي، لذا .التعيين ذلكبعينية ذاته و شعري هلكن الدرجة، تلكغير  هو دكتوراهال

لقد حصلت على لقب :"ادة الفائقةعلى لقب فارس انكليزي فإنه يشعر بالسع أحد ذا حصل ا. تعني تعييناْدهيپوأكلمة  .)ڤينيْرموكْتَْم
 عندما . لكن من المحتم أن يذهب الجسم مع جميع تعييناته.فارس انكليزي وينسى ان هذا اللقب ليس سوى تعيين يبقى ببقاء جسمه

 في جسمه  ربما يولد في الصين. لنفترض شخص ولد في اميركا اآلن.يحصل على تعيينات اخرىسيحصل الفرد على جسم آخر ف
عندما  ْبَهكْتي إلى يستطيع الفرد الوصول . لذلك، يجب علينا عدم توهم التعيينات عين ذاتنا ألن التعيينات زائلة بزوال البدن.لالمقب

 .يعقد العزم على تحرير ذاته من كل هذه التعيينات التافهة
؟ ينبغي للفرد ان يكون مقتنعاً بأنه و هذا الصفاءما ه .َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدالنص اعاله المقتبس من  في  تعني صفي بالكليةنيْرَملَْمكلمة 

 المنزه من . تلك هي هويتي الباقية.كِْرشَْنخادم قديم من خدم  أنا .)أَهْم ْبَرْهماْسمي(روح مغايرة لبدنه المادي الذي هو مجرد رداء 
ْبَهكْتيْر ڤَنَْم ِس ِكشَۤيْهِرشيِكَن ْهِرش( بحواسه كِْرشَْن إلى التعيينات الزائلة والثابت في مقامه البنيوي الباقي ال ينقطع عن قضاء الخدمة

 بتلك الحرية كِْرشَْن حواسنا معينة حالياً لكن عند خلع التعيينات عن حواسنا وعندما نخدم .تعني الحواس َكۤيْهِرش كلمة .)أوتْشْياِتى
 . فتلك هي الخدمة التتيميةءلك الصفاذو

 ):١١\١\١ ( سينْْدهو-تَِر َرساْم-ْبَهكْتيخدمة التتيمية الصفية في هذا النص من  الُچوْسوامّي رۤوَپشْرۤيَل يشرح 
 نْياْمشۤو-تااْبهيالشيأنْۤي
 ڤِْرتَْمأنا-كَْرماِدى-اَنْچۤي
 ونناكِْرشْ-يىَنيانوكولْآ



 ماوتَّلَنَْم ْبَهكْتيْر أۤيش
وحدة الوجود المطلقة والعمل عند نمو خدمة تتيمية إلى  ستناداً اال بد من نزاهة الفرد عن كل الرغبات المادية والعلم المكتسب"

 ."كِْرشَْن لرغبة  خدمة مناسبة دون انقطاع وفقاًكِْرشَْنخدمة ڤَ شْنَڤايـال يجب على .عميقة
 المادية الرغباتجميع  منمنزهين  نكون أن يجبكما  .مناسب غير نحو على ليسو ةيجابي اخدمة كِْرشَْن نخدم أن يجب

اهللا جلباً  إلى  من يتوجه.أيضاً ال شك ان هذا عمل صالح . غالباً ما يطلب الفرد خدمة اهللا جلباً للنفع المادي.)شونْياْم-سيتاْبهيالۤياأنْ(
 ):١٦\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا ما يؤكد في .اهللا أبداً إلى للنفع المادي يفوق من ال يتوجه

 ْمْدها ْبَهَجنِْتى مايڤ-توْرتْشّْ
 ْرجوَنٱ ينُوتِر سوكْاَجناه

 ّياسوْر َأْرتْهاْرتْهيْچۤي جتُوآْر
 ْبَهىشَْرتَْر تْشَ ْبَهّيانْچۤي

الراغب في المستطلع وو ،طالب المالبائس، وال: التتيم بيخدمة  إلى يأخذون صالحين من الأنواع ة، أربعْبَهَرتَ ذرية خير يا"
  .)شونْياْم-ْبهيالسيتاۤياأنْ (الشائبة هذه منمنزهين  نكون أن يجب .اهللا جلباً للنفع المادي غير مفضل إلى  التوجهلكن ."المطلقمعرفة 

 كلمة .ڤِْرتَْمأنا-كَْرماِدى-ْچۤياَن): ١٦٧\١٩ َمْدْهيا-.ت.ت( الصفية هي ْبَهكْتي لوصف ُچوْسوامّي رۤوَپالتي يستعملها الكلمات التالية 
علم دوماً أنه ال يحد بحد ولن  العينيت دون شك لكن كِْرشَْنفهم  إلى  ينبغي لنا السعي.بالتخمين كِْرشَْنمسعى فهم  إلى  تشيرْچۤياَن

 . لتفهيمناكِْرشَْن كالم ْبهَچڤَْد چۤيتا للمثال، . لذلك، يتعين علينا قبول كل ما يتوفر لنا في األسفار. هذا محال.هماً تاماًنقوى على فهمه ف
ة  اردنا ممارسذا ا. تعني العمل الصالحكَْرَم كلمة .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتاكتب مثل  إلى فهمه باإلستماع إلى ينبغي لنا السعي

 . متجردين عن كافة األغراض وليس جلباً لبعض النفعكِْرشَْن صفية فال بد لنا من العمل في ذكر ْبَهكْتي
 . على نحو مالئمكِْرشَْن يجب تنمية ذكر .)لْيىَنآنوكۤو( الصفية يجب أن تكون مالئمة ْبَهكْتي أن ُچوْسوامّي رۤوَپشْرۤيَل ثم يكتب 
اخذ التفسير السليم من  وْبهَچڤَْد چۤيتا؟ من سماع كِْرشَْن كيف يمكننا العلم بما يرضي . وتنفيذهكِْرشَْنيجاد ما يرضي  اينبغي لنا

 .الخدمة التتيمية الممتازة إلى  عندئذ، سنرتقي. ويمكننا ان نعمل بموجبهكِْرشَْن عندئذ، سنعلم بمراد .الشخص السليم
نتفاع بوقتنا لفهم هذا العلم وتهيئة انفسنا لتلقي  االيجب .فهمه على اعدتنالمستوجد كتب غزيرة و ،جليل علم هي چايُّو ْبَهكْتي، لذا

 .شخصية اهللا العزيز مقامبلوغ الكواكب الروحية -النفع العظيم عند الوفاة
 ثمة . ومع ذلك، مجمل هذا الكون ليس سوى ذرة صغيرة فقط ضمن مجمل الخليقة.الكون هذا داخل والنجوم الكواكب ماليينثمة 
 بكالم آخر، ثالثة .ن كثيرة مثل الكون الذي نأهله وكما مر فالسماء الروحية أكبر من مجمل الخليقة المادية بثالثة أضعافأكوا

 .جمالي يقع في السماء الروحية االارباع الوجود
 جميعهم .السماء الروحي على كل كوكب روحي في كِْرشَْن هي وجود امتداد من امتدادات ْبهَچڤَْد چۤيتاالتي نستقيها من  المعلومات
 ۤياپاْرتَْهى ْبَهكْتَپَره  ـه َسشْپورو ( أنه بالخدمة التتيمية وحدهاْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .وليسوا الشخصيين) شْپورو(اشخاص 
ال بالتخمين الفلسفي وليس قتراب من الشخص العظيم سوى بالخدمة التتيمية وليس بالتحدي و االال يمكن ألحد .)ۤياڤْ أنَنْيالَْبْهياْس تْ

 جاء بوضوح أنه بالتتيم وحده دون انحراف بالعمل لألجر أو .ال ك.چيةيُّو أو تلك الرياضة الـچيةيُّوبممارسة هذه الرياضة الـ
 .بالخدمة التتيمية الصفية وحدها بدون خليطيمكننا بلوغ العالم الروحي  .التخمين الفلسفي أو التمارين البدنية

 تجعله يعم الوجود ويحيط بكل شيء مع انه مقيم في داره الشخصية كِْرشَْنعظمة شخصية : ْبهَچڤَْد چۤيتارد في يستط اآلن،
في مكان واحد لكن اشعتها منتشرة في جميع ارجاء مس الشتقع  كيف يمكن ذلك؟ .)تَتَْم إَدْم ڤَْمتاني ِيىَن َسْرْستْهاني ْبهۤو-ياْسۤيانْتَه(

 عين قدرته كما ان الشمس عين اشعتها هو . مقيم في داره الشخصية في السماء الروحيةهمع انتعم الوجود  ة اهللاقدر كذا، .الكون
 ذاته في كل الوجود بقدراته وعندما نحرز تقدماً في الخدمة التتيمية كِْرشَْن ينشر  لذلك،.من وجه انها مكونة من عين الجوهر المنير
 .مكن للفرد اشعال مصباح في أي مكان بتوصيله بالدائرة الكهربائيةفسنتمكن من معاينته في كل الوجود كما ي

 . يراه دوماًتيمه الذي مسحت عيناه بمرهم الحب: )٣٨\٥(  َسْمهيتا-ْبَرْهَمفي  المؤهالت المطلوبة لمعاينة اهللا ْبَرْهماوصف المولى 
 .)كَيانْتييلۤوو ڤشَْديّْىِرڤَ ْه َسنْتَه َسدايويلُوتْشَِنَن-ْبَهكْتي-هوريتَتْشّْ-ِرمانَْجَنْپ( في قلب التيم َمسونَْدَرشْۤيايشاهد في صورته الباقية 

 هو مشهود على الدوام . كال."شاهدت اهللا ليلة امس لكنه غائب اآلن:"المحقق ال يقول . تعني طوال الليل والنهارڤََسدايكلمة 
 .لحضوره في كل مكان

 .كِْرشَْنيمكننا تحقيق ذلك بوسيلة ذكر  .لرؤيتهيتعين علينا تنمية العين  لكن مكان، كل يف كِْرشَْن نستطيع رؤية أننا يه الخاتمة لذا،
 .، ونقاربه في داره الروحيةكِْرشَْنعندما نعاين  ستنجح حياتنا وستتحقق اهدافنا ونسعد ونزدهر أزلياً



 الفصل الثالث
 مبدأ المتعة

  مرضاة السد الكامل١-٣
 الحاضرين أحد يستطيع هل":واشنطنوالية  سياتل،مدينة  في ١٩٦٨ أيلول/سبتمبر ألقيت في محاضرة ناءأث ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يقول 
 إذا:"مستمعيهعند معظم  ةجديد فكرة يقترح ثم ."امنا البنيوي هو الخدمةمق ألن ال،شيء؟ ك أيسواه أو  أحد دعاء انه ليس خادماال
 بالتوضيح أن النفس تستطيع ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يتابع  ."أيضاً ميخدمك كِْرشَْن أن تدريجي بشكلستحققون  ،كِْرشَْن خدمة على تموافق

 .كِْرشَْنالتمتع بسعادة ال تحد من طريق مرضاة 
 :ة الماديمهايأةالشقاء ثالثة بداعي ال .البؤس من وثالغ على لوحصالو السعادة عن البحث يحاول المادي، العالم هذا في شخصكل 
 للمثال، عند وجود اختالل بتدبير مختلف وظائف .يسببها البدن والعقل تْميَكۤياآْدْهشقاوة  .ڤيَكآدهيدا و آْدهيْبهاوتيَك ،تْميَكۤياآْدْه

 لنفترض انني فقدت شخصاً .يسببها العقل تْميَكۤياآْدْه ات نوع آخر من شقاو.العضويات داخل البدن، تصيبنا الحمى أو بعض األلم
ضطرابات العقلية هي شقاوات  االذن، امراض البدن أو ا.أيضاً هذه شقاوة .ب لي عقلي المعاناة عندئذ، سيسب.عزيزاً علي

 .تْميَكۤياآْدْه
 إلى  للمثال، يرسل البشر ماليين من الحيوانات المسكينة. وهي الشقاوة التي يسببها سائر األحياءآْدهيْبهاوتيَكتوجد شقاوات  ثم

 كما نعاني الشقاوات التي يسببها سائر .من الشقاءكبيراً  التعبير عن انفسها لكنها تعاني قدراً  الحيوانات عاجزة عن.المسالخ يومياً
 .األحياء
 هذه .التي تسببها السلطات العليا مثل المالئكة مثل الجدب والزالزل والفياضانات والقلة وغيرها ڤيَك آدهيدا شقاواتهناك أخيرا،

 .ڤيَكآدهيداشقاوات 
 ونحن . هذا هو قانون اهللا.هذه الطبيعة المادية مصممة على وجه يسبب معاناتنا .ى تلك الشقاوات أو أكثراحد من نعاني نحن ،لذا

 يستهدفمجمل نزاع البقاء  .حقيقةهي ال تلك المعاناة؛ من ثولغتلقي ا يحاول شخصكل  .رفع الشقاوة بالعالج الترقيعي إلى نسعى
 .المعاناة من الخروج
 وطلبة العمل نيالمؤمن ونيالملحد والفالسفةعصر وال علماءكل من  .معاناتنا لتخفيف خدمهانست التي العالج نم مختلفة أنواع هناك

يمكن لإلنسان التحرر من المعاناة قصراً على تحويل  ،كِْرشَْن  ذكرلفلسفة طبقاً لكن .األفكار من العديد هناك .الصالح يروج لعالجه
 .ألمر هذا مجمل ا.كِْرشَْنذكر  إلى وعيه

 :النقطة هذهالي لطيف يوضح چثمة قول بن .كِْرشَْناألزليون لـ خدمال أننالقد نسينا  .آالمنا الجهل هو مصدر جميع
 ڤانْتْشْها كَِرى-َچا ْبُهوَبهيْرموكَْهى هايۤي-كِْرشَْن

 ا ْدَهِرىتيۤيَپا تاِرى جاْستَْهى ماۤي-نيكَطَ
 في فوراًنسقط  .تبدأ متاعبنا- بالسيطرة على مصادر المادةةرغبال وهي المادية تعةالم بوعي كِْرشَْنـلذكر األصلي اليتنجس  حالما

 إلى  كل فرد من النملة التافهة."استطيع التمتع بهذا العالم بقدر ما في وسعي:" كل فرد في العالم المادي يقول لنفسه.)ماۤيا(الوهم 
 هذا . لماذا؟ السيادة. في بالدهميترشحون لرئاسة الجمهوريةالذين لساسة  ثمة عدد كبير من ا. يطلب السيادةْبَرْهمااعظم المخلوقات 

 .وهم
-پّيُچو (كِْرشَْنان نصبح خادم خادم خادم خادم ): ٨٠\١٣ َمْدْهيا-.ت.ت( نحن نطلب .هي النقيض كِْرشَْن  حركة ذكرفيعقليتنا 
 . بدال من السيادةِرشَْنكْنطلب أن نصبح خدم  .)داسانوداَسه-كََملَيُّوْر داَس-َپَدْبَهْرتوه 
سأصبح :" لكنهم يجهلون ان هذا الوعي."ما الذي يحملني أن اصبح عبداً؟ سأصبح السيد:"ربما اعقب البعض انها ذهنية عبيد اآلن،
 .خدم حواسنا عند طلب السيادة في هذا العالم المادي نصبح . يتعين فهم ذلك. هو سبب جميع معاناتهم."السيد
 كِْرشَْنذكر  إلى  هؤالء الفتيان والفتيات الذين اخذوا. كل فرد من الحاضرين هنا في هذا المجلس هو خادم.خدمةال تجنب نستطيع ال

ما الذي يحملني على أن اصبح خادم اهللا؟ :" لكن سواهم يقولون ألنفسهم. لذلك، انتهت مشاكلهم.كِْرشَْنوافقوا أن يصبحوا خدم 
 . هذا مجمل األمر.أن يصبح السيد فسيصبح خادم حواسه أحد  وإذا طلب.د أن يصبح السيد في الواقع، ال يمكن ألح."سأصبح السيد

 .خادم الكثير من األشياء- خادم جشعه، خادم غضبه،انه يصبح خادم شهواته



  المرشحون. ذاك هو المرض. لكن السيادة هي المطلب.على صعيد ارفع، يصبح الفرد خادم البشرية، خادم المجتمع، خادم بلده
 لكن مرادهم الحقيقي هو منصب ." ارجو منكم التصويت لي.سوف اخدم البلد على خير وجه:"للرئاسة يعرضون مختلف بياناتهم

 . هذا وهم.الرئاسة بطريقة أو بأخرى
على  ما شخص دعتقا ذا ا."السيد أنا حر؛ أنا":دعاء االألحد يمكن ال .ةخدمنفوم بال نحن: للفلسفة مةااله النقطة هذه نفهم أن يجب لذا،

 . ألن مقامنا البنيوي هو الخدمة.أو شيء؟ كال أحد يس خادمل بأنهدعاء  االلسجمال هذا ييمكن ألحد ف هل .الوهم في هو ،هذا الوجه
 قد يمكننا ارضاء انفسنا لبعض .واسناح بخدمة نقتصر على زيادة بؤسناس ناأن الصعوبةتكمن  لكن .واسناح نخدم أو كِْرشَْن خدمقد ن
 . لكن هذه الفكرة مصطنعة.، انك حرتحت تأثيرهاانك لست خادم احد  وقد تعتقد .قت بتناول بعض المخدرات أو المسكراتالو

 .حالما تزول الهلوسة ستجد انك خادم ثانية
 .كِْرشَْن ادمخ تصبحا اذا فوراًيتحقق طموحك بالسيادة  .كِْرشَْنذكر  التعديل؟هو  ما .نطلبها دون أن خدمةن على الومجبر نحن ،لذا

 هو كِْرشَْن .)تَْرشْكوروكْ في ساحة أْرجوَن و كِْرشَْنرسمة  إلى  يشيرْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  (أْرجوَن و كِْرشَْنللمثال، هنا نرى صورة 
لحب استجابة   سائق عربته الحربية، خادمهكِْرشَْنصبح أ بصفة صديق وكِْرشَْن يحب أْرجوَن لكن .إنسان أْرجوَن .الرب العظيم

 يخدمكم كِْرشَْنستدركون تدريجياً أن  .ستتحقق طموحاتنا بالسيادة فكِْرشَْنذا استعدنا صلتنا الودية العلية بـ ا كذا،. االخويأْرجوَن
 . هذه مسألة تحقيق.كِْرشَْنذا وافقتم على خدمة ا أيضاً
 .كِْرشَْن هذا هو ذكر .لم المادي المتمثلة بخدمة حواسناعااردنا التخلص من خدمة هذا ال ذاا كِْرشَْن إلى من واجبنا توجيه خدمتنا لذا،

كَتيْدها  نَـ ناْم كَتيۤي كاماد:  بصدد خدمة الحواس سينْْدهو-تَِر َرساْم-ْبَهكْتي نصاً لطيفاً في كتابه ُچوْسوامّي رۤوَپشْرۤيَل اقتبس 
 . كلمة كاَم تعني شهوة.)كَتيْدها نَـ كَتيۤيناْم كاماد (جداً طويل  انه خدم حواسه لوقتكِْرشَْن إلى التيم أحد  هنا، يقول.پاليتا دوميِدشا

 . يجبر. عندما يكون الفرد عبداً فإنه يجبر على فعل اشياء ال يريد."لقد فعلت أمراً ما كان يجب علي أن أفعله بإمالء شهوتي:"يقول
 .لذا، هنا تيم يعترف بأنه فعل اشياء أثيمة بإمالء شهوته

 لكن ." اصبح كل شيء على ما يرام. لكنك انتهيت اآلن من خدمتها.حسناً، لقد خدمت حواسك:"التيم إلى  أحدعندئذ، ربما قال
 تلك هي . لكنني اجد انها ال ترضىكثيراًلقد خدمت حواسي :" يقول التيم.َپشانْتيهپا نُوتَْر نَـ كَرونا نَـ ِتشاْم جاتا َميِّ: الصعوبة هي

 ذاك هو .اشعر بالرضى وال حواسي لطيفة بالقدر الكافي لغوثي، للسماح لي بالتقاعد من خدمتها ال . حواسي غير راضية.صعوبتي
 ." ما زالت تملي علي.بأن حواسي سترضى بعد خدمتها لسنوات طويلة لكنها ليست راضية كنت آمل .وضعي

 ما: تأملوا .أيضاً تزوجت جدتهأن  خرآ كما اشتكى .في شيخوختهاامه تزوجت : طالبيأحد به  ما اخبرني أكشفهنا، يمكن لي أن 
خدمة  .سواالح قوةمدى  فهم واحاول ."تتزوج أن يجب نعم،":درجة انها تملي إلى سبعينالو ينخمسال عمرفي ة قويالحواس  زالت

 ويبقى في الموت وشك على حتى أو سنة وسبعين خمسةأو  سنة نيثمان بعمر اإلنسان يكون قد .الحواس ليست محصورة بالشباب
 .ال تشبع مطلقاً اسوالح .خدمة الحواس

 هناك .ترحمنا وال ،كما أن الحواس ال تشبع ،تهاخدمنا ال نشعر بالرضى في لكن اسنا،وح خدم نحن .الماديا هو الوضع هذ ،لذا
 !فوضى

 ):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول  .كِْرشَْن خادم يصبح لإلنسان هو ان شيء أفضل ،لكلذ
 اياْجيتْيَپر ْهْرماْنْد-َسْرڤَ

  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ
 يُّوپاِپْبْه- َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه
 هتْشَشوما ي امۤيشْىيشْكُْمو

 ."تخف ال .وف احررك من كل ذنوبكس .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
 تخدم الوحوش ،اسهواح تخدم الطيور .جنس من اجناس الحياة ٨،٤٠٠،٠٠٠ فيم حواسكم في عدد ال يعد من األعمار خدمتلقد 
 .اقتصر على التسليم لي":يقول كِْرشَْن لذا، .يطلب التشبعة الحسية المادي العالم هذاحياء أ كل حي من - والمالئكةالبشرا واسهوح

 ."سكواح مالء ا سأحررك من.وافق على خدمتي وسأتولى امرك
  من مستوىجميعاًكم أن واتعتقد ال .سبب تفاوت اجسامناهو وهذا  .اسوالح مالء ا بسبباآلثام عمر تلو عمر حياة نرتكب نحن
 ثمة تشبعة .كل جسم يوفر درجة مختلفة من التشبعة الحسية .عملهل طبقاًكل فرد على نوع مختلف من االجسام يحصل  .الك .واحد

يوجد بعض  .درجة انه ال يتردد بجماع أمه أو أخته أو ابنته إلى  الخنزير حسي. لكنها وضيعة الدرجةأيضاًحسية في حياة الخنزير 
 . الحواس بالغة القوة.تى في المجتمع البشريحمن ال يعبأون بجماع امهم أو اختهم 



 إلى الشقاوة الثالثية التي نعانيها، الشقاوة التي نسعى .بؤسناكل  سبب علينا حواسنا هو اأن خدمة ما تمليه فهمعلينا ال يجب لذا،
ستتحررون من كل  .يوبيد أو الشهوة الذي يعني من يقهر كُموَهَن-َمَدَن هو كِْرشَْناسماء  أحد .امالء الحواس إلى التحرر منها عائدة

 .كِْرشَْن إلى نقل حبكم من حواسكم فور بؤس
 نخدم نحن ،اآلن .خادم بطبيعته منا واحدكل  ."نظري إليه ما يمتدكل  ملك أنا"المتمثل بـالسيادة  مسعىيجب التخلي عن  ،لذا
يبدأ  ثم .تدريجياً بنسبة اخالصكمذاته ليكم  اكِْرشَْن ، يكشفكِْرشَْن ونتخدمعندما و .كِْرشَْن إلى الخدمة هذه هيوجت يجب لكن نا،واسح

ثمة عدة أذواق في مجال حب  - صديق أو سيد أو عشيقوجهكم أن تحبوه بمكني .على خير وجه كِْرشَْن بينكم وبين الخدمة تبادل
 .كِْرشَْن
لن  .من بديل للشعور بالرضى الكامل هناك ليس .حققون مدى الرضى الذي ستشعرون بهوست ،كِْرشَْنعليكم تنمية حب  يجب لذا،

 .نتحر ا.الشهر في دوالر فآال ستةكان يكسب  كلكتامدينة  في كنت اعرف شخصاً .كسب المال الكثير بالرضى مطلقاًيشعركم 
 .آخر شيءالحصول على  يحاول كان .عجز عن تحقيق شعوره بالرضى المال كاذ لماذا؟
 تدريجياً كِْرشَْن ستنمون حباً علياً لـ.كِْرشَْنذكر : فهم نعمة الحياة الرفيعة هذه إلى  السعي هوجميعاًمنكم  المتواضع طلبي ،لذا

 .كِْرشَْنحالما تحبون   وستزول كافة متاعبكم وتشعرون بالرضى التامكِْرشَْن َهِرىبمجرد تسبيح 
 أسئلة؟ أي هناك هل .جزيال شكراً
 ؟ هل تصبح روحية؟كِْرشَْنخدمة عندما نشغل بماذا يحدث للقدرة المادية : سؤال

، كِْرشَْن كذا، عند بذل طاقتك في خدمة .، يصبح كهرباء وال يعود نحاساًعند وصل شريط نحاسي بالتيار الكهربائي: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
مليه عليك القدرة ، ستنعتق من خدمة ما تكِْرشَْنخدمة ب لذلك، حالما تشغل نفسك .فإنها تصبح طاقة روحية وال تعود طاقة مادية

 ):٢٦\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .المادية
 َنشاِرتْياْبهيڤْٱ يُّو تْشَ ْمما

  ِسڤَِتىيُّوِچَن-ْبَهكْتي
 تاْنيايتْۤيَسَمتن ناچو ـَس

 ا كَلَْپِتىياۤيْبهۤو-ْبَرْهَم
 ."ْبَرْهَمْنمقام  بلغيو  الطبيعة الماديةشواكل يتعالى لتوه عن ، دون تواٍن، وفي أي ظرفخدمة تتيمية صفية إلى ينقطع من"

نحن  المثال، سبيل على .هو روحي كِْرشَْنما يبذل في خدمة كل  .كِْرشَْني خدمة  فهاعند بذلة مادي بقىطاقتك ت أن تفكر ال لذا،
عتيادية؟  االما هو الفرق بين هذه الفاكهة والفاكهة:" ربما سأل احد.كِْرشَْن إلى  مؤلف من فاكهة سبق تقديمهاْپَرساَدنوزع يومياً 

إلى  ها تقديمفورروحية  تصبح الفاكهة .يت فما هو الفرق؟ كالاشتريت من السوق مثل سائر الفاكهة ونحن نأكل الفاكهة في الب
 .كِْرشَْن في ذكر ك وستدرك تقدمْپَرساَد-كِْرشَْن النتيجة؟ استمر بتناول .كِْرشَْن

 مختص باألعشاب طبيب إلى تذهب ذا ا.الحليب من كبيرة كمية تشرب ذاا كحشائأ يضطراب ف االيحدث بعض قد .هنا مثل آخر
 لذا، .باألصل حليبالرائب سوى  بناللليس  اآلن، .شفيكتسيعد لك وصفة تحتوي على اللبن الرائب مع بعض البهارات س )ِڤَدآيوْر (

بذلت  ذا االطريقة، بنفس .الطبيب إشرافب دواءال تأخذ ألنك ؟كيف يعقل ذلك .أيضاً الحليبعالجه هو و مرضك،الحليب سبب 
الصعيد  إلى كنقلست عبوديتك سبب كانت التي نفسها المادية القدرة تلكف ،ثقة روحي يدس شرافبإ كِْرشَْن خدمة في المادية القدرة

 .بؤسكل العلي وراء 
  فما هو السر؟لفهمسهل على ا شيءكل  تجعلانت : سؤال

 .غير موجود  اهللابأن يتدع ال .االلهية تدعي ال .كبيراً لست أنت .ريكب اهللا .طةابسفي غاية ال تنا بمجملهافلسف  ألن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .)ماۤيا(و وهم ه اهللا ضد العاصي الموقف .بسيطة حقيقة هذه .كِْرشَْن اهللا، تخدم أن يجب موقعك؟هو  ماف .متناه وأنت ي،هنامتال اهللا

 .)ماۤيا(ت، هو خاضع للوهم ي انك اهللا أو عدم وجود اهللا أو أن اهللا م أوكل من يعلن أنه اهللا
 لماذا تبحثون .اهللا أنا .اهللا ميت:"بالوهم، فإنه يقول أحد عندما يصاب الطريقة، بنفس .مصاباً بجنةيكون  عندمااإلنسان  يكثر لغط

 . من يتكلم على هذا الوجه هو مختل مصاب بالجنة."اتعن اهللا؟ ثمة عدة آلهة متسكعة في الطرق
 يمكنك أن .صغاء وسيشفى تدريجياً اال احمله على.لعالج هذا هو ا.َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىمعالجته بنطق الصوت العلي لـ  يجب ،لذا

أيها : ِڤَدْز تقول الـ. توقظ المجتمع البشري النائمَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى لذلك، .وسيستفيقفي نوم عميق، أحد يغط   أذنفيتصرخ 
 ْپياْپراْچَرتَ أوتِّشْطَْهتَ جا (ماۤياراثن  سنحت لك اآلن فرصة الجسم البشري فانتفع به للتخلص من ب. ال تستمر بالنوم. انهضاإلنسان

 انهضوا ابناء بالدكم من الوهم وساعدوهم على تلقي .كِْرشَْن َهِرىلذلك، واصلوا تسبيح  .ِڤَدْزهذا هو اعالن الـ .)نيُبوْدَهتَ انڤَر
 .الغوث من بؤسهم



 أرفعمتعة  إلى  النجاة٢-٣
يصل  مالم بالرضىأحد لن يشعر  ."بالجنس تمتعتعال، :"يدعو شخصكل  لكن كدمؤ اذه .بالجنس تمتع مهمابالشبع  أحد ال يشعر

 قبل هاكتب بنغالية أغنية بشرح رفع من اللذة الجنسية ويخبرنا وسيلة تحقيقهاأ وجود لذة ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل   يقترح.الروحي عيدالصإلى 
 .كِْرشَْنسيد روحي من تيم  قرون بضع
 يمثل األغنية هذه في .ِڤدية كحقيقة مقبولةمعروف وأشعاره ) إمام (آتْشاْرياو ه األغنية،  الذي كتب هذهكوَر داَس طْهانَُروتََم شْرۤيَل
ربي الحبيب، لقد افسدت حياتي ألنني لم اعمل على ):"كِْرشَْنالرب  (َهري اًناشدم يرثو، . من عدادنااديتيع ارجلبدور  نفسه

 .)اينوُچونْپَهِلى َجنََم َهري َهري بي(عبادتك 
  ومركزجداً ومدخول جيد جداً وزوجة جميلة جداً وسيارة جميلة جداًلدي شقة جميلة :"عند التفكير انه يفسد حياته اإلنسانال يعرف 

 .كِْرشَْنعبادة - كل هذه المغريات المادية تحملنا على نسيان غرض حياتنا."جتماعي رفيعا
 : ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْدمن ) ٨\٥\٥(توجز المغريات المادية بنص 

 ڤَْم ِاتَْمْبها-ا ميتْهونّيپوْمَسه ْستْريۤي
 ْچَرنْتْهيْم آهوه-تَيُّوْر ميتُْهو ْهِرَديا

 ڤيتّايْر-ْپتَسورا-كِْشتَْر-ْچِرَهىأتُو 
 َجنَْسيا ُموُهو ياْم أَهْم َمِمتي

 إلى ستناداً اته وملكيته وأطفاله وأقاربه وثروته ببدنه وبي يصبح الفرد شغوفاً.الجاذبية بين الذكر واألنثى هي مستند الوجود المادي"
 .""خاصتي"و" أنا"هذا المبتنى الخاطئ الذي يعقد قلبي الذكر واألنثى فتزداد أوهام حياته ويفكر من منطلق 

 .)ڤَْم ِاتَْمْبها-نّيپوْمَسه ْستْريۤيا ميتْهو (ذكر إلى أنثى واألنثى تتحرق إلى الذكر يتحرق: جنس الوه المادية للجاذبية األساسي المبدأ
 تعني ْچَرنْتْهيْم تعني قلب وكلمة ْهِرَدياكلمة  .)ْچَرنْتْهيْم آهوه-تَيُّوْر ميتُْهو (وعندما ينشغالن بالجنس، يشتد تعلقهما ببعضهما البعض

 . انت مهجة حياتي.كال اقوى على فراق:" يقول.تنعقد عقدة شديدة في القلب عند انشغال الذكر واألنثى بالجنسلذلك،  .عقدة شديدة
 ." انت مهجة حياتي.ال أقوى على فراقك:"وهي تقول

 .أيام بضعةبعد انقضاء يحدث الطالق ثم 
 .جتماعية االتفاقيات االمن العديد في جنسيةال حياةال نظمنالقد  .جنسال هو المادية للجاذبية األساسي المبدأ .الجنس  هيالبداية لكن

 لكن . قانونيةدعارة الزواجبأن  أحياناًيقال  .هذا هو مجمل األمر .لطيفة أخيرة مسة للجنسفي على اضت جتماعية اتفاقية ا هوالزواج
لذلك،  .جتماعية االالعالقات من اجل الحفاظ على بصدد التشبعة الحسية القيود بعض ،حكاماأل بعض القبول باإلنسانيتعين على 

 .الحيوانات بين الجنسالجنس خارج الزواج الذي يشبه المتحضرون بوجود فرق بين الجنس ضمن الزواج و يعترف
 .)كِْشتَْر(وقطعة من األرض ) ِرَهىْچ(تالي هو شقة جميلة ال مطلبهمف ،بأخرى أو ةريقطب شخصانقترن ي عندما األحوال،كل  في

 لحياة البيتية تشبه الصحراءا .نجاب ألن الحياة البيتية غير مسرة دون أطفال االعندما يكون لديك شقة وزوجة فالمطلب التالي هو
 .)ْپتَآ( وأخيراً، توجد دائرة األقارب أو المجتمع .األطفال هم المتعة الحقيقية للحياة البيتية .)نْياْمْچِرَهْم شۤونَْم ۤيه-تَْرپۤو( دون أطفال

 .ذن، المال مطلوب ا.)ڤيتّايه(بالمال ويتعين الحفاظ على جميع هذه اللواحق 
الزوجة واألطفال (ر هذه األشياء الهامة اعتب هو سبب ا لماذا الوهم؟ ما. الفرد في العالم المادي ويحجب بالوهميتورط ،الطريقة بهذه

لديك ترتيب -أن كل شيء على ما يرامب على الرغم من اعتقادك حالياً  يذهب كل شيء،ه حالما يهلك جسمكوهماً؟ ألن) والمال
 .الصعيد التالي إلى  أنت مجبر على ترك كل شيء واإلنتقال.تمع ومركز اجتماعيلطيف للحياة البيتية وشقة وزوجة وأطفال ومج

 لكن . انت تجهل مصيرك. أو قط أو كلب أو ملك أو سواهإنسان  قد يكون جسمك التالي جسم.وانت تجهل ما هو صعيدك التالي
 .ك السابق وماذا كان رصيدك المصرفي لن تتذكر هويتك السابقة وبيت.مهما كان فحالما تفارق جسمك الحالي ستنسى كل شيء

 .ينتهي كل شيء
 ثم تتفقع الفقاعات وباليين ماليين ولدي تالطم أمواج البحر .تتالشى في البحر فقاعة مثل البصر، لمحفي أقل من  شيءكل سينتهي 

 .في أقل من ثانية
هي  اإلنسان حياة .بشريال جسمالبلغ ي حتى الكواكب،و الحياةاجناس  من العديد خالليمر الحي  .اديةالم حياةتستمر ال ،الطريقة بهذه

 .البؤس الشديد نعاني ولماذاامنا وق فهم دون ببساطة وقتنا ضيعون آخر، إلى عمر من آخر، إلى مكانتناسخ من ن كيف لفهم فرصة



بالجنس والزوجة والبيت  ببساطة شغلنن الحقيقي،تحري موقعنا  من بدال لكن .ال مفر من فهم تلك األمور في هذا الجسم البشري
تسحرنا هذه األشياء  .)ڤيتّايه-ْپتَسوتا-كِْشتَْر-ْچِرَهى و ڤَْمْبها-ميتْهونّي(جتماعية  االوالعقارات واألطفال والمجتمع والمال والمكانة

 .حياتنا نفسدف
 الحياة البشرية مقصودة لفهم الرب وقدرته  هذهلماذا؟ ."حياتي أفسدترب الحبيب، ": بالرثاءثلنا يمهاكوَرطْ داَس نَُروتََم َلۤيشْر، لذا
 لكنني مقتصر على افساد حياتي في التشبعة .)نا ْبَهجيۤيا كِْرشَْن-پايۤيا راْدهاَجنََم -مانوشْيا (كِْرشَْنو راْدها وعبادة ) كِْرشَْن و راْدها(

 .كِْرشَْن و راْدهاتصال بـ  االالحسية بدال من
ْرتََن َرتي نا َجنْميلُو ۤيكَسنْ-ْدَهَن َهري-ْپِرَمُچولُوِكَر  (؟كِْرشَْن َهِرىتسبيح  إلى  لماذا ليس لي انجذابتباً لي، : بالقوليتابع الرثاء ثم

 صدر الصوت .كِْرشَْن هو صوت مستورد من الدار العلية لـ. هو صوت علي وليس ماديَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى تسبيح .)ِكِنى تاي
يمكنك أن تفهم أن اشعة الشمس صادرة من  .هذا الصوت يشبه اشعة الشمس الصادرة من الشمس .من هناك كِْرشَْن َهِرىالعلي 

 ڤِْرنْداڤََن لُوَكُچو صادر من َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى كذا، صوت . ال شك بذلك.يها إلمع انك ال تستطيع الذهابكوكب الشمس البعيدة 
 .كِْرشَْن تعني كنز حب ْدَهَن-ْپِرَم كلمة .كِْرشَْن ه حبسبيح ينتج وهذا الت.)ْدَهَن-ْپِرَمُچولُوِكَر  (كِْرشَْنكوكب 
 التعلق بهذا التسبيح؟ ي لماذا ينبغي ل.؟كِْرشَْن َهِرىبئس امري، لماذا ليس لدي تعلق بتسبيح :  يرثوهاكوَرطْ داَس نَُروتََم شْرۤيَل

 هو العالج الوحيد للقلب من السم كِْرشَْن َهِرى تسبيح . في السطر التاليهذا موضح .) َرتي نا َجنْميلُو ِكِنى تايَسنْكۤيْرتََن-ناَم-َهِرى(
  لماذا؟ ألنه على.يحترق دوماً قلبنا . تعني قلباهيۤي كلمة .)نيشي هيۤيا َجِلى جورايِتى-بيشانَِلى ديبا-َسْمساَر (الحارق للتشبعة الحسية

 الطريق هذا الطريق، وذلك الطريق هذا بالرضى مع انني احاول  ال يمكن للتشبعة الحسية أن تشعرني.تصال بالتشبعة الحسيةا
  ما هي تلك التنورة القصيرة؟...الرقص السافر: طلبون التشبعة الحسية بسبل كثيرة وقد بلغوا النقطة األخيرةي الناس .الطريق وذلك

 .ةقصيرتنورة  :أحد المريدين
تعال، :"يدعو شخصكل  ،في العالم المادي األساسي المبدأالجنس هو  ألن ا،لذ .)ضحك( .ةالقصيرتنورة ال ،نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 ."فلن تشعر بالرضى الروحي عيدالص إلى يصل الفرد مالم .كدمؤ اذه .بالجنس تمتع مهمابالشبع  أحد ال يشعر لكن ."بالجنس تمتع

المتعة  إلى ستقتصر على التوق. لتشبعة الحسيةتبلغ الصعيد الروحي فلن تشعر بالرضى بمطلق قدر من اأنت نفس روحية وما لم 
 . دون شعور بالرضى

 تدل على مطالبنا المادية ابتغاء األكل والنوم َسْمساَركلمة  .بيشانَِلى-َسْمساَر فينعاني  بأننا يقول  داَس طْهاكوَرنَُروتََم شْرۤيَل لذا،
 ليس .كِْرشَْن َهِرىتسبيح : ثوالغلم ابحث سبل  ينلكن السم، هذا من يحترق قلبي":يقول ثم حارق سم مثلانها  .والجماع والدفاع

 ." لذلك، افسدت حياتي.لدي تعلق بهذا التسبيح
سوتَ -نَنَْدَن جاي شَتْشّي-ڤَْرِجنْْدَر(بدور المولى تْشايتَنْيا ) نَنَْدَن-ڤَْرِجنْْدَر( كِْرشَْن كان من تقديم الرب كِْرشَْنتسبيح َهِرى : يقول ثم
 والمولى تْشايتَنْيا لعب دور ابن االم .نَنَْدَن-ڤَْرِجنْْدَر يدعى كِْرشَْن لذلك، .ڤِْرنْداڤََن نَنَْد ملك َمهاَرَج دور ابن كِْرشَْن لعب .)يساويلُو ُه

 تيمه من قدرته .العظيم يجد متعة عند مخاطبته مع اسم تيمه ومع اسم قدرته الرب .سوتَ- لذلك، هو معروف باسم شَتْشّي.شَتْشّي
 بدور كِْرشَْن عندما يطلب التيم الصفي . يقبل بعض تيمه بصفة والده عند تجليه في األرض. مع ان ال أب له، هو اب الجميع.أيضاً

 . التيم بصفة والدهكِْرشَْنولده، يقبل 
اخو  (راَمَبلَو ) تْشايتَنْياالمولى  (سوتَ-شيشَتْقد تجلى اآلن بدور ) كِْرشَْن (نَنَْدَن-ڤَْرِجنْْدَر أن يقول  داَس طْهاكوَرنَُروتََم شْرۤيَل ،لذا

-َنهۤي-دۤيَن (كِْرشَْن َهِرى األثيمة والبائسة بتعليمها تسبيح مهيأة وما هو شاغلهما؟ انقاذ جميع اشكال النفوس ال.نيتاياصبح ) كِْرشَْن
 جميع البشر مدمنون على . رجل صالح أو ربانييجاد ا، ال يمكن)َچوي كَلي ( في هذا العصر.)ناِمى أودّْهاريلُو-َجتَ تْشْهيلُو َهري

 .." واخلصكِْرشَْن َهِرى سبح ."تعال:" قال. كل فرد مهما كان ساقطاًتْشايتَنْيا، انقذ المولى كِْرشَْن َهِرى بمجرد تسبيح .اآلثام
چاي تاَر ساكْشّي َج ( أشكال الذنوبثماً؟ كانا توأمين انغمسا في كافة ا انقذ حتى أكثر اآلثمينتْشايتَنْياأن المولى  الدليل هو ما

 الغربأهل  ىترد كذا، . رفيعة لكنهما اصبحا من اآلثمين بسب العشرة السيئةةنَْبراْهَم ولدا في عائلة ماْدهايو  چايَج .)ماْدهاي
 لذا، .م والقمارزاخر بالزنا والمسكرات وأكل اللحو جوهم .عائالت آرية نبيلةإلى  همنتساب افي العصر الحالي، معبسبب العشرة 

 .َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىخلصهما بمجرد حثهما على تسبيح  تْشايتَنْياالعصر والمولى  أهل  نموذجماْدهاي و چايَجكان 
هذا التسبيح سيصبح  إلى  كل من يأخذ. ليست هذه دعاية رخيصة. سيخلص جميع النفوس المتردية بالفعلكِْرشَْن َهِرىتسبيح  ،لذا

 .كِْرشَْن سيحقق صفاء ذكر .نظر عن حياته السابقةربانياً بغض ال
عتيادياً، لن  ا."كِْرشَْنأنا خادم أزلي للرب العظيم :" على تصفية قلوبنا، قلوبنا المحترقة وعندها سنفهمكِْرشَْن َهِرىتسبيح سيعمل 

من طويلة  سلسلة بعد): ١٩\٧ (ۤيتاْبهَچڤَْد چ في كِْرشَْنبعد رجعات غزيرة حسب تأكيد   إالهذا المفهوم إلى نستطيع الوصول



ألنه يعلم أن : تي اڤَْمڤاسوِدڤَه َسْرلماذا؟  .)َپْديانِْتىْپَرمْم  انڤْچۤيانَناْم َجنَْمناْم أنِْتى َبهۤو(ي حكيم الحقيقي لالالوالدات والموت يسلم 
 .) دوْرلَْبَهه- سو َمهاتْماَس ( وهذه النفس المجيدة ناردة الوجود .جود، هو الوكِْرشَْن، ڤَڤاسوِد
 في  داَس طْهاكوَرنَُروتََم يقول لذلك، .كِْرشَْن َهِرىمجرد تسبيح ب كيف؟ .النفس مجيدة صبحلت سهال األمر جعل تْشايتَنْياالمولى  لكن
ال  . ارجو أن تترحم بي.ّينراْدهارا انت حاضر أمامي اآلن بقدرتك الباطنة، قدرة مسرتك ،كِْرشَْن الرب يحبيب: أغنيته ختام

ها  (اسلم لك أنا . ال تركلني بعيداً. ارجو منك قبولي. عمري السابق حالك الظلمة لكن ال تتجاهلني.تتجاهلني ألنني آثيم فوق اللزوم
 .)باُرو-يإ جوتَ كُورونا كَُروُهو-سوتا-ڤِْرشَْبهانوسوتَ -ْپَرْبهو نَنَْدها 
 وحالما تتصفى قلوبنا، .كِْرشَْن َهِرى سبيل التصفية هو تسبيح .اَس طْهاكوَر دنَُروتََم شْرۤيَل السير على خطى جميعاًينبغي لنا  لذا،

 لم . بدال من خدمة الرب نحن نخدم لكننا نخدم حواسنا. لقد نسينا هذا. هو الرب العظيم وأننا خدمه األزليينكِْرشَْنسنقتنع بالكلية أن 
 .مقامنا هذا هو .هاخدم بل  نحن لسنا سادة حواسنا.نصبح سادة مطلقاً

، لما ال نصبح خدم الرب العظيم بدال من البقاء في خدمة حواسنا؟ في الواقع، ال يمكنك أن تصبح سيد حواسك سوى عندما إذن
 يملك .ُچوْسوامّي وسيدها يدعى ُچوداَس خادم حواسه يدعى .ُچوْسوامّي أو ُچوداَس :خيارك هو . وإال هذا محالكِْرشَْنتصبح خادم 

 كِْرشَْن انه ليس .أيها اللسان، ال يمكنك تذوق هذا الشيء:"، يقولكِْرشَْن إلى ب لسانه أكل ما سوى الطعام المقدم عندما يطل.حواسه
 .)ُچوْسوامّي( على هذا الوجه، يصبح سيد حواسه .")كِْرشَْن إلى طعام مقدم (ْپَرساَد

-ِكشَۤيْهِرش .، ذاك ما يدعى خدمة تتيميةكِْرشَْنة لتشبعة وال يعمل سوى لخدمابتغاء اعندما ال يسمح الشخص لحواسه بفعل شيء 
 السيد العظيم للحواس .إرضاء سيد الحواسب الخدمة التتيمية تعني شغل الحواس .)١٧٠\١٩ َمْدْهيا-.ت.ت (ْبَهكْتيْر أوتْشْياِتىڤَنَْم ِس

 لكن عندما نشغل الحواس عينها في .)ماۤيا( اًاستخدام حواسنا في خدمتنا الشخصية وهذا يدعى وهم إلى  نحن نسعى اآلن.كِْرشَْنهو 
 .كِْرشَْن هذا هو ذكر . ال نوقف نشاطات الحواس بل نعمل على تصفيتها بشغلها بخدمة الرب. فذاك هو الكمالكِْرشَْنخدمة 
 أسئلة؟ أي .جزيال شكراً

  ابناً؟المسيح بالعادة فكيف يكون بناالهو  شَْنكِْركان  ذا ااهللا؟ بن االمسيح لسيدلماذا يدعى ا ،ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  :أحد المريدين
 بل كِْرشَْنمقام االبن ليس المقام البنيوي لـ .بدافع حبه تيمه بن ايصبح هلكن ،ظيمالع األبهو  كِْرشَْن ."عادة " ليس:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .ب تيمه األبوي أو األمومي لكنه يختار لعب دور االبن لتذوق ح.پيتاْپَرَده -َجۤيأَهْم ب): ٤\١٤. چ.ب(األب 
 على هذا كِْرشَْن اصبحا ابوي كّيڤَِد و ڤاسوِدڤَ . يجيب الدعاءكِْرشَْن ."ربي الحبيب، اتمنى أن تصبح ولدي": يدعو تيم صفيعندما
لرب ن على الحصول على اي كانا مصمم. متزوجين لكنهما لم يمارسا الجنسا كان. قضيا رياضات مضنية في عمرهما السابق.النحو

 ."ماذا تطلبان؟:" لذا، قضيا رياضات مضنية أللوف السنين ثم تجلى الرب لهما وسألهما.دون عقببولداً لهما وإال سيبقيان 
 ."مثلكابناً  نريد ،ناسيد"
 ! "يمكنكما الحصول على ولد مثلي؟ سأصبح ولدكما كيف"

 . مقامه هو االب العظيم دوماًهو اب الجميع لكنه يختار لعب دور ابن تيمه وإال كِْرشَْنالرب  ،لذا
 أنه عندما تتحرر النفس فإنها تحرز حرية كاملة وأن حريتها تعادل حرية شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في قرأت :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  :أحد المريدين

  هال اوضحت هذا األمر؟. أو حتى تفوقهاكِْرشَْن
 ؟كِْرشَْن توثق ياشودا هل رأيت صورة .ياشودا أو األم .كِْرشَْن هو فوق .ل المثال على سبيڤَسوِدڤَلنأخذ  . نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 صغير؟ طفل مثل يبدو كِْرشَْن :أحد المريدين
 سأطيع .امي الحبيبة، ارجو أن ال توثقيني:"ياشوداللجميع لكنه يصبح خائفاً من االم  خيفي شخصية اهللا العزيز . نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 ."أوامرك

  علىتفوقيطلبون التوحد مع الرب لكن فلسفتنا هي أن ن) ڤادّيماۤيا( فالسفة الوحدة المطلقة .كِْرشَْن فاقت،  اهللافاقت ياشودا، االم لذا
 شَْنكِْر ساق .أْرجوَن مثل آخر هو .هفوقجعل تيمه ي يكِْرشَْن وفي الواقع، .كِْرشَْن لتفوق علىنود ا؟ كِْرشَْن لماذا التوحد بـ.كِْرشَْن

 البطل وسأسوق تصر ان:" بالقولأْرجوَنتيمه  إلى  لكنه اعطى ذلك الدورتَْرشْكوروكْ كان بطل ملحمة كِْرشَْن .عربته الحربية
 ."عربتك الحربية

ر  عندئذ، يشع.ذا كان االب يحمل شهادة ماجستير فإنه يريد أن يحمل ولده شهادة الدكتوراه ا.يطلب رؤية ولده يبزه أب مثل كِْرشَْن
 تلك هي . يريد أن يرى تيمه يبزهكِْرشَْن كذا، الرب العظيم . لن يتحمل غريباً يبزه لكنه يبتهج عندما يبزه ولده.الوالد بالرضى

 .متعته



  فتان النفسكِْرشَْن ٣-٣
فتتان ببريق  االلنا ليس لكن شاغ..نة بالذكر وعند جماعهما يشتد تعلقهما بالعالم المادي أكثر وأكثرون باالنثى واالنثى مفتوالذكر مفت

 .كِْرشَْنعندما نفتتن بجمال   سنفقد افتتاننا بالجمال الزائل لهذا العالم المادي.كِْرشَْنهذا العالم المادي بل بـ
وكَْهْم س-ْچِرَهِمْدهي-مايتْهونادي اني): ٤٥\٩\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في  .حقيقة هذه .العالم المادي هذا فين بالجنس كل فرد مفتو
 .)مايتْهوَن(للحياة البيتية تبدأ من الجماع ) السعادة المزعومة( السعادة ْهي توتّْشَّْهْم

 .عندما يشب اطفاله، تتزوج ابنته وابنه للغرض عينه ثم احفاده ثم شباع رغبته الجنسيةإل رجلال يتزوج، عموما
 تعني ْپَرجاتعني ثروة و  ڤَْرياأيشْ . تعني جمالشْرّي كلمة .ڤَهْپْسَسْپَرِج-ڤَْرياأيشْ-شِْرىبمثابة  ماديةال سعادةتتوسع ال الطريقة، بهذه
 يفترض بأن .كون لديه زوجة جميلة ورصيد مصرفي كبير وأوالد وبنات وكنات وهلم جرات بنجاحه عندما اإلنسان يعتقد .والدأ

  .صاحب العائلة المؤلفة من نساء جميالت وثروة وعدد كبير من األطفالأكثر الناجحين هو 
 من عدة وجوه ه قد نصقل. هذا مجمل األمر.أن هذا النجاح هو توسع الجماع ال غير) األسفار (شاْستَْرتفيد الـ النجاح؟ هذا هو ما

ثم تمارس الجنس دون " اين الغائط؟ أين الغائط؟:"هناك يأكل الخنازير طوال النهار هنا و.لكن لذة الجماع عينها متاحة عند الخنازير
 .ن مارس الجنس مع امه أو اخته أو ابنته ا الخنزير ال يميز ما.تمييز
هو ) َمَدَن( كيوبيد . بعبارة اخرى، نحن ضحايا كيوبيد. اننا مسجونين في هذا العالم المادي بسبب الجنس وحدهشاْستَْرتقول الـ لذا،

 بكالم .)ُموَهَن-َمَدَن (كيوبيدهلك  هو مكِْرشَْناسماء  أحد .َمَدَن جنون الفرد بالشهوة الجنسية دون أن يحثه  ال يجن.مالك الجنس
 .كِْرشَْن هذا هو امتحان التقدم في ذكر . سينسى اللذة الجنسيةكِْرشَْن إلى آخر، من ينجذب

العالم ): ٨\٥\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .غبة الجنسيةجنون بقوة الرم شخصكل  . هي يسكر أو يجننَمَدَنلكلمة  اآلخر المعنى
ن و الذكر مفت.)ْچَرنْتْهيْم آهوه- تَيُّوْر ميتُْهوڤَْم ِاتَْمْبها-پوْمَسه ْستْريۤيا ميتْهونّي (المادي بأسره يتحرك بسبب الفتنة بين الذكر واالنثى

 بعد الزواج يبحث الرجل والمرأة عن بيت .هما بهذا العالم المادي بقوة أكبرنة بالذكر وعند اقترانهما يشتد تعلقوباالنثى واالنثى مفت
) ْپتَآ(واالصدقاء واالقارب ) سوتَ( ثم يأتي األطفال .كسب المعاش إلى جميل ووظيفة أو قطعة من االرض للزراعة لحاجتهما

 .)َمَدَن(ذا يبدأ بإفتتاننا باللذة الجنسية  وكل ه.فتتان بالعالم المادي شدة االعلى هذا الوجه، يزداد .)ڤيتّايه(والمال 
عندما نفتتن بجمال  سنفقد كل افتتان بالجمال الزائل لهذا العالم الماديو .كِْرشَْنفتتان ببريق هذا العالم المادي بل  االشاغلنا ليس لكن

 :اموناتْشاْرياۤي شْرّي يقول .كِْرشَْن
 ِدىڤينْپاداَر-كِْرشَْنڤَْدهي َمَم تِْشتَه أ-ياْد

 ْدهاَمِنى أوْدياتَْم َرنْتوْم آسّيتْ-َرَس-ڤَنَ-ڤَنَ
 ڤَنَْم تْشَهّيڤيكاَره سوشْطْهو نيشْطْ-ي موكَْهىڤَتْبَه

 وبدأت بخدمة قدميه اللوتسيتين، وحالما تخطر لي فكرة الجماع تنقبض شفتاي كِْرشَْناشعر بمتعة دائمة التجدد منذ افتتنت بجمال "
 ."وابزق عليها

 نقهر هذا َمَدَن وحالما ينهزم .كِْرشَْنبـ أحد  حالما يفتتنَمَدَن ينهزم  يفتن الجميع لكنَمَدَن .)ُموَهَن-َمَدَن(هو قاهر كيوبيد  َنكِْرشْ لذا،
 ):١٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .العالم المادي وإال يتعذر ذلك

 يَِّم-َنچوا شِا ِهى ّيڤيدا
 اۤيايا دوَرتْۤيَمَم ما
 انِْتىيى ْپَرَپْديماْم ِاڤَ 

 ِتىي  تََرنْتْمتاِااْم ۤيما
 ."هولةبكل سما وراءها  إلى يعبر ،الثالثة لكن من يسلم لي ادية الطبيعة المشواكلؤلفة من قدرتي الربانية المتخطي  العسير من"

 كِْرشَْن-!"أنقذني ،كِْرشَْن":قائال عتصم بقدميه اللوتسيتين بقوةوي كِْرشَْنـل أحد سلم ذا الكن ،متعذر المادي العالم هذاالتغلب على 
تيمي  ني سأحمي ان،كونْتّييا ابن قوة،  بكل أعلنها )ياتيشْنَ ِمى ْبَهكْتَه ْپَرـنَ كاونِْتيا ْپَرتيجانۤيهي (سأنقذك التقلق، .سأنقذك نعم،":يعد

 ." لديه رغبة سوى خدمتيتالذي ليس
كل عمل سواه  .دينا شاغل سواهل ليس .كِْرشَْنعتصام بالقدمين اللوتسيتين لـ اال ان شاغله الوحيد هواإلنسانيجهل  الحظ، لسوء

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كما جاء في لكن .المادي العالمبشرية هو الخروج من سجن ال الحياة هدف .يورطنا في هذا العالم الماديس
 العالقون بوعي التمتع بالحياة المادية بشدة والذين يتبعون أعمى على شاكلتهم، مولعون بالمحسوسات الظاهرة قاصرون ):٣١\٥\٧(

 .)ڤيشْنوْمَچتيْم ْهي -ڤاْرتَْهىڤيدوه ْس ِتى ـنَ (ڤيشْنونشغال بخدمة الرب  االاة هيعن الفهم ان غاية الحي



 بنشر هذا العلم في َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياذلك، امرنا المولى  عم .رصالع هذا في كِْرشَْنذكر اإلنسان إلى لفت انتباه  جداً الصعب من لذا،
 شيد . ليس باألمر السهلماۤيا لذلك، فك األحياء من قبضة .في غاية الشدة) ماۤيا(هم  الو. لذلك، لنعمل كل ما في وسعنا.كل األرض

 لقاء جميع هذه كِْرشَْنذكر  إلى ل شخص واحديإذا استطعت تحو:" في كل الهند وكان يقولهياكلمن الكبيراً  عدداًسيدي الروحي 
 . اعتاد قول ذلك." فإنني اعتبر مهمتي ناجحةهياكلال

 وتأمين مأوى للناس لكن شاغلنا الرئيسي هو لفت كِْرشَْن لنشر ذكر أحياناً مع ان ذلك مطلوب الكبيرة البنايات اءبن ليس غرضنا
عدم إلى  ڤَْزشْنَڤاي وسائر الـ طْهاكوَرڤينُوَد ْبَهكْتي نبهنا لذلك، . هذا هو غرضنا الرئيسي.كِْرشَْن المحيرة تجاه مهيأةانتباه النفوس ال

 .كِْرشَْن بكالم آخر، يحتمل أن ننسى . الكبيرة كيال نلتهي باألشياء الماديةهياكلن التشييد عدد كبير م
 كيف . في الواقع، ال يوجد سوى الروح.ان التفكير بوجود شيء مادي هو شكل من اشكال الوهم .النهاية في مادي شيء ال بالطبع،

 أيضاًالوجود يفيض منه فما نسميه بالقدرة المادية تفيض منه يمكن وجود شيء مادي؟ الرب العظيم هو الروح العظيم ولما أن كل 
 .وهي روحية في المنظور القطعي

بشر مشغولون بكثير من النشاطات ال .كِْرشَْن الذي هو القدرة الدنيا لـالمادي العالم هذا في كِْرشَْن نسيان مكانية اهي الصعوبة لكن
 - ذاك مادي.كِْرشَْن من األسباب العصرية لكن النتيجة انهم ينسون كثيراًترعون وهذا ما نشهده في البلدان الغربية بكل وضوح ويخ

 . هذاكِْرشَْننسيان 
 انَچڤْم ْبَهڤَشْڤيإَدْم ْهي ( انَچڤْبَه، كِْرشَْنهذا العالم هو : موني ناَرَدكما يقول  .تهدراوق كِْرشَْنال يوجد شيء سوى  الحقيقة، في
 كِْرشَْنألنه يبصر ) ڤَتََچْبها َمها(التيم الصفي  عند يغيب مفهوم المادي والروحي .عند الجهلة انَچڤْبَهلـ ه يبدو مغايراً لكن .)تََرهِڤا

 .ت.ت ( المثل التاليتْشايتَنْيا ضرب المولى .)ڤاَد-َپريناَم (كِْرشَْن ندعوه مادي، يراه تحول قدرة شيئاً حالما يرى .في كل مكان
 :)٢٧٤\٨ َمْدْهيا

 ْرتيۤوَچَم ِدكِْهى، نا ِدكِْهى تاَر منَْج-ڤََرْستْها
 ْرتيۤوْپهْس-ڤَِد-شْطَ اَهيا نيَجڤَتَْر َسْر

 ."تجلي صورة اهللا في كل مكانيرى  يرى كل متحرك وغير متحرك لكنه ال يرى صورهم بل )ڤَتََچْبها-َمها(التيم المتقدم "
 حالما الشمس تذكر كيمكن الصباح، في ذلك؟أليس ك .اًفور يذكرك بالشمس الشمس شروق .الشمس وشروق الشمسهو  اآلخر المثل

 الطريقة، بنفس .دون حضورها الشمسبإستحالة شروق  لمكلع الشمسمن وجود  واثق أنت .نافذتكمن خالل  الشمس قترى شرو
عين  القدرة وألن ،َنكِْرشْبيان قدرة ليس سوى  الشيء ذلك ألن الشيء، ذلك من جهة كِْرشَْن بـفوراً فكرن أن يجب ،شيئاً نرى حينما
ڤَْم َسْر(عند التيم الكامل  روحي شيءكل  .اًمادي اًعالمال يرون  ،لذا .كِْرشَْن ىون سوير ال هدراتق مع كِْرشَْن وافهمومن  ،مبعثها
 .)ْبَرْهَم إَدْم ڤْكَْهلْ
هي وسيلة التصفية  يتال ،كِْرشَْن إلى يةتتيم خدمة هو التدريب وهذا .مكان كل في كِْرشَْن رؤيةعلى  عينناعلينا تدريب ا يجب لذا،

 ):١٧٠\١٩ َمْدْهيا-.ت.ت(
 ڤينيْرموكْتَْم-پاْدهيڤُوَسْر

 ِڤَن نيْرَملَْمَپَرتْ-تَتْ
 ِكشَِكَن ْهِرشۤيْهِرشۤي

 ْر أوتْشْياِتىْبَهكْتيڤَنَْم ِس
) نيْرَمَل(ونصبح متصفين  إليه ماو  وشملمس ورؤيةنشاطاتنا الحسية من و الخاطئة، تعييناتناخلع عنا ن ،كِْرشَْن  ذكرفي نحن حالما

فلن نرى غير صفية لكن  عيننا ما دامت اكِْرشَْنال يمكننا رؤية  .مكان كل في كِْرشَْن  رؤيةفوراًيمكننا  ثم .كِْرشَْن خدمةباإلنشغال ب
 .صفى بالخدمة التتيميةتحالما ت كِْرشَْنسوى 
هذا  .على خرق قلوبنا بسهامه كيوبيدبالكلية فلن يقوى  كِْرشَْنذكر  فيذا كنا ثابتين  الكن لمادية،فتنة اال وكالء أحد هو كيوبيد لذا،

َهريداَس  قال .في شبابه في عتمة الليل وراودته عن نفسه إليه  جاءت عاهرة جميلة اللباس.َهريداَس طْهاكوَرهو  جيد مثل .محال
َهريداَس  حدث ذلك في منتصف الليل وكان امام ."كِْرشَْن َهِرىسبيح  سأحقق رغبتك لكن اسمحي لي بإنهاء ت.نعم، اجلسي:"طْهاكوَر
 - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى : ومع ذلك، حافظ على ثباته بتسبيح. صبية حسناء تراوده عن نفسهطْهاكوَر
 .ه وفشلت خطتها لكنه لم ينه تسبيح.َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى
 يمكن أن تكون ألوف الحسناوات أمام التيم لكنهن ال .كِْرشَْنعلى خرق قلوبنا عندما نكون غارقين في ذكر  كيوبيدال يقوى  لذا،

 ." مقصودات لمتعتهكِْرشَْنانهن قدرات :" ويقول لنفسهكِْرشَْن يراهن آيات قدرات .يهيجنه



 سهام كيوبيد ال تخرق التيم ألنه يرى كل شيء من باب . وليس التمتع بهنكِْرشَْنة التيم هو شغل جميع الحسناوات في خدم واجب
 هذا هو ذكر .كِْرشَْن ال يقبل بشيء لتشبعته الحسية بل يشغل كل شيء وكل فرد بخدمة . ذاك هو الزهد الحقيقي.كِْرشَْن إلى نسبته
 .كِْرشَْن
 .جزيال شكراً

 الفصل الرابع
 السيد الروحي

 ربانيون الكاذبون كشف ال١-٤
 الموجة على ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل تعليق   يسأل.أس.بي. سيتلفزيون أخبار مراسل: ١٩٦٨، ٣٠ األول كانون/ديسمبر أنجليس، لوس

 .نفعال والنجاة االالسلطة والنفوذ وضبط :األخرى األشياء بين يعدون كانوا الذينفي اواخر الستينات  )چوروز ( المعلمينمن الجديدة
 ينسب االلهية لنفسهكل من ":يعلن ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  .من الفلسفات والممارسات الدينية الحاليةكبيراً  عدداًالصريحة تكشف  مقابلةال هذه
 ."ل من الطراز األوليذرهو 

لكبير ممن يدعون حد بعيد بالعدد ا إلى محيرين المتحدة، الواليات في الناس من والكثير قرائنا، منن عدد كبير ا أعتقد: الصحفي
 ... الواحد تلو اآلخر ويعلنون انهم، وأرباب ويظهرون في هذا البلدچوروزانهم 

 .هراء مبأنه عالن االي يمكنن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .هل تتلطف بالتوسع قليالً: الصحفي
 .جميعاً رذالءستفاضة بأنهم  االني يمكن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟تأملالات َمنْتْر بيعالذي ي المشهور ذا هالمثال، سبيل على: الصحفي
 .علناًهذا  أقول . من الدرجة االولىرذيل  هو:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ..قرائنا ألن ، وعن السببكذل علىقليلة  خلفية بإعطائي توضح أن يمكن: الصحفي
الغريب  .ما فعله يوضح األمر لكن ،شيئاً عنهرف أن اع أريد ال .سلكهم من من الدرجة األولى رذيليتبين لي انه  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟ءالبلدان الغربية فكيف يخدعهم هؤالء الرذال أهل أن المفترض بتقدم
 .اء في وقتهجثم ما  شيء عن يبحثون الناسأن  أعتقد حسنا،: الصحفي
 شرطنا .اًرخيص شيئاً نعطي ال نحن مريدينا، من جهة اآلن، .عيبهمهو  كاذ .جداً اًرخيص شيئاً يريدون هملكن  نعم،:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
يتبع المبادئ األخالقية بشكل صارم وال نسمح له ال نحن ال نورد من  هل فهمت؟ .الشخصية األخالقية-هو الشخصية األول

 فهمت؟ ."نْتَْرَم دوالراً وسأعطيكم ٣٥ ادفعوا لي . المزعوم يقول للناس، افعلوا ما يحلو لكمچورو هذا الـ.حركتنا إلى باإلنتساب
سندفع : لديهم المال ويقولون ألنفسهم.حدود ال يريد الناس العمل بأحكام أو .لذلك، يريد الناس ان يخدعوا فيظهر كثير من المخادعين

 .فوراًونحصل على مرادنا 
 .الفوريةالجنة : الصحفي
 . تلك هي غباوتهم. نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ؟ما هو سبب تزايد اهتمام الشباب اليوم باألديان الشرقية: اسمح لي بسؤالك لكن رأيي، ديعن -اسمح لي بطرح سؤال: الصحفي
م عندك .للمتعةلديكم اسباب كثيرة  ،خصوصاً أمريكا، في .ما عادت تمدهم بالرضى المادية محياتك طريقة  ألن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
ومع ذلك، ما زالت الحيرة واإلستياء بارزة عندكم أكثر منها في  .شيء كلكفاية من - والنساء والخمرة والبيوتغذاءمن ال الكفاية

 لذلك، قسطهم من التكدر اقل .همفقر من الرغمعلى   يتمسكون بتراثهم الروحي القديمالهندأهل  لكن .الهند التي يقال انها بلد فقير
الحياة  إلى  الرضى بحق فال مفر لك من االخذتلبط ذا ا.اإلنسان رضاء ايستطيع البمفرده  المادي التقدمدليل بأن  هذا .منكم

يسيرون  همان وجهتهم، يعرفون ال همان .أملمن  هناك ليس .الظالم فيغارقون  الناس هؤالءكل  .اًديسع كسيجعلوهذا ما  الروحية
 .واضح شيءكل  .عندما تكون ثابت روحياً فأنك تعلم ماذا تفعل كما تعلم بوجهتك لكن .على غير هدى

 .الروحية الحياة بعرض أخفقتكانت  مهما أو كنيسة مأ كنسأكانت  سواء هوجتال غربية الكنيسةبأن  تشعر أخرى، بكلمة: يالصحف
 صحيح؟ بشكل رسالتهمبعرض  فشلوا مأنه مأ ؟اصبحت عديمة الصلة رسالتهمبأن  تقول هل

، لذا .جداً متقدمين كانوا ما الناس هؤالء .الصحراء في يعيش انك بدائي إنسان عهد إلى انها تعود . مثالالتوراة  خذ:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .يطلب تفاصيل عملية الخلقو ،علمياً اآلن تقدم اإلنسان لكن .حقيقة تلك ."العالم وخلق ، موجوداهللا": يفي بالقولالقديم العهدكان 



 بالرضى بل اإلنسانال يشعر  ،لذا .لكذ من رأكث عطاء اتستطيع ال والكنيسة .علمي تفسيرالتوراة تخلو من  الحظ، لسوء .؟فهمت
 .لفت عنايتهت ال صالةالو رسمياً الكنيسة إلى ذهبي

 احدها .القديم العهد فيلنأخذ الوصايا العشرة  .األساسية الدينية المبادئعملون حتى بي الما يسمى برجال الدين  ذلك، إلى إضافة
دون  لحيواناتالمنادية بأن ا نظريةابتدعوا الو المسالخ،رجال الدين يجيزون  .يالمسيح العالم فيسائد  قتلال لكن ."ال تقتل:"تقول
 ."هاشنقو اًسيئ اًاسم الكلب أعط:"كما يقول المثل .روح
يتعمدون مخالفة  مأنه يعنييطبق الجميع على الصمت مما  .مراأل مناقشة الكهنةيرفض  "لقتل؟سيئة ا ترتكب لماذا":نسأل عندما ،لذا

 ؟ما هو جوابك يقتلون؟ لماذا ."تقتل ال":بوضوح ذكرانها ت الدينية؟ المبادئهي  أين ،لذا .شرةالع الوصايا
 ؟ؤالك موجه ليس هل: الصحفي
 . نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ال يأبه اإلنسان لكن .صالحة لجميع األوقاتو . . . من عداد المبادئ األخالقية"تقتل ال" من الواضح أن وصية :الصحفي
هو  أينكنت ال تعمل باألصول الدينية ف ذا ا.شكلياتانها مجرد  .بالدينال توجد عناية فعلية  .صحيح ذلك  نعم،:ْپَرْبهوپاَدَل شْرۤي
 دينك؟

 ."شتهي ما عند جاركت ال "."ال تعبد آلهة سواي أمامي "."تقتل ال ".األمر غريب .الكليةموافق ب أنا . دون جدالمعكاوافق : الصحفي
 .ةجميلهذه  . . . ."وامككرم اباك أ"

 هذا؟عمل ي من لكن "كجار زوجةشتهي ت ال ":ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .قليلنفر : الصحفي
 .دين دون بهائم مجتمع ياإلنسان مجتمعال ؟يدعون التدين  كيف:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 - اليهوديةالعشرة للوصاياة ألساسيالقية اما مدى اختالف تفسيرك المبادئ األخ .اسمح لي بطرح هذا السؤال لكن حسنا،: الصحفي
 ؟المسيحية

 وصايااعملوا ب رجاء":ببساطة أقول ،لذا .العشرة الوصايابالعمل ب أحد يلتزم ال .أخبرتك كما لكن .ختالف اثمة  ليس:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .رسالتيهي  تلك ."اهللا

 .المبادئ تلك طاعة منهم تطلب أنت أخرى، بكلمة: الصحفي
 مسيحيمنك  سأجعل ."صاياكاعمل بو رجاء":ببساطة أقول .هندوسيةدخول ال إلى المسيحيين ودعأ ال أنا . نعم:ْپَرْبهوپاَدَل شْرۤي

 اسمبأن  تقبل أن جبي":أقول ال أنا ."اهللا طع":ببساطة أقول ."تراثك بل في تراثنا في ليس اهللا":أقول ال أنا .مهمتيهي  تلك .أفضل
 ."تهمحباطلب  .اهللا طع":أقول .الك ."َنكِْرشْ وهالوحيد  اهللا

يدعو  الذيما  :اسمح لي بطرح السؤال مرة ثانية ،المسيحي-التراث اليهودي أهل مهمةعين  مهمتككانت  ذا ا.حسناً: الصحفي
شرقية ال تختلف ن كانت األديان ال االتوجه شرقاً إلى األديان الشرقية؟ ما الذي يدفعهم إلى الشباب أو مجمل الناس عموماً للتوجه

 ؟عن الغربية
 .ةعمليوتعاليمي  .ةعمليبصورة  تعلمانهم ال والمسيحية اليهودية  ألن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .ليه اتحقيق ما يصبول عملية وميةبطريقة ي  اإلنسانتعلم أنت أخرى، بكلمة: الصحفي
 .هذا هو الفرق .اهللا حبوسيلة بال يعلموا  لكن رجال الدين .ۤيتاْبهَچڤَْد چمطلوب في كل من االنجيل و  اهللا حب :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .وهذا ما يجذب الشباب
 ؟واحدة في الجوهر واإلختالف هو وسيلة تحقيقها النهاية ،لذا .حسناً: الصحفي
 .ليم الناس العمل بالوسيلةكبار رجال الدين المزعومين اهملوا تع لكن .أيضاًوسيلة واحدة وال واحدة النهاية .الك :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

منع الرجال والنساء من حب اهللا والعمل بالوصايا العشرة تأكبر مشكلة  .مؤخراًواجهناه  أمر اسمح لي بالسؤال عن: الصحفي
 .واجهه الجميعيواضح  أمر اتحدث عن أنا . اآلن.تتلخص بالمشكلة الجنسية

 .شخصكل  نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 لقد مررت بهذه المشكلة .في التراث أو الدين الغربي يلقن الشاب أو يعينه على مواجهة مشكلة صعبةشيء ال يوجد : الصحفي
  يتمسكون به وإن كان كذلك فما هو؟شيئاًتتضمن رسالتك اعطاء الشباب  السؤال هو هل .جميعاً مررنا بها .بنفسي
تزوج ت أن يجب ".ال .الصديقات مع يعيشون الذين األوالد من الهراء الهذ أسمح ال .الزواج  مريديمن أطلب أنا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 ." متحضرإنسان حياة وتعيش



 عشر ستةأو  عشر، خمسة عشر، أربعةيكون في سن  مايفعل الشاب عند ماذا .اساسيأمر  إلى اسمح لي بالتطرق حسنا،: الصحفي
 سنة؟

 زواج الفتيان ال يتم في التربية .)ْبَرْهَمتْشارّي(حياة التبتل وضبط الحواس  نحن نشدد على عمل الفتيان بأصول :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
ال يعنون بالحياة الجنسية  . سوى عندما يبلغوا حوالي اربعة أو خمسة وعشرين والفتاة حوالي ستة عشر أو سبعة عشرِڤديةالـ

ع عن الحياة الجنسية بل نعمل على انقط االطة النساء أو لذلك، ال نطلب منهم عدم مخال.كِْرشَْنالمتعة الروحية لذكر ة جرببفضل ت
 .الوجه، يجرى كل شيء على ما يرام على هذا .كِْرشَْنتنظيم كل شيء حول المبدأ األعلى، مبدأ ذكر 

 بديل؟ثمة  ."هأو لن امس أمسها لن""يقررونو هماهشف أو همتلسنأ عضك ال يقتصرون على وذن، مريد ا:الصحفي
 جميع . رجال ونساء الغرب وسيلة ضبط دافعهم الجنسيقنال أنا :فعال وهو .كِْرشَْنهو ذكر  ذلك .رفعأذوق ،  نعم:پاَدْپَرْبهوشْرۤيَل 

 .مريدي الذين تشاهدهم من االميركيين ولم استوردهم من الهند
ي  شعور أطيقه ويشارك المعروف الذي الَمنْتْراتالـ بائع چورو ما هو رأيك بأمثال هذا الـ.واحد شيءاريد معرفة : الصحفي

 . ثم رأت الحقيقة العارية أخيراًقصيرة لفترةبهذا األمر  جداً بنتيتورطت ا .عدد كبير من الناس
 أحد اءنيج ذا ااآلن، .الحياة الروحية إلى  الغربي وال سيما الشباب يتوقوناإلنسانمجمل األمر هو أن  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 جنس وال ،مسكرات ال قمار، ال م،ولح أكل ال :ألربعةنتهاء بهذه النواهي ا االعليك يجب":فوراً أجيبه فس."ْسواَمجّيني يا عمد:وقال

 تناول .افعل ما يحلو لك":يقول الذي طبيبال مثلمثله  .قيود هذا ال يفرض أية َمنْتَْرالـ بائع لكن .ونيدبر عدد كبير ."خارج الزواج
 .درجة كبيرةإلى  الطبيب ذلكستكبر شعبية  ."دوائي وستشفى

 . سيحبه الجميعلكن الناس، منكبيراً  عدداً سيقتل .نعم: الصحفي
 هذا ."هذا أكل تستطيع ال .كاذان تفعل  تستطيع ال .هذا علفتان  تستطيع ال":يقول حقيقيال طبيبالو .)ضحكي(  نعم:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .من يخدعهم يريدين الناس ألن الفرصة يستغلون .ويخدعونهم ونالغشاشيحضر  ،لذا .جداً اًرخيص شيئاً يريدون .للناسمزعج 

لقد  .فهم الوهيتك إلى  ال حاجة لك سوى.كل فرد هو اهللا .اهللا أنت":الناس رذالءال ينصحون ،لذا ؟ فهمت.!"لنغتنم الفرصة أوه،"
دون  جنسيةال حياةتهالك على ال .رة جائزةالخم .ضبط الحواس إلى ال حاجة .اًقوي ستصبح .اهللا وستصبح َمنْتَْر خذ هذه الـ.نسيتها

 ."قيد متى وحيثما تشاء
من  ماليين ." دوالرا٣٥ًسأصبح اهللا بمجرد قضاء ربع ساعة من التأمل وال يكلفني األمر سوى  أوه،": الكالمهذاسماع  حبت الناس
 يصبح وسمليونهذا المبلغ ب ضاعف لكن .كي ليس بالمبلغ الكبير عند االميراًدوالر وثالثون خمسة .على استعداد لعمل ذلك الناس
 .)ضحك( دوالر مليون وثالثون خمسة

 ."تقتل ال": تقولالوصية .نتهاء بالنواهي االذا كنت تطلب حياة روحية حقاً فال مفر من انعلن .الناس على هذا النحو عاخد نستطيع ال
 .ا الوجههذعلى  عاالخد نستطيع ال ."روح له ليسال يشعر و الحيوان -القتل جائز نعم،":أقوللن  ،لذا

 .الشباب منعدد كبير  ظنهذه األمور خيبت : الصحفي
انها حركة  .بأسره ياإلنسان المجتمع ساعدتس .بالدك ساعدتس .جداً لطيفة الحركة هذه .ساعدتنانرجو منك م ، لذا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .انها حركة معتمدة .غشن وأ نخدع ال .أصيلة

 ؟ي اعتمدهامن الذ: الصحفي
هذه ما يقارب ثمانين بالمئة من الشعب  كِْرشَْنيتبعون فلسفة ذكر  الهند فيماليين وماليين  .كِْرشَْناعتمدها الرب  :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .كِْرشَْن  ذكرعنطلعك على الكثير سي ،هندي أي تسأل ذا ا.الهندي

 ؟ من وجهة النظر العملية أن لحركتك فرصة بالنجاح في اميركاحقا تعتقدهل : الصحفي
بل نطلب منهم العمل  نحن ال نطلب من الناس الخروج من اديانهم .اقول ان لها فرصة كبيرة بناء على ما شهدته :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 متابعة  عندما ينال الطالب درجة الماجستير فإنه يقررأحياناً يحدث .ن شاءوا ابأصولها على األقل ثم نعرض عليهم الدراسة معنا
  لكن.ستنارة االالعمل بكتابك المقدس سيحقق لك الطريقة، بنفس .علم ما هو السبب؟ طلب مزيد من ال.دراسته في الجامعات االجنبية

انا :"ن كنت جدياً بصدد اهللا، فما الذي يحملك على القول ا فما الذي يمنعك من طلبها؟كِْرشَْن في حركة ذكر ذا وجدت مزيداًا
ذا  ا."ال استطيع السماح لكم بالكالم في كنيستي؟:"القول إلى ما الذي يحدوك؟ "جتماعكم اليس بإمكاني حضور" "هوديأنا ي" "مسيحي

 كنت اتكلم عن اهللا فما هو اعتراضك؟
 .أكثر معك أتفق أن أستطيع ال حسنا،: الصحفي



 .مقاطعة نمط حياتهم المعتاد ن لكنهم ال يريدو. ينفع الناسهلم نضع برنامجاً .رباني أي مع للكالمعلى استعداد  أنا :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 يقتصر على اإلنسانكان  ذا الكن .األولى الدرجة من دين ذلكوجدنا أن العمل بأصل ديني مخصوص يحقق تنمية حب اهللا ف ذاا

 ؟هذا الدين من نوعتنمية حبه للمال فأي 
 .كالمك مصيب: الصحفي
 أو يهوديةال أو سالم االأو مسيحيةعمل بالت أن يجب نقول ال .اهللاعليك تنمية حب  يجب :تبارناخ اهو  ذلك:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 . في هذه األياماً اصبح رائجادعاء اإللهيةفهمت؟ أ ."اهللا أنا من هو اهللا؟:" لكنهم ينادون.هو مدى تنميتك حب اهللالمراد  .هندوسيةال
 .قبيل وفاته االلهية لنفسهنسب  األنف؟ في تضايقومرجل يبتسم ذا شاربين  صور رأيت هل: الصحفي
 يعرفون ال الناسبأن  يعني ذلك .اهللاروج انه كان ي كان .أترى؟ هذا ما يجري .آخراً اليذر كان اهللا؟ كان  هل:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ني؟صدقت هل فاألمريكية المتحدة الواليات رئيس بأنيادعيت و إليك ئتجني أن فترض ا.اهللا هيةما
 .ذلك أعتقد ال ال،) يضحك(: الصحفي
 . هذه هي المشكلة-تألههم لجهلهم بماهية اهللا الناسيصدق ! رذالءال  هؤالء:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .اهللامدعياً انه  أحد  مجيءمن السخافة بمكان: الصحفي
 .أيضاًوالمخدوع رذيل  . هو مخادع.درجة االولىمدعي االلوهية رذيل من ال .صدق الوهيته يعادله رذالةي من  لكن:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 .السوق فييجاده  ايمكندرجة  إلى مبتذل اهللابأن  يعتقد .يجهل بماهية اهللا
 .اإلنسانتشبه صورة  اهللاال بد ان صورة  لذلك، .اهللا صورة  علىمخلوق اإلنسانهو ان  الغربيال شك ان المفهوم : الصحفي
القسم  كلو ذه أين .هي صورته بالفعل ما هللا، الفعلية الصورةادرسوا ما هي  ،لذا .العلماء من كبير لديكم عدد :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

يوجد قسم  هل اهللا؟بحث  قسمهو  أين لكن .تقنيةقسم االبحاث، قسم ال-م عدد كبير من األقسام العلميةعندك ؟المختص بهذا المجال
 ؟علمي مثيل
 .موقن بذلك أنا -الليلةهذه  يعمل اهللا قسم هناك ليس: الصحفي
مّدعي  فلن تصدق مطلق رذيل معنا، تدرس ذا ا.هللاهي قسم العلم با كِْرشَْنحركة ذكر  لكن .الصعوبةهي   تلك:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
تنحل تتركب ثم  المادية ةقدرال هذه .المادية قدرةال اخرى وراء هذه قدرةعن  نعلم نحن .هللالن تقبل سوى باهللا بصفة ا .اإللهية
هذه مختصصة بتعليم  كِْرشَْنحركة ذكر  . وال نهايةة كما اننا نحن األحياء أزليون بدون بدايةزليأ الروحية تهقدرو اهللا لكن ،تراكيبها

 .ة الروحية األزلية حيث يقيم اهللاقدرتلك ال إلى وسيلة نقل انفسنا
 .اإلنسانهو مطلب  كاذ: الصحفي
 يعرف ال هلكن ،مقصود للسعادة بطبيعتهالحي  .اةيطلب السعادة ألنها امتياز الحي شخصكل  . المطلبهو كاذ  نعم،:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
السعادة وجعل  إلى العلماءيسعى  .موت والمرض والشيخوخة والوالدةال :يطلب السعادة في موطن االوضاع الشقية األربعة .مكمنها
 ؟في هذا المضمار عالمنجح  هل الوالدةو موت والمرض والوخةالشيخ أوقفأين هو العالم الذي  لكن . سعيداًاإلنسان
 .لكذ أعتقد ال: الصحفي
ما هو التطور الذي حققناه في  لكن ،من التحسيناتكبيراً  عدداًانجزنا ":عتبار االلماذا ال يأخذون بعين هذا؟ ما ذن ا:ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 ربعةاالشقاوات ال لكن .والتقنية التعليم في بتقدمهم كثيراً ينفخور ما زالوا ع ذلك،وم .شيئاً لم يحققوا "؟ةاألربع جاالتالم هذه

 ؟ افهمت.ما زالت باقية على حالها األساسية
يوجد  هل ."المرض؟ من مزيد هناك ليس اآلن:"يوجد عالج يسمح لنا باإلدعاء هل لكنانجازات باهرة في الطب،  العلماءربما حقق 
 .ال بل تزداد األمراض بأشكال جديدة العلماء؟ تقدمهو  ماذن،  ا.ال ؟عالج مثيل
 .هذا ما يسمى تقدماً ؟منع موت المزيد من البشري شيئاً خترعوا اهل .للقتل ببساطة ؟ هو الخير فيهاما .نوويةال سلحةاأل إخترعوا

ما ذن،  ا؟هو تقدمهم ذلك هل .ر األمجملهذا م .موتهم تعجيل على اًمقتصر شيئاً العلماء خترعيو لحظة،كل  في يموتون الناس لكن
 .حلزالت مشكلة الموت دون 

 .حصائيات االحسب دقيقةكل يزداد عدد سكان األرض مائة شخص في  حلهم؟هو  أين لكن .منع ازدياد عدد السكان يحاولون وهم
 مثل كبير عالملى ع حتىتعين  .للشيخوخة حل يوجد وال للمرض حليوجد  ال .للموت حل  يوجدال .للوالدة  يوجد حلال ،لذا

ال  لة؟وسيال ما لكن ،اًشاب يبقى أن يحاول شخصكل  عجز عن منع الشيخوخة؟ ذالما .والموت بالشيخوخة المرور آينشتاين األستاذ
 .لهموراء سب ألنها المشكلة هذه بحل العلماءيأبه 
 لعلهم .فهمه يحاولون دعهم .ْبهَچڤَْد چۤيتاد في  هي الحل ومجمل األمر واركِْرشَْن لكن حركة ذكر . هذا مجمل األمر.تحايلوني همان

 .يجرون تجربة على األقل



  السيد الروحي الثقة٢-٤
 في ستوكهولم اجامعة بالط جسم ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  يخاطب ."اهللا خادم أنا:"يقول طالق بل االال يتأله على الروحي السيد

 مما يمكننا من تبين ِڤديةتي تميز السيد الروحي األصيل حسب التعاليم الـل برسم السمات الرئيسية الثمانية ا١٩٧٣ أيلول/سبتمبر
 .محتالالرباني عن ال

 َمْدْهيا-.ت.ت (َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيكالم  إلى ستناداً ارحمة الرب العظيم ورحمة السيد الروحي  يتطلبالروحية الحياةدخول 
١٥١\١٩::( 

 ڤَجۤين اڤْچيا ْبهاْبَرْهمانْذَ ْبْهَرميِتى كُوَن
 بّيَج-لَتا-ْبَهكْتيپايا ْپَرساِدى -كِْرشَْن-چورو

 انها تدور في حلقة .آخر إلى آخر ومن مكان إلى  تبدل األبدان بالتناسخ من بدن،تتخبط األحياء في ارجاء الكون على غير هدى"
 إلى كيف تتناسخ النفس الروحية من بدن:  عند اساتذة العصر هذا العلم مجهول.")ْبَرْهمانْذَ ْبْهَرميِتى (مفرغة داخل هذا الكون المادي

 ."سائر الكواكب إلى رحلة سهلة" لكننا اوضحنا ذلك في كتابنا بعنوان .آخر إلى آخر وكيف تنتقل من مكان
ث يوجد عدد ال  حيمباشرة) طَْهىنَيكوڤا(السماء الروحية  إلى عانتك على التناسخ من هذا الكوكب ا قادر علىچوروـال الحقيقة، في

 إلى  تهدفكِْرشَْن حركة ذكر .كِْرشَْنوهو دار  ڤِْرنْداڤََن لُوَكُچواعلى كواكب السماء الروحية يدعى  .يحصى من الكواكب الروحية
 . هذه هي مهمتنا.كِْرشَْندار  ڤِْرنْداڤََن لُوَكُچوكوكب  إلى حول وسيلة نقل الفرد معلوماتاعطاء 

 .أزلي الفرق هو أن عليك تبديل األبدان في هذا العالم المادي بالرغم من انك الروحي؟ والعالم المادي مالعال هذا بين هو الفرق ما
 ٤٠٠بدن آخر يحتمل أن يكون واحد من بين ثمانية ماليين و  إلى ال تهلك بهالك بدنك المادي بل تتناسخنفس ال): ٢٠\٢. چ.ب(

 ٢ ألف جنس من المائيات و٩٠٠ يوجد .)رىۤيرَهنْياِتى َهنْياماِنى شَ نَـ وپورانُياْم و ٱڤَتًُآُجو نيتْياه شاشْ (ألف جنس من اجناس الحياة
هذه  إلى تصل ثم . ماليين من الحيوانات٣مليون من األشجار والنباتات ومليون ومائة ألف من الحشرات ومليون من الطيور و

آخر في اجناس الحياة الدنيا  إلى اف الدوران في دوامة التناسخ من بدنستئن اك خياريدل اآلن، .)لَكْشاني-ڤََجلَجا نَ (الصورة البشرية
ت فرصة هذا عطي ا. ذاك هو خيارك.ڤِْرنْداڤََن لُوَكُچواعلى كوكب روحي الذي يدعى  إلى السماء الروحية وصوال إلى نتقال االأو

 لكن لديك خيار عندما تعطيك الطبيعة المادية اة الدنيافي اجناس الحي تخضع لسلطة الطبيعة الماديةأنت  .لتقرير الخيارالبدن البشري 
 ):٢٥\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا مؤكد في .هذا البدن البشري

 ڤَْرتا ِدڤاْن-ِدڤَي انْتۤي
 اڤَْرتاه-ِرتْيپ ۤيانْتي ْنِرتْيپ

 اۤيْجِتْبهۤوي انْتي ۤيتانْبهۤو
 ماْمي پٱ ۤياجينُو-َمْدۤيانتي 

إلى  ذهبونياألسالف االشباح واالرواح الشريرة يولدون بين هذه االحياء، وعابدو  عابدو، ويولدون بين المالئكة المالئكة عابدو"
 ." معياوف يحيساالسالف وأما الذي يعبدني ف

ن شئت، إو .عليا موطن المالئكة حيث مستويات الحياة والعمر أرفع بكثير، يمكنهم عبادة المالئكةال الكواكب إلى رتقاء االطلبة
 ال يحبذ  لكن.هذا الخيار منوط بعملك .)اْمپي مٱجينُو ۤيا-يانْتي َمْد( كِْرشَْندار  إلى أو) پيتِْرلُوَك(كواكب األشباح  إلى نتقال االيمكنك

ترجع في بدن ما يبقى لبعض ) ١٩\٨. چ.ب( َسْمساَر الوجود المادي يدعى .)َسْمساَر(الدوران داخل هذا العالم المادي بالتناسخ 
 .)ياِتىۤيْپَرلڤا تْهۤوْبڤا ذتْْبهۤو (َسْمساَر هذا ما يدعى .الوقت ثم تفارقه ثم ال مفر لك من التناسخ في بدن آخر وهلم دواليك

في هذا العالم  أحد  كذا، ال يطلب.كما تدل تجربتنا، يندلع حريق الغابة دون عون احد .)ڤانََلدا(بحريق الغابة  المادي العالم يقارن
لى الرغم  ال تنقطع الحروب في هذا العالم المادي منذ زمن سحيق حتى اليوم ع.المادي الحزن بل ينشد السعادة لكنه يصاب بالحزن

 إلى  أقامت مختلف األمم عصبة األمم من اجل التوصل. عصبة األمم موجودة في شبابيت كان.من ابتكار مختلف الوسائل لمنعها
 ثانيةاندلع حريق الغابة  لكن ،الحرب إلى  أحدم يدعول .١٩٢٠حرب العالمية األولى في سنة بعد ال الحياة السلمية في األرض

 باكستان، حرب فيتنام، حرب: قائمة هنا وهناك الحرب زالت ما لكن المتحدة، ألمم ااإلنسان فابتكر الثانية العالمية حرببصورة ال
 وهذا . مفر من الحربال . بذلكلك تسمح ال الطبيعة لكن بسالم،ش يقد تبذل كل ما في وسعك للع ،لذا .حروب كثيرة غيرهاو

 واألب والزوجة الزوج بين حتىو جارالو والجار اإلنسان واإلنسان بينب بل فحس ماألم بين ليسالشبيه بالحرب ال ينقطع،  الشعور
 فيها بل يحدث تلقائياً النارشعال إل الغابة إلى  أحديذهب ال .)ڤاناَلدا (غابةما يدعى حريق ال هذا .يستمرحربي ال شعورال .واإلبن



 نريد ال أننا من بالرغم وحرب قتال وهناك ألعداءننا نخلق اإ الطريقة، بنفس .الغابةتشتعل و ،شرريابس أو الال الخيزران إحتكاكب
 .ڤانََلدا-َسْمساَرما يسمى  هذا .حزنال

 .)چورو (الروحي السيد دعىي النار هذه منبتخليصك  المخول والشخص دائم، بشكل ستمرهذا مالوجود المادي حريق غابة 
 عندما خمادهاإل الماء سطلتحمل الغابة  إلى سراع االأو طفائيةالال يمكنك ارسال ا .لنأخذ المثل عينه وسائله؟ ما ك؟خلصي كيف

 ال، اطفائيتك؟ أو سطلك نم :الماءمصدر  أين لكن النار، إلطفاء الماء تحتاج طفئ؟تنسفكيف  .محتملغير  ذلك .هاتندلع النار في
 السماء من األمطار هذه تعتمد ال .سماءال منيسقط مطر غزير  عندما في الغابة المشتعلةتخمد النار  .السماء من سقطي أن يجب
 من رحمةال الروحي السيدحمل ي .غيمةبال الروحي السيديقارن  ،لذا .رب العظيمال رحمة بل على تالعبك أو العلمية تكادعاي على

 الطريقة، بنفس .ةالخاصها هلديها ميا ليس .البحر نالماء م غيمةال ستمدت .يمةالغ من المطر سيول تسقط كما شخصية اهللا العزيز
شخصية اهللا  رحمةالرحمة ليست رحمته بل يحمل  .؟المقارنةهل ترى  .شخصية اهللا العزيز من رحمةال الروحي السيد يجلب
 .الروحي السيد مؤهلهو  كاذ .العزيز

 الروحي السيد .كاذب مدعي بل اًروحي اًسيدليس هذا  .ال ."يكلعقادر على اسباغ رحمتي  أنا .اهللا أنا":يقول الروحي السيدلن تسمع 
 عندما .بريدال اعيل سمث هو .الروحي السيدهو شاغل  هذا ."اشعر بالرضىو اخذه رجاء .رحمتهحمل أ واهللا خادم أنا":سيقول
 هنا ،يسيد": قائالبأمانة يسلمه وهو آخر شخص بل ارسله الخاص ماله ليسفالمال  المال، منكبيراً  مبلغاً بريدال ساعييسلمك 
تقع في  عندما ستشعر بالرضى الكبير .ياه ليس ماله ا ان المال الذي يسلمكعم نه،تشعر بالرضى الكبير ع ،لذا ."هتسلم .مالك

 .سواه على يد ساعي البريد أو أبيك من المال على وتحصل الحاجة
رب العظيم ويسلمها لك ال من الرسالة يجلب الروحي السيد لكن .المادي للوجود المشتعلة النار هذه من نعاني ناجميع الطريقة، بنفس

 .الروحي السيد عملهو  هذا .إذا تلطفت بتسلمهاستشعر بالرضى و
 لُوَك-ذَهىلۤي-ڤانََلدا-َسْمساَر

 ڤَْمْچَهناْچَهنَتْ-تْرانايا كارونْيا
 ڤَْسياچوناْرنَ-اْنْپتَْسيا كَلْۤيْپَر
 ڤينَْدْمتْشََرناَر-شْرّي چوُروهڤَنِْدى 

، نقدم لذا .خليصنالت جئت .لك نوممتن نحن لذا، ؛الرب العظيم من رحمةال جلبت ،يسيد:"الروحي لسيدليجري تقديم السجود  ،هكذا
 في المشتعلة النار خماد ارسالة إليك حملي بأنه )چورو (الروحي للسيد األول المؤهل :نصال هذا معنىهو  ذلك ."المحترم سجودنا
 .ختبار االهو هذا .قلبك

 القلق يتآكل كل فرد .تلك هي طبيعة الوجود المادي .المادي الوجود طبيعةهي  تلك .قلقلل  نار متقدة-فردكل ثمة نار متقدة في قلب 
 بسالم يأكل لن هلكن ،اسيأكله فكللأل حبوبال بعض صغير رائط تعطيا ذا ا.قلقبال صغيرال رائطال حتىيشعر  .أحد وال ينجى منه

 يءمل نيكسون، السيد مثل رئيس حتى شخص،كل  .هذا هو الوجود الماديل سيقبل شخص لقتلي؟ ه .سيلتفت هنا وهناك .جداً
 ،حتلون مناصب رفيعةي قد .بالقلق مليئون السياسيون .بالقلق ئيمتل كان بالدنا في غاندي، حتى ؟اآلخرين فماذا يقال عن بالتخوفات

 .هناك المادي المرض قلق زال ما لكن
 واختبار السيد الروحي هو انك تتحرر من القلق بالعمل .)چورو(سيد روحي  إلى يواء اال فال مفر منقنقاص القل اذا اردت ا،إذن

خماد النار المتقدة للقلق داخل  ا قادر علىچورويجب عليك قبول  . رخيص ألنه لن يعينچورو ال تطلب .ختبار اال هذا هو.بتعاليمه
 .ذاك هو االختبار األول للسيد الروحي .قلبك

-ْپَرْبُهوهَمها (ذاك هو شاغله– َرْبهوْپَمهات السيد الروحي هي انشغاله الدائم بتسبيح وتمجيد المولى تْشايتَنْيا السمة الثانية من سما
 السيد الروحي يسبح االسم القدوس ويرقص ألنه .تَۤيچ-نِْرتْيا-ْرتََنۤيك َرْبهوْپَمها .)َمنَُسو َرِسَن-ماْدياْن-پاديتَْرتَ ۤيچ-نِْرتْيا-ْرتََنۤيك

 . لجميع المصائب داخل هذا العالم الماديالعالج
 المضطرب كَلييتعذر التأمل في عصر  .خدعةهو  الغرب في اآلن الشعبي تأملالب يسمى ما .التأمل مستحيل في الوقت الحاضر

 البشر يعمرون مائة  كان.)٥٢\٣\١٢. ب.ش (ْمڤيشْنوياتُو ۤياكِْرِتى ياْد ْدْه): شاْستَْر(األسفار تعلن  لذلك، .)عصر الخصام والنفاق(
 لكننا ال نضمن اننا سنعيش ستين سنة أو .تأمل مدة ستين ألف سنةال موني ڤالْمّيكي  مارس.)يوَچَستْيا (في عصر الصدق  ألف سنة

 في )ايهْم ياَجتُو َمكْهۤياتِْرتا (ِڤدية الـشاْستَْرأقام البشر الشعائر بموجب الـ .رصالع هذا فيمتعذر  تأملال ،لذا .حتى ستين ساعة
العصر  أهل  يعاني. تتطلب مبالغ طائلة من المالقرابين تلك ال. كبيرةقرابين تعني قضاء َمكْهايه كلمة .)يوَچتِْرتا (الحق ال العمر

في العصر الذي ) ۤياَپريتْشَْرۤياى َپِرڤاْد( فخمة هيكلكانت عبادة نصب الرب في ال .قرابين هذه الضاءالحالي من الفقر وال يمكنهم ق
 تحقيق اإلنسانيستطيع :  لذلك، التوصية العامة هي.أيضاً الحالي كَليفي عصر هذا متعذر لكن ) يوَچَپَر ْدڤا(بق عصرنا الحالي س



 . مقصودة لنشر هذا التسبيحكِْرشَْن حركة ذكر .في هذا العصر )ْرتَناتْۤيك-كَالو تَْد ْدَهتي (كل الكمال بمجرد تسبيح االسم القدوس
 شعبيتها كبيرة في الهند لكننا ابتدأناها . سنة٥٠٠ حركة التسبيح والرقص هذه وما زالت قائمة منذ َرْبهوْپَمها شايتَنْيا تْشْرّي استهل

 . هذا هو السبيل الوحيد في هذا العصر.شعر بالسعادةتفي البلدان الغربية منذ خمس أو ست سنوات والجماهير تقبل عليها اآلن و
ال يستطيع السيد الروحي تعليم هذا  .)تَۤيچ-نِْرتْيا-تََنكۤيْره َرْبهُوْپَمها( التسبيح والرقص .نشغال بالتسبيح االسيد الروحي دائمال لذا،

نشغال  اال لذا، السمة االولى هي انه سيعطيك التعاليم التي ترفع عنك كل قلق والسمة الثانية انه دائم.لمريديه دون تطبيقه شخصياً
-ماْدياْن-ڤاديتَْرتَ ۤيچ-نِْرتْيا-تََنكۤيْره َرْبهُوْپَمها ( الروحي ببهجة علية ضمن عقله بالتسبيح والرقصالسيدينعم  .بالتسبيح والرقص

 يشعرون ببعض .رقصال  التيمال يتكلف . ال يستطيع الفرد تكلف الرقص. لن يمكنه الرقص دون الشعور بالبهجة.)َمنًَسو َرِسَن
 ثمة تحوالت تطرأ على البدن . رقصهم على الصعيد الروحي. ال.ف رقص الكالبالبهجة الروحية يدفعهم على الرقص على خال

 . تظهر عالمات كثيرة وهي عالمات طبيعية.)ْبهاَجه-َچتََرنْ-كَْمپاشْرو-ُرومانْتْشَ (حية مثل البكاء واقشعرار الجلد وسماتها روأحياناً
 .متقدم روحياًال عندما يكون التيم  ايتعين عدم تقليد هذه العالمات وال تظهر

 نانا-نيتْيا-ْچَرهاراْدَهَنڤي-شْرّي
 ماْرَجناداو-َمنْديَر-تَْن-چاَرنْشْْر

 پيٱيوكْتَْسيا ْبَهكْتاْمشْ تْشَ نييونَْجتُو 
 ڤينَْدْمتْشََرناَر-شْرّي چوُروهنِْدى ڤَ

يع مراكزنا منصب الرب في جنحن ننشغل بعبادة  .)ْچَرَهىڤي شْرّي(هو شغل مريديه بعبادة نصب الرب  الروحي السيد واجب"
تجري  . والسيد الروحيتْشايتَنْيا لكننا نعبد صور المولى هنا في مدينة استوكهولم  لم تترسخ هذه العبادة تماماً بعد.البالغ عددها مائة

يلة للرب  عبادة نصب الرب تعني توفير المالبس الجم.في المراكز األخرى مثل مراكزنا في انكلترا واميركاعبادة نصب الرب 
-َمنْديَر-تَْن-چاَرنانا شِْرنْ-نيتْيا-ْچَرهاراْدَهَنڤي-شْرّي (الرب وتكريم فضله إلى  على خير وجه وتقديم الطعامهيكلوتنظيف ال
 هذه هي السمة .ه بتلك العبادةي هذا هو سبيل عبادة نصب الرب وتتم على يد السيد الروحي شخصياً كما يشغل مريد.)ماْرَجنداو

 .الثالثة
 ْپَرساَد-ڤَتَْچْبَه-شْرّي-ڤيْدَهى-شَتوْرتْ
 ْچهاْنَسنْ-ْبَهكْتَ-َهرين اْپتتِْر-أنَّ-ڤْڤاْدْس

 ڤَْپتيْم ْبَهَجتَه َسدايڤَ تِْرڤايكِْرتْ
 ڤينَْدْمتْشََرناَر-شْرّي چوُروهڤَنِْدى 

نحن  .ال .دبر مجرد كالم ثم ن-جافة فلسفة ستيلدعوتنا  .الجمهور إلى )كِْرشَْنفضل ( ْپَرساَد توزيععلى  يشجع الروحي السيد"
زور وي ،هيكلكل  في من التيم مئتن إلى نيخمسيقيم ما بين  .كل من يزورنا إلى ْپَرساَدنقدم  ،هيكلكل  في .جداً فاخر ْپَرساَد نوزع
 .األصيل هو سمة أخرى من سمات السيد الروحي ْپَرساَدذن، توزيع  ا.ْپَرساَدتناولون وي أيضاً الغرباء

 .)٢٣٤\٢\١. ب.ش(جاء أن تحقيق اهللا يبدأ باللسان  ،لذا .الفعالية يه هذه . فستتشبع روحياً بالتدريجْپَرساَد-ڤَتَْچْبَهناولت ت إذا
ذن، ما هو شاغل اللسان ذاك؟ تسبيح االسم القدوس وتناول  ا.)ڤاداوْهي جيْهڤُونموكِْهى ِس( تهذا شغلت لسانك بخدم االرب ستحقق
  شغلت لسانك بخدمتهذاا ستحققه .رفعة العلم أو الفلسفة أو الثروةال يتطلب تحقيق اهللا  . بهاتين الوسيلتين وستحقق اهللاْپَرساَد

-َهري انْپتتِْر-أنَّ-ڤْڤاْدْس ( هذاْپَرساَدالسيد الروحي برنامج يقدم  لذلك، . ليست صعبة مطلقاً.بغاية البساطة األمر .بإخالص
بالرضى الكبير السيد الروحي  يشعر . يتعذر انجاز ذلك خارجها.يعني في صحبة التيم انهْچَسنَ-تَْبَهكْ-َهري .)هاْنْچَسنَ-ْبَهكْتَ

 هذه .)ڤَْبَهَجتَه َسداي انْپتڤَ تِْرڤايكِْرتْ (، ْپَرساَدرى إستمرار توزيع يعندما  الرب بالتسبيح والرقص إلى وينشغل بالخدمة التتيمية
 .هي العالمة الرابعة
 : هيالعالمة الخامسة

 پاَرڤَيُّوْر أماْدَه- راْدهيكاشْرّي
 ناْمناْم-رۤوَپ-چوَن-اللۤي-ماْدهوْريا

 َپْسيالُولو-ڤاَدَنْپَرتيكْشَناْس
 ڤينَْدْمتْشََرناَر-شْرّي چوُروهڤَنِْدى 

 هذا .أحياناً مع البقارين َنكِْرشْ تسليات يفكر ب.ُچوپۤيْز والـراْدهارانّي شْرّي مع قرينته كِْرشَْن تسلياتدائم التفكير ب الروحي السيد"
 .تفكيره على هذا الوجه طوال الليل والنهارتعني  ْپَرتيكْشََن .)َپْسيالُولو-ڤاَدَنْپَرتيكْشَناْس( كِْرشَْن تسلياتيعني دوام تفكيره بتسلية من 

 هذا هو برنامجنا على .مثيل يجب عليك وضع برنامج . طوال الليل والنهاركِْرشَْن ذكر اإلنسان يجب على .كِْرشَْنذاك هو ذكر 



  بل ال. اسبوعياًهياكلال أحد التأمل أو زيارةبن طوال الليل والنهار ليس رسمياً وليس ي منشغلكِْرشَْنفراد حركة ذكر أ جميع .األقل
 .ينشغلون طوال الليل والنهار

 سيدّْْهياي-ِكلي-و َرتينُۤوي-نيكونَْج
 اِپكْشَنۤياليْبهيْر يوكْتيْر أا ۤيۤي
 ْبَهْسياڤَال-ياَدتداكْشْۤي-راتيتَتْ

 ڤينَْدْمتْشََرناَر-شْرّي چوُروهڤَنِْدى 
 .كِْرشَْن لمعاونتهن على خدمة ُچوپۤيْزالـ حيث يستطيع مصاحبة كِْرشَْنكوكب  إلى الهدف القطعي للسيد الروحي هو رغبته باإلنتقال

لبقارين، وبعضهم لضهم يرغبون بأن يصبحوا مساعدين ، وبعُچوپۤيْزلـلبعض السادة الروحيين يرغبون بأن يصبحوا مساعدين 
بعضهم يرغبون بأن يصبحوا  . وبعضهم يرغبون بأن يصبحوا خدم اهللاياشودا و نَنَْد َمهاَرَجيرغبون بأن يصبحوا مساعدين لألبوين 

) َسكْْهيا(واألخوة ) داْسيا(خدمية وال) شانْتَ(التوقير :  ثمة أذواق خمسة.ڤِْرنْداڤََنر أو فاكهة أو عجول أو أبقار في ازهأاشجار 
حتى االرض في العالم  .)َسْدَمسو-ْپَركََر-تْشينْتاَمني (الروحي العالم في موجود شيءكل  .)ماْدهوْريا(والعشق ) ڤاتَْسلْيا(واألبوة 
مهات روحيون واأل االشجار روحية والفاكهة روحية واألزهار روحية والمياه روحية والخدم روحيون واالصدقاء .روحية الروحي

 . كل شيء مطلق بالرغم من وجود التنويعات.روحيات واآلباء روحيون والرب روحي ومالزموه روحيون
كيف  لكن الماء،على وجه  منعكسة شجرةال .نهر ةف ضعلى األشجار مثل ،المادي العالم فيتعكس ظاللها  روحيةال تنويعاتال هذه
 و راْدهايوجد حب بين  . فاسدنعكاس اهلكن الروحي العالم نعكاس اهو المادي العالم اهذ الطريقة، بنفس .عقب على رأساً عكس؟تن

-راْدهيكا-شْرّي .كِْرشَْن فتية أزلياً ألنها قدرة مسرة راْدهارانّي و .)ڤََنياو-ڤَنَ( باقية كِْرشَْن فتوة . في العالم الروحيكِْرشَْن
 و راْدهارانّي يوجد حب أزلي بين .)ڤَماْدَه-َجيا راْدها ( راْدهاشْرّي مع قرينته كِْرشَْن بل  وحدهكِْرشَْننحن ال نعبد  .پاِر أْرڤَيُّوماْدَه

 في هذا .)ياتَه-َجنْماِدى أْسيا (العظيم هو فياض الوجود المطلق الحق: )١\١\١. ب.ش (سۤوتَْر ِڤدانْتَ لذلك، جاء في الـ.كِْرشَْن
 لكن . زوجة وزوجها وبين سيد وخادم وبين صديق وصديق وسيد وكلب أو قط أو بقرة بينالعالم، نجد حباً بين االم وابنها وحباً

 هنا نحب الكالب والقطط وفي العالم الروحي .أيضاً هو حبيب الحيوانات والعجول واألبقار كِْرشَْن . العالم الروحيظاللجميعها 
حب حتى الحيوانات موجودة في العالم الروحي  إلى ا، النزعة لذ.كِْرشَْن لقد شاهدتم ذلك في صورة . األبقار والعجولكِْرشَْنيحب 

 لذلك، كل . لو كان العالم الروحي فارغاً فكيف يمكن انعكاس كل هذه التنويعات هنا.وإال كيف تنعكس هنا؟ هذا العالم مجرد ظل
 .من اجل فهم نزعة الحب تلك كِْرشَْنال بد من ممارسة ذكر  لكن .شيء موجود في العالم الروحي

 دق بعطالحدث  ي.حباط اثمة لكن جل الرتحب مرأةال و مرأةال يحب جلالر :نحبنحن  هنا .العالم هذا في هناحباط  االنواجه نحن
 العالم فيموجود  الحقيقي الحب . بل مجرد شهوةالعالم هذا في حقيقي حبيوجد  ال .سدافليس سوى ظل  احبهم ألن الوقت بعض

 الحب الحقيقي موجود هناك في الصداقة القائمة .ُچوپۤيْزالـ وكِْرشَْن الحب الحقيقي موجود هناك بين .كِْرشَْن و راْدها بين الروحي،
 كِْرشَْن الحب الحقيقي موجود هناك بين . واألبقار والعجولكِْرشَْن الحب الحقيقي موجود هناك بين . والبقارين الصبيانكِْرشَْنبين 

في هذا العالم المادي سوى بظالل األشياء في ال نشعر  لكننا .ي العالم الروحي هو حب كل شيء ف.واألشجار واألزهار والمياه
 وكما جاء .كِْرشَْنهلم نفهم -كِْرشَْن ذاك هو ذكر .كِْرشَْنفهم ن لذلك، تتوفر لدينا اآلن فرصة هذه الحياة البشرية فهلم .العالم الروحي

 يا ،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية، ال يولد عماليأجلوتي ودرك تعالي ي من): ٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي 
-هذا هو األمر .كِْرشَْنم علم تعلّ . حق فهم وليس سطحياًكِْرشَْن يجب عليك فهم .) يُّو ِڤتّي تَتّْڤَتَهْمِاڤَ شَ ِمى ديڤْياْمتَْجنَْم كَْرَم  (أْرجوَن

 والعمل كِْرشَْن وتسبيح االسم القدوس ْپَرساَد المراد هو وجوب عبادة نصب الرب وتناول .كِْرشَْنقتصار على حب  االينبغي لك
 . جزيالًشكراً .كِْرشَْن هذه هي حركة ذكر . وستتكلل حياتك بالنجاحكِْرشَْن على هذا النحو، ستتعلم كيف تحب .بأمر السيد الروحي

  الخامسالفصل
 لتأملا وچااليُّو

  التأمل من خالل الصوت العلي١-٥
 بفعاليته عروفم تأمل نظاميعرض ، ١٩٦٩ صيف في الشرقية الشمالية بوسطن جامعة في ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل ألقاها  محاضرةفي 
 َهِرى :تسبيح: ه الطريقة البسيطةذا عملت بهذ ا: يقول.ستثنائية والحقيقة أنه سهل الممارسة في كل مكان وفي كل وقت تقريباًاال

 ثم ."الصعيد العلي إلى فوراً فسترتقي َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن
 ."ال توجد وسيلة تأمل بديلة ممكنة اثناء السير في الطريق:"يضيف



 في ذكرال هذا إلى ماسة حاجة هذه لوجود كِْرشَْنحركة ذكر  نشرن نحن . هناحضورال على كثيراً كمشكرأ ، األعزاءوبناتي أوالدي
 .تهافائدهي  تلك .وسيلة بالغة السهولةوال .العالم أنحاء كافة
ال وقبل كل ما يتعين علينا أو ،لذا .حالتنا الراهنةفي  صعد متفاوتة على نحن .هو الصعيد العلي ما فهمعمل على ن أن يجب أوال،

 .تمكن من مزاولة التأمل العليالشيء هو الوقوف على الصعيد العلي قبل 
المادي  الصعيد األول هو مفهوم عينية البدن .ْبهَچڤَْد چۤيتا من الثالث الفصل  فيت المهايأةستجدون تفسيراً لمختلف صعد حاال

 يظن البعض انهم هنود في .لعالم المادي خاضع لتلك العينية البدنية كل فرد داخل هذا ا.)َپراِنى آهوهاني إنْْدريۤي ( الروحيةوالذات
 . عينية بدنه المادي وذاتهوهمت يإنسان  لذلك، كل. يظن البعض انهم روس والبعض انهم عرب.حين يظن البعض انهم اميركان

 هذا . ما دمنا نتمسك بهذه العينية البدنيةدعى الصعيد الحسي ألن السعادة تعني التشبعة الحسيةي مهايأةلحياة ال بدنيال قياسالم هذا
 ذاك هو . هذه العينية سائدة في الوقت الحاضر، ليس في الوقت الحاضر فحسب بل منذ خلق هذا العالم المادي.مجمل األمر

 ."البدنعين أنا :"المرض
-تَْمۤياياْس(تنا بمثابة جراب من الجلد والعظام توهم عينية الذات والبدن يعني اننا نفهم ذا): ١٣\٨٤\١٠( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 لذا، عندما . البدن جراب من الجلد والعظام والدم والبول والغائط وعدد كبير من األشياء الجميلة.)ْدهاتوِكى-ِپى تْريبودّْهيه كونَ
ذن، مفهوم العينية  ا."ذاك هو مجمل كياني ذاك هو جمالي، ."أنا جراب من العظام والجلد والغائط والبول:"فإننا نعني" أنا البدن:"نقول

 . ليس حساب صائب لتحقيق الذات.البدنية هذا ال يتسم بالفطنة وتحسين اوضاع البدن
حيث ) ١٤-١٣\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكما جاء في ) چايُّو ْدْهۤياَن( التأمل چايُّوحد كبير يوصون بممارسة  إلى الغارقون في المفهوم البدني

 بثبات دونما تهيج أو وجل، نفوضع مستقيم بثبات، وتركيز نظره على طرف األ في ورأسه وعنقهليجعل من جسمه ":كِْرشَْنيقول 
 ."للحياةياي هدفاً نهائياً  امتخذاً قلبهضمن  فّي يتأملوعليه ان  .الجنس من تماماً متحرراًمخضعاً عقله، 

الحد من التشبعة الحسية وال سيما  يجب على الفرد .هذا التأمل العلي تعاليم مبدئية حول وجوب ممارسة كِْرشَْنقبلها، يورد الرب 
 اً كبيراًمكان مثل مدينة كبيرة تجمع عدد في ال ينبغي ممارسة هذا التأمل . ينبغي للفرد اختيار مكان منعزل والجلوس وحيداً.الجنس

 ال شك بإستحالة شرح كل . ثمة متطلبات كثيرة.عناية يجب اختيار مكان منعزل لذلك التأمل ثم اختيار المجلس والجلسة ب.من الناس
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا من چايُّو ْدْهۤياَن وكل معني بذلك سيجد وصفاً كامال في الفصل المسمى .هذه األشياء في بضعة دقائق

وسائل تحقيق  ذاك هو غرض مطلق وسيلة من .الصعيد الروحي إلى يجب على الفرد رفع نفسه من مفهوم العينية البدنية ،لذا
 ثم يتعين على من تخطى مفهوم العينية البدنية .)َپرانى آهوهإنْْدريۤياني  ( نظن بعينية البدن والذاتجميعاً ابتدأت بالقول بأننا .الذات

ن يفوقهم  الذات لكعينمجمل البشر يحسبون البدن  . تعني عقلَمنَه كلمة .)َپَرْم َمنَهإنْْدرييىْبْهياه  (الصعيد الفكري إلى الوصول
 تعني بودّْهيه كلمة .)َپرا بودّْهيهَمنََسْس تو  ( كما يوجد البعض على الصعيد الذي يليه.بعض ممن لديهم مفهوم عينية العقل والذات

 . ذاك هو التحقيق المبدئي المطلوب.الصعيد الروحي إلى  وعندما تتخطى هذا الصعيد فستصل.فطنة
 .ْبَرْهَمْن ربما سمعتم كلمة .تَهْبهۤو-ْبَرْهَم ذاك الصعيد العلي يدعى . ممارسة التأمل العليالصعيد العلي قبل إلى ال بد من الوصول

 . هذا هو الصعيد العلي.)آَهْم ْبَرْهماْسمي (نفس روحية أنا .مغاير للفطنة أنا .مغاير للعقل أنا .مغاير للبدن أنا :المستعلييردد 
عند تخطي المفهوم البدني ثم العقلي  ْبهۤوتَه-ْبَرْهَمالصعيد الروحي الحقيقي الذي يدعى  إلى ستصل لذا، .العلي التأمل عن نتكلم نحن

وسيلة ) ٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتايوضح في  لكل شيء عالماته و. ثمة عالمات. العلم النظري بالمغايرة ال يفي بالغرض.ثم الفطنوي
 حيث يجد بهجة ال تحد فوراًالعظيم من ْبَرْهيه على تلك الحال، يحقق المتأصل في تعال): ْبَرْهَمْن(التعرف على من حقق التعالي 

 .)تْمااتَه ْپَرَسنّْبهۤو - ْبَرْهَم(
لدينا  .)تيكانْكْشَ نَـ  شوتْشَتيـنَ( شيء شيء وال يرثو إلى من بلغ الصعيد العلي ال يتوق: هذا موضح كذلك ؟ةعني البهجتاذا وم

 هذه هي عالمات مفهوم العينية .ما ال نملك ونرثو على ما نخسره إلى  نحن نتوق.التوق والرثاء:  على الصعيد الماديعالمتين
 .البدنية
-ميتْهونّي .)٨\٥\٥. ب.ش (ڤَْم ِاتَْمْبها- ميتْهونّيۤياْستْريپوْمَسه  .توقلل األساسي المبدأهو  كذا .الجنس إلى يتوق المادي العالممجمل 

 . تلك هي طريقة الحياة المادية.عالم الحيوان أو الطيور أو الحشرات إلى لقيت نظرةأسواء ستجد سيادة الجنس  . الجنس يعنيڤَْمْبها
 . هذا هو ما يجري.الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الصبي والرجل إلى الصبية والصبية إلى الصبي يتوق

أنا أنا مادة، :" يظنون.)٨\٥\٥. ب.ش (تْهيْم آهوهْچَرنْ- ميتُْهو ْهِرَدياوْريُّتَ .والمرأة الرجليقترن  الماح القلب فيشديدة ال العقدةتنعقد 
 لذلك، . تزداد صعوبة الوضع. يزدادون تورطاً بدال من تخطي المفهوم البدني. تلك هي العقدة الشديدة. البدن ملكي."هذا البدن
 .بالتبتلالصعيد العلي  إلى رتقاءإلطلب او والتأمل چايُّو من يعنى بممارسة الـ كلْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيوصي 



 الزنا .طالق بل عن الجنس خارج الزواج اال ال ننهى عن الجنس علىكِْرشَْنحركة ذكر  في ،لذا .ذاك محال الحالي رصالع في لكن
د في كل مجتمع متحضر والجنس خارج الزواج يدعى زنا  الزواج موجو.من نواهي الحياة المتحضرة فماذا يقال عن الحياة العلية

  يجب تصفية الحياة العلية من كافة المفاهيم الفكرية والبدنية على.وينهى عنه كل مجتمع متحضر فما بالنا بطلبة الحياة العلية
 .طالقاال
ال هم لهم سوى المفهوم  .ه والعمر قصيرأهلضطراب  االيغمرالذي   هذاكَليعصر  في نا ال نجد من يعنى بالشؤون العلية بتاتاًلكن

 كان بالغ .؟ هذا متعذر في هذا العصرتهضطراب على حيا االيطغى لمن صعيد التحقيق العلي إلى رتقاءاال هل يمكن .البدني
رفيع ا  فارساميرأ أْرجوَن كان .ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن تعاليماً عن التأمل على يد أْرجوَن سنة عندما تلقى ٥٠٠٠الصعوبة حتى منذ 

 ْدْهۤياَن رياضة، ال يمكن لي ممارسة هذا التأمل العلي، كِْرشَْنحبيبي :"تَْرشْكوروكْ ومع ذلك، قال في ساحة .الشأن من وجوه كثيرة
 لزمني علىتي ت اله الرياضة كيف استطيع ممارسة هذ.هنا للقتال من اجل مصلحتي السياسية إلى رب عائلة وجئت أنا .چايُّو
 ه الرياضة ومع ذلك فقد رفض ممارسة هذلياقتنارفع من أ أْرجوَن لياقة كانت ."نعزال والجلوس بمفردي والتبتل؟ هذا محالاال

 .ةالتأملي
ممارسة التأمل  إلى  غير ممكن في هذا العصر وكل من يسعىچايُّو ْدْهۤياَن أو چايُّو-َهطَْهىالصعيد بواسطة  إلى الوصول لذا،

ْبهَچڤَْد  هذا موضح في . هذا محال. ال يمكن ممارسة هذا التأمل العلي في المدن.ال يمارس التأمل العلي بالفعلالمزعوم هذا فإنه 
 يقول كِْرشَْن لكن ؟مكان منعزلالعثور على الغابة و إلى ن في المدن مع عائالتكم وخالنكم فكيف يمكن لكم الذهاب لكنكم تقيمو.چۤيتا

 .سة التأمل العليبوجوب ذلك على كل من يطلب ممار
 .تَناتْكۤيْر-كَالو تَْد ْدَهري: ِڤدية من العمل بتوصيات األسفار الـ،الصعيد العلي في هذا العصر إلى رتقاءاللطالب اال مفر  ،لكلذ

لمولى  ا. ال.ليه ا نحن ال نبتدع هذا التسبيح الذي ندعو.بمجرد تسبيح االسم القدوس في هذا العصريستطيع الفرد تحقيق كل الكمال 
 لقد شاهدتم أن مريدي . توصي به وهو عمليِڤدية كما أن األسفار الـ. سنة٥٠٠ استهل هذا التأمل العلي منذ َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا

 .الصعيد العلي إلى  وكل من يمارسه سيشهد ارتقاءهكِْرشَْن َهِرىهؤالء الفتيان والفتيات يحققون مشاعر علية حالما يبدأون تسبيح 
 َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى :تسبيحهو ابسط سبل التأمل العلي لذلك، 
 .َهِرى

 ترداد .ستغراق في الصوت االصغاء ليتسنى للعقل االالصعيد العلي وخاصة عند إلى فوراًاصداء هذا الصوت العلي ستحملكم 
 في العالم المادي  ثمة مغايرة بين االسم والمسمى. اهللا مطلق واسمه عين ذاته. مطلقكِْرشَْن ألن كِْرشَْن عين كِْرشَْن ىَهِرصوت 

 .كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرىحالما ترددون ستصاحبون الرب العظيم وقدرته  لذلك، .لكن هذه المغايرة غائبة عن العالم الروحي
ن المادي والروحي من صنع قدرة ا العالم.)ْبَرْهَمنَه شَكْتيهَپَرْسيا  ( الوجود من عمل قدرة اهللا.رة الرب العظيم تدل على قدَهِرىكلمة 
ارجو ان :"بالقول كِْرشَْن َهِرىح يسبتعند قدرة اهللا وإلى اهللا  إلى ندعونحن  لذلك، . كما أن النباتات من صنع قدرة الشمساهللا

الصعيد  إلى  ارجو أن تنتشلني.اتعذب أنا .في هذا الوجود المادي أنا .في مفهوم العينية البدنيةا  أن.تنتشلني، ارجو أن تنتشلني
 ."الروحي لكي اشعر بالسعادة
يمكن - امرأة، رجل، اسود، ابيض.ذا كنت رجل اعمال فابق رجل اعمال ا.ذا كنت طالباً فابق طالباً ا.تغيير الوضع غير مطلوب

 نحن نوزعها على . ال.َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى ال نطلب دفع مبلغ من المال لقاء . انها وسيلة بسيطة ومجانية.َنكِْرشْ َهِرىللجميع تسبيح 
 فور سماعكم لى الصعيد العليترتقون إ . ستبلغون الصعيد العلي بسرعة. جل ما هو مطلوب منكم هو التقاطها وتجربتها.الجميع
 .التسبيح

حقق ي سنة و٥٠٠ وتعمل به السلسلة المريدية منذ تْشايتَنْياعلمه المولى الذي  وِڤديةميع االسفار الـهذا هو السبيل الذي توصي به ج
ذا حاولتم فهم ما هي حركة ذكر  استفهمون امكانية التأمل العلي .أيضاًنتائج طيبة منه اليوم ليس في الهند فحسب بل هنا الناس 
 تْشايتَنْياتعاليم المولى  وشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم  ودون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتا: د كبير من الكتب لدينا عد.حركتنا ليست طفرة عاطفية .كِْرشَْن

الصعيد  إلى سترتقون  لكن.فكر فلسفي رفيع المستوى إلى  نحن نستند.ن لسنا عاطفيي.اهللا إلى ياب االونصدر مجلة .َپنيشَْدوشُإ و
 كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى: ذا تبنيتم هذه الوسيلة البسيطة االفلسفيةالعلي حتى بدون دراسة العدد الكبير من الكتب 

 مهيأةالنفوس ال إلى َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا هي هبة المولى َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى .َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى
 .ِڤدية الـجازة االجبوللعصر الحاضر بم

 ليس . ال.لتزام بالوجود في مكان محدد أو حالة محددة االحوها في البيت أو في كل مكان دون سّب.منكم هو تجربتها هطلبما ن ،لذا
 ال توجد . في أي وكل مكان ووقتكِْرشَْن َهِرى يمكنكم تسبيح .)كالَه نَـ نيياميتَه ْسَمَرِنى (ثمة حصر بالزمان أو الظروف أو الجو

 . هذه هي السهولة.كِْرشَْن َهِرى انتم تعملون بأيديكم ويمكنكم تسبيح .يلة بديلة للتأمل اثناء السير في الشارع لكن هذا التأمل ممكنوس



 ما هو معنى اهللا  لذلك،. تعني اللذة العظمىراَم وكلمة .الفتانالجذاب  تعني كِْرشَْن الكلمة السنسكريتية .هو االسم الكامل هللا كِْرشَْن
 إلى  قلوبكم تتوق.؟ يجب أن يكون اهللا مصدر لذة عظيمة وإال لن نشعر بالرضى بهدون لذة عظيمةالمطلق والجذاب ليس لو كان 

كيف يمكن أن  . المطلقجذاب؟ ال بد من ان يكون اله ال يشعرنا بحضور جميع الملذاتلو كان حضوركيف يكون اهللا  .ملذات كثيرة
 . المطلقجذاب هو الكِْرشَْن لكن . أحدبجذ عن لو كان قاصراًيكون اهللا 

 راَم و كِْرشَْن و َهِرىباإلعتقاد ان تسبيحنا هذه االسماء الثالثة  أحد عقل إلى  ربما تطرق الشك. ليست طائفيةَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى ،لذا
فيون معتادون على التفكير على هذا  طائثمة ."ما الذي يحملني على تسبيح هذه االسماء الهندوسية؟:"اسماء هندوسية ويقول لنفسه

 أمر  هذا هو." لكن ال تغفل تسبيح اسم اهللا.ذا كان لديك اسم معروف هللا فيمكنك تسبيحه ا.ال يهم:" يقولتْشايتَنْيا لكن المولى .الوجه
عملوا على تنمية ا  لكن.يةسالم االال تعتقدوا أن هذه الحركة دعوة تبشيرية على غرار الدعوة المسيحية أوذن،  ا.كِْرشَْنحركة ذكر 

 . ذاك هو كمال الحياة.كمال حياتكم ام اردتذاا حب اهللا
دين ما لكن يتعين عليك التيقين من  إلى  قد تعلن انتماءك.)٦\٢\١. ب.ش (ْدَهْرُمو ياتُو ْبَهكْتيْر أْدُهوكْشَِجىَپُرو پوْمساْم اي ڤ ـَس

هو كمال الحب  لكن .نحن نوزع حبنا على عدد كبير من األشياء ،قت الحاضرفي الو .تنمية حب اهللا سواء أكان دينك كامال أم ال
 يتعين علينا نقل حبنا من العدد . ذاك هو مرضنا.الكالب إلى  حبنا موجود لكننا نسينا صلتنا باهللا واصبحنا نوجهه. على اهللاهجمع

 . ذاك هو كمال حياتنا.اهللا إلى الكبير من الكالب
 .َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىوجوب حب اهللا وهذا ممكن بتسبيح  إلى لة معينة بلم إلى دعون النحن  ،لذا

 چايُّوال سبيل ٢-٥
 في ١٩٦٩ في شباط ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  لكن في المحاضرة التي القاها . مجرد شكل من اشكال التمرين البدنيچايُّوالـ عتبرغالباً ما ن

 يوضح كيف .يجري تعليمها وممارستها في الهند منذ مئات السنين وطبيعتها كما چايُّوكشف بواطن معنى الـتمدينة لوس انجيلوس، 
 األنجح ينقل ّيچيُّويختتم بالقول ان الـ ثم مطلق كوكب في الكون بفضل ممارسة الرياضات إلى  الخبراء السفريُّوچۤيْزيستطيع الـ

 .كِْرشَْنوينعم بصحبة ) لُوَك شَْنكِْر (كِْرشَْنالعالم الروحي ويدخل دار  إلى نفسه عند مفارقة بدنه
 اياْميْمَس نيْدڤارا-َسْرڤَ

  تْشَايروْدْهيني دِر ْهنُوَم
 ْمنَتَْمنَه ْپرااۤي اْدهاىْرْدْهنمۤو

 ْمناْدهاَر-يُّوَچ يتُوآْستْه
على قمة  الحياة ريح و،عقل على القلبالوتثبيت جميع المدارك الحسية؛   بصداغل الحسيةو الشهي التجرد من كافة يُّوچاالـ حالة"

 ."يُّوچا هكذا يرسخ الفرد ذاته في الـ.الرأس
العالم  إلى ن لإلنتقالي جميعهم مؤهل.يُّوچۤيْز ْبَهكْتي و يُّوچۤيْز ْدْهۤياَن، يُّوچۤيْز ْچۤياَن: يُّوچۤيْزمن المستعلين أو الـ مختلفة أنواع هناك

 . مقصودة إلعادة اقامة صلتنا بالرب العظيمچيةيُّوالروحي ألن الرياضة الـ
 لذلك، المراد هو وجوب .في النجاسة المادية بطريقة أو بأخرىنا متورطون اآلن لكن ،صلة أزلية الرب العظيمبصلتنا  الحقيقة، في

 .چايُّو سبيل الوصل ذاك يدعى .ليه اعودتنا
 أو زائد، أنفسناجعل ن عندما ستصبح حياتنا البشرية كاملة لكن .اهللاينقصنا  الحاضر، الوقت في ."زائد" هو چايُّوكلمة ل الفعلي المعنى

 .باهللامرتبطين 
يجب تحقيق  .يتعين علينا ممارسة وسيلة مقاربة نقطة الكمال تلك اثناء حياتنا . ذاك عندما يحين الموتلكمالاصعيد  نصل أن يجب

 للمثال، قد يستعد الطالب . تعني عند الموتكاِلى-َنۤياْپَر .)كاِلى َمنَساتْشَِلَن-ْپَرۤياَن (المادي الجسم هذامفارقة  عند الموت، عندك اذ
ذا تهيأنا لإلمتحان عند  ا كذا،.متحان اال يحصل على شهادته عند اجتيازه.هائي اثناء دراسته الجامعيةبضعة سنوات لإلمتحان الن

 . كل ما تعلمناه طيلة العمر يمتحن عند الموت.العالم الروحي إلى الموت ونجحنا فسننتقل
 .رقة هذا البدن الحاليما ينبغي لنا فعله عند الموت ومفا كِْرشَْن، يصف الرب ْبهَچڤَْد چۤيتا في هنا ،لذا

 .)ڤاراني َسْمياْميا َمنُو ْهِردي نيروْدْهيا تْشَْد-ڤََسْر (چيةيُّو الـ باللغة التقنيةهاَرۤياْپَرتْ، هذه الرياضة تدعى يُّوچۤيْز ْدْهۤياَنمن جهة 
اك الجمال الخارجي واإلنشغال قالع عن التمتع بذ اال لذا، يتعين علي.للمثال، لنفترض ان عيناي منشغلتان برؤية الجمال الدنيوي

 بنفس .من الداخل) صورة اهللا الصوتية (آوْمكاَر إلى ستماع االكذا، يتعين علي .هاَرۤياْپَرتْذاك ما يدعى  .بالتأمل في الرب من الداخل
جمع العقل : چاويُّ ْدْهۤياَن ذاك هو كمال .علي سحب جميع الحواس من نشاطاتها الخارجية وشغلها بالتأمل في اهللا يجب الطريقة،



اخمص  إلى  الحياة نسمة ثم يتعين علينا نقل.َمنُو ْهِردي نيروْدْهيا:  لذلك، يتعين تثبيته على القلب.هتياج اال العقل شديد.ڤيشْنوعلى 
 .چايُّو ذاك هو كمال الـ.)ْدهاَرناْم-چايُّوْپرانَْم آْستْهيتُو تَْمنَه ۤياْرْدْهِنى آْدهامۤو (الرأس

 . ثمة كواكب مادية ال تحصى ووراء الكواكب المادية يوجد العالم الروحي. الكامل اختيار مصيره بعد الموتّيچويُّ-اَنْدْهۤييستطيع 
 للمثال، حصلت على .ِڤدية اين حصلوا على هذه المعلومات؟ من األسفار الـ. معلومات عن مختلف الكواكبيُّوچۤيْزلدى الـ

شْرۤيَمْد طالع على اوصاف كواكب السماء والعالم الروحي من  اال كذا، يمكننا.ليهاا  بلدكم من الكتب قبل مجيئيمعلومات عن
 .ْبهاَچڤَتَْم
 على  العلماءيعمل  .فضائية سفينةعون  إلى يحتاج ال .شاءي كوكب أي إلى نفسه ينقل أن هويمكن شيء، كل يُّوچّيالـ يعرف

 هذا مؤكد .وانجحي لن هملكن .سنة ألف لمئة بالمحاولة وسيستمرون ،ةطويل  لسنواتالفضائية بسفنهم األخرى الكواكب إلى وصولال
 . لكنها ليست الوسيلة العامةالعلمي بالتقدمالنجاح من يستطيع واحد أو اثنان  ربما، .ىاآلخر الكوكب إلى لوصولوسيلة ا ليستألنها 
لكن ليس  اَنۤيْچ هذه أو چايُّو ْدْهۤياَنليه ممارسة رياضة فيتعين ع أفضل، كوكب إلى هنفس نقل أحد اراد ذا ابأنه العامةوسيلة التتمثل 
 .ْبَهكْتي رياضة
ال يعنون  ،كِْرشَْنالرب العظيم  إلى قضون الخدمة التتيميةي الذين أولئك .مادي كوكب مطلق إلى  للوصول ليس مقصوداًْبَهكْتي نظام
بغض النظر عن الكوكب  األربعة للوجود المادي ستبقى سائدة المبادئ لمهم أنلع لماذا؟ .المادي العالم هذامن كواكب  كوكببأي 

ربما  .ليه استجدونها على أي كوكب تذهبون و ما تلك المبادئ؟ الوالدة والموت والمرض والشيخوخة.ليه االذي يرفع الفرد نفسه
لمادية تعني الوالدة والموت  الحياة ا.منه على هذه األرض لكن الموت موجودعلى بعض الكواكب العليا أطول بكثير كان عمرك 

 لذلك، ال يطلب . تنقطع الوالدة والموت والجهل والبؤس.زعاج اال والحياة الروحية تعني الغوث من هذا.والمرض والشيخوخة
 .أي كوكب من كواكب هذا العالم المادي إلى رتقاء االالفطين
سنحصل على بدن مناسب   لكن. ألنهم ال يملكون بدناً مناسباًتعذر دخولهمي لكن القمر، كوكب إلى وصولال إلى لعلماءيسعى ا ،اآلن

 للمثال، مع اننا ال .ثمة بدن مناسب لكل كوكب وإال ال يمكنكم الدخول .چيةيُّو بهذه الرياضة الـ احدهاذا دخلنااكواكب السماء ل
 لكن . ساعة١٦ أو ١٥اوكسجين لمدة نستطيع العيش في الماء بهذا البدن البشري فيمكننا العيش في الماء مجهزين بأسطوانات 

 لذا، . الماء ووضعها على اليابسةها منجاخرا فوراًستموت أن السمكة  تعيش فيه طيلة عمرها وال شك  مناسباًالسمكة تملك بدناً
  لكم من كذا، ال بد. حتى على هذا الكوكبتدركون انه يتعين عليكم الحصول على نوع من األبدان المناسبة للعيش في مكان معين

 .ذا اردتم دخول كوكب آخر ا أنفسكم بالحصول على نوع معين من األبدانعدادا
 .ِڤدية ذاك هو وصف األسفار الـ. آالف سنة من تلك السنوات١٠وستعمرون  ،سماءال كواكب فيالسنة األرضية تعادل نهار وليلة 

انها معدودة  . الف أو مليون٢٠ آالف سنة أو ١٠ دبعال يهم  .الموت ماثاليبقى  لكن .لذا، تحصلون على عمر مديد بال شك
 َهنْياِتى ـنَ(انت نفس روحية باقية : )٢٠\٢. چ.ب (ْبهَچڤَْد چۤيتاتلك هي بداية : نفس روحية غير خاضعة للموت  لكنك.والموت ماثل
 .)رىۤيَهنْياماِنى شَر

 ال . في غاية الفطنةكِْرشَْنتيم  .لى الفطنة الحقيقيةما الذي يوجب خضوعكم لهذه الوالدة والموت؟ طرح هذا السؤال هو عالمة ع
 شَْْستْ بدن اهللا هو . انهم يطلبون بدناً روحياً مثل بدن اهللا.أي كوكب يسوده الموت بغض النظر عن مدى عمره إلى يعنون بالرقي

 تعني تام بالعلم تْشيتْ تعني أزلي وكلمة َستْ كلمة .)١\٥ .س.ب (هَرَهْچيڤ آنَنَْد يْدتْش شَْْستْ هكِْرشْنَ َپَرَمهڤََره شْ إ:ىَهڤيْچَر آنَنَْد يْدتْش
 فسنحصل على بدن مثل بدنه كِْرشَْنالعالم الروحي لإلقامة بجوار  إلى ذا فارقنا هذا البدن ونقلنا أنفسنا ا. تعني تام باللذةآنَنَْدوكلمة 

 . مختلف عن هدف حياة من يطلبون دخول كواكب السماءكِْرشَْنتيم  هدف حياة .)آنَنَْد يْدتْش شَْْستْ (أزلي تام بالعلم والبهجة
تستهدف نقل النفس من ) تْشَكَْر-َسطْ (چايُّو ْدْهۤياَنرياضة  .)ڤايو-ْپراَن(شق روحي دقيق داخل هذا البدن وتحفظك اهوية الحياة  أنت

كوكب السماء  إلى  وبالنفاذ من تلك النقطة والكمال هو عندما تضع نفسك عند اخمص الرأس.اخمص الرأس إلى موقعها داخل القلب
 .أي كوكب يشاء إلى  نقل نفسهيُّوچّي ْدْهۤياَن يستطيع .ي تشاءذال

لعلي استطلع كوكب :" على هذا المنواليُّوچّي يفكر الـ.هناك إلى وتوجه ستطالع عن كوكب القمر االشئتأن  چايُّومارس الـ ،إذن
 كذا، يمكنك نقل .نيويورك ثم يزور كاليفورنيا وكندا إلى ح الذي يصلئاالمر السايشبه  .كواكب أعلى إلى القمر ثم سأنقل نفسي

 لذا، تيم . لكنك ستواجه الشروط عينها مثل تأشيرة الدخول والجمارك أينما توجهت.چيةيُّوكواكب كثيرة بهذه الرياضة الـ إلى نفسك
 .ها طويال لكنه ال يأبه بهافي ربما كان العمر . ال يعنى بهذه الكواكب الزائلةكِْرشَْن

 تى ِاكاكْشََرْم ْبَرْهَمإ ْمآُو
  ماْم أنوْسَمَرْناَهَرْنڤْۤي

 اتي تْياَجْن ِدَهْمْپَرۤيياه 



 َچتيْمَپَرماْم اتي ـ ۤيَس
شََرْم ْبَرْهَم ِتى ِاكاكْإ ْمآُو ( هي الصورة الموجزة للصوت العليأوْمكاَر .)أوْمكاَر (ْمآُوه نطق يمكن  ". . ْمآُو":الموتعند لحظة 

 .)ماْم أنوْسَمَرْن (ڤيشْنو، كِْرشَْن، ذاكراً اوْمكاَرذا استطاع نطق الصوت،  ا يمكنه دخول الملكوت الروحي)َهَرْنۤياڤْ
 ڤيشْنو هي صورة كاَرْمآُو لكن جماعة وحدة الوجود المطلقة يتخيلون أن .ڤيشْنو مقصودة لجمع العقل على چيةيُّومجمل الرياضة الـ

 ڤيشْنو من تثبيت عقله على صورة لفرد على كل حال، ال بد ل. انهم يرون الصورة الفعلية للرب العظيم.ڤَْزشْنَڤايخالف الـعلى 
 كل من يفارق بدنه )تي تْياَجْن ِدَهْمۤياْپَرياه  (ڤيشْنوالرب العظيم  إلى  هنا تعنيماْم كلمة . شاهده فعلياًمجمع عقله بالتخيل أأسواء 
 .)َچتيْمَپَرماْم  ۤياتي ـَس (يدخل الملكوت الروحي ڤيشْنوذاكرا 
القانعون بالسعادة الزائلة  . تلك هي الفطنة. بحق ال يطلبون دخول سائر كواكب العالم المادي لعلمهم أن حياتهم هناك زائلةيُّوچۤيْزالـ

يطلب ذا الذي  من .أزلي قديم أنا ):٢٣\٧ ( چۤيتاْبهَچڤَْدوالعمر الزائل واألسباب الزائلة ال يتحلون بالفطنة الوافية حسب ما جاء في 
 .)ِمْدَهساْم-َپڤَِتى ألْْپَهلَْم ِتشاْم تَْد ْبَهڤَتْ تو أنْتَ( أحد الوجود الزائل؟ ال يريده

:  لذا، هذه هي طبيعتنا.خير منهاذا وجدت شقة  اتتأسف لن كلكن .تتأسف .خالء االهاصاحبطلب منك وما  شقة فيقيم ت انك إفترض
 انها اشياء .المرض والموت والوالدة والشقاء:  اشياء خارجية مصطنعةجميعاً هذه . ألننا خالدين حيثما نقيملب مقاماً دائماًنط

 .خارجية
شقاء لل الوقائية جراءات اال لذلك، يتعين عليك اتخاذ. انت غير مقصود للمعاناة من الحمى لكنها تصيبك.كما عندما تصيبك الحمى

 .الوالدة والموت والمرض والشيخوخة: األشكال األربعة من المصائب الخارجية هذههو مرجع  البدن المادي يقة،الطر بنفس .منها
 .ذا استطعنا الخروج من هذا البدن الماديا سنتخلص من هذه المصائب

العالم  إلى يضمن انتقاله .ه اثناء مفارقة بدنْمآُو من جماعة وحدة الوجود هي نطق الصوت العلي يُّوچّيالوسيلة الموصية للـ ،لذا
 . بوعي تام بالرب العظيمْمآُوكل من يفارق بدنه اثناء نطق الصوت العلي الروحي 
 اشعة الشمس . مثل اشعة الشمس والشمس.من ال يؤمنون بشخصية اهللا بدخول الكواكب الروحية بل يبقون في الخارجال يسمح ل

 ،الملكوت الروحي إلى  كذا، جماعة وحدة الوجود الذين ينقلون.ب الشمس ومع ذلك، اشعة الشمس ليست كوك.عين كوكب الشمس
 . بمثابة هباءْبَرْهَمْجيُّوتي اهللا الذي يدعى نوريبقون في 

 انت تحتفظ . لذلك، تبقى هباء وهذا هو الفناء في الوجود الروحي. مليئة بهذا الهباء الروحيْبَرْهَمْجيُّوتيشقوق روحية، هباء و  نحن
 . كذا، نحن هباء متناه أصغر من الذرة. بسبب رفضك قبول صورة شخصية اهللا مثل شعاع الشمسنور تبقى في كلكنبفرديتك 

 .ْبَرْهَمْجيُّوتي في ءةالهباتبقى تلك  وبذلك، .حجمنا يعادل واحد من الف جزء من رأس شعرة
 بالعلم ةأزلية تام:  قوامها مؤلف من ثالثة. أيضاًباقية فحسب بل بهيجةالنفس  لما ليست .بأن النفس تطلب المتعة الصعوبةتتمثل 

  لكن يتعذر عليهم الشعور بالبهجة الباقية. اهللا البقاء بعلم تام بإندماجهم فيهنوريدخلون يمكن لمن  .) آنَنَْديْدتْش شَْْستْ (وتامة بالبهجة
 .في تلك الحالة

 .ومع ذلك ال يمكنك البقاء بمفردك طيلة عمرك ،بمفردك غرفة في اًمحصوركنت  ذا ايمكنك مطالعة كتاب أو التدبر لبعض الوقت
  اهللا، ثمة احتمال بالسقوط ثانيةنورندماج في  اال كذا، عند. تلك هي طبيعتنا. ستجد بعض الصحبة، بعض الترفيه.ذاك غير ممكن

 ):٣٢\٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا العالم المادي حسب ما جاء في إلى 
 مانينَْس-ڤيموكْتَداكْشَ ڤينَْرٱنْيى ٱيى 
 بودَّْهياه-ڤيشودَّْهىڤاْد أْبها- أْستَڤَيِّتْ

 َپَدْم تَتَهَپَرْم آروْهيا كِْرتّْشّْْهِرَن 
 ياهَرْچْهأنْ-يوشَْمْد-ناْدِرتَٱأْدُهو َپتَنِْتى 

 .النجاة لنيل مختلفة مسالك سلكوا ممن سواهم يوجد للرب، اللوتسيتين القدمين مالذ يطلبون الذين التيم جانب إلى انه أحد قال ربما(
 يقضون الذين التيم سوى فطنة العين، لوتسي ربنا:) السؤال هذا عن جواباً المالئكة وسائر ْبَرْهما المولى قال لهم؟ يحدث ماذا

 همفوقيت مقام عن يسقطون .محررين أنفسهم يعتبرون انهم من الرغم على مشوبة مقام أرفع حرازإل شديدة وكفارات رياضات
  ."اللوتسيتين قدميك تقديرهم لعدم الخيالي

 علىستقرار  االال بد لهم من لكن ي األعاليف ميل ألف مائة أو ثالثونو خمسة -وأعلى أعلى حلقوني الذين الفضاء رواد يشبه األمر
آروْهيا كِْرتّْشّْْهِرَن : ْمتََوَچاْبهـاللذلك، يقول  .ستراحة غير موقنة في الصورة الالشخصية اال.الزمة ستراحة اال،لذا .كباالكوأحد 
تلك الصورة  في يقبو ،بذل مجهود مضني بعد حتى الروحي العالم دخل المؤمن بوحدة الوجود المطلقة ذاا .َپَدْم تَتَهَپَرْم 



-ناْدِرتَٱ (حبب ظيمالرب الع خدمة أهملألنه : لماذا؟ .)أْدَههَپتَنِْتى  (ثانية المادي الوجود إلى سقطسي :الالشخصية، فالمجازفة هي
 .)ياهَرْچْهأنْ-يوشَْمْد
 وبدونه يمكنك التدريبهو  هذا .الروحية الكواكب لودخفنستطيع بقينا هنا  طالما كِْرشَْنيتعين علينا تنمية حب الرب العظيم  لذا،

 ضطراب، االبعض قستخل لوحدةا ألندخول الملكوت الروحي باإليمان بوحدة الوجود المجرد لكن ثمة مجازفة السقوط ثانية 
 .الرب العظيممحروم من عشرة  نكأل المادي العالم هذاهنا وتالزم  إلى سترجع .صحبةطلب بعض الوست

 لن نشعر باللذة .أيضاً مقامنا البنيوي هو اننا نطلب البقاء والعلم الكامل واللذة .لنا معرفة طبيعة مقامنا البنيوي فضللذا، من األ
 في  لكن ستتوفر لنا لذة كاملة. تلك هي المجازفة.على قبول اللذة الماديةسترغمنا اللذة  إلى ياح وحاجتنارت اال سنشعر بعدم.بمفردنا

 في العالم كِْرشَْن لذا، ثمة لذة جنسية في .لذات هذا العالم المادي هي الحياة الجنسية وهي لذة منحرفة سقيمةمرفع أ .كِْرشَْنذكر 
ماذا ، )١\١\١. ب.ش (َجنْماِدى أْسيا ياتَه لكن، . ال. انها شيء مثل اللذة الجنسية في العالم الماديعتقاد اال لكن ال ينبغي لنا.الروحي

 . تام باللذةكِْرشَْن .كِْرشَْن الحياة الفعلية هناك في .دون وجودها في العالم الروحي يفسر وجود ظلها هنا
العالم الروحي عند مفارقة البدن المادي ودخول  إلى نا نقل انفسنا مما يتيح لكِْرشَْنخير االمور هو تدريب انفسنا في ذكر  ،لذا

 ):٢٩\٥ .س.ب( والتنعم بقربه كِْرشَْن دار لُوَك كِْرشَْن
 شْكِْرْو-َپَسْدَمسو كَلْ-ْپَركََر-نيتْشينْتاَم
 پالَيانْتَْمْر أْبهيو سوَرْبهّيشِْتِرْواشْلَكْ

 ْمنَياماِسْو-َسْمْبْهَرَم-شَتَ-َسَهْسَر-مّيشْلَكْ
  ْبَهجاميْم تَْم أَهْمشْپورو-ْم آديينَْدڤوُچ

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

 ربما كان عندك علم بحجر .)َسْدَمسو-ْپَركََر-نيتْشينْتاَم (حجر الفالسفة من ةعوصنم البيوت .لُوَك كِْرشَْن فأوصا يه هذه
جميع المباني  ،لذا .ه موجودلكن ،الحجر هذا منكم أحد م يرل بالطبع، .منه صغير ءجزلمس يحاال  ذهب إلى الحديديتحول  .الفالسفة

تحقيق  أشجارهي  األشجار: )٢٩\٥ .س.ب (ڤِْركْشَ-َپكَلْ .شْكِْرڤْ-َپَسْدَمسو كَلْ-ْپَركََر-نينْتاَمتْشي .هناك مبنية بأحجار الفالسفة
 .تفاحال تعطي سوى ال التفاح وأشجار مانجو،في هذا العالم المادي ال تعطي سوى ثمار ال المانجة أشجار .تعطيك ما تتمنى .االماني

 .لُوَك كِْرشَْن أوصاف بعض هذه . هناكشجرة أي منيمكن الحصول على مطلق ما تتمناه  لكن
 لىع تأقلمنالقد  .نعهدها نحن .مبادئ الحياة الشقية تعمها ألن ،ةالمادي كباالكوسائر  إلى أنفسنا رفععدم طلب  فضلمن األ ،لذا

 موت الحيال ئفعل ش يستطيعون ال .مصائبال هذهل حل همديل ليس لكن بتقدمهم، رونوفخعصر ال علماء .أبهن ال .والموت الوالدة
 .خارج حكمك أمر هذا .ك تعجيل الموت وليس منعهيمكن .هذا محال .شيخوخةال أو مرضال أو
-َجنَْم(الوالدة والموت والمرض والشيخوخة والمرض ): ٩\١٣. چ.ب(الفطناء معنيون بإيجاد حل لهذه المعضالت األربعة  لذا،

 يذكر .الروحية الكواكب لودخ عند محتمل لكذو .العلمو بهجةبالالغنية  الروحية ياتهمح تحقيقانهم يعنون ب .)ْدهيۤياڤْ-َجرا-ْمِرتْيو
 ):١٤\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن

 ْم َستَتَاِشتاهتْ-ايَأنَنْ
 اشَهيتْيني  ْسَمَرتْم مايُّو
  سولَْبَهه پاْرتَْهىْماَهۤيْستَ
 نَهيُّوچيا يْسيوكْتَ-ايتْين

 ."الخدمة التتيميةبله المتواصل اشغان، بفضل ْپِرتْها يا ابن ة،لوسهيحققني بال ينقطع عن ذكري دون حيدان، من "
 كامل مثيل ال يحيد يُّوچّي . وخدمتهكِْرشَْنالذي ال ينقطع عن ذكر :  األرفعيُّوچّيهذا هو الـ . تعني غيبوبة متواصلةيوكْتَه-نيتْيا

  ال.)تِْشتاها-آنَنْيا ( انحرافن دو. ال غيركِْرشَْن بل ذكر ْدْهۤياَنأو  اَنۤيْچ رياضة أو چيةيُّوهذا السبيل أو تلك الرياضة الـ إلى انتباهه
 . تعني في كل مكان وفي كل األوقاتَستَتَْم .)تِْشتاها َستَتَْم-آنَنْيا (كِْرشَْن يداوم على ذكر .يعكر صفوه شيء

 لكن هذا ال يعني انني .في اميركا اآلن، في بالدكم أنا  لذا،. ومهبطهكِْرشَْن ذاك هو مكان .ڤِْرنْداڤََنمقامي في  المثال، سبيل على
في هذه الشقة في نيويورك لكن ذكري هناك في  أنا .ڤِْرنْداڤََن وهذا يعني وجودي في كِْرشَْنني اداوم على ذكر  ألنڤِْرنْداڤََنخارج 
 .في كوكبه الروحي مسبقاً وليس عليك سوى انتظار مفارقة هذا البدن كِْرشَْن يعني انك تقيم قرب كِْرشَْن ذكر .ڤِْرنْداڤََن

 كِْرشَْن يعلن . تعني مستمرنيتْياه كلمة . تعني ذكرْسَمَرتي  كلمة.)ِشتاها َستَتَْم يُّو ماْم ْسَمَرتي نيتْياشَهتْ-أنَنْيا (كِْرشَْنا هو ذكر هذ ،لذا
من : )١٤\٨. چ.ب( كِْرشَْن لمن يتبنى ذكر رفع وأثمن شيء يصبح غير مكلفاًأ .انه اصبح سهل المنال عند من ال ينقطع عن ذكره



پاْرتَْهى تَْسۤياَهْم سولَْبَهه  (الخدمة التتيميةبله المتواصل اشغان، بفضل ْپِرتْها يا ابن ة،لوسهقني بيحقال ينقطع عن ذكري دون حيدان، 
 .)چينَهيوكْتَْسيا يُّو-نيتْيا
 َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى :ينبغي لك التوسل بوسيلة شاقة؟ اقتصر على تسبيح لماذا
 في القطار، و سواء في الشارع أ. ال توجد شروط وال قيود للتسبيح. ويمكنك التسبيح طوال الليل والنهارَهِرى َهِرى راَم راَم راَم

 يمنعك؟الذي  فماذا . ال توجد ضريبة على التسبيح وال تكلفة.في البيت أو في المكتب
 . جزيالًشكراً

  مصادقة العقل٣-٥
 وجوب اخضاع ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يوضح  .لقطعي للمصادر البشرية؟ أم يوجد مصدر أكبر للعلم وراء العقل؟هو الذخر ا العقل هل

النص  إلى مستند موضوعه .أنجليس لوس في ١٩٦٩ شباط/فبراير فيفي المحاضرة التالية المسجلة  الروحية ةدرالق سيطرةالعقل ل
 ):٦\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتاالتالي المعروف من كتاب 

 ايَبنْْدهوْر آتْماتَْمنَْس تَْس
 تَهيتَْمنا جاڤيتْماانيى
 ىتَْمنَْس تو شّتْروتِْڤاأن

 ڤَتْ-ڤَ شَتْرويتْمااڤَْرِتت
 ."لكذفي  أخفقويكون ألد عدو لمن  ،يكون العقل صديق لمن تحكم به"

جاء  .سكر حالة في شخص عقل مثل ،ةلماديالصلة في ا عدونا العقل .صديقنا العقل هو جعل چيةيُّولرياضة الـل الكامل الغرضأن 
 لذلك، الفتنة .كِْرشَْن نسياننتيجة  بالوجه الخارجي للرب منذ زمن سحيقافتتن الحي ): ١١٧\٢٠ -َمْدْهيا (تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْفي 

ڤَ ماۤيا تاِرى ِديا َبهيْرموكَْهى أتَي-ڤَ أناديِسى جي" كِْرشَْن ْبهولي (تسبب له جميع اشكال الشقاء في وجوده المادي) ماۤيا(الخارجية 
ما الذي يوجبني  ". ألن الخيار متروك لي اتمرد حالما يتلوث عقلينفس روحية شق من الرب العظيم لكنني أنا .)دوْهكَْهى-َسْمساَر

قع تحت انطباع خاطئ، وهم، وتفسد مجمل أ . هذه الفكرةما تراود عقليعنديتحول وضعي بكامله  ."اهللا أنا ؟)كِْرشَْن(على خدمة اهللا 
خفقنا بالتغلب على عقولنا فعندئذ، نخفق حتى وإن ذا ا الكن) امبراطوريات وغيرها( لذا، نحن نريد التغلب على اشياء كثيرة .حياتي

 . عقلنا بحد ذاته سيصبح عدونا اللدود.تغلبنا على امبراطورية
 تبقى ممارسة .نما هو التغلب على العقل من اجل جعله صديق بصدد انجاز المهمة البشرية اة الثمانيةيُّوچي الـرياضةال غرض

 من ال يقوى على التغلب على عقله يقيم دوماً قرب . تبقى مجرد تظاهر.لب على العقل مضيعة للوقت دون التغچيةيُّوالرياضة الـ
 يتعين على الفرد خدمة امالءات الشهوة .سلطة فوقية أمر نما هو تنفيذ ا المقام البنيوي للنفس.عدوه اللدود مما يفسد حياته ومهمته

 لكن يتطوع الفرد بالعمل بأمر شخصية اهللا القاطن داخل قلب كل . ما دام العقل عدواً غير مقهوراًوالغضب والطمع والوهم وغيره
 داخل القلب ثم العمل بما َپَرماتْما الحقيقية تستلزم معاينة چايُّو ممارسة الـ.عند الهيمنة على العقل )َپَرماتْما(حي بدور الذات العليا 

 ):٧\٦ ْبهَچڤَْد چۤيتا(يم لما يمليه الرب بالكلية تلقائياً  بصورة مباشرة يعقبه التسلكِْرشَْنذكر  إلى خذأ بالنسبة لمن .تمليه
 ايتَْمنَه ْپَرشانْتَْساتيج

 تَهي َسماهَپَرماتْما
 وشْدوْهكِْه-كَْهىسو-شَْنۤيتُوشْ

 هونيُّتَتَها ماناَپما
تكريم واالهانة، على حد الو ،الحرارة؛ وإذ ذاك فإنه يرى اللذة واأللم، والبرودة والذات العليا بلغ فقدوحقق السكينة  العقل، قهر من"

 ."سواء
يتورط الفرد في النشاطات  .َپَرماتْمااطن في قلب كل حي بدور  القشخصية اهللا العزيز بإمالءلإللتزام  مقصود حيكل  الحقيقة، في

 حالما يخضع بإحدى الرياضات قد بلغ المصير عقل الفرد  لذلك، ينبغي اعتبار.دما يضلل العقل بالفتنة الخارجيةعنالمادية 
 عند ثبات العقل على الطبيعة هللا من الداخل ال يوجد بديل للفرد سوى العمل بإمالء ا.لتزام بإمالء فوقي اال ال بد للفرد من.يُّوچيةالـ

 يحقق كِْرشَْن تيم لما ان .خضاع العقل ا يعقبمالء الذات العليا تلقائياً اتباع الفرد ا. يقر العقل بإمالء سلطة فوقية ويعمل به.الفوقية
 تلك الحالة هي .غيرهاو والحرارة ةدولبرثل الشقاء والسعادة وام الوجود المادي أضداد فتيم الرب ال يتأثر بفوراًهذا المقام العلي 
 ):٨\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .عملياً) َسماْدهي(استغراق في اهللا 

  تْمااْپتِرتْ-يْچۤياَنڤ-ْچۤياَن



 اهيِتنْْدريجي ڤُهوْستْ-طَكۤو
 يُّوچّي اوتْشْياِتىتى إ كْتَيو

 شَنَهتْكانْۤ-طْراشَْمشْلُو-َسَم
ن شخصاً كهذا يكون سيداً لحواسه،  ا.المكتسب والتحقيق العلم بفضل الرضى تام يكون عندماً محققاً لذاته، ايُّوچۤييقال عن شخص "

 ):١٣٦\١٧ َمْدْهيا .ت.ت (پوراَن ونڤيشْ كما جاء في ." سواسيةالذهبالحجارة وو حصىالمسيطراً على ذاته؛ يرى 
 نامادي-كِْرشَْن-شْرّي أتَه
 راْهياْم اينْْدرييايهْچْد ِڤ ْبَهـنَ
 داواڤِهى ْهي جيْهكْنْمووڤُِس
 ْپهوَرِتى أَده ْسڤَياْم ِاڤَْس

صحبه بالمدارك الحسية المادية القاصرة لكنها تنكشف على من ه وصورته وصفاته وتسلياتيستحيل فهم االسم القدوس للرب و"
 يشْڤاياْم ِا ( سوى من نال حظوته تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوشْرّيال يفهم : نيشَْدذََك أوَپنَموصفت حواسه بالخدمة المتواصلة كما جاء في ت
 .)وِت ِتَن لَْبْهياْسنَڤِْر
 تعلن ِڤدية األسفار الـألن ؟الرب العظيم وه كِْرشَْن نا نقبل ولماذا .الرب العظيمبصفة  كِْرشَْن نقبلنحن  اآلن، .بالغ األهمية هذا
كِْرشْنَه َپَرَمه ڤََره إشْ ( وبدنه روحي أزلي بهيجكِْرشَْنالملك العظيم هو ): ١\٥ ( َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في  ،على سبيل المثال .ذلك
اهللا مجرد من :  وعند الحيرة، يقولون. يقتصرون على تخيل صورة اهللاظلمةال الحماسة وتيشاكل أهل .)ْچَرَهىڤيآنَنَْد -تْشيْد-َستْشْ

 .حباط ا هذا."الصورة أو فارغ
 .)َجنْماِدى أْسيا ياتَه (الحق المطلق العظيم هو فياض الوجود): ١\١\١. ب.ش( تقول سۤوتَْر ِڤدانْتَ وما المانع؟ الـ. بالفعلجسم هللا

 من اين جاءت هذه االجسام والصور؟ ما هو .أيضاًنواع األحياء اجسام أمختلف لبل يست مقصورة علينا هي لاآلن، لنا اجسام و
ت ل لو كان اهللا ليس شخص فكيف اصبح ابناءه اشخاصاً؟ لو كان والدي ليس شخصاً فمن اين تشك.مصدرها؟ هذه اسئلة منطقية

 للصورة ويتخيلون اهللا  مناقضاًانهم مصدر تعب وينمون مفهوماًعندما يشهدون ان ابد .البشر باإلحباطيشعر صورتي؟ مع ذلك، 
 يْدتْش شَْْستْه كِْرشْنََپَرَمه ڤََره إشْ(أن هللا صورة باقية وتامة بالعلم والبهجة ) ١\٥ ( َسْمهيتا-ْبَرْهَم لكن جاء في . من الصورةمجرداً
 . اللذة والعلم والبقاءةورتاهللا هي صذن، صورة  ا. تعني لذةآنَنَْدو  تعني علم تْشيتْ تعني خلود وكلمة َستْ كلمة .)ىَهڤيْچَر آنَنَْد
 نفكر حالما لكن .اهللاجسم  عن مختلفجسمنا  ،لذا .العلم وأ لذةبال اًغني والأزلياً  يسل جسمنا .اهللابجسم  جسمنا نقارن دعنا اآلن،

 فيجاء  بينما  وليس علماًتخمين هذا وإال يصبح مثلنا ودون صورة اهللابأن  نعتقد ،لذا .فإننا نفكر بصورة مثل صورتنا ، ماصورةب
 نَـ نامادي-كِْرشَْن-أتَه شْرّي  ( واسمه وصفاته أو توابعه بالمدارك الحسية والعقليةفهم صورة اهللا أحد يستحل على: َنپورا َپْدَم
 .عظيم؟ هذا محال حواسنا معيبة وقاصرة فكيف نستطيع رؤية الشخص ال.)ْچراْهياْم اينْْدرييايهِوْد ْبَه
 المصاب .فتلك الحواس الصفية تعيننا على رؤية اهللا) ڤاداوُونْموكِْهى ْهي جيْهڤِس(بتدريب حواسنا وتصفيتها  رؤيته؟يمكن  كيف ثم
 كذا، ال نقوى على فهم .ال يقوى على الرؤية لكن هذا ال يعني عدم وجود شيء للرؤية بل ال نقوى على الرؤيةإعتام عدسة العين ب

التيم الممسوحة عينه بحب اهللا ): ٣٨\٥ ( َسْمهيتا-ْبَرْهَم جاء في .لعيناعتام عدسة ازالة  ارة اهللا لكن نستطيع رؤية اهللا بعدصو
ندئذ،  ع.ذن، يلزمنا تصفية حواسنا ا.)ڤيلُوكَيانْتيڤَ ْهِرَديىشو تْشَِنَن َسنْتَه َسدايڤيلُو (داخل قلبه طوال الليل والنهار) كِْرشَْن(يعاين اهللا 

 .سنقوى على فهم كنه صورة اهللا واسمه واخالقه وداره وتوابعه وسنقوى على معاينته في كل مكان
 پانيأ ( للمثال، جاء أنه ليس هللا أيدي أو ارجل لكنه قادر على قبول كل ما نقدمه له.صورة اهللا إلى  حافلة باإلشاراتِڤديةاألسفار الـ

ذن، هذه تناقضات ظاهرية ألنه حينما نفكر بمن يرى  ا. ليس هللا عيون أو أذان لكه بصير سميعكما جاء أنه .)تاۤيْچِرهڤَنُو پاُدو َج
 هو قادر على الرؤية حتى في الظلمة . لكن هللا عيون لكن عيونه مختلفة عن عيوننا. هذا مفهومنا المادي.نظن ان عيونه مثل عيوننا

 فأنه قادر على سماعه ألنه داخل شيئاًذا همسنا  ايين وماليين األميال لكن اهللا في ملكوته بعيد مال. كما أن اهللا يسمع.على خالفنا
 .قلوبنا
 ):٢٦\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول الرب  .اهللا لمس أو اهللا سمع أو اهللا رؤية تفادي نستطيع ال لذا،

 ْماتُوي ْم ْپَهلَْمَپشْ پوْمَپتَْر
 يَهتشّْتّْايْپَر اۤي ِمى ْبَهكْتْيُّو

 تَْمِراوَپْه- ْبَهكْتىْمتَْد َأَه
 تَْمنَهااتيْپَرَأشْنامي 

 ." تقدمةأقبلها فإني  أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو حب وتفان، ورقةمن يقدم لي ب"



 كِْرشَْن إلى م الطعاميقدفور تنشهد تغير طعم الطعام : ن نشهد اكله يومياًحن .يأكل هلكن يأكل،ته رؤي نستطيع ال يأكل؟ كيف اآلن،
لي طبقاً من الطعام فقد  ا أحدذا قدم ا. ال يأكل مثلناذن، اهللا يأكل لكن لما انه كامل بذاته فإنه ا.عملي أمر  هذا.بموجب المراسم

 اهللا .)إبتهال-شو اشْرّي( ياِتىشْڤَشيڤاْم ِاْرنَپۤوْم آدايا ْرنَپۤوْسيا ْرنَپۤو . لذلك، عندما يأكل يخلف الطعام كما هو.افرغه لكن اهللا ليس جائعاً
 هذا . اهللا قادر على االكل بعينه.ذلك تبقى كمية الطعام هي هيدرجة انه قادر على تناول كل الطعام الذي نقدمه له ومع  إلى كامل

 .)ڤِْرتَِّمنْتي-چاني ياْسيا َسكَِلنْْدريياأنْ (لكل طرف من اطراف جسم اهللا جميع قدرات سائر األطراف:  َسْمهيتا-ْبَرْهَمما جاء في 
 . ذاك هو أكله.الطعام الذي نقدمهلى  إ لكن اهللا ينظر.هاكل باألللمثال، نستطيع النظر بالعين لكننا ال نستطيع 

ه تكشف لمن يتشبع تسليات أن اسم اهللا وصورته وصفاته وَنپورا َپْدَمجاء في  لذا، .الحاضر الوقت فيندركها  ال األشياء هذه بالطبع،
سعى رؤية اهللا بجهودنا  م. يكشف ذاته لناال نقوى على فهم اهللا بجهودنا الشخصية لكن اهللا .اهللا إلى روحياً بفضل الخدمة العلية

 لكن ."هالدينا مصباح شديد القوة وسنبحث عن:"ذا قلناا الشمس لن نقدر على رؤية .الشخصية يشبه مسعى رؤية الشمس في الليل
ن علينا تصفية ي يتع. كذا، ال يمكننا رؤية اهللا بجهودنا الشخصية لقصور حواسنا.عندما تشرق في الصباحنستطيع رؤية الشمس 

، يجب أن كِْرشَْنربي الحبيب، حبيبي :" ال نقوى على التحدي بالقول.كِْرشَْن هذا هو ذكر .انتظار رضى اهللا لكشف ذاته لناحواسنا و
 . عنااهسنراه عند رض .حامل اوامرنا ليس اهللا ، ال."تحضر امامي ألراك

 الحقيقية وإال نرى الناس يصدقون چيةيُّوة الـ تلك هي الرياض.رضاء اهللا حتى يكشف ذاته لنا إلى ا تهدفچيةيُّورياضتنا الـ لذا،
بحث عن أنا أ:" ربما يقول احد.بهوية اهللا أحد  ال يعلم.مّدعي اإللهية عن رؤية اهللا تجعله يصدق كل اإلنسان عجز .لهية اإليندعم

 .ريد شراء بعض الذهبلكن يجب عليه معرفة الحقيقة قبل البحث عنها وإال كيف يبحث عن شيء يجهله؟ لنفترض انني ا" الحقيقة
مدعين اإللهية  رذالءذن، الناس يتعرضون للغش بتصديق ال ا.ال بد لي من معرفة الذهب أو أملك بعض الخبرة وإال أتعرض للغش

ل يذرومن يصدقه ل يذر مّدعي اإللهية .رذالء وسيصدقه بعض ال"اهللا أنا":المجيء واالدعاء واحد ييمكن أل .اهللانهم ال يعرفون أل
ڤُونْموكِْهى ِس .كِْرشَْن ذاك هو ذكر . أن يتأهل لمعاينة اهللا وفهمهاإلنسان يجب على .على هذا الوجه اهللا يستحيل معرفة .اكلتهعلى ش
 أنفسنا ناشغل ذاارب ال سنصبح مؤهلين لمعاينة .)٢٣٤\٢\١ سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي (.ْپهوَرِتى أَدهڤَ ْسڤَياْم ِاڤاداو ْسْهي جيْه

 .وإال هذا محال هتخدمب
القدرة  حمل الشهادات الجامعية ال يعني . بالكفاءات الدنيويةكِْرشَْن ال يمكن ألحد أن يعي بـ.كِْرشَْن هو علم ذكر ْبهَچڤَْد چۤيتا اآلن،
سيرتكب  وإال  تصفية حواسه بخدمة الرباإلنسان لذا، يجب على . هذا علم علي ويتطلب حواساً مختلفة لفهمه.ْبهَچڤَْد چۤيتافهم على 

 على حاله كِْرشَْن لهذا السبب يتجلى . هذا محال.لن يفهم .أو دكتوركبيراً حتى وإن كان عالماً  كِْرشَْناألخطاء في مسعى فهم كنه 
ظوظاً بالقدر لكن ال بد للفرد من أن يكون مح .)تْماۤياڤْياپي َسنّْ أٱأُجو (مع انه ال يولد  تههويبلتعريفنا  يتجلى اهللا .في العالم المادي

 لرضاه عن كِْرشَْن علم حصولي برحمة كِْرشَْن تيم علم . لعدم حضوره اآلنن اراد معرفته اكِْرشَْنالكافي لمخالطة تيم صفي من تيم 
 .عند فهمه نعاينه ونتحدث معهو مطلوبة لفهمه كِْرشَْنذن، رحمة  ا.خدمته الصفية

 واهللا هو الشخص األزلي جميعاً نحن اشخاص :)١٣\٢\٢ َنيشَْدپطَْهى أوكَ (ِڤديحكم  كاذ .ظيمالع الشخص هو .شخص كِْرشَْن
 لنا ليسس روحية ونا نفلكن .الجسم هذاداخل  نيمحبوس نناأل اآلننحن نواجه الوالدة والموت  .)ناْم تِْشتَنَشْ تِْشتَناناْمۤيانيتْيُّو نيتْ(العظيم 
): ٢٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا فيجاء  كما .وموت والدة لنا ليس لكن .منا من عملآخر حسب ما قد إلى نتناسخ من بدن .مطلقاً وموت والدة

 واهللا هو جميعاً نحن اشخاص :)١٣\٢\٢ َنيشَْدپكَطَْهى أو (.أيضاً اهللا أزلي .)اڤ جاياِتى ْمِرياِتى ـنَ (ال تولد األحياء وال تموت
قامة صلتنا القديمة بالشخص  ا ونعيدكِْرشَْنيمكننا تصفية حواسنا بذكر  لذا، .)اناْمناْم تِْشتَنَشْ تِْشتَنۤيانيتْيُّو نيتْ(الشخص األزلي العظيم 

 .اهللا سنرى ثماألزلي العظيم، الشخص األزلي الكامل 
 لكن يسهل تضليل الفرد وتحييره بالتناقضات الظاهريةالعلم العلي فضل ب يتسنى للفرد الثبات في قناعاته .يكمل الفرد بالعلم المحقق

انعدام صلته بالدراسة  إلى  وتعاليه عائدكِْرشَْنمنضبط الذات بالفعل هو النفس المحققة بفضل تسليمه لـ . على العلم األكاديميقصراً
 .كثر من الفقاقيع أو الحجرأ  عندهال يساوي) الذي قد يكون كالذهب عند سواه( الدراسة األكاديمية والتخمين .األكاديمية

 يقتدر ال في المقابل، .اهللا إلى أمياً ال يعرف األبجدية، شريطة انشغاله بخدمة ودية علية منقادةكان  ذا احتىلفرد تحقيق اهللا ل يمكن
 كذا، وسيلة .طالق ألنه الروح العظيم اال اهللا ال يخضع لألوضاع المادية على.حتى وإن كان واسع العلمالفرد على تحقيق اهللا 

 اهللا وراء . ال يمنعه من تحقيق اهللا كما ان الثري ال يحقق اهللا بفضل ثروتهاإلنسان فقر .تحقيق اهللا ال تخضع لمطلق وضع مادي
اهللا وحبه  إلى  الدين الذي يعين معتنقه على التقدم في الخدمة التتيمية):٦\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في  .)ْپَرتيَهتاأ(اوضاعنا المادية 
 .)ْدَهْرُمو ياتُو ْبَهكْتيْر أْدُهوكْشَِجى َپُروپوْمساْم ڤاي  ـَس(هو الدين الممتاز 

سالمي هو الدين الممتاز بل يذكر أن الدين الممتاز هو الذي يعين  اال أن الدين الهندوسي أو المسيحي أوْمتََوَچْبهاـالال يرد في 
 شواكل توجد .م بتصنيف األديان نحن ال نقو. هذا هو تعريف الدين الممتاز.اهللا وحبه إلى معتنقه على التقدم في الخدمة التتيمية
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 بأصول اإلنسانمل  قد يع.ال نفع فيهالدين هو فهم اهللا وتعلم وسيلة حبه وكل دين يسلح اتباعه بوسيلة حب اهللا هو دين ممتاز وإال 

 .كبيراًذا كان حبه هللا مفقوداً وكان حبه للمادة ا دينه ليس ديناً دينه بإلتزام بالغ لكن
ذا استطعنا  ا.)ْپَرتيَهتاأ (دون عائقو) أهايتوكّي (غرضغير م  أن الدين الحقيقي يجب أن يكونْمتََوَچْبهاـالجاء في نفس النص من 

 أحد .)ْدَهْرُمو ياتُو ْبَهكْتيْر أْدُهوكْشَِجى َپُروپوْمساْم  ـَس (سعداء من كل وجه وإال السعادة مستحيلةممارسة مثل هذه الملة فسنجد اننا 
 أْدَههتعني ملموس بالعلم التجريبي وكلمة  أكْشََج .يعني من يقهر جميع المساعي المادية لرؤيته أْدُهوكْشََج .أْدُهوكْشََجاسماء اهللا هو 

 أن يمكن و،استقبال الصوت العلي بإنقياد:  يجب علينا علمه من وجه آخر. محالفهم اهللا بالعلم التجريبي .تعني غير قابل لإلدراك
 . إليهبقضاء خدمة ودية علية اهللا نفهم
 لطيفة أشياءه يمدني بألن اهللا أحب":تقل ذا ا. لكن يجب أن يكون حبنا غير مغرضاً.وسيلة حب اهللا يعلمنااألصل الديني الكامل ، لذا
قتصار على القول  االعلينا يجب .)أهايتوكّي(هو الحب الخالص من كل غرض  الحقيقي الحب .اًحب ليس ذلكف ،تشبعتي الحسيةل جداً

 اهللا يعطي . ال. احب اهللا ألنه يعطيني خبزي اليومي مثل ال تجارة. مجمل األمر هذا." اهللا ابي وحبه واجب علي.اهللا كبير:"ألنفسنا
 الحب .هذا ليس حباً:  لذلك، تقدير اهللا ألنه يعطيني الخبز. اهللا ابو األحياء ورازقهم.القطط والكالب -للحيواناتالخبز اليومي حتى 

: َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا كما يقول . هذا هو الحب الخالص."حتى وإن لم يعطني خبزي اليومياحب اهللا :" يجب علي أن أقول.خالص
 هذا هو الحب ." مع ذلك، احبك.بقدمك أو ال تتجلى لي مطلقاً وتكسر قلبي لحرماني من رؤيتكربي، يمكن أن تعانقني أو تدوسني 

 هذا هو . سنكتمل بالسعادة اكتمال اهللا بها. عندما نبلغ هذا الصعيد من حب اهللا فسنجد انفسنا غارقين في سعادة كاملة.الخالص هللا
 .الكمال

  القصوىچايُّوـال ٤-٥
 القديمة، ِڤديةحسب التعاليم الـ .١٩٦٩  سنةحديثال هذا في چايُّوالـ ممارسةمن  المتقنة المرحلة على اَدْپَرْبهوپشْرۤيَل يركز 

 تتأوج في التتيم چايُّو كَْرَمو ) التمارين البدنية والتحكم بعملية التنفس (َرياناَمْپ و چايُّو-َهطَْهى رياضة ابتداء بچيةيُّوالرياضة الـ
أنه قد ب چايُّو ْبَهكْتينقطة  إلى يجب اعتبار المحظوظ بالقدر الكافي للوصول:"ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  يقول .)چايُّو يْبَهكْت (بحب شخصية اهللا

ْبهَچڤَْد  في كِْرشَْن طبقاً لما يقول . اهللامدى تنميته حب إلى  يستندچايُّو ْبَهكْتي واختبار اتقان الفرد .چيةيُّو الـرياضاتاجتاز سائر ال
 ):٤٧\٦ (چۤيتا

 ْماشَْسْرِڤي ناْم َأپيُّوچي
 آتَْمنا-نانْتَْرَچِت-َمْد
 ْم مايُّوْبَهَجِتى ن اشَْردّْهاڤ

  َمتَهُموتَيوكْتَ ِمى ـَس
  ."يُّوچۤيينالـأعظم من جميع و يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ هويعبدني بخدمة ودية علية، و عميق يمانالذي يذكرني بإ ،يُّوچّيالـإن "

 چايُّو كَْرَم و چايُّو ْچۤياَن و چايُّو-َهطَْهى و چايُّو َچطانْشْأ: چيةيُّو الـالرياضاتهي رأس جميع  چايُّو ْبَهكْتيجاء هنا بكل وضوح أن 
 .كِْرشَْن على ارفع صعيد، ينبغي أن يحفظ نفسه في ذكر  كامالاۤييُّوچأن يصبح  أحد ذا اراد ا بعبارة أخرى،.چايُّو ْبَهكْتيو 
يستعمل للداللة على  الذي ْبَهْج مشتقة من الفعل ْبَهَجِتى كلمة .الواردة في هذا النص عميقة المغزى ْبَهَجِتى الكلمة الخصوص، بهذا

 لكن الخدمة بحب وإيمان .شخص مستحق العبادة تنطوي على توقير وتكريم .ْبَهَج كلمة عبادة ال تخدم معنى .الخدمة التتيمية
 محترم أو مالك ويتهم بقلة االدب لكنه ال يستطيع تجنب خدمة إنسان عبادة أحد  قد يتفادى. وحدهشخصية اهللا العزيزمخصصة ل
 . بدون أن يدان من كل وجهالرب العظيم

 يمكننا عبادة رجل اعمال كبير لعلمنا اننا بترضيته يحتمل أن .العبادة بجلب نفع ماتتعلق  .تتيميةال الخدمة عن مختلفة عبادةال لذا،
دانة ذلك  انجد لكن لغرض معين المالئكة تحقيقاً أحد اإلنسان غالباً ما يعبد . عبادة المالئكة تجري على هذا النحو. ماينفعنا من وجه

 -ْپَرَپْديانِْتى ٱنْيا ا  ْچۤياناه-تَ ِركامايْس تايْس تايْر ْه (للمالئكةيسلمون عقولهم الرغبات المادية من تشوش ): ٢٠\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في
 .)اِدڤَتاه

 .المحبوب بمرضاة الرغبة فأنها تخلو سوى من ،التتيمية الخدمة عن نتكلم عندما لكن ،ثمة غرض ما العبادة، عن نتكلم عندما ،ذال
 .فقط بدافع الحب خدم بل تشخصي غرض هناك ليسف طفلها، متخدم األ عندما المثال، سبيل على .الحب إلى مستندة التتيمية الخدمة

الرب خالصة من كل غرض  إلى يجب أن تكون الخدمة الطريقة، بنفس .تحبه هاألن تستطيع ال األم لكن طفل،ال اآلخرون يهمل قد
الشاغل ":األصل الديني الممتاز وصففي معرض ) ٦\٢\١( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في به موصىالو الكامل كِْرشَْنو ذكر ه ذلك .نفعي



 ال بد من نزاهة تلك الخدمة .الرب العلي إلى الخدمة الودية إلى الوصولمن إلنسان امكن ما يهو ) ْدَهْرَم(االعظم للبشرية جمعاء 
ال - اتبع أي أصل دينيذا اتنمية حبه هللا فال بأس عليه أحد ذا استطاع ا."الودية من االغراض واالنقطاع لترضي الذات رضى تاماً

 .ختبار هو مدى تنمية الفرد حبه هللا اال لكن.يهم
فذاك ليس ديناً من الدرجة " ستتحقق جميع متطلباتي المادية بممارسة هذا الدين:"د الفرد غرض شخصي وقال لنفسهكان عنذا  الكن

 وبدون خالصاً لوجه اهللا هللا وذاك الحب يجب أن يكون ه الدين الممتاز هو بالذي يستطيع به الفرد تنمية حب.األولى بل الدرجة الثالثة
ْبهَچڤَْد  في هذا النص األخير من الفصل السادس من كِْرشَْنذاك هو الدين الممتاز كما يوصي به  .)تاْپَرتيَهْرأهايتوِكى أ(أي عائق 

 .چۤيتا
 .يقضى بدون غرض شخصي ألنه فإنه ممتاز دينية نظر جهةو منأحد  إليه نظر ذا احتى لكن ،چايُّو هو كمال الـكِْرشَْنذكر 

  ال شك بعدم وجود قلة. قد يتحقق هذا النفع أو ذاك لكن ذلك ال يهم.هذا النفع أو ذاك على امل أن يمدهم بكِْرشَْنمريدي ال يخدمون 
 يحضر كِْرشَْن في حضور . ال.كِْرشَْن بخدمة  يصبح فقيراًاإلنسانعتقاد أن  اال ال ينبغي لنا. التيم يحصلون على كل حاجياتهمألن

 عليم كِْرشَْن ."، اعطني هذا، اعطني ذاككِْرشَْن:" على نحوكِْرشَْنة مع  لكن ال ينبغي لنا المتاجر. هو كل شيءكِْرشَْنكل شيء ألن 
ڤيَدْدهاتي ناْم يُّو ِاكُو َبهۤو (اهللا يرزق حاجات عدد ال يحصى من األحياء: ِڤَدْزالـ هذا مؤكد في .بإحتياجاتنا افضل من علمنا بحاجاتنا

 .)كامان
 ال اهان .ااتهيضرور على تحصل والكالب القطط حتى .ةتوفرم ستكون اتناحاج .لباطم بدون اهللا نحب أن ببساطة نحاول أن يجب

 القططكانت  ذا ااته؟يضرور علىالتيم  يحصل أن يجبال  لماذا .ااتهيضرور على حصلت اهلكن ،شيئاً اهللا سألتو الكنيسة إلى ذهبت
 .ال ك؟اذ يعطيني وهذا يعطيني أن اهللا من لبنط أن يجبفلماذا  اهللا، من طلبان ت بدون تيةالحيا ااتهيضرور على حصلت والكالب

 .چايُّوهو أرفع اصعدة الـ وذلك شيء،كل ذاك سيحقق  .هتوخدم هحبقتصر على ن أن يجب
من  يتجزأ ال جزء صبع اال.ناسبم والجسم صبع االمثلضرب ان  .هتخدم بديهي هوال واجبي اهللا، شق من أنا .خدمة اهللا بديهية

 ،ت النظرردا ذا ا.فوراً صبعك اسيعمل الحكة،ب ستحسا ذا ا. هذا مجمل األمر.الكامل الجسم خدمة ع؟صب االواجبهو  وما .الجسم
 الجسم ساعدت الجسمانية واألطراف األجزاء لذا، .هناك فوراً تأخذك قاكاس ما، مكان إلى ذهابال تردا ذا ا.فوراًتعمل  كاعين

 .الكامل
 .الكامل الجسم الجسم أطراف تخدم عندما ياًتلقائ الطاقةمتلئ األطراف بت .تهلخدم طةببسا ومقصودين اهللا شقوق كلنا الطريقة، بنفس
ذا صب الفرد الماء على أصل  ا)١٤\٣١\٤. ب.ش( كِْرشَْن نخدم عندما تلقائياً اتنايضرور جميع على نحصل الطريقة، بنفس

 .كِْرشَْن بخدمة ةقيالخل أجزاءسائر  نخدم اهللا، الطريقة، بنفس .)نيِستْشَِنَن-َلياتْها تَُرور مۤو (فوراًالشجرة، تنتعش األوراق والفروع 
 .لا مح،خدمة كل حي من األحياء على حدة

ذكر  ،لذا .أيضاً لحيواناتمع ا حتى فحسب بل لبشر مع اليس -نشعر بالتعاطف مع جميع األحياء اهللا، بخدمة هأنهي  أخرى نقطة
يكون تعاطفنا مع سائر األحياء لكن  كِْرشَْندون ذكر  جداًاطفنا مع سائر األحياء محدوداً  يكون تع. هو كمال الدينكِْرشَْناهللا، ذكر 

 .كِْرشَْن بذكر كامالً
 .كل من يخفق في هذا المجاليسقط  لذا، كل حي مقصود بتكوينه لخدمة الرب العظيم و.جميع األحياء هي شقوق الرب العظيم

 : على الوجه التالييؤكد ذلك) ٣\٥\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 ْم ساكْشاْدشَپورويا ِاشاْم 
 ڤََرْمشْإ ڤَْمْپَرْبَه-آتَْم

 ڤَجانَنْتينَـ ْبَهَجنِْتى أ
 َپتَنِْتى أْدَههْستْهاناْد ْبْهَرشْتاها 

 ."الرب األولي فياض جميع األحياء، سيسقط حتماً من مقامه البنيوي إلى الذي يتجاهل واجبه وال يؤدي الخدمة"
وفقد قدرته  تأذى ذاا  له سوى األلمصبعاأللن يسبب  .مرة ثانية ناسبم والجسم صبعاالعن مقامنا البنيوي؟ مثل زلتنا ما هو سبب 

ال بد لذلك الشخص  لذا، .المتاعبو لممسبباً األ يزعجه الرب العظيمال يخدم  شخص أي الطريقة، بنفس .الكامل الجسم خدمةعلى 
" انا رجل صالح:" ربما قال لنفسه.مجرم مثيل يسبب المتاعب للحكومة وعرضة للعقاب .ولةمن المعاناة مثل من يعصى قانون الد

 . هذا سهل على الفهم.لكنه يسبب المتاعب للحكومة ألنه يخالف القانون
يسببون  جميع من يخالفون ناموس اهللا و. عمل أثيمكِْرشَْن والتسبب باأللم لـ. يسبب له بعض األلمكِْرشَْنكل من ال يخدم  لذا،

يزلون عن مقامهم البنيوي  .يسببون المتاعب وتودعهم في السجنكما تجمع الدولة جميع من  المتاعب هللا، يودعهم في العالم المادي



اصبعك كيال يعدي مجمل  قد يوصي الطبيب بقطع .مثل االصبع ثانية إلى عود سن.)َپتَنِْتى أْدَههْستْهاناْد ْبْهَرْستاها  (في العالم الروحي
 .)َپتَنِْتى أْدَههْستْهاناْد ْبْهَرْستاها  (الجسم من كجزءمقامه البنيوي  صبع االعندئذ يفقد .ذا كان يسبب لك األلم الشديدا لبدنا

 انهاض موقعنا ذا طلبناا يجب علينا الثبات في موقف الخدمة .هذا العالم المادي نتيجة عصيان أصول ذكر اهللا إلى لقد سقطنا
 نحن ابناء اهللا وإذا كان االبن غير صالحاً فسيقاسي . وبذلك، نسبب االلم هللا.لعالج الكامل وإال سنعاني األلم ذاك هو ا.البنيوي

 . عندنا واإلنشغال بخدمتهكِْرشَْن لذلك، أفضل شيء هو بعث ذكر .أيضاً يعاني اهللا . كذا، عندما نعاني.االب مع ابنهسيقاسي و
 ):١١\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيستعملها  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمص المقتبس من  الواردة في هذا النڤَجانَنْتيأ كلمة

 هاُموذْ ْمماي َأڤَجانَنْت
 تَْميوْم آشْر تَنْمۤيشمانو
 تُو ْبهاڤَْم َأجانَنْْمَپَر

 َمِهشْڤََرْم-تََمَم ْبهۤو
 ."وجودالكل جوهري العلي وسلطاني المطلق على  ونجهلنهم ي ا.هذا العالم إلى  اإلنسانصورةهبط بعندما أبي  حمقىالتخف يس"

يتجرأ  .كِْرشَْنوحده ال يأبه بـ ليذرال .ليذر وأ أحمق تعني ذَْهىمۤو كلمة .كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز من يسخرون رذالءوال الحمقى
لقد اصبح  .بعظمة مقام الربلجهلهم   المبتذلينمدعين اإللهية بعض يعبد الرذالء .الموقف هذانتيجة  سيعاني بأنهدون علم  بإهماله

 اهللا؟ معنى ماف اهللاهو  شخصكل لو كان  اهللا؟ كلمة معنى ما لكن ."هللا أنت اهللا، أنا":"درجة أن كثير من الناس ينادون إلى مبتذال اهللا
 وه هذا ."اهللا؟ ةخدم جبوي ماذا .اهللا أنا اهللا؟هو  ما":يقولمن  صفتو غافلتعني  ڤَجانَنْتيآ .جداً مناسبة ڤَجانَنْتيأ كلمة لذا،
عبأ أ ال .ستطيع أن افعل ما يحلو ليأ الحكومة؟هي  ما أوه،:"ومةالحك تجاه  مماثالجرمربما كان موقف الم .مقام اهللا الغف ا:جانَنْتيأڤَ

 الطريقة، بنفس .لمسبب لنا األسيوسيعاقبنا  ."بالحكومة نأبه ال":وإن قلنا حتىهناك  رطةقسم الش لكن .ڤَجانَنْتيأو ه هذا ."بالحكومة
 من لخروجل چايُّوة الـزاولعلينا م يجب .باهللا نهتم الوإن كنا  حتى موت والمرض والشيخوخة والبالوالدة المادية الطبيعةستعاقبنا 

 .المعاناة هذه
عني ت چايُّو .چايُّو ْبَهكْتينقطة  إلى  هي سبل تفضيچيةيُّو الـالرياضاتسائر  .چايُّو ْبَهكْتي تكمن في چايُّوجميع اشكال الـ ذروة
 كَْرَممن بداية درب طويل لتحقيق الذات هناك  .چايُّو ْبَهكْتيلى  إ هي المراقي التي تنتهيچيةيُّو الـالرياضات وسائر چايُّو ْبَهكْتي

يشمل ) كَْرَم( زائي العمل الج. العمل هي بداية هذا الدربأجر التي تقضى دون رغبة بچايُّو كَْرَم .چايُّو ْبَهكْتيحتى نهاية  چايُّو
 بالتأمل في الذات العليا بمختلف چايُّو ْچۤياَن عندما تزداد .چايُّو َنْچۤيابالعلم والزهد، تصبح المدعومة  چايُّو كَْرَم لكن .أيضاًالسيئات 

 چايُّو َچطانْشْأعندما يتخطى  چايُّو ْبَهكْتي: الذروةالفرد بلغ ي .چايُّو َچطانْشْأالسبل البدنية وعندما يثبت العقل عليه، يكون الفرد قد بلغ 
 .كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزنقطة خدمة  إلى ويصل

 چايُّو ْبَهكْتيمن اجل تحليل  چيةيُّو الـالرياضات لكن يتعين على الفرد أن يفهم سائر  بالفعل هي الغاية القصوىچايُّو َهكْتيْب
 من عند نقطة معينة وال يحرز مزيداًالحقيقي للسعد الباقي بينما من يتوقف يسير على الدرب  التقدمي يُّوچّي الـ لذلك،.بالتفصيل

 ْبَهكْتينقطة  إلى وصولأ بالدحالف الحظ أحذا  ا لكن.يُّوچّي َچطانْشْأأو  يُّوچّي ْچۤياَنأو  يُّوچّي كَْرَم:  االسم المعينالتقدم يدعى بذاك
 إلى إننا نشيرا  كم.چايُّو هو أرفع أصعدة الـكِْرشَْن تيم صعيد لذلك، .چيةيُّو الـالرياضات فيجب اعتباره قد تخطى سائر چايُّو

 . انه عندما نتكلم عن الهيمااليام و افريست قمتهااعلى جبال العال
 للمثال، لنفترض انك تريد . يتعين عليه احراز مزيد من التقدم. نهاية المطاف فهو مخطئبلغ أنه چايُّو ْچۤياَن زاولاعتقد شخص ي إذا

 لكن لنفترض .خمسين والثمانين وغيرهفإنه يتخطى الطابق الثالثين وال-لنقل انه الطابق المائة-اعلى طابق في البناية إلى الوصول
 كذا، .الطابق المئة إلى ذ عليك الوصول ا عندئذ، تفشل."لقد بلغت مرامي:"لثمانين وقلت لنفسكالخمسين أو االطابق  إلى انك وصلت

ن بل ينبغي لنا قتصار على التوقف عند الطابق الخمسين أو الثماني اال متواصلة كالسلم لكن ال ينبغي لناچايُّو الـرياضاتجميع 
 . الخالصكِْرشَْنذكر : أرفع صعيد، الطابق المئة إلى الوصول
لماذا انتفع :" بالطبع، ربما يقول.ائقعمال المصعد وسيصل في خالل دقالطابق المئة فلديه خيار است إلى الوصول أحد اراد ذا ااآلن،

 كذا، من يستعين بمصعد .الطابق األعلى إلى م وصوله يمكنه فعل ذلك لكن ثمة فرصة بعد."بالمصعد؟ سأصعد السلم خطوة خطوة
 .كِْرشَْنذكر : چايُّوكمال الـ - سيبلغ الطابق المئة في وقت وجيزچايُّو ْبَهكْتي
 كِْرشَْنذكر  إلى  االخرى أو األخذچيةيُّو الـالرياضاترتقاء خطوة خطوة عمال بكافة  اال يمكنك. هو الوسيلة المباشرةكِْرشَْنذكر 

 مما ينبغي جداًضطراب والقلق وعمرهم قصير  اال في هذا العصر ألن اهله في غايةتْشايتَنْيامولى ال اهأوصهذا ما  .باشرةبصورة م
 انها فورية .چايُّو ْبَهكْتيصعيد  إلى فوراً التي ترفعنا َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى وبرحمته العلية اعطانا تسبيح .لهم تبني الوسيلة المباشرة

 ):٥٣\١٩ َمْدْهيا-.ت.ت( ُچوْسوامّي رۤوَپشْرۤيَل  لذلك، دعا .تْشايتَنْيا تلك هي الهبة الخاصة للمولى .نتظار إلى االوال تضطرنا



 في .)ْپَردايا ِتى-ْپِرَم-كِْرشَْنڤَدانْۤيايا -نَْمنُو َمها ( بحريةكِْرشَْنحساناً ألنك تهب حب  ااهللانزالء  الحبيب، انت اكثر تْشايتَنْياموالي 
 لذلك، هو .فوراً وهبها تْشايتَنْيالكن المولى ، كِْرشَْنومراحلها لتحقيق حب  چايُّويتعين على الفرد اجتياز كثير من خطوات الـعادة، ال

 .تْشايتَنْيا هذا هو مقام المولى .حساناً ا اهللانزالءاكثر 
 فهم اإلنسانيستطيع ): ٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في شَْنكِْر هذا ما يؤكده .حق معرفة اهللا لمعرفة الوحيد الطريق هي چايُّو ْبَهكْتي

 اإلنسان  أنِڤَدْزالـتؤكد  .)تَتّْڤَتَهيِاشْ تْشاْسميي  انڤْبَهكْتۤيا ماْم أْبهيجاناتي ۤيا(بالخدمة التتيمية وحدها   حق فهمشخصية اهللا العزيز
من ، فال بد چيةيُّو الـالرياضاتسائر  أحد ذا مارس ا.حدها و)ْبَهكْتي(من خالل الخدمة التتيمية  يستطيع تحقيق ارفع صعد الكمال

 مما يعني چيةيُّو الـالرياضات متسع من الوقت لقضاء سائر اإلنسان لكن ليس لدى . احراز أي تقدميهن تعين عل اْبَهكْتي ع مهاخلط
 سوى بالحظ الكبير چايُّو ْبَهكْتي، درب كِْرشَْنذكر  إلى  أحد لذلك، ال يصل.توصية الوسيلة المباشرة للتتيم الخالص لهذا العصر
 .ِڤديةوسيستقر في المقام الصحيح بموجب التوجيهات الـ

 ،يبرق بالجواهر لباسهو كالشمس، ساطعتشبه بشرته لون غيمة ووجهه اللوتسي  الذي كِْرشَْن على نتباهه االمثالي يُّوچّيالـ يركز
شخصية  وڤَراَهى و  راَم متباينة مثل جوهبو ينزل .ْبَرْهَمْجيُّوتي يدعى الذي هئهاينير جميع الجهات في ب .روزهبال مكللبدنه  والذي

 هو الطفل والزوج والصديق والسيد .ڤَاسوِدڤ و ڤينَْدُچو و كِْرشَْن وهو معروف باسم ياشوداابن األم  جهبو ينزل .كِْرشَْن اهللا العزيز
 صعيد الكمال . األرفعيُّوچّي هو الـ،ت الرب هذهاعلى وعي تام بكل سم من يبقى .الكامل وغني من كل وجه وبكل الصفات العلية

 .ِڤدية حسب تأكيد األسفار الـچايُّو ْبَهكْتي هذا ال يتحقق سوى بواسطة چايُّوفي الـ

 الفصل السادس
 مشاكل مادية، حلول روحية

 العالمية للوحدة بؤرة ١-٦
ومع ذلك  ،اًبسيط واً عملييعطي حال ،١٩٦٩ األول كانون/ديسمبرفي  ةالدوليطالب جمعية ال أمام بوسطن في ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل كالم 
 تفشل الدوليةبأن  يصرح نيويورك، في المتحدة األممأمام مبنى  لألعالم المتزايد العدد مالحظةعند  .العالمي واإلنسجام للسالم عميق

 ."كِْرشَْنو ه حورالم ذلك . . .وديةال لمشاعرنا الصحيح رمحوال نجد أن يجب .دوليال وشعوري الدولي مشعورك  وتضاربتداخلل
 من العديد هناك .ةالدولي بالطال يةبجمع ةالمعروف يةالجمع ههذبأن  أفهم . هذهكِْرشَْنحركة ذكر  في معنا تكملمشارككم شكرأ

 ةهيما فهم نحاول أنعلينا  يجب كنل ،جداً ةلطيفهي فكرة  دولي مجتمع فكرةلذا،  .المتحدة األمم مثل األخرى الدولية اتيالجمع
 .دوليال لمجتمعل المركزية الفكرة

 أن كيمكنو ،ياًدائرتتوسع  الراديو موجات الطريقة، بنفس .الضفة إلى دائرة حتى تصل ستتوسع فماء بركةوسط  اًحجر ترمي إذا
 .نفسها بالطريقة أيضاً يتوسع أن يمكن وديال شعورنا .يلتقطها جهاز الراديو لديك عندماالرسالة  تسمع

 الطفل ينمو عندما ثم، .هشخصمحصور ب ههتمام ا.كل ما يمسك به أكل صغيرال طفلال يريد .حياتنا بداية في ال نطلب سوى األكل
 الحب بعضب شعورال يبدأ ثم، .الزمالةيزداد شعوره ب ."أيضاًقليال من هذا  خذ .حسناً:"هنوأخوا خوته امع المشاركة يحاول قليال،
ولو كان على الصعيد القومي أو  تىح اًمثالي ليسشعور التوسع هذا  لكن .يكبر كما األممكل ل وأخيراً لبالده، ثم ه،ماعتلج ثم ،ألبويه
 .اًصحيحيكن المحور  لم ما الدولي
 .كي بلدسائر المواطنين الذين ولدوا ف مع تعاطفشعر بالت ."كل من يولد في بلد معين"كلمة وطني هو  معنى المثال، سبيل على

 ."كل من ولد في بلد معينة: ذا كان تعريف وطني هو ا: لكن ثمة عيب ما.يمكنك حتى أن تشعر بالتضحية بحياتك من اجل شعبك
 إلى  نرسل الحيوانات بلذن، لماذا ال تعتبر الحيوانات المولودة هنا اميركيين؟ المشكلة اننا ال نوسع مشاعرنا وراء المجتمع البشريا

 . ال نعتبر الحيوانات من بلدناالمسالخ ألننا
 المركز حول الدوائرمن  عدد أي تسحب أن كيمكن .الصحيح غرضال على يثبتا لم الدولي شعورنا أو الوطني شعورنا مركز ،لذا

 المركزكان  ذا االبعض ابعضه مع تقاطعتلن  .نمو نمو، ببساطة، نموبال سيستمر .اًصحيح المركز ذلككان  ذاا تداخل أيبدون 
 الدولي مشعوركتضارب تو تداخلت ،لذا .عالمياً أو قومياً يشعر شخصكل  أن من بالرغمالمركز مفقود  الحظ، لسوء .يحاًصح

 دائرتك توسيع كيمكن ثم ةوديال لمشاعرنا الصحيح المركز نجد أن يجب ،لذا .الوطني وشعوري الوطني شعورك الدولي، وشعوري
 .كِْرشَْن وه المركز ذلك ."خريناآل مع تضارب أو داخلبدون ت المشاعر من



 ربما .َمهاتْما أن يصبح اإلنسان علمن نحن أخرى، بكلمة .كِْرشَْنلـ تهممودتوجيه  وجوب األرض أهل معلّت ،كِْرشَْن ذكرحركة 
 تعني كبير أو َمهاكلمة  .َمهاتْما وه هذا .مشاعرواسع ال ،األفقواسع تطلق على  سنسكريتية كلمةانها  . من قبلَمهاتْما كلمة سمعت
 ):١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء وصف واسع الشعور في .َمهاتْماحد كبير يدعى  إلى اتسعت نفسه من ،لذا . تعني نفسآتْماوكلمة  ،عظيم

  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
 اِتىي ْپَرَپْدْممان اڤْچۤيانَ

 يتإ ڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم
 دوْرلَْبَهه- سوَمهاتْما ـَس

مجيدة نفس الالهذه  مثل . وكل وجودعالماً أنني علة كل العلل ،يحكيم الحقيقي لالمن الوالدات والموت يسلم طويلة  سلسلة بعد"
 ."نادرة الوجود

 تتناسخ النفس من .) َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو(بعد رجعات غزيرة  َمهاتْمانص هي أن بمستطاع الفرد أن يصبح ال هذا في األولى الفكرة
ا أن نصبح  عندها فقط يمكنن.الصورة البشرية إلى  ماليين من اجناس الحياة ونحن ننشأ خاللها حتى نصل٨ ثمة .آخر إلى بدن

 .) َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو( َمهاتْمابعد رجعات غزيرة يصبح الفرد : كِْرشَْن لهذا السبب، يقول .َمهاتْما
-َبهو إَدْم دوْرلَْبَهْم- سوڤاْهْدْبلَ(لقد بلغت الجسم البشري الذي يصعب بلوغه بعد والدات غزيرة  .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم فييوجد نص آخر 

 . اجسام القطط والكالب وسائر الحيوانات رخيصة على خالف هذا الجسم البشري.جسم البشري ليس رخيصاًال هذا .)نِْتىڤاَسْمْبَه
 جميع . واحدْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمذن، بيان  ا. ماليين جنس مختلف على األقل٨نحصل على الجسم البشري بعد الوالدة في 

 .من يفهمها ال يجد مطلق تناقض فيهاكل عم بعضها البعض و تدِڤديةاألسفار الـ
 لكن اكتساب العلم .سوى بعد عدد كبير من الوالدات في سائر االجناس دون الوالدة البشريةال يتحقق جسم البشري الب اكتس ا،لذا

صبح ارفع أصعدة العلم ويلى  إفي النهايةالفرد سيصل  .حتى في هذا الجسم البشري أيضاًبقطب الوجود يستغرق والدات غزيرة 
: كِْرشَْن عندئذ، يقول . في عمر واحد بل في اعمار كثيرةكان يعمل على تنمية العلم الروحي ليس ذاا )ْنڤاْچۤيانَ(علم صحيح صاحب 
 .جذاب فإنما اعني الرب العظيم الكِْرشَْن عندما اذكر .)ْدياِتىَپَرْپماْم  (يسلم لي
تلك هي النقطة ): تي اڤَْمڤَ َسْرڤاسوِد( هو الوجود كِْرشَْن، ڤَاسوِدڤلعلمه أن ): ١٩\٧. چ.ب(؟ كِْرشَْنـيسلم رجل العلم ل لماذا اآلن،

لشخص الذي يوسع وعيه حتى ا . هناَمهاتْما جرى استعمال كلمة .دوْرلَْبَهه- سوَمهاتْماَسـ  ثم .المحورية لجميع المشاعر الودية
تلك النفس :  يقولكِْرشَْن لكن .أيضاً اهللا كبير وتيمه كبير .)َمهاتْما(، هو نفس مجيدة رة غزيبعد تنمية العلم لوالدات نقطة حب اهللا
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا الذي نستقيه من َمهاتْما هذا هو وصف .)هدوْرلَْبَه-َس َمهاتْما سو (جداًالمجيدة ناردة 

 في .ب جماعتنا وقد نحب عائلتنا وقد نحب قططنا وكالبنا قد نحب بالدنا وقد نح.اغراض مختلفة إلى حبنا مشاعر وسعنالقد  ،اآلن
 هو كِْرشَْن حب . ذاك هو الكمال. عندما يكمل حبناكِْرشَْننقطة حب  إلى  نصل.جميع األحوال، لدينا حب ونوسعه بموجب علمنا

 .مرمى جميع النشاطات، مرمى الحياة
 ):٨\٢\١ (ڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچفي  كِْرشَْنتأكيد أن مرمى الحياة هو جاء 

 ْمساْمپونوشْطْهيتَه ڤَه ْسْدَهْرَم
 كَتْهاسو ياه-كِْسَنڤَيشْڤ

 اَديىْد يادي َرتيْمپنُوتْ
 لَْمڤَ ْهي ِكڤَشَْرَم ِا

  ."رسالة شخصية اهللا إلى  بموجب منزلته ليست سوى جهد ضائع ما دامت ال تبعث فيه ميالاإلنسانالوظائف التي يقضيها "
 لرب العائلة . يقوم بواجبه حسب مكانتهإنسان  مما يعني أن كل.ْمساْمپونوشْطْهيتَه ڤَه ْسْدَهْرَم :نص هيال ذاه في األولى الكلمات
 لكن جاء في . تختلف التكاليف بإختالف المرتبة أو المقام.تكليف) ْبَرْهَمتْشارّي(لمريد المتبتل ل وتكليف )ّيسۤياَسنّْ (زاهدلل وتكليف

  لذا،.)ڤَلَْمڤَ ْهي ِكشَْرَم ِا (اً عقيماً فكل ما انجزه كان جهدكِْرشَْنقضي جميع تكاليفه على خير وجه دون فهم  أن من يْمتََوَچْبهاـال
أقصى  إلى  عندئذ، ستتوسع مشاعر حبك الوطني أو الدولي.نقطة الكمال إلى ذا اردت الوصولا  وحبهكِْرشَْنينبغي لك طلب فهم 

 .مدى
 ظهار عالمات اتساع مشاعر حبه احسنا، لكن يجب عليه ."نطاق واسع إلى يحب مشاعر وسعت نعم،":يقول رجل فترضلن اآلن،

 ):٨\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما يقول 
 ىَپنَِّسْم-اينَيڤ-اۤيْديڤ

 ينيتَهْسي ڤَچ ىنَْبراْهَم



 پاِكى تْشَ-ڤَ شْڤَيشاي نشو
 نَهيَدْرش- َسَماتاهذينََپ

 الكالب النجس بعين لحوم وآكل ،البقرة، والفيلالعالم، و الكيس ْبراْهَمَنالـ، كل من االصيل المتواضع بفضل العلم الحكيم يرى"
 ."ةواحد
ال تعود مستغرقة في البدن  َپنْذيتَذ بصيرة  ا)نَهۤيَدْرش-َسَم(فال بد أن يبصر استواء الجميع  )َپنْذيتَ(كان الفرد بالغ الحكمة  إذا

 بمثابة نفس روحية كما يرى الكلب بمثابة نفس روحية ويبصر الفيل بمثابة نفس روحية كما يبصر َنْبراْهَمفحسب بل يبصر الـ
لكن ) تْشَنْذاَل( رفيع الوالدة حتى النجس َنْبراْهَمجتماعية متفاوتة في جامعة البشر من الـ ا ثمة درجات.ة نفس روحيةالوضيع بمثاب

 . ذاك هو صعيد العلم الحق.الجميع بعين واحدة إلى رجل العلم ينظر
ال بد من وجود قطب كن مرادي هو  ل.توسيع الوعي- هذا عمل طبيعي.جتماعية والوطنية والدولية االمشاعرنا توسيع نحاول نحن

 يعلن كِْرشَْن هو اهللا؟ كِْرشَْن كيف لنا العلم أن .كِْرشَْنذاك القطب هو اهللا،  .اقصى حد إلى ذا اردنا بالفعل توسيع وعينا اأنناحقيقي 
 كل ما اقوله هنا .دون تصرف  چۤيتاْبهَچڤَْدفهم  إلى  مستندةكِْرشَْن نرجو أن تذكروا دوماً أن حركة ذكر .ْبهَچڤَْد چۤيتاانه اهللا في 

 اصبح ال يفهمه اإلنساندرجة أن  إلى  في كثير من التعليقاتْبهَچڤَْد چۤيتا لسوء الحظ، أساء عدد كبير تفسير .ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى مستند
 .ليه ادعو وهذا ما نكِْرشَْن، حب كِْرشَْن هو تنمية ذكر ْبهَچڤَْد چۤيتا في الواقع، مراد .على الوجه السليم

 العاقل واسع األفق تحت حماية قدرتي الروحية َمهاتْما ):١٣\٩ (يقول .َمهاتْماعن  ْبهَچڤَْد چۤيتا في كثيرة ا اوصافكِْرشَْنأورد 
 . ال يعود مسحوراً بالفتنة الخارجية.)َركِْرتيْم آشْريتاهاْپْم ڤيْرتَْهى دايپانَْز تو ماْم َمهاتْما(

 ة الحق المطلق العظيم كثير قدرات):٦٥\١٣ َمْدْهيا-.ت.ت( اتْدشَْپنيوأ جاء في .لف قدرات اهللا مصنوع من مختهما نشهد كل
 .)ۤياكْري-َبَل-ْچۤياَنيكّي ڤاْبهاڤْس(تعمل على وجه يدل على جودة الصنع  اتدرالق وهذه .)شْرۤوياِتىڤَ ڤيْدهايڤيشَكْتيْر -َپراْسيا(تنوع ال

 . من صنع القدرة المادية للربكنهابما نظن انها تفتحت تلقائياً واصبحت جميلة ل ر.للمثال، جميعنا رأى وردة متفتحة
 كل .تحت حماية القدرة الروحية وليس مسحوراً بالفتنة الخارجية) َمهاتْما(وواسع األفق  .روحيةيملك قدرة  كِْرشَْن الطريقة، بنفس

 ومهمتنا هي عرض كِْرشَْن التي تصف كيفية عمل قدرات َچڤَْد چۤيتاْبه ثمة نصوص كثيرة في .ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه األشياء موضحة في 
تعليق جاهل  إلى  ال حاجة. واضح كالشمسْبهَچڤَْد چۤيتا .تعليق سخيف إلى  ال حاجة. دون تعليق سخيف.دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتا

 ثم ستحصل على كل العلم دون تصرف ڤَْد چۤيتاْبهَچ ينبغي لك دراسة .كما ال نتطلب مصباحاً لرؤية الشمس ْبهَچڤَْد چۤيتالدراسة 
 .َمهاتْمالم له وتصبح س عندئذ، ست.كِْرشَْن ستصبح عاقال وتفهم .الروحي
 َمهاتْما :يقول كِْرشَْن الحماية؟ تلك  هي داللةما لكن .كِْرشَْن للرب الروحية القدرة حماية تحت َمهاتْما .َمهاتْما نشاطاتهي  ما اآلن،
 هل .كِْرشَْنخدمته المتواصلة لـ ؟َمهاتْما ـل ةبارزال الداللة يه تلك .)َمنََسه-ْبَهَجنِْتى أنَنْيا...ماْم (ليإ التتيمية الخدمةبنشغال  االدائم
 .)ڤْياياْمراديْم أڤا ْبهۤوْچياتْ(فياض الوجود  بأني هو على دراية تامة :يقول كِْرشَْن .ال عمياء؟ بصورة التتيمية الخدمة ذهعمل بهي
 .غبي تعليق أي ضافة ادون ْبهَچڤَْد چۤيتاعلم  نشر هو كِْرشَْنحركة ذكر  في وغرضنا .ْبهَچڤَْد چۤيتا في شيءكل  يوضح كِْرشَْن، لذا
 وتنحل جميع المشاكل اإلنسان نظر وجهةستتوسع  لكن ة،سليم حالة في ليساآلن  مجتمعلا .به ياإلنسان المجتمعسينتفع  ثم
فراد األ بين يسل نزاعلن نواجه سوى  لكن .ستزول جميع المصاعب .ْبهَچڤَْد چۤيتا فهم ذاا ولية تلقائياًجتماعية والوطنية والداال

 األممتطلب  .تنامحب مشاعر لتوسيع الخاصة طرقنااختلقنا  ذا االوجود، مركز نكتشف مل ذاا األرض أمممختلف  فحسب بل بين
 :اواحد ابلد الهندكانت  الطريقة، بنفس .األمماتحاد من  بدالد في ازديا األعالمنجد  الحظ، لسوء . في بالدكمالمتحدة األمم .الوحدة

 ."آخر ستان بعض وكذلك سيخستان هناك سيكون المستقبل في الوقت وبعض .باكستان أيضاً هناك اآلن .هندوستان
 الدولية محركتكل الحقيقي المركز كتشاف إلى ااسعوا رجاء طلبي، لذا، .مركزال إلى فتقادنا إلالتوحد من بدالنفصال  االنحن نخلق

 .كِْرشَْن  هوالمركزبأن عند فهمكم  الدولية محركتكتكمل و محتمال سيكون الحقيقي الدولي الشعور .نكم طالب دوليونأل
 ):٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول كِْرشَْن في 

 ايكاونْت وشْيُّوني –َسْرڤَ 
 ااهي ۤياه َسْمْبَهڤَنْتيْرتَمۤو
 ْرينيُّو ْبَرْهَم َمَهْد ْمتاسا
 تايْپَرَده پ-َجۤي بْمَأَه

 ."جناس الحياة تولد في هذه الطبيعة المادية بمشيئتي وأنها من صلبيجميع ان أ ،كونْتّييا ابن يتعين العلم، "



 ْبَرْهماالمولى من هذا الكون ابتداء  أهل الطبيعة المادية هي أم جميع .الوالد يعطي البذرة واألم تمد بالبدن .والدين دون أحد ال يولد
 كِْرشَْن .كِْرشَْن ،ظيمالع ألبنفس روحية شق من ا أنا لكن .أمنا المادية، الطبيعة لذلك، هي هبة . أبداننا مادة.النملة إلى فنزوالً
 .)ْبهۤوتَه-ڤَۤيج ...ڤاْمشُوَمماي(جميع هذه األحياء مني : يقول
تشعر بالود س . حقيقيَمهاتْما صبحتس ؛ستنيرست .ْبهَچڤَْد چۤيتا فهمأطلب  رجاء حد، قصىا إلى تكزمال مشاعر توسيع اردتأن  ،إذن

 اطعام اإلنسان أن من واجب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في الفصل السابع من موني ناَرَد جاء على لسان . والكالب والزواحفحتى تجاه القطط
 ة فماذا يقال عن سائر الحيوانات والبشر؟ ستعتني حتى بحّي. انظر امكانية اتساع مشاعرك.هذا وجدها في بيت اةحتى الحّي

 كِْرشَْن حركة ذكر . في كل األرضكِْرشَْن لذلك، نحن ننشر ذكر .كِْرشَْننقطة فهم اهللا،  إلى ناستنارة بعيدة دون وصول االتبقىلذا، 
 خمسة من المنظور التاريخي، عمره . سفر قديمْبهَچڤَْد چۤيتا و ْبهَچڤَْد چۤيتامبادئ  إلى  سبق لي القول انها مستندة.ليست حركة جديدة

 مالك إلى أوال چايُّوللـ القديم العلم هذا تكلمت): ١\٤( كِْرشَْنيقول  .السنين ماليينره ، عمتأريخية قبل نظر وجهة ومن .سنة آالف
 من لكن .من السنين منذ بضعة ماليين ْبهَچڤَْد چۤيتا تكلم كِْرشَْنان  يعني ذلكو .)َأَهْم َأڤْياياْم انْپُروكْتَڤ ْم ڤيڤَْسڤَِتى يُّوَچْمإَم (الشمس
 كتاب أي من أقدم هولذا،  .سنة آالف خمسة قبل وقعت الذي تَْرشْكوروكْملحمة  أيام منذ دووجم ْبهَچڤَْد چۤيتا ريخية،اتال نظرال وجهة
 .العالم في آخر مقدس
عدد استغل  ،الحظ لسوء لكن .ةكافية للهداي ْبهَچڤَْد چۤيتا كلمات .ضروري غير تعليق أي دون ،دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتا فهم حاول

دون  ْبهَچڤَْد چۤيتا فهم حاول .ال نفع في هذا .الخاصة فلسفتهشرحه وكل يقصد تأييد  واحاول وْبهَچڤَْد چۤيتا شعبيةكبير من العلماء 
 .كِْرشَْنوعيت بـت إذا المشاكلتنحل جميع و شيءكل سيكتمل  .نشاطكل  مركزهو  كِْرشَْن بأن فهم فتهتدي وتتصرف
 أسئلة؟ أي هناك هل .جزيال شكراً
كل فرد  .ليإ قودت الطرق كل":كِْرشَْن  يقولما وضعم في لكن ْبهَچڤَْد چۤيتاتحديد من بال السنسكريتيالنص أعلم  ال: هندي طالب
 ؟ةطبيعيستنارة عملية نشوء  االذن، هل ا. أو تفكيره أو عشرتههبغض النظر عن عمل يلإ متجه

ستنارة في ذكر  اال.بغض النظر عن عملك أو تفكيرك  بديهياًكِْرشَْن إلى متوجهك بأنمطلقاً  يقول ال كِْرشَْن .ال: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
عليك  يجب ؟أْرجوَنلى ع تعاليمه كِْرشَْنلقاء  ا هو سببما وإال روحي سيدتعاليم  تتطلب بل مهيأةعند النفس ال ةطبيعيليست  كِْرشَْن
 .عمل بأوامرهالعلم من شخص فوقي وت ليتحص
 توجيه نتطلبلذا،  .حائر المادي العالم في شخصكل  الطريقة، بنفس .لم يستطع فهم وجوب القتال أو عدمه . في حيرةأْرجوَنكان 
 .لإلستنارة ثقةال ممثله أو كِْرشَْن

 انت تختار الدرب الذي تطلب .بلغ الصورة البشريةن عندما يمكننا استخدام قوة تبيننا لكن .ةالحيوانيحتى األجناس  طبيعينشوء ال
 .األمر منوط بقوة تبينك .ليه اسواه فيمكنك التوجه شيئاً تحبكنت  إذاو؛ كِْرشَْن إلى تتوجه ،كِْرشَْن تحبكنت  ذا ا.السير عليه

ليم لي اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التس): ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في ختام كِْرشَْنيقول  . خيار محدوداإلنسانلدى 
 كِْرشَْنالتسليم لـ .الينبغي لك فعل هذا لو كان التسليم طبيعياً؟ :"كِْرشَْنلماذا قال  .) ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ َپريتْياْجيا ْدْهْرماْن - َسْرڤَ(

- أو ممثله المعتمدكِْرشَْن -السيد الروحي الثقة إلى ستماع االينايجب عللذا،  .نتعلمه أنيجب  .لمادةل مهيأةمن طبيعة النفس ال ليس
 .كِْرشَْنستنارة التامة في ذكر  االصعيد إلى  وهذا ما سيجلبنا.والعمل بأوامره

  خرافة القلة٢-٦
لكن الجشع  .شعبيال عتقاد االنقيض  علىبسهولة اسكانه كامل لدعم الكافي الغذاء تنتج األرضبأن  حاليةال حصائيات االتثبت
 يدين التصنيع الذي ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  .تغذيةسوء الوقلة الطعام معاناة األرض  أهل من بالمئة نيوعشر خمسةيجبر قرابة  اإلستغاللو

 ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  يدعو .األخرى المشاكل من كبيرة ومجموعة تلوث والوالبطالة الجوع مشكلةال ضرورة له والذي يساهم في خلق 
 .أنجليس لوس في ،١٩٧٣، ٢ آيار/مايو في جل المسالتالي الخطاب  فيطبيعية أكثرطريقة حياة متمحورة حول اهللا، بسيطة ولى إ

 ):٤٠\٨\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 ڤِْردّْهاها ْسههاَپَد-إِمى َجَن

 روْدَههۤيڤ-ڤاوشَْدهيَپكْسو
 وتُڤَنْأوَدنْ-نَدى-ڤَناْدري

 كْشيتايهڤۤيڤَ هى ِاْدَهنِْتى تَ
تزدهر كل تلك المدن والقرى من كل الوجوه لوفرة األعشاب الشافية والحبوب، واألشجار مثقلة بالثمار واألنهار جارية والهضاب "

 ." كل ذلك، عائد للحظك.غنية بالمعادن والبحار غنية



 ةملحد حضارة جاتومنت العمالقة الصناعية عالمشاريأن  .العمالقة الصناعية بالمشاريع وليس الطبيعية باتباله اإلنسان يزدهر
 الحيوية الطاقة متصاصإل ةتعبالم الصناعات هذه مثل مع ازدياد عموماً الناسيزداد استياء  .يةاإلنسان للحياة النبيلة األهدافب تذهب

 .باإلستغاللفئة قليلة تعيش بترف  أن من الرغمعلى  لإلنسان،
 بأمر الرب المتوفرة بالآللئ مليئة والبحار والمعادن، الجواهر تالل ونهار واألثمار والاروالخض الحبوب مثل الطبيعية باتالهأن 

نتفاع بهذه الهبات الربانية  االمن اإلنسان يمكن الطبيعي القانون . من وجودهاحدت أو وفرةب ماديةال طبيعةبمشيئته تنتج الو ،العظيم
 .المادية الطبيعةستغاللي المتمثل بالهيمنة على  االافعيستبد به الد أن دون مرضي بشكلللطبيعة واإلزدهار 

 ما هي .ستغاللية االا بردة فعل تلك المساعينكلما ازدادت مساعينا إلستغالل الطبيعة المادية حسب اهواءنا، سيزداد انحصار
  والخضار واألعشاب؟ضرورة انشاء المسالخ وقتل الحيوانات المسكينة عند توفر كل ما نحتاجه من حبوب الطعام والفاكهة

 نع فائض وهناك الحقول، ةبوخصفيضان األنهار يزيد من  . عن قتل الحيواناإلنسانوفرة حبوب الطعام والخضار والفاكهة تغني 
تغني   وغيرهحليب والماء والجواهر والمعادنوال حبوبالن وفرة  ا.المحيط في والجواهر ، تنتج في التاللالمعادن .حاجياتنا

 .عاثري الحظ بعض معاناةبشعة على حساب ال الصناعية مشاريععن ال يةنساناإل لحضارةا
 بالخدمة بشريةال الحياة كمال زانجإو الرب انينطاعة قوا إلى اال حاجة لنا سوى .الرب رحمةنوطة بم الطبيعية باتاله هذه كل لكن

 .بها واوالدها اهللا رحمةبيعي بهار الطدز االطلب بقاءتكانت  .ةيقدق ِدڤّيكونْتّي  شاراتاكانت  .التتيمية
 والمحيطات بالمعادن، غنية التاللو ،نحو لطيفعلى جارية  األنهارو بالثمار، مليئة األشجارو وفيرة، الحبوببأن  ِدڤّيكونْتّي  ذكرت

 .المشاكل لخلق اإلنسانسخيفة أوجدها  األشياءتلك  نأل تزدهر والمسالخ الصناعةأن  ال تذكر مطلقاً هالكن بالثروة،غنية 
 الحبوب نأكل وبينما ،ةكافيال باعشاألو حبوبيزودنا بال اهللا خلق .ال غير) آنَنَْد(نعرف القلة بل بهجة  لنف اهللا، خلق على ناعتمدا اإذ

نا أخذ اذ ا.لقاء قليل من الغذاء الذي نرميه جانباً الحبوب جانتاعلى  الثيران تساعدنا .العشبب األبقار مثل الحيواناتتتغذى  والثمار،
 حيوانات والاألشجار بين كامل تعاونيجاد  ايمكن المركز، في كِْرشَْن الطريقة، بهذه .بها الحيوانفسيقنع  ،القشور ناورمي فاكهةال
 .كِْرشَْنذكر  حضارة ،ِڤديةالـ حضارةهي ال هذه . وجميع األحياءبشروال

عندما  .كِْرشَْن هيكل في نجلسعندما   جميلشيءكل و ،كِْرشَْنيلمحنا  ."لمحتك إلى عائد زدهار االهذا:"الرب إلى ِدڤّيكونْتّي  تدعو
ه التام ويلمحهم فيصبحون في غاية السعادة عزمن بالغ لطفه ب كِْرشَْنيحضر  ،كِْرشَْن  من تيمتصبحل مخلصةتسعى النفوس ال

 .والجمال
 تتهيج المرأة . أنه لمح المادة فتهيجتِڤَدْز جاء في الـ.) أيكْشَتَـَس (كِْرشَْنلمحة  إلى مجمل الخلق المادي راجع الطريقة، بنفس

 .كِْرشَْنبمجرد لمحة   تتهيج المادة وتحبل وتضع األحياء.مجمل الخليقة العملية عينهاتتبع  .بلمسة الرجل وتحبل ثم تضع األطفال
عندما حبلت زوجتي :" ألحد منا القول كيف أمكن ذلك؟ ال يمكن.خرجت النباتات واألشجار والحيوانات وسائر األحياء بفضل لمحته

يملك قدرة سائر  كِْرشَْنكل جزء من بدن  ):٣٢\٥ ( َسْمهيتا-ْبَرْهَم جاء في .كِْرشَْن ما يستحيل علينا ال يستحيل على ."لمحتها
 قادر على تحبيل اآلخرين بمجرد كِْرشَْنال نقوى على الرؤية سوى بالعين لكن نحن  .)ڤِْرتَِّمنْتي-چاني ياْسيا َسكَِلنْْدريياأنْ (االجزاء
 . الحبل بالنظر وحدهكِْرشَْن يخلق .الجماع إلى  ال حاجة.لمحهم

غير  والمتحركةاالحياء جميع أم  المادية طبيعة الهذه تعمل تدبيريب كونْتّي،يا ابن ): ١٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول الرب
ذن، أكِْشَن تدل على أن جميع األحياء تولد  ا. كلمة أكْشَ تعني عين.)شََرْمتْشَراتْ -ـياِتى  َسسۤو تيهِرَن ْپَركْشَْمۤياْدْهۤياكْ(المتحركة 

 ثنان االانهذ . وغير متحركة مثل األشجار والنباتاتاإلنسانمتحركة مثل الحشرات والحيوانات و:  األحياء اثنان.بسبب لمحة الرب
 . من الطبيعة الماديةخرجانيو، سنسكريتيةباللغة الَچَم َجنْ-ڤََردعيان ْستْهاي

 كما المادية، الطبيعة من األجسام من حددةمجناساً أ األحياء تقبل .الحياة ليسو المادية الطبيعة منصدر ي الذيهو الجسم  بالطبع،
الحي  . وليس مادةحي الطفل لكن األم، جسم من المغذية وادوالم الدم من شهرأ ةعشرينمو جسم الطفل  .أمه من جسمه طفليأخذ ال

آخر من  جسمكيف خلق  األمقد ال تعرف  .الطبيعة ةطريقهي  هذه .الحي كجسم ذال المكوناتمد ي الذي األم رحم إلى هو الذي يلجأ
 .مالئماً الطفل جسميصبح  عندما تهوالد الطفل يأخذ لكن جسمها،

ولد ال ي ال الذي .)ااِتى ڤي جاياِتى ْمريـنَ(ال تولد النفس وال تموت ): ٢٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في  .نفسالالوالدة ال تعني والدة 
 تعني في كَداتْشيتْ كلمة .ااِتى ڤي جاياِتى ْمريـنَ: چۤيتا تقول الـ.الذي لم يخلق ال يعرف الموتبينما ق وخللممقصود ل الموت .يموت

 النفس بالقية .)رانَهپوياْم ٱتُو ڤَيتياه شاشْن (لكنه ال يولد مع اننا نشاهد والدة طفل، . وقت ال تولد النفس في مطلق.مطلق وقت
 النفس تبقى بعد . ال. ال تظن أن النفس تهلك بهالك البدن.)٢٠\٢. چ.ب ( َهنْياِتى َهنْياماِنى شَرۤيِرىـنَ .)وراَنپ(وقديمة ) تَڤَشاشْ(

 .هالكه



 َهنْياِتى ـنَ(ال تهلك النفس عند هالك البدن  ):٢٠\٢. چ.ب( كِْرشَْن  يقول أزلية النفس؟برهانهو  ما:"مرة سألنيصديق من العلماء 
  هذا النص هو برهان بحد ذاته ويدعى برهان مقطوع بالسمع من خالل السلسلة المريدية المتحدرة من اهللا.)َهنْياماِنى شَرۤيِرى

 يمكن لإلنسان تحصيل العلم بالمنطق أو الحجج والبحث .)ْپَرْستْهاَن-ڤايانْ( قبالمنطأشكال البرهان هو البرهان  أحد .)شْروتي(
) يتِرْسْم(و ه البرهان من ثالث شكل .)شْروتي( لكن شكل آخر من البرهان هو البرهان المقطوع بالسمع من المراجع .الفلسفي

البرهان من  .ياۤيانْ هي سۤوتَْر ِڤدانْتَ والـشْروتيهي  اتْدشَْپنيوأ و يتِرْسْم هي تْناراوپالـ .شْروتيالبرهان المقطوع بنصوص 
 . من بين هذه الثالثةمهم على األخص) ْپَرْستْهاَن-شْروتي (شْروتي

 ها للمثال، تبدو الشمس مثل قرص صغير لكن.عديمة القيمة ألن حواسنا معيبة) ْپَرتْياكْشَ(طريقة تلقي العلم من المدارك المباشرة 
العين واألذن واألنف وغيره لكنها -، ما هي قيمة ادراكنا بالعين؟ لدينا كثير من الحواس بالتي نجرب بها العلمذن ا.كبر من األرضأ

هم األشياء بحواسهم المعيبة يجعل ف لمسعى علماء المادة .أيضاًما نحصل عليه بممارسة هذه الحواس هو معيب كل معيبة و
إذا اعطيتك المواد :"زميل ينادي بأن الحياة تصدر من المادةعالم  سئل ، عالم من مريديناداُموداَر رۤوَپڤَْس .استنتاجاتهم معيبة دوماً

 .كنت ال تدري فعلمك معيب ذا ا.هذا علم معيب ."ال ادري":العالم اجاب ."الكيميائية بالتي تنتج بها الحياة، فهل سيمكنك انتاجها؟
 .لاكمالن اردنا  اوس من المعلم الكاملقناعتنا هي وجوب اخذ الدر .هذا غش ؟لماذا اصبحت معلماً

الفهم القائل بأن لذا،  .) َهنْياِتى َهنْياماِنى شَرۤيِرىـنَ(ال تهلك النفس بهالك البدن : يقول كِْرشَْن .منهالعلم  نأخذلذا،  .كامل كِْرشَْن
 .النفس باقية والبدن زائل هو فهم كامل

بوب وفيرة، واألشجار مثقلة بالثمار واألنهار جارية والهضاب غنية بالمعادن والبحار األعشاب الشافية والح": تقولِدڤّيكونْتّي  كانت
 حرير والثمينةال حجار واألبالآللئبدنه  زيني ،في األيام السالفة اإلنسان كان .الآللئتنتج  المحار أكثر؟ اإلنسان ماذا يطلب ."غنية
بأساور بالستيكية  حسناواتال من العديد هناك ،اآلن الحضارة تقدممع  ؟في الوقت الحاضر األشياء تلك أين لكن .فضةالو ذهبوال

 والمسالخ؟ الصناعةهو نفع  ما ذن ا.جواهر ذهبية وآللئ أو يدون حل
 لكنني . الحصول على ما يكفيه من حبوب الطعام والحليب والفاكهة والخضار ومياه األنهار الصافية بتدبير اهللاإلنسانيستطيع 

في ألمانيا وفرنسا كما في روسيا شاهدت األنهار ملوثة  .أن جميع األنهار اصبحت ملوثةاآلن والي في اوروبا شاهدت اثناء تج
 .األنهار لكن دون ملح ليأخذ الفرد مياه صافية من النهر إلى  تبقى مياه البحار صافية بطريق الطبيعة والمياه عينها تنتقل.واميركا

 ؟نشاءات مائية ضخمة لتزويد الماء اقامة اذن، ما هي فائدة ا.كِْرشَْن  طريقةعنيت يعةالطب ةوطريق الطبيعة، ةطريق يهه هذ
جني الثروة بإنشاء مصنع ضخم إلنتاج  إلى ال حاجة .اءغنيا ونصبح الآللئفيمكننا جمع  ثروةنا الردا ذا ا.شيءكل  الطبيعةاعطتنا 
 كِْرشَْنرحمة و كِْرشَْنعتماد على  إلى االنا سوىلوإال ال حاجة  .الصناعية المشاريع هذه مثل لم نخلق سوى المتاعب ب.السيارات

 إلى ذا اقتصرنا على الدعاءا الحاجة أو القلة إلى ال مجال ذن، ا.)كْسيتايهڤۤيڤَ تَ( كِْرشَْننصابها بلمحة  إلى جميع االمور عادت ألن
 .كِْرشَْنعتماد على هبات الطبيعة ورحمة  االيه كِْرشَْنحركة ذكر  فكرةلذلك،  .كامال شيءكل  سيكون .كِْرشَْنلمحة 
وليس لديها وسائل منع  والوحوش الطيورتكاثر ت لماذا؟ .صطنعةمال بالوسائلمنعه  إلى يسعونلذا،  .السكانتزايد عدد بالبعض  يقول

 .شائعاً ليسذلك  أنع م المدن، فيشهدت ذلك  ربما ؟تموت من الجوع الطيورأيت ر هل الغذاء؟ إلى حاجة فيوهل نجدها الحمل 
الذي يمدهم بالطعام؟  من .الغابة إلى ناذهب ذاا في غاية المتانة والقوة حيوانات وسائر النمور والسود واألالفيلةسنشهد جميع  لكن

 .منهم جوعاً أحد  لكن ال يموتالحمبعضهم نباتي وبعضهم 
من ذا  ه؟طعام يصبحل نمرال يواجهالذي س من ، حالكلعلى  .الطبيعة بطريق نباتي غير ال يجد الطعام يومياً ألنه النمر بالطبع،
يخرج  وحالما .الطعام إيجادصعوبة ب النمريجد لذا،  .أحد ال "؟ئتك لتقديم جسمي طعاماًج يثاري ا أنا،يسيد":النمر إلى سيقولالذي 
لعثور على  لذا، يجد النمر صعوبة بإ.ر سائر الحيوانات بخروج النمريتحذل" فايو فايو":مثلويصدر صوتاً  حيوانيتبعه  النمر،
يأكل و األجمةيخفي بقية الطعام في بعض و تسنح الفرصة للنمر بإإلمساك بفريسة اسبوعياً . بالطعامكِْرشَْن ومع ذلك، يمده .طعامه
 بالغ الضراوة هنأل  يريد بعض الناس أن يصبحوا مثل االسد أو النمر. يحصل على طعام طازج يومياًألنه ال مرة كل في منها شيئاً

  لكن. لكن ليس هذا اقتراح جيد ألن من يصبح نمراً لن يجد طعامه يومياً بل يتعين عليه البحث عن الطعام بعناء كبير.والقوة
 . طعام النباتي متوفر في كل مكان.على طعامه يومياًالنباتي سيحصل 

 العيش بأكل اللحوم اإلنسانيع امداد كميات كافية تسهل على تستط المسالخبأن  ذلكيعني  هل لكن مدينة،كل  فيتوجد مسالخ  ،اآلن
 مع . يتعين حتى على آكلة اللحوم التغذي بحبوب الطعام والفاكهة والخضار مع شريحة لحمهم. لن توجد كميات كافية.وحدها؟ ال

 لإلنسان كيف يمكن .ا لمدى هذا االثم ي.من الحيوانات المسكينة لمجرد الحصول على شريحة لحمهم اليوميةكبيراً  عدداًذلك، يقتلون 
 بكل اإلنسان كِْرشَْنسيمد   لكن.اإلنسانألنه ال يعقب سعادة قدام على هذا القتل  اال؟ ال ينبغييرتكب مثل تلك اآلثامذا كان ا السعادة

 .)كْشيتايهڤۤي ـَس (كِْرشَْنعتماد على لمحة  اال واقتصر علىكِْرشَْنذكر ذا اقبل على ا شيء وال يكون هناك سؤال القلة



 إلى  لذا، هذا عائد. اكلهااإلنساندرجة ال يستطيع  إلى وتارة نجد أن حبوب الطعام والفاكهة تنتج بكميات هائلةتارة تظهر القلة 
الفاكهة  نتاج الحد من اكِْرشَْنذا شاء ا ماذا ستنفع اللحوم  قادر على انتاج كميات هائلة من الفاكهة والخضار لكنكِْرشَْن .كِْرشَْنلمحة 

 .؟ قد نأكل بعضنا البعض لكن ذلك لن يحل المشكلةوالخضار
 آخر شيءكل و ماء والالحليب منإمداد كافي و الحقيقي والهدوء لسالمحالل ا امن اجل كِْرشَْنعتماد على  االقتصر علىن أن يجب
ماَربي (  لك أن تقتلني أو تحميني.ليك امري ا وافوضربي الحبيب، اسلم لك: بالقولڤينُوَد طْهاكوَرْبَهكْتي ما يعلمنا  هذا .هنحتاج

-َسْرڤَ(تخلى عن كل أشكال الدين المبتدع واقتصر على التسليم لي ): "٦٦\١٨. چ.ب( يجيب كِْرشَْنو ) تّْشّْها تُوهارا اراكَْهبي يُّو
وف س . وحديياعتمد عل:" يقول. ال."نعم، اعتمد علي وعلى مسالخك ومصانعك:"ال يقول .) ڤَْرَجْمنََر شَْمماْم ِاكَ َپريتْياْجيا ْدْهْرماْن

 .)پاِپْبْهيُّو- َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه(احررك من كل ذنوبك 
يصفي جميع يسلم الفرد له، فس حالما هأنؤكد لنا ي كِْرشَْن لكن ،كِْرشَْنذكر  دوننا سنوات طويلة عش ألننا آثمة فقط حياة عشنا

ارتكاب  إلى  ال تعود.لقد اغلقنا حسابك اآلن:"، نخبره ما مريدعميد لذلك، عند ت.الحسابات وينهي سيئات الفرد حتى يبدأ بحياة جديدة
 ."السيئات
بطال  ا قادر علىكِْرشَْن إلبطالها ألن االسم القدوس كِْرشَْن َهِرىانه يستطيع ارتكاب بعض السيئات وتسبيح  أحد أن ال يظن يجب

الكنيسة ويعترفون بذنوبهم ثم  إلى  افراد بعض االديان يذهبون.)بودّْهيه-َپپاناْمنُو َبالد ياْسيا ْهي (هي أكبر الجنايات  تلك .السيئات
 لكن ال ."ربي، ارتكبت هذه السيئة بدافع الجهل:"بالقول أحد عتراف؟ ربما اعترف اال فما هو نفع.ارتكاب اآلثام عينها إلى يعودون

حد ينبغي أل ال الطريقة، بنفس .عتراف بها ومحوها ثم ابتداء صفحة جديدة من الذنوب االالذنوب ثمارتكاب ينبغي ألحد تعمد 
عماد  يعد المريد عند ال. ينبغي لنا توخي الحذر. إلبطال ذنوبه حتى يعاود ارتكابها من جديدَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىاستغالل تسبيح 

 عندئذ، يصبح الفرد صفياً على هذا الوجه .لتزام بهذا النذر االالمسكرات والقمار وأكل اللحوم ومن الواجبباإلنتهاء عن الزنا و
 .وينكب على الخدمة التتيمية وستتكلل حياته بالنجاح ولن يعرف القلة مطلقاً

 رجال األعمال إلى  نصيحة روحية٣-٦
 كلكتامدينة  في ،١٩٧٣، ٣٠ الثاني كانون/يناير فيالهندية  تجارةال غرفةن رجال االعمال البارزين م مع ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يتكلم 
ذا انميتم هذا احياتكم نجح ست ... يجب علينا العلم بمصيرنا بعد الموت.ال ينبغي لنا القناعة بأن نصبح رجال اعمال كبار:"بالقول

 .العلم وقضيتم اعمالكم بوقت واحد
 .قدرتي حسب مسأخدمك .العطوفة تكمدعو على كمشكرا ،والسادة السيدات أيها الرئيس، السيد

جاء  كما .ِڤديةحسب تربيتنا الـ العمل من مختلفة أنواعثمة  .مهني واجبيعني  العملان  فهمن .عملالو هو التربية اليوم موضوع
 - َنچو ْمطَِرشْْس  َمۤياْماني ڤَْر-شاتوْر تْ(فعالها  وأ الطبيعة الماديةشواكل إلى مستندة المجتمع البشري مراتب): ١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في

 .)ْزشۤوْدَر(العمال و) ْزيشْياڤا(والتجار والمزارعون  )ْزتْريياشْكْ(والفرسان ) ةنَْبراْهَمالـ( المفكرون والمعلمون .) ڤيْبهاَچشَه-كَْرَم 
 متفاوتة لكننا نعيش اآلن في مجتمع إنسان سعة كل . قبل الشروع بالعمل اشكال العمل والمؤهلين لهاةعرفم اإلنسانيجب على 

 . ذاك غير علمي. تبني عمل سواهإنسان يختلط فيه الحابل بالنابل ويستطيع كل
 قسم س،أالر قسم .مختلفة هأقسام لكن واحدة، وحدة الجسممجمل  .ياإلنسان الجسم مثل تقسيمات طبيعيةالتربوية ال هتقسيمات لمجتمعل

 وقسم الذراع يمثله الفرسان وقسم البطن يمثله ةنَْبراْهَمقسم الرأس يمثله الـلذا،  .علمي هذا .الساق وقسم البطن، قسم الذراع،
 .لترتيب العلمي ينبغي تقسيم العمل على هذا ا.ْزشۤوْدَر وقسم الساق يمثله الـْزيشْياڤا

يمكن أن يستمر العمل في غياب  .تعمل دون الرأس ال والساق البطن والذراع :األقسامسائر  ألن أهمية األكثر القسمهو  سأالر قسم
 .عند قطع الرأس تصبح سائر األقسام عديمة النفع لكن .الساق قسم وكذا الحال في غياب الذراع قسم
مختلف  طالتخا بسبب الحاضر الوقت يما نعانيه ف وذلك .فوضىالو ق األعمال سوى الحيرةها ال تخلدونو .تربيةلا يعنى سأالر

 الفطناء ةنَْبراْهَمسائر األقسام وهؤالء هم الـ إلى من أن يشكل البعض قسم الرأس بإسداء المشورة بد اللذا،  .لعملاشكال ا
 ):٤٢\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .والمؤهلين

 ْمتْشَ شاو َدَمْس تََپهُموشَ
 ْر آْرَجڤَْم ِاڤَ تْشَيانْتشْكْ
 ْمايكْيانَْم آستۤييْچ ڤْمانَۤيْچ

 َجْم-ڤَاكَْرَم ْسڤَْبه-ْبَرْهَم
 ."ْبراْهَمنَةالـسمات اعمال  هي ،والتدين الحكمةو ،العلمو ،األمانةوالجلد، و صفاء،الو ،ةرياضالوضبط النفس، و السكينة،"



دون فهم  .ة التربية تعني العلم بغاية الحيا.جتماعي مقصودين إلرشاد المجتمع على الصعيد التربوي اال، رأس الجسمةنَْبراْهَمالـ
مجمل  .المجتمع في سأرال قسمعدم وجود ل الحاضر الوقت في الحياة نحن نفقد غاية لكن . سفينة بدون دفةاإلنسانيبقى غاية الحياة 

 .األقسامسائر  إلى النصيحة عطاء الحقيقيين إلةنَْبراْهَمالـ إلى اآلن يفتقر ياإلنسان المجتمع
انشغل بواجبه القتالي في ملحمة  . بالقتالاًفارساً مكلف كان . النصيحةتْريياشْكْ الـكيف ينبغي أن يأخذ جيد مثل هو أْرجوَن
 :)٦٥\١٩\١( َنپورا ڤيشْنو في جاء كما .)ڤَِد-ْبَرْهَمنْيا (كِْرشَْن الرب نصيحة أخذ الوقت نفس في لكن  تَْرشْكوروكْ

 ياڤاِد-انيْهَمْبَرنَمُو 
 هيتايا تْشَ-َنْبراْهَم-وُچ
 ياناِرشْكْتايا ْدهي-َچْدَج

  نََمهايا نَُمونْدڤيوُچ
 اكرر سجودي . والنافع الدائم للعالم اجمعةنَْبراْهَم ومريد خير البقر والـةنَْبراْهَم الرب المعبود لجميع الـكِْرشَْناسجد تبجيال للرب "

 ."ڤينَْدُچو و كِْرشَْنلشخصية اهللا المعروف بـ
تربية  بدون مجتمع ألن م؟ هو سبب التشديد عليهما .عتبار االالتي تؤخذ بعين األولى ألشياء ايه ةنَْبراْهَم والـالبقر ،نصال هذا في

 .يتسم بالكمال لن فوضوية حالة فيتقوم به  عمل كلو .فوضويبل مجتمع بهائمي  يإنسان مجتمع ليس بقرال حمايةبدون و ْبَرْهَمنية
 .صحيح تربوي يعمل بنظام مجتمعال يمكن قضاء عمل على وجه سليم سوى في 

 حيث التقى جمع كبير من العلماء انياَرشْنايمي اجتماع في غاية جرى .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في تردتربوي كامل  نظامقامة  اتعاليم
-شَْرَمناْرڤََى شِْرشْطَْه-ڤيَجپوْمْبهيْر ْدأتَه (جتماعي  االشَْرَمناْرڤَعلى نظام  في كالمه ُچوْسوامّيتَ سۤوشْرۤيَل شدد  وةنَْبراْهَموالـ
كما مر ذكره،  .)آشَْرَمْز(ربعة مقامات روحية أو) ڤَْرنَْز(اجتماعية ربعة مراتب أ إلى  ترتب المجتمعِڤديةالتربية الـ .)َچشَهڤيْبها
ورب العائلة ) آشَْرَم-شارّيْبَرْهَمتْ(المريد المتبتل :  هيآشَْرَمْز .ْزشۤوْدَر والـْزيشْياڤا والـْزتْريياشْكْوالـ ةنَْبراْهَمالـ:  هيڤَْرنَْز

 .ْدَهْرَم-شَْرَمناْرڤَنتبن نظام  لم ما سيبقى المجتمع فوضوياً .)ّيسۤياَسنّْ (زاهدوال) ْپَرْستَْهىنَڤا(والمعتزل ) آشَْرَم-ْچِرَهْستَْهى(
 ):٩\٨\٣ (َنپورا ڤيشْنو كما جاء في . هو مرضاة الرب العظيمْدَهْرَم-شَْرَمناْرڤَ نظام وغرض

 ڤَتاماتْشاَرشَْراڤَْرن
 پوماْنَپَره وروِشَن پ
 َپنْتْهايشْنُوْر آراْدْهياِتى ڤ

 كاَرنَْم-تُوشَ-نانْياتْ تَتْ
 يتعين على المواطن .شَْرَمناْرڤَرضاء الرب العظيم بقضاء تكاليفه على الوجه الصحيح بموجب نظام  اينبغي للفرد ،نصال لهذا طبقاً

ذا لم ترض  استسبب حالة فوضوية  كذا، في الدولة الكونية،.سبب الفوضى في المجتمعي وئاًي ساًعتبر مواطنيرضاء الحكومة وإال ا
 . تلك هي التربية الحقيقية.العظيم  أن كلما نفعله يجب أن يكون لرضى الربِڤديةتربيتنا الـتعلمنا  .الرب العظيم مالك الوجود

، عمل تْريياشْكْ، عمل الـَنْبراْهَمعمل الـ– يمكنك القيام بأي عمل .)٤٦\١٨. چ.ب (ڤَهنَڤينَْتي ماكَْرَمنا تَْم أْبهيياْرتْشَيا سيدّْهيْم -ڤَْس
ال -اً أو طبيباً قانونياًمستشارو  أاً قد تكون تاجراً أو مهني. لكن ينبغي أن ترضي شخصية اهللا بعملك– شۤوْدَر أو عمل الـيشْياڤاالـ
 .وإال تضيع وقتكن طلبت الكمال بعملك ا  العزيزشخصية اهللارضاء  إلى اال بد من أن تسعى  لكن.يهم

 عليك العمل .كِْرشَْن أو ڤيشْنو شخصية اهللا العزيز إلى تشير ۤياْچياكلمة  .ْرتْهاتْ كَْرَمنَهۤياْچيا: )٩\٣( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 
ما دمت مرهوناً  آخر إلى  ال مفرد من التناسخ من بدن.َهنَهَبنْْد-ياْم كَْرَمٱأنْياتَْر لُوكُو ): ٩\٣. چ.ب(لحسابه وإال سترتهن بعملك 

 .بعملك
 تتناسخ النفس): ١٣\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .آخر إلى بوجود الروح وأن النفس تتناسخ من بدنالحديث  اإلنسانيجهل  الحظ، لسوء
حدثت مع علماء وأساتذة كبار يجهلون بالحياة االخرى بعد  لقد ت.)ْپتيهْپرا-تَتْها ِدهانْتََر(بدن آخر عندما تفارق بدنها الحالي إلى 

  أمر انه. ونستطيع أن نشهد تناسخ النفس في عمرها الحالي.حياة بعد الموت بالِڤديةأسفارنا الـتقول  لكن . ال علم لهم بذلك.الموت
 هذا .لشيخ يحصل على بدن آخر كذا، بعد هالك بدن ا. يحصل الطفل على بدن صبي ثم بدن شاب ثم بدن شيخ.عتيادي للغايةا

 .جداًطبيعي ومنطقي 
ل يبدت عند .عظام ودم وغيره- الجسم الكثيف مركب من حواسنا والعناصر البدنية.كثيف ولطيف :نيجسمنحن نملك  الحقيقة، في

 إلى بدن اللطيف يحملنا ال.األناالبدن لحظة الموت، يهلك البدن الكثيف الراهن على خالف البدن اللطيف المركب من العقل والفطنة و
 .البدن الكثيف المقبل



 حالما نبدأ بالحلم يتم حملنا من بيتنا، من .ويعمل الجسم اللطيف بمفرده ،الليل فيكثيف ال الجسم ىننس .اثناء نومنا يحدث ما مثلانه 
 هذا ما .ين بالبدن الكثيف ثانيةونصبح متعلقعند انقضاء حلمنا،  ننسى الحلم .مكان آخر وننسى البدن الكثيف بالكلية إلى سريرنا

 .يجري في تجربتنا العملية
 يطرأ التغيير عليهما لكننا المراقب الذي ال يطرأ عليه ادنى تغيير، نحن .لبدن اللطيف تارةا الكثيف تارة ونللبد المراقب نحنلذا، 

كثيف اثناء الليل وأنسى بدني اللطيف اثناء النهار سى بدني الان أنا ما هو مقامي؟:" لذلك، ينبغي أن يكون تقصينا.النفس داخل البدنين
 .فما هو بدني الحقيقي؟ هذه هي االسئلة التي ينبغي لنا أن نسألها

ذا  ا لكن.من السيد چۤيتالكنه لم ينس تربيته، سمع الـ) تْريياشْكْ( كان فارساً .ليفها تكأْرجوَنليفك كما قضى ايمكنك قضاء تكلذا، 
 .ڤَلَْمڤَ ْهي ِكشَْرَم ِا): ٨\٢\١. ب.ش(تنمية حياتك الروحية فال يعدو عملك سوى تضييع وقت اقتصرت على العمل بدون 

 كما . ال نقول ذلك. مثلي ونبذ كل شيءَسۤياَسنّْ ال نقول بوقف العمل ودخول سلك . كيال تنسى تربيتككِْرشَْننحن ننشر حركة ذكر 
ن بأ ال تدع . انت تتقاعس عن القتال.تْريياشْكْ انت أْرجوَن:" ال بل قال.ذ تكليف القتالبن بأْرجوَن كِْرشَْن لم يأمر . ذلككِْرشَْنلم يعلن 

 .كِْرشَْن أمر  هذا كان.القتال شائن بل القتال واجبك
 شايتَنْياتْ كما قال ."كِْرشَْناغلكم لكن استمعوا عن وا بشو استمر.ال تتركوا العمل:"ينصحون الجميع بالقول كِْرشَْنتيم  الطريقة، بنفس
اقلع :"َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيالم يقل  .َمنُوْبهيه انڤ-َچتاْم تَنو-شْروتيْستْهاِنى ْستْهيتاها : ْمتََوَچْبهاـال األمر عينه باإلقتباس من َرْبهوْپَمها

 ال بهائم ال.مطلوب تنمية العلم الروحي اثناء العمل هو الن لك.جتماعي ليس بالغ الصعوبة اال مركزهاإلنسان ترك ."عن مرتبتك
َپشوْبهيه ناها ۤيْدَهْرِمَن ه( على تنمية العلم الروحي فإنه يماثل البهائم اإلنسانذا لم يعمل  ا لذلك،. هذا محال.تعمل بالتنمية الروحية

 .)َسماناها
 ال نهلك بهلك الجسم ):٢٠\٢. چ.ب(أزليون  الجسم،النفوس الروحية داخل  نحن، .بقى على وعي تام بوجودنا المادين أنيجب لذا، 

 المريد ُچوْسوامّي َسناتََن .التي تعني التقصي عن الذات) ساۤياْچجي-ْبَرْهَم(هذه هي تنمية العلم  .) َهنْياِتى َهنْياماِنى شَرۤيِرىـنَ(المادي 
 وقال َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى  من قترباو تقاعد ثم شاه حسين نوابال حكومة في مالية وزير كان َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيااالول للمولى 

 ."هل بهويتهاج نْذيتََپ لكنني .) بالوالدة مما يعني عالمَنْبراْهَمألنه كان  (نْذيتََپربي الحبيب، يقول الناس انني :"بتواضع
بالقانون صلك وسبب مصابك أكنت ال تدري بهويتك و ذا الكن أخرى، مهنة في أو أعمال رجل تكون قد .اإلنسان عضوهو  هذا

 ):٨\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كما جاء في .إذا كنت ال تدري بهذه األشياء فكل ما تفعله عديم النفع-الطبيعي ومصيرك بعد الموت
 ْمساْمپونوشْطْهيتَه ڤَه شْْدَهْرَم
 كَتْهاسو ياه-كِْسَنڤَيشْڤ

 َديىْد يادي َرتيْمپانُوتْ
 لَْمڤَ ِكڤَشَْرَم ِا

 كل إلى طلبنالذا،  ."رسالة شخصية اهللا إلى ذا لم تستحضر انجذاباً ا ليست سوى جهد ضائعاإلنسانالتي يقضيها  ةتكاليف الوظيفيال"
 .كِْرشَْن، لكن ال تنسى تنمية العلم بـكِْرشَْنمطلق منزلة انزلك فيها  في عملك،فيما تقضي نفذ واجبك على وجه جيد هو  شخص
نحن شق  . َسناتَنَهْبهۤوتَه-ڤَۤي جلُوِكى-ڤَڤاْمشُو جّيَمماي): ٧\١٥. چ.ب(علينا العلم اننا شقوق اهللا  يجب . يعني ذكر اهللاكِْرشَْنالعلم بـ
 ما هو سبب .ْستْهاني كَْرشَتي-َركِْرتيْپني ۤياَمنَه شَْستهانّينْْدري): ٧\١٥. چ.ب( لكننا ننازع اآلن مع العقل والحواس كِْرشَْنقديم من 

 لنفترض انني اصبحت رجل اعمال كبير في هذا .ا التقصي عن حياتنا الباقية وراء هذا العمر الزائلنزاع البقاء هذا؟ يجب علين
 ال توجد ضمانة بأنني سأكون رجل اعمال كبير في عمري .العمر طوال عشرين أو خمسين سنة أو حتى مائة سنة على اكثر تقدير

 هذا هو . نحن نعنى بعمرنا الراهن القصير دون عناية بحياتنا الباقية.مر لكننا ال نأبه بهذا األ. ال توجد ضمانة مثيلة. ال.المقبل
 .خطأنا

 ٩٠٠يوجد  . مااليين من صور الحياة٨ ثمة . في عمري المقبل آخرشيئاًقد اصبح  ا العمر، لكنهذ فيقد اكون رجل اعمال كبير 
مئة يوجد مليون و ثم .)پيْمشَتيه-ڤَرا لَكْشَ ْستْهايكْشانلَ-ڤََجلَجا نَ ( مليون من صور االشجار والنباتات٢ألف جنس من المائيات و

 ٣توجد  وأخيراً، .)لَكْشَنَْم-َپكْشيناْم َدشََسنْكْْهياكاها -كِْرَميُّو روْدَر (ألف من صور الحشرات والزواحف ومليون جنس من الطيور
ذن، يجب أن نمر  ا.)لَكْشاني مانيشَه-ڤَه تْشَتوْرَپشَلَكْشاني -تْريْمساْل ( ألف من اجناس البشر٤٠٠ماليين من اجناس الحيوانات و

 ):١\٦\٧. ب.ش (َمهاَرَج ْپَرْهالَد قال .الصورة البشرية إلى لوصولبثمانية ماليين من اجناس الحياة قبل ا
 وْچيْپراكاوماَر آتْشَِرتْ 

 َهىان اڤَتَچْبهان اْدَهْرم
 دوْرلَْبَهْم مانوشَْم َجنَْم



  أْرتَْهَدْمڤَْمِپى أْدْهروتَْد أ
 يتعين على الفطين بالقدر الكافي استخدام الصورة البشرية منذ بداية الحياة أو بكالم آخر، منذ الطفولة لممارسة الخدمة التتيمية مقلعاً"

لى ال انه ذو معنى ألن النفس قادرة ع ا من النادر تحصيل البدن البشري، وعلى الرغم من زواله كسائر االبدان.عن سائر المشاغل
 هذه ." من الخدمة التتيمية المخلصة قادر على اعطاء النفس كماال تاماً بسيطاً حتى قدراً.قضاء الخدمة التتيمية في الحياة البشرية

 . يجب علينا العلم بمصيرنا. ال ينبغي لنا االرتضاء بمنزلة رجل اعمال كبير.جداًالوالدة البشرية نادرة 
 يطلبون السعادة ْزكَْرمۤي .ْبَهكْتَْز والبعض يُّوچۤيْز لبعضاو ْزۤيانۤيْچ البعضو ْزكَْرمۤي يدعون عضالب .الرجال من مختلفة أنواع هناك
 أيضاً السعادة ْچۤيانۤيْز الـيطلب .الجنان السماوية بعد الموت إلى خير اسباب الراحة في هذا العمر واإلرتقاء يريدون انهم .المادية

 قوى التصرف في الطبيعة يُّوچۤيْزالـيطلب  .)ْبَرْهَمْن(ويطلبون الفناء في وجود الحق المطلق لكنهم سئموا طريقة الحياة المادية 
 هي ؟ لذا، تنمية العلم باهللاة اهللا ما دام ال يفهمهخدم لإلنسان كيف يمكن لكن .ال يطلبون سوى خدمة اهللا) التيم (ْبَهكْتَْز والـ.المادية

 .التربية األرفع
يطلق على جميع  الحقيقة، في .ْبَهكْتَْز وتربية يُّوچۤيْز وتربية الـْچۤيانۤيْز وتربية الـمۤيْزكَْرتربية الـ: تربيةال من مختلفة أنواع هناك
ي  فكِْرشَْن لكن يقول .يُّوچۤيْزْبَهكْتَ  و يُّوچۤيْز ْچۤياَن، يُّوچۤيْز كَْرَميعرفون بـ  همان ثم .بصدق واجبهم ننفذويكانوا  ذا ايُّوچۤيْز هؤالء

 ):٤٧\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 ْماشَسْرِڤي ناْم َأپيُّوچي
 آتَْمنا-نانْتَْرَچِت-َمْد
 ْم مايُّوْبَهَجِتى ن اشَْردّْهاڤ

  َمتَهوُمتَيوكْتَ ِمى ـَس
 ."يُّوچۤيينالـأعظم من جميع و يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ هويعبدني بخدمة ودية علية، و عميق يمانالذي يذكرني بإ ،يُّوچّيالـإن "

 كما مر ذكره، ثمة درجات .يُّوچّيهو خير  كِْرشَْن هذا يعني ان تيم ."الذي يذكرني دوماً:"كِْرشَْن األرفع؟ يجيب يُّوچّيمن هو الـ
 . دوماً ضمنياً بإيمان وحبكِْرشَْن هو من يذكر يُّوچّي، لكن خير )زۤييُّوچْبَهكْتَ  و يُّوچۤيْز ْچۤياَن، يُّوچۤيْز كَْرَم (يُّوچۤيْزمتفاوتة من الـ

 . الممتازيُّوچّيالرب هو الـ إلى الذي يقضي خدمة
 إننا .، ما هي حياته الحقيقية، وما هو مرمى حياتهكِْرشَْنمعرفة ذاته، ما هي صلته بـ إلى ىأن يسع شخصكل من  نطلبلذا، 

الذي  فأن – فتلك هي حقيقة - مع ان الموت مكتوب على كل فرد .دون تنمية كل هذا العلم نضيع وقتنا وصورة الحياة البشرية
 . حياته ناجحة.يموت بعد معرفة هذه األشياء ينتفع

 اْميڤْيشَ ِمى دتَْم َجنَْم كَْر
  تَتّْڤَتَهّي ِڤتيُّو ْمِاڤَ
  پونَْر َجنَْمْماكْتْڤا ِدَهيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
 شيئاً تعمل أن يجب .عملك ما يهم ال ."ناجحة حياتك ثم كِْرشَْن فهم حاول ،رجاء":األرض، ال نطلب سوى في نذهب حيثمالذا، 

كسب المعاش ضرورة لكن  . سيعيق حياتكعملال عن كوقفت: ْپَرسيدّْْهيىْد أكَْرَمنَه نَـ پي تْشَ ِتىتْراۤيا-َرۤيشَر :يقول شَْنكِْر .لمعاشك
 ليس انه .العالم أنحاء جميع في هنصف ما هذا .كِْرشَْن فهماطلب : بسيط الحياة كمال . تنمية العلم لتكميل حياتهاإلنسانيتعين على 

 .شيءكل  يوضح كِْرشَْن .دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتا قرأت ذاا كِْرشَْن فهمست .ةبوصعبالغ ال
ْپَرْبهاْسمي شَشي  َرُسو ٱَهْم َأْپسو كاونِْتيا (قمرشمس وال النور أنا .)أْرجوَن (كونْتّي يا ابن طعمه الماء منأنا ":يقول كِْرشَْن للمبتدئين،

ذن،  ا.يذوقه عندمااهللا  يدركو ماء،يشرب ال شخصكل  .اهللاهو  الماء طعم ."اهللا رؤية أستطيع ال":لقولا إلى حاجة ال .)ْريايُّوه سۤو–
 أنا الماء؛ طعم أنا":ْبهَچڤَْد چۤيتا من البسيط األمر هذا ذكرا . تدريجياًستراه ثم اهللافكر حسب توجيه  "اهللا؟ ال استطيع رؤية":تقوللماذا 
 يذقلم  من القمر؟ نور يرلم  من الشمس؟ نور يرلم  من .)ْريايُّوه سۤو–ْپَرْبهاْسمي شَشي  َرُسو ٱَهْم َأْپسو كاونِْتيا (والقمر لشمسا رنو
 ْبَهكْتياقتصرت على ممارسة  ذاا "كِْرشَْن وه هنا أوه،":بالشبع فستقول وتشعر ماءال تذوق حالما "اهللا؟ را لم":تقولذن لماذا  اماء؟ال
 ضوء ترى حالما "كِْرشَْن وه هنا أوه،":ستذكر .الشمس شروق ترى حالما "كِْرشَْن هنا أوه،":ستذكر .فوراً كِْرشَْن كرستذ . هذهچايُّو

 .السماء في الصوت بعض تسمعحالما  "كِْرشَْن وه هنا":ستذكر: شَْبَده كِْهى و .القمر
فوق و .الحياةمن  خطوةكل  في كِْرشَْن تذكر إذا  األرفعيُّوچّي الـتصبحس .حياتكمن  خطوةكل  في كِْرشَْن تذكرس قة،الطري بهذه
 راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرىمارست تسبيح  ذاا بسهولة كِْرشَْنستذكر  شيء، كل



 كِْرشَْنذا ذكرت  ا؟َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىحت سّب ذااما هي الخسارة  .عملكل خسارة على ذكره وال ضريبةتفرض  ال .ِرىَه َهِرى راَم
لعلم وواصلت قضاء عملك ذا أنميت هذا اا ستنجح حياتك .ذلك؟ هذه هي التنمية الحقيقية للعلم إلى  لما ال تسعى.اثناء شرب الماء

 .جزيال شكراً .بوقت واحد

  نبؤات قديمة تحققت٤=٦
 الحالية واألحداث جاهاتت االمن العديدتنبأ ب )شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم( سنة آالف خمسة من أكثر إلى يعودان كتاب  يه بالكاد معروفة حقيقة
 لوس كِْرشَْن ىَهِر هيكل فيلقاها أ محاضرة في السنسكريتي شواهد كثيرة من هذا الكتاب ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  قتبسي .ذهلةم بدقة

عرض من ها قرريس دينيةال مبادئال:"حاليال مجتمعال حول يتنبأ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالباب الثاني عشر من  .١٩٧٤ صيف أثناء أنجليس
 سيعتبرو العدالة، على الحصولقصرون عن سي مالالذين ال يملكون ال أولئك:"و ."نجازات المادية لإلنسان االالقوة وتقاس بناء على

 ):١\٢\١٢. ب.ش( جاء ."بحذق الكلماتالتالعب ب يستطيع منكل اً عالم
 هْدَهْرَمنَْم تَتَشْ تْشانودۤي

 اَدۤيَستْياْم شاوتْشاْم كْشَما 
 كاِلَن َبلينا راَجْن

 نَنْكْشْياِتى آيوْر َبلَْم ْسْمِرتيه
  والتسامح والرحمة والعمر والمتانة البدنية والذاكرة يوماًثم ايها الملك، سيتناقص الدين والصدق والنظافة: شوَك ِدڤَ چُوْسوامۤيقال "

 ."كَليبعد يوم بسبب شدة تأثير عصر 
 قبل شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كتب .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم من  عشرجاء في الباب الثاني هذا ) الحاليوالنفاق خصاملا رصع (كَلي عصر وصف
 نقبللذا،  .المستقبل في تحدثس التي األشياء من العديديتكلم عن و ،الحلول وشك  علىيوَچ كَليكان  عندما سنة، آالف خمسة

 .الماضي والحاضر والمستقبلب عليمسوى شخص محرر ) كاَر-شاْستَْر (شاْستَْر الـصنف ال ي.)شاْستَْر( بمثابة سفر شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 .)يوَچ كَليختام  في كيلْكَ الربسيتجلى  (.كيلْكَ الربو اوذب مولىالتجلي  ذكر هناك .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في اتؤ النبمن العديد ستجد
 والحاضر والمقبل ماضيفالكاتب علم بال سنة، آالف خمسة قبل كتب ْمتََوَچْبهاـالمع ان  .تْشايتَنْيامولى التجلي  ذكر أيضاً هناك

 .تامة بدقة األحداث هذهه التنبؤ بكل كنأم ،ذال .)ۤياْچ-تْري(
) َستْياْم(الصدق ): ْدَهْرَم(األصول الدينية : تَتَشْ تْشانودينَْم: قول بالالعالمات البارزة لهذا العصر هنا ُچوْسوامّيشوَك ِدَو يصف لذا، 

هذه األشياء قص ستتنا، )ْسْمِرتي(والذاكرة ) َبلَْم(والمتانة البدنية ) آيوه(والعمر ) ۤياَد(والرحمة ) كْشَما (غفرةوالم) شاوتْشَْم(والنظافة 
 .)َچوي كَلي(درجة الصفر مع تقدم هذا العصر  إلى الثمانية تدريجياً

 مدة .سنةألف  ١٨٠٠الذي امتد  َچوَستْيا ي يعمر مائة ألف سنة في اإلنسانكان  .َچوي كَليجانب  إلى ر اخرىوتوجد عص بالطبع،
 في . بكالم آخر، نقص العمر عشر اضعاف. آالف سنة١٠ هله كانوا يعمرواأ ألف سنة و١٢٠٠ كانت يوَچتِْرتا العصر التالي 
 ثم . ألف سنة٨٠٠ كانت يوَچَپَر ڤاْد يعمر ألف سنة ومدة اإلنسان نقص العمر بعشرة اضعاف ثانية وكان يوَچَپَر ڤاْدالعصر التالي 

تناقص : ذن، تمعن ا.و مائة سنة ال نعمر مائة سنة ومع ذلك حد العمر ه.يوَچ كَليفي العصر التالي ال نعمر اكثر من مئة سنة 
ثالثين  إلى  الذي يعمر عشريناإلنساندرجة ان  إلى  وسيتناقص في الختام.قرابة سبعين سنة إلى متوسط العمر من مئة الف سنة

 . في السناًسنة سيعتبر طاعن
 ما اإلنسان نشهد في اليوم الحاضر أن .)ْمِرتيْس( هو تناقص الذاكرة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم الذي يتنبأ به في كَليلعصر ل األخرى العالمة

) َبلَْم(المتانة البدنية  الطريقة، بنفس . بصورة يومية ومع ذلك ينساهشيئاً قد يسمع . بل ينسى بسهولةجداًعاد يتحلى بذاكرة حادة 
ناقص والذاكرة تتناقص والعمر  لذا، المتانة البدنية تت. يمكنك فهم ذلك لعلمك بأن والدك أو جدك كان أقوى منك بدنياً.تتناقص

 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميتناقص وهذا ما يجري التنبؤ به في 
 اإلنسان فقد .درجة الصفر إلى نقص -الدين غير وارد في هذا العصر عملياً .الدين في هي النقص كَليعصر ل األخرى العالمة

نجلس فيها كانت كنيسة في الماضي لكنها بيعت نتيجة عدم حضور الناس  البناية التي . تقفل يومياًهياكل الكنائس وال.عنايته الدينية
 ذهبي أحد ال .في لندن الشاغرة الكنائس مئات وشاهدت أستراليا، في جداً كبيرة كنيسةاآلن  نشتري نحن الطريقة، بنفس .للعبادة

حت باص .مهمة هياكلما عدا بضعة   ابوابهاغلقت العادية الصغيرة هياكلال ،أيضاً الهند في .كنائسال يقتصر األمر على ال .ليهاا
 .قصيتنا )ْدَهْرَم( الدين لذا، .لكالبل مساكن
 أْرجوَن تعذب المثال، سبيل على . الفريق اآلخرهسامحي ،خطأ ما أحد ارتكب ذا ا،سابقاً .أيضاً قصتنات تسامحالو نظافةوال الصدق

 حتى اآلن، لكن .ةمسامح هذه ."قتلهم أريد ال .دعنى اغادر المكان ،ِرشَْنكْ :تَْرشْكوروكْ ساحةومع ذلك قال في  أعدائه،على يد 



 . فستمر به دون اهتمامأمامك قتيال تشاهد ذا احتى .)ۤياَد( الرحمة  اآلنكما انعدمت .ما يجري هذا .بسيطة قد تسبب القتل هانةا
هذه االشياء الثمانية في تناقص - والمتانة البدنية والذاكرة والرحمة والعمرتسامحالدين والصدق والنظافة وال لذا، .تحدث األشياء هذه

 .عندما تشهد هذه العالمات  يتقدمكَلي يتعين عليك العلم أن عصر .مستمر
 كَالو نِْرناْم ڤَتَّْم ِاڤي(ماله  إلى جتماعية ستستند اال ومكانتهكَلي في عصر اإلنسانخصال : )٢\٢\١٢. ب.ش( األخرى العالمة

 يكرم بفضل علمه بالروح َنْبراْهَم للمثال، كان الـ.فهمه الروحي إلى  مستندة في السابقاإلنسانكانت مكانة  .)ونُوَدياهچ-َجنْماتْشاَر
 كان .)َجنَْم(نسبه  إلى ستناداً اَنْبراْهَم اصبح يحمل لقب اإلنسان عملياً ألن كَلي يوَچ في ةنَْبراْهَم لكن انقرض الـ.)ْبَرْهَمْن(العظيم 
، كان يتعين تْريياشْكْ أو َنْبراْهَمذا كان من ذرية  ا. بمسلكهاًفوعرم اإلنسانكان  لكن أيضاًعتبار في الماضي  االؤخذ بعينالنسب ي

التربية  إلى مستندةحترامية  اال بكالم آخر، كانت. نفسهاإلنسانتمثيل سوء  وكان واجب الملك التيقن من عدم .عليه سلوك مسلكهم
 قد تكون من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو العاشرة .)ڤَ كَالو نِْرناْمڤيِّْم ِا( في اليوم الحاضر المال إلى امية مستندةحتراال لكن .والتعليم

 .كَلي يوَچ هذا هو . اصبحت التربية والتعليم غير واردة.ذا كنت ثرياًا حترام االستحظى بكل لكن
ْم كاَرنَْم َبلَْم ۤياڤَْستْهاڤْيا-ياۤيانْ-ْدَهْرَم(صول الدينية والعدالة بناء على القوة األستتقرر ): ٢\٢\١٢. ب.ش (كَليعصر ل األخرى العالمة

الكاهن فسيشهد  إلى ذا اعطيت رشوة ا قد تكون عديم التدين لكن.نفوذال بعض عندككان  ذاا كل األمور ستقرر لصالحك .)ڤَ ْهيِا
سيجري ترتيب ): ٣\٢\١٢. ب.ش(وفرة ماله وليس بالمؤهالت الفعلية ثم ى  إلستناداً ا لذا، ستتقرر شخصية الفرد.انك بالغ التدين

ڤَ ْبهيروتْشير ِهتوْر مايايٱَپتْيى -داْم(الغش  إلى الزواج بناء على العاطفة الوقتية وسيتعين على رجل األعمال الناجح اللجوء
اعجبت فتاة بفتى واعجب الفتى  ذا ا.)أْبهيروتْشي (البعض ابعضهم إلى اميلهم على عتمدتس والزوجة الزوج بين العالقة .)ڤَهانِْكىۤياڤْ

بعد ستة اشهر  يحدث الطالق . لذلك، سيصبح كل فرد حزيناً.هامصير إليه سيؤولبما  أحد ال يعلم ."، لنتزوجحسناً:"بالفتاة فسيقوالن
 .الميل المصطنع وليس الفهم العميق إلى ألن الزواج كان مستنداً

 تزوجت اثناء . كان الوالدين يقرران الزواج. ال.األقل على وقتي أثناء الهند في ج نتيجة ميل الفتى والفتاةلم يحدث الزوا ،سابقاً
ية رپرساد أول رؤساء جمهو مثل آخر هو الدكتور رجيندر . دبر والدي كل شيء.دراستي لكنني كنت اجهل الفتاة التي سأتزوجها

حماتي في كانت  كذا، تزوج عمي عندما كان في سن الحادية عشر و.ن الثامنة كتب في سيرته انه تزوج عندما كان في س.الهند
والتقرير ان  مستقبل والحاضر والماضيلل نجمي حساباجراء  بعد فقط زواج حدث الهند، في ،سابقاً  لذا، المراد انه.سن السابعة

يتعاونان على  .الزواجتقديس  عند روحيةية الالترب ويزاوالن بسالم والمرأة الرجل يعيش .سوية احياتهم فيسعدان سي انالزوج
 يتخالط الفتيان والفتيات ال .تقليدالهو  ذلك .اهللا إلى الوطن، إلى نايعودثم  الروحية الحياة فيتقدمان ويالعيش بسعادة كبيرة 

 زواج بناء علىسيحدث ال: كَليجاء عن عصر  لكن .غير مجاز الزواج من النوع هذا .عجاب ثم يفترقون االويتزوجون نتيجة
 تلك هي .عجاب في اللحظة التالية االعجاب في لحظة يعني عدم اال.)ْبهيروتْشيهٱَپتْيى -داْم( هذا مجمل األمر .عجاب المتبادلاال

 .الميل المتبادل عديم القيمة إلى  لذا، الزواج المستند.الحقيقة
 سيعرفون بتقلد الخيط ةنَْبراْهَما دام يوجد انجذاب جنسي والـ الزوجان معا مىسيبق): ٣\٢\١٢. ب.ش (رصالع هذاعالمة التالية لال

 لذا، اصبح الناس .ةنَْبراْهَمالـ إلى  يجري تقديم الخيط المقدس.) ْهيڤَْم ِاسۤوتَْرى ِڤَرتْْپيڤى تْشَ ْهى َرتيْر ِڤوْمْستْپى ِڤتْۤيْسر(المقدس 
 هذا ما ."لكن ال أهمية لذلك) تْشَنْذاَل( الكالب ةأن اسلك سلوك آكل يمكنني .َنْبراْهَم لذا، اصبحت .لدي اآلن خيط مقدس:"يقولون
سيبقى :  و.خيط يساوي سنتين إلى ستناداً اَنْبراْهَم يظن انه اصبح .ْبراْهَمَن بصفة  انه يتحمل مسؤولية كبيرةاإلنسان ال يفهم .يجري

  .)ى تْشَ ْهي َرتيهِڤْمْستْوپى ِڤْستْرّيتْ(بعض الصعوبة حالما تحدث سيتواهن ودهما  بسبب اعجابهما المتبادل لكن الزوجان معاً
الذين ال يملكون المال سيقصرون عن الحصول على العدالة وكل من يتالعب باأللفاظ بحذق :  هوكَليعصر ل األخرى العالمة

 كَليا هو هذ .ماللم يكن لديك  ذا اكماالمح في العدالة ىعل تحصل لن .)تْشَهڤَلَْم َپانْديتْيى تْشاپداوْرَبلْياْم -ياۤيا نْۤياِرتّْڤْأ(سيعتبر عالماً 
م ل ذاا المحكمة إلى ذهبت ال لكن .الحاضر الوقت في مناسبال حكمال إلعطائك الرشاوى يأخذون العليا المحكمة قضاة حتى .َچوي

 : ومع ذلك سيقول الناس.)ضحك( أحد هلن يفهم ف على الكالم بحذقاً قادراإلنسانذا كان  ا.ڤَتْشَهَپلَْم ذيتْيى تْشاپانْ: و .مال كيكن مع
 ذا طلبت منهم شرح مفهوم ا الذين يكتبون الكتب لكنء ثمة عدد كبير من الرذال. هذا ما يحدث في الواقع.)ضحك! (يا لرفعة علمه

 ):٥\٢\١٢ (تَْمڤَْبهاَچ َمْدشْرۤي جاء في . هذه األشياء تجري."هذا غير قابل للتوضيح:"ك فسيجيبالكتاب
 ِڤىڤاساْدهوتْاذْْهياتايأن

 ڤَ توَدْمْبَهى ِاِڤى ساْدهوتْ
 ڤاِهىڤَ تْشُوْدِاكاَر ڤۤيْس
 ْپَرساْدَهنَْمڤَ نانَْم ِاس



 بين الناس اإلنسان سيتم الزواج بالموافقة الشفهية والمؤهل الوحيد لخروج . والنفاق سيعتبر فضيلةمن ال يملك المال سيعتبر فاسقاً"
 ."ستحمام االهو

بطريقة أو  مالال يكسب كيف غير شريف ألنه ال يعرف اإلنسان سيعتقد الناس أن .سيعتبر الفقير غير شريف: اذْهياتاأن أوال،
 تعين الحكومة مأذوناً يعقد .أيضاً هذا ما نشهده اليوم في بالدكم وفي بالدي .)ڤاِهىڤَ تْشُوْدڤّيكاَر ِاْس (سيتم الزواج بالرضاو .بأخرى

 العروس يختاران واألم األب في السابق، كان . شهادتهما بالموافقة على الزواج كافية لزواجهما.جر بسيطأ زواج كل من يطلبه لقاء
 .)ڤّيكاَرْس(الرضى  إلى زواج اليوم يستند .المستقبل يرى أن يمكن الذيعلم النجوم  بإستشارة والعريس
 ِردۤو (طويال هشعركان  ذا اجميل بأنهالرجل  سيعتقدو حصحي حج سيعتبر بعيد نهر إلى السفر :)٢٦\٢\١٢. ب.ش( األخرى العالمة

 انه في غاية كَليسيظن ابن عصر !  بالمستقبلشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمؤ بكمال تن ىتأملوا مد .)ْدهاَرنَْم-نْياْم ِكشَڤَْرتَْهْم الۤيأنيانَْم ن-اِرىڤ
مع  الطويل؟ الشعري كان بإمكانه العلم بإهتمام الرجال ب من ذا الذ.شهد هذا الشيء بكل وضوح في بالدكن .الجمال بتطويل شعره

أنيانَْم -اِرىڤ ِردۤو:  عالمة اخرى هي. تعني ابقاءْدهاَرنَْم تعني شعر طويل و ِكشَ .ْدهاَرنَْم-ِكشَ: شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمذلك، جاء في 
 أحد عبر مدينة كلكتا لكن ال يأبه َچنَْچنهر الـيمر  مثال،ال سبيل على . ان مكان الحج يجب أن يكون بعيداًاإلنسان سيظن .ْرتَْهْمتۤي

خليج  إلى َهْرْدواْر من َچنَْچ يجري نهر الـ. انه النهر عينه.َهْرْدواْرمدينة  إلى  عند كلكتا بل يسافرونَچنَْچباإلستحمام في الـ
 محج  لكل دين.)ْرتَْهىتۤي(هناك ألنه أصبح محجاً  واإلستحمام في النهر َهْرْدواْر إلى  يفضل الناس تحمل مشقة السفرلكن .چالالبن
 أيضاً سوالهند يعتقد الطريقة، بنفس .ُچوتَْهىُچولْن ي يحج المسلمون في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعند المسيح.)ْرتَْهىۤيت(
 هو مكان حيث يوجد فيه ْرتَْهىۤيت .)ْرتْهانيۤي تڤَنْتيكوْر-ْرتْهيۤيت (،الحقيقة في لكن .ْرتَْهىۤيت إليجاد جداً بعيدمكان  إلى وجوب السفرب

 .وليس السفر عشرة آالف ميل لمجرد الغطس في المياه ثم العودة ْرتَْهىۤيت ذاك هو .الربانيين
 :)٦\٢\١٢ . ب.ش (العالمات التالية هي

 ڤاْرتَْهىْبَهَرتا ْس-أوَدَرْم
 يڤَ ْهْدهاْرشْطْياْم ِاِڤى َستْياتْ

 ْبَهَرنَْم-داكْشْياْم كوطوْمَب
 ڤَنَْمِس-ْدَهْرَمْرِهى ٱ-ياشُو

 ملئ البطن سيكون غاية الحياة .تسريحة الشعر إلى لن يعدو المكان المقدس سوى حوض ماء يقع في مكان ما وسيستند الجمال"
 ." ومن يعيل عائلة سيعتبر خبيرا وستراعى مبادئ الدين من أجل السمعة فقط.والوقح سيعتبر صادقاً

من  رجل تمكن الإذا):"٢٦\٢\١٢. ب.ش (الحاسمة الحقيقةالوقاحة ستصبح تعادل و ،كون من مجرد ملء البطنتسي الحياة غرض
 أن يأكل نهوة قلبه اإلنساناستطاع  ذا الذا، ."، فسيكرم بصفة خبير وسيكون مقياس التدين سمعة الفرد باإلنجازات الماديةهلهأاعالة 

األيام  أحد استطاعوا أن يأكلوا وجبة كبيرة في ذا الذا، . بدون طعامجداًلناس جياع  سيكون ا. قد تحققتهفسيظن ان جميع مصالح
 عالمة .)يڤَ ْهْدهاْرشْطْياْم ِاِڤى َستْياتْ(بالحذلقة سيعتبر بالغ الصدق الخبير : تاليةال العالمة .ق جميع رغباتهميفسيعتبرون ذلك تحق

بكالم آخر،  .)ْبَهَرنَْم-داكْشْياْم كوطوْمَب(الخبرة من كبير على جانب  من يستطيع الحفاظ على زوجته واطفاله سيعتبر: اخرى
 لذلك، .اآلنكبيراً   اصبح الحفاظ على زوجة وطفلين عبئاً.الحفاظ على العائلة سيصبح بالغ الصعوبة وقد بدأت تلك النبوءة بالتحقق

 .يريد الزواج أحد ال
 ):٧\٢\١٢. ب.ش (َچوي كَلير بسم النص التالي يصف ما سيحدث عندما يصاب جميع البش
 ْپَرجاْبهيْر دوشْطاْبيْرڤَْم ِا
 َمنَْدِلى-ِنى كْشيتيكۤيْرآ
 ْدراناْمۤوش-كْشَتَْر-ڤيتْ-ْبَرْهَم

 َپهڤيتانِْريُّو َبلّي ْبَه
 ."زدحام األرض بالفاسدين اكل من يبرز سيحتل المناصب الحكومية نتيجة"

 القوي بالحصول على األصوات سيحتل منصب الرئاسة .تْشَنْذاَل أو شۤوْدَر أو يشْياڤا أو تْريياشْكْ أو َنْبراْهَمن كان الفرد  اال يهم ما
فرسان  هناك سلي لكن .ْزشۤوْدَرأو الـْز يشْياڤا أو الـةنَْبراْهَم، كان العرش من حق الفرسان وليس الـديِڤ في العهد الـ.أو العرش

 يستطيعت بطريقة ما ا اصبح كل من يحصل على اكبر عدد من األصو.اآلن ديمقراطيةسادت ال .كَليعصر  في اآلن ْبراْهَمنَةأو 
هؤالء الزعماء في النص  ْمتَڤََچْبهاـال يصف .ربما كان أرذل الجميع لكنه سيعطى منصب الرئاسة الرفيع .احتالل منصب الزعامة

 ):٨\٢\١٢. ب.ش(التالي 
 ْپَرجا ْهي لوْبْدهاي راَجنْيايْر



 ْبهيهْدَهْرَم-َدْسيويْر ْچْهِرنانيْر
 ڤيناْدَر-داَر-آتّْشّْهينَّ

 كانَنَْم-چيرياْسيانْتي ۤي
الجبال والغابات بعد خسارة زوجاتهم ومقتنياتهم للحكام الطامعين ومعدومي الرحمة الذين سيسلكون مسلك  إلى  المواطنونأسيلج"

 ."عتياديين االاللصوص
 ال شاغل يشغلهم سوى نهب .)لوْبْدهاي راَجنْيايْر( جشعين اًباإلنتخابات سيكونوا حكاممعظم الذين سيحتلون المناصب الحكومية  لذا،

 ،يتقاسمونها فيما بينهمو ،سنةكل في  ثقيلة ضرائب ينتزعون نيالحكومي الرجال الحقيقة في نرى ونحن .)َدْسيوْچْهِرنايْر نيْر(الشعب 
درجة انهم  إلى ضطهاد االبشدة الناس جميعسيشعر  ،تدريجياً .كفعل ذات اتحكومجميع ال .على حالها المواطنينتبقى أوضاع  بينما

 .أيضاً هذالقد شهدنا  .)ڤيناْدَر-داَر-آتّْشّْهينَّ (الغابة إلى الفرارو) زوجاتهم واموالهم(سيفقدون كل رغبة بحياتهم العائلية 
 .في المحيط الهادئ، فلن تدري كيف تنقذ حياتكذا وضعت  ا.عيوب هذا العصر مثل المحيط: نيْدِهى راَجن-كَِلر ُدوشَلذا، 

 بمحيط ْمتَڤََچْبهاـال في َچوي كَليجاء وصف  الطريقة، بنفس .ةخبربالغ ال اًسباح كنتوإن  حتىسيستحيل عليك عبور المحيط الهادي 
سترتاح من  ):٥١\٣\١٢. ب.ش(ثمة دواء وحيد  لكن . منهمخرج ال هناك وكأن يبدودرجة  إلى الشذوذب  انه مصاب.العيوب
 .َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى-كِْرشَْنحت االسم ذا سّب ا)ڤَْرِجتَْپَرْم َچه َسنْ-ْسيا موكْتَكِْرشْنَڤَ ْرتَناْد ِاكۤي( هذا َچوي كَليعدوى 
 .جزيال شكراً

  حضارة المسالخ٥-٦
 قرب كِْرشَْنالجالية الريفية لحركة ذكر  في ،١٩٧٤ حزيران/يونيو في من المريدين البارزين مجموعة إلى ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل تحدث 
 ردود يجلبان والبربرية الشريرة الذبحالمتمثل بأسباب  الشامل اونظامه موللحا إلى الحديثة حضارة اشار أن جوع ال.فرنسا فالينسي،

 .بشرليها بمثابة مسالخ لل اْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  التي يشير لميةفي صورة الحروب العا فعل
بأن  ،األقل  علىقريبة فترة حتى الهند في كان ممنوعاً األبقار أكلبأن في يوم سابق  تقول كنت، ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل : داَسڤََر ِچشْيُّو

 .والعنز الكالبدونها مثل  حيوانات ونيأكلكانوا  وماللح نأكلوكانوا ي الذين أولئك
 أن كيمكنلذا،  .كوريا في الكالب أكليعهدون  كما ."الكالب كل:" كانتمواللح كلةآل ِڤديةتوصية التربية الـ .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 .األبقار بأكل ونمولعم أنتحسنا  ."أكلت ال":نقول ال نحن .ال بعد أن تموت ميتة طبيعية ابقرال أكلت ال لكن .أيضاً الكالب تأكل
 ال لم العقبان؟حصرها ب لماذا لكن .لعقباناً ما تلقى جثث البقر لغالب .د موتها الطبيعيالتخلص منها بعكم اكلها ألنه يتعين علينا يمكن

 .)ضحك( العقبان؟ األشبه بالحديثين" المتحضرين "الناس إلى تعطى
اصبح  . فريستهاجثة تأكلثم  أيضاً قتلالب العقبان تتمتع والعقبان؟ رذالءال هؤالء هو الفرق بين ما–ن يالمزعوم المتحضرين هؤالء

 مواللح .كالب وعقبان وآوى تبنايشبهون  اتالحيوانآكلة  .انعقب حضارة وحضارتهم . يقتلون ثم يتمتعون بفريستهمالبشر كالعقبان
 والبزورات خضار والفاكهة والالحليب هو اإلنسان طعام .طعام المتحضر هنا ِڤديةالتربية الـ في .ت الطعام الصحيح لإلنسانليس

 .يحتلون مقاليد الحكمو -)راكْشََسْز( وغيالن عقبان وتحضرونم غيرن محتالو .يتعلمونه دعهم .والحبوب
 معلمينيلزمنا  .فوضويوضع  بأكمله العالم يواجه ،السبب لهذا .الرابعة الدرجة من بشر جميعاً  اليومالزعماءبأن  أقوللذا، 

اخذ  ذاا نصابها إلى تعود كل األمورس .األولى الدرجة من اًبشر يصبحوال يتدربونمريدي  .لتولي األمر األولى الدرجة منروحيين 
 ؟اًوفوضوي اًمشوش اًمجتمعيتصدرون  الرابعة الدرجة أهل هو النفع من ما .نصيحتناب ناسال

هم تيم الرب  األولى الدرجة أهل .الرابعة الدرجة من جميعاًقادتهم  ،أساساً لكن .بصراحة تتكلم إذا سيشعر الجميع بالغضب الشديد
هم رجال الحكومة والجيش الذين يسهرون على امن  الثانية الدرجة أهل .بكالمهم وقدوتهم المواطنينالحكام و جيهن على تووالقادر

 في البقر حميمن ذا الذي ي لكن .األبقار ويحمون المحاصيلينتجون  الذين نومزارعهم ال الثالثة الدرجة أهل . وسالمتهمالمواطنين
البشر ): ١٩\٣\٢. ب.ش( دونها أو الرابعة الدرجة أهل مناصبح البشر لذا،  .ثةالثال الدرجة أهل هذا واجب ؟الوقت الحاضر

كل يعمل على هواه ويعتقد كيف يشاء  .من اوساطهم البهائم األكبر وينتخبون نواهييعيشون عيشة البهائم دون مبادئ روحية ودون 
 .)َپشوهپوروشَه كَْهرايه َسْمْستوتَه -ڤَراُهوشْطَْر-ڤيْد-ڤَْس(دون قيود 

اكل اللحوم والجنس خارج الزواج : بالنواهي األربعة طالبناعلى انتهاء  نصر نحن .مقصودة للضبط والربط يةاإلنسان الحياة لكن
 . حياة بهائمية.دون نواهي  حياة بهائميةاإلنسان تغدو حياة .والقمار والمسكرات، لمجرد جعلهم بشر حقيقيين

 ،اتوالحيوان اتالنبات فياالجسام  ماليينبعد المرور ب ةيُّوچي الـرياضةال إلى خذاأل فرصةالحياة البشرية تتاح للنفس الروحية  في
 لكن ربما ظن معظم .ة الحقيقيةيُّوچي الـرياضةاك هو الت .)َسْمياَمه-إنْْدرييا ( ضبط الحواس. تعني النواهي الصارمةچايُّووالـ



 درجة ارفع من الفطنة اإلنسان لدى .ائم التي ال تقوى على ضبط حواسهاكالبه . لكنهم يستغلونهاچايُّوالناس انهم يمارسون الـ
 حتى للحظة واحدة كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز من لم يسمع رسالة . هذه هي الحياة البشرية.ويتوجب عليه تعلم وسيلة ضبط الحواس

افضل من بهائم دون تدريبهم بصورة منهجية على  غالبية البشر ليسوا .)ِپَرهَپتُْهو-كَْرَن- ياتْـنَ (من عمره ليس سوى بهيمة
 . انهم على صعيد الكالب والخنازير والجمال والحمير.رفع من الحياة في القيم الروحيةأمستوى  إلى الوصول
اكمال  بعد باب إلى  يتحرك المتخرجون من باب.كلب يطلب خدمة سيد عقلية إلكتسابيعد الشباب عملياً  الحديث الجامعي التعليم

ثمة عدد كبير من حملة الشهادات  .الهند يهذا ما نشهده ف .الكالب  مثلستخدام في ايديهم اال يحملون طلباتدراساتهم الجامعية
 لم ما – كلب مثل .مستقل بشكل لعملعلى الهم  قوة ال وإال سيديجاد  امن ال بد لهم .ككالب علموات ألنهمعن العمل  نياطلالعالية الع

 .طرقال فييتسكع  ارع،وش كلب هو ،اسيد يجد
قبول  إلى يضطرونلذا،  .لهم الكفاية فيه بماوال توجد وظائف  اآلن الدكتوراهتتخرج اعداد كبيرة من حملة شهادة  :داَس انڤَچْبَه

 .أجرة سيارة أو شاحنة كسواق وظائف
 .ةنَْبراْهَم الـ.على مرتبة العلماء بأنهم يفترض :داَس يُّوِچشْڤََر
لكننا ال  .الناس علمن نحاضر، نحن للمثال، .َنْبراْهَم المعلم الذي يتقاضى اجراً لقاء التعليم ليس .ةنَْبراْهَم ليسوا ال، :هوپاَدْپَرْبشْرۤيَل 
نقدم لهم الطعام ومقاعد  .المجانية تحتفاال االمن العديدونقيم  نطبخالسبب،  ذاله .ال نطلب من الناس سوى الحضور .راتبنطالب ب

ْبهَچڤَْد دفع المال لحضور دروس  أحد طلب منن ال .الناس الحضور واإلستماع عن تحقيق الذات وذكر اهللا دون اجرمريحة ونرجو 
 كلب تلك هي عناية ال" ما هو راتبي؟-قبل كل شيء راتبال علىن يقايضون يالزائف نيالمعلم هؤالء لكن .ال نفعل ذلك مطلقاً .چۤيتا

يعرض عليهم التعليم  .رؤية الناس متعلمين إلى  متلهفَنْبراْهَم الـ. عن راتبه مطلقاًَنْبراْهَمالـ لن يسأل .َنْبراْهَموليست عناية الـ
 .هنا ليس طلباً للمال بل للتعليم إلى  فهمت؟ جئت.َنْبراْهَم تلك هي عناية الـ.مجاناً ليصبحوا من البشر

كما ان الساسة يخشون الحديث صراحة  .راتب الطرد وخسارة الااجهويوفس وإال أيضاًبقوة  كالمال يخشوناليوم  الكهنة :داَس انڤَچْبَه
 .نتخابية االتهمحمال لدعم مالعدم الحصول على مزيد من ال أونتخابية  االيخافون خسارة األصوات .عن معتقداتهم

 الكهنة .المسيحية انحطاط سببهو  هذا . بل من مرتبة وضيعةاألولى الدرجة من ليسواانهم  .ماليطلبون ال الكهنة :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
اصبحوا يجيزون  .يقتلون الناس ألن ذكرها يخشون الكهنة لكن ."قتلت ال":صريحة تقول وصية هناك .صراحةب الكالم يستطيعون ال

 في بعض كان اللواط مجازاً! نحطاطهم اانظروا مدى .اللواط يعظون الكهنةاصبح  .األخرى األشياء عن ، فماذا بالحديثاآلن اللواط
 ذلك؟ تعرف هل .يدعمونه والكهنة هذا؟ ما .من قبل بإجازة اللواط أحد لم يكن يخطر على بال ؟األقلعلى  أمريكا خارجالبلدان لكن 

 هم؟قياسمهو  ما ذنا
طلب منهم سي كان ذاا سألتهلذا،  .اهللا قانون تباع ارعيته من يطلب كان بأنه خبركنا، ازار الذي الكاهن كاذ: داسّي ِدڤّي يَِّموتيْريُّْج

 .خصوصاً بقرال قتل ضد القتل بما فيه الحيوان والخامسة الوصيةالعمل ب
عداد كثير إنتفاع بحليبها و االلإلنسان يمكن ."اعمل على حمايتها البقرة؟ قتلما الذي يوجب :"قتراحنا اهو هذا نعم، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 من العديد هناك وسيكون ،بعض الوقت نتظرالذا،  .البقرة ستموت عاجالً أم آجال لك،ذ على عالوة .المغذية اللذيذة التحضيرات من
 نعيقك ال نحن ال، ."اللحم أكل من تعيقنا أنت":اجبت ذا ا؟ئسي قتراح اهذا كيفلذا،  .هاوأكللإلنسان اخذها  يمكن ثم .الميتة األبقار

 ."بعد موتها البقراقتصر على اكل  .قتلت ال":ببساطةبل نطلب 
 .تعد من االمهات البقرةبأن  أشرت :داَس يُّوِچشْڤََر
 .حليبها تعطينا .نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 شفقة اإلنسانليس لدى  ،ذن ا.عجزةال بيوت إلى عموماً يرسلونهم السن في أبائهميكبر  عندما اآلن، الغرب في لكن :يُّوِچشْڤََر داَس
 ؟البقرة حماية نعلمه كيفف ،والده نحو حتى

 سنمدهم بالبقر بعد .لخاطلب منهم عدم شراء اللحم من المسننحن  .حمايتها أمر تولىسن .البقرةعليهم حماية  ليس :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 الصعوبة؟ أين .موته
 .كميات كبيرة من اللحوم يأكلونحم البقر الميت لن يكفي ألنهم ل : داَسرۤوَپَستْْسڤَ

 تغيير بدون ألبقارا ددسيبقى مجموع ع األبقار؟ قتلكيف ستحصل على مزيد من اللحم بعد  "الكفاية؟ فيه بما ليس":ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
دفعة  تقتلهم أو موتهم تنتظران  أما: العدد هو هو .األبقار من محدود عدد عندك .الوحيد التقييدهذا هو  .الطبيعي موتهمعند انتظار 

اسمح لنا " :ببساطة نسألك ونحن الصعوبة؟ ما ."اللحم أخذت ذلك وبعد الطبيعي موتهم تظرن ا.قتلهمت ال":ببساطة نسألكلذا،  .واحدة
 ."ما دامت على قيد الحياة بشرية جمعاءلل لذيذة أطعمة إعدادو هاحليب أخذب



سيتكاثر  . البقرنجاب مزيد من اذ سيتسنى للبقرا األبقارتوقف عن قتل  ذاا على مزيد من اللحوم اإلنسانسيحصل  :يُّوِچشْڤََر داَس
 .ذا انتظروا موتها الطبيعي اعدد البقر

يجلب  .عمل أثيم ذلك ."المسالخعلى  يتبق ال .قتلت ال":ببساطة نطلب .أكثر أبقار عندهم سيكون .نعم ر،ثأك أبقار :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 من تشتريه ال لكن لحم،ال تأكل أن كيمكن ."لحماقلع عن اكل ال":نقول ال نحن .المسالخ هذه فوقأ .المجتمع على ردود فعل شديدة

 .الجثث على وستحصل نتظرا .بالقتل لخاالمس
 ستة  أوعشر ثمانيةكثر من أال تعمر  التي األبقار من العديد وهناك ،كثر تقديرأ على سنة عشرون األبقار؟ما هو عمر  ذلك، مع

 الصعوبة؟ ما .وكل بإنتظام تةالمي األبقار على حصلا ثم موتها نتظرالذا،  .سنوات عشرة أو عشر
 الفترة تلك  خاللوالقطط الكالب من شيئاً تأكل أن كيمكن .األولى القليلة لسنواتقد ال تحصل على الكمية الكافية من اللحوم في ا

 أو .الحاضر الوقت في أيضاً الكالب تأكل أن كيمكن وكوريا؟ هنا بينهو الفرق  ما .الكالب يأكلون كوريا في .نعم ).ضحك(
 أمر ألنه بقر،ال حمايةنا نشدد على لكن نحظر وال نبيح ال نحن .ةيهماألقل أ حيواناتال هذه قتل حظرن ال .الخنازيرجميع  .خنازيرال

 .واجبناهو  ذلك .)َركْشْيا-ُچو( ."البقر حما ".كِْرشَْن الرب
في مزارعنا تدر  األبقار .كِْرشَْنثمة حكمة بأمر  .ذلكك ليس ؛لم يكن عشوائياً كِْرشَْن أمر .أيضاً ةقتصادي اال من الناحيةجداًهذا مفيد 
 نيالمسيحي هؤالء ،رذالءال هؤالءانها ذكية على خالف  .هنا قتلت لننها مطمئنة بأنها أل األبقاركبر من الحليب من سائر أ اًمقادير
تهرع  . من الحليب لكنها مرحة في مزارعناكثيراًسائر األبقار ال تدر  . وبدون ذكاءروحن الذين يعلنون ان الحيوانات بدون يالزائف
 .نعم .مدرارةو ةمبتهجتراها لذا،  .وهي واثقة بأنها لن تقتل .األصدقاء مثل نعم .يدعوها التيم حالما
 حالما البقرة لحم على ونستحصل":منهم طلبا .هذااقلع عن لذا،  .أيضاً جداً جيد هاقتل نظامو وأمريكا، أوروبا في جداً جيدة األبقار
 ؟ونتقتل لماذا .هووتأكل المجاني اللحم على لوحصال كميمكن .مالمبلغ كبير من ال دفع م يتعين عليكال .اًمجانبه  كمنزودسو تموت

 قتراح؟ االهذا في الخطأ هو ما ."المسالخ هذه واوقفا
يقع هذا   السبب،لهذا .جداً انها أثيمة .قتل هذهيقاف بيوت ال انريد نالكن .والفاكهة والخضار الحبوب نتاج اأو يقاف التجارة انريد ال

 لكن .يةللبشر بالجملة مسلخ - كبيرة حربتنشب  سنة عشرة خمسأو  عشركل  .العالم أنحاء جميع فيالعدد الكبير من الحروب 
 .لكل فعل ردةبأن دركون ي ال رذالءال هؤالء
 رذالءال هؤالءجميع  طبيعةستجمع ال الوقت،يحين  حالما .تظروان ا.ستنتقم  الطبيعة-أخرى وحيوانات بريئة اًأبقار ونتقتل أنت

 ذاك لماذا؟ .ستمرم ذاه .ا الفريق وذلك الفريقهذ وأمريكا، روسيا وكاثوليك، بروتستانتي: تقاتلون بين انفسهمسي . بالكليةوتذبحهم
 ."ون بعضكم البعضتقتل ،اآلن .قتلتلقد ":العين بالعين .الطبيعة قانونهو 
لنأخذ  ؟فهمت! قتلا! قتلا! تانج! تانج )نار طالقا تقليد( الخاص مسلخهم سيخلقون واآلن المسلخ، إلى الحيوانات لونيرس همان

 ن ترسلل .الطبيعة قانون ا هوهذ .الكاثوليك يقتلون والبروتستانت البروتستانت، يقتلون الكاثوليك الروم .المثال سبيل علىبلفاست 
 هؤالءهم  من .الطبيعة قانونهو  اهذ . باإلجهاضالخاص طفلك تقتلس .كبيت في اًمسلخ تجعلس . اعتيادي بالضرورةخمسلإلى 

 الناسال يعرف  .أمهاتهمعلى يد  يقتلون واآلن الحيوانات،عند قتل عدد كبير من  تمتعوا .عينهم اللحم كلةآ همان ؟المقتولين األطفال
 .األم يصبحالطفل و الطفلتصبح  األم .نعم .فستقتلك امك في عمر مقبل أمك، البقرة تقتل ذا ا.قتلالقاتل ي .بيعةسبل عمل الط

سيقتلني و .نا اقتل هذا الحيوان وآكلهأ ". تعني هوـَس تعني لي وكلمة ماْم .ماْمَس يه السنسكريتية الكلمة . كْهاَدتّيتي ماْمَسهـماْم َس
حصل في عمرك ت لذا، س.انت تعطي حياتك:" المضحى بهوان في أذن الحيَمنْتَْر يجري تسبيح هذه الـ.في عمري المقبل ويأكلني

 لذا، من سيكون على استعداد لقتل حيوان بعد فهم هذه ." وانا الذي اقتلك اآلن سأصبح حيواناً وستقتلني.المقبل على جسم بشري
 ؟َمنْتَْرالـ
 .مغزى تأثيراته ونيفهم ال هملكن موضوع التناسخ هذا يناقشون اليوم الناس من العديد :داَس انڤَچْبَه

تْشَ شُوْبَهِتى ڤَتْشْ تا ( هذا مجمل األمر. في ثياب المتحضرينءجميعهم من األغبياء البلداء والرذال يفهمون؟س كيف :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 لذلك، الكاهن الذي جاء .ه حقيقت-حالما يتكلم ستعرف طبيعته .هاال يعرف الغبي قبل أن يفتح ف .)ْبهاشَِتى نَـ ڤَتْ كينْتْشيْنْركُْهو يامۤو

 .ان يفضح نفسه يرد لم .لم يبق طويال
 .دوني الفطنة :داَس انڤَچْبَه

 شيءهذا  . بالفائضنتاجرانتجنا فوق حاجتنا فس وإذا .البقر حمايةانتاج الطعام و-الزراعة إلى نأخذ أنيجب  اآلن، :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 عملتو األبقار، حميت والخضار، والفاكهة حبوبنا بسالم في قرى زراعية، تنتج الينبغي أن تعيش جماعت .علينا عمله يجب بسيط
 حاجة أي دون بارتياح سيعيشون .كِْرشَْنبالعمل بأوامر  كِْرشَْنلن يخسر تيم  .المطاعمفتح ب نبدأ أننا يمكن فائض،عند وجود و .بجد
 .هذه هي طريقة حياتنا .)پونَْر َجنَْم نايتيڤا ِدَهْم تْياكْتْ(ادي بعد مفارقة هذا البدن الماهللا  إلى سيعودون) ٩\٤. چ.ب(و مادية



وسيشتريها  وغيرها من الطيبات ڤَْزلََه و ْزۤيپور و كَْهنْذَۤيشر و ْزۤيكَتْشاوراعدوا و مدينة أيمن  جزء أي في مطاعمالإذن، افتحوا 
 .ضاه ثمن الوجبةا هذا ما نتق.تفضلوا بالجلوس: باقتشمل جميع األطالتي  لقد اعطيت وصفات الطبخ . ويجلسون سيأتون.الناس

 على شيئاً ال تتركوا . لكن ترك الفضالت غير جائز. بقدر شبعكم. مرة وثانية وثالثة ورابعة.اآلن، كلوا بقدر ما تقدرون عليه
اجلسوا وتناولوا نهوة  . سعر واحد.لن نتقاضى اكثر .قااطب أربعةآخر يأكل و اتشهي من الماً طبق يأكلاً لنفترض شخص.الطبق
ليأكل  لكننا سنجلب الطعام .فوراً الفنادق تجلب الطعام وتطلب الثمن . هذا هو برنامجنا.قا في األطبشيئاً لكن ال تتركوا .قلوبكم

 . السعر واحد.الجميع نهوة قلوبهم
 .)كضح( الشهية باألطعمة مليئة بجيوبهم المطعمخرجون من سي ناسان ال أعتقد :داَس انڤَچْبَه

 .لهم نسمح لن :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
 ال لكن وتأكل، دخلهت أن كمكني ،جائع وأنت مانجةمن شجر ال ابستانيملك  أحد كان ذا االهند، فيبأن  اًسابق ناتخبرا :داَس انڤَچْبَه

 .معكحمل شيء  تستطيع
 لكن ."كل بقدر ما تريد .ادخل نعم،": فستجيبالفاكهة بعض أكل أريد":يقول ما وشخص بستان عندككان  ذا ا.نعم :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 

 ال المزارعون .كل ما يقدرون عليه وأكل جيءالم الرجالمن  عدديمكن ألي  .ال ينبغي له أن يجمع أكثر مما يستطيع أكله وحمله
 أيضاً هو .منعهت ال كل،ألل حديقتك  إلىجاء قرد ذا ا:كِْرشَْنذكر  وه هذا ."اهللاهذا ملك  .يمكنهم المجيء ،حسناً":القرودحتى  يمنعون

 يأكل؟ أين ه،تمنع ذا ا.كِْرشَْنشق من 
 اًطشت خارجفي ال يضع عميكان  .قماشال  لبيعاًدكان ديري كان من والدي عمي االكبر سناً .والدي ني اياهاأخبر أخرى قصة عندي
 دون شتترك القماو رزاال تأخذ الجرذانكانت  لكن .ةقري أي في كما جرذان هناك كان بالطبع، .دكانال غالق اقبل رزباال ئاًممتل

بعض األرز الذي يساوي لذا،  .كبيرة خسارة كونت أن يمكن ةواحد قماشقطعة  حتى الجرذ رضق ذا ا.جداً غالي القماش .تخريب
 لن .الطعام أعطهم .أيضاً اهللالجرذان شقوق من  .عمليةهذه  كِْرشَْنتربية  .دوالرات ةعدقماش يساوي  وفرقروش كان ي بضعة
 ."الطعام أعطهم .المتاعب يخلقوا
 علم مريدوه أن النمور لن تأتي .ذات مرة، كان سيد روحي ما يقيم في الغابة .اًنمروإن كان  حتى  ملزم بإطعام الجائعإنسان كل

 .تشرب ثم تنصرف النمور تأتي وت وكانآشَْرْموتزعجهم ألن سيدهم الروحي كان يترك بعض الحليب على مسافة قريبة من 
 .كانت النمور تجيء وتشرب الحليب ثم تنصرفو )ضحك (!"شرب الحليب هناوالمجيء  كيمكن! النمرايها ! أنت":ناديي المعلمكان 

 ."ذوهمأت ال -رجالي هؤالء":يقول كان المعلم .آشَْرَمولم يهاجموا أي فرد من جماعة 
 الحيوانات هذه .كلبكمن يلعب مع  األسد ذلكمع  يلعب الرجلكان  .اًأسد بدر رجال العالمي المعرض فيانني رأيت  أذكر

 .أيضاً قدرالحيوانات ت ."صديقي هو ؛الطعام يعطيني .يحبني الرجل هذا":تستطيع الفهم
 علمت .الكهف وقررت مغادرة الكهف تشاركهة كبيرة حّي ت، كانكِْرشَْن َهِرى يقيم في كهف ويسبح َهريداَس طْهاكوَرعندما كان 

 لذا، . في قلب كل حي ويمليكِْرشَْن: نفهم) ٦١\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا ومن .رت مغادرة الكهفرنه رباني وال ينبغي ازعاجه فقبأة حّيال
 )ناً يتوقف متمعْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل ( .)ِدِشى-تاناْم ْهِرْدۤوْبه-ڤَڤََره َسْرإشْ(كل حي  إلى ة،الحّي إلى  قادر أن يملي السالم والوئامكِْرشَْن

 انهم يقتلون . لكن هؤالء المتحضرين الزائفين ال يعلمون.ة من مشتقات الحليبعد توفر كثير من األطعمة الشهية المِڤديةالتربية الـ
 ستحول غير كِْرشَْن في الواقع، حركة ذكر . مثل بنات آوى والعقبان-الخنازير وهم فخورون بحضارتهم إلى البقر ويرمون الحليب

 .مجمل العالم إلى لب الحضارة الحقيقيةالمتحضرين وتج

  معادلة السالم٦-٦
  سنةفي هابتدأأاهللا التي  إلى ياب االمجلة في الهند، نيودلهي، في ١٩٥٦ سنة  نشرت أوالًْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل التي كتبها  المقالة هذه

 .نشودالم السالم حالل استطيع ويستخلص أن هذا وحده يالربلصالح بذل كل غال ورخيص  الهنود قرائهيناشد  .١٩٤٤
 تعني كامل العلم وكلمة تْشيتْ تعني أزلي وكلمة َستْ كلمة .ىَرَهْچيڤ آنَنَْد يْدتْش شَْْستْ): ١\٥ .س.ب(سفار األجاء وصف اهللا في 

 .علم تام بهويتهبجة  البهة لذلك، شخصية اهللا الواحد دون ثان هو شخصية أزلي.فريدة  تعني شخصيةْچَرَهىڤي تعني بهيج وكلمة آنَنَْد
 .ذاك هو الوصف الموجز هللا وال يعادله عديل وال يفوقه فائق

على  وحافز شيء،كل بمعرفة  الرغبةو باألزلية الرغبة نشاطاتهم، في نجدلذا، و .الرب العظيم من دقيقة عينات) ڤَْزۤيج (األحياء
بدرجات ضئيلة في المجتمع البشري لكنها تزداد ويتم التمتع لألحياء مشهودة  الثالثةالصفات  هذه .متنوعةمن وجوه  السعادةطلب 

 ْبَرْهَم لُوَك و َمَهْرلُوَك و ُپولُوَكتَ و َجنَلُوَك و ڤَْرلُوَكْس و ْرلُوَكْبهۤوالكواكب السماوية التي تدعى  أهل بها مئة ضعف أكثر من قبل
 .وغيرها



المتعة التي نشعر بها مستوى  منضعاف األ وآالف آالفعادل ي يذال المادي، العالم في سماءال كوكب على المتعة معيار حتى لكن
  األذواقمختلفب إليه وديةال ةخدمال .الرب العظيمالمختبرة في صحبة  الروحية ةبهجال مع بالمقارنةتافهة  توصف األرض، هذه على
 .المحيطتفاهة قطرة الماء بالمقارنة مع  تافه اهللا نورفي  ندماج االمتعة حتى تجعل
 علىعام  الحزن هذا .مع ذلك، يبقى الفرد هنا بدون السعادة دوماًو .المادي العالممتعة في من الأرفع مستوى  إلى حي يطمحكل 

 .راحةال من عالية ومستويات طويلالعمر ال من الرغم على أعاله المذكورة الكواكبجميع 
 ومع ذلك، سيبقى بدون سعادة بسبب .أعالها إلى توى الراحةللفرد تطويل العمر ورفع مس يمكن .المادية الطبيعة قانونهو  كاذ

الحي شق  . عن السعادة المستمدة من النشاطات الماديةةهو أن نوعية السعادة المناسبة لتكويننا بائن السبب .ماديةال طبيعةال قانون
 لكنه يبحث إلستمداد بهجته .ة النوعية بالضرورةالبهجة روحي إلى  لذلك، نزعته.)١\٥ .س.ب (ىَهڤيْچَر آنَنَْد يْدتْش شَْْستْدقيق من 

 .الروحية من الجو األجنبي للطبيعة المادية
 ال يسعد هبائي الىَهڤيْچَر آنَنَْد يْدتْش شَْْستْالحي  نفسها، بالطريقة .خارج الماء بمطلق تدبير للسعادة على اليابسة سمكةال ال تسعد

 لذلك، يجب اعطاء الحي نوع بائن من السعادة، سعادة علية تدعى البهجة .غ الموهومبمطلق قدر من التخطيط المادية من نسج الدما
 . ينبغي أن يستهدف طموحنا التمتع بالبهجة الروحية وليس السعادة المادية.الروحية
 للنشاطات يالنظر نكار اال.ماديةال سعادةال نفي مجرديس لل المعيار هذا تحقيق طريقة لكن جيد، الروحية بهجةلا إلى الطموح
 تْشايتَنْيا شْرّي دعا قد تكون ذات صلة لفئة ضئيلة من الرجال، لكن نشاطات التتيم التي شاْرياكَراتْشَنْ پاَدۤيشْريقترحها  كما المادية،

  . في الحقيقة، انها تغير وجه الطبيعة المادية بحد ذاتها.هي خير وأضمن وسيلة لتحقيق البهجة الروحيةإليها  َرْبهوْپَمها
 سامةال فعىاأل جسم .طويلال المدىحباط على اال إلى شهوانيةال نشاطات النتهاء امن المحتمو ،شهوة دعىي المادية السعادة إلى التوق
الحواس المادية تشبه األفاعي وتورط الفرد  .تهابها فسيقتل بنهش نفسه ويكلل األفعى جسم ببرودة التمتعاراد الفرد  ذا الكن .جداً بارد

يجاد المصدر الحقيقي  إلى ا لذلك، ينبغي للعاقل أن يطمح.ة المادية المزعومة من المحتم أن يقتل وعيه بذاته الروحيةبالسعاد
 .للسعادة

مق عن شكل قصب السكر، اخبره ح عندما سأل األ.حمق لم يتذوق طعم قصب السكر تذوق حالوتهأطلب صديق من  ،ذات مرة
بدأ األحمق بمحاولة استخراج عصير السكر من قصب الخيزران  فبه قصب الخيزرانصديقه على نحو خاطئ بأن قصب السكر يش

 .لكن باءت مساعيه بالفشل
 جاء .هو وضع الحي الموهوم في بحثه عن السعادة الباقية داخل العالم المادي الذي ال يحفل بالبؤس فحسب بل بالزوال والتقلب كاذ

السعادة جيد لكن مسعى استمداده من المادة الخاملة بالتدابير  إلى  الطموح.حافل بالشقاء بأنه ْبهَچڤَْد چۤيتاوصف العالم المادي في 
وصف كيف أن المدفوع ) ١٣\١٦( چۤيتا جاء في الـ. المخدوعون قاصرون عن فهم هذا.العلمية المزعومة هو مسعى خائب

 هذا القدر ملكي اآلن .وسأكسب المزيد حسب مخططاتيهذا القدر من المال املك اليوم :"السعادة المادية يقول لنفسه إلى بالشهوة
 ."وسيزداد في المستقبل

كل  .فارغ معرض لمواصلة المالوراء  اآلنالتشبعة الحسية وكل فرد يركض بجنون  نلحادية هي قضية هائلة م االالحضارةا
 عن البحث سباق ضوضاءمن  جوال هذا مثل في السالم توقع . بأغراض التشبعة الحسيةبادلتال وسيط هألن مالطلب الي شخص
 السببو وجد حتى شائبة طفيفة من الجنون وراء التشبعة الحسية فسيبقى السالم في غاية البعدت تما دام .طوباوي حلمهو  الذهب

دمة  يتعين علينا بذل كل شيء في الخ. لذلك، ال نستطيع ان نتمتع بشيء لصالحنا الشخصي.جميع األحياء خدم اهللا بطبيعتهمهو أن 
تحقيق رضاه بل ال يقوى سوى على خدمة على  ال يقوى جزء من البدن .هذا وحده كفيل بتحقيق السالم المنشود والعلية لصالح اهللا

 .على استعداد لخدمة الرب أحد  لكن كل فرد مشغول اآلن بصالحه الذاتي وال يوجد.مجمل البدن واستمداد الرضى من تلك الخدمة
 .لوجود الماديذاك هو السبب األساسي ل

 لكن العمل للمصلحة الشخصية وحدها هو عمل .ارع، كل يعمل بفكرة جمع المال بصورة غير مشروعةوالحاكم حتى كناس الش من
 . على المصلحة الشخصية غير مشروع ومهلك حتى تنمية التحقيق الروحي قصراً.غير مشروع ومهلك

 لبشرالكلية عند اسعة جني المال ازدادت  .السالمثمة قلة ب لكن .ير المشروعةجني األرباح غ نتيجةالعالم  فيلة بالمال ال توجد ق
 لكن النتيجة هي أن مثل هذا التضخم المالي غير المقيد وغير القانوني قد .جني المال في سبيل ن مجمل طاقتنا البشرية قد صرفتأل

 .مر النتيجة ذاتها لجني المالقتصادية سيئة ومكننا من صناعة اسلحة باهظة للغاية التي تد اخلق حالة
 يتمتعوا أن من بدال الحديثة التدميرية األسلحة من منفسهالحماية  اآلن كبيرة اًخطط ونضعي الكبيرةالمنتفعة باألرباح  البلدان زعماء
 هذه مثل .المخيفة األسلحة هذه مثلعلى  لتجاربإلجراء ا البحر فيكبيرة من األموال  لغامبرمي ومع ذلك يجري  بالسالم،
 قوانينمما يرهن تلك األمم ب  أيضاًء الفقيرةحيااأل منكبير  عديدعلى حساب حياة بل  ، فحسبضخمةنفقات ب ليست تنفذ التجارب



الدافع على التشبعة   نتيجةالبشري الجنس ريدمينفق على ت الفاسدة، بالطاقة سبتمكال مالال .المادية الطبيعة ذاك هو وهم .العمل
 .الطاقات مالك جميع الرب خدمة من محولة الطاقة تلك ألن الطبيعة بقانون البشري الجنس طاقة دالحسية مما يفس

 .)نََرْز( مصدر األحياء َننارايا العزة مقصودة لخدمة الرب أن ِڤدية كما توضح األسفار الـ. أو العزةمّيشْلَكْ األم منمستمدة  الثروة
 .كِْرشَْن أو َننارايا ال تستطيع األحياء التمتع بالعزة دون خدمة . بإشراف العزةَنارايان مقصودين لخدمة الرب العظيم نََرْزكما ان 

 والمال بحد ذاته سيصبح سبب الدمار بدال من سبب السالم ،لذلك، كل من يرغب بخطيئة التمتع بها سيتعرض لعقاب قانون الطبيعة
 .واإلزدهار

من النظام الضريبي التي تفرضها  ةمختلفالطرق الشحاء ب االمن المواطنين اآلنشرعي يسلب  غير بشكل موالمرك المال هذا مثل
المواطن يقنع بما يكفيه من المال للحفاظ على عائلته لم يعد  .الدولة لدعم مختلف الحروب الوطنية والدولية التي تنفق المال بتبذير

إلرضاء شهواته التي ال تشبع،  محدود غير بشكلآلن  بل يطلب المال ا.وتنمية العلم الروحي وهما ضرورة في الحياة البشرية
 ةصورة األطباء والمحامين وجبا في الخداعة الطبيعة وكالءبواسطة  اآلنوبالتناسب مع رغبته غير الشرعية بجمع المال، يؤخذ 

 الكوارث من يدوالعد زالزل والمجاعاتال إلى رجال الدعوات الدينية المزعومة باإلضافةو مؤسساتائب والجمعيات والضرال
 .المثيلة

  دوالر من االدوية اسبوعيا٢٥٠٠ً صرف ،فتنة الخارجيةال وطأة تحت اهللا إلى ياب االمن مجلة نسخة شراءب ترددالذي احد البخالء 
 بين قانونية دعوى في دوالر ٣٥٠٠ أهدر ،الرب لخدمةواحد  قرش صرفحيث من رفض  مماثل شيءحدث  .ماتوبعد ذلك 

بمثابة طاقة فاسدة في  طبيعةال بقانونال بد من انفاقه  ،الرب خدمةالمال الذي ال يبذل في  .الطبيعة قانونهو  كاذ .عائلته فرادأ
 .قانون اهللا يخدعهم بالضرورةلذا،  . ليس لدى العميان عين ترى تلك الحقائق.المحاكم والمرض وغيره

حي بنصيبه كل  لتزويد الطبيعة بقانون كاف ثمة تدبير .الزم للكفافال مالفوق ما نحتاجه من ال قبولب لنا تسمح ال الطبيعة قوانين
 .الحياةجناس أالقوي لجميع  بألل الكامل الترتيبلشهوة النهمة لإلنسان خلال بااحدثت من الطعام والمأوى لكن 

 الكفاية من الهواء والنور ما فيه اهللادبر  ،على هذا النحو .حياءلأل ضروري الملح ألن الملح، محيط هناك ،الرب العظيم دبيربت
 أخذ ذا ا.تهحاج من أكثر ملح أخذمكنه ي ال لكن المخزن، من الملحمن  كمية أييمكن لإلنسان أن يجمع  .حياءلأل أيضاً ضروريال

  لذيذاًما يحتاجه بالضبط فسيصبح الطعام أخذ ذا ااألخرى، الناحية من .الطعم عديم يصبح أقل أخذ وإذا ،ةالمرق يفسدأكثر فإنه أحد 
 .الطبيعة قانونهو  ذلك .حاجتنا من أكثر ملحكل أالمال فوق حاجتنا مضر مثل  إلى ذن، الطموح ا.وينعم بالصحة
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