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 المقدمة

ق منطقه على يطبت عند  في مستنقع المشاكل المستعصيةاًغرقيزداد يبدو أنه   لكن.فوق الحيوانات بأنه مخلوق منطقي اإلنسانيفتخر 
وث الهواء ويمثل اعتماد حتراق الداخلي ينقلنا حيث نريد بسرعة أكبر لكنه يزيد من تل االمحرك .فتح مغاليق اسرار الطبيعة لنفعه

اسلحة الدمار الشامل وإلى شيرنوبل وتراكم  إلى رخيصة لكنه يقودالطاقة الستعمال الطاقة الذرية يمدنا ب ا.بترولخطر على ال
  المنشآت الزراعية الكبيرة تنتج منوعات كبيرة وكميات وفيرة من الطعام في االسواق التجارية لكنها.النفايات االشعاعية الخطرة

 .انقراض المزارع العائلية وتلوث مياه األرض وخسارة التربة وعدد كبير من المشاكل االخرى إلى تؤدي
 االولى َمنْتَْر ما هو ذاك الشيء؟ نجد في الـ.في مساعينا إلستغالل القوانين الطبيعية ألغراضناما شيء  إلى من الواضح اننا نفتقد

 اإلنسان لذلك، يتعين على .اهللا هو المالك لهذه الخليقة وملكها:"اتْدشََپنيوأندية المعروفة بـ أبرز كتب الحكمة اله وهو إشُوَپنيشَْد من
 ."بمالكهاالجيد خذ حد كفافه المخصص له دون قبول اشياء اخرى لعلمه أ

 المقدر بخمسين يأكل الفيل رزقه:  يحفظ الطيور والحيوانات،من تدبير اهللا ترتيب الطبيعة .نشهد عمل هذا المبدأ في الطبيعة
 .اإلنسانذا لم يتدخل  ا توازن الطبيعة يحفظ جميع المخلوقات.كيلوغرام يومياً والنملة بضعة حبوب طعام

 . أضعاف عدد البشر الحاليةاالرض على انتاج كميات كافية من الطعام إلطعام عشرعن قدرة سيخبرك مطلق مختص بالزراعة 
التي تدر ارباحاً سريعة مثل التبغ والشاي والقهوة بدالً من دل لألراضي وانتاج المحاصيل لكن السياسة والحروب والتوزيع غير العا

 .ستعمال يعني جوع الماليين حتى في البلدان الثرية مثل الواليات المتحدة االكل التربة الناتج عن سوءآت إلى الطعام باإلضافة
االرض في البر والبحر والهواء ابناءه  أهل  وضعها والذي يرى جميعيجب علينا فهم قوانين الطبيعة من منظور الرب العظيم الذي

 غابات إزالة إلى  بقسوة بالغة ابتداء بذبح الحيواناتتتطوراً يعامل هؤالء االبناء والبنا اهللا  أكثر مخلوقاتاإلنسان ومع ذلك، .وبناته
 لحروب والوباء والجدب وما شاكله؟ هل نستغرب معاناتنا سلسلة ال تنتهي من المصائب الطبيعية واف .األمطار

 .الوالد إلى  هذه الحقوق هي حقوق الطفل بالصلة.حقوق سائر األحياءعلى مصدر مشاكلنا هي رغبتنا بالتشبعة الحسية التي تتعدى 
 .بوة العامة هللا بفهم األةخوة جميع المخلوقات منوطأخلق عملية  لذا، .لكل طفل الحق بالمشاركة بثروة والده

 هو الكل الجامع فما هو .ذنه ا ال تتحرك قشة دون. أن الرب العظيم مالك مجمل الخليقة وملكهاِڤديةاهدنا، تعلن األسفار الـكما ش
 هو المتمتع العظيم ونحن مقصودين للمشاركة بمتعته من خالل .دون رعيةلملك ال معنى لكما ال معنى هللا دون خدمه موقعنا؟ 

هو  . استقاللنا المحدود ليس سوى ظل استقالله التام.طالق اال هو القوي المستقل على.ل بالمتعةستقال إلى االخدمته وليس بالسعي
 .ستقالل بالمتعة بمنأى عنه إلى االستقالل الضئيل وسعينا االاستغاللنا ذاكعائدة إلى حراجة وضعنا الحالي 
هباء  هو اننا ذوات روحية مغايرة ألبداننا المادية، ِڤديةكمة الـ أول دروس الح.ستغالل استقاللنا إلى ادفعنايجهلنا بطبيعتنا الحقيقية 

 الروحية العمل وتجربة االحاسيس واالفكار داخل نفس البدن آلة تتيح لل. بالحياةاعمهت وةن الماديابدقطن داخل األتوعي من ال
ما ندرك هويتنا الباقية بصفة أحياء روحية من  عند.خرآإلى مكان نقل من الطبيعة المادية هللا كما أن السيارة آلة تتيح للسائق الت

 .الروح العظيم فسنفهم أننا مقصودين لخدمته كما تخدم اليد أو القدم مجمل البدن
ذا ولد في  ا.ه اميركياًنفستبر عذا ولد شخص في اميركا فسي ا.لكن مشكلتنا اننا ننسى نأي هويتنا عن البدن المادي ونوحد ذاتنا به

 لكن كل هذه .ةجتماعي االهنزلت كما اننا نوحد ذاتنا بعرق البدن المادي وجنسه وملته وم.كذا دواليكه فرنسياً وهنفسفرنسا فسيعتبر 
ة يسبب يقيتبني هذه التعيينات بوصفها هويتنا الحق  لذلك،.الروحيةنفس الوال صلة لها بسوى على البدن المادي ال تنطبق التعيينات 

 .الطبيعة المادية متاعنااعتبار صلتنا به ونسيان نسياننا اهللا و
 هذا هو .)كَْرَم(الرب محكوم بقانون لطيف يدعى قانون العمل  إلى  أن النشاط البشري الذي يخلو من الخدمةِڤديةتوضح األسفار الـ

حد فمن المحتم ألذا سببت ألماً  ا.من شقاء وسعادةما يعقبه ينطبق على ما نفعله في هذا العالم وو ثوابالالقانون المعروف للعمل و
 تسبب نشاطاتنا في هذا العالم ، في كل لحظة وثانية.ليإ حد فسيرتد ذلك الشعورلي وإذا سببت سعادة ألإ أن يرتد ذلك األلم عينه

 .وهو المعروف بالتناسخواحد كثر من عمر البقاء أخلق اسبابها يحتم وجود في حين أن سعادة وشقاء 
 استبعدت . في اآلونة االخيرة في الغرب وجدت اتباعاً،اسع في الهند وسائر البلدان الشرقيةفكرة التناسخ المقبولة على نطاق و

 . ميالدية٦٠٠ و٣٠٠بداية الكنسية المسيحية ما بين سنة  إلى الكنيسة فلسفة التناسخ منذ قرون بعيدة وهذه قصة طويلة تعود
 . الغربياإلنسان المفهوم الهام أحدث فراغاً في نظرة نكار هذا اهذا الكتاب لكننطاق والتوسع في هذا األمر ليس ضمن 



بوم ا للمثال، الدكتور ميشال س.لكن بدأ عدد كبير من المفكرين في الغرب بحمل فكرة التناسخ على محمل الجد في العقد السابق
يحتوي على ) ١٩٨٢(قيق طبي  يكتب سابوم في تح. نشر كتاباً بعنوان ذكريات الموتاالستاذ السابق في المدرسة الطبية الجامعية

هل يمكن للعقل الذي ينشق من الدماغ الطبيعي ": مرضى الذبحة القلبيةهاعاشتفاصيل دراساته التي تؤكد على تجارب خارج البدن 
 "بعض المذاهب الدينية؟ما تنادي به أن يكون النفس التي يستمر وجودها بعد الموت الطبيعي حسب 

تحقق من ذكريات عمر سابق في  عدة احداث و،لمختص باألمراض العقلية في جامعة فيرجينياياْن ستيفنسون ا االدكتورذكر 
يحاء  اال كما تدل عدة دراسات اخرى تستعمل طرق مثل.)١٩٦٦(صدره بعنوان عشرون حالة توحي بالتناسخ أاألطفال في كتاب 

 .بأن فكرة التناسخ قد تكسب قبوال بين العلماء في الغرب
:  والمنطق واضح عند اعتبار سؤال بسيط مثل التالي.رضاء والقد تجعل تناسخ الروح ركيزة أساسية في تفسيرها للقيةِڤداألسفار الـ

 سؤال مثيل نلماذا يولد طفل في عائلة ثرية في الواليات المتحدة بينما يولد سواه في عائلة فالحين جائعين في اثيوبيا؟ ال يجيب ع
 . على مدى عدة اعمارجزاءوالتناسخ اللذان يمثالن ال) كَْرَم (ثواببسهولة سوى مفهوم ال
 ْبَهكْتي . سي.إى  األول هو سلسلة من أحاديث رحمته الربانية.عدالة ربانية يتألف من مصدرين رئيسيين: كتاب القوانين الطبيعية

، ١٩٧٠دينة لوس انجيلوس ربيع سنة  جرت في م)٨٤ .أنظر المؤلف ص( إشُوَپنيشَْد شْرّي حول كتاب ْسوامي ْپَرْبهوپاَد نْتََدِڤ
 من الباب الثالث لهذا العمل . عليها ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل وتعليق شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم المصدر الثاني هو ترجمة .كيفية عمل الكونوضح وت

 األثيمة التي تخرق نفسل نطلع على مصير ا، في هذا القسم.السيئ للعمل پيَلكَالضخم نقتبس الفصل الثالثين بعنوان أوصاف الرب 
 .كَْرَمالقوانين الطبيعية هللا وعقابها بقانون 

إذا انجزت عمالً صالحاً فستجازى بالمتعة المزعومة في عمرك المقبل لكنك :"إشُوَپنيشَْد احاديثه عن أحد  في ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَليقول 
 ثوابسيبطل   لكن.عل المساءة وتبقى رهينة التناسخ أيضاًت فستجبر على معاناة ردة فأوإذا اس . في دوامة التناسخمهيأستبقى 

 وهذا . العملثواب هذا هو السبيل الوحيد لقطع عبودية . عند الموتكِْرشَْن إلى  وتعودكِْرشَْنذا عملت لصالح  االعمل خيره وشره
ن هذا العالم ألكلية ما دمنا في هذا العالم  ال يوجد رفع للشقاء بال.هو السبيل الوحيد للمجتمع ككل لتخفيف الشقاوات المذكورة آنفاً

 . في نهاية األمر، ال حول لنا في وسط تشكيل واسع من القوى الطبيعية.ِڤدية حسب اقرار التعاليم الـالمادي بحد ذاته موطن الشقاء
انين الطبيعية واإلفالت من دوامة  يمكننا التعالي عن القو، على هذا النحو فقط.لذلك، االمل هو العلم بمشيئة سيد الطبيعة والعمل بها

  . في ملكوتهةحب اهللا ومكان: التناسخ وتحقيق كمال الحياة

 الفصل األول
 كَْرَماهللا وقانون 

  وأبرزهاِڤَدْز تحتوي على الجوهر الفلسفي لمجمل األسفار السنسكريتية القديمة الغزيرة التي تدعى الـ١٠٨ البالغ عددها اتْدشََپنيوأ
في المقالة ) كَْرَم( العمل ثوابم فتنتيه الباطنة والظاهرة وكيف نفلت من عبودية احكأنطلع على حقيقة الرب العظيم و .إشُوَپنيشَْد

 .١٩٦٨ في سنة إشُوَپنيشَْد  حول ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَلاحاديث  إلى التالية المستندة
 .لخلق والحفظ والتدميرا يةالكامل لهذا العالم المادي هو عمل هجزء من تدبير و تام الكمالشخصية اهللا العزيز أن إشُوَپنيشَْد جاء في

 .حين والتناسل واإلضمحالل والهالك إلى الوالدة والنمو والبقاء: لكل حي في هذا العالم المادي برنامج محدد من ستة تحوالت هي
أو ثالثة ثم تنتج بذرة وتذوي تدريجياً ثم  تنبت الزهرة بمثابة برعم ثم تنمو وتبقى نضرة ليومين .هذا هو قانون الطبيعة المادية

 .)اۤيڤيْدأ(يقاف ذلك بعلمك المادي المزعوم ومسعى مثيل هو جهل  ا ال يمكنك.تهلك
 في كِْرشَْن لذلك، يقول . ال يمكنك منع القوانين الطبيعية. هذه سخافة. بحماقة أحياناً أنه سيفوز بالخلود بتقدمه العلمياإلنسانبعتقد 

 .بأن التغلب على القدرة المادية بالوسائل المادية محال) ١٤\٧ (تاْبهَچڤَْد چۤي
-تَُمو (شاكلة الظلمةو) چوَن-َرُجو( الحماسة شاكلةو) چوَن-ڤََستّْ ( األصالةشاكلة ):ْزچونَ (شواكلالطبيعة المادية من ثالثة تتألف 
ثالثة جدائل ثم لف ثالثة  إلى  يجري لف األلياف.ةالحبل مصنوع من ثالثة ألياف مجدول . هو حبلچوَنمعنى آخر لكلمة  .)چوَن

ختلط  تالظلمةاألصالة والحماسة و:  الطبيعة المادية الثالثةشواكل كذا، . على هذا النحو، يصبح الحبل بالغ المتانة.جدائل ثالثية معاً
 . تعد مرات الخلطها وبذلك، يجري . مرة وثانيةختالط إلى اال فتنتج عنها عدة امزجة ثم تعودمعاً

 َچڤَْر-َپ .بالمجهود الشخصي َچڤَْرَپ ال يمكنك الفكاك من هذا الوثاق الذي يدعى .على هذا النحو، توثقك القدرة المادية أكثر فأكثر
 الجهد  تدل علىَپ .َم و ْبَهى، َب، ْپَهى، َپ :تحتوي على األحرف و)َچرَيڤَناِد(هي المجموعة الخامسة من األحرف السنسكريتية 

دل  تَهىْپ . وهذا ما يدعى نزاع البقاء الشديد،كل حي في هذا العالم المادي ينازع بشدة للحفاظ على ذاته والبقاء .)َپريشَْرَم (الكبير
 كذا، عندما نتعب من الكدح، يجف لساننا وتوجد بعض الرغوة في . يزبد شدقيهعندما يجهد الحصان كثيراً .)ْپِهَن( الرغاوة على



 الطبيعة شواكل نبقى موثقين بحبال .)َبنْْدَهى( تدل على العبودية َب .بد شدقيهزدرجة ي إلى اء التشبعة الحسيةبتغ كل فرد يكدح ا.فمنا
 يبقى الفرد في الحياة المادية في النار المشتعلة للخوف .)ْبَهيا( تدل على الخوف ْبَهى . على الرغم من كل جهودناالمادية الثالثة
 جميع آمالنا وخططنا للسعادة واألمان في هذا العالم .)ْمِرتْيو( تدل على الموت َم و .ةللحظة التاليما سيحدث في ابلجهل الجميع 

 .الموت إلى تنتهي
 حيث ينقطع نزاع البقاء الشاق والعبودية المادية والخوف أو َچڤَْرَپأبكالم آخر، يحرز الفرد  . هذهَچڤَْرَپ يبطل عملية كِْرشَْنلذا، ذكر 
 .َچڤَْرَپأ هي درب كِْرشَْنحركة ذكر  .بطاله ا فذاك يعنيَچڤَْرَپ إلى أضافة البادئة  اتمثل هذا العالم المادي لكن عند َچڤَْرَپ .الموت

 نفسه لجهله اإلنسان يقتل . هذه الحضارة العصرية هي حضارة قتل الروح. هذه األشياء ويضيع حياتهاإلنسانلسوء الحظ، يجهل 
 . لذا، يعمل تحت قوانين الطبيعة يجتاز النشوء التدريجي. يجهل الحيوان بماهية الحياة. يحيا حياة البهائم انه.بماهية الحياة الباقية
 وحل جميع كِْرشَْن ذكر لديك فرصة ل. على هذه الصورة البشريةكلومختلفة عند حصحياة طريقة اختيار لكن لديك مسؤولية 

 ألف جنس ٤٠٠على دخول دوامة الوالدة والموت والتناسخ خالل ثمانية ماليين وستجبر ثانية -المشاكل وإال ستتابع العمل كالبهائم
 للمثال، اشعة الشمس التي تراها اآلن ستغيب .الصورة البشرية سيستغرق عدة ماليين من السنين إلى  رجوعك. الحياةأجناسمن 

رتقاء بذاتك هذه فال بد من دخول  اال فرصةفاتتكذا  ا لذا،. كل شيء في الطبيعة يتحرك بشكل دوري.عنك اربعة وعشرين ساعة
 . هذه ويرتقوا بأنفسهمكِْرشَْن بحركة ذكر اإلنسان لذلك، نحن نفتح عدة مراكز لينتفع . قانون الطبيعة بالغ الشدة.التناسخوامة د

 ال . تدبير الطبيعة المادية شديد.يستطيع وقف موتك أحد  ال. بالغ األهمية لجهلنا ما تبقى لنا قبل الموتفوراً كِْرشَْنذكر  إلى األخذ
 عندئذ، . اثناء وجودي في مدينة اهللا آبادعلى فراش الموتلي صديق ثري قديم كان  . بالفعلاإلنسانيمكنك استمهاله وهذا ما يطلبه 

قول كل فرد  ي. هذه حماقة."ربعة سنوات على األقل؟ لدي مشاريع لم استطع اكمالهاأهل يمكنك امهالي :"الطبيب قائال إلى تضرع
ربعة أال يا سيدي، ليس :" ال األطباء وال العلماء يستطيعون منع الموت.الك ." يجب علي انجاز ذاك.يجب علي انجاز هذا:"لنفسه

 لذا، يجب على الفرد أن يكون في غاية الحذر بتحقيق . هذا هو القانون."فوراً يجب عليك الرحيل .ربعة دقائقأسنوات وال حتى 
 تلك هي . يجب عليك انهاء شاغلك قبل موافاة الموت. بسرعة بالغةكِْرشَْن يجب عليك تحقيق ذكر .بل موافاة الموت قكِْرشَْنذكر 

 .الفطنة وإال ستواجه الهزيمة
نتفاع  االذا اردتا  تسهيالت كاملةكلدي  لذلك،.ضاًكامل بذاته أي) الرب العظيم(من الكل الجامع خرج  أن كل ما يإشُوَپنيشَْد جاء في

 لقد سبق وانجزت جميع . ليس نظرياً بل عملياًكِْرشَْن ذكر .التطبيقنقطة  إلى  لكن يجب أن تصل.كِْرشَْنكملت ذكر أبعمرك و
 نحن .إشُوَپنيشَْد  كما جاء فيكِْرشَْنلتحقيق الكامل العظيم ) ذواتنا(ثمة تسهيالت كاملة للوحدات الكاملة الصغيرة  لذا، .التجارب

 . للمثال، ثمة برغي صغير في اآللة الكبيرة وكمال ذلك البرغي هو تثبيته في مكانه الصحيح فيصبح قيماً. صغاروحدات كاملة لكننا
 . وإال تنعدم قيمتناكِْرشَْن كذا، نحن كملة ما دمنا متصلين بـ.ذا جرى اخراجه من اآللة وسقط على األرض اسيفقد قيمته لكن

 . وال تختبر جميع اشكال القصور سوى بناء على العلم القاصر عن الكامل.كامل أيضاً صلتنا بالةتحقيق الكامل يعني تحقيق ماهي
 الصورة . نوعياً فذاك علم كاملهذا علمت انك شق من اهللا وتعادل ا لكن. هذا علم قاصر."اهللا أنا .عادل اهللاأنا أ:"نحن نقول ألنفسنا

ستقتل   لكن.كِْرشَْنمكنك بعث هذا الوعي الكامل بواسطة ذكر  ي. الفرديةنفسفرصة لبعث العرض الكامل لوعي الهي البشرية 
يجب على قاتل النفس مهما كان دخول الكواكب المعروفة :"إشُوَپنيشَْد  كما جاء في.ذا لم تنتفع بهذا التسهيل الكاملا نفسك باإلنتحار
 .كِْرشَْن ذكرببالتسهيل الكامل لحياتك البشرية  انتفع . لذا، ال تصبح قاتل النفس."يمان مطبقة الظلمة والجهل االبعوالم معدومي

   .هذا هو شاغلك الوحيد
 تحطيم قيود كَْرَم

 هذا .ذنابنا دون علم هو اننا في الجهل منذ والدتنا ا سبب.في حياة المهايأة، نحن نرتكب الذنوب في كل خطوة حتى دون علم بذلك
-آتَْم(م العلم بالنفس يتعلمعهد مختص بي أوجد يال  لماذا؟ ألنه .تعليميةالجهل بارز على الرغم من وجود عدد كبير من المعاهد ال

 ذاك ما .ذنوبهذناب ومعاناة  اال في الجهل ويتابعاإلنسانلذلك، يبقى  .على الرغم من وجود عدد كبير من الجامعات الكبيرة )ڤَتَتّْ
حتى يبلغ الفرد هذه الحماقة ستستمر  .ڤَْمتَتّْ-تَْماَستَ آۤيچڤَْن َن جياۤيجاتُو -ىڤَْد أُبوْدَهڤَْس تاَپراْبَه): ٣\٥\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في 

حماقته مثل الفرد فسيتابع  .استمرارية لذاك الجهل والحماقة عينهاتشكل   وإال كل هذه الجامعات والمعاهد التعليميةصعيد فهم النفس
من أنا؟ ما هو اهللا؟ ما هو هذا :"نقطة السؤالإلى  ما لم يصل الحياة أجناسآخر في مختلف  إلى البهائم ويخضع للتناسخ من بدن

 . هذه هي نتيجة الجهل. ويجد االجوبة الصائبة"العالم؟ ما هي صلتي باهللا وهذا العالم؟
اً باإلرتياح بصفة رجل اعمال ناجح أو سياسي أو قد يعتقد نفسه مرتاح أحد  قد يشعر.لذا، الحضارة العصرية هي مخاطرة كبيرة

لها ونحن نجهل شكل الشقاوات التي يتعين علينا يتبدال مفر من  .ميركا لكن حاالت الحياة هذه زائلةألوالدته في أمة غنية مثل 



 معافى يحيا في إنسان  لنفترض.بتنمية العلم العلي ذا لم يبدأا  مخاطرة كبيرةاإلنسان حياة  لذا،.ذنوبنامواجهتها في عمرنا الالحق 
 . لذلك، ينبغي لنا العمل لتبديد جهلنا من خالل تنمية العلم العلي. حياته مهددة؟ قد تصيبه العدوى في أية لحظة هل.مكان مشوب

أن تيمه محررين من الذنب ألنهم ال ) ١٣\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول . دون علم هو الطبخب الذنوبارتك اخير مثال على
 هيكل الفرق بين الطبخ هنا في هذا ال.أن من يطبخون ألنفسهم ال يأكلون سوى االثمويتابع   إليهفضل الطعام المقدميأكلون سوى 

 .عتيادي هو أن طبخنا وأكلنا يعفينا من الذنوب بينما طبخ سوى التيم وأكله يقتصر على تكبيله في مزيد من الذنوب اوالطبخ في بيت
 .كِْرشَْن ال يوجد ذنب هنا ألن الطعام هنا يطبخ من اجل .ختلف عن ذاك الطبخميبدو الطبخ متشابهاً لكن هذا الطبخ 

 . على العموم، انت متورط في الذنوب.الماديةالطبيعة  شواكل يكبلنا في مسارات كِْرشَْنكل ما نفعله خارج نطاق نشاطات ذكر 
لذين ينجزون االعمال الصالحة مكبلين  لكن ا.أولئك الذين يتوخون قدراً أكبر من العناية يتجنبون الذنوب وينجزون االعمال الصالحة

 صالحاً فقد يأخذ والدته في عائلة بالغة الثراء أو العراقة أو قد يحصل على بدن بالغ الجمال أو تسنح له اإلنسانذا كان  ا.أيضاً
 . أم فاسداًلكن ال مفر لك من دخول رحم أم ما سواء أكنت صالحاً . العمل الصالحأجور هذه .فرصة تحصيل قدر كبير من العلم

سواء ولدت في عائلة بالغة الثراء أوجاع الوالدة والموت والشيخوخة والمرض مستمرة  .وتلك المصيبة بالغة الشدة وهذا ما نسيناه
 .أو العراقة أو من رحم حيوان

ستستمر   لكن.وتالوالدة والشيخوخة والمرض والم:  مقصودة إلتاحة الفرصة لك لحل هذه المعضالت األربعةكِْرشَْنحركة ذكر 
 طبقاً لكالمه في كِْرشَْنم لـيبطال ردات فعل ذنوبك بالتسل اذا تابعت العمل االثيم وأكلت الطعام االثيم وإال يمكنك اهذه الشقاوات
اية  هو العنكِْرشَْن جزء من التسليم لـ." سأحميك من جميع ذنوبك.اترك جميع األديان المزعومة وسلم لي"):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 إلى  حتى وإن ارتكبنا بعض االثم فسيبطله تناول الطعام المقدم.ذا ما يجب أن نعقد عليه عزمناه .ليهإ لم يقدمطعام بعدم تناول 

 . ذاك هو وعده. على هذا النحوكِْرشَْنذا سلمنا لـا من الذنوبكِْرشَْنسيحمينا  .)ْپَرساَد (كِْرشَْن
لّي ال إ الذي يرجع): ١٥\٨ .چ.ب (كِْرشَْن يقول .؟ كاليةل يهلك حسب كالم دعاة العدموما هو مصير التيم المسلم عند الموت؟ ه

 .ذاك هو أرفع درجات الكمال .)ڤَنْتيْپنوڤَتَْم ناپونَْر َجنَْم دوْهكْهالَياْم أشاشِْپتْيا ماْم أو(هذا العالم المادي  إلى يجبر على العودة
 كِْرشَْن ."يمان مطبقة الظلمة والجهل االيجب أن يدخل الكواكب المعروفة بعوالم معدوميقاتل النفس مهما كان :"إشُوَپنيشَْد جاء في

 ستراه في صورة أسد .كِْرشَْن نعم، سترى ."كِْرشَْنلم نشاهد :" يقول الملحدون.التيم إلى  وغنمة بالنسبةشراراأل إلى أسد بالنسبة
 في صورة عشيقه في كِْرشَْن والمؤمن أو التيم يرى . في صورة الموتكِْرشَْن يرى الملحد .في النهايةنقض عليك الموت عندما ي
 .لطافة غنمة

 ألنه مجبر على خدمة الفتنة كِْرشَْنخدمة ب المكبل في الحياة المادية منشغل . سواء بدافع الحب أو القوةكِْرشَْنكل فرد منشغل بخدمة 
 قد يزعم المجرم بأنه . الفرد خاضع للدولة.من مطيعين للقانون أو مجرميندولة  أهل  أنه مثل ما نراه في حالة.كِْرشَْنالخارجية لـ

 .ال يأبه بالدولة لكن الشرطة ستجبره على الرضوخ لسلطة الدولة بإيداعه في السجن
 الوحيد هو أن  الفارق. فالفرد يبقى خادمهكِْرشَْن أم رفضها بأن كل حي خادم َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا فلسفة اإلنسانلذلك، سواء قبل 

 بأنه الخادم األزلي اإلنسان هذه تلقن كِْرشَْن حركة ذكر .ليه ا بصفة سيده والتيم يتطوع بتقديم الخدمةكِْرشَْنالملحد يجبر على قبول 
هللا أيضاً باه  لم يأبوپياكَشيهيَرن الكبير جني ال."عليك توخي الحذر ال تأبه هللا؟ .ال تتأله:"ليهإ هللا ومن واجبه التطوع بتقديم الخدمة

 . ذاك هو الفرق.حبيبال يرى الملحد اهللا في صورة الموت لكن يراه المؤمن في صورة .فجاء اهللا وصرعه
إذا كنت من التيم وتفهم فلسفة الحياة الروحية هذه وإال ما نفع الحياة؟ بعض األشجار تحيا ن عشت لحظة واحدة أو مئة سنة  اال يهم
 فع حياة مثيلة خالية من الوعي الرفيع؟ سنة لكن ما ن٥٠٠٠ أو  سنة٥٠٠

ْبهَچڤَْد  هذا مؤكد في .كِْرشَْن وأن كل شيء ملك كِْرشَْنإذا علمت أنك خادم يمكنك أن تحيا مئات السنين تنجز واجباتك دون ذنوب 
ٱنْياتَْر لُوكُو ٱياْم كَْرَمنُو هاتْ اْرتْۤيْچيا(هذا العالم المادي  إلى  يرهنككِْرشَْن حسابكل عمل صالح أو فاسد سوى العمل ل): ٩\٣ (چۤيتا
 وإذا . الوالدة والموتاذا انجزت عمال صالحاً لكنك ستبقى مرتهناً بدوامةستظفر بالمتعة المزعومة في عمرك المقبل  .)َبنْْدَهنَه-كَْرَم

 حسابذا عملت ل ا أو شراً عملك خيراًثوبلن ي  لكن.عملت سيئة فستجبر على مقاساة ذنبها وتبقى مرتهناً في الوالدة والموت
 .كَْرَم هذا هو السبيل الوحيد لتحطيم قيود . الموتعند كِْرشَْن إلى سترجعو كِْرشَْن

  حاكم الوجود ومالكهكِْرشَْن
 هل تعتقد أنك محكوم أم ال؟ هل يوجد مطلق شخص . تعني حاكمشَإ كلمة .شخصية اهللا العزيز لوصف إشُوَپنيشَْد  فيشَإ ترد كلمة
 أنا أنا لست محكوماً،:" تعلنذالما  لذا،.أنا غير محكوم؟ ال يمكن ألحد زعم ذلك:"الكون غير محكوم؟ هل يمكن ألحد القولفي هذا 

 كيف يكونوا اهللا  لكن."أنا اهللا، انت اهللا، كل فرد هو اهللا:"ةۤيڤادماۤيا؟ لماذا هذا السخف؟ يزعم دعاة الـذا كنت محكوماً امستقل، أنا اهللا



محكوماً فهو ليس اهللا  أحد ذا كان ا لذا،. هو الحاكم العظيم.طالق اال؟ هل يعقل ذلك؟ اهللا غير محكوم علىحكومينذا كانوا ما
 .بالضرورة

 لكنني شاهدته ذات يوم ."أنا اهللا:" لديه جمعية ويعلنءهؤالء الرذال أحد  اعرف. أنهم غير محكومينء، يزعم بعض الرذالشاكلةبال
 العظيم لكنك محكوم بوجع ملك تزعم انك ال. إلى نفسكاأللهيةنسب تانت :"ان يتأوه من الوجع فسألتهيعاني من ألم في ضرسه وك

 أنه علم أو شخص يزعم بأن كل فرد هو اهللا فال بد من المّدعي اإللهيةذا شاهدت  الذا،"  فأي نوع من األرباب انت؟.اآلن االضراس
 .رذيل من الدرجة االولى
 لماذا األحياء . أن األحياء قدرته العلويةْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول الرب .حد ما إلى حياء ليست حاكمةاآلن، ليس المراد أن األ

 للمثال، جميع .حد ما إلى  لذلك، يمكن لألحياء التحكم بالقدرة المادية.قدرة علوية؟ إلتسامهم بالوعي على خالف القدرة المادية
هذه اللواحق  إلى القدرة المادية يصور هو الذي اإلنسان لكن .االرض والماء والنار والهواء مصنوعة من هيكلاللواحق في هذا ال

 الذي كان يعيش فيها لم اإلنسان . اميركا فارغة من السكان تقريباً قبل مجيء األوروبيينت مثال آخر، كان.كِْرشَْنلغرض عبادة 
 .ء الصناعة والطرقيستغلها بالكلية لكن جاء االوروبيين وطوروا البلد بإنشا

يايىَدْم ): ٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنحد ما وذاك ما يوضحه  إلى السيطرة على القدرة المادية) القدرة العلوية(لذا، يمكن لألحياء 
مة ما دامت ن قّي مدينة كبيرة مثل لوس انجيلوس أو نيويورك أو لند.األحياء إلى همية هذا العالم المادي عائدةأ .َچتْْدهاْرياِتى َج

 المادة ابتغاء التشبعة خدامإلستتها فوقي لكنها تستغل المادة أشرف من النفس  لذلك،.هيأهل) النفس(م ما دام الحي  كذا، البدن قّي.مأهولة
 . لقد نسينا أننا ما زلنا تابعين هللا على الرغم من فوقيتنا على المادة. تلك هي حياة المهايأة.الحسية
 . انهم مقتصرون على استغالل المادة من وجوه مختلفة.حضارة العصرية باهللا ألنهم سكارى بفوقيتهم على المادةهل الأحفل ال ي

 . ذاك هو مرضهم. ويريدون التمتع بهذا العالم الماديكِْرشَْن لقد نسوا .لكنهم ينسون أن جميع البشر تابعين هللا
انت متفوق على المادة لكن ال تنسى تابعيتك :" يوضح التيم له بالقول.اإلنسان عند كِْرشَْنلذا، واجب تيم الرب هو بعث ذكر 

ليس و كِْرشَْنلمتعة  هيكلنا هذا ال للمثال، لقد زّي."كِْرشَْنة التمتع بالمادة بل استخدامها لمتع إلى  لذلك، ال ينبغي لك السعي.كِْرشَْنلـ
تم وجه لكن أتم وجه ونحن نزين مكاننا على أ؟ انه يزين شقته على عتيادياإلنسان اال ما هو الفرق بيننا وبين .لتشبعتنا الحسية
 هيكلسواء زينت شقتك الشخصية أم تفوقك على المادة يبقى على حاله  . وهو يفعله لنفسهكِْرشَْن نحن نفعله لـ.الغرض مختلف

 بينما ستتكبل في الطبيعة كِْرشَْنادة لمتعة نتفاع بالمالل فطنتك تبذلاذا ستنجح حياتك  .أغراضكخدمة  تنتفع بالمادة لنك لككِْرشَْن
 .ثم يتعين عليك تبديل األبدان الواحد تلو اآلخر الفطنة عينها لتشبعتك الحسية تبذلاذا المادية وتشعر بالقلق 

ننا نستطيع التحكم بالعالم  ألكِْرشَْننحن القدرة العلوية لـ .)ڤاتْماۤيج( هو الحاكم العظيم لكل من القدرة الدونية والقدرة العلوية كِْرشَْن
 لذلك، . يسيطر عليناكِْرشَْن لكن .ال نملك سوى سيطرة محدودة على هذا العالم المادينحن  .المادي لكن تلك السيطرة مهيأة أيضاً

درجة  إلى مادة على التحكم بال فطنته مما يعني انه كان قادراًخدام هذا الميكروفون بإستاإلنسان للمثال، صنع .نهبإذكل سيطرة لدينا 
أنا نافذ في ): ١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول . فطنة متفوقةاإلنسان وهب كِْرشَْن لكن ما هو مصدر فطنته؟ .ما لتحقيق رغباته

 لذلك، الحاكم .)ُپوَهنَْم تْشَانَْم أۤيْچڤيشْتُو َمتَّه ْسْمِرتيْر ڤَْسيا تْشاَهْم ْهِردي َسنَِّسْر(قلب كل فرد ومني تصدر الذكرى والعلم والنسيان 
 .اًئيعشواتوجيهاً  هذا التوجيه ليس .".. اآلن افعل ذاك.افعل هذا:"القدرة العلوية في صورة البدن البشري إلى العظيم يعطي الفطنة

 لذا، مع ان ." هنا فرصتك.اردت فعل هذا:" يذكرهكِْرشَْن لذا، . ينسى في عمره الحاليهراد الشخص فعل شيء في عمره السابق لكنأ
 كِْرشَْن لذلك، . الفطنة وإال هذا محالكِْرشَْنذا اعطاك اإال يمكنك صناعة هذا الميكروفون ال  . يحكمهاكِْرشَْن لكنلديك فطنة متفوقة 

 .يحكمنا في كل حقل من حقول الحياة
 مع . هذا الكوكب االرضي صغير.لهائلة للمثال، ثمة عدد كبير من الكواكب ا. على الصعيد الكونيكِْرشَْنكما يمكننا رؤية حكم 

 وعلى .جبال شاهقة وناطحات سحاب إلى ذلك، ثمة بحار واسعة على هذا الكوكب مثل المحيط االطلسي والمحيط الهادي باإلضافة
ال  من ذا الذي يجعلها تسبح؟ هل يمكن أن تجعل حبة من الرم.الرغم من كل ذلك، فاألرض تسبح في الهواء مثل قطعة من القطن

 طائرتك تطير في .تسبح في الهواء؟ قد تتحدث عن قانون الجاذبية وعدد كبير من االشياء االخرى لكنك ال تقوى على التحكم بها
فهل يمكن جعل هذه  من العلماء  كبيراًيتطلب عدداً تسبح في الهواء وقتياً لذا، بناء طائرة .هاحالما ينفد وقودتسقط  هاالهواء لكن

 ."أنا انفذ في الكواكب المادية وابقيها سابحة): ١٣\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يعلن الرب .بح من تلقاء نفسها؟ كالاالرض الهائلة تس
 . هذه هي الحقيقة البسيطة.هذه االرض لتبقى سابحة كما يدخل الطيار الطائرة لحفظها سابحةفي  كِْرشَْن نفذي

 أو ممثله ثم يمكننا كِْرشَْن إلى صغاء االغي لنا قبول مطلق طريقة لتحصيل العلم سوى ال ينب.كِْرشَْنيجب علينا تلقي العلم من 
 . ويستطيع الكالم حول الموضوع وإذا قبلت العلم الذي يعطيهكِْرشَْنذا وجدت مرجعاً يمثل ا علمك كامل .تحصيل علم ممتاز
ذاك يعني انه يريد تجربة كل " هل يمكنك أن تريني اهللا؟:"ليسأ أحد  لنفترض.وثوقاً العلمق استالم ائطرأقل هو اإلستدالل الحسي 



 لنفترض .ارتكاب االخطاء إلى  طريقة تحصيل العلم من الدرجة الثانية ألن حواسنا معيبة ونحن نميلالكنهلموسة بصورة مشيء 
 فوراًسيفهم " هل لديك ذهب؟":خردوات وتسألهحانوت يبيع ال إلى  لذا، تتوجه.بعض الذهب لكنك تجهل اين تشتريه إلى انك تحتاج

 ."هذا ذهب:"سيعطيك قطعة من الحديد ويقول . خردوات لشراء الذهبانوتح إلى ألنك جئتسيغشك وحمق من الدرجة االولى أانك 
م  لذلك، يخدعه.ته الذين يطلبون رؤية اهللا يجهلون ماهيرذالءثم ماذا ستقول؟ هل ستقبل قطعة الحديد وتنطوي عليك الخدعة؟ كذا، ال

كون لديك معرفة مبدئية أن تذا اردت شراء الذهب فال بد من  ا. هذا ما يجري.ذين يدعون اإللهيةعدد كبير من القادة الروحيين ال
مّدعي رذيل  إلى ذا ذهبتا ستنخدع ذا اردت رؤية اهللا فالمطلوب هو علمك بعض خصائص اهللا أوال وإال ا كذا،.بماهية الذهب

 . وقبلت بهاإللهية
حد يمكن لمطلق كان  إلى  اهللا ليس مبتذال."هل انت جدير برؤية اهللا "."أريد رؤية اهللا:"ر ينبغي لنا طرحه عند قول احد آخلاؤس

 .حدود اذا اردت معاينة اهللاببعض األحكام واللتزام يجب عليك اال . ال تعرض شيئاً سخيفاً أو مبتذالكِْرشَْن كال، حركة ذكر .رؤيته
 .كتمال تصفيتك ا وتصفية نفسك ثم ستعاين اهللا بعدِرشَْنكْ َهِرىيجب عليك تسبيح 

انه  . في حالتك المشوبة الراهنةغير جدير بمعاينتهمع انك  هيكلدرجة انه يسمح لك برؤيته في صورة صنمه في ال إلى اهللا لطيف
 العلم بوسيلة صنع . وثناً وليس تخيالً صنم اهللا ليس. في تلك الصورة سواء أكان الفرد يعلم بأنه اهللا أم الأن يشهده الجميع يوافق

 وقادر على كِْرشَْن هو عين هيكل لذلك، الصنم المعتمد في ال.)آتْشاْرياْز(الصنم ونصبه مستمد من األسفار واألسياد الروحيين 
 .التجاوب مع حبك وخدمتك

 إنساناصبح  .حواسك المادية الكليلة الحاليةب ه ولواحقهتسليات بالصورة الروحية هللا واسمه واخالقه وفوراًلكن ال يمكنك الشعور 
سيكشف اهللا لك ذاته في نهاية   لكن.لديه قوة على فهم اهللا وال هداية شخص يعينه على فهم اهللاألن ليس ملحداً الحضارة الحالية 

 ال يمكنك معاينة اهللا أو .حدودحكام والباألالتزمت تحت هداية فوقية و ْبهَچڤَْد چۤيتا و إشُوَپنيشَْد  مثلِڤديةذا قرأت األسفار الـا األمر
 ذن، ا. هو الحاكم العظيم وانت في يده. فهم اهللا ثم يكشف لك عن ذاتهعلىرك  يجب عليك التسليم بطريقة تقّد.فهمه بجهدك الخاص

 .طاعة ألمرك اتههنا ويكشف عن ذا إلى هنا والكشف عن ذاته؟ اهللا ليس مبتذالُ بحيث يأتي إلى كيف يمكنك ان تأمر اهللا بالحضور
ن م لذا، سيكشف اهللا عن ذاته أمامك عند رضاه . يجب عليك أن تذكر دوماً أن اهللا هو الحاكم العظيم وأنت في يده.هذا محال
أنت كامل في دينك  . ذاك هو الدين الحقيقي.حب اهللا في نهاية المطاف إلى  تنتهي هذه الطريقة. تلك هي طريقة معرفة اهللا.خدمتك

أي نوع من حب اهللا يتوجب علينا تنميته؟ يجب أن لكن  . اذا كنت تعمل على تنمية حب اهللا هندوسياً أم اسالمياً أم مسيحياًسواء أكان
ذ ال  ا حب اهللا هذا ال يفيد."نت حامل أوامريأ .شياء جميلةأاحبك يا ربي ألنك تهبني :" على نحويكون منزهاً عن االغراض األنانية

 .ةبادلمق مطل إلى ستناده اينبغي
، وسيبقى كذلك حتى وان عانقني بخشونة أو كسر قلبي بعدم الحضور كِْرشَْن سوى ال أعرف رباً:"َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيالقن المولى 

اهللا حر بأن :" يجب علينا القول. هذا هو الحب."و شرطأ هو حر بفعل ما يشاء وكيف يشاء ألنه ربي المعبود دوماً دون قيد .أمامي
 اللواتي پيْزُچو وهذا سبب غرامه بالـكِْرشَْن هذا النوع من الحب الذي يطلبه ." شيئاً بالمقابلطلب ال ا.ا يشاء وسأبقى احبهيفعل م

لن يقف في وجهك  .ن العوائقم اًحبهن صفياً منزهكان  ."ذا اعطيتني هذا الشيء اسأحبك"يخلو حبهن من مطلق تبادل تجاري مثل 
 ثم ال يعود هناك . هذا مجمل األمر."كِْرشَْناريدك يا :" ليس عليك سوى تنمية شوقك. على هذا الوجهحب اهللا إلى ذا سعيتا عائق

 اهللا ال يطلب حبك لنفعه بل لنفعك .ذا بلغت هذه الحالةا ستشعر بالرضى التام . سيزداد حبك في مطلق الظروف.منعه شيء يمكن
 .وإال لن تعرف السعادة

 اهللا وقدراته
 ْبهَچڤَْد چۤيتا الشيء عينه في كِْرشَْن يقول الرب .في يد الرب العظيمأن كل ما نشهده من متحرك أو غير متحرك ب شَْدإشُوَپني يوضح

مجمل الخليقة هي ظاهرة القدرات المتوسعة من الرب :" التأكيد عينهپوراَن ونڤيشْ كما جاء في .بأن قدراته تفعل كل شيء) ١٠\٩(
 للمثال، الشمس في مكان واحد لكنها توزع الحرارة والنور في مجمل ."النار الواقعة في مكان واحدالعظيم كما تنتشر حرارة ونور 

 . كذا، الرب العظيم يوزع قدرتيه المادية والروحية في كل الخليقة.الكون
ذ ال  ادوماً في السماء للمثال، الشمس تسطع .القدرة الروحية حاضرة في هذا العالم المادي الزماني لكنها محجبة بالقدرة المادية

 يزداد نور الشمس قتامة .شعتها قاتمة على األرضأيمكن ألحد منع الشمس من السطوع لكنها تحتجب بغيمة أحياناً وهذا ما يجعل 
 . ال تحجب الغيمة سوى جزء تافه من اشعة الشمس. حجب نور الشمس بالكلية محالذإ  لكن حجب الشمس جزئي.مع ازدياد حجبها

 .خير محجب بالقدرة الماديةالعالم المادي هو جزء تافه من العالم الروحي وهذا األكذا، هذا 



مثل الشمس  إلى  لنعود.وما هي القدرة المادية؟ القدرة المادية مجرد وجه آخر من القدرة الروحية وتظهر في غياب النشاط الروحي
 لذا، الشمس هي سبب .س تبخر الماء من البحار فتتشكل الغيمةشعة الشمأ .شعة الشمسأما هي الغيمة؟ انها تأثير : والغيمة ثانية

 . كذا، اهللا هو سبب هذه القدرة المادية التي تحجب رؤيتنا له.الغيمة
القدرة المادية من ثمانية عناصر مادية تتألف  .القدرة الروحية والقدرة المادية: على هذا النحو، تعمل القدرتان في هذا العالم المادي

 الماء ألطف .األلطف إلى  هذه العناصر مرتبة من األغلظ.األنا الزائفة والماء والنار والهواء واألثير والعقل والفطنة واالرض: هي
 .من األرض والنار ألطف من الماء وهكذا دواليك

 لكن الفطنة تفوق .صر للمثال، يمكنك الذهاب بسرعة العقل ألوف األميال في لمح الب. قوةتلذا، كلما ازدادت لطافة العناصر ازداد
 ْبهَچڤَْد چۤيتا تعريف القدرة الروحية في كِْرشَْن ما هي القدرة الروحية؟ يعطي .العقل قوة وأقوى من الفطنة هي القدرة الروحية

ة المادية تغالب الطبيعاالحياء التي هي  توجد قدرتي العليا التي ،أْرجوَن ، يا، يا شاكي السالحدنيا هذه الطبيعة الجانب إلى ):٥\٧(
 .)ْمتاْبهۤو–ڤَجۤي  ڤيدّْهي ِمى َپراْمْمتيِرْپَركْ ْمڤْ َأنْۤياتَْس تْ اَأَپِرياْم(وتصمد الكون 
ال تملك القدرة على المادة  . على التحكم بالقدرة المادية الدونية ما معنى فوقية؟ قدرتنا.ن عداد القدرة لكننا قدرة فوقيةنحن األحياء م

 ستبقى . تطير الطائرة على وجه صحيح في السماء لكن ال نفع فيها دون حضور القدرة الروحية أو الطيار.الفعل من تلقاء ذاتها
ذن، ما هي الصعوبة في  ا.ولمسها) طيارال( ولن تطير دون حضور الشق الروحي الضئيل في المطار الطائرة النفاثة ألوف السنين

ذا كان يوجد هذا العدد الكبير من  اكيف يمكنك المجادلة بأن مجمل القدرة المادية تعمل من تلقاء ذاتها بدون مطلق حكم فهم اهللا؟
 الذين يقصرون عن ؟ من ذا الذي يطرح حجة حمقاء مثيلة؟ لذلك،)النفس(دون لمسة القدرة الروحية اآلالت الهائلة التي ال تتحرك 

 . الملحدون الذين يؤمنون بأن هذه القدرة المادية تعمل من تلقاء ذاتها هم حمقى.فهم كيف يحكم اهللا هذه القدرة المادية هم أقل فطنة
نشهد  .المالك العظيم ألنهالملك العظيم  هو . وفي يدهشخصية اهللا العزيزن كل شيء متحرك وغير متحرك ملك هو أ إشُوَپنيشَْد بيان

 كذا، الرب هو مالك هذا العالم المادي ألنه ملكه مما يعني وجوب .أن الذي يحكم المؤسسة التجارية هو صاحبهافي تجربتنا العملية 
 .مكان في خدمة الرب االشغلنا كل شيء بقدر

 كِْرشَْن ذكر ."مالكال الجيدة بسواه لدرايتهدون  قبول نصيبه اإلنسانيجب على :"إشُوَپنيشَْد  ماذا عن حاجاتنا؟ ذاك موضح فيإذن،
 .ذا اقتصرنا على فهم هذه المبادئا كِْرشَْنسنرسخ في ذكر   لذا،.يعني فهم األشياء على ما هي عليه

 كِْرشَْنمقام 
بت مع انه ثاادراكه لمالئكة االقوياء لال يمكن  .شخصية اهللا اسرع من العقل وقادر على تخطي سائر الراكضين:"إشُوَپنيشَْد جاء في
 َسْمهيتا-ْبَرْهَم جاء في ."طالق اال يمتاز على سواه على.نه في مكان واحدأ هو يحكم الذين يمدون الهواء واألمطار مع .في داره

 ." دوماًَنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ في قلوب جميع األحياء بوقت واحد مع انه في داره كِْرشَْن:  شبيهنص) ٣٧\٥(
 والبقارين الصبيان وأمه وابوه وابقاره وعجوله پيْزُچوالـ: في صحبة رفاقه بل ينعم َنڤَِرنْدا ڤْوَكولُُچ واجب في كِْرشَْنال يوجب 
 يشعر ببعض القلق حول سبل انقاذ رفاقه كلما كِْرشَْنبحرية أكبر منه ألن  كِْرشَْن  ينعم رفاق.طالق االعلىالمستقل  هو .وسواهم

 يتوجه يومياً مع رفاقه كِْرشَْنكان  ." حاضر وسيحميناكِْرشَْن:" يفكرون ألنفسهملكنهم ال يشعرون بمطلق قلق بلما بدوا في خطر 
 وغالباً ما . سنة٥٠٠٠، الهند منذ َنڤَِرنْداڤْه في تسلياتعندما كشف عن  ياموناوعجولهم وأبقارهم للعب في الغابة على ضفة نهر 

 تلك هي .كِْرشَْنهم دون قلق لثقتهم بحماية تسلياتنوا يتابعون التمتع ب لكن خالنه كا. وخالنهكِْرشَْن يرسل بعض الجن لقتل كَْمَسكان 
 .كِْرشَْنالحياة الروحية التي تستهل بالتسليم لـ

ما  قبول كلتقتضي التسليم بصدد  الخطوة االولى . سينقذنا من جميع المخاطركِْرشَْنيمان عميق بأن  امتالك ا يعنيكِْرشَْنالتسليم لـ
 يولي كِْرشَْن . في مطلق الظروفرزقنا لنا وكِْرشَْنالتالية هي الثقة بحماية خطوة  ال.يناسبهاال يمية ورفض كلما يناسب الخدمة التت

  .ننا نرزق أنفسناأننا نحمي أنفسنا أو أ لكننا نتوهم . تلك حقيقة.جميع األحياء الحماية والرزق مسبقاً
 ڤّيِد-ماۤيا .حماية سواهم ورزقهم أمر تتولى كِْرشَْنالفتنة الخارجية لـ ڤّيِد-اماۤيحماية تيمه ورزقهم شخصياً بينما  أمر  يتولىكِْرشَْن

المواطن الصالح بينما دائرة السجن  أمر تتولى الدولة: الحالة ما نشهده في الدولةتشبه  . لعقاب األنفس المهيأةكِْرشَْنهي وكيلة 
 تعنى الحكومة باإلثنين . السجين بكفايته من الطعام والعالج الطبي تحرص الحكومة في دار السجن على تزويد.المجرم أمر تتولى

 .لكن احدهما خاضع للعقاب
ذا ارتكبت هذا الذنب فستجازى بصفعة وإذا ارتكبت  ا.عقابنا إلى العناية بنا باإلضافة أمر  في هذا العالم الماديكِْرشَْنكذا، رتب 

التي يسببها بدنك وعقلك والتي يسببها سائر األحياء والتي : لشقاوات الثالثية هذا ما يجري في صورة ا.ذاك الذنب فستجازى بركلة



 أن هذا الصفع والركل والضرب من باب اماۤيتحت وطأة  لسوء الحظ، نحن نتوهم .تسببها المصائب الطبيعية على يد المالئكة
 .الصدف بدال من الفهم انه عقاب على ذنوبنا

 سأنجيك .سأعتني بك"):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاطبقاً للوعد الذي قطعه في  كِْرشَْنذكر  إلى حالما تأخذ  بالعناية بك شخصياًكِْرشَْنيبدأ 
 يعنى كِْرشَْن لكن . نحن نعاني مركوم الذنوب ألننا مررنا بعدد غزير من األعمار في هذا العالم المادي." ال تقلق.من جميع الذنوب

 هائال من الذنوب فكيف سينقذني ال تتردد بالقول انك ارتكبت عدداً:"كِْرشَْن يقول . له ويبطل جميع ذنوبك حالما تسلمفوراًبك 
 . دون شككِْرشَْن واجبك هو التسليم له ونذر حياتك لخدمته دون تحفظ ثم سينقذك . هو القوي القادر على انقاذككِْرشَْن" ؟كِْرشَْن

 مفارقة ظاهرية: كِْرشَْن
 كيف ." هو في كل شيء وخارج كل شيء. هو في غاية البعد وفي غاية القرب.عظيم يسير وال يسيرالرب ال: إشُوَپنيشَْد جاء في

 سترى الشمس ترافقك  اآلن،. تدبر كيف تسطع الشمس فوق رأسك عند الظهر. وال يسير؟ لنضرب مثال عاماًكِْرشَْنيمكن أن يسير 
 قال لي . كان في الرابعة من العمر. سنة٤٠حياتي العائلية منذ اثناء   كنت اسير مع ولدي الثاني في المساء.ذا بدأت بالسيرا

ستشهد القمر أو   كذا،.هل ترى؟ القمر والشمس ثابتان في السماء لكن يبدو انهما يتحركان معنا" والدي، لماذا ترافقنا الشمس؟:"فجأة
 مع مر؟لو كان ذلك ممكناً للشمس أو الق على مرافقتك كِْرشَْنلما ال يقدر  لذا، .ذا كنت مسافراً في الطائرة أو القطار االشمس ترافقك

ه مع خالنه لكنه في كل مكان تسليات ينعم بَنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ في داره كِْرشَْن بكالم آخر، مع أن .نأيه الكبير لكنه في غاية القرب أيضاً
 . على هذا الوجه، الرب العظيم يسير وال يسير.في العالم المادي بوقت واحد

 كِْرشَْن؟ ال تظن أن  بوقت واحدَنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچإن لم يكن حاضراً هنا وفي تيمه  إليه  قبول الطعام الذي يقدمهكِْرشَْن لـف يمكنكي
ه أقبل كل ما يقدم): ٢٦\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .شيئاً بحب أحد ذا قدم له افوراًهو قادر على مد يده  .ال يقبل تقدمات تيمه

 .نعم"  فكيف يمكنه تناول تقدمتك؟َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ بعيد جداً في كِْرشَْن:" قد يقول احد.)َپْهِرتَْم أشْناميأو-ْبَهكْتى تَْد أَهْم(بحب  أحد لي
 .يقبلها ويأكلها شريطة تقديمها بحب

 كِْرشَْن سيحضر .ن جديراً بدعوته للحضور في مطلق مكان لكن يجب أن تكوفوراً حاضر في كل مكان ويمكنه التجلي كِْرشَْنلذا، 
أين ربك؟ تقول انه في كل مكان فهل :" بالقولَمهاَرَج ْپَرْهالَد تحدى ولده التيم وپياكَشيهيَرن الجني .تيمهمن ذا كنت  ا لحمايتكفوراً

ه ج من العمود في وكِْرشَْنج  فخرفوراً العمود وپياكَشيهيَرنحطم  ." سأقتله.هو في عمود قصري؟ هل تعتقد أن ربك هناك؟ حسناً
 .كِْرشَْن ذاك هو . وقتل الجني) أسدشطر وإنسان شطر (ڤََهى ِدْمسيِرنْ

الرب العظيم في كل شيء وخارج :"إشُوَپنيشَْد  ذاك موضح في. قادر على التجلي من مطلق مكان لحضوره في كل مكانكِْرشَْنلذا، 
 كل ما . هي برهان وجود الرب في كل مكانِڤدية الـَمنْتَْر هذه الـ.)اْسيا باْهياتَهۤيڤَْس يو َسْرڤَْسيا تَْدتَْد أنْتََرْسيا َسْر(كل شيء كذلك 

توجد في الرياضيات مسلمات كثيرة  . بمثابة مسلماتِڤَدْزما لم تقبل الـ كِْرشَْن ال يمكنك احراز تقدم في ذكر . حقيقةِڤَدْزجاء في الـ
 هذه مسلمات ويجب علينا . عرض واألشياء التي تعادل مثيالتها متعادلة وما شاكل ذلكأيضاً مثل النقطة التي ال طول لها وال

ذا اردنا احراز  ا بمثابة مسلماتِڤَدْز تحتوي على مسلمات ويجب علينا قبول الـِڤَدْز كذا، الـ.ن اردنا تعلم الرياضيات االتسليم بها
 .تقدم روحي

ذا  ا أنكِڤدية للمثال، تقول األحكام الـ. واجبِڤدية لكن التسليم بجميع الوصايا الـاًأحيان تناقض بعضها البعض ِڤَدْزبدو أن الـي
 اآلن، الصدفة عظام حيوان لكنها تستعمل في غرفة الصنم حيث يجب .ستحمام اال ويتوجب عليكفوراًلمست عظام حيوان تتنجس 

ن العظام نجسة وتتنجس حالما تلمسها لكنك تضع صدفة في  ال يمكنك المجادلة بأنك قلت أ.أن يكون كل شيء فيها في غاية الصفاء
 .حد استعمالها في غرفة الصنم مع أن العظام نجسة إلى  يجب عليك التسليم بأن الصدفة صفية.غرفة الصنم؟ حجة مثيلة غير واردة

 ال يمكنك .تحرز تقدماً وعلى هذا الوجه .السيد الروحي من المسلمات وقبوله بدون اعتراض أمر يجب عليك القبول بأنكذا، 
 أمر  هذا. وأوامر السيد الروحيِڤدية يجب عليك التسليم بصحة األحكام الـ.حباط اال لن تواجه سوى.المجادلة حول اشياء علية عنك

ما   إلى ستستمر الحجة.ذا جادلت سيدك الروحي انتيجة إلى لن تصل .سالفنا قبلوا هذا المبدأأغير دوغمائي ألن االسياد الروحيين 
 .وهذا مخالف للطريقة....انت تطرح حجة وأنا اطرح حجة اخرى: ال نهاية

نتيجة حاسمة وكل سفر يختلف عن سواه من االسفار نظراً  إلى المنطق والحجة بحد ذاتها لن توصل: َمهاْبهاَرتَجاء في الـ
فيلسوف نظرية ما ثم يطرح من جهة التنظير الفلسفي، : جاءكما  .)ڤيْبهينّاْپَرتيشْطَْهه شْروتَيُُّو ٱتَْركُو (إلختالف البلدان والظروف 

 ال يمكنك أن تصبح فيلسوفاً معروفاً مالم تدحض فيلسوفاً .يطرح فيلسوف آخر نظرية أخرى وتتناقض النظريات مع بعضها البعض
سر : جاء تعلم الحقيقة الفلسفية الحاسمة؟  فكيف يمكن لإلنسان.) ْبهينَّْمـياْسيا َمتَْم نَڤْ ِرشيْر ناسا( هذه هي طريقة الفلسفة .آخراً

 تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ فكيف تدركها؟ هذا موضح في .)اْمۤيچوهاڤَْم نيهيتَْم ْدَهْرَمْسيا تَتّْ(كامن في قلوب النفوس المحققة الطريقة الدينية 



 إلى  لذلك، نحن نسعى.)َپنْتْهاها ـَچتَه َسىَن َمهاَجنُو ي(عليك السير على خطى الشخصيات الروحية الكبيرة ): ١٨٦\١٧ َمْدْهيا(
 ثقة والعمل بأوامر السيد الروحي الِڤـَدْز عليك التسليم بأحكام الـ. ذاك هو الكمال.تْشايتَنْيا والمولى كِْرشَْنالسير على خطى الرب 

 .فتضمن النجاح
 واحد بائن-اهللا وقدرته

 فما الذي . يصبح العالم الحقيقي باألشياء،حياء بمثابة شرار روحي من نوع اهللان الذي يرى دوماً جميع األ:"إشُوَپنيشَْد جاء في
 يحقق اننا من نوع اهللا لكننا كِْرشَْن لكن تيم شكال مختلفة من التحقيقأ ثمة .كِْرشَْنذاك التحقيق هو ذكر " يسبب ضالله أو قلقه؟

مع اهللا من كل الوجوه لكن لو سلمنا بذلك فكيف وقعنا تحت سيطرة أننا واحد وحدة الوجود المطلقة  يعتقد دعاة .مختلفون بالكمية
 .عن هذا السؤالجابة  االوحدة الوجود المطلقةال يستطيع دعاة ) اماۤي(الوهم 

ن  لك. شرر النار من نوع النار لكنها بائنة كمياً. بمقارنة الشرر والنارِڤديةالطبيعة الحقيقية لهويتنا مع اهللا في األسفار الـوصفت 
 المحدودة شبه مفقودة للنفس الروحية ةنوعيالستصبح  كذا، .عندما تبتعد عن النار وتسقط في الماءستفقد الشرارة خاصيتها النارية 

 كذا، .عندما تسقط على اليابسة بدال من الماءقد تحتفظ شرارة ببعض الحرارة  .شاكلة الظلمةعندما تبتعد عن صحبة اهللا وتقترن ب
يمكن أن تشعل الشرارة النار وتستعيد  . الحماسةشاكلةعندما تكون في مسار  كِْرشَْن المحدودة ذكر نفسال بعث الثمة أمل ما بإحتم
 كِْرشَْننتفاع بالعشرة الروحية وبعث ذكر اال األصالة شاكلةلشخص في  ليمكن كذا، .إذا سقطت على عشب يابسخاصيتها النارية 

 .الة في هذا العالم الماديصيد اًألصع إلى  لذلك، يجب أن يصل الفرد.بسهولة
 ال بد من وجود .الحرارة والنور:  للنار قدرتين رئيستين.نا على فهم الوحدة البائنة بين اهللا وقدراتهتساعدت مقارنة النار مرة ثانية،

 كذا، يمكن فهم مجمل .نار ومع ذلك، الحرارة والنور غير ال. اآلن، الحرارة غير مختلفة عن النار وال النور.حرارة ونور في النار
 بائن عن كل شيء في كِْرشَْن ومع ذلك، .كِْرشَْن لذلك، ال يختلف شيء عن .كِْرشَْن الكون مؤلف من قدرات .الكون على هذا الوجه

 .الكون المادي
لمادي هو توسع القدرة  هذا العالم ا.كِْرشَْنما نشهده في العالمين المادي والروحي ليس سوى توسع القدرات المتباينة لـ لذا، كل

ونحن األحياء توسع قدرته البينية ) چا شَكْتيأنْتََرنْ(والعالم الروحي هو توسع قدرته الباطنة ) چا شَكْتيَبهيَرنْ (كِْرشَْنالخارجية لـ
 .ولسنا القدير المقتدر) شَكْتي( نحن قدرة .)تَتَْستْها شَكْتي(الهبائية 

 هذه هي نظرية وحدة الوجود .)القدير (ْبَرْهَمْن القدرات ليست خارج نأل ْبَرْهَمْنقدرات عين أن ال ْزۤيڤادماۤيايقول الفالسفة الـ
عندما تشعر بالحرارة : مقارنة الحرارة والنار إلى  لنعود ثانية. تنادي بأن القدرة واحدة وبائنة عن القديرڤيةڤايشْنَ فلسفتنا الـ.المطلقة
 لذا، الحرارة والنار والقدرة والقدير هي . ببعض الحرارةكروشعجرد  لم أنك في الناريعني لكن هذا ال .وجود النار قريبةفستفهم 

 .واحد بائن
 حق لكن القدرة ْبَرْهَمْن أن ْزۤياّدڤاۤيما يقول الـ. تنادي بالوحدة البائنةڤيةڤايشْنَ تنادي بالوحدة المطلقة وفلسفتنا الـڤاَدماۤيالذا، فلسفة 

 ڤاَدماۤيا ذاك هو الفارق بين فلسفة . حقيقي فال بد أن قدرته حقيقية كذلكْبَرْهَمْن نحن نقول لما أن . خياليةْبَرْهَمْنالتي تفيض من 
 ثمة . لنفترض أنني اواجه بعض المتاعب. مع انها زائلة بال ريبخيالية ال يمكن الزعم بأن هذه القدرة المادية .ڤيةڤايشْنَوالفلسفة الـ

 عندما  تلك المتاعب تأتي وتذهب لكنها حقيقية حتماً.البدن والعقل والشؤون الخارجية إلى لعائدةاشكال مختلفة من المتاعب ا
 أنها وهمية لكن لماذا يشعرون باإلضطراب ةۤياّدڤاۤيما يقول فالسفة الـ. نحن نشعر بعواقبها وال يسعنا القول انها وهمية.نواجهها

 . ليست وهميةكِْرشَْن قدرات .عندما تواجههم بعض المتاعب؟ كال
 فسيبقى ڤيجانَتَهذا لم يكن الفرد  ا. لوصف من يفهم الوحدة البائنة هللا وقدراته"الذي يعلم" التي تعني ڤيجانَتَه كلمة إشُوَپنيشَْد تستعمل

تم أ عندما تقتنع على) ٢٠\٣٠\٤. ب.ش(ستخلو من الوهم أو الشكوى  . لكن يخلو الوهم والشكوى عند الذي يعلم.في الوهم ويعاني
المتعالي ):"٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا كما يوضح في تَۤوْبه-ْبَرْهَم وهذا هو مقام كِْرشَْن وقدرات كِْرشَْنوجه بعدم وجود شيء سوى 

  .)تي كانْكْشَـ شُوتْشَتي نَـْپَرَسنّاتْما نَتَه ۤوْبه-ْبَرْهَم( يصبح مغتبطاً وال يشكو أو يرغب بشيء مطلقاً ْبَرْهَمْنالراسخ في تحقيق 
سنفهم أن   لكن. ونشكو عند فقدان شيء. ذاك هو التوق.نحن في شوق شديد لتحصيل األشياء التي ال نملكها ابتغاء تشبعتنا الحسية

 إلى  لذا، ال نتوق.ذا علمنا أن مصدر مجمل القدرة المادية وربهاا  وأنه يعطي كل ما نكسبه من اجل خدمتهكِْرشَْن كل شيء ملك
 كِْرشَْنراد أ:"؟ ينبغي لنا التفكير ألنفسنا شيئاًكِْرشَْنذا سلب ا الشكوى إلى ما هي الحاجة  عالوة على ذلك،. الماديشياء هذا العالمأ
 لذا، ال ." هو الذي يسلب والذي يعطي كذلك.الشكوى؟ الرب العظيم هو سبب كل األسباب إلى ما الذي يدعوني لذلك، .خذه منيأ

 عندئذ، يمكنك أن ترى كل فرد بمثابة شرارة روحية شق . ذاك هو الصعيد الروحي.لم التامتوجد شكوى وال توق عند صاحب الع
 . وخادمه الخالدكِْرشَْنمن 



 ، الصفي العظيمكِْرشَْن
 ال يمكن لمطلق ."متجسد وراء المالمة بدون أوردة وصفي علي عن النجاسةالعليم غير وال أن الرب أكبر الجميع إشُوَپنيشَْد جاء في
 " لينعم بزوجات اآلخرين في عتمة الليل؟راَس برقصة كِْرشَْنلماذا انشغل :" بالقولأحياناً ينتقد ضعاف الفطنة .كِْرشَْننجيس ذنب ت
 هو القادر على .كِْرشَْن تنطبق عليك عدد كبير من القوانين المقيدة على خالف .كِْرشَْن قوانينك ال تقيد .هو اهللا يفعل ما يشاء كِْرشَْن

 .عن جميع األحكامالتعالي 
  إلقامة مبادئ االخالقية والدين فما الذي حدا بهكِْرشَْنجاء :" بالقولوْسوامّيُچ ڤَشوَك ِد طرح السؤال عينه على َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپ

 ال ِرشَْنكْ بأن ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد اجاب ."ثم االالتنعم بهذا العدد الكبير من الحسناوات زوجات سواه؟ يبدو ذلك في غايةإلى 
الشمس ال تتنجس مطلقاً بل :  الشمس هي مقارنة جيدة. حتى بعقل نجسكِْرشَْنيتنجس باالثم بل يتصفى كل من يأتي باإلتصال بـ

 پيْزُچو ال شك أن مشاعر الـ. بمطلق رغبة مادية وستتصفىكِْرشَْن إلى  كذا، يمكنك التوجه.شعة الشمسأيتصفى كل ما يوضع في 
التصفية  . برغبة الظفر به حبيباً لكنهن تصفينكِْرشَْن إلى  توجهن. مع ذلك، جذبهن جماله.طالق اال تكن مادية على لمكِْرشَْنتجاه 

 . بمثابة عدو وكان ال ينقطع عن التفكير بقتلهكِْرشَْن على ذكر كَْمَس ريرالشداوم  للمثال، .كِْرشَْنتصال بـ االعند حتى للجن ةمكنم
 . وظفر بالنجاةيةتصفبلغ ال لكنه .الشريرةتلك كانت عقليته 

 . يتيح هذه الفرصة لكل حيكِْرشَْن . بطريقة ماكِْرشَْنذا استطعنا تنمية ذكر  اسنتصفى من جميع الرغبات االثيمة النتيجة أننا
 وراء حدود البدن

 لذلك، بدني غير . نحن المتجسدون.سنا يظهر التباين بين اهللا وأنف، الرب العظيم بأكبر الجميع العليم غير المتجسدإشُوَپنيشَْد صفو
 نفس لكنني لست تراباً بل ."نت وإلى التراب تعودأمن التراب :" جاء في االنجيل.هعندما افارقتراب  بدني إلى سيتحول .ذاتي

 . لذلك، كلمة أنت تعني البدن المادي.روحية
هو عليم بكل شيء ألنه ال  . لذلك، ال يبدل بدنه.ه روح محض بكالم آخر، بدن. ليس متجسداً مما يعني أن بدنه عين ذاتهكِْرشَْنلكن 

 .ننا ومحيطنا عند النومابدأ لقد نسينا ما كنا كما ننسى . نحن ننسى ما حدث في عمرنا السابق ألننا نبدل ابداننا المادية.يبدل بدنه
 هذا ما .طير واخلق بدناً آخراً ومحيط آخراعمل في عالم االحالم واتحرك وا أنا  في المقابل،.يتعب البدن ويرقد ويتوقف نشاطه

 .نختبره في كل ليلة وليس من الصعب فهم ذلك
هندي بل اميركي في أرجع في صورة  لكنني قد ال .نني هندي في هذا العمربأ قد اعتقد .كذا، نحن نخلق محيطاً مختلفاً في كل عمر

 إلى بقرة أو ثور وسأرسل عندهاأرجع في صورة  ربما .كيميررجعت في صورة أحتى وإذا ذكر أرجع قد ال  لكن .عمري المقبل
  هل تدرك الصعوبة؟.المسلخ

 ماليين ٨ضمن  نجهل اين سنوضع . وضعنا غير ثابت. انها مشكلة جدية.االبدان على الدوام عمر تلو عمرهي تبديلنا المشكلة 
 عند الموت ثم ال يعود كِْرشَْن إلى  فسيذهبكِْرشَْنـ باً صفياًذكر أحد ذا أنمى ا: لكن ثمة حل. الحياةأجناس ألف جنس من ٤٠٠و

 . هو صورة الخلود والعلم والبهجةكِْرشَْنمجبراً على قبول بدن مادي ثانية بل يحصل على بدن روحي مماثل لبدن 
 كال، . موضة ماِرشَْنكْ يجب علينا عدم الظن أن ذكر . وتطبيقه بجدية تامة دون أدنى انحرافكِْرشَْنذكر  إلى لذلك، ينبغي لنا األخذ
 . شاغل سواهاإلنسان ليس لدى .كِْرشَْن الحياة البشرية مقصودة فقط لتنمية ذكر .إنسان انه أهم وظائف كل

 هذا ما يدعى فتنة .كِْرشَْندرجة تنسيهم ذكر  إلى  من المشاغل االخرىالحضارة العصرية خلقوا عدداً كبيراً أهل لسوء الحظ،
 ومع . قبول مطلق مرجعيةاإلنسان ال يحب .الجحيم إلى  يقودون كل فردرذالءاغلهم الدائم والقادة العميان الون شنس انهم ي.)اماۤي(

 واتباعهم سيئو الحظ يبقون موثقين رذالء على هذا الوجه، كل من القادة ال. بمثابة قادة وهم يضللون العامةرذالءذلك، قبل هؤالء ال
 .بالقوانين الصارمة للطبيعة المادية

لن تقوى  .بقوة شديدةبقدميه اللوتسيتين عتصام  بجدية واإلكِْرشَْنذكر  إلى  بطريقة ما فيجب عليه االخذكِْرشَْنبـ أحد ذا اتصل الذا،
 . بشدةكِْرشَْن بالقدمين اللوتسيتين لـعتصمتذا اا لحاق االذى بك ا علىاماۤي

 التعليم الروحي والمادي
 التعليم المادي .مادي وروحي:  ثمة نوعان من التعليم.ربية الجهل سيدخلون أظلم مناطق الجهلتبالمنشغلون :"إشُوَپنيشَْد جاء في
 . بدننا هو اقتران الروح والمادة. على الحركةة الروح قادر. تعني ما ال يقوى على الحراك أي مادةَجذَكلمة  .اۤيڤيْد-َجذَيدعى 
 يبدو أن المعطف والبنطال . يلبسهااإلنسان وبنطاله تتحرك ما دام نساناإل للمثال، معطف . البدن ما دامت الروح موجودةيتحرك

 . مثال آخر هو السيارة. الروحية تحركهنفس كذا، هذا البدن يتحرك ألن ال.تتحرك من تلقاء ذاتها لكن البدن هو الذي يحركها



 ال يمكن للسيارة أن تتحرك من تلقاء .ا وحده يظن أن السيارة تتحرك من تلقاء ذاتهاألحمق .تتحرك السيارة ألن السائق يحركها
 .بها اآللي المدهشكيذاتها على الرغم من تر

 .)اۤيڤيْد-ذََج( تعليماً مادياً يهتلقنتيجة  أن هذه الطبيعة المادية تعمل وتتحرك وتبدع هذه الظواهر الرائعة من تلقاء ذاتها اإلنسانيظن 
شيء آخر يحرك  و. لكن األمواج ال تتحرك من تلقاء ذاتها بل الهواء يحركها. الشاطئعلىمواج تتحرك عند الوقوف نشهد األ
 البحث عن السبب .السبب القطعي على هذا الوجه إلى ذا تتبعت األمرا  سبب كل األسبابكِْرشَْنستجد أن   على هذا الوجه،.الهواء

 .القطعي هو التعليم الحقيقي
 توجد معاهد كبيرة في الحضارة العصرية . أن المسحورين بالحركات الخارجية للقدرة المادية يعبدون الجهلإشُوَپنيشَْد  فيلذا، جاء

 لكن ال يوجد معهد تعليمي لتحري . انهم يدرسون سبل تصنيع هذا العدد من اآلليات.كيف تتحرك السيارة أو الطائرة: لفهم التقنية
 .جد دراسة عن المحرك الفعلي بل يدرسون الحركات الظاهرة للمادة ال تو. الروحيةنفسحركة ال

"  محركة البدن؟نفساين هي التقنية لدراسة ال:" التقني عندما القيت محاضرة هناكسطرحت سؤاال على طالب معهد مساتشوتس
 أن مصير المنشغلين في تقدم إشُوَپنيشَْد  يقول.اۤيڤيْد-َجذَ لم يكن لديهم جواب مرضي ألن تعليمهم كان مجرد .ليست لديهم تقنية مثيلة

د ترتيب في مطلق مكان ووجعدم ع بالغ الخطورة لض لذلك، الحضارة الحالية في و.ظلم مناطق الوجودأالتعليم المادي المثيل هو 
 .ظلم مناطق الوجودأ إلى  على هذا النحو، يجري دفع المجتمع البشري.صيلأفي العالم لتزويد تعليم روحي 

كلما ازداد تقدمنا  عقبات في وجه فهم اهللال تزداد .اماۤيغنية أن التعليم المادي هو مجرد توسع أ في  طْهاكوَرڤينُوَد ْبَهكْتي رۤيَلشْعلن أ
  . هذا كله جهل وظلمة."اهللا ميت:" وأخيراً، سنعلن.في هذا التعليم المادي

 ْزچۤييُّوالفلسفة والنظر والدين والـ أهل رى مزعومة مؤلفة من لكن ثمة جماعة اخ.الظلمة إلى لذا، ال شك أن الماديين يدفعون
ألن ليس كبر من الماديين األفظاظ أ انهم يزعمون تنمية العلم الروحي لكن تعاليمهم تشكل خطراً .كِْرشَْن تهمناهضمومصيرهم أظلم ل

 ةيچيُّو الرياضة الـ.هم يعطون علماً روحياً حقيقياً لماذا؟ ألنهم يضللون الناس على التفكير بأن. أو اهللاكِْرشَْنلديهم معلومات عن 
 كان . ال يتأمل مطلقاً ليصبح اهللاكِْرشَْن ."أنكم اهللاباقتصروا على التأمل وستفهمون :"المزعومة التي يعلمونها تضلل الناس على وجه

 هو اهللا كِْرشَْن لذا، كان .ها مع حليب صدرها روحكِْرشَْن وامتص تَناپۤو كان طفال عمره ثالثة اشهر عندما هاجمته .اهللا منذ والدته
 . ذاك هو اهللا.منذ البداية
 كيف يمكنني أن اطبق على الصمت؟ هل ثمة قدرة على ."كن واطبق على الصمت وستصبح اهللاتاس:" السخفاء بالقولْزچۤييُّويلقن الـ
 ذاك . لكن يمكن تصفية رغباتنا ونشاطاتنا.ى الصمتطباق عل اال ال يمكننا.عدام رغباتنا ا ال يمكننا.الصمت؟ كل هذه خدعتحقيق 

 بدال من كِْرشَْن يجب أن نبذل نشاطاتنا في خدمة . تلك هي تصفية الرغبة. فقطكِْرشَْن ال يجب علينا سوى خدمة .هو علم حقيقي
ذا  ا.ه الخاطئتجا االالحب لكنها موجهة في إلى  بوصفنا نفوس حية، لدينا نشاطات ورغبات ونزعة.الجلوس بصمت وسكون

 . فذاك هو كمال العلمكِْرشَْنخدمة  إلى وجهناها
 ال نقول بعدم . تلك هي رسالتنا. بوقت واحدكِْرشَْن ال بأس بذلك لكن يجب عليك ذكر .ال نقول بوجوب عدم التقدم في التعليم المادي

 .ا هو مقترحنا هذ."كِْرشَْن حسناً، لقد صنعت هذه السيارات فابذلها في خدمة .تصنيع السيارات
 . فذلك بالغ الخطورةكِْرشَْنذا كان مجرد تعليم مادي وكان خلوا من ذكر  الذا، التعليم مطلوب لكن

 .إشُوَپنيشَْد تلك هي تعاليم
 علم الزائلازاء الالثابت العلم 

 كما مر توضيحه، التربية الحقيقية ."ائلعلم الزبائنة عن نتيجة تربية الالثابت أوضح العاقل أن نتيجة تربية العلم :"إشُوَپنيشَْد جاء في
ألن البدن سيتبع مجراه علم الزائل  وتقدم العلم بصدد اسباب الراحة البدنية أو حماية البدن هي تربية ال.للعلم هي تقدم العلم الروحي

  شديداإلنسان .لشيخوخةض وار ما هو ذلك؟ تعاقب الوالدة والموت وفيما يبقى البدن يصاب بالم.الطبيعي مهما عملت على حمايته
 لذا، . تلك هي الحقيقة.ر عند والدته موت البدن مقّد.يضمحل في كل لحظةنشغال بتنمية العلم بهذا البدن مع انه يدرك أن البدن اال

 .يقاف المجرى الطبيعي لهذا البدن أي الوالدة والشيخوخة والمرض والموت اال يمكنك
البلغم والصفراء : أن هذا البدن ليس سوى جراب يحتوي على العناصر الرئيسية الثالثة) ١٣\٨٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في 
 حتى كبار الفالسفة والعلماء يعتبرون انفسهم هذا . لذلك، الحمار هو الذي يقبل تركيب البلغم والصفراء والهواء ذاته.والهواء

ما قدموا حسب يعرضون مواهبهم  روحية بالفعل ونفوسة والعلماء  الفالسف. هذا هو خطأهم.التركيب من البلغم والصفراء والهواء
 .)كَْرَم( انهم ال يفهمون قانون العمل .)كَْرَم(عمل من 



لماذا نجد هذا العدد الكبير من الشخصيات المختلفة؟ لو كان البشر مجرد تركيب البلغم والصفراء والهواء فلماذا ال نجدهم متطابقين؟ 
 كَْرَم لماذا هذا الفرق؟ بسبب قانون .خر قاصر عن تحصيل وجبتين يومياً على الرغم من بذل الجهد الكبيرشخص يولد مليونيراً وآ
 .يفهم هذا الغموضصاحب العلم المتعلق بالفعل وردته و

هذا ما جاء  .)َپَنكِْر(نتفاع بالصورة البشرية لهذا الغرض هو بخيل  االالحياة البشرية مقصودة لفهم غموض الحياة والذي يقصر عن
 تجهل كيف تنتفع َپَنكِْر فأنت يداعه في المصرف ال تقتصر علىذا حصلت على مليون دوالر ولم تنتفع به ب ا.َپنيشَْدَچ أوَچْرفي 
 كذا، هذا البدن البشري بالغ القيمة والذي ينتفع به . في المقابل، من ينتفع بمليون دوالر لتحصيل مليون دوالر آخر هو فطين.بمالك
 و َنْبراْهَمذاك هو الفرق بين  .)َپَنكِْر(بينما المقتصر على تنمية العلم المادي هو بخيل ) َنْبراْهَم(ية العلم الروحي هو عاقل لتنم
 .َپَنكِْر

مليون الدوالر الذي ال بخيل يجهل وسيلة استخدام هو) ابتغاء التشبعة الحسية(إن الذي يستخدم بدنه على حال القطط والكالب 
 في الواقع، جاء في .تزويد صغارهم بالعلم الروحي منذ بداية حياتهمهو لذلك، واجب الوالد والوالدة والدولة والمعلمين  .بحوزته

 إلى  بأنه ال يجوز ألحد أن يصبح والداً أو والدة أو معلماً أو رئيس حكومة مالم يكن قادراً على ترقية المعتمدين عليهشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 .لروحي القادر على تنجيتهم من تعاقب الوالدة والموتصعيد العلم ا

 سبيل العلم باهللا
تجربتهم  إلى ما سمعوا من مصادر موثوقة وليس إلى  يسندون أقوالهم دوماًِڤديةاألسياد الروحانيون في السلسلة المريدية الـ

 وتختلف عن ْپَرتْياكْشَساب العلم التي تدعى تقنياً  مسعى فهم األشياء بالتجربة المباشرة هو الطريقة المادية إلكت.الشخصية مطلقاً
 .ِڤدي ذاك هو سر الفهم الـ.التي تعني السماع من المصادر الموثوقةو شْروتي التي تدعى ِڤديةالطريقة الـ

دت العلم  لنفترض أنك ار. ذاك محال.فهم األشياء التي تقع وراء قواك التجريبية بواسطة حواسك المعيبة إلى ال ينبغي لك السعي
ذن، كيف يمكنك العلم بهوية والدك؟ بالسماع من  ا. هل يمكنك العلم بذلك بواسطة التجربة؟ هل ذلك ممكن؟ كال.بهوية والدك

والدك المادي إذا لم تستطع العلم بكيف يمكنك العلم بالوالد العظيم بالطريقة التجريبية  . هذا منطق عام.والدتك: المرجع السليم
 على كِْرشَْنكيف يمكنك معرفة اهللا أو   لذا،. هو والد والد الوالد حتى يصلك أخيراً. هو الوالد األصليكِْرشَْن؟ بيةبالطريقة التجري

 ؟الدك المباشر بالطريقة التجريبيةذا قصرت عن فهم وا هذا الوجه
 بأن على إشُوَپنيشَْد  لكن يقول."نا اهللا أ.اهللا غير موجود:" عن اهللا بالطريقة التجريبية ويفشل بعد بحث طويل ثم يقولاإلنسانيبحث 
 يجب .المتعصب؟ كال إلى ال؟البقّ إلى من يجب أن نسمع؟ إلى .التعلم عن اهللا ليس بالطريقة التجريبية بل بالسمع إلى  السعياإلنسان
 . تعني صاحب الحواس التي ال تتهيج بالتأثير الماديَرۤيْده كلمة .َرۤيْده إلى ستماع االعلينا
 ننسى كل شيء عندما .فرجاهتياجات العقل وقوى النطق والغضب واهتياجات اللسان والبطن وال: هتياج االشكال مختلفة منثمة ا

شرب الخمرة  إلى  من جهة تهيج اللسان، ثمة دعايات كثيرة تدعو. على أي سخافة وقول أي سخافةقدام االنشعر بالغضب ويمكننا
 من المأكوالت الشهية  لإلنسان كثيراًكِْرشَْن اعطى .ون خمرة أو دجاج أو لحم بقر؟ كال هل سنموت د."كل الدجاج ولحم البقرأو

 .مثل حبوب الطعام والفاكهة والحليب وما شاكله
رين الحليب يا ايتها البقرة مع انك تّد:" يقول اهللا. ذاك هو الطعام الصحي لإلنسان.تدر البقر الحليب بوفرة ليس لنفسها بل لإلنسان

بعض  لذا، يمكن للعجول شرب . ال شك أن العجول ترضع حليب امهاتها."نك شربه بل هو للبشر المتفوقين على الحيوانفال يمك
 . وهذا الفائض مقصود لناهاحليب البقرة لكنها تدر حليباً فوق حاجة عجول

ما الذي يجبرني على القناعة :"لسان لكننا نقول ألنفسنا بسبب تهيج ال.يجب علينا القناعة بكل ما خصصه اهللا نصيبنا من الطعام
 سأقتلها لتشبعة لساني بعد شرب .قتل هذه االبقارأفتح مسلخاً وأبتناول حبوب الطعام ومنتجات الحليب والخضار والفاكهة؟ لعلي 

 ْسوامّي .وا حواسهم الذين ضبطْزۤيْسوام أو َرْزۤيْده إلى ستماع اال ال ينبغي لك التفكير بهذا السخف بل."حليبها كما شربت حليب امي
 .فرجالكالم والعقل والغضب واللسان والبطن وال: هتياجات الستة اال هو الذي قهرُچوْسوامّيأو 

  علىڤَشي زوجة َستّي أقدمت .َرۤيْده هو ڤَشي تصف كيف أن المولى ڤََسْمْبَه-كوماَر تسمى كاليداَستوجد قصيدة لطيفة نظمها 
 عند السماع عن انتحار زوجته وغادر ڤَشي ثار غضب المولى .قامه والدهاأ القربان الذيمراسم هانته اثناء  انتحار عندما سمعتاال

مير حرب جيد أ إلى  احتاج المالئكة. اندلعت حرب بين الجن والمالئكة، في تلك االثناء.هذا الكوكب للتأمل في مكان آخر
 يجلس ڤَشي كان المولى .قيادتهم في حربهم مع الجندراً على  ولداً فسيكون ذلك الولد قاڤَشيذا انجب المولى  اواستخلصوا أنه

 عند تلك . لتهييجه حتى يجامعها لكنه لم يتهيج بل بقي صامتاًَستّي تجلي ڤَتّيپاْر لذا، ارسل المالئكة .عارياً في حالة من التأمل
 ."هفرج  عاري لم يتهيج حتى بعد أن لمست حسناءَرۤيْدههنا :" مالحظاًكاليداَسق النقطة علّ



 في حالة . ال ينبغي للساني التهيج لتذوق الطعام الشهي عند حضوره. تعني الذي ال يتهيج حتى عند وجوب سبب للتهيجَرۤيْدهكلمة 
 المولى . هو القادر على ضبط قوى الهياج الستة المذكورة اعالهَرۤيْده على هذا النحو، .وجود فتاة أو فتى فال ينبغي لي أن اتهيج

  . مع عدد كبير من الفتيات بدون قابلية جنسيةكِْرشَْن كذا، رقص .َرۤيْدهمصاب بالعنة بل كان  غير ڤَشي
 في . غير منضبط الذات فكل ما ستتلقاه من علم لن يفيدَرۤيأْدهذا سمعت من شخص  ا.َرۤيْدهلذا، يجب أن تسمع من شخص هو 

 السيد الروحي ال ."هذا ما سمعته من المصادر الموثوقة:"لروحي يقول دنا مريد من سيده الروحي للتقصي منه والسيد اإشُوَپنيشَْد
 .يبتدع شيئاً من تجربته الشخصية بل يعرض ما سمعه بالضبط

 تلك هي . ال تهيجه الدوافع الستةَرۤيْدهشخص  إلى ستماع إلى اال ال حاجة لنا سوى. كل شيء موجود بللذا، ليس لدينا ما نبحثه
 .خرىأإذا طلبنا طريقة سنبقى محجبين بالجهل  و.اب العلم إلكتسِڤديةالطريقة الـ

علم ال يستطيع تجاوز ثأثير تعاقب الوالدة والموت والتمتع بالبركة التامة لألزلية سوى القادر على تعلم طريقة ال: إشُوَپنيشَْد جاء في
 انه فخور بتقدمه العلمي لكن .تقد انها خرافة دينية معنى األزلية بل يعاإلنسان ال يفهم ."جنب إلى  وطريقة العلم العلي جنباًالزائل
 ِڤَدْز من الـهذا اردت علماً حقيقياً فيجب عليك اخذ ا، لذا.شياء كثيرة يجهلها وال يمكنه العلم بها بنظامه التجريبي العصريأهناك 

 من َپأو كلمة .إشُوَپنيشَْد ى عشر وأولها هوحد ا وابرزهاِڤَدْز هي جزء من الـ١٠٨ البالغ عددها اتْدشََپنيوأ .) تعني علمِڤَدكلمة (
 .كِْرشَْن سيقربك من إشُوَپنيشَْد  لذا، العلم في. تعني قربإشُوَپنيشَْد كلمة

س المهيأة و من العلوم المثبتة ببحوث النفِڤـَدْز ليست الـ. أي دليل رئيسي في مجتمع علميشْروتي بمثابة ِڤَدْزيجري قبول الـ
 ."ربما كانت كهذا أو كذاك:"حواس معيبة تمنعهم من رؤية االشياء على ما عليه بل يقتصرون على التخمينالمشوبة بل ألمثالهم 

 كيف تخدع؟ عندما .س المهيأة ترتكب األخطاء وتخضع للوهم وتخدعو النف. العلم مقطوع فيه دون أدنى شك أو خطأ.ذاك ليس علماً
 ويكتب ْبهَچڤَْد چۤيتا شخص يحمل لقب دارس ينتفع بشعبية .ه فإنه يخدع العامة االبرياء تعليقاً عليْبهَچڤَْد چۤيتايكتب شخصاً ال يفهم 

 أن تيمه وحده يستطيع ْبهَچڤَْد چۤيتا يقول في كِْرشَْن لكن . برأيهإنسان دالء كل اعون حقمثاله من العلماء المزعومين يّدأ .تعليقاً عليه
 .نبزعومين مخادع لذا، هؤالء العلماء الم.ْبهَچڤَْد چۤيتافهم 

 ال .بقى في الظلمةنوإال سذا اردنا علماً روحياً أصيالً اال بد لنا من الدنو من سيد روحي سليم شاهد الحق المطلق  هالخالصة ان
هو  ِڤدي الحكم الـ. كال." في كل األحوال، توجد كتب يمكنني أن اتعلم منها.ربما اتخذ سيداً روحياً وربما ال:"يمكنك التفكير لنفسك

وليس ربما يتخذ وربما " تخذيجب أن ي" تعني َچتّْشِّْهتْكلمة  .َچتّْشِّْهتْڤاْبهيچوروْم ِا ـاناْرتَْهْم َسۤيْچڤي-تَْد): ١٢\٢\١ ْدشََنيپأو َكذَنْمو(
 .ِڤدي هذا هو الحكم الـ.جل فهم العلم العليأ يجب اتخاذ سيد روحي من .ال

 سينتهي مجمل بحثك عن العلم درجة إلى  لطيفكِْرشَْن ال شك أن . فيكمل علمكِرشَْنكْ وماهية اماۤيماهية : يجب عليك علم شيئين
 سيعطيك الفطنة الالزمة من كِْرشَْن . تلقائياًاماۤي فحسب بل ستعلم ماهية كِْرشَْنلن تعلم ماهية : ذا سلمت له تسليماً بطريقة ماا

 .الداخل
 .رحمتهما على خطين متوازينتجري  كيف ذلك؟ .كِْرشَْنن السيد الروحي و  برحمة كل مالخدمة التتيمية إلى يأخذ الفرد لذا،

 .كِْرشَْن إلى  فسيأخذكثقة وإذا اتخذت سيداً روحياً .ذا لم تجد سيداً روحياً بعد لكنك مخلص اثقةسيد روحي  إلى كِْرشَْنسيوجهك 
 هذا يتجلى خارجياً بصورة السيد الروحي چورو-تْشايتيا و .)ورچو-تْشايتْيا( نافذ دوماً في قلبك بصفة السيد الروحي الباطني كِْرشَْن
  .كِْرشَْن لذلك، السيد الروحي هو الممثل المباشر لـ.خارجياً
 في ڤينُوَد طْهاكوَر ْبَهكْتي شْرۤيَل يكتب . العلم الماديس هي الجهل في لبااۤيڤيْدأ .اۤيڤيْدأ و اۤيڤيْدبوجوب تعلم كل من  إشُوَپنيشَْد يقول
 كلما ازداد تورطك في العلم كِْرشَْن تنقص قدرتك على فهم ذكر ."اماۤيتقدم العلم المادي ليس سوى تقدم مجال "دى اغانيه أن اح

العلم الروحي بل  إلى  ليس لديهم انجذاب."كِْرشَْنما هو نفع حركة ذكر :" المتقدمون في العلم المادي يفكرون ألنفسهم.المادي
  .اۤيڤيْدأغارقون في 

الغرب لتعلم التقنية ويصابون بالدهشة عندما يشاهدون انني عرضت  إلى فض بعض الشباب الهنود التربية الروحية للهند ويأتونير
الغرب هو أن الهند العصرية رفضت العلم  إلى االسباب التي دعتني للمجيء أحد .في الغرب األشياء التي رفضوها في الهند

 ال يدركون أن المتفوقين على الهنود تقنياً بمئات  انهم.هذه فتنة ويةالغربالتقنية سيسعدون بتقليد  يعتقد الهنود اليوم انهم .الروحي
قل ألن البلدان الغربية  سنة على األ٣٠٠المستوى التقني االميركي أو االوروبي قبل  إلى  لن تتوصل الهند.ءالمرات ليسوا سعدا

 .ربية الهندية هي تربية روحية منذ بداية الخلق لكن الت.تعمل على تطوير التقنية منذ مدة طويلة
 كيف كانت عيشته؟ في .ِڤدي األصلي للعلم الـچورو هو الـڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيَل .التقنية إلى ال يستند) اۤيڤيْد(العلم الروحي األصيل 

 تَْرۤوس دانْتَِڤ كما كتب .رۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمشْ بما فيها تْناراوپ لكن انظر علمه؟ لقد كتب عدداً كبيراً من الـ.َپَدريكاشَْرَمصومعة في 



 بمفرده ال يقل عن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم .ڤَاَس ِدڤْۤيذا درست كل نص من النصوص التي كتبها ا ستنفق مجمل عمرك .َمهاْبهاَرتَوالـ
 .ِڤديةتربية الـ هذه هي ال.تستغرق مجمل عمرك في فهمهاسدرجة  إلى  وكل رباعية غنية بالمعاني. ألف رباعية١٨

 في ِڤـَدْز تبحث الـ.روحي فحسب بل العلم المادي أيضاًالعلم ال تحوي ال .ِڤديةال يوجد علم يقارن بالعلم الذي تحتويه األسفار الـ
 ليس صحيحاً أن الطائرات كانت غير موجودة في العصور القديمة بل نجد ذكرها في .حقول علم النجوم والرياضيات وغيرها

 ِڤديلم يكن العصر الـ .سائر الكواكب بسهولة إلى درجة انها كانت تصل إلى هذه الطائرات متينة وسريعةكانت  .تْناراوپالـ
 .اقتصرت عنايته على العلم الروحيو لم يعتبره بالغ األهمية آنذاك اإلنسانخالياً من التقدم في العلم المادي بل كان موجوداً لكن 

 .ذا تقدمنا في العلم المادي اسنجبر على البقاء في دوامة الوالدة والموت .علم الماديوالالعلي  العلم  فهم ماهيةاإلنسانلذا، يجب على 
ميركي لكن ال يمكنك أن أ انت سعيد اآلن بكونك .ذ أن ذلك ليس في يدك اعالوة على ذلك، ال توجد ضمانة بماهية الوالدة الالحقة

 .بقرة اميركية ثم سيكون مصيرك المسلخصورة لكن ربما رجعت في محتمل  أمر  هذا.الرجوع في بدن أميركيتختار 
 من االفضل تنمية .لذا، تنمية العلم المادي المنطوي على الوطنية واإلشتراكية وهذا الشعار أو ذاك هو مجرد مضيعة خطرة للوقت

بعد رجعات غزيرة يصل طالب ): ١٩\٧ (ڤَْد چۤيتاْبهَچ في كِْرشَْن يقول .كِْرشَْنالتسليم لـ إلى  الذي يقودِڤديعلم حقيقي، العلم الـ
 هذا هو أوج مجمل .)َپْدياِتىْپَرڤاْن ماْم انَۤيْچناْم َجنَْمناْم أنِْتى ۤوَبه( هو الوجود كِْرشَْن ويسلم له مدركاً أن كِْرشَْن إلى العلم األصيل
 .تنمية العلم

 ْبَرْهَمْنـ وراء النور األبيض ل
الخليقة المادية الزائلة مع  إلى تم وجه باإلضافةأ واسمه العلي على شخصية اهللا العزيز العلم باإلنسانعلى يجب :"إشُوَپنيشَْد جاء في

 الكونية وينعم بحياة العلم الباقي  كل هذه فسيتعالى عن الموت والظاهرةاإلنسان عندما يعلم .مالئكتها وبشرها وحيواناتها الزائلة
 تلطف برفع ذاك الحجاب .ربي رزاق جميع األحياء، وجهك الحقيقي محجب بشعاعك الساطع يا .البهيج في الملكوت األزلي هللا

 ." لتيمك الصفيكوأري ذات
نحصل على هذا العلم من  .ڤاْنڤَْسڤي للمثال، مالك الشمس هو . لكل كوكب روحي ومادي مالكه. ملكوت اهللاإشُوَپنيشَْد هنا يذكر

ادية على ماليين ومليارات من األكوان ويحتوي كل كون منها على ماليين ومليارات من اء المم لذا، تحتوي الس.ْبهَچڤَْد چۤيتا
 .هالكواكب ولكل كوكب مالك

 يهيمن الرب العظيم .َهىنْطْايكوڤالتي تحتوي على عدد ال يعد من كواكب ) ْبَرْهَمْجيُّوتي(وراء السماء المادية توجد السماء الروحية 
 . وغيرهَنَسنْكَْرشَ و آنيرودَّْهى و وْمَنيْپَرْد:  اسم مختلف مثلَننارايا ولكل َننارايا وجه في َهىطْنْايكوڤعلى كل كوكب من كواكب 

 الروحي كما ال يمكن لإلنسان رؤية كوكب الشمس بسبب اشعة ْبَرْهَمْجيُّوتي نورال يمكن لإلنسان رؤية هذه الكواكب ألنها محجبة ب
 هو كِْرشَْن وحيث َهىنْطْايكوڤ الذي يعلو حتى كِْرشَْن كوكب َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچحية يصدر من  في السماء الرونور ال.الشمس الساطعة
 .المهيمن الوحيد

  لذلك، يدعو التيم في. لمعاينة الربنور ال بد للفرد من النفاذ في ذاك ال.ْبَرْهَمْن نور محجب بكِْرشَْن العظيم كوكب الحق المطلق
 لكن ثمة دليل .ْبَرْهَمْجيُّوتي بوجود شيء وراء يةاۤدڤاۤيما يجهل فالسفة الـ." ليتسنى لي معاينتككنور برفع تلطف:" قائالإشُوَپنيشَْد

 . ذهبي يحجب وجه اهللاريس سوى ستا لْبَرْهَمْجيُّوتي هنا بأن إشُوَپنيشَْد  فيِڤدي
) ۤيْزانۤيْچ(النظر  أهل .هذه الكواكب الروحية سوى التيمإلى   وال ينفذْبَرْهَمْن نور وراء َهىنْطْايكوڤ وكواكب كِْرشَْنالمراد أن كوكب 

هل :  لذا، تدبر.ْبَرْهَمْن نور إلى فوراً ينقلون كِْرشَْن لكن الجن الذين يصرعهم .ْبَرْهَمْن نوريمارسون مجاهدات قاسية للنفاذ في 
ذا جاء خليلي فسأوسع له  اأوسع له مكاناً للبقاء لكنداري فس إلى ذا قدم عدوي ا مرغوب جداً؟كِْرشَْنالمكان الذي يودع فيه اعداء 

 .طالق االعلىفيه  ليس مرغوباً ْبَرْهَمْن نور لذا، .مكاناً افضل للبقاء
ذن، ما هي  ا.يشبه الجحيم عند التيم الذي ظفر برحمة الرب ْبَرْهَمْن نور نصاً لطيفاً يقول فيه أن ڤَتّيْپَرُبوْدهانَنَْد َسَرْس شْرۤيَلنظم 

 انهم غير . لكن الجنات سراب عند تيم الرب.كواكب الجنان مقام المالئكة إلى شديدو الشوق) ْزۤيكَْرمالـ(جنات؟ طلبة االجر ال
 . الذين يطلبون بشدة ضبط حواسهم ابتغاء تحصيل قوى التصرف في الطبيعة الماديةْزچۤييُّو ثم يوجد الـ.ليها مطلقاًإ منجذبين

ال :" لكن التيم يقولون.تصبح منحدراً -حالما تعضك الحواس–ة ألنه حالما تنغمس في التشبعة الحسية الحواس تشبه الحّيات السام
بفضل شغل حواسه غر التيم  تعودتال  بكالم آخر، التشبعة الحسية ."ألنني نزعت أنيابها" لماذا؟ ."نخاف الحّيات السامة للحواس

 .وضع جهنمي  إلى لذا، ال يمكن لحواسه أن تجره.كِْرشَْنبخدمة 
ال  . مكان التيم هو األرفع ألنه بالتتيم وحده يستطيع الفرد فهم اهللا.ْزچۤييُّو والـۤيْزانۤيْچ والـْزۤيكَْرمعلى هذا الوجه، التيم فوق الـ

 الباطنية چاويُّ انك تستطيع فهمه بالعمل الصالح كما ال يقول انك تستطيع فهمه بالتخمين وال يقول انك تستطيع فهمه بالـكِْرشَْنيقول 



ڤاْن ياشْ اۤيجاناتي -ا ماْم أْبهيۤيْبَهكْتْ(بالخدمة التتيمية وحدها يفهمني الفرد بحق كما أنا ): ٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتابل يقول بوضوح في 
 للمثال، .التخمينى  إل مطلق طريقة سواها معيبة إلستنادها.فهم الحق المطلق سوى بالخدمة التتيمية إلى  ال مجال.)ڤَتَهتْشاْسمي تَتّْ

 هذا مجمل . ال يمكنهم سوى التخمين.ليهإ يمكن للعلماء التخمين حول ماهية كوكب الشمس لكنهم لن يعرفوا ماهيته ألنه ال سبيل لهم
ه الفيل يشب":حدهم بأن اقدامه ضخمة وقالأ شعر .ون الفيل ويخمنون ماهيتهلمس بدأوا ي.فيل إلى  ذات مرة، وصل ثالثة عميان.األمر
 لكن العميان لم ."هذا الفيل يشبه قارب كبير:" الثالث بطن الفيل وقاللمس و."هذا الفيل يشبه حّية:" الثاني خرطومه وقاللمس ."عمود

 .يعرفوا ماهية الفيل حقاً
ر الساطع عن الستاارجو منك رفع :"إشُوَپنيشَْد  لذلك، يقول.إذا لم تكن لديك قدرة على رؤية شيء فليس امامك سوى التخمين حوله

يدهن التيم ): ٣٨\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَم جاء في .عندما يشعر بحبهبقوة النظر تلك  تيمه كِْرشَْن يبارك ."وجهك حتى استطيع رؤيته
ذا مسحته يمكنك أن ترى  ا، يوجد مرهم خاص في الهند. لذلك، يمكنهم معاينة صورته الجميلة داخل قلوبهم.أعينهم بمرهم حب اهللا

 ال يمكن .بالخدمة وتعميق حبك له:  هذه هي طريقة فهم اهللا.ذا مسحت عينيك بمرهم حب اهللا ستعاين اهللا دوماً  كذا،.راًفوبوضوح 
 وحالما .اهللا إلى زدياد روح الخدمة ا لذا، يزداد حبك الكامن هللا مع.تحقيقه إلى تنمية هذا الحب سوى بالخدمة التتيمية وإال ال مجال

 .هللا فستعاين اهللا دوماً في كل لحظةتبلغ صعيد كمال حب ا

 الفصل الثاني
  السيئةكَْرَم

تعاليم الرب  إلى  وهو سجل تعاليم تيم الرب باإلضافةديةِڤ هو سفر سنسكريتي قديم يحتوي على صفوة الحكمة الـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 .نتائج الذنبل وصفاً تصويراً ڤَِد پيَلكَبوجه  كِْرشَْننزيل  من الباب الثالث، يصف هذا الفصل الثالثين في .تهنزالفي عدد كبير من 

 . النصوص في تفسيراته ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَليوضح 
 ."الغارق في الوعي المادي يجهل بسلطان الزمان الذي يحمله كما تجهل الغيوم سلطة الريح:"زيز العقال شخصية اهللا:النص األول

 التفسير
 من المحال على . ماليين الدوالراتاإلنسان ان من المحال شراء لحظة واحدة حتى ولو دفع تَذينَْپكْيا نَتْشاكتب السياسي الكبير 

 تعمر .نتفاع بوقته اال توخي الحذر الشديد بصدد أو روحياً سواء مادياًاإلنسان يتعين على . تقدير الخسارة في تضييع الوقتاإلنسان
 في خالل ذلك العمر القصير للفكاك من سلطان كِْرشَْن بإكمال وعيه بـاإلنسان ْزِڤَد في البدن ألجل معلوم وتوصي الـالمهيأةالنفس 

 . انجراف الغيوم بالرياح، منجرفين بسلطان الزمان دون علمهمكِْرشَْنالزمان لكن لسوء الحظ، غير المتوعين بـ
 وهذا سبب حزن النفس زائلةاء السعادة ال بصورة الزمان، يهلك كل ما يكسبه المادي بجهد جهيد ابتغزيزشخصية اهللا الع":٢النص 
 ."المهيأة
 التفسير

 ينشغل الغارق في الوعي المادي بانتاج اشياء كثيرة باسم . هو القضاء على كل شيءشخصية اهللا العزيزأولى اعمال الزمان صورة 
 نشهد من . ان الزمان يذهب بكل ما ينتجشباع حاجاته المادية لكنه ينسى ا بالسعادة عن طريق التقدم فيقتصادية معتقداً االالتنمية

 على الفهم انه مقتصر على تضييع وقته بإنتاج األحمق مع ذلك، ال يقوى المادي .التاريخ قيام امبراطوريات كبيرة وضياعها
ن أا باقية وجهل العامة التي ال علم لها بأنه إلى  ضياع الطاقة ذلك عائد.الضروريات المادية المقدر لها الذهاب في مجرى الوقت

 ونتيجة ذلك الجهل، . انهم ال يعلمون ان هذا العمر القصير ليس سوى ومضة من ومضات المسيرة األزلية.لها شاغل باق أيضاً
 .قتصادية اال مجمل الحياة ويضيعون وقتهم بتحسين احوالهمتلكيعتبرون ومضة الحياة 

ذاك البدن هالكة أيضاً بل يعتقد  إلى ر والعقارات والمال المنتسبةيجهل المادي المضلل ان بدنه هالك وان مغريات الدا:"٣النص 
 ."خلود كل شيء من جهله

 التفسير
 لكنه يجهل انه نفسه في غاية الحماقة بسبب كِْرشَْن َهِرى اغبياء يضيعون وقتهم بتسبيح كِْرشَْنذكر  إلى يعتقد المادي ان المنقطعين

يقود الوهم :  يوضح ذلك هنا بعبارة.ماۤياد بيته ووطنه ومجتمعه أيضاً وهذا مثال على قبوله بخلود بدنه وما يعقبه من قبول خلو
 نمو حياته العائلية والوطنية وحالته إلى  يقود الوهم.)ڤَسۤوني-تَْرِشكْ-َهىِرْچمُوهاْد (اعتبار بيته ووطنه وماله خالدة أيضاً  إلى الفرد
 .قتصادية ليست سوى وهم زائل اال ان الحالةكِْرشَْنيعلم المتوعي بـ . الحضارة الحديثةةقتصادية التي تشكل دعاماال



 هي هال وقبول مسقط الرأس مقدساًأ ان قبول عينية البدن والذات وقبول انسباء البدن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في موضع آخر من 
 لكل شيء صلته .اع بكل ذلك في خدمة الربنتف اال فيمكنهكِْرشَْنمولدات حضارة بهائمية لكن عندما يستنير الفرد في ذكر 

 .كِْرشَْنقتصادية والرقي المادي لدعم قضية ذكر  االنتفاع بالتنمية اال طور جديد من الحياة التقدمية عند سينشأ.كِْرشَْنبـ
 عن مثل ذلك قاً فأنها تجد رضاها في ذلك النوع وال تعرض مطلالمهيأةبغض النظر عن نوع الحياة التي تولد فيه النفس :"٤النص 
 ."الوضع
 التفسير

 قد يشعر ذو المنزلة الرفيعة باإلستياء من مستوى حياة شخص وضيع لكن . هو وهم ببدنها مهما كان بغيضاًالمهيأةرضى النفس 
 التي تْميكاناآڤََرسفل و أ إلى  التي تعني السحبپاتْميكاِشْپَركْ: الموكلة بوظيفتين) ماۤيا(الوضيع يرضى بوضعه بسحر الفتنة الظاهرة 

 درجة الوعي ضعيفة في أنواع . تغطي علمهماۤياوضاع الحياة ألن أ يرضى المادي أو الحيوان بمطلق وضع من .تعني تغطية
 حتى الخنزير الذي يأكل .تْميكاناأڤََر هذا ما يسمى . من فهم سعادتها أو شقاءهاالمهيأةنها تمنع النفس أدرجة  إلى الحياة الوضيعة

 .بالسعادة على الرغم من ان الرفيع يدرك وضاعة الخنزيرر يشعالغائط 
 وفيما تتوهم بسلطة التغطية للفتنة الظاهرة فأنها تشعر بحافز ضئيل . راضية بنوع الحياة التي ظهرت فيهالمهيأةالنفس :"٥النص 

 ."لخلع بدنها حتى وان كانت في الجحيم ألنها تجد متعة في المتع الجهنمية
 التفسير
 بصورة خنزير على ه على سوء مسلكه فمسخ عقاباًَپتيَهْسِرْپبلعنة سيده الروحي ذات مرة  اصيب نْْدَر امالك الجنانجاء ان 
 نْْدَر إ حتى.ماۤيا هذا هو سحر . رفض عونهنْْدَر إمنصبه في الجنان بعد مرور بعض الوقت لكن إلى  ارجاعهْبَرْهما أراد .األرض

 هذا التعلق الشديد سائد . وال تبادله حتى ببدن مالكماۤيابدنها بتأثير  إلى المهيأة تحن النفس .اننسي مباهج الجنصورة الخنزير في 
نحن :"لكننا نجيب قائلين" لي الشملك بحمايتيإازهد في الحياة المادية وتعال :" قائالكِْرشَْن يعلن الرب .المهيأةبين جميع النفوس 

 . بغيضاً كل حي يرضى بمستوى حياته مهما كان. هذا هو الوهم."ملكوته؟ إلى  والعودةشَْنكِْرالتسليم لـ إلى  ما الذي يدعونا.بخير
 تعتقد .ذلك الرضى بمستوى الحياة مرده التعلق العميق بالبدن والزوجة والبيت واالطفال والحيوانات والمال والخالن:"٦النص 
 ." بكمالها في تلك الصحبةالمهيأةالنفس 
 التفسير

  لذلك، جاء ان ال فائدة من المادي مهما بلغت كفاءته لتحليقه على الصعيد الفكري الذي يجره.ية هذا كمال كاذبإلنساناكمال الحياة 
 تبدو .الحياة المادية ثانية إلى  من يعمل على الصعيد الفكري ال يدخل الحياة الروحية بل من المؤكد انحداره.الحياة الزائلة ثانيةإلى 

 .زائفبصحبة المجتمع والصداقة والحب ال راضية المهيأةالنفس 
كل اشكال السيئات على أمل دائم الخيبة، ابتغاء الحفاظ على عائلته ومجتمعه المزعومين على الرغم  إلى األحمقينصرف :"٧النص 

 ."من احتراقه بالهموم دون انقطاع
 التفسير

يام الذي يشتد فيها تأثير عصر رة وال سيما في هذه األسهل من الحفاظ على عائلة صغيأقيل ان الحفاظ على امبراطورية واسعة 
 وانعكاس ماۤيا التي نحافظ عليها من خلق ت العائال.ماۤيااضطهاد الجميع واستبداد القلق بهم نتيجة قبول عائلة  إلى  المؤديكَلي

بداننا أ لكنهم خالدون بينما تتبدل وَكلُ كِْرشَْنم على كوكب أ توجد عائلة وخالن ومجتمع وأب و.لُوَك كِْرشَْنمنحرف للعائلة في 
 العائلة والمجتمع .نفسنا في عائلة بشرية تارة وعائلة ملكية تارة وعائلة قطط تارة أو عائلة كالب تارةأذ نجد إ وصالتنا العائلية هنا

 يجهل المادي .ئل والعائلة الزائلةننا سنبقى متآكلين بالهموم ما دمنا متعلقين بالمجتمع الزاأ جاء .)أَستْ(والصداقة تسمى غير ثابتة 
 لكنهم يواصلون  ال ريب ان قلوبهم متحرقة دوماً.ظالل وهذا سبب تعلقهمجرد ان العائلة والمجتمع والصداقة في هذا العالم المادي 

 .َنِرشْكْة على الرغم من كل ذلك التعسير لجهلهم بصحبة لالعمل للحفاظ على تلك العائالت الزائ
 ."طي قلبه وحواسه المرأة تسحره بالوهم فيعانقها ويتحدث اليها في عزلة ويؤخذ بالكالم الجميل لألطفالانه يع:"٨النص 
 التفسير

 مكبلة المهيأة كذا، النفس . يكبل السجين بالقيود وراء القضبان الحديدية. تشبه السجن للنفس الباقيةماۤياالحياة العائلية داخل مملكة 
 .اقها واحاديث الحب الزائف والكالم العذب لصغاره فتنسى النفس هويتها الحقيقيةبالجمال الساحر للمرأة وعن

 في الواقع، يخلو العالم المادي من الحب ألن كل من الرجل . تدل ان حب المرأة يقصد تهييج عقل الرجلناْمۤيْم أَستناْستْرۤي: عبارة
تغاء التشبعة الحسية فتأخذ بألباب الرجل وينسى واجبه الحقيقي وعندما  اب وهمياً تخلق المرأة حباً.والمرأة معنيان بالتشبعة الحسية



 فال يسعه ترك بيته  دائماً حب المرأة في البيت وحديث االطفال يجعل الرجل سجيناً.يولد االطفال يؤخذ الرجل بالكالم العذب ألطفاله
من يحيا مع عائلته لكن  إلى  تشيرَهستَْهىِرْچ كلمة . وهي كلمة تعني من تدور حياته حول البيتَهِمْدهّيِرْچويسمى ذلك الرجل 

 هي الخروج َهستَْهىِرْچ عناية .َهِمْدهّيِرْچ وليس َهستَْهىِرْچ بأن يصبح اإلنسان لذلك، يوصى .كِْرشَْنغرض حياته هو تنمية ذكر 
 بالحياة العائلية  هو تكبيل نفسه مراراًَهِمْدهّيِرْچ بينما شاغل كِْرشَْنمن حياته العائلية التي خلقها الوهم ودخول الحياة العائلية مع 

 .ماۤيا تلو عمر والبقاء في ظلمة ة، عمراًزائفال
 ال يكل عن نشر الشقاء ومحكوم بأعمال التشبعة .يبقى رب العائلة المتعلق في حياته العائلية المليئة بالدبلوماسية والسياسة:"٩النص 

 .بطالهابإ هحا نجعند  شقاءه ويعتقد نفسه سعيداًالحسية، ويحصر اعماله بإبطال ردود فعل
 التفسير

السعادة في هذا العالم المادي سواء على  إلى  ال مجال.ن العالم المادي مكان زائل زاخر بالشقاءبأ ْبَهَچڤَْد چۤيتايشهد شخصية اهللا في 
 السعادة في هذا العالم المادي .نها من اشكال الوهم وان شعر الفرد بالسعادة فأ.جتماعي أو الوطني االالصعيد الفردي أو العائلي أو

 حتى الحيوانات والطيور . محبطاً ماكراً العالم المادي مبني على نحو يجعل الفرد دبلوماسياً.بطال الناجح لتأثيرات الشقاء االتعني
 صعيد الفردي والوطني ويصبح خبيراً على الاإلنسان يتزاحم . البدنية لألكل والنوم والجماع والدفاع بذكاءهاوالنحل تسد حاجات

 علينا ان ال ننسى ان كل شيء سينتهي بمشيئة الرب في أقل من لحظة على الرغم من كل .النجاح إلى بالدبلوماسية في سعيه
 .ماۤيا لذلك، جميع جهودنا ابتغاء السعادة في هذا العالم المادي ليست سوى .الدبلوماسية والفطنة في نزاع البقاء

المال بإرتكاب العنف هنا وهناك وعلى الرغم من انه يستخدمه في خدمة عائلته فأنه ال يأكل سوى جزء على انه يحصل :"١٠النص 
 ."الجحيم في سبيل من كسب المال ألجلهم بصورة غير مشروعة إلى ضئيل من الطعام الذي اشتراه ويذهب

 التفسير
 من اجلهم ال يشعرون اإلنسانافراد العائلة الذين سرق  ."ةسرقبالهمني من سرقت المال ألجله يت:"چالي الشائعيقول المثل البن
  للمثال، يسرق اللص من اجل عائلته ويسجن عند. المتوهم يخدم أفراد عائلته ويدخل وضع جهنمي بخدمتهم.بالرضى مطلقا

ب العائلة المتعلق ان يأكل أكثر مما رل ال يمكن هذا هو التعلق بالمجتمع المادي والصداقة والحب والوجود المادي و.مساك بهاال
 من يأكل حفنة من االرز مجبر على الحفاظ على عائلة . وسيلة لعائلتهةنشغال بكسب المال بأي اال دائمهعلى الرغم من انيقدر عليه 

 ال .ت عائلتهأكل فضال إلى عتيادية ويضطر أحياناً االكبيرة وكسب المال بشتى الطرق لكنه ال يستطيع ان يأكل اكثر من وجبته
 . هذا ما يسمى وهم التغطية.يمكنه التمتع بالحياة لنفسه حتى بكسب المال بطرق غير مشروعة

 يتعرض القائد . في كل مكان وينطبق المبدأ نفسه حتى على كبار قادة الوطنهيالمجتمع والوطن والجماعة هي  إلى الخدمة الوهمية
 اقناع صغاره بخدمته الوهمية على اإلنسان بكالم آخر، ال يستطيع . اقل هفوةهبارتك ا عندالوطني لإلغتيال أحياناً على يد ابناء وطنه
 النفوس هي القدرة البينية للقدير لكنها تنسى ان عليها خدمة القدير .الخدمةه ال يقوم سوى بالرغم من ان ترك الخدمة غير ممكن ألن

 يعتقد المتزوج انه رب العائلة ويعتقد القائد . عن طريق خدمة اآلخرين تعتقد انها الرب.ماۤيافتلتهي بخدمة اآلخرين وهذا هو 
نقطة ذكر  إلى  لذلك، ينبغي للعاقل الوصول. عن طريق خدمة الوهمالجحيم تدريجياً إلى مة بينما يخدم وينحدرالوطني انه رب األ

 . والعمل في خدمته باذال حياته وماله وفطنته وقوة كالمهكِْرشَْن
نعكاسات في وظيفته لكنه يقبل المال من اآلخرين بسبب جشعه الزائد عندما  االحواله عند مواجهةأيعاود تحسين ”:١٣-١١النص 

 يدأب على التفكير بفشله ويغوص في . الحظ الفاشل في الحفاظ على عائلته محروم من الجمالئ بذلك، سي.تحبط جميع مساعيه
ن االشحاء ال ي حتى المزارع.م كالسابق عندما يدركون قصوره عن اعالتهمه بإحتراونامليع  ال تعود زوجته واآلخرين.حزنه

 ."يعاملون ثيرانهم المتعبة والمسنة معاملة حسنة
 التفسير

 يعطى السم للعجزة . أيضاً بل منذ زمن غابر فحسبيحب المسن العاجز عن كسب المال في العائلة ليس في العصر الحديث أحد ال
وليمة في بعض قبائل  إلى  يقتل الجد الكبير في السن ويتحول.اعات أو البلدان حتى في العصر الحديثلتحقيق موت سريع في الجم

 كذا، عندما يشيخ رب العائلة المتعلق . المثل المضروب ان المزارع ال يحب الثور العجوز الذي انقطع عن العمل.آكلة اللحوم
 لذلك، من الحكمة قطع التعلق العائلي . ويجري تجاهله فكيف بإحترامهويعجز عن الكسب، تنقطع زوجته واوالده واقاربه عن حبه

 . بذلك، لن يتجاهله اقاربه الزائفون.الرب إلى قبل بلوغ سن الشيخوخة وتفويض االمر
لموت  لمالقاة اأ يهي. على يد من سبق له اعالتهمعالته ا عن حياته العائلية على الرغم مناألحمقال يعرض رجل العائلة :"١٤النص 
 ." بالشيخوخةمشوهاً



 التفسير
 إلى درجة ان الرجل ال يقوى على قطع حنانه العائلي حتى بعد تجاهل عائلته له في شيخوخته ويعود إلى الجاذبية العائلية شديدة

بترك الحياة  بما فيه الكفاية ويوصى  تفرض على الرجل ترك حياته العائلية فيما كان قوياًِڤدية طريقة الحياة الـ.البيت كالكلب
 لذلك، تقتضي الحكمة .يام المتبقية من عمره قبل تواهن قواه واحباط عمله الماديخدمة الرب في األ إلى العائلية واإلنصراف

 كل بيت في ترك الحياة العائلية عند بلوغ سن الخمسين واإلعتزال في الغابة ثم دخول سلك الزهد لنشر علم الحياة الروحية ِڤديةالـ
 .تم وجهأ نفسه على بعد تهيئة

 عن العمل  يأكل لقم قليلة من الطعام ويصبح عاجزاً.ليه ابذلك، يبقى في الدار مثل كلب أليف ويأكل كل ما يرمى:" ١٥النص 
  . بأمراض كثيرة مثل سوء الهضم وفقدان الشهيةمصاباً
 التفسير

لب ألنه يتعرض لشقاء كبير عندما يتجاهله افراد  يصاب بالعجز قبل الموت وتصبح حياته أقل من حياة الكاإلنسانال شك ان 
 من يترك بيته . على الرجل ترك بيته والموت دون علم عائلته قبل حلول تلك االوضاع الشقيةِڤدية لذلك، تقضي الحكمة الـ.عائلته

 في جنازة كبيرة بعد موته نما يموت موتة مجيدة لكن رجل العائلة المتعلق يريد ان يواكبه افراد عائلته اويموت دون علم عائلته
 بذلك، يسعد حتى دون معرفة مصيره بعد . على حضور جنازتهويرغب في حمل جثته في موكب مهيب مع انه لن يكون قادراً

 .موته
 يواجه صعوبة بالتنفس .تجحظ عينا الفرد من ضغط الهواء من الداخل وتمتلئ غدده بالبلغم في تلك الحالة المريضة:"١٧-١٦النص 
  يقع في قبضة الموت على هذا الوجه وينطرح محاطاً.في حلقه عند شهيقه وزفيره) ْچهوَر-ْچهوَر( مثل خرخرة اً صوتويصدر

 ."باالصدقاء واالقارب وعلى الرغم من انه يود التكلم اليهم فأنه ال يقوى على ذلك ألنه تحت سلطان الزمان
 التفسير

 في ."يا والدي، يا صديقي، يا زوجي:"ربه به من باب الرسميات وينوحون قائلينط اقاي على فراش الموت يحاإلنسانعندما يستلقي 
ليهم واعالمهم برغباته لكنه تحت حكم الزمان المتمثل بالموت وال يقوى على التعبير  اتلك الحالة التي يرثى لها، يريد المنازع التكلم

 هو في وضع محرج .مرض وغدده وحلقه مختنقة بالبلغم هو في وضع أليم من ال. ال يوصفعن نفسه وهذا ما يسبب له ألماً
 .ويزداد المه عندما يخاطبه اقاربه على هذا النحو

 يموت أسوء ميتة بألم .لذلك، من ينشغل بالحفاظ على عائلته بحواس جامحة، يموت في حزن شديد برؤية نواح اقاربه:"١٨النص 
 ."كبير ودون وعي

 التفسير
 من ال يفكر سوى بالحفاظ على عائلته لن . يستغرق في االفكار التي الزمته طوال عمره عند موتهاإلنسان  انْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 مصيره بعد الموت بل يبقى مشغوال في اإلنسان يجهل .عتيادي اال هذا هو التتابع الطبيعي لإلنسان.يفكر سوى بها في آخر خواطره
قتصادية  االفي المرحلة االخيرة، بالقدر الذي بلغه في مجال تحسين االحوال  أحد ال يرضى. على عائلتهمحافظاًعمره القصير 

 واجبه االول المتمثل بضبط حواسه وتحسين وعيه الروحي اإلنسان ينسى .العائلية بل يعتقد الجميع انهم لم يعملوا بالقدر الكافي
 ارجو منك السهر .نا راحلأ:"ولده أو قريبه أحياناً قائال إلى  يعهد الرجل على فراش الموت بأمر العائلة.نتيجة التعلق العائلي العميق

 كما يطلب المنازع من الطبيب تطويل عمره بضعة سنوات . يجهل المنازع مصيره بعد الموت لكنه قلق بصدد عائلته."على العائلة
 انها تنسى شاغلها الحقيقي المتمثل بذكر .ةالمهيأ تلك هي االمراض المادية للنفس .كمال تأمين عائلته اعلى االقل أحياناً ليتسنى له

 . تلو عمر وتلتهي بالتفكير بأمر عائلتها على الرغم من تبديلها العائالت عمراًكِْرشَْن
 ."يرى عند الموت، اعوان مالك الموت امامه بعيون تمتلئ بالغيظ فيتغوط ويبول من شدة الخوف:"١٩النص 
 التفسير

 أو دخول الكواكب العليا للكون أو ياَمراَجمالك الموت  إلى واحد هو ذهابها:  لبدنهاالمهيأة التناسخ نوعان بعد مفارقة النفس
 إلى رواح اآلثمين ويحملونهاأ ياَمدُوتَْز يقبض .لآلثمين) ياَمدۤوتَْز (ياَمراَجعوان أهنا معاملة كَپيَل ِدڤَ  يصف الرب .طَْهىنْڤايكو

 .لالحقةوضاعها في النصوص اأ وتوصف ياَمراَجكوكب 
التشبعة الحسية االجرامية ويوثقون عنقه بحبل متين بعد تغطية بدنه اللطيف ليمر بعذاب  إلى  المنصرفياَمدۤوتَْزيعتقل :"٢٠النص 

 ."شديد كما يعتقل شرطة الدولة المجرم
 التفسير



 ياَمراَج ان شرطة ِڤَدْز جاء في الـ.األنا و البدن اللطيف مركب من حجب العقل والفطنة. كثيفاً وبدناً لطيفاً تلبس بدناًمهيأةكل نفس 
 ال يموت من هذا العقاب ألن الموت يفلته . ليعاقب على نحو يحتملهياَمراَجبالط  إلى حملهل يحجبون البدن اللطيف للمجرم تسهيال

ديمة بل يتعين عليها العذاب ة قهبائي من المحال قتل النفس الروحية ألنها قدرة . بالقتلياَمراَج ال تتمثل مهمة شرطة .من العقاب
  .جزاء على ما قدمت من سيئات

وسط النهر ثم يمسكونه  إلى  كان رجال الملك في الماضي يأخذون المجرم في قارب.تَِرشَريتاْمتْ تْشايتَنْيايوضح العقاب في كتاب 
 بالنفس ياَمراَج هو العقاب الذي ينزله  هذا.ختناقه ثم يعاودون تغطيسه امن شعره ويغطسونه في الماء وينتشلونه لبعض الوقت قبل

  .الناسية كما سيتضح في النصوص التالية
 تعضه الكالب اثناء المرور في الطريق، ويذكر سيئاته . اثناء حملهياَمراَجيدي شرطة أيغمره الخوف ويرتجف في :"٢١النص 

 ."فيكترب على نحو مريع
 التفسير

 يمر بكالب نابحة كثيرة تعضه لتذكيره ياَمراَجكوكب  إلى  من هذا الكوكبياَمراَجشرطة يبدو من هذا النص ان المعتقل الذي تحمله 
 . ان الفرد يكاد يصاب بالعمى ويحرم من رشده عندما تطغى عليه الرغبة في التشبعة الحسيةْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .بتشبعته الحسية
تَ ِركامايْس تايْس تايْر ْه(التشبعة الحسية فينسى عواقبها الوخيمة  يحرم الفرد من فطنته عندما تشتد رغبته في .ينسى كل شيء

 الحكومات العصرية تشجع على تلك التشبعة الحسية حيث .ياَمراَج هنا فرصة لحساب سيئاته من قبل الكالب التي يستخدمها .)هْچۤيانَ
 الجنس مقصود إلنجاب ذرية . التشبعة الحسية هذا ما يجري نتيجة.تزود النساء بحبوب منع الحمل وتجهز المستشفيات لإلجهاض

 سيطرته على حواسه لغياب المعاهد التي تدربه على اإلنسانصالحة لكن يقع الشباب فريسة ذنوب التشبعة الحسية نتيجة فقدان 
 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم لما يرد في صفحات ضبط الحواس ويعاقبون بعد الموت طبقاً

 .على المرور بطرقات من الرمال الملتهبة وحرائق الغابة على الجانبين تحت الشمس المحرقةيجبر المجرم :"٢٤-٢٢النصوص 
يجلده الشرطة على ظهره لقصوره عن السير ويصيبه الجوع والعطش لكن لسوء الحظ، ال توجد مياه وال مأوى وال استراحة على 

 على . لكنها تجبر على الوقوف ثانيةياَمراَجدار  إلى هاطريق في من الصداع وتغيب عن الوعي أحياناً المهيأة تسقط النفس .الطريق
 في خالل دقيقتين أو ثالثة ثم يُّوَجنَْز بذلك، يقتضي عليها اجتياز تسعة وتسعين ألف .ياَمراَجهذا النحو، سرعان ما تحضر امام 

 ."فوراًتنشغل في العقاب الذي تستحقه 
 التفسير
 لكنها تقطعها ياَمراَجكوكب  إلى  ألف ميل للوصول٧٩٢ مسافة المهيأة وبناء عليه، تقطع النفس .ل الواحدة تعادل ثمانية اميايُّوَجَن
لطيف ليتسنى للنفس المقبوضة تحّمل العذاب والمرور بتلك المسافة الطويلة ل تغطي الشرطة البدن ا.خالل لحظات معدودةفي 

 ألف ميل في لحظات ٧٩٢ يبدو قطع مسافة .مفهوم علماء المادة هذا الغطاء هو غطاء مادي لكنه من مادة لطيفة وراء .بسرعة
 . ألف ميل في الساعة١٨ بالمقارنة مع رواد الفضاء الحديث الذي يفتخرون بالسفر بسرعة  عجيباًمعدودة أمراً

 ." لحمه يجبر على اكل لحمه في بعض االحوال أو يسمح لآلخرين بأكل.يوضع وسط الحطب الملتهب وتحترق اطرافه:"٢٥النص 
 التفسير

 الوصف االول هو اجبار المجرم على أكل لحمه ويحرق بالنار أو .يبدأ وصف العقاب في هذا النص والنصوص الثالثة الالحقة
ذن  اأكل برازهم فال يستغرب إلى  بعض المعتقلين في معسكرات الحرب العالمية األخيرة، اضطروا.يسمح لآلخرين بأكل لحمه

 .)ياَمساَدَن (ياَمراَجحم اآلخرين على أكل لحمه في دار اجبار من تلذذ بأكل ل
 يشهدها ويتعرض للعذاب على يد الحّيات ن كان ما زال حياًإعقبان الجحيم وكالبها تسحب احشاءه حتى و:"٢٨-٢٦النصوص 

 ال كما يوضع أسيراً ثم تقطع الفيلة اطرافه وتسحقها ثم يرمى من اعالي الجب.والعقارب والبعوض وسائر المخلوقات التي تعضه
نغماس في الزنا، يخضعون ألشكال كثيرة من االوضاع  إلى اال الرجال والنساء الذين تستند حياتهم.سواء في الماء أو في كهف

 ."راوَرڤَ وجحيم تاميْسَر-آنْْدَهى وجحيم تاميْسَرالشقية في جحيم 
 التفسير

 لذلك، الحياة .الحياة الجنسية إلى الماديين في نزاع البقاء المرير مستند وجود جميع .الحياة الجنسية إلى الحياة المادية مستندة
نجاب فقط لكن من ينغمس في الحياة الجنسية بصورة غير مشروعة ينتظره  اال مقيدة بالزواج لغرضِڤديةالجنسية في الحضارة الـ

 الجنسية مثل السفلس والسيالن ويعاقبون بعد الموت  يعاقبون في هذا العالم باالمراض.العقاب الشديد في هذا العالم أو بعد الموت



 حيث جاء ان الجحيم مصير من ينجب ْبَهَچڤَْد چۤيتا يذم الزنا في الفصل االول من .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم لما يرد في هذا النص من طبقاً
  .راوَرڤَجحيم  وتاميْسَر-آنْْدَهى وجحيم تاميْسَراالطفال خارج الزواج، ويؤكد هنا ان مصيرهم جحيم 

امي الحبيبة، جاء اننا نشهد تجربة النار أو الجنة على هذا الكوكب أحيانا ألن العقاب مشهود : قائالكَپيَل ِدڤَ تابع الرب :"٢٩النص 
 ."على هذا الكوكب أيضاً

 التفسير
 االوضاع الجهنمية مشهودة على هذا لهم بالقول ان تلككَپيَل ِدڤَ  لذلك، يؤكد الرب .ال يصدق المالحدة هذه النصوص حول الجحيم

 للتأقلم على االوضاع الجهنمية التي ياَمراَج يعطى الفرد الفرصة على كوكب .ياَمراَجالكوكب أيضاً وليست محصورة بكوكب 
لغائط ر له البقاء في الجحيم واكل ا للمثال، من يقّد.قدرت له في عمره الالحق ثم يولد على كوكب آخر لمتابعة حياته الجهنمية

 مر . انه ينعم بالحياة ثم يولد في بدن خنزير طعامه الغائط والبول معتقداًوالًأ ياَمراَج لها على كوكب هيؤوالبول، يخضع لعملية الت
 . تتوهم سعادتها بغض النظر عن وضعها وإال كيف يمكن لها معاناة الحياة الجهنميةالمهيأةالذكر ان النفس 

 ." يعاقب بحياة جهنمية بعد مفارقة بدنه كما يعاقب اقاربه، بصورة غير مشروعةمن حافظ على عائلته:"٣٠النص 
 التفسير

 العذاب اإلنسان بالحياة االخرى لكنها حقيقة بغض النظر عن تصديقه ويتعين على اإلنسانخطأ الحضارة العصرية هي عدم تصديق 
 غير مسؤولة عن عملها لكن يعاقب اإلنسان انواع الحياة ما دون .تْناراوپ والـِڤَدْزعندما ال يقود حياة مسؤولية عمال بأحكام الـ

 .ي المتطور، كما يذكر هنااإلنسانالمذنب في حياة الوعي 
أظلم مناطق الجحيم بمفرده بعد مفارقة بدنه الحالي وتذكرة سفر رحيله عن هذا العالم هو المال الذي اكتسبه  إلى يذهب:"٣١النص 

 ."بحسد اآلخرين
 التفسير

 من .الجحيم بمفرده إلى دما يكسب الرجل المال بوسائل غير مشروعة لإلنفاق على عائلته، يستمتع افراد عائلته بالمال لكنه يذهبعن
نما يذنب وحده بتلك الحياة العنيفة وغير  اينعم بالحياة عن طريق كسب المال أو حسد اآلخرين وينعم مع عائلته واصدقاءه

وينفق ذلك المال على عائلته، يلحق بمن ينعمون بذلك المال جزء من  أحد لى المال عن طريق قتل للمثال، من يحصل ع.المشروعة
 يبقى المال الذي كسبته في . ذنبها معها وليس المالالمهيأة عاقبة الملذات المادية هي مالزمة النفس .الذنب ويدخلون الجحيم أيضاً

 .هذا العالم
ل، ال تشنق عائلته معه على الرغم من تنجسها بالذنب لكن من يرتكب الجريمة هو الذي من يكسب المال في االرض عن طريق القت

ألن ) َستْ ( السرمدي ان خير وسيلة لإلنتفاع بالمال هو انفاقه في سبيل الربتَذينَْپ كْيانَتْشا قال العاِلم الكبير .يحكم عليه بالشنق
 خير وسيلة إلنفاق المال ما دام في حوزتنا هو انفاقه للتعمق .و ترك المال لنا لدينا خيار تركنا المال أ.المال ال يبقى معه وسيضيع

 .كِْرشَْنفي ذكر 
 ."، ليقاسي جزاء سيئات اعماله كمن فقد مالهشخصية اهللا العزيز بتدبير  جهنمياًلذلك، يدخل رب العائلة وضعاً:"٣٢النص 
 التفسير

 بدنها البشري بعد رجعات غزيرة وهو بدن بالغ القيمة ومن المهيأة تنال النفس .د مالهقاالمثال الذي يرد هنا ان األثيم يعاني معاناة ف
نتفاع بحياته في  االالقيام بأعمال حمقاء وغير مشروعة بدال من إلى يستخدمه في سبيل الحفاظ على عائلته المزعومة مما يدفعه

اإلنسان  فعلى حزن عند خسارة المال لكن ما دام المال موجوداً ال فائدة من ال.سبيل النجاة، يقارن بمن فقد ماله ويصاب بالحزن
 يمكن ان يجادل المرء أنه عندما يترك ماله غير المشروع بعد موته فأنه يترك .نتفاع به على الوجه الصحيح وكسب فائدة باقيةاال

على الرغم من انها ) دايِڤناساديتَْم(ير سماوي  تأخذ ذنبها معها بتدبالمهيأةذنوبه مع ماله أيضاً لكن يذكر هنا على االخص ان النفس 
 تحاكم القوانين السارق حتى .مساك بسارق المال فلن ينجو من عقاب الدولة حتى وان اعاد المال اال عند.تترك مالها غير المشروع
 .ة جهنمية كذا، قد يترك المائت ماله المسروق عند وفاته لكنه يحمل ذنبه ويعاقب بحيا.ولو اعاد المال المسروق

 ."تاميْسَر-آنْْدَهىالحفاظ على عائلته وأقاربه بالوسائل غير المشروعة ينتظره أسوء جحيم اسمه  إلى لذلك، شديد الشوق:"٣٣النص 
 التفسير

لدين  تعني فاسد أو خالف اَنأنْْدَهْرِم تعني بالوسائل غير المشروعة وكلمة ِكڤَِلَن كلمة .ثالث كلمات في هذا النص بالغة الداللة
عالة من واجب رب العائلة لكن واجبه كسب المال بالوسائل التي تشرعها الحكمة  اال.عالة األهل ا تعنيَنْبَهَر-كوطوْمَبوكلمة 

 اإلنسان يعرف .األخالق والعمل إلى ستناداً ا)ْزنَڤَْر(ربعة مراتب أ إلى جتماعي اال ان الرب قسم النظامْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .ِڤديةالـ



 كذا، لمن يعمل في . للمثال، من يصنع المفروشات هو النجار ومن يعمل بالحديد هو الحداد.خالقه وعمله في جميع المجتمعاتبأ
 ڤايشْيا والـتْريياشَكْ والـَنْبراْهَمالـ:  هيْزنَڤَْراربعة  إلى  قسم الرب كل تلك االعمال.المجال الطبي أو الهندسي واجب وتعيين

 .ِڤدية وسائر كتب الحكمة الـْبَهَچڤَْد چۤيتااجبات كل منهم في  وتشرع وْدَرۤوشوالـ
طريقة الحياة الروحية، يجب ان  إلى  الذي يقوم بدور كاهن يرشد اتباعهَنْبراْهَم الـ.هحسب مؤهالت هو العمل بأمانة اإلنسانواجب 

 يذكر في هذا النص على االخص . أيضاًڤايشْيا أو الـتْريياشَكْ ينطبق ذلك على الـ. بذلك الواجب وإال فأنه يخدع العامةيكون خليقاً
 يذكر هنا ان من يكسب معاشه بوسائل غير . يجب ان تكون وسائل سليمة وغير معقدةكِْرشَْن ذكر إلى ان وسائل معاش المنصرفين

 .، مصيره أظلم مناطق الجحيم)ِكڤَِلَن(خليق بها 
بشري على هذه األرض بعد مقاساة جميع االوضاع الجهنمية الشقية وبعد المسخ الوالدة في بدن  إلى المهيأةتعود النفس :"٣٤النص 

 ." وبعد استيفاء قصاصهاإلنسانفي انواع الحياة دون حياة 
 التفسير

 كما اإلنسانصورة  إلى والدات حيوانية مثل القطط والكالب والخنازير بعملية النشوء التدريجي ثم يعوديعاقب بمن عمل السيئات 
 الذي ال يكمل النهج في عمر چايُّوممارسة الـ إلى  ان المنصرفْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .السجين بعد قضاء مدة سجنهيل سبيطلق 

 أو نفسه معرفة إلى  المنقطع.عائلة تجار لثرائهم إلى  تشير العائلة الثرية.واحد، يضمن والدة بشرية في عائلة ثرية أو صالحة
 َنْبراْهَمل الدرب في عمر واحد، تتاح له فرصة الوالدة في مثل تلك العائالت الثرية أو عائلة تصال بالرب دون اكما االتحقيق
ذكر  إلى  فال بد له من األخذتاميْسَر-آنْْدَهى أو جحيم تاميْسَر يمكن القول ان من يريد تجنب الحياة الجهنمية مثل جحيم .صالح
 هو كِْرشَْن ذكر .في عمره الالحق بحال قصوره عن بلوغ الكمال في عمره الحاليية إنسان  لضمان حياةةيچيُّو رياضة أرفع كِْرشَْن

  .الجحيم بالوالدة في عائلة كالب أو خنازير إلى نحدار اال من اإلنسانالحياة االصفى وتحمي

 الفصل الثالث
 معادلة السالم

ذا اردنا قطع الشبكة  ا في البيان الموجز والمقنع التالي أننااَد ْپَرْبهوپشْرۤيَل يوضح .فرادياً اجماعياً كما تعمل اقوانين الطبيعة تعمل
جماعي فإننا فرادي وال االعلى الصعيدذا اردنا السالم  االجماعي الذي يعيث الفوضى في المجتمع الراهن أي) كَْرَم(المعقدة للعمل 

 . بجديةكِْرشَْنذكر  إلى األخذ إلى بحاجة
 هو التعدي على ملكية اآلخرين كما لو كانت ملكها مما يخلق اضطراباً ال ضرورة له للقوانين نما االخطأ الكبير للحضارة العصرية

 .كِْرشَْن ال يستطيع التغلب على القوانين الطبيعة الصارمة سوى تيم . ال يمكن لمخلوق خرقها. هذه القوانين بالغة الشدة.الطبيعية
 .وبذلك، يصبح سعيداً ومسالماً في العالم

 هذه . كما ان الدولة في حماية القانونلة الكونية التي ال تشكل االرض سوى جزء تافه منها محمية بالقوانين الطبيعيةنظام الدو
 لذلك، هذه االرض ملكية اهللا لكننا نحن األحياء وال سيما .الطبيعة المادية هي احدى القدرات المختلفة هللا المالك القطعي للوجود

لنا وذا اردنا السالم فيتعين علينا رفع هذا المفهوم الزائف من عق ا.افرادياً وجماعياًنزعم ملكية اهللا البشر المتحضرين المزعومين 
  .ضطرابات على االرض االهو جزئياً وكلياً سبب جميعاألرض  زعم البشرية الزائف لملكية .ومن العالم
 ال يمكنك ان تنعم بالسعادة والسالم في مجتمع .ين اآلنعلى ملكية اهللا ألنهم اصبحوا ملحدتعدون  الحمقى يالزائفونن والمتحضر

جميع نشاطات األحياء والرب العظيم لكل األكوان ومريد خير جميع ب أنه المتمتع الفعلي ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول الرب .ملحد
 .االرض ذلك بمثابة معادلة السالم فعندئذ فقط أهل عندما يعلمسيعم السالم  .األحياء

 ذا اردت السالم على ا افرادياً وجماعياً بالطريقة البسيطة لتسبيح االسم القدوسكِْرشَْنوعي  إلى سيتوجب عليك تبديل وعيك ذلك،ل
َهِرى  بتسبيح كِْرشَْن لذلك، نحن نوصي كل فرد بذكر . هذه هي الطريقة القياسية والمعترف بها لتحقيق السالم في االرض.طالقاال

 . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن ِرشَْنكْ َهِرى كِْرشَْن
 . سنة وهي متوفرة اآلن في ارجاء العالم٥٠٠ هذه المعادلة في الهند منذ تْشايتَنْيا شْرّي عرض المولى .هذا مثال عملي بسيط وجليل

قامة صلتك المفقودة  اعدأ دون تصرف وْبهَچڤَْد چۤيتاقامك الفعلي بدراسة خذ هذه الطريقة البسيطة للتسبيح كما مر اعاله وحقق م
 .فوراً السالم والرخاء سيكون في االرض .كِْرشَْنباهللا، 
 الختام


	القوانين الطبيعية: عدالة لا تخيب
	المقدمة
	الفصل الأول
	الله وقانون كَرْمَ
	تحطيم قيود كَرْمَ
	كْرِشْنَ حاكم الوجود ومالكه
	الله وقدراته
	مقام كْرِشْنَ
	كْرِشْنَ: مفارقة ظاهرية
	الله وقدرته-واحد بائن
	كْرِشْنَ، الصفي العظيم
	وراء حدود البدن
	التعليم الروحي والمادي
	العلم الثابت ازاء العلم الزائل
	سبيل العلم بالله
	وراء النور الأبيض لـ بْرَهْمَنْ


	الفصل الثاني
	كَرْمَ السيئة

	الفصل الثالث
	معادلة السلام


		2008-06-17T18:18:06-0400
	ravanaridasa




